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วิวัฒนาการของพฤติกรรมองคการ
และการพัฒนาองคการ1

พฤติกรรมเปนสมบัติหรือเปนลักษณะประจําตัวของทุกสิ่งที่มีชีวิต ซ่ึงในท่ีนี้เราจะ

พจิารณาเฉพาะของมนษุยเทานัน้ เพราะเหตุวามนษุยเปนปจจยัสาํคญัประการหน่ึงในหลาย

ปจจัย ทีป่ระกอบกนัเขาเปนองคการเพื+อดาํเนนิการอยางใดอยางหนึง่ใหบรรลุผลสาํเร็จทีต่ัง้ไว

ทั้งนี้ความสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับตัวบุคคล และตัวบุคคลนี้หาใชสิ่งที่ผูบริหารงานจะ

ปนใหไดรปูตามชอบใจของตนได เพราะแตละบคุคลทีป่ระกอบกนัขึน้เปนกลุมคนนัน้ตางก็มี

บคุลกิลกัษณะ มคีวามตองการ และมคีณุคา (Value) แตกตางกนัออกไปโดยธรรมชาต ิความ

พยายามท่ีจะปนบุคคลใหเปนไปตามรูปแบบท่ีผูบริหารตองการยอมเปนการยากท่ีจะไดรับ

ความรวมมอือยางจรงิใจจากบุคคล ฉะนัน้นกับรหิารทีฉ่ลาดจงึใชวธิชีกัจงูและโนมนาวมากกวา

การใชอาํนาจบงัคับ พรอมกนันัน้กต็องกอใหเกดิการประนปีระนอม ระหวางจุดประสงคของ

องคการกบัจดุประสงคของบุคคลใหสอดคลองกนัหรือมกีารขดัแยงนอยทีส่ดุดวย

1.1 ความหมายของพฤติกรรมองคการ
มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ อธิบายความหมายของพฤติกรรม

องคการ (Organizational Behavior) ไวมากมายหลายความคิด สวนใหญมลีกัษณะคลายคลึง

กนัทัง้สิน้ แตมีที่นZาสนใจดังนี้



14    พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการ

เจษฎา นกนอย (2560) ไดอธิบายไวอยางนZาสนใจวา พฤติกรรมองคการหมายถึง 

การทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยในองคการ จากพฤติกรรมบุคคล กาวขึ้นสู

พฤติกรรมกลุม เรื+อยไปจนถึงพฤติกรรมของแผนกหรือฝายตางๆ และขององคการทั้งหมด 

รวมเปนพฤติกรรมคนทั้งองคการ พฤติกรรมขององคการที่กลาวมาเหลานั้นเชื+อมโยงไปถึง

การเปลี่ยนแปลงภายนอกขององคการดวย เชน พฤติกรรมของลูกคา สังคม ตลาด รวมทั้ง

การเมืองเปนสิ่งแวดลอมอยูดวย

รังสรรค ประเสริฐศรี (2556) ไดอธิบายไวอยางนZาสนใจวา พฤติกรรมองคการ 

หมายถึง แนวความคิดทางดานพฤติกรรมของการบริหารเทานั้น มิใชเปนการศึกษาเกี่ยว

กบัการบรหิารทัง้หมด พฤตกิรรมองคการไมรวมไปถึงเรื+องการบญัช ีการตลาด การคํานวณ

ตางๆ เปาหมายแรกของพฤตกิรรมองคการคอื การพยายามทําความเขาใจวาทาํไมบคุคลใน

องคการจงึรูสกึและสรางพฤตกิรรมตางๆ ข้ึน การศกึษาพฤตกิรรมองคการ เปนการศกึษาถงึ

ปจจยัตางๆ ในองคการทีม่อีทิธพิลตอผูปฏบิตั ิและตอองคการเอง หาใหพบวาทาํไมพฤตกิรรม

ตางๆ จึงเกิดขึ้น สรางความเขาใจในพฤติกรรมและปรากฏการณที่เกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ 

ทาํนายพฤติกรรมหรือเหตกุารณตางๆ การเขาควบคมุพฤตกิรรมหรอืเหตกุารณขององคการ

สธุรรม รตันโชต ิ (2553) ไดอธบิายไวอยางนZาสนใจวา พฤตกิรรมองคการหมายถึง 

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม เจตคติ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในสภาพ

แวดลอม และบรรยากาศขององคการ ผลกระทบขององคการและของกลุมท่ีมีตอทัศนะ

การมองปญหาความรูสึก และการกระทําของคนงาน ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอ

องคการ ทรัพยากรบุคคล และเปาหมายตางๆ ขององคการ และผลกระทบของพนักงานที่

จะมีตอองคการ และความมีประสิทธิผลขององคการในที่สุด

แอนดรวิ พ.ี ไนท (Andrew P. Knight, 2018) ไดอธบิายไวอยางนZาสนใจวา พฤตกิรรม

องคการหมายถึง ศาสตรและศิลปของการบริหารองคการ ซึ่งผูบริหารระดับกลางและสูง

ตองรับผิดชอบบริหารเชื+อมโยงกวางข้ึนไปเปนขององคการทั้งระบบวางแผนการบริหาร

เชิงกลยุทธ 

แกรนเดย เอ. เอ. และ แกเบรียล เอ. เอส. (Grandey, A. A. & Gabriel, A. S., 

2015) ไดอธบิายไวอยางนZาสนใจวา พฤตกิรรมองคการหมายถงึ การศกึษาเก่ียวกบัพฤตกิรรม

มนุษย เจตคติ และผลการปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมองคการ โดยอาศัยทฤษฎีกลวิธาน

และหลักการของวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมมาผสม

ผสาน เพื+อการรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือบุคลิกลักษณะของคน เชน คานิยม 
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ความสามารถในการเรียนรูและพฤติกรรมตางๆ ขณะที่กําลังปฏิบัติงานรวมกับกลุมตางๆ 

ในองคการ พรอมกันน้ันก็จะมีการวิเคราะหผลกระทบของสภาพแวดลอมภายนอกทีมตอ

องคการ ตอทรัพยากรบุคคล เปาประสงค ปรัชญา และกลยุทธตางๆ ดวย

โอ’ เนลล, โอ. เอ. และ รอทบารด, เอ็น. (O’Neill, O. A. & Rothbard, N., 2017) 

ไดอธิบายไวอยางนZาสนใจวา พฤติกรรมองคการหมายถึง วิธีการศึกษาอยางเปนระบบ เพื+อ

ใหเขาใจถงึลกัษณะตางๆ ขององคการ เชน การเกดิขององคการ การเติบโตและพฒันาการ

ขององคการในองคการ ผลกระทบของภาวะความเปนไปขององคการทีม่ตีอสมาชิกตางๆ ใน

องคการ รวมทั้งกลุมทํางานภายในองคการและองคการอื+นๆ ตลอดจนสถาบันตางๆ

แต ซก ยัง (Tae Seok Yang, 2017) ไดอธบิายไวอยางนZาสนใจวา พฤตกิรรมองคการ 

หมายถึง วิชาเก่ียวกับพฤติกรรม เจตคติ ปริมาณงานจากคนงานในองคการ การยอมรับ

ของกลุมอยางไมเปนทางการ (Informal Groups) ความรูสึกตางๆ การกระทํา อิทธิพลของ

สิ่งแวดลอม เปาหมาย และทรัพยากรมนุษยที่มีตอองคการ พฤติกรรมของคนที่กระทบตอ

ประสิทธิผลขององคการ

ล ีซ.ี จารวสิ (Lee C. Jarvis, 2017) ไดอธบิายไวอยางนZาสนใจวา พฤตกิรรมองคการ

หมายถึง การศึกษาและประยุกตใชความรูเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลและกลุมใชปฏิบัติภายใน

