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บทคัดย่อ
ผู้ บ ริ ห ารถื อ ได้ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ มากส าหรั บ องค์ ก ารที่ ต้ อ งด าเนิ น งานภายใต้ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การทางานเป็นทีมนับได้ว่าเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาองค์การที่ถูกนามาใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอบทบาทของผู้บริหารองค์การ รวมถึงการสร้างทีมงานที่มี
ศั ก ยภาพในการท างาน ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ งยื น โดยใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบทบทวน
วรรณกรรมซึ่งในบทความมีการนาเสนอถึงความสาคั ญของผู้บริหารที่มีต่อองค์การ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล
ตลอดจนการทางานเป็นทีมและแนวคิดในการพัฒนาองค์การ
คําสําคัญ : ผู้บริหาร, การสร้างทีมงาน, การพัฒนาองค์การ

Abstract
Manager play’ an important role in the organization which operates under changing environment and
high competition. Teamwork is one of well–known techniques for organization development which has been
widely used. Therefore, the objective of this article are to present the manager’s role and to build the potential
teamwork for efficient and sustainable of organization development using literature review to present the
importance of manager towards organization, including and teamwork and organization development concept.
Keyword: Managers, Team Building, Organization Development
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลกระทบให้องค์การต่างๆ ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านต้นทุนการผลิตและการแข่งขัน ดังนั้น องค์การต้องมีการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความ
อยู่รอดขององค์การ รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
การกาหนดกลยุทธ์ขององค์การจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม กลยุทธ์
เหล่านั้นจะต้องมาจากผู้บริหารขององค์การนั้นเนื่องจากผู้บริหาร คือ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการกาหนด
ทิศทางและเป้าหมายขององค์การ ตลอดจนผู้บริหาร คือ ผู้ที่รับผิดชอบต่อความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์การ
การบริหารจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบกระจายอานาจโดยลดการใช้อานาจในฐานะผู้บริหาร รวมไปถึงลดบทบาท
การเป็นผู้สั่งการ แต่เปลี่ยนเป็นผู้นาทีมโดยใช้หลักการต่างๆ เช่น การใช้แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์การเกิดความ
กระตือรือร้นในการทางานและร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
การทางานเป็นทีมเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาองค์การที่ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยการทางานเป็นทีมจะมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพราะว่าการทางานเป็นทีมจะถือว่าพนักงานทุกคนในองค์การมีความสาคัญ ดังนั้น พนักงาน
ทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน รวมทั้งพนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
ดังนั้น ในส่วนของผู้บริหารจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากบทบาทของผู้บริหารจะเปลี่ยนจากผู้ที่มี
อานาจในการควบคุมมาเป็นผู้ให้คาปรึกษาและเป็นผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันทางานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ การพัฒนาองค์การจะให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงานซึ่งก็คือการ
ทางานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององค์การได้อย่างยั่งยืน

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
การบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรมประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนา/การสั่งการ
(Leading/ Directing) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การเพื่อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าว
เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารไว้ดังนี้
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545, หน้า 3 - 5) ได้กล่าวว่าการบริหารเป็นกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย
ขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุมซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่การบริหารที่สาคัญประการหนึ่งซึ่งนักวิชาการกาหนดขึ้นเป็นอันดับแรกจึง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการวางแผนขณะเดียวกันแผนงาน หมายถึง วิถีทางที่จะก่อให้เกิดการกระทาเพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์การ
การจัดองค์การ (Organizing) เป็นหน้าที่การบริหารที่ต่อเนื่องจากการวางแผน กล่าวคือ เมื่อองค์การกาหนด
เป้าหมายและแผนกลยุทธ์แล้ว ผู้บริหารควรจะต้องออกแบบโครงสร้างองค์การเพื่อให้การบริหารงานบรรลุ เป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ขององค์การ
การนา (Leading) เป็นสภาวะที่ผู้นาใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การที่ผู้นาจะมีศักยภาพดังกล่าวจะต้องมีความเข้าใจทฤษฎี
การจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้นา (Leadership) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการบริหารกลุ่ม (Group)
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
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การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้และช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางที่จะทาให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานการทางานที่กาหนดไว้
จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการบริหารแล้วสามารถสรุปได้ว่าการบริหารเป็นกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การซึ่งจะต้องอาศัยหน้าที่การบริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุมซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารขององค์การ นอกจากการหลักการบริหารแล้วผู้บริหารสมัยใหม่ควร
จะต้องรู้จักหลักของการทางานเป็นทีมไปพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้เพื่อทุกคนในองค์การจะได้มีส่วนช่วยกันนาพาองค์การไปถึง
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะถ้ามีแต่หลักการบริหารแต่คนในองค์การไม่ร่วมมือกันในการทางาน องค์การนั้นๆ ก็ไม่
สามารถที่จะประสบความสาเร็จตามที่ตั้งไว้ได้

การทํางานเป็นทีม
นอกจากหลักในการบริหารแล้วผู้บริหารสมัยใหม่ต้องรู้จักการทางานเป็นทีม อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น เพราะการ
ทางานเป็ น ทีม มี ความส าคั ญ ในทุ กองค์ก ารและเป็น สิ่ งจ าเป็ นส าหรั บ การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลของการ
บริหารงาน การทางานเป็นทีมมีบทบาทสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิก
เป็นอย่างดี โดยการทางานเป็นทีมนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
ความหมายของทีม (การสร้างทีมงาน, ผศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน์, หน้า ๖๐–๖๒) ได้กล่าวถึงทีมว่าหมายถึง
กลุ่มบุคคลผูม้ ีพลัง มีความผูกพันรับผิดชอบที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน สมาชิกในทีมเป็นผู้ที่ทางานร่วมกันได้
ด้วยดี และรูส้ ึกเพลิดเพลินที่จะทางานนั้นจนสามารถผลิตผลงานที่มคี ุณภาพสูง
ปาร์คเกอร์ (Parker, 1990:16) อธิบายว่าทีมเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและต้องพึ่งพากันเพื่อปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย หรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มนี้มีเป้าหมายร่วมกันและยอมรับว่า วิธีเดียวที่จะทาให้งานสาเร็จ
คือ การทางานร่วมกัน
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535:142) ได้แสดงทัศนะว่าทีมงานนั้นกินความหมายมากกว่ากลุ่มคนที่มารวมกันเท่านั้น
เพราะว่าทีม งานจะรวมความถึ งความเป็น ผู้นากลุ่ ม กระบวนการตั ดสินใจของกลุ่ม การใช้ ทรัพยากรของกลุ่ม ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่มซึ่งจะมีผลต่อการทางานร่วมกัน เป้าหมายของการสร้างทีมงานจึงเป็น
การสร้างทีมงานที่มีการทางานอย่างมีชีวิตชีวาแทนที่จะเป็นเหมือนเครื่องจักรและมีการประสานการทางานของสมาชิกทุก
คนในทีมให้มุ่งสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
จากความหมายของการทางานเป็นทีมที่มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ เมื่อนามาปรับใช้กับบทบาท
ของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานในการพัฒนาองค์การได้ดังนี้ การทางานเป็นทีมคือกลุ่มของบุคคลที่ทางานร่วมกัน มี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ช่วยกันทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ร่วมงานต่าง
มีความพอใจในการทางานนั้น
สาหรับการสร้างทีมงานนั้นเป็นการทาให้กลุ่มสามารถเรียนรู้การวินิจฉัยปัญหาเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ต่างๆ ในการ
ทางานให้ดีขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้จะมีผลต่อการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นบทบาท
ของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานในการพัฒนาองค์การที่จะประสบความสาเร็จจาเป็นจะต้องหล่อหลอมทีมงานให้เป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน รู้จักหาวิธีจูงใจที่ให้เขาเหล่านั้นทางานด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ทั้งนี้เพื่อให้ทีมสามารถร่วมมือกันทางานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ ดังนั้นเมื่อมีทีมงานที่พร้อมจะทางานแล้วบทบาทของผู้บริหารสาหรับการพัฒนาองค์การที่สาคัญ
อีกสิ่งหนึ่งนั้นก็คือ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
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การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อมีทีมงานแล้วการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นก็ถือเป็นเรื่องสาคัญ เพราะทีมที่มีประสิทธิภาพจะมีความ
เข้มแข็งก็ต่อเมื่อคนทางานทุกคนคิดเหมือนกันหรืออย่างน้อยคิดให้คล้ายคลึงกันมากที่สุด ทีมก็จะแข็งแกร่งขึ้น และทางาน
ได้ตรงจุดประสงค์ขึ้น โดยทีมต้องกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ อีกทั้งสามารถปฏิบัติได้จริงไม่ใช่
เป็นเพียงทฤษฎีที่ถูกกล่าวอ้างขึ้นมาเท่านั้น ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารทีมต้อง
