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 The objective of this independent study is to finding organizational culture of group 

who was actives in government design and construction project by use design consultant of 

Blue line extension project of MRTA as case study. This result of study will compare with 

assumption of project organization should be Adhocracy Culture according to project 

organization characteristic (Ad-Hoc). Assessing case study organizational culture by 

methodology which derived from literature review to find organizational culture meaning, 

project organization essential point and culture assess instrument. Next, use result of case 

study organizational culture and sub culture will use to analyze and conclude to plot “cause of 

factor” those have an influence to built-up case study organizational culture.  
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ผูเขียนขอนอมรําลึกถงึพระคุณของคุณพอและแมผูใหกําเนิด รวมทั้งพี่และนองที่ให

พื้นฐานและสนับสนนุในการศึกษาที่ดีแกผูเขียนมาต้ังแตวัยเด็ก ทําใหเกิดพืน้ฐานในกระบวนการ

เรียนรูและกระบวนการคิดที่เปนระบบที่ดีอันนาํมาสูความสามารถในการคิด วิเคราะห และ

สังเคราะหปญหาตางๆไดอยางลุลวงเปนระบบ 

โครงการคนควาอิสระฉบับนี้  ลุลวงไปดวยดีเปนผลมาจากคําแนะนาํของอาจารยที่

ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยปณิตา  วงศมหาดเล็ก ที่สนบัสนุนต้ังแตเร่ิมทําการศึกษา ใหการชี้แนะ

ในระหวางการทําสารนิพนธนี้ตลอดการทาํงาน และ อาจารย ดร. นนท คุณคํ้าชู ที่รวมใหความเหน็

เพิ่มเติมทําใหเนื้อหาสมบูรณมายิง่ข้ึน รวมทั้งคณาอาจารยทานอ่ืนๆ ในสาขาวิชาการจัดการ

โครงการกอสราง ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปกร

ทุกทาน ที่ประสิทธิประสาทองคความรูที่เกี่ยวของอ่ืนๆที่นาํมาประกอบกันใหเกิดสารนิพนธฉบับนี ้

ขอขอบคุณผูรวมงานในกลุมที่ปรึกษา BMTC และเจาหนาที่จาก รฟม. ทุกทานที่สละ

เวลามาทาํการกรอกแบบประเมินวัฒนธรรมองคกรดวยความเต็มใจ และสนใจ พรอมทั้งยังให

ขอคิดเห็นและขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาสารนพินธนี้เปนอยางมาก ถึงแมวาทุกทานจะมี

ภาระหนาทีป่ระจําวนัที่รัดตัวก็ตาม 

ขอขอบคุณบริษัท IT International จํากัด ที่เปดโอกาสใหผูเขียนไดทําการศึกษาใน

หลักสูตรของภาควิชาพรอมไปกับการปฏิบัติหนาที่การงานในการเปนสถาปนิกโครงการของบริษทั  

ขอบคุณเพื่อน พีน่อง เจาหนาที ่รวมภาควชิาที่ชวยในการสรางบรรยากาศเปน

กําลังใจ คอยเตือน ใหขอมูลและชวยผลักดันใหผูเขียนมกีําลังใจในการทําสารนิพนธ 

ขอขอบคุณ ผูที่เกี่ยวของทุกทาน ทั้งดานขอมูลและการทํางานที่ไดรับความชวยเหลือ

ตางๆ ที่เกี่ยวของในการทาํสารนิพนธฉบับนี้ แมกระทัง้ผูที่ทาํการศึกษาองคความรูเกี่ยวกบั

วัฒนธรรมองคกรทั้งหลายที่ทาํใหผูเขียนสามารถนํามาใชคิดตอยอดจากการศึกษาที่ผานมาได อัน

เปนประโยชนเปนอยางยิง่  ซึ่งผูเขียนรูสึกซาบซึ้งในความอนุเคราะหจากทกุทาน  

จึงใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

สุดทายนี้ขอขอบคุณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวทิยาการ

ทั้งหลายใหกบัขาพเจา ไดทํารายงานฉบับนี้ลุลวงไปไดดวยดีในทายที่สุด   
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
วัฒนธรรมองคกรเปนส่ิงที่องคกรแสดงออก ตอบสนอง และแนวทางการทํางานของ

องคกรเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายขององคกร (Robbins 2003) ในการศึกษาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการสมัยใหมไดใหความสําคัญกับการทาํความเขาใจวฒันธรรมองคกรใหเปนส่ิงสําคัญอันดับ

แรกในการเร่ิมบริหารองคกร  

การบริหารโครงการมวีัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุซึ่ง วัตถุประสงคตามขอบเขต, 

งบประมาณ, เวลา, คุณภาพ และความพึงพอใจของโครงการ (PMI Standard Committee 1987) 

โดยการผสานระหวางเทคโนโลยี (Technology) และการจัดการทางธุรกิจ (Business 

Administration) (Packendorff 1995) การบริหารงานโครงการจึงควรท่ีจะถูกวางแผนไวต้ังแต

เร่ิมตนโครงการซ่ึงสามารถเร่ิมตนการวางแผนการบริหารไดสองแนวทาง แนวทางแรกในการ

บริหารในอดีตการกําหนดกลยุทธและแนวทางในการบริหารขององคกรจะทาํการกําหนดภายหลัง

ใหเหมาะสมวัฒนธรรมองคกรโดยใชเวลาในการปรับแตงใหเหมาะสมซึ่งกนัและกนั แตในปจจุบัน

ดวยสภาพที่เปล่ียนแปลงทีร่วดเร็วในการทําธุรกิจหรือในงานที่มีลักษณะเปนโครงการที่มีเวลาเปน

ปจจัยสําคัญในการทํางาน การกําหนดกลยุทธและแนวทางการบริหารขององคกรจึงตองมกีาร

ปรับเปล่ียนทีม่ีพลวัตตามสภาวะแวดลอมภายนอก ดังนั้นในการจัดต้ังองคกรจึงตองสรางกรอบ

ของวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมกับแนวทางการบริหารต้ังแตชวงแรกเร่ิมขององคกร ซึ่งถือไดวา

เปนตัวแปรในการนาํพาใหองคกรประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 

สําหรับงานออกแบบรถไฟฟาในประเทศไทยเปนงานที่เปนเร่ืองคอนขางใหมถงึแมวา

จะเปนโครงการที่ดําเนนิการในประเทศไทยมาแลวไมตํ่ากวาทศวรรษ แตเนื่องดวยจํานวนของ

โครงการที่ไดทําการออกแบบจนถงึการกอสรางจริงสําหรับงานในสวนภาครัฐอันไดแก รฟม. (การ

รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย) หรือ MRTA (Mass Rapid Transit Authority of 

Thailand) ในปจจุบันมีเพียงหนึ่งโครงการเทานัน้คือ โครงการรถไฟฟาใตดินสายสีน้าํเงนิชวงหัว

ลําโพง-บางซ่ือ นอกจากนั้นในขณะนี้จะมเีพียงแคโครงการรถไฟฟาสายสีมวงชวงเตาปูน-บางใหญ 
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ที่อยูในข้ันประมูลหาผูรับเหมาโครงการ สวนงานทีเ่ปนกรณีศึกษาในสาระนพินธฉบับนี้เปนงานที่

ปรึกษาออกแบบรถไฟฟาสายสีน้าํเงินสวนตอขยายชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงเตาปูน-ทาพระ 

ซึ่งอยูในชวงเตรียมเอกสารรอข้ันตอนการขายแบบเพื่อคัดเลือกผูรับเหมา ทัง้นี้ตามแผนแมบทของ 

สนข. ยังคงมสีายทางของระบบรถไฟฟาที่ยงัไมไดทําการออกงบประมาณเพื่อทําการออกแบบให

โครงขายของการรถไฟฟาทาํการเช่ือมตอใหเต็มระบบอาทิโดยที่เปนโครงการในรับผิดชอบของ รฟ

ม.อาทิเชน รถไฟฟาสายสีสมชวงบางกะป-บางบําหรุ, รถไฟฟาสายสีมวงเสนใตชวงเตาปูน-ราษฎร

บูรณะ เปนตน ซึ่งรองบประมาณในการจดัจางที่ปรึกษามาทํางานในอนาคต 

 

 
 

ภาพที ่1 ผังแมบทการพัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟา 

 

เปนงานที่จาํเปนตองใชการจัดจางผูเชีย่วชาญพิเศษเฉพาะดานหลายสาขาวิชาชีพ 

ไดแก ดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรมเปนหลัก ทําการรวมตัวกนัเฉพาะกิจในชวงระยะเวลาจํากดั