องคการ เปนขอบเขตของการศึกษาที่สํารวจถึงผลกระทบของบุคคล กลุม และโครงสราง

ที่จะมีผลตอพฤติกรรมในองคการ โดยมีจุดมุงหมายในการประยุกตใชความรูเพื+อปรับปรุง

ประสิทธิผลองคการ พฤติกรรมในองคการจะตองศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรม

ในพฤติกรรมองคการ

ดงัน้ันจากท่ีกลาวมาท้ังหมดสามารถสรุปไดวา พฤตกิรรมองคการหมายถึง การศกึษา

เกี่ยวกับพฤติกรรม เจตคติ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในสภาพแวดลอม และ

บรรยากาศขององคการ ผลกระทบขององคการและของกลุมท่ีมีตอทัศนะการมองปญหา

ความรูสึก และการกระทําของพนักงานในองคการ ผลกระทบของสภาพแวดลอมท่ีมีตอ

องคการ ทรัพยากรบุคคล และเปาหมายตางๆ ขององคการ และผลกระทบของพนักงานที่

จะมีตอองคการ ตลอดจนความมีประสิทธิผลขององคการ

1.2 ความสําคัญของพฤติกรรมองคการ
ผูบรหิารในยุคแรกๆ มองบคุคลวา เปนปจจยัการผลิตอยางหนึง่เชนเดยีวกบัเครื+องจกัร 

เครื+องกล ตอมาไดมคีวามพยายามท่ีจะเพิม่ประสทิธภิาพใหคนทํางานไดมากขึน้เรว็ขึน้ โดย
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การจูงใจดวยเงินและวัตถุเปนหลัก ที่เรียกวา “การบริหารเชิงวิทยาศาสตร” แตพบวา การ

ใหความสําคัญกับมนุษยสัมพันธไมไดคําตอบที่ดีกับการบริหาร จึงมีการใชวิธีการศึกษาทาง

พฤตกิรรมศาสตร ทีท่ําใหเขาใจพฤตกิรรมของมนษุยทีอ่ยูภายใตสภาพแวดลอมขององคการ 

อันเปนที่มาของการศึกษาพฤติกรรมองคการ ซึ่งการศึกษาดังกลาว มีอิทธิพลอยางมากตอ

แนวคิดการบริหารในปจจุบัน เนื+องจากการบริหารเปนกระบวนการทํางานใหสําเร็จโดยใช

บุคคลอื+น (กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล, 2561)

ดังน้ันพฤติกรรมของบุคคลในองคการจึงมีความสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตและ

ประสิทธิผลขององคการ เนื+องจากการบริหารงานเปนกระบวนการทํางานใหสําเร็จโดยใช

บคุคลอื+น และการบรหิารเปนกระบวนการของการวางแผน การจัดองคการ และการควบคมุ

ปจจยัตางๆ โดยเฉพาะทรพัยากรมนุษยเปนปจจยัทีม่คีวามตองการ มีความรูสกึและอารมณ 

ดังนั้นการที่จะบริหารจัดการใหมนุษยทํางานไดสําเร็จ เกิดประสิทธิผลตามจุดมุงหมายของ

องคการ ตลอดจนสามารถแขงขนัและทาํใหองคการอยูรอดไดนัน้ ผูบรหิารจําเปนตองทําการ

ศกึษาพฤติกรรมภายในองคการ เพื+อใหเกดิความเขาใจและสามารถทาํนายพฤตกิรรมในองคการ

ได ตลอดจนสามารถควบคมุปจจยัตางๆ ทีเ่กีย่วของ เพื+อใหเกดิพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค ทัง้นี้

การศกึษาพฤตกิรรมองคการมคีวามสําคญัตอผูบรหิาร แสดงไดดงัรปูที ่1.1 ตอไปน้ี

ความสําคัญของ

พฤติกรรมองคการ

ทําใหเกิดความเขาใจ สามารถทํานาย

และควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

ทําใหเกิดความเขาใจสามารถทํานาย

และควบคุมพฤติกรรมของผู ใตบังคับบัญชา

ทําใหเกิดความเขาใจ สามารถทํานาย

และควบคุมพฤติกรรมของเพื+อนรวมงาน

ทําใหเกิดความเขาใจสามารถทํานายพฤติกรรม

ของผูบริหาร บุคคลอื+นและสภาวะตางๆ ที่

เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายขององคการ

รูปที่ 1.1 แสดงความสําคัญพฤติกรรมขององคการ
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จากรูปที่ 1.1 สามารถอธิบายไดวา 

1. ทําใหเกิดความเขาใจ สามารถทํานายและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การ

ศึกษาพฤติกรรมองคการจะชวยใหผูบริหารเขาใจพฤติกรรมและความรูสึกของตนเอง เชน 

มคีวามเขาใจในความรูสกึ ความตองการและแรงจงูใจของตนเอง ทาํใหทราบธรรมชาติ จดุ

ออนและจดุแขง็ของพฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนปจจยัท่ีเปนสาเหตทุาํใหสามารถทํานาย

และควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค เชน นําความรูที่ไดมา

ใช ในการปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมและความความสามารถในการตัดสินใจ การตอบสนอง 

การควบคุมอารมณและความเครียดตางๆ การพัฒนาการสื+อสารกับผูอื+น ซึ่งจะกอใหเกิด

ประโยชนอยางมากตอการบริหารงานในอาชีพของตน 

2. ทาํใหเกดิความเขาใจสามารถทํานายและควบคุมพฤตกิรรมของผู ใตบงัคบั

บัญชา เนื+องจากผูบริหารจําเปนตองรับผิดชอบในการวางแผน การจัดองคการ และการ

ควบคมุใหมกีารทาํงานทีน่าํไปสูผลสาํเรจ็ขององคการ การศกึษาพฤตกิรรมองคการจะทาํใหผู

บริหารเขาใจธรรมชาตแิละความตองการของผู ใตบงัคบับญัชาแตละคน เขาใจปจจยัสาเหตุ

ของพฤติกรรม จึงทําใหผูบริหารเขาใจในปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง สามารถ

ทํานายไดวา ถาใสปจจัยหรือตัวแปรใดเขาไป จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมอะไรขึ้น ซึ่งนํามาสู

การแกไขปญหาพฤติกรรมในองคการดวยการควบคุมตัวแปรตางๆ ไดอยางเหมาะสม เชน 

ใชการจูงใจบุคลากรใหทํางานอยางทุมเทมากข้ึน มีการจัดออกแบบงานไดอยางเหมาะสม 

กับธรรมชาติของคนทํางาน การแกไขปญหาความขัดแยงในองคการ การสนับสนุนให

บุคลากรทํางานไดบรรลุตามเปาหมายและไดรับรางวัล เปนตน

3. ทาํใหเกดิความเขาใจ สามารถทาํนายและควบคุมพฤตกิรรมของเพื+อนรวมงาน 

เนื+องจากผูบรหิารจาํเปนตองทาํงานและมปีฏสิมัพนัธกบัเพื+อนรวมงานในองคการ การเขาใจ

กระบวนการเกิดทัศนคติของบุคคล การเขาใจความแตกตางของแตละบุคคลกระบวนการ

กลุมทีเ่กดิขึน้จากการทํางานรวมกนัและความสัมพนัธระหวางกลุมวฒันธรรมภายในองคการ

พฤตกิรรมท่ีเกีย่วกบัอาํนาจและการเมืองภายในองคการจะชวยใหผูบรหิารเขาใจกระบวนการ

ทีเ่กีย่วของกบัพฤตกิรรมตางๆ ในองคการ ทาํใหสามารถทาํนายและนาํมาใช ในการสนบัสนนุ

ใหเกิดการทํางานรวมกันไดเปนอยางดี 

4. ทําใหเกิดความเขาใจสามารถทํานายพฤติกรรมของผูบริหาร บุคคลอื+น

และสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายขององคการ เนื+องจากผูบริหารมีหลาย
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ระดบัผูบรหิารในระดับทีอ่ยูเหนอืข้ึนไปจะมอีทิธพิลตอผูบรหิารในระดบัรองลงมา และบคุคล