สามารถอธิบายได้ว่างานแต่ละชิ้นมีวิธีการทาอย่างไรเพื่อให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจทีต่ รงกันแล้ว งานที่ทีมช่วยกันทาก็จะ
สาเร็จผลได้ง่ายขึ้นและการเผชิญกับอุปสรรคก็จะน้อยลง ดังนั้นการที่จะมีทีมทางานที่แข็งแกร่งได้นั้น ผู้บริหารควร
วางเป้าหมายและบทบาทของสมาชิกให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสบสนเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้กล่าวถึงการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพไว้ดังนี้
ศิณีย์ สังข์รัศมี.2545.(เมษายน,12). กล่าวว่าการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสามารถกระทาได้โดยการสร้างกิจกรรม
และการทางานร่วมกันควบคู่กับการสร้างจิตสานึกด้านความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความร่วมมือกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และ
กระตุ้ นให้ รู้ จั กใช้ การระดมสมองร่ วมกั น การท างานร่ วมกั นให้ มี ประสิ ทธิ ภาพนั้ นจ าเป็ นที่ สมาชิ กของที มงานจะต้ องมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทักษะการอยู่ร่วมกันและการทางานร่วมกัน ทีมงานที่มีวุฒิภาวะและมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคน
จะต้องเข้าใจความสาคัญและหลักการทางานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้
1. ลักษณะและภาวะผู้นาที่เหมาะสม ผู้นาจะต้องมีความรับผิดชอบ มีหน้าที่และบทบาทความเป็นผู้นาที่สมบูรณ์
คือ สามารถมอบหมายงานและแบ่งงานให้ผู้อื่นโดยการทางานเป็นทีม หัวหน้าทีมหรือผู้นาจาเป็น จะต้องมีทักษะด้านการ
ทางาน การขจัดปัญหาความขัดแย้ง และการสร้างแรงจูงใจ
2. เป้าหมาย ผู้นาจะต้องวางแผน กาหนดเป้าหมายดาเนินงานตามนโยบาย และประเมินผลงาน
3. ความสามัคคี ผู้นาจะต้องช่วยให้สมาชิกของทีมงานมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ไม่มีความคิดเห็นและความ
สานึกที่เห็นแก่ตัว
4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้นาจะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน
5.ความคิดสร้ างสรรค์ ได้แก่ ความคิดแปลกใหม่ สามารถปฏิบัติได้ และให้ประโยชน์ในการสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ
6. แรงจู งใจ การจูงใจเป็นสิ่งที่ท าให้สมาชิ กทีมงานอย่างมีป ระสิทธิภ าพ นั่นคือ ทีมงานได้รับประโยชน์ด้า น
เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้นาต้องทาหน้าที่ชักจูงให้สมาชิกทีมงานทุ่มเทจิตใจและพลังกายทางานด้วยความ
กระตือรือร้นมากขึ้น
7. การพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้ เนื่องจากในปัจจุบันอิทธิพลของเทคโนโลยีก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมาย
การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ทาให้ สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
บริหารองค์การให้สามารถอยู่รอดและเติบโตในภาวะเช่นนี้ นับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้ บริหารและการทางาน
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้แก่บุคลากรมีความสาคัญและจาเป็นยิ่ง นั่นคือ ผู้นาจะต้อง
สามารถสอนงานหรือแนะนาวิธีการทางาน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรขององค์การจะ
ช่วยให้ทีมงานต่าง ๆ เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุน และมีศักยภาพด้านการแข่งขันสูงขึ้น เป็นต้น
ดังนั้นเมื่อผู้บริหารได้มีการสร้างทีมและพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพแล้วลาดับต่อไปที่ผู้บริหารองค์การจะต้องกระทานั้นก็
คือ การบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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การพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ (Organization Development) หรือที่นิยมเรียกกันว่า OD เป็นเครื่องมือที่ถูกนามาใช้ใน
การบริหารและพัฒนาองค์ก ารเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
องค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การ (Organization Development )
1. มีพื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์
แม้ว่าปัจจุบันเทคนิคการพัฒนาองค์การได้ขยายตัวและบูรณาการเข้ากับเทคนิคการบริหารอื่นๆ เช่นการบัญชี
และการเงิน การปรับปรุงเทคโนโลยีสานักงานและการดาเนินการ เป็นต้น แต่ไม่ว่าเราจะพัฒนาองค์การไปในรูปแบบใด
ผู้บริหารก็ต้องประยุกต์โดยการนาความเข้าใจและหลักทางสังคมศาสตร์และมนุษย์สัมพันธ์มาประยุก ต์เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในทิศทางที่ต้องการ
2. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การ
โดยหลักการเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน มีความสามารถและต้องการจะมีสภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นผู้บริหารจะต้องจัดโครงสร้าง
องค์การ ระบบงาน และบรรยากาศที่สร้างความพอใจในการทางาน และพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้า และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เพิ่มความสามารถในการทํางานขององค์การ
การพัฒนาองค์การจะศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับ
ต่างๆ ขององค์การตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงานหรือองค์การ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
