การพัฒนาองค์ กร (OD) คืออะไร

บทความโดย : อาจารย์นิพฒ
ั น์ ชัยวรมุขกุล
กรรมการบริ หาร บริษัท ABC CLUB จากัด ที่ปรึกษาวางระบบ
การพัฒนาองค์กรด้ วยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก
อีเมล : clubpattana@hotmail.com

มีหลายคนมากๆ ที่ถามผมมาโดยตลอด เมื่อเจอกันครัง้

“อ้อ ถ้างัน้ อย่างนีม้ ี เยอะครับ บริ ษัทผมก็เพิ่ งจ้างคนมา

แรกว่า “คุณทางานอะไร”

จัดกิ จกรรมเรี ยกว่าอะไรนะ

ผมได้ แต่ตอบพวกเขาไปว่า “ผมเป็ นนักจิตวิทยาพัฒนา

กิ จ กรรมกลุ่ม สัม พัน ธ์ ละลายพฤติ ก รรม หรื อ Team

องค์กร ผมเปิ ดบริ ษัททา OD”

Building

นัน่ เป็ นคาตอบที่เหมือนจะทาให้ คนที่ถามผม งงเข้ าไป

บริ ษัทผมเพิ่ งจัดไปปลายเดือนทีแ่ ล้วนีเ่ อง”

ใหญ่

มีหลากหลายความเข้ าใจมากๆ ที่ทาให้ ผมและทีมงาน

บางคนก็ถามกลับว่า

ของผม ต้ องมาชี ้แจงแถลงไขในครัง้ นี ้

“แล้ว OD คื ออะไร” “มันคื อที ่ไปกู้แบงค์ มาเกิ นวงเงิ นใช่

เพื่อทาให้ ร้ ู ว่า OD มีอะไรมากกว่าความสนุก หรื อเพียง

ไหม”

แค่การไปนัง่ ฟั งบรรยาย 1 วันเต็มเสียอีก

“คุณเป็ นพนักงานธนาคารงัน้ เหรอ ธนาคารไหนหล่ะ”
และอีกสารพัดคาถามที่ผมเจอ
แต่สว่ นใหญ่จะไม่คอ่ ยรู้กนั ว่า OD คืออะไร
OD ย่ อ ม าจ าก ค าว่ า Organization Development
แปลว่ า การพัฒนาองค์ กร
มี ห ลายคนพอจะเข้ า ใจ และบางคน น าไปผูก เข้ า กับ
กิจกรรมของบริ ษัทของตนที่เคยทามา
“ใช่ ที ่ไปจัดกิ จกรรมให้หน่วยงานของรัฐ หรื อ บริ ษัทเขา
ทากิ จกรรมกันสนุกๆ
ตามรี สอร์ ท โรงแรม หรื อ กิ จกรรมกลางแจ้ง ใช่ไหมคะ”

มั น ยั ง พั ฒ นาองค์ ก รของคุ ณ ให้ เข้ าใกล้ เป้ า หมาย
(Vision) ขององค์กรมากขึ ้นไปอย่างยัง่ ยืนอีกด้ วย
ตกลงแล้ ว OD คืออะไรกันแน่
หากถามว่า “คนที่ผมพบ แล้ วรู้ จักงาน OD นันมี
้ ความ
เข้ าใจที่ผิดหรื อไม่”
ผมขอตอบได้ เลยว่า “ไม่ผิดครับ แต่ไม่ถูกต้ องทัง้ หมด
มันถูกแค่สว่ นเดียวเองครับ”
จริ ง ๆ แล้ วคาว่า OD หรื อ การพัฒนาองค์กร นัน้
ลึกซึ ้งลงไปมากกว่าการจัดกิจกรรมสนุกๆ เยอะครับ
มาค่อย ๆ ดูกันดีกว่านะครับว่า จริ งๆ แล้ ว OD มันคื อ
อะไรกันแน่

เริ่ ม จากความหมายที่ แ ท้ จริ ง ของค าว่ า OD กัน ก่ อ น

การเล่นฟุตบอล จากเดิมที่เล่นไม่ค่อยได้ เป็ นเล่นได้ เก่ง

ดีกว่านะครับ

ขึ ้น นัน่ เรี ยกได้ วา่ “การพัฒนา”