อื+นและสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายการบริหารจะมีอิทธิพลตอผูบริหาร

ระดบัสงู เชน ผูบริหารจากสวนกลาง ผูตรวจราชการ ผูถอืหุน รวมท้ังคูแขง (Competitors)  

ผูสงวัตถุดิบให (Suppliers) และลูกคาขององคการ ตลอดจนสภาพแวดลอม เทคโนโลยี 

พฤติกรรมองคการจึงเปนส่ิงที่จะชวยใหผูบริหารมีความเขาใจพฤติกรรมและความตองการ

ของผูบรหิารท่ีอยูเหนอืขึน้ไป และบคุคลอื+นทีม่สีวนเกีย่วของกบันโยบายขององคการ รวมทัง้ 

สามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอนโยบายขององคการ ซ่ึง

นํามาสูการเจรจาตอรอง การวางแผน การจัดองคการ และการควบคุมใหองคการมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางทีพ่งึประสงค และสามารถตอบสนองความตองการของผูทีม่สีวน

เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายขององคการได

ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรมองคการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูบริหาร กลาวคือ 

ทําใหผูบริหารเขาใจตนเอง เขาใจผู ใตบังคับบัญชา เขาใจเพื+อนรวมงาน ตลอดจนเขาใจ 

ผูบริหารและบุคคลอื+นและสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย โดยความเขาใจ

เหลานีจ้ะทาํใหสามารถทาํนายพฤตกิรรมทีจ่ะเกดิขึน้ และสามารถปรบัปรงุพฤตกิรรมตนเอง 

จูงใจ สนับสนุน และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื+น อันเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูบริหาร

สามารถบริหารตนเองและบุคคลรอบขาง และทําใหองคการประสบความสําเร็จได

1.3 ประโยชนของพฤติกรรมองคการ
1. เพื+อรู และเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดวาดวยพฤติกรรมมนุษยที่จะมีผลกระทบตอ

องคการและผูปฏิบัติงานในองคการ

2. เพื+อเขาใจทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ การจูงใจ การ

สรางขวัญกําลังใจ และการแขงขัน

3. พฤติกรรมองคการสามารถเสนอแนะแนวทางในการนํามาปฏิบตัใิหไดผลดกีวาคือ 

การผสมผสานทั้งแนวความคิดดานทฤษฎีและการปฏิบัติเขาดวยกัน

4. เปนการทํานายอนาคตของพฤติกรรมของบางคนในองคการไดวาจะเปนอยางไร 

ในแงของการเลือกแนวปฏิบัติใหสอดคลองพอใจแกพนักงานระดับตางๆ เปนตน

การศึกษาพฤติกรรมองคการจะชวยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ทักษะ ระลึกถึงความ

แตกตางของพนักงาน และชวยใหเห็นคุณคาของความหลากหลายของกําลังแรงงานเพื+อ
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การปฏิบัติงานตางๆ พฤติกรรมองคการจะชวยใหไดเรียนรูถึงพฤติกรรมองคการซึ่งมีความ

เปนปจจุบันทันโลก และวิธีการสรางความภักดีของพนักงาน ตลอดจนชวยเสนอแนะการ

สรางบรรยากาศการทํางานที่เหมาะสมดวย

1.4 ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมองคการ
1. บุคคล (People) ไดแก แตละบุคคล (Individuals) และกลุม (Groups)

2. โครงสราง (Structure) ประกอบดวย งาน (Jobs) และความสัมพันธระหวางกัน 

(Relationships)

3. เทคโนโลยี (Technology) ประกอบดวย เครื+องจักร (Machinery) คอมพิวเตอร

ฮารดแวร และซอฟตแวร (Computer Hardware and Software)

4. สภาพแวดลอม (Environment) ประกอบดวย รัฐบาล (Government) การแขงขนั 

(Competition) และแรงกดดันทางสังคม (Societal Pressures) 

1.5 การประยุกต ใชความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ
วิชาพฤติกรรมองคการเนนทั้งองคความรูและเนนถึงการประยุกต ใชความรูเพื+อ

ประโยชนในการบริหาร เฉกเชนเดียวกันกับแพทยที่ปรับใชความรูเพื+อรักษาคนไข แตตาง

กนัทีว่าการปรบัใชความรูของพฤตกิรรมองคการนัน้ไมแนZนอน แมนยาํเหมอืนวชิาแพทยซึง่

เปนวทิยาศาสตรกายภาพมเีครื+องมอืชวยมาก แตถงึกระนัน้ทัง้นักบรหิารและแพทยตางก็ใช

กระบวนการในการวเิคราะหวนิจิฉยัปญหาเชนเดยีวกนั ตวัแบบวเิคราะหวนิจิฉยั (Diagnostic 

Model) เพื+อการปรบัใชแนวความคดิ เทคนคิ และวธิกีารตางๆ ทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมองคการ

มีดังตอไปนี้ (เจษฎา นกนอย, 2560)

การประเมินผลและการสังเกต เปนข้ันตอนแรกของตัวแบบการวิเคราะหวินิจฉัย 

เชนเดียวกับการรักษาของแพทย ตองหาสาเหตุอันเปนปจจัยใหเกิดปวยไข เชนเดียวกัน 

พฤตกิรรมท่ีเกดิขึน้ในองคการ เกิดจากปจจยัทีอ่ยูในตวัผูปฏบิตังิาน เชน บุคลิกภาพ เจตคติ 

การรับรู การจูงใจ ความจํา ความรูความถนัด มนุษยสัมพันธ นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับ

บรรยากาศ สภาพแวดลอม ปจจยัตางๆ ขององคการ เชน โครงสราง ระบบ ธรรมชาติ แบบ

อยางขององคการ คาตอบแทน ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ ซึง่อาจจะเกือ้หนนุหรอืขดักบั

ปจจยัภายในตวับคุคลก็ไดเมื+อปรากฏเหตกุารณที่ไมพงึปรารถนาในแงพฤตกิรรมองคการขึน้ 
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เชน ขาดการจูงใจ เกิดเจตคติไมดีตอองคการ เสื+อมศรัทธา ผูบริหารตองทําการประเมิน 

วิเคราะหวินิจฉัยอยางถวนทั่วถึงปจจัยภายใน บุคคลและปจจัยสภาพแวดลอมขององคการ 

วาทั้งสองสอดคลองเหมาะสมกันหรือไม 

ผลการวเิคราะหวนิจิฉยัจะเปนแนวทางแนวความคดิทีเ่หมาะสมสําหรบันกับริหารนํา

ไปเปนแบบอยาง ประยกุตใชเพื+อเพ่ิมระดบัการจงูใจในกลุม แตวาการประเมินตองทาํอยาง

รอบคอบ แมนยํา ผูประเมินตองมีทักษะในการสังเกต รูจักผูปฏิบัติงานและองคการของ

ตนอยางลึกซึ้ง สิ่งเหลานี้เปนเรื+องสําคัญพื้นฐานเพื+อการประเมินพฤติกรรมองคการ การ

กําหนดปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูบริหารตองมีประสบการณ มีทักษะ มีความรูความชํานาญ

