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แนวความคดิพืน้ฐานการพัฒนาองค์การ 

 การพัฒนาองค์การ (Michael E. McGill, 1977: 3, Fred Luthan, 1995 : 65, Richard 
Beckhard, 1977: 9, Paul R. Lawrence, and Jay W. Lorch, 1969: 4, Warren  W.  Burke, and 
Warren H. Schmidt, 1971: 45) เป็นกระบวนการแสวงหาแนวทางเพ่ือพัฒนาความสามารถขององค์การ
อย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสมบูรณ์ขององค์การ โดยน าความรู้ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นพืน้ฐานทางด้านงานกระบวนการทางมนษุย์ เช่น จิตวิทยา 
สงัคมวิทยา และมานุษยวิทยา เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแต่ละบุคคลกลุ่มและองค์การเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและความเจริญเติบโตขององค์การเป็นส าคัญ ทัง้นี ้มีรากฐานแนวคิด                  
ต่าง ๆเป็นองค์กระกอบ (Bennis:1969, Cummings & Worley:1993, French & Bell :1995, Bennis, 
Benne, and Chin:1966) สรุปรายละเอียดได้ ดงันี ้

 

 

 

 

* ผู้อ านวยการสถาบนัเพ่ือการบริหารและพฒันา 
  ผู้อ านวยการศนูย์บริการการศกึษา มหาวิทยาลยัปทมุธานี จงัหวดัสมทุรปราการ 

บทความนี ้ผู้ เขียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะให้ความรู้ ความเข้าใจ พืน้ฐานอันเป็นทฤษฎี 

แนวคิด เก่ียวกับการพัฒนาองค์การ และความแตกต่างระหว่างการพัฒนาองค์การกับ

เปลี่ยนแปลงองค์การ รวมถึงสามารถน าองค์ความรู้จากทฤษฎี แนวคิดการพัฒนาองค์การ 

ไปประยกุต์ใช้จริงในองค์การเป็นส าคญั 



1. ด้านคณุคา่และข้อสมมตฐิาน 

การพฒันาองค์การให้ความส าคญักับคณุค่าความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค รวมทัง้  
สิทธิของบคุคลในองค์การในการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในสิ่งท่ีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่บคุคลในองค์การ
เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีคุณค่าอยู่ในตัวเองและมีความเป็นอิสระจากการใช้อ านาจท่ีไม่เหมาะสม                     
และไร้เหตุผล ซึ่งทัง้คณุค่าความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคจะตัง้อยู่บนสมมติฐานว่ามนุษย์จะมี                 
แรงผลดัดนัทางธรรมชาติท่ีจะท าเกิดการเติบโตและการพฒันา 

2. ด้านกรอบแนวคิดและการวิเคราะห์  
การพฒันาองค์การได้น าความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องเป็นพืน้ฐาน

ทางด้านงานกระบวนการทางมนษุย์ เช่น จิตวิทยา สงัคมวิทยา และมานุษยวิทยา ฯลฯ เข้ามประยุกต์ใช้            
ในการพัฒนาองค์การ  เช่น จิตวิทยาศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เน้น “รายบุคคล” สงัคมวิทยา เน้น “กลุ่ม”        
และมานุษยวิทยา เน้น “วฒันธรรมและการปรับตัวของมนุษย์” ตลอดจนเช่ือมโยงกับสาขาวิชาต่าง ๆ                 
เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ และบริหารและการพัฒนาองค์การ ทัง้ นี ้                        
เพ่ือให้แรงจูงใจบุคคลในการท างานและสร้างความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่องาน และสร้างปทัสถาน 
บทบาท พฤติกรรม สถานภาพของสมาชิก ผู้น า และความส าเร็จของกลุ่ม รวมทัง้ สร้างความสามารถใน                  
การปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุตามเป้าหมายองค์การ 

3. ด้านกลยทุธ์การออกแบบกิจกรรมการพฒันาองค์การ 

การพัฒนาองค์การเกิดขึน้จากการมองเห็นปัญหา ข้อบกพร่องหรือความจ าเป็นท่ีจะต้อง

เปลี่ยนแปลง ดังนัน้ การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์การจึงไม่มุ่งแนวทางท่ีเช่ือมโยงยุทธศาสตร์

