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การพฒันาองค์กร (Organizational Development : OD)
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บริบท • องคก์ร (Organization) หมายถึง สถานภาพของการจดัระบบและโครงสร้างของ “คน”
และการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
• องคก์ร สามารถด ารงสถานภาพ มีความเจริญเติบโตหรือมีความถดถอย จนถึงการปิด
กิจการ ทั้งน้ียอ่มเป็นไปตามความสามารถขององคก์รในการปรับตวัเม่ือเผชิญกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป
• การพฒันาองคก์ร (OD) จึงเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัท่ีจะท าใหอ้งคก์รสามารถ
รับรู้ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก ศกัยภาพและประสิทธิภาพของ
ระบบภายใน เพื่อแสวงหายทุธศาสตร์เพ่ือการด ารงอยูข่ององคก์ร
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• Disruptive Technology
• การเปลีย่นแปลงในโลกของการท างาน
• การเปลีย่นแปลงในโลกของการเรียนรู้

สถาบันอุดมศึกษา สภาวะที่ก าลงัเผชิญอยู่

• การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร (วยั 18-22)
• คุณภาพการศึกษาตกต ่า
• ระบบธรรมาภิบาลอ่อนแอ

• การปรับหลกัสูตร...
• การปรับการเรียนการสอน/การวดัผล
• การบริหารจัดการ “นักศึกษา”
• การหลอมรวม การยุบเลกิ...
• ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ....



ความหมาย ของ การพฒันาองค์กร
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• คือ กระบวนการปรับปรุง เปลีย่นแปลง เชิงระบบในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององค์กรเพ่ือการขบัเคล่ือนไปสู่ความส าเร็จ ตลอดจนบุคลากรในองค์กร
เกดิความเข้าใจ และต้องการมส่ีวนร่วมในการเปลีย่นแปลง จนท าให้ 
การเปลีย่นแปลงกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร

• คือ กระบวนการปรับปรุง และส่งเสริมศักยภาพขององค์กร เพ่ือรับมือ
การเปลีย่นแปลงอนาคตระยะยาว และส่งเสริมให้องค์กรขบัเคล่ือนไปสู่
ความส าเร็จ



วตัถุประสงค์ของการพฒันาองค์กร
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เพ่ือ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการปรับตัวให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป

เพ่ือ ปรับปรุง พฒันาพฤตกิรรมการบริหารการจัดการให้เสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร

เพ่ือ สร้างเสริมความเข้าใจทีด่ ีการพฒันาบุคลากรให้ปฏิบัตงิานเต็มศักยภาพ

เพ่ือ ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานผลงาน/ผลการปฏิบัติงานขององค์กร
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กลไกการพฒันาองค์กร

Structure

SystemsStrategy

Shared 
Values

Skills

Staff

Style

McKinscy 7- S Model



 Balanced Scorecard (BSC)
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Financial

Learning and Growth

Internal ProcessCustomer Vision 
and Strategy



 SWOT Analysis

S  :  Strength
W  : Weakness
O  :  Opportunities
T  :  Threats
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กลไกการพฒันาองค์กร

KPIs
Key Performance Indicators

(Actionable Information)

กระบวนการ
• เกบ็รวบรวม
• วเิคราะห์
• สังเคราะห์
• ประเมินอย่าง

ต่อเน่ือง

กระบวนการ “ข้อมูล” กบัการพฒันาองค์กร



การวจิัยสถาบัน (Institutional Research)
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บริบท • IR มีความมุ่งหมายท่ีจะน าเสนอผลการวจิยัอยา่งเป็นระบบ และตรงประเดน็ 
เพ่ือสนบัสนุนการก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ การวางแผน และการตดัสินใจ
ในการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา
• IR จะด าเนินกิจกรรมต่างๆอยา่งกวา้งขวางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล การแปรผลขอ้มูล และสารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษาเก่ียวกบั
นกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร การบริหารจดัการ การเงิน อาคารสถานท่ี
• นกัวจิยัสถาบนั (Institutional researcher) มีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนผูบ้ริหาร
ในการตดัสินใจ เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือของสถาบนั ติดตาม ปรับปรุง ระบบ
ฐานขอ้มูลใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งต่อการใชง้าน



Institutional Reporting 
and Policy Analyst
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IR
Golden 

Triangle

Planning, Enrollment
And Financial Management

Outcome Assessment
Program Review, Effectiveness

Accreditation

The Golden Triangle of Institutional Research



IR Purposes and Audiences
Formative and Internal for 
Improvement

Summative and 
External for 
Accountability

Administrative and 
Institutional Role

To describe the Institution-
IR as Information Authority

To present the best 
Case – IR as Spin 
Doctor

Academic and 
Professional Role

To analyze alternatives-IR as 
Policy Analyst

To supply impartial 
evidence of 
effectiveness-IR as 
Scholar and Researcher
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IR
Organization

Role and
Culture

The Four Faces of Institutional Research



สรุป

• IR คือกระบวนการในการแสวงหาข้อมูล ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัสถาบันอย่างมีเป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

• ดงัน้ัน นักวจิยัสถาบัน จงึเป็นวชิาชีพช้ันสูง (Professional) ทีทุ่่มเทก าลงัสติปัญญา 
เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ส่งสัญญาณเตือน 
ประกอบการตดัสินใจ และการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สถาบันสามารถ
ด ารงอยู่ได้

• การวจิยัสถาบันจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ส่งเสริมให้เกดิการพฒันาองค์กร (OD)
อย่างต่อเน่ืองเพราะ IR คือ Information Authority, Policy Analyst, Spin Doctor 
และ Scholar or Researcher
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Q and A
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