ฉลาดในการท่ีจะกาํหนดปจจยัทีต่องสังเกตรอบๆ ตัว วาปจจยัใดสมัพนัธกบัปญหาท่ีตองการ

ศกึษาอยางแทจรงิ แยกปจจยัทีเ่กีย่วของและไมเกีย่วของ โดยวธิเีปรยีบเทียบปจจยัท่ีสงสยั

ตางๆ กับกลุมอื+นๆ นักบริหารตองกําหนดสาเหตุตางๆ ของพฤติกรรมในองคการ ที่มาของ

การเปรียบเทียบจะเปนประโยชนคือ (กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล, 2559)

1. การสังเกตในอดีตเกี่ยวกับปจจัยที่สงสัยของหนZวยงานนั้นและบุคคลนั้น

2. การสังเกตท่ัวๆ ไปในเวลาปจจบุนั ในปจจยัทีส่งสยัของหนZวยงานท่ีจะนาํมาเปรียบเทียบ

การประเมินสภาพการณอยางละเอียดลออ ตองเปรียบเทียบหลายอยาง ยิ่งทําการ

เปรยีบเทียบในปจจยัตางๆ ไดมากๆ ย่ิงด ีเพราะการเปรียบเทียบเพยีงคร้ังเดยีวจะทาํใหการ

วนิจิฉยั (Judgment) ผดิพลาดไดงาย การกาํหนดปญหาหรือประเดน็ทีต่องการแกไขจะเปน

ขั้นตอนตอมา ปญหาในตัวของมันเองจะแสดงออกมาเดนชัด เชน ผลผลิตตกตํ่า ซึ่งเปน

ปรากฏการณทีข่ดักบัวตัถปุระสงคขององคการ โดยทัว่ไปผูศกึษากย็กกระทูผลผลติตกตํา่ข้ึน

เปนประเด็นปญหาที่ตองการแกไข และโดยความรูเชาวนปญญาในตัวผูศึกษาจะบงชี้ไดวา 

การท่ีผลผลิตตกต่ํานัน้นZาจะเนื+องมาจากอะไรบาง ซึง่อาจจะเปนการจงูใจ ระบบคาตอบแทน 

ระบบงาน สภาวะการเปนผูนาํ หรอืเรื+องของกลุมการเลอืกแนวความคิดทีเ่หมาะสม เมื+อจบั

ประเด็นปญหาไดแลว ใชความรูพฤติกรรมองคการ ใชประสบการณ เลือกแนวความคิดที่

เหมาะสมในกรอบของประเด็นที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้น การปรับใชแนวความคิดและ

การติดตามผล ซึ่งเปนขั้นตอนตอจากการเลือกแนวความคิด ในการปรับใชอาจตองการ

ความคดิสรางสรรคจากผูทีเ่ก่ียวของ ในการปรบัใชความรูแตละกรณนีัน้ จะตองตระหนกัใน

ลักษณะโดยเฉพาะของแตละสถานการณ บุคคลเพียงอาจอาศัยทฤษฎี แนวความคิดตางๆ 

เพื+อประโยชนในการนาํทางเทานัน้ แตการปรบัใชนัน้ขึน้อยูกบัความสามารถของผูปฏบิตัใิน

แตละกรณีโดยเฉพาะ
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ดังนั้นสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมองคการ เปนการศึกษาการประพฤติปฏิบัติของ

ทุกๆคนที่เก่ียวของกับองคการนั้นๆ องคการประกอบดวยสรรพสิ่ง แตที่สําคัญท่ีสุดคือ 

“คน” เปนปจจัยที่ไมอาจจะขาดเสียได และองคการจะเจริญหรือเสื+อมอยูที่คนในองคการ

นัน่เอง ดงันัน้องคการตองคดัสรรบคุลากรและควบคุมพฤตกิรรมใหได การเรยีนรูพฤตกิรรม

องคการและวฒันธรรมองคการใหประโยชนอยางมาก ชวยใหสามารถเสริมขวัญสรางกาํลงั

ใจบุคลากร ใหบุคลากรในองคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลิตผลสูงสุด ในที่สุดจะ

บังเกิดเสถียรภาพแกทุกๆ ฝาย

1.6 การพัฒนาองคการ
การพัฒนาองคการเปนผลมาจากการที่บรรดานักปฏิบัติการทางดานการจัดการและ 

นกัวชิาการโดยเฉพาะดานพฤตกิรรมศาสตร ไดคดิคนหาเทคนิคใหมๆ  ในอนัท่ีจะเอือ้อาํนวย

ตอการปรับปรงุเปลีย่นแปลงองคการใหดกีวาแบบเดมิทีเ่ปนอยู แนวความคดิและวธิกีารใหม

นี้ไดมุงไปสูการปรบัปรงุและเปล่ียนแปลง “องคการ” เพื+อประสทิธผิล และความเจรญิเตบิโต

ขององคการโดยสวนรวม แนวความคิดนี้เชื+อวาจะสามารถแกไขขอบกพรอง และความไร

ประสิทธิภาพของเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงในแนวเกาไดเปนอยางดี และไดรับการขนาน

นามวา “การพัฒนาองคการ” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา “Organization Development” 

และเรยีกสัน้ๆ วา “OD” โดยในบทนีจ้ะกลาวถงึ ความหมายและแนวคิดการพฒันาองคการ 

ความสําคัญของการพัฒนาองคการ วัตถุประสงคของการพัฒนาองคการ ประวัติความเปน

มาของการพัฒนาองคการ การพัฒนาองคการกับการพัฒนาการบริหาร และกระบวนการ

พัฒนาองคการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.7 ความหมายของการพัฒนาองคการ
ปจจบุนัการพัฒนาองคการ (Organization Development; OD) มีลกัษณะเปนศาสตรที่

กาํลงัมกีารพฒันาตัวความรู (Body of Knowledge) อยางตอเนื+อง เพื+อนาํไปสูการเปนศาสตร

ทีส่มบรูณ ทัง้นีเ้พื+อประโยชนในการพิจารณาความหมายของการพัฒนาองคการในแงของการ

ศกึษาเปรยีบเทยีบ จงึขอนาํความหมายของนกัวชิาการและนักปฏบิตักิารดานนีม้าอธบิายดงันี้

ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2551) ไดอธิบายไววา การพัฒนาองคการคือ วิธีการอยางเปน

ระบบตอการปรับปรงุองคการทีป่ระยุกตทฤษฎทีางดานพฤตกิรรมศาสตร และการวจิยัมาใช

เพื+อเพิ่มความเปนอยูที่ดีและความมีประสิทธิภาพของคนและองคการ
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ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2560) ได ใหความหมายของการพัฒนาองคการไววา การ

พัฒนาองคการ หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินการอยางเปนระบบภายใน

องคการ โดยที่มีการวางแผนไวลวงหนาในเรื+องตางๆ เชน กําหนดผูรับผิดชอบขั้นตอนการ 

เปลี่ยนแปลง และศึกษาผลกระทบและวิธีแกไขเพื+อใหองคการสามารถดํารงอยูไดอยาง

เหมาะสมและสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให

มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ภายใตสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) ได ใหความหมายไววา การพัฒนาองคการเปน

ความพยายามเปลีย่นแปลงองคการอยางมีแผน มกีารวเิคราะหปญหา วางแผนยทุธศาสตร 

และใชทรัพยากรเพื+อใหบรรลุเปาหมาย หรือเปนการพัฒนาระบบโดยสวนรวมทั้งองคการ 

เริ่มจากระดับผูบริหารลงสูระดับลางทั้งองคการ โดยมีจุดมุงหมายเพื+อเพิ่มประสิทธิภาพ

ขององคการ

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2550) ได ใหแนวคิดของความหมายในทาง