องค์การแตจ่ะมีลกัษณะให้ความรู้ท่ีเป็นการพัฒนาท่ีชัดเจน เช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  การให้ความรู้

และทกัษะท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง แสดงความแตกตา่งระหวา่งการพฒันาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองคก์าร 

 ด้านคุณค่าและข้อสมมติฐาน 

 คณุค่า ข้อสมมติฐาน 
การพฒันาองค์การ  สทิธิความเป็นมนษุย์ 

 
 ความเสมอภาค 
 

 คนที่มีสขุภาพที่แข็งแรงเป็นพืน้ฐานที่ส าคญั ระบบการ
จงูใจตนเองที่จ าเป็นในการท างานในระบบต่าง ๆ 

 คนมีสทิธิในการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจต่อผลกระทบ
ที่จะได้รับจากการเปลีย่นแปลง  ดงันัน้ คนแต่ละคนควร
จะมีอิสระจากการใช้พลงัหรืออ านาจอย่างเต็มที่ 

การเปลีย่นแปลงองค์การ  ความอยู่รอดและความมี
เหตผุลขององค์การ 

 ผู้ ถือหุ้นขององค์การเกิด
ความพงึพอใจสงูสดุ 

 เป็นความจ าเป็นที่สดุขององค์การ พนกังานเป็นสว่น
เติมเต็มความจ าเป็นต่าง ๆขององค์การนัน้ 

 องค์การจะอยู่ได้โดยการจดัหาผลตอบกลบัจากการ
ลงทนุแก่ผู้ ถือหุ้น การจดัการทางการเงินที่เหมาะสมของ
องค์การเป็นสิง่ที่มีความส าคญัมากกว่าการมีสว่นร่วม 

 ด้านกรอบแนวคิดและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงองค์การ 

การพฒันาองค์การ  น าความรู้ต่าง ๆที่เป็นพืน้ฐานทางด้านงานกระบวนการทางมนษุย์ เช่น จิตวิทยา สงัคม
วิทยา มานษุยวิทยา ฯลฯมาประยุกต์ใช้สร้างแรงจงูใจในการท างานและความพงึพอใจ
ของบคุคลที่มีต่องานบคุคลและด้านการเกิด ลกัษณะ ปทสัถาน บทบาท พฤติกรรม  
สถานภาพของสมาชิก ผู้น า และความส าเร็จของกลุม่ รวมทัง้ สามารถการปฏิบติัหน้าที่                  
ที่รับผิดชอบให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุตามเป้าหมายองค์การ 

การเปลีย่นแปลงองค์การ  พืน้ฐานด้านกลยทุธ์และการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยทุธ์  
 รูปแบบของความสอดคล้องกนัของคน , กระบวนการ โครงสร้าง และวฒันธรรม 

 ด้านกลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

การพฒันาองค์การ  ไม่มีแนวทางที่เชื่อมโยงยทุธศาสตร์องค์การ  
 การให้ความรู้ที่มีการพฒันาที่ชดัเจน  เช่น  การเปลี่ยนแปลงทศันคติ  เป็นต้น 

การเปลีย่นแปลงองค์การ  แรงผลกัดนั โดยยทุธศาสตร์องค์การ 
 การด าเนินงาน (เปลีย่นแปลงพฤติกรรมก่อนเปลีย่นแปลงทัศนคติ) 

 

 

 



แนวคดิพืน้ฐานกระบวนการพัฒนาองค์การ 

  กระบวนการพฒันาองค์การมีคณุลกัษณะและพืน้ฐานจากองค์ประกอบ (French & Bell : 1992) 
สรุปได้ ดงันี ้

1. กระบวนการพฒันาองค์การเป็นกระบวนการปฏิสมัพันธ์ท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
คณุลกัษณะท่ีถือวา่เป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์  ได้แก่ เป็นพลวตัร  มีการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
เป็นกระบวนการของการปรับปรุงองค์การท่ีไม่มีวันสิน้สุด  และเป็นกระบวนการของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์การให้ดีขึน้เร่ือย ๆโดยผา่นชดุของกิจกรรมการพฒันาองค์การตลอดช่วงเวลา  ฯลฯ 

