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มีหลายคนมากๆ ที่ถามผมมาโดยตลอด เมื่อเจอกนัครัง้

แรกวา่ “คณุท างานอะไร” 

ผมได้แต่ตอบพวกเขาไปว่า “ผมเป็นนกัจิตวิทยาพฒันา

องค์กร ผมเปิดบริษัทท า OD” 

นัน่เป็นค าตอบที่เหมือนจะท าให้คนที่ถามผม งงเข้าไป

ใหญ่ 

บางคนก็ถามกลบัวา่ 

“แล้ว OD คืออะไร” “มนัคือที่ไปกู้แบงค์มาเกินวงเงินใช่

ไหม” 

“คณุเป็นพนกังานธนาคารงัน้เหรอ ธนาคารไหนหล่ะ” 

          และอีกสารพดัค าถามที่ผมเจอ 

          แตส่ว่นใหญ่จะไมค่อ่ยรู้กนัวา่ OD คืออะไร 

OD ย่อม าจากค า ว่ า  Organization Development 

แปลว่า การพัฒนาองค์กร 

มีหลายคนพอจะเข้าใจ และบางคน น าไปผูกเข้ากับ

กิจกรรมของบริษัทของตนที่เคยท ามา 

“ใช่ ที่ไปจดักิจกรรมให้หน่วยงานของรัฐ หรือ บริษัทเขา

ท ากิจกรรมกนัสนกุๆ 

ตามรีสอร์ท โรงแรม หรือ กิจกรรมกลางแจ้ง ใช่ไหมคะ” 

“อ้อ ถ้างัน้อย่างนีมี้เยอะครับ บริษัทผมก็เพ่ิงจ้างคนมา

จดักิจกรรมเรียกว่าอะไรนะ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม หรือ Team 

Building 

บริษัทผมเพ่ิงจดัไปปลายเดือนทีแ่ลว้นีเ่อง” 

มีหลากหลายความเข้าใจมากๆ ที่ท าให้ผมและทีมงาน

ของผม ต้องมาชีแ้จงแถลงไขในครัง้นี ้

เพื่อท าให้รู้ว่า OD มีอะไรมากกว่าความสนกุ หรือเพียง

แคก่ารไปนัง่ฟังบรรยาย 1 วนัเต็มเสียอีก 

มันยังพัฒนาองค์กรของคุณให้เข้าใกล้เป้าหมาย 

(Vision) ขององค์กรมากขึน้ไปอยา่งยัง่ยืนอีกด้วย 

ตกลงแล้ว OD คืออะไรกนัแน ่

หากถามว่า “คนที่ผมพบ แล้วรู้จักงาน OD นัน้มีความ

เข้าใจที่ผิดหรือไม”่ 

ผมขอตอบได้เลยว่า “ไม่ผิดครับ แต่ไม่ถูกต้องทัง้หมด 

มนัถกูแคส่ว่นเดียวเองครับ” 

จริง ๆ แล้วค าวา่ OD หรือ การพฒันาองค์กร นัน้ 

ลกึซึง้ลงไปมากกวา่การจดักิจกรรมสนกุๆ เยอะครับ 

มาค่อย ๆ ดูกันดีกว่านะครับว่า จริงๆ แล้ว OD มันคือ

อะไรกนัแน ่



เร่ิมจากความหมายที่แท้จริงของค าว่า OD กันก่อน

ดีกวา่นะครับ 

OD = Organization + Development = อ ง ค์ ก ร  + 

การพัฒนา 

มาเร่ิมกับค าว่า Organization หรือ องค์กร กันก่อนนะ

ครับ 

Organization หรือ องค์กร ในความหมายเชิงองค์กร

การท างาน หมายถึง 

• การรวมตวักนัของคน ตัง้แต ่1 คนขึน้ไป 

• เพื่อท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ งานใดงาน

หนึง่ ร่วมกนั 

• โดยมีจดุหมายเดียวกนั 

ดงันัน้ การท างานในบริษัทแม้จะเป็นหน่วยงานเล็กสกั

แคไ่หน แม้เพียงคนเดียว 

แต่งานนัน้มีผลต่อจุดมุ่งหมายของบริษัท ก็ถือว่าเป็น 

“องค์กร” หรือ การท างานแม้จะมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ได้อยู่

ที่ตวัเงิน เช่น วดั มลูนิธิ สมาคม กลุม่ NGO หรือ กลุม่ไม่

แสวงหาผลก าไร หากเข้าหลกั ท างานหนึ่งที่มีจุดหมาย

เดียวกนั ก็ถือวา่เป็น “องค์กร” 

มาต่อที่ค าว่า Development หรือ การพฒันา กนัต่อนะ

ครับ 

Development หรือ การพฒันา หมายถึง 

การท าให้ดีกวา่เดิม การปรับปรุง เปลีย่นแปลง 

การเปลีย่นจากระดบัหนึง่ ไปสูร่ะดบัหนึง่ที่ดีกวา่ 

ดงันัน้ การกระท าใดก็ตาม ที่ท าให้สิ่งๆ หนึ่ง สิ่งๆ นัน้ ดี

ขึน้กวา่เดิม อาทิเช่น 

การประดิษฐ์อปุกรณ์ชิน้เดิม ให้ท างานได้ดีขึน้ นัน่เรียก

ได้วา่ “การพฒันา” 

การเลน่ฟุตบอล จากเดิมที่เลน่ไม่ค่อยได้ เป็นเลน่ได้เก่ง

ขึน้ นัน่เรียกได้วา่ “การพฒันา” 

การกระท าที่สามารถท าให้การกระท าต่างๆ ท าได้ง่าย

ขึน้ เร็วขึน้ นัน่เรียกได้วา่ “การพฒันา” 

เมื่อน า 2 ค ามารวมกนั 

Organization Development = กา รพัฒ น าอ ง ค์ ก ร 

หมายถึง 

กระบวนการใดก็ตามที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

องค์กร 

เพื่อให้องค์กรนัน้ เข้าใกล้เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ ดีขึน้

กวา่เดิม 

อาทิเช่น องค์กรธุรกิจ มีการพัฒนา ให้สามารถ หา

รายได้เข้าสูอ่งค์กร ได้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ มากขึน้ 

ไมว่่าจะเป็น การเพิ่มก าไร ลดต้นทนุ เพิ่มความพงึพอใจ

ให้ลกูค้า 

องค์กรภาครัฐ มีการพฒันารูปแบบการท างาน ให้บริการ

กบัประชาชน ได้ดีขึน้ ง่ายขึน้ เร็วขึน้ 

โดยค านึงถึงความพอใจของประชาชนส่วนใหญ่เป็น

ส าคญั 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การพฒันาองค์กรนัน้ มีความหมาย

โดยรวมแล้ว 

คือ “การท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ดีขึน้ อย่าง

ยัง่ยืน” 

มิใช่เพียงการสร้างความสขุ สนกุสนาน เทา่นัน้ 

แต่จะต้องสร้าง “โครงสร้างหรือระบบ” ที่ท าให้องค์กร 

อยูใ่นระดบัท่ีดีขึน้นัน้ตลอดไปนัน่เอง  