ปฏิบตัจิรงิๆ วา การพฒันาองคการโดยท่ัวไปมกัจะหมายความถึง การฝกอบรมในหลายๆ รูปแบบ 

หรือการพยายามเขาแทรกแซงองคการในลักษณะอยางใดอยางหน่ึง โดยมุงประสงคที่จะ

ปรบัปรุงองคการ หรอืสมาชกิองคการ และในภาพรวมการพฒันาองคการจะใหความสําคญั

ที่การเจริญเติบโตและการพัฒนาการขององคการ

โอเวน (Owen, 1987) ไดเสนอแนวคิดไววา การพัฒนาองคการในแตละเขตพื้นที่

บริการทางการศึกษา (School District) หมายถึงความพยายามซึ่งเกิดขึ้นอยางเปนระบบ 

สมเหตสุมผลและมแีผนรองรบัเพื+อการเรยีนรูและการพฒันาตนเอง โดยใหความสําคญักบั

การเปลี่ยนแปลงท้ังในสวนที่เปนข้ันตอนการดําเนินงานที่เปนทางการ กระบวนการดําเนิน

งาน ปทัสถานสังคมหรือโครงสรางองคการ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งจุดหมายของ

การพัฒนาองคการคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของแตละคน และปรับปรุงพันธกิจและ

การปฏิบัติงานขององคการ โดยแนวปฏิบัติในการพัฒนาองคการนั้น ประกอบดวยแนวคิด

หลัก 9 ประการ ดังนี้

1. จุดหมายของการพัฒนาองคการ

2. ระบบในการปรับเปลี่ยนองคการ

3. วิธีการเชิงระบบ

4. ใชวิธีการทางการศึกษา

5. เรียนรูจากประสบการณ
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6. เกาะติดกับประเด็นปญหาสําคัญจริงๆ

7. มีแผนยุทธศาสตร

8. มีหนZวยประสานการเปลี่ยนแปลง 

9. ผูบริหารระดับสูงเห็นความสําคัญและมีสวนรวม

ดังนั้นจากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน สามารถสรุปไดวา “การพัฒนาองคการหมายถึง 

กระบวนการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงทีด่าํเนนิการอยางเปนระบบภายในองคการ โดยบุคลากร

ทกุระดบัในองคการ มกีารวางแผนลวงหนาและเปาหมายความสาํเรจ็รวมกนั เพื+อใหองคการ

สามารถดํารงอยูไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอด

จนพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ภายใต

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา”

นอกจากนีค้วามเขมแข็งขององคการทีป่ระกอบดวยผลงานสงูสดุท้ังในดานประสทิธภิาพ 

ประสิทธิผล และความมีสุขภาพสมบูรณขององคการจะมีสมรรถนะดีไดนั้น จําเปนที่จะ

ตองอาศัยกระบวนการ (Process) หรือพฤติกรรมการทํางานขององคการที่ยอมใหคนใน

องคการใชศกัยภาพ (Potentials) หรอืสตปิญญาความสามารถของเขาไดอยางเตม็ท่ี เพราะ

ศกัยภาพเปนเครื+องชีก้ารปฏบิตังิานของคนในองคการ การท่ีจะไดรบัและดํารงไวซึง่ผลงาน

สงูสดุ องคการจงึจาํเปนตองอาศยักระบวนการหรอืวฒันธรรม ทีส่งเสริมใหคนในองคการใช

ศักยภาพของเขาใหไดมากที่สุด กระบวนการหรือวัฒนธรรมเชนนี้ เปนเรื+องสําคัญยิ่งที่การ

พฒันาองคการหรือ OD จะตองหาทางพัฒนาใหเกดิขึน้ในองคการใหได โดย”กระบวนการ” 

ในท่ีนีห้มายถึงลกัษณะหรอืพฤตกิรรมในการประพฤตปิฏบิตัเิกีย่วกบัเรื+องตางๆ ทีม่ผีลกระทบ 

ตอผลงานโดยสวนรวมขององคการ เชน ลักษณะการติดตอสื+อสาร ลักษณะและวิธีการที่

ใช ในการแกปญหาและการวินจิฉยัตดัสินใจ ลักษณะการใชภาวะผูนาํหรอืการปฏิบตัติอผู ใต

บังคับบัญชา หรือพฤติกรรมในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นเหลานี้ เปนตน 

สวนคาํวาวฒันธรรม (Culture) ของกลุมหรอืขององคการน้ันหมายถงึ ทัศนคต ิคานยิม 

ปทัสถาน ความเชื+อ อารมณและความรูสึก ตลอดจนการปฏิบัติตอกันของบุคคลหรือกลุม

บุคคลภายในองคการ สิ่งที่เราเรียกวาวัฒนธรรมในที่นี้ ไมเหมือนกับวัฒนธรรมของทองถิ่น

อยางที่เราเขาใจกัน เชน วัฒนธรรมไทยที่วาใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ แตวัฒนธรรม

ตามนยัความหมายของการพฒันาองคการเปนเรื+องละเอยีดออน มองเหน็ยาก และมีความ

สาํคญัมากตอการกาํหนดพฤตกิรรมของคนและกลุม ซึง่มผีลกระทบโดยตรงตอประสทิธภิาพ 

ประสิทธิผล และความมีสุขภาพสมบูรณขององคการ 
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นอกจากน้ีการที่การพัฒนาองคการมีเปาหมายสุดทายเพื+อท่ีจะใหไดมาและดํารงไว 

ซึ่งผลงานสูงสุดขององคการ ทั้งในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความมีสุขภาพ

สมบรูณขององคการน้ัน จงึควรทีจ่ะทาํความเขาใจกนัวาประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความ

มีสุขภาพสมบูรณขององคการคืออะไร และจะทราบไดอยางไร โดยประสิทธิภาพแตกตาง 

กบัประสทิธผิลในสาระสาํคญัทีว่า ประสทิธภิาพมุงเนนการลงทนุ หรอืใชทรพัยากรจาํกดั แต

ใหไดผลงานมากท่ีสุด สวนประสิทธิผลนั้นมุงเนนวัตถุประสงคและการบรรลุวัตถุประสงค

เปนสําคัญโดยไมคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคนั้นจะมีประสิทธิภาพหรือไม ขอแตเพียง

ใหไดผลงานตามวัตถุประสงคก็ถือวามีประสิทธิผลแลว สําหรับความสมบูรณขององคการ 

(Organizational Health) นั้นตองประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ (กัลยารัตน 

ธีระธนชัยกุล, 2558)

1. ตองมีความสามารถในการประสานความตองการของบุคคลและเปาหมายของ

องคการเขาดวยกันไดเปนอยางดี

2. คนในองคการและตวัองคการเองตองมคีวามสามารถอยางสงูในการแกปญหาของ

องคการ โดยเนนการใชประโยชนจากศกัยภาพของคนในองคการไมวาจะในฐานะสวนบคุคล 

หรือในฐานะกลุมเปนสําคัญ

3. องคการจะตองมบีรรยากาศทีช่วยสงเสรมิและสนับสนนุใหคนและองคการมคีวาม

เจริญกาวหนา (Growth) ควบคูกันไป

ความหมายในทางปฏิบัต ิในทางปฏิบัติ การพัฒนาองคการจะมีความหมายเพียง

งายๆ วาเปนกระบวนการขั้นพื้นฐานธรรมดาที่จะตอบคําถามเหลานี้คือ

1. ขณะนี้เราอยูที่ไหน (Where are we now?) หรือสภาวะขององคการในปจจุบัน

เปนอยางไร

2. เราตองการจะไปทศิทางใด (Where do we want to go?) หรือเราจะเปล่ียนแปลง

อะไรในองคการ

3. เราจะไปยังทิศทางที่ตองการไดอยางไร (How do we get from where we are 

to where we want to be?) หรือเราจะเปลี่ยนแปลงอยางไร

4. เราจะรูไดอยางไรวาเราไดไปถงึยงัทศิทางทีเ่ราตองการ (How will we know when 

we get there ?) หรอืเราจะรูไดอยางไรวาการเปล่ียนแปลงไดสาํเรจ็ตามทีต่องการหรอืไม

อยางไร
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โดยกระบวนการข้ันพ้ืนฐานตามขอที่ 1–4 ดังกลาวขางตนนี้ สมาชิกขององคการ