2. กระบวนการพฒันาองค์การเป็นรูปแบบของการประยุกต์ใช้วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์  
โดยผ่านวิธีการประยุกต์หลกัการทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติจากพฤติกรรมศาสตร์หลายสาขา เช่น 
จิตวิทยาสงัคม  มานษุยวิทยาสงัคม  สงัคมวิทยา  จิตเวชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  และรัฐศาสตร์ เป็นต้น 

3. กระบวนการพฒันาองค์การเป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การโดยบรรทัดฐานของ
การให้ความรู้ใหม ่

4. กระบวนการพฒันาองค์การมององค์การจากวิธีการเชิงระบบ 
5. กระบวนการพฒันาองค์การตัง้อยู่บนรากฐานของประสบการณ์ 
6. กระบวนการพฒันาองค์การมุง่เน้นการก าหนดเป้าหมายและการวางแผน 
7. กระบวนการพฒันาองค์การใช้รูปแบบการมีสว่นร่วมและการเสริมสร้างอ านาจ 
8. กระบวนการพัฒนาองค์การเป็นวิธีการที่ใช้ข้อมูลเป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน                      

ในกระบวนการของการพฒันาองค์การ ทัง้นี ้ 
 เน้นคณุคา่ของข้อมลู 

 ข้อมลูทางสงัคมเก่ียวกบับคุลากรในองค์การส าคญักวา่ข้อมลูทางเทคนิค 

 ข้อมลูท่ีขดัแย้งกนัจะชีค้วามแตกตา่งในเร่ืองการรับรู้ ทัศนคติ ไมใ่ช่ตวัรบกวน 

 มองข้อเท็จจริงมากกวา่การมองวา่ดหีรือเลวจะเป็นน าไปสูก่ารด าเนินงานท่ีราบร่ืนและ
อปุสรรคได้อย่างไร 

 การใช้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัเชิงวิทยาศาสตร์เป็นการดจูากข้อเท็จจริง 

 ข้อมลูท่ีใช้ในกระบวนการพฒันาองค์การ ได้มาจากสภาวะความต้องการและ 

 ปัญหาของระบบและสมาชิก ดงันัน้ จึงมีข้อมลูท่ีตอบให้แก่ความต้องการขององค์การ
และสมาชิก 

 

 



กระบวนการพัฒนาองค์การ ( Buke: 1994, Bovee and others: 1993, and Havey and Brown: 

1992) สรุปรายละเอียดได้ 5 ขัน้ตอนคือ 

1. การก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาองค์การ (Needs Identification) เป็นการก าหนด
สภาพความแตกต่ าง ร ะหว่ า งสภาพ ท่ี เ ป็ นอยู่ ใ น ปั จ จุบั น และสภาพ ท่ี ต้ อ งก า รใ ห้ เ กิ ด ขึ น้                              
ในรูปของทักษะ ทัศนคติ การปฏิบัติงาน หรือสถานการณ์ใน 2 ลกัษณะ คือ ลษัณะของการขาดแคลน  
และลกัษณะเป็นโอกาส(Rothwell and Sredl: 1992) 

2. การวินิจฉยัองค์การ (Diagnosis) เป็นกระบวนการในการแสวงหาและรวบรวม ข้อมลู ปัญหา 
รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆในสภาพการณ์ปัจจุบันขององค์การท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเป้าหมาย                 
ขององค์การ ทัง้นี ้สามารถแบ่งระดบัการวินิจฉัยองค์การออกได้เป็น 3 ระดบัตามรากฐานของการพัฒนา
องค์การ (Waddell, D.M., Cummings, T.G. and Worley, C.G. : 2000) สรุปได้ดงันี ้ 

 การวินิจฉัยองค์การระดับองค์การ (Organization - Level Diagnosis) เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อม ทัง้ภายในและนอกองค์การท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบตอ่องค์การ ได้แก่  
1) การวิเคราะห์บริบทโลกาภิวัตน์ (Globalization Scanning) เป็นการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมเพ่ือค้นหา สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีในระดบั
โลกหรือระดบันานาชาติ  

2) การวิเคราะห์บริบทมหภาค (Macro Scanning) ) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม                 
เพ่ือค้นหาสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีภายในประเทศ 

การวิเคราะห์บริบทโลกาภิวัตน์ และการวิเคราะห์บริบทมหภาค  นิยมใช้ เทคนิค                    
PEST Analysis หรือ STEP Analysis ในการวิเคราะห์ 