OD = Organization + Development = อ งค์ ก ร +
การพัฒนา

การกระทาที่สามารถทาให้ การกระทาต่างๆ ทาได้ ง่าย

มาเริ่ มกับคาว่า Organization หรื อ องค์กร กันก่อนนะ

เมื่อนา 2 คามารวมกัน

ครับ

Organization Development = ก า รพั ฒ น า อ งค์ ก ร

Organization หรื อ องค์ ก ร ในความหมายเชิ งองค์ ก ร

หมายถึง

การทางาน หมายถึง

กระบวนการใดก็ ต ามที่ท าให้ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงใน

ขึ ้น เร็ วขึ ้น นัน่ เรี ยกได้ วา่ “การพัฒนา”

• การรวมตัวกันของคน ตังแต่
้ 1 คนขึ ้นไป

องค์กร

• เพื่อทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ งานใดงาน

เพื่อให้ องค์กรนัน้ เข้ าใกล้ เป้าหมายที่วางเอาไว้ ไ ด้ ดีขึ ้น

หนึง่ ร่วมกัน
• โดยมีจดุ หมายเดียวกัน

กว่าเดิม
อาทิ เช่ น องค์ ก รธุ ร กิ จ มี ก ารพั ฒ นา ให้ สามารถ หา

ดังนัน้ การทางานในบริ ษัทแม้ จะเป็ นหน่วยงานเล็กสัก

รายได้ เข้ าสูอ่ งค์กร ได้ ง่ายขึ ้น เร็ วขึ ้น มากขึ ้น

แค่ไหน แม้ เพียงคนเดียว

ไม่ว่าจะเป็ น การเพิ่มกาไร ลดต้ นทุน เพิ่มความพึงพอใจ

แต่งานนัน้ มี ผลต่อจุดมุ่งหมายของบริ ษั ท ก็ ถือว่าเป็ น

ให้ ลกู ค้ า

“องค์กร” หรื อ การทางานแม้ จะมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ได้ อยู่

องค์กรภาครัฐ มีการพัฒนารูปแบบการทางาน ให้ บริ การ

ที่ตวั เงิน เช่น วัด มูลนิธิ สมาคม กลุม่ NGO หรื อ กลุม่ ไม่

กับประชาชน ได้ ดีขึ ้น ง่ายขึ ้น เร็ วขึ ้น

แสวงหาผลกาไร หากเข้ าหลัก ทางานหนึ่งที่มีจุดหมาย

โดยค านึงถึ ง ความพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ เป็ น

เดียวกัน ก็ถือว่าเป็ น “องค์กร”

สาคัญ

มาต่อที่คาว่า Development หรื อ การพัฒนา กันต่อนะ

ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า การพัฒนาองค์กรนัน้ มีความหมาย

ครับ

โดยรวมแล้ ว

Development หรื อ การพัฒนา หมายถึง

คื อ “การท าให้ องค์ ก รบรรลุเป้ า หมายได้ ดี ขึ น้ อย่ า ง

การทาให้ ดีกว่าเดิม การปรับปรุง เปลีย่ นแปลง

ยัง่ ยืน”

การเปลีย่ นจากระดับหนึง่ ไปสูร่ ะดับหนึง่ ที่ดีกว่า

มิใช่เพียงการสร้ างความสุข สนุกสนาน เท่านัน้

ดังนัน้ การกระทาใดก็ตาม ที่ทาให้ สิ่งๆ หนึ่ง สิ่งๆ นัน้ ดี
ขึ ้นกว่าเดิม อาทิเช่น
การประดิษฐ์ อปุ กรณ์ ชิ ้นเดิม ให้ ทางานได้ ดีขึ ้น นัน่ เรี ยก
ได้ วา่ “การพัฒนา”

แต่จะต้ องสร้ าง “โครงสร้ างหรื อระบบ” ที่ ทาให้ องค์ ก ร
อยูใ่ นระดับที่ดีขึ ้นนันตลอดไปนั
้
น่ เอง