จะเปนผูดําเนินการ โดยใชศักยภาพหรือสติปญญาความสามารถของตนเอง ประกอบดวย

เครื+องมอืทางการพฒันาองคการตางๆ และมกัจะอาศยัความรวมมอืจากท่ีปรึกษาท่ีมคีวามรู

ทางดานพฤติกรรมศาสตร จากความหมายของการพัฒนาองคการในภาพรวมใหญๆ  สามารถ

สรุปเปนแนวคิดไดเปน 3 แนวทางดวยกัน ดังนี้

1. แนวคดิของการพัฒนาองคการท่ีเนนกระบวนการปรบัปรงุองคการอยางมี

แผนไวลวงหนาใหกลบัสูสภาวะใหมทีเ่หมอืนเดมิ หรอืดขีึน้กวาเดมิ (Organization 

Renewal Process) แนวความคดินี้ มองวาการพัฒนาองคการคือ กระบวนการปรับปรุง

องคการใหกลบัสูสภาพใหมทีเ่หมอืนเดมิหรอืดกีวาเดมิ โดยตองมคีวามกลาทีจ่ะยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เนนใหองคการมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค ท่ีจะนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยี วิทยาการใหมๆ และทรัพยากรมนุษยที่มีคามาสูองคการ

2. แนวคดิของการพฒันาองคการเนนการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมขององคการ 

(Organizational Culture) หมายถึงส่ิงตางๆ อันประกอบดวยสิ่งประดิษฐ แบบแผน

พฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื+อคานิยม อุดมการณ ความเขาใจ และขอสมมติพื้นฐาน

ของคนจํานวนหน่ึง หรือสวนใหญภายในองคการ โดยความหมายของการพัฒนาองคการ

ในแนวคิดนี้คือ ความพยายามอยางมีแบบแผนเพื+อมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ขององคการทั้งระบบ (องคการประกอบดวยองคประกอบของระบบที่เปนทางการและ 

องคประกอบของระบบที่ไมเปนทางการ ตัวอยางองคประกอบของระบบที่เปนทางการ เชน 

วัตถุประสงคขององคการ โครงสรางขององคการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี 

ผลผลิต และทรัพยากรดานตางๆ เชน ทางดานการเงิน เปนตน ตัวอยางองคประกอบของ

ระบบที่ไมเปนทางการ เชน บรรทัดฐาน ความเชื+อ คานิยม อุดมการณ เปนตน ผูเชี่ยวชาญ

การพัฒนาองคการตามแนวความคิดนี้ มีความเชื+อวา เมื+อมีการเปลี่ยนแปลงองคการทั้ง

ระบบแลว ก็จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับปจเจกชนดวย

3. แนวคิดการพัฒนาองคการเนนการใชแมแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research Model) ความหมายของการพัฒนาองคการตามแนวคิดนี้คือ 

กระบวนการปรบัปรงุประสิทธผิลขององคการโดยใชแมแบบการวิจยัเชงิปฏบิตักิาร แมแบบ 

(Model) นี้มีลักษณะเปนกระบวนการแกปญหาอยางมีระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) การวิเคราะหปญหาเบื้องดน
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(2) การเก็บรวบรวมขอมูล

(3) การปอนขอมูลยอนกลับ

(4) การสํารวจปญหาขององคการจากขอมูลที่ไดรับทั้งหมด

(5) วางแผนปฏิบัติการ

(6) ดําเนินการ

1.8 ความสําคัญของการพัฒนาองคการ
จากความหมายของการพัฒนาองคการ สามารถสรุปสาระสําคัญของการพัฒนา

องคการไดดังนี้

1. การพัฒนาองคการเปนกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการอยางมี

แผน ซึ่งจะตองกระทําโดยตระหนักถึงสภาวะแวดลอมขององคการตลอดเวลา

2. การพัฒนาสมรรถนะขององคการ จะเนนในเชิงกระบวนการของกลุม และของ

องคการเปนที่ตั้ง โดยกระบวนการเหลานี้จะตองเปดโอกาสใหสมาชิกในองคการได ใช

ศักยภาพ หรือสติปญญาความสามารถอยางเต็มที่

3. เนนทีมงานเปนเปาหมาย เพื+อประโยชนในการเรียนรูถึงพฤติกรรมขององคการ

เปนสวนรวม

4. เนนความรวมมือรวมใจในการดําเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทีมงาน

5. เนนการดําเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคการทั้งระบบใหญและระบบยอย

6. ใชการวิจัยการปฏิบัติการเปนแมแบบ

7. ใชที่ปรึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงมาชวยใหคําปรึกษา

8. ยุทธศาสตรอันสําคัญยิ่งของการพัฒนาองคการก็คือ การใชเครื+องมือทางการ

พัฒนาองคการเขาสอดแทรก (Organization Development Intervention) โดยไมหยุดยั้ง

9. กระบวนการเปลี่ยนแปลงจะตองกระทําอยางตอเนื+อง

10. มุ งหวังที่จะใหไดมาซึ่งผลงานสูงสุดขององคการ ทั้งในดานประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและความมีสุขภาพสมบูรณขององคการ 
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1.9 วัตถุประสงคของการพัฒนาองคการ
ถึงแมวาโครงการของการพัฒนาองคการจะมีวัตถุประสงคแตกตางกันออกไปตาม

ลักษณะปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในของแตละองคการซึ่งไมเหมือนกัน แตการพัฒนาองคการก็

ยังมีวัตถุประสงคโดยทั่วๆ ที่คลายกันดังตอไปนี้ 

1. เพื+อยกระดับความไววางใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกและ

หนZวยงานภายในองคการ

2. เพื+อกระตุนใหมีการคิดและพิจารณาแกไขปญหาขององคการรวมกัน

3. เพื+อเสริมสรางบรรยากาศที่เปดเผยในการแกไขปญหาใหมีขึ้นภายในองคการ 

พยายามสรางใหเกิดความรูสึกในการยอมรับปญหา และกลาเผชิญกับปญหาไมวาจะเปน

ปญหาภายในกลุม หรอืระหวางกลุม และในขณะเดยีวกนัพยายามช้ีใหเหน็ถงึผลเสยีในการ 

“หมกปญหา” หรือใชวิธีแกปญหาแบบ “ผักชีโรยหนา”

4. เพื+อหาทางใหมคีวามรบัผดิชอบในการตดัสนิใจ และการแกไขปญหา โดยอยูทีจ่ดุซึง่

ใกลชดิกับขอมลูขาวสารทีเ่ก่ียวพนักบัปญหาใหมากท่ีสดุเทาท่ีจะมากได ดกีวาท่ีการตดัสนิใจ 