3) การวิเคราะห์บริบทการแข่งขัน (Competitive Scanning) ) เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการแขง่ขนัขององค์การ เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
Five Forces Model ของ Michael E. Porter เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์
บริบทการแขง่ขนั 

4) การวิเคราะห์บริบทองค์การ (Organization Scanning) เ ป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพ่ือค้นหาสภาพความพร้อมขององค์การ Competitive Advantage 
Model ของ Michael E. Porter เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์บริบทองค์การ 

5) การวิเคราะห์บริบทแวดล้อม (SWOT Analysis หรือ Core Design School Model) 
เป็นการวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในองค์การอย่างละเอียด                    
ของ Business Harvard School เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่ีมา                       
และขีดความสามารถขององค์การกบัสภาพแวดล้อมทางการแขง่ขนั  

 



 การวินิจฉัยองค์การระดบักลุ่ม (Group - Level Diagnosis) เป็นการศึกษาการออกแบบ
องค์การท่ีมีผลตอ่การคงอยู่ ทัง้ในด้านประสิทธิภาพและการท างานของกลุม่ 

 การวินิจฉัยองค์การระดับบุคคล  (Individual - Level Diagnosis) เป็นการศึกษา                       
การออกแบบองค์การ  การออกแบบกลุม่ และคณุลกัษณะเฉพาะ ของบคุคล 

ทัง้นี  ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการตรวจวินิจฉัยองค์การ มีหลายวิธี                      

แตท่ี่นิยมใช้ในการตรวจวินิจฉยัปัญหาองค์การ มี 4 วิธี คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) การสมัภาษณ์  

(One on One Interview) การสงัเกต  (Direct Observe) และการประชมุกลุม่  (Focus Groups) 

6. การออกแบบ (Design) เป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆตาม
ข้อมลูท่ีได้จากการวินิจฉยัองค์การ  ดงันัน้ กระบวนการออกแบบจึงเก่ียวข้องกบัการวางแผนกิจกรรมตา่ง ๆ
ท่ีจะต้องด าเนินการพฒันาองค์การ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 

 การก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลง มีสว่นสมัพนัธ์เก่ียวข้องโดยตรงกบั
การวินิจฉยัองคก์ารและการเก็บข้อมลูท่ีเป็นระบบ 

 การเลือกเทคนิควิธีการ หรือออกแบบกิจกรรมสอดแทรกการพฒันาองค์การท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้ผลการเปลีย่นแปลงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 การวางแผนรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะน าไปปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดการเปลีย่นแปลง 

7. การด าเนินการพัฒนาองค์การ (Implementation) เป็นกระบวนการในการด าเนินการ               
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  โดยการน าแผนรายละเอียดท่ีได้ออกแบบไว้ไปด าเนินการตามสภาพการณ์ปัจจุบัน             
ท่ีเป็นจริงขององค์การ  รวมถึงมีการสงัเกตปฏิกิริยาและพฤติกรรมของบคุคลและกลุม่ในองค์การตา่ง ๆด้วย 

8. การประเมินผลการพัฒนาองค์การ (Evaluation) เป็นกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงาน               
ทัง้ระบบและแสวงหากลไกในการบริหารโครงการการพฒันาองค์การท่ีจะช่วยให้การด าเนินการเป็นไปด้วย                    
ความราบร่ืน  โดยการติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินการ และประเมินผลการพัฒนาองค์การว่า                      
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้เป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม ่ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้เพ่ิมประสิทธิภาพของ
บคุคล กลุม่ และองค์การโดยรวม  กิจกรรมตา่ง ๆท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการนี ้ ได้แก่ 

 การตรวจสอบและวิเคราะห์องค์การเพ่ือปรับปรุงและฟืน้ฟปูระสิทธิภาพขององค์การ 
 การตรวจสอบความสามารถในการแก้ไขปัญหาขององค์การท่ีเกิดจากภายในและ

ภายนอกองค์การ 
 การใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในการก าหนดวตัถปุระสงค์ขององค์การ 
 และใช้ข้อมลูป้อนกลบัในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 