ความหมายขององค์การนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้หลายลักษณะและหลายรูปแบบซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว
ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก ความหมายขององค์การที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ อาทิ เช่น
(Herbert G. Hicks. 1972) องค์การ คือ กระบวนการจัดโครงสร้างให้บุคคลเกิดปฏิสัมพันธ์ (interct) ในการ
ทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ธงชัย สันติวงษ์ (2537: 5) องค์การ หมายถึง รูปแบบของการทางานของมนุษย์ที่มีลักษณะการทางานเป็นกลุ่ม ที่มีการ
ประสานงานกันตลอดเวลา ตลอดจนจะต้องมีการกาหนดทิศทาง มีการจัดระเบียบวิธีทางาน และติดตามวัดผลสาเร็จของงานเสมอด้วย
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2551: 118) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาองค์การ คือ วิธีการอย่างเป็นระบบในการปรับปรุงขององค์การ
เพื่อประยุกต์ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และการวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีและความมีประสิทธิภาพของคนและ
องค์การ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551: 265-269) ได้สรุปว่าการพัฒนาองค์การ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ดาเนินการอย่างเป็นระบบภายในองค์การโดยที่มีการวางแผนล่วงหน้าในเรื่ องต่างๆ กาหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลง และศึกษาผลกระทบและวิธีแก้ไขเพื่อให้องค์การสามารถดารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550 : 436) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการพัฒนาองค์การ (Organization Development)
เป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแผน มีการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนยุทธศาสตร์และใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือเป็นการพัฒนาระบบโดยส่วนรวมทัง้ องค์การเริ่มจากระดับผู้บริหารลงสู่ระดับล่างทั้ง องค์การโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาองค์การ หมายถึง กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบภายในองค์การโดยบุคลากรทุกระดับในองค์การมีการวางแผนล่วงหน้าและกาหนดเป้าหมายของความสาเร็จ
ร่วมกันเพื่อให้องค์การสามารถดารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บทสรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดต่างๆ แล้วผู้วิจัยขอสรุปแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารกับการสร้าง
ทีมงานในการพัฒนาองค์การดังนี้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อองค์การ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านต้นทุนการผลิตการแข่งขัน ดังนั้นองค์การควรจะมีการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดขององค์การรวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารที่จะต้องเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อทาการกาหนดนโยบายและแผนงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเพื่อให้การทางานในส่วนต่างๆ ขององค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าหากว่า
ผู้บริหารกาหนดนโยบายและแผนงานแล้วแต่พนักงานไม่ตอบสนองนโยบาย ความสาเร็จย่อมจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้บริหารในยุค
ปัจจุบันจึงต้องเปลี่ยนแปลงตนเองจากผู้ควบคุมมาเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมทางานเพื่อให้ทุกคนในองค์การได้แสดงศักยภาพของ
ตนเองออกมาอย่างเต็มที่โดยมีผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาและคอยผลักดันให้ทีมสามารถทางานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ร่วมงานต่างมีความพอใจในการทางานนั้นๆ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการพัฒนาองค์การให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เอกสารอ้างอิง
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2551). คู่มือสู่องค์การแห่งความสาเร็จ. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ธงชัย สันติวงษ์. (2537). ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2535). ความลับองคการ: พฤติกรรมองคการสมัยใหม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ดีไลท.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2545). การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์ องค์การศึกษาไทย. พิมพ์
ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: พิมพ์พิสุทธ์.
ศิณีย์ สังข์รัศมี. (2545). ประสิทธิภาพการจัดการยุคใหม่. นิตยสารการท่าเรือแห่งประเทศไทย 46(437, เมษายน.): 12.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2550). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.
สุนันทา เลาหนันท์. (2549). การสร้างทีมงาน. กรุงเทพฯ: ดี.ดี.บุ๊คสโตร์.
Herbert, Hicks G. (1972). The Management of Organization : A Systems and Human Resources Approach. 12thed.
New York.: Appletion-Century-C.
Parker, G. M. (1990). Team Players and Team Work : The New Competitive Business Strategy. San Francisco,
Calif.: Jossey–Bass.

ปีที่ 11 ฉบับที่ 26 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