จะเปนหนาที่ของฝายบริหารระดับใดระดับหนึ่งที่มีอํานาจตามสายการบังคับบัญชาเทานั้น

5. คนหาวิธีการแกไขปญหาในลักษณะที่สรางสรรคหรือแบบรวมมือรวมใจกัน

6. สงเสริมใหมีการติดตอสื+อสารทั้งในแนวดิ่ง แนวนอน และแนวเฉียง

7. สรางเสรมิใหสมาชกิในองคการมคีวามรูสกึเปนเจาของในวตัถปุระสงคขององคการ

รวมกัน

8. ชวยเพิม่ความสามารถในการบรหิารงาน โดยยึดวตัถปุระสงคมากกวาประสบการณ

ในอดีต

9. ชวยกระตุนใหเกิดการบริหารงานแบบควบคุมตนเอง และการกํากับหรือกําหนด

แนวทางของตนเองของสมาชิกในองคการ

10. ชวยสรางเสริมสัมพันธภาพบนรากฐานแหงความรวมมือรวมใจกัน

11. เพื+อสงเสริมใหเห็นความสําคัญของ “กระบวนการทํางานโดยใชกลุม” และผล

ของการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการดังกลาว

12. เพื+อยกระดบัความรบัผดิชอบของสมาชกิ และกลุมในการวางแผนและการปฏบิตัิ

การตามแผน
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ทัง้นีก้ารท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคของการพฒันาองคการดงักลาวขางตนได จะตองขึน้

อยูกับความสามารถในการใชเครื+องมือทางการพัฒนาองคการเขาสอดแทรกเกี่ยวกับการ

แกไขปญหาขององคการอยางมีระบบ ซึ่งตองอาศัยการคนควาและการใชสมมติฐานทาง

ทฤษฎพีฤตกิรรมศาสตรเขาชวยดวย ซึง่วธิกีารดงักลาวจะชวยใหองคการสามารถสํารวจวิธี

การทํางานที่เปนอยู รวมทั้งปทัสถานและคานิยมขององคการ ตลอดจนหาทางแกไขปญหา

ในทางที่ถูกตอง เพื+อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลแหงวัตถุประสงคของการพัฒนาองคการดังได

กลาวมาแลวขางตน

1.10 ประวัติความเปนมาของการพัฒนาองคการ
การพิจารณาประวัติความเปนมาของการพัฒนาองคการนั้น เปนเรื+องที่ทําไดไมยาก 

เพราะการพฒันาองคการมวีวิฒันาการเมื+อไมนานมานีเ้อง โดยพฒันามาจากแหลงสาํคัญ 2 

ทางดวยกันคอื ทางดานการฝกอบรมโดยใชหองปฏบิตักิาร (Laboratory Training) และการ

วิจัย ดวยวิธีการสํารวจหาขอมูลและปอนขอมูลกลับ (Survey Research and Feedback) 

ซึ่งสายหยุด ใจสําราญและคณะ (2549) ไดอธิบายไวอยางนZาสนใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.10.1 วิวัฒนาการจากการฝกอบรมโดยใชหองปฏิบัติการ

การฝกอบรมโดยใชหองปฏิบัติการหรือ Sensitivity Training หรือ T–group ซ่ึง 

หมายถงึการประชมุกลุมยอยเล็กๆ ทีม่ไิดกาํหนดรปูแบบการประชมุเหมอืนการประชมุท่ัวไป 

รวมทัง้ไมมหีวัขอเรื+อง ไมมปีระธานกลุมและเลขานุการกลุม รวมทัง้ระเบยีบวาระการประชมุ

ก็ไมมี ผูเขาประชุมจะมีการรับและใหขอวิพากษเกี่ยวกับพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติตอ

กัน เพื+อใชขอวิพากษนั้นเปนขอมูลเพื+อการเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและผูอื+น จากการทดลอง

การฝกอบรมโดยใชหองปฏิบัติการ ในป 1946 (พ.ศ. 2489) ทําใหไดขอสรุปที่มีผลกระทบ

ตอการถือกําเนิดของการพัฒนาองคการอยู 2 ประการคือ

1. การใหและรับขอวิพากษเกี่ยวกับพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติตอกันของสมาชิก

ในกลุมชวยใหเกิดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับตัวเองเปนอยางยิ่ง ซ่ึงเปนทางหน่ึงจะ

นําไปสูการพัฒนาตนเองในโอกาสตอไป

2. กระบวนการของกลุมนอกจากจะชวยใหเกิดประโยชนแกผูเขาประชุมแลว ยัง

เหมาะที่จะนํากลับไปใช ในสถานการณที่ทํางาน
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โดยประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมโดยใชหองปฏิบัติการน้ี จะนําไปสูความ

สําเร็จ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติตอกันในสถานการณที่ทํางาน

ไดเปนอยางดี โดย ดักลาส แมกเกรเกอร (Dauglas McGregor) นักพฤติกรรมศาสตรมีชื+อ

ของสหรัฐอเมริกา ไดเปนผูริเริ่มนําเอาการฝกอบรมโดยใชหองปฏิบัติการไปประยุกตใชกับ

องคการขนาดใหญอยางมีระบบ ตอมาในป 1956 (พ.ศ. 2499) แมกเกรเกอรรวมกับจอหน 

พอล โจเนส (John Paul Jones) ไดรับการสนับสนุนของ บริษัท Union Carbide ไดตั้ง

กลุมท่ีปรึกษาขนาดเล็กภายในบริษัทขึ้นกลุมหนึ่ง สวนใหญใชความรูทางพฤติกรรมศาสตร

ชวยเหลือหัวหนางานฝายตางๆ ของบริษัท ซึ่งตอมาไดมีผูตั้งกลุมในลักษณะนี้ขึ้นเรียกชื+อ

วา กลุมการพัฒนาองคการ และในป 1958–1959 (พ.ศ. 2492–2502) เฮอรเบิรต ชีพารด 

(Herbert Shepard) รวมกบัฝายแรงงานสมัพันธของบริษทั Esso Standard Oil ไดทดลอง

โครงการการพฒันาองคการข้ึน 3 โครงการ โดยแยกทําทีส่าขาในเมอืงใหญ 3 เมอืงดวยกัน

คอื ท่ีเมอืงบายอน (Bayonne) เมอืงแบตนัรจู (Baton Rouge) และเมอืงเบยเวย (Bayway) 

ที่เมืองบายอนไดมีการสัมภาษณหาขอมูลและตรวจวินิจฉัยปญหา รวมท้ังไดแถลง

รวมกับนักบริหารระดับสูงของ Esso หลังจากนั้นไดมีการประชุมเจาหนาที่ระดับบริหาร

ทั้งหมด โดยใชหองปฏิบัติการเปนเวลา 3 วัน โดยท่ีเมืองเบตันรูจ นักพฤติกรรมศาสตร  

2 คน ชื+อ โรเบิรต เบล็ก (Robert Blake) และ เฮอรเบิรต ชีพารด ไดจัดใหมีการประชุม

โดยใชหองปฏิบัติการเปนเวลา 2 สัปดาห มีนักบริหารระดับกลางของ Esso ในเมืองนี้เขา

รวมทัง้หมด ในข้ันแรกได ใชความพยายามทีจ่ะรวมวธิกีารใชกรณีตวัอยาง (Case Method) 

เขากับวิธีใชหองปฏิบัติการ (Laboratory Method) การประชุมในลักษณะผสมผสานแบบนี้

จึงมีลักษณะคลายคลึงกับการประชุม Management Work Conference ของสถาบัน NTL 

ซึง่เนน T–group และการทาํแบบฝกหดั รวมทัง้การบรรยายในเรื+องทีเ่กีย่วของ สิง่ที่ไดจาก

การฝกอบรมครัง้นีก้ค็อื การเนนเรื+องความสัมพันธระหวางบคุคลและความสัมพนัธระหวาง

กลุม ซึ่งนําไปสูการใชการพัฒนาองคการในองคการ และที่เมืองเบยเวย สิ่งสําคัญที่ไดรับ

จากการฝกอบรมโดยใชหองปฏิบัติการก็คือ ความตองการมีสวนรวมของนักบริหารระดับ

สูง และลักษณะการใชภาวะผูนําของนักบริหารระดับสูง นอกจากนั้นยังทําใหไดแนวความ

คิดเกี่ยวกับเรื+องการนําหลักจิตวิทยาสังคมมาประยุกตใช รวมทั้งไดเขาใจแนวทางเกี่ยวกับ