แนวคดิพืน้ฐานกิจกรรมสอดแทรกในการพัฒนาองค์การ 

 จากรากฐานแนวคิดพืน้ฐานการพัฒนาองค์การท่ีมุ่งการสร้างความมั่นคง เพ่ือให้บุคคลอยู่ได้                   
ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด แม้จะปรับโครงสร้างก็ต้องพิจารณาถึงความสมดุลย์กับคน รวมทัง้การใช้
เทคโนโลยีช่วยการท างานของคน โดยไม่ให้คนรู้สึกด้อยค่า ดงันัน้ กิจกรรมการสอดแทรกในการพัฒนา
องค์การจึงเป็นกิจกรรม วิธีการท่ีมีพืน้ฐานและเทคนิคเชิงพฤติกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์ท่ีจัดในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ ยุทธวิธี โครงการ กระบวนการ เก่ียวกับมนุษย์ในองค์การ ท่ีด าเนินการแล้วสอดคล้องและ
สมัพันธ์กับวตัถุประสงค์ของการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์การ  ซึ่งแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม             
ท่ีได้รับการยอมรับเพ่ือการแก้ปัญหา กิจกรรมเพ่ือการตรวจสอบ กิจกรรมเพ่ือกระตุ้น กิจกรรมเพ่ือด ู               
และกิจกรรมพืน้ฐานและแนวคิด สรุปและจ าแนกกิจกรรมการพัฒนาองค์การได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
(Northcraft and Neal: 1996, French and Bell: 1990, Rex C. Mitchell: 1998,  Andrew J. DuBrin: 
1994, Bubrib: 1984, Kenneth N. Wexley and Gary A. Yukl: 1984, Robbins: 1988, French and 
Bell: 1990) สรุปรายละเอียดได้ ดงันี ้

1. กิจกรรมสอดแทรกระดบับคุคล (Individual) ได้แก่ 
1.1 กิจกรรมด้านการจดัการและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (HR management and  

Development)  เช่น การศึกษา (Education) ฝึกอบรม (Training) การสอนงาน/การให้ค าปรึกษา 

(Coaching / Counseling) การวางแผนชีวิตและอาชีพ (Life and Career Development) ระบบรางวลั  

(Reward System) การออกแบบงาน (Job Design) คณุภาพชีวิตการท างาน  (Quality of Work Life) ฯลฯ 

1.2 กิจกรรมด้านกระบวนการทางมนุษย์ (Human Process) เช่น การตัง้เป้าหมาย                    

(Goal setting, MBO) การจัดการความขัดแย้ง  (Conflict Management) การจัดการความเครียด   

(Stress Management) การพัฒนาองค์การด้วยกริด  (Grid Organization Development) กระบวนการ 

ให้ค าปรึกษา (Process Consultant) ฯลฯ 

1.3 กิจกรรมในด้านการจดัการเชิงกลยทุธ์  (Strategic Management) เช่น การเรียนรู้กลุ่ม  

(Group Learning) การเรียนรู้ระหวา่งบคุคล  (Interpersonal Learning) ฯลฯ 

2. กิจกรรมสอดแทรกในระดบักลุม่  (Team / Group) ได้แก่ 
2.1 กิจกรรมในด้านโครงสร้างทางเทคนิค (Techno-structural) เช่น การจัดการระบบ

คณุภาพ (Quality system management) การออกแบบงาน  (Job or Organization design) ระบบท่ีมี

โครงสร้างแน่นอน  (Normative System) ฯลฯ 



2.2 กิจกรรมด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (HR management and 

Development) เช่น การศึกษา (Education) ฝึกอบรม  (Training) ระบบรางวัล  (Reward System) 

คณุภาพชีวิตการท างาน  (Quality of Work Life)  ฯลฯ 

2.3 กิจกรรมด้านกระบวนการทางมนุษย์  (Human Process) เช่น การตัง้เป้าหมาย  

(Goal setting, MBO) การจัดการความขัดแย้ง(Conflict Management) กระบวนการให้ค าปรึกษา 

(Process Consultantation) การสอ่งกระจกองค์การ (Organization Mirror) ฯลฯ 

2.4 กิจกรรมในด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) เช่น การวางแผน

ระบบเปิด  (Open System Planning) การส ารวจข้อมลูย้อนกลบั  (Survey Feedback) ฯลฯ 

3. กิจกรรมสอดแทรกระหวา่งกลุม่  (Intergroup) ได้แก่ 
3.1  กิจกรรมในด้านโครงสร้างทางเทคนิค (Techno-structural) เช่น การจัดการระบบ