ระยะเวลาหนึง่ เพื่อทาํการออกแบบและเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่จาํเปนตอโครงการตามที่ราชการ

ตองการขึ้นกับรายละเอียดงานโครงการแตละโครงการ เปนงานในลักษณะงานโครงการ (Project) 

ซึ่งสําหรับงานที่ปรึกษาออกแบบ (Design Consultant) รถไฟฟาของการรถไฟฟามหานครหรือ  
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รฟม.เปนองคกรกอสราง (Project Organization) ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อรองรับงานโครงการโดยเฉพาะ 

งานที่ปรึกษาออกแบบเปนงานหนึ่งในการทํางานโครงการกอสรางเปนการทํางานที่เกีย่วของกับ

กลุมคนหลายกลุมและมีการทํางานหลายข้ันตอนทาํใหเกิดการทาํงานรวม (Corporate) ระหวาง

กลุม อันเร่ิมตนต้ังแตเจาของโครงการ (Owner) และท่ีปรึกษาออกแบบ (Design Consultant) ใน

ข้ันตอนการออกแบบ ซึ่งเปนตนทางของโครงการกอสราง (Construction Project) กอนการจัดหา

ผูรับเหมาและกอสรางจนการสงมอบโครงการ ดังนัน้หากในการบริหารโครงการในชวงตนของงาน

มีการรวมงานระหวางเจาของงานและผูออกแบบทีดี จะทําใหเกิดแนวโนมใหเกิดโครงการกอสราง

ที่ดีในบ้ันปลาย 

คุณสมบัติของที่ปรึกษาออกแบบโครงการมักถูกกําหนดดวยคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป

จาก ประสบการณทํางานและความสามารถในดานการทํางานเพยีงดานเดียว หากแตในทาง

ขนานกันคุณสมบัติประกอบดานองคกรที่เปนสวนรวมในการทําใหโครงการประสบความสําเร็จ 

(Austin 2004) โดยเฉพาะเร่ืองวัฒนธรรมองคกรนัน้ยงัไมเคยมีการศึกษาเพื่อหาวิธกีารออกแบบ

องคกรที่เหมาะสมกับการทาํงาน 

ดังนัน้เพื่อใหทราบถึงวัฒนธรรมองคกรที่มคีวามเหมาะสมในการทํางานที่ปรึกษา

ออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. จงึตองทาํการศึกษาวัฒนธรรมองคกรจากกลุมที่ปรึกษาทีท่ํางาน

รวมกับ รฟม. ในโครงการทีผ่านมาเพื่อใหทราบถงึลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของกลุมที่ปรึกษา

ออกแบบกับงานของ รฟม. วามีผลเปนเชนใดในลักษณะองคกรที่ผานมาและควรเปนเชนใด

สําหรับองคกรตอไปในอนาคต 

 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

วัตถุประสงคของการศึกษาของสาระนิพนธฉบับนี้เพื่อบงชี้ถึงลักษณะของ

วัฒนธรรมองคกรของกลุมงานที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. และวิเคราะหถึงปจจัยที่

กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยใชศึกษาจากกลุมกรณีศึกษาจากโครงการออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. ซึ่ง

กลุมที่ปรึกษางานออกแบบที่ใชเปนกลุมหรือองคกรกรณีศึกษาของสารนิพนธฉบับนี้ไดแกกลุมที่

ปรึกษาในโครงการรถไฟฟาสายสีน้าํเงินสวนตอขยายหรือกลุม BMTC (Bangkok Mass Transit 

Consultants Consortium) 

 
3.  ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาในสารนิพนธฉบับนี้จะทําการศึกษาวฒันธรรมองคกรของกลุมหรือองคกร

กรณีศึกษาในภาพรวมของสวนที่มองเหน็ไดดวยการสงัเกต และสวนทีม่องไมเหน็ในระดับแรกอัน
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ประกอบไปดวยคุณคา (Value) ดวยแบบประเมินวัฒนธรรมจากมุมมองของกลุมกรณีศึกษาเอง

และจากเจาของโครงการ (รฟม.)  

การศึกษากลุมกรณีศึกษาของสารนพินธฉบับนี้จะทําการศึกษาเฉพาะบริษัทและ

บุคลากรที่อยูในประเทศไทยซึ่งเปนองคประกอบหลัก ทีส่ามารถใชเปนตัวแทนของผลของกลุม

กรณีศึกษาได และในสวนของบริษัทและบุคลากรที่อยูในตางประเทศจะทําการศึกษาในสวนของ

ขอมูลเบ้ืองตนเพื่อนาํมาใชประกอบการวเิคราะหผลการศึกษาเทานั้น 

  
4.  ขั้นตอนการศกึษา 

ข้ันตอนในการศึกษาของสารนิพนธฉบับนีป้รกอบไปดวย การทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวของ การประเมินองคกร วิเคราะหผล สรุปผลและต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดของ

วัฒนธรรมองคกรของกรณีศึกษาในแตละดาน ซึ่งสามารถแบงไดไป 4 ข้ันตอนหลักซ่ึงประกอบไป

ดวยกระบวนการและการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ในแตละข้ันตอนตามแผนผังดังตอไปนี้ 

 

 

แผนภูมิที่ 1  Flow Chart ข้ันตอนการศึกษา 
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5.  สมมุติฐานของการศกึษา 
 ผูเขียนต้ังสมมติุฐานต้ังตนของสารนพินธนี้เกีย่วกับลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่

ปรึกษาออกแบบของ รฟม. วามีลักษณะองคกรที่มีความยืดหยุนปรับเปล่ียนตามสภาพแวดลอม

ภายนอกไดดี มุงเนนผลลพัธของงานมากกวากระบวนการ อันเนืองมาจากกลุมที่ปรึกษาเปนกลุมที่

ประกอบจากการรวมตัวเฉพาะโครงการ หรือเฉพาะกิจ (Ad-hoc) จากบริษัทผูเชีย่วชาญเอกชน 
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บทที่ 2 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 

สําหรับการทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่ปรึกษาออกแบบ

รถไฟฟาของ รฟม. ประกอบไปดวย สวนแรกเปนการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการศึกษา

วัฒนธรรมองคกรในเร่ืองของความสําคัญและบทบาทของวัฒนธรรมองคกรกับงานโครงการ

กอสราง เพื่อระบุถึงบทบาทของวัฒนธรรมกับลักษณะเฉพาะของงานโครงการกอสราง สวนที่สอง

การทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองของประเภทและสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกร โดย

วัตถุประสงคของเนื้อหาในการทบทวนวรรณกรรมในสองสวนนี้เพื่อนําไปใชสรางกรอบใน

การศึกษา เพือ่ทําการคนหา ประเมนิ ระบุ และวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของกลุมที่ปรึกษา

ออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. กลุมกรณีศึกษาในบทถัดไป 
1. วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture)  
วัฒนธรรมองคกรเปนตัวแปรในระบบองคกรที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรและมี

ผลตอทัศนคติและการแสดงออกขององคกร (Robbins 2003) สงผลโดยตรงใหเกิดลักษณะเฉพาะ

ขององคกร ซึง่ในการทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาฉบับนี้ผูเขียน ไดแบงออกเปนประเด็นตางๆ 

ดังตอไปนี้ 
1.1  คําจํากัดความ 

ในการศึกษาเกี่ยวกับองคกรและวัฒนธรรมองคกรประกอบไปดวยคําศัพท

เฉพาะที่ใชในการศึกษาดานการบริหารอยูมาก ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความเขาใจในนิยามและ

ความหมายสําหรับสวนตอไปของการศึกษาผูเขียนจึงทาํการรวบรวมคําศัพทที่สําคัญพรอมทัง้

ความหมายโดยในการศึกษาฉบับนี้มีการใชคําและคํายอในภาษาอังกฤษรวมกับภาษาไทยซึ่ง

ประกอบไปดวยคําจํากัดความดังตอไปนี ้

1. องคกร (Organization) หรือองคการ หมายถงึระบบสังคมอันเกดิจากการ

รวมตัวของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปที่ตัดสินใจเขารวมมอืและปฏิสัมพนัธระหวางกนั และกับ

สภาพแวดลอมภายนอกอยางเปนระบบมขีอบเขตชัดเจน เพื่อทาํงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่

ตองการ (ณัฏฐพันธ และ ฉัตรยาพร 2547)  
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2. วัฒนธรรม (Culture) หมายถงึแนวทางในการปฏิบัติรวมกนัเปนคานิยมรวมกนั    

(สุพาน ี2549) และตามความหมายที่ 4 ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง 

พฤติกรรมและส่ิงที่คนสรางข้ึนดวยการเรียนรูจากกันและกัน และใชรวมกันในหมูพวกตน 

3. วิถีปฏิบัติ (Norm) หรือบรรทัดฐาน คือมาตรฐานแหงพฤติกรรมทีย่อมรับกัน

ภายในกลุมซึ่งสมาชิกทุกคนมีรวมกนั (Robbins 2003)   

4. คุณคา (Value) หรือคานยิม เปนการตัดสินข้ันพืน้ฐาน ซึง่เปนการเฉพาะเจาะจง

วิธีการแสดงความประพฤติ (Robbins 2003)  

5. ความเชื่อ (Assumption) หรือสมสุติฐาน เปนผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนเมื่อมีการ

กระทาํส่ิงใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเปนการคาดการณที่มาจากพืน้ฐานของความรูและประสบการณของแตละ

บุคคลที่ผานมา 

6. ทัศนคติ (Attitude) เปนความคิดเห็น ความเชื่อ และความรูสึกในเชิงประมาณที่

มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (สุพาน ี2549) 

7.  รฟม. (การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย) หรือ MRTA (Mass Rapid 

Transit Authority of Thailand)  

8.  BMTC (Bangkok Mass Transit Consultants Consortium) หรือ องคกร

กรณีศึกษา หรือ กลุมกรณีศึกษา 
1.2  ความหมายของวัฒนธรรมองคกร 

     ในเร่ืองของวัฒนธรรมองคกรมีผูทําการศึกษาและใหคําจํากัดความหมายที่

สามารถอางอิงไดจากหลายงานวิจยัและเอกสารประกอบการศึกษาในดานการบริหารจัดการ ทัง้นี้

ยังมกีารพฒันาองคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรตามลําดับของชวงเวลา วัฒนธรรมองคกรคือ

แนวคิดรวมของการแสดงออก ความคิด และความรูสึก ซึ่งไมไดมีต้ังแตแรกหากแตเกิดจากการ

เรียนรู (Hofstede 1991) รูปแบบของสมมุติฐาน (Assumption) รวมที่กลุมเรียนรูจากการ

แกปญหาใหเกิดวิธีการทาํงานที่ใชงานไดดีและถูกสงผานตอใหกับสมาชิกใหมวาเปนแนวทางที่

ถูกตองในการรูสึกนึกคิดเกีย่วกับปญหาของงานที่ทาํ (Schein 1993 ) สวนประกอบเฉพาะของ

คุณคา (Value) และวิถีปฏิบติั (Norms) ที่เกิดจากคนและกลุมคนในองคกร ซึง่เปนตัวกําหนด

วิธีการที่องคกรตอบสนองกับกลุมตางๆ ภายนอกองคกร (Hill and Jones 2001) ซึ่งความหมาย

ของคุณคาเปรียบไดกับความเช่ือ (Beliefs) และแนวความคิด (Idea) ที่เกี่ยวกับเปาหมาย (Goals) 

ของสมาชิกขององคกรควรยดึตาม และแนวความคิดที่เกีย่วกับรูปแบบของพฤติกรรมของสมาชิก

ในองคกรควรนํามาใชในการทําใหไปถงึเปาหมาย คุณคาขององคกรพัฒนาเปนวถิปีฏิบัติ แนวทาง
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หรือความมุงหมายทีก่อใหเกิดรูปแบบของพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยคนในองคกร และควบคุม

พฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองคกร (Hill and Jones 2001) 

ของวัฒนธรรมองคกรสามารถระบุคุณลักษณะซึ่งสามารถรวบรวมนาํมาสรุปได

ดังนี้ไดแก 1) ประกอบไปดวยขอเท็จจริงหลายประการ (Pettigrew 1979), 2) สะทอนถงึแนวคิด

ความรูสึกและการแสดงออกที่เปนสวนประกอบของกลุมที่คนในกลุมเรียนรูแลวนําไปจัดการใน

กลุมและความรูที่เกี่ยวของ พรอมทัง้พฤติกรรม (Ott 1985), 3) ภาพสะทอนจากพฤติกรรมเหมือน

ดังเชนเปนผลิตผลของพฤติกรรม (Quinn 1988),  4) เปนทัง้การเรียนรูและการถายทอด (Schein 

1993), 5) ความเชื่อและแนวความคิดที่เกีย่วของกับเปาหมายขององคกรที่สมาชิกในองคกรนําไป

ปฏิบัติ (Hill and Jones 2001)  และ 6) วัฒนธรรมองคกรเปนระบบของการใหความหมายรวมกนั

ในความคิดเหน็ วางบทบาทสรางความตางระหวางองคกรหนึง่กับองคกรหนึง่ รวมทั้งเปนกลไกใน

การควบคุมการกระทาํ ซึง่เปนแนวทางและรูปแบบของทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร 

(Robbins 2003) 

จากการศึกษาและรวบรวมความหมายของวัฒนธรรมองคกรที่กลาวมา อาจกลาว

ไดวา วฒันธรรมองคกรคือระบบของส่ิงทีก่อใหเกิดความเขาใจรวมกนัในแนวทางการประพฤติ 

และแนวทางในการทํางานและความสัมพนัธ (Glue) ในองคกรนัน้ๆ ซึง่สามารถช้ีไดวาวฒันธรรม

องคกรตามความหมายที่มกีารศึกษามีผลในการวางแผนการบริหาร (Management) องคกร

โดยตรง เปนส่ิงทีก่ําหนดทิศทางในการวางกลยทุธ (Strategy) และรวมไปถึงเปนแนวโนมในการ

สรางวิสัยทัศน (Vision) ขององคกรนัน้ๆ ซึง่เปนแนวทางที่องคกรใชเปนหลักในการสรางองคกรให

ประสบความสําเร็จ 
1.3  บทบาทและประโยชนของวัฒนธรรมองคกรกบังานโครงการกอสราง 

ในการศึกษาวฒันธรรมองคกรของกรณีศึกษาในสารนพินธฉบับนี้ในสวนของ

การทบทวนวรรณกรรมสวนที ่2 ผูเขียนไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของกับงานโครงการ

กอสราง (Construction Project) และองคกรกอสราง (Project Organization) เพื่อเปนการ

กําหนดกรอบในการวิเคราะหเกีย่วกับวัฒนธรรมขององคกรกรณีศึกษาในสวนทายของการศึกษา

ตอไป 

บทบาทของวฒันธรรมองคกรในโครงการกอสรางมีความสําคัญต้ังแตเร่ิมตน

โครงการ อันไดแกการจัดต้ังองคกร (Organization) ที่เหมาะสมเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการทาํงาน

ที่มีเหมาะกับโครงการซ่ึงเปนส่ิงที่พงึกระทําในข้ันตนของโครงการกอสรางทีม่ักจะมเีวลาในการ

ทํางานจํากัดอันเนื่องมาจากสภาวะของการลงทุน แทบจะไมมีประโยชนใดในการใหผูบริหารใช
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เวลาและความพยายามในการทาํใหองคกรดีข้ึนเมื่อไดเร่ิมโครงการแลว (Lowell and Claudia 

2007)  และเพื่อการบรรลุเปาหมาย (Goals) ขององคกรที่ต้ังไว การสรางพืน้ฐานของวัฒนธรรม

องคกรอันไดแก สมมุติฐาน (Assumption), คานิยม (Value), และวิถีปฏิบัติ (Norms) เพื่อสราง

วัฒนธรรมองคกรที่เกื้อหนนุการทาํงานอีกประการหนึ่ง (Cheng 1989) 

วัฒนธรรมองคกรเปนหนึง่ในเร่ืองหลักในการงานวิจัย และในการศึกษาทฤษฎี

องคกร (Organization Theory) และใชทัว่ไปในงานการบริหารจัดการ (Alvesson 2002) แนวคิด

ของวัฒนธรรมองคกรมีประโยชนในการใชเปนตัวเชื่อมในการวิเคราะหระหวางระดับทั่วไป (Micro) 

และในระดับภาพใหญ (Macro) และระหวางพฤติกรมองคกร (Organizational Behavior) กับการ

บริหารกลยทุธ (Strategy Management) (2Smircich and Linda 1983) ซึ่งในการกาํหนดและ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคกร เพื่อใหสอดคลองและตอบสนองกับกลยุทธเปนหนาที่ความ

รับผิดชอบหลักของผูบริหารระดับสูง เปนงานที่ตองส่ังการจากเบื้องบนลงลาง (Luke and Collis 

2005)  ความสําเร็จของโครงการเกิดจากการเลือกสมาชิกที่ดีเขามาทาํงานในโครงการซึ่งตอง

อาศัยคนที่มีทกัษะ (Skill) ที่เหมาะสมกับงาน นอกเหนือจากทักษะที่เกีย่วกับงานโดยตรงแลว 

ยังคงตองมีทกัษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะดานองคกร (Organizational Skill) 

รวมอยูในคนคนนัน้ (Austin 2004) ลักษณะของทีมงานโครงการที่มปีระสิทธิผลนอกเหนือจาก

ทักษะเฉพาะดานดังที่กลาวมา ยงัคงมีคุณสมบัติที่เปนสวนประกอบของความสําเร็จของโครงการ

อันไดแก เปาหมายที่ชัดเจนรวมกนั, คํามั่นสัญญาที่มตีอกัน, โครงสรางทีเ่ปนส่ิงสนับสนนุ และการ

ไปดวยกันไดระหวางเปาหมายของโครงการกับเปาหมายขององคกร (Austin 2004) ซึ่งเปน

สวนประกอบในวัฒนธรรมองคกร ปจจัยแวดลอมอ่ืนๆเชน ลักษณะงาน, โครงสรางองคกร หรือ

ขอจํากัดของสภาวะแวดลอม เปนสวนหนึง่ขององคประกอบของพฤติกรรมการทาํงานที่กอใหเกิด

ประสิทธิภาพขององคกร เมือ่รวมกับประสิทธิภาพของบุคลากรในองคกรอันไดแก การปฏิบัติ 

(Performance), ความสําเร็จ (Achievement), ความพงึพอใจ (Satisfaction) และการพัฒนา 

(Development) ของแตละบุคคลวามีมากนอยเพียงใด หากปจจยัแวดลอมและประสิทธิภาพของ

บุคลากรเอ้ือตอกันจะสงผลใหเกิดประสิทธภิาพในองคกร และเม่ือวฒันธรรมองคกรมผีลให

บคุลากรทุกคนเพิม่ประสิทธภิาพสวนบุคคลในแตละคนจะย่ิงเพิ่มประสิทธิภาพในองคกรมากย่ิงข้ึน 

(Cheng 1989) 
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แผนภูมิที่ 2 ความสัมพนัธของวัฒนธรรมองคกรกับการทํางานขององคกร (Cheng 1989) 

 

งานวิจยัในเร่ืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรในอดีตที่ผานมาไดรับการยนืยนัจาก

นักวจิัยเพื่อการพัฒนาองคกร (Organizational Development Researchers) ที่เปนทีท่ราบกนัดี

วา แกน (Core), คุณคา (Value) และความเชื่อ (Assumption) เปนรากฐานของระบบขององคกร 

(Organizational System) และโครงสรางขององคกร (Organizational Structure) ดังนัน้ในวิจัย

เพื่อการเขาใจในการปรับองคกรจึงจําเปนในการที่จะตองทราบถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคกร 

(Denison and Spreitzer 1991) วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่จับตอง (Tangible) และวัดไดยาก 

(Igo and Skitmore 2005)  ตามความหมายทีเ่คยมีผูศึกษามีองคประกอบทีห่ลากหลายและ

ปรับเปล่ียนไปตามชวงเวลาของการศึกษา ในการวัดและประเมินวัฒนธรรมองคกรซึ่งเปนการวัด

ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) สามารถทําการประเมินไดดวยแบบวินจิฉัยองคกร (Organization 

Diagnosing: OD) หรือแบบประเมินวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture Assessment 

Instrument: OCAI) ซึ่งโดยสวนมากจะไมเพียงประกอบเพียงแคองคประกอบรวมพืน้ฐานเชน 
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มนุษยสัมพนัธ หรือเปาหมายขององคกร (Organization Goal) แตยังคงมีการประเมินในหัวขอที่

ลงลึกมากกวา โดยการแบงดวยทางเลือกในคุณลักษณะตางๆ (