การพัฒนาการทํางานเปนทีม การใหคําปรึกษาหารือ การแกไขปญหาความขัดแยงระหวาง

กลุม แนวความคิดเหลานี้ไดกลายเปนเครื+องมือสําคัญที่ถูกนําไปใช ในโครงการการพัฒนา
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องคการ ในเวลาตอมา โรเบิรต เบล็ก, เฮอรเบิรต ชีพารด และ เจน มูตัน (Jane Mouton) 

เปนผูเริ่มพูดถึงการพัฒนาองคการอยางจริงจัง โดยเฉพาะ เบล็ก และมูตัน เปนผูเริ่มใชคํา

วา “Development Group” ข้ึนโดยเกี่ยวโยงกับการฝกอบรมเรื+องมนุษยสัมพันธ ซ่ึงใชที่

มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏในเอกสารเรื+อง “การฝกอบรมเพื+อการ

วินิจฉัยตัดสินในกลุม” ซ่ึงเปนเอกสารที่เผยแพรพรอมกับผลการทดลองท่ีเมืองแบตันรูจ 

และคําเดียวกันนี้เองไดไปปรากฏในนิตยสารเรื+อง Group Psychotherapy นอกจากนั้น 

การประชุม T–group ที่แบตันรูจยังเรียกชื+อเชนเดียวกันวา “Development Groups” ซ่ึง

ก็ถือเปนพัฒนาการที่สําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาองคการ

โดยสรปุแลว การถอืกาํเนดิทีส่าํคัญยิง่ของการพฒันาองคการน้ัน เปนผลมาจากการ

ทดลองของ 2 บริษัทใหญที่กลาวมาคือ บริษัท Union Carbide และบริษัท Esso ซึ่งทั้ง 2 

บริษัทสามารถเปลี่ยนบทบาทของเจาหนาที่แรงงานสัมพันธใหเปนที่ปรึกษาทางการพัฒนา

องคการได โดยใชความรูทางพฤตกิรรมศาสตรในการดาํเนนิงาน รวมทัง้ไดพฒันาหนZวยงาน 

มนุษยสัมพันธในองคการใหเปนหนZวยงานที่ปรึกษาภายในขององคการโดยใหบริการแก

หัวหนาหนZวยงานของบริษัททั่วไป มากกวาที่จะทําตัวเปนหนZวยงานวิจัยธรรมดา ซ่ึงมีแต

หนาทีร่ายงานผลการวิจยัใหผูบงัคบับญัชาทราบอยางเดยีวอนัเปนการเปล่ียนแปลงบทบาท

เกาใหเปนบทบาทใหม เพื+อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองคการใหดีขึ้น

1.10.2 วิวัฒนาการจากการวิจัยดวยวิธีการสํารวจหาขอมูล 
  และปอนขอมูลกลับ

ที่มาของการพัฒนาองคการที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การวิจัย การปฏิบัติการ 

(Action Research) หรือเรียกวาการสํารวจหาขอมูลและปอนขอมูลกลับไปยังแหลงที่มา

ของขอมลูโดยใชหองปฏบิตักิาร โดยศูนยวจิยั “Research Center for Group Dynamics” 

ซึ่งเคิรต เลวิน(Kurt Lewin) นักพฤติกรรมศาสตรที่มีชื+อเสียงของสหรัฐอเมริกาไดตั้งขึ้นที่

มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตตส (Massachusetts) ซึ่งในเวลาตอมาไดยายไปที่มหาวิทยาลัย

มิชิแกน (Michigan) โดยตัวอยางที่ใช โครงการวิจัยการปฏิบัติการตัวอยางหนึ่งก็คือเมื+อป 

1948 (พ.ศ. 2491) นักวิจัยของบริษัท Detroit Edison ไดเริ่มใชการสํารวจทัศนคติของ

ลูกจางคนงานในบริษัท รวมท้ังฝายบริหารดวย และไดปอนขอมูลที่สํารวจมาไดกลับไปยัง

แหลงที่มาของขอมูลอยางมีระบบ โดยเฉพาะไดปอนไปยังฝายบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขา
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มามีสวนรวมในโครงการ สรุปผลจากการทดลองไดวา วิธีการนี้จะชวยสนับสนุนความคิด

ในเรื+องขั้นตอนของการประชุมกลุม เพื+อใชประโยชนจากผลของแบบสอบถามที่ใหคนงาน

กรอก เปนเครื+องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในองคการธุรกิจเอกชน 

ซึ่งจะมีประโยชนกวาการฝกอบรมแบบเกาในขอท่ีวา วิธีการใหมนี้สามารถดําเนินการกับ

ระบบสมัพนัธภาพของคนในองคการโดยสวนรวมทัง้ระบบ กลาวคือ ทัง้ผูบงัคบับัญชาและผู

ใตบังคับบัญชาสามารถเปลี่ยนแปลงไดพรอมๆ กันไป และเกี่ยวของกับหัวหนางานเปนราย

บุคคล รวมทั้งงานของเขา ปญหาของเขาและสัมพันธภาพเกี่ยวกับงานของเขา 

กลาวโดยสรปุแลว หากถอืวาการพัฒนาองคการมวีวิฒันาการมาจากการฝกอบรมโดย

ใชหองปฏิบัติการและการสํารวจหาขอมูลและปอนขอมูลกลับแลว จึงไมควรลืมผลงานของ

เครต เลวิน ในการพัฒนาทฤษฎีจติวทิยาสังคม ซ่ึงถอืเปนรากฐานของวธิกีารทัง้สอง รวมทัง้

ความสนใจในเรื+องพฤติกรรมศาสตรประยุกต ก็ถือเปนหัวใจสําคัญของการฝกอบรมโดยใช

หองปฏิบัติการและการสํารวจหาขอมูลเชนกัน ซึ่งปจจุบันปรากฏวาการพัฒนาองคการตอง

อาศัยทั้งจิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมศาสตรประยุกตเขาชวยเปนสวนใหญ

1.11 การพัฒนาองคการกับการพัฒนาการบริหาร
นักบริหารสวนมากมักจะคุนเคยกับคําวา การพัฒนาการบริหาร (Management  

Development) หรอืทีเ่รยีกโดยยอวา MD มากกวาคาํวาการพัฒนาองคการ (Organization 

Development) ซ่ึงตางก็เปนเครื+องมือการบริหารเชนกัน แตมีความหมายแตกตางกันใน

สาระสําคัญ การพัฒนาการบริหารมุงที่จะใชเพื+อฝกอบรมคนใหเกิดความรู ความสามารถ 

และมีความเจนจัดและชําชองในการทํางานมากขึ้น อีกทั้งชวยพัฒนาทัศนคติในการทํางาน

ใหเหมาะสมยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้พื+อเปนการพฒันาคนใหเหมาะสมกบังาน ในหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย 

สวนการพัฒนาองคการ เปนเครื+องมือที่ใชกับคนในองคการที่มีความสามารถเกี่ยวกับงาน

ในหนาที่อยูแลว โดยจะเขาไปเกี่ยวของกับผูบังคับบัญชาและผู ใตบังคับบัญชาในสังกัด ใน

ลกัษณะทีจ่ะหาทางใหทัง้ 2 ฝายได ใชความพยายามรวมกนั (Joint Effort) เพื+อประสทิธภิาพ 

ประสิทธผิล และความแขง็แกรงขององคการโดยสวนรวม ตามทีส่รปุดงัแสดงในตารางที ่1.1
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