คณุภาพ (Quality system management) การออกแบบงาน  (Job or Organization design) ระบบท่ีมี

โครงสร้างแน่นอน  (Normative System) ฯลฯ 

3.2 กิจกรรมด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (HR management and 

Development)  เช่น การศึกษา (Education) ฝึกอบรม (Training) ระบบรางวัล (Reward System) 

คณุภาพชีวิตการท างาน  (Quality of Work Life) ฯลฯ 

3.3 กิจกรรมด้านกระบวนการทางมนุษย์  (Human Process) เช่น การตัง้เป้าหมาย  

(Goal setting, MBO) การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)กระบวนการให้ค าปรึกษา 

(Process Consultantation) การสอ่งกระจกองค์การ (Organization Mirror) ฯลฯ 

3.4 กิจกรรมในด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) เช่น การวางแผน

ระบบเปิด  (Open System Planning) การส ารวจข้อมลูย้อนกลบั  (Survey Feedback) ฯลฯ 

4. กิจกรรมสอดแทรกองค์การโดยรวม  (Total Organization 
4.1 กิจกรรมในด้านโครงสร้างทางเทคนิค  (Techno-structural) เช่น การจัดการระบบ

คณุภาพ (Quality system management) การออกแบบงาน  (Work / job design) การออกแบบองค์การ  

(Organization Design) ระบบท่ีมีโครงสร้างแน่นอน (Normative System) การปรับเปลี่ยนองค์การ

ทางด้านโครงสร้าง (Restructuring) การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม การลดขนาดองค์การ (Downsizing) ฯลฯ 



4.2 กิจกรรมด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (HR management and 

Development)  เช่น การศึกษา (Education) /  ฝึกอบรม  (Training) ระบบรางวลั  (Reward System) 

การวิเคราะห์บทบาท  (Role Analysis) ฯลฯ 

4.3 กิจกรรมด้านกระบวนการทางมนุษย์  (Human Process) เช่น การตัง้เป้าหมาย  

(Goal setting, MBO) การพฒันาองค์การด้วยกริด  (Grid Organization Development) ฯลฯ 

4.4 กิจกรรมในด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) เช่นการยุบรวม 

และการรวบรวม(Mergers and Acquisitions Integration) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม                               

(Culture Change) องค์การแห่งการเรียนรู้  (Organizational Learning) การจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) การวางแผนระบบเ ปิด  (Open System Planning) การส ารวจผลตอบกลับ                          

(Survey Feedback) ฯลฯ 

การออกแบบกิจกรรมสอดแทรกการพฒันาองค์การท่ีถกูต้อง เหมาะสมตามท่ีได้มกีารวางแผนไว้
อย่างดีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้บริหารให้บรรลตุามเป้าหมายขององค์การ ทัง้นี ้ต้องพิจารณา 

1. จากการเลือกกิจกรรมท่ีสามารถให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาองค์การมากท่ีสดุก่อน   
2. ควรเลือกใช้หลาย ๆกิจกรรมประกอบกนัโดยจดัล าดบักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัการ

เปลี่ยนแปลงมากท่ีสดุก่อน  
3. ควรพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่  
4. ควรมุง่เน้นกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเมื่อสมาชิกเกิดความสมคัรใจ  
5. ควรสร้างความหลากหลายในการเปลี่ยนแปลง 
6. ต้องพิจารณาข้อจ ากดั ด้านงบประมาณ ทรัพยากร และเวลาประกอบด้วย 

 

บทสรุป 

 แนวคิดพืน้ฐานการพัฒนาองค์การ เป็นแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมุ่งผลลัพธ์                    
ให้เกิดขึน้กบัองค์การในภาพรวมโดยมีการน าองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องมา
ใช้อย่างเป็นระบบ ดงันัน้ เมื่อองค์การต้องการค้นหาปัญหา หรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อง์การจ าเป็น
ต้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือการวางแผน และออกแบบกิจกรรมการพฒันาองค์การอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกนัตามหลกัวิชาการ ทัง้นี ้ควรค านึงถึงข้อจ ากดั ด้านงบประมาณ ทรัพยากร และเวลาด้วย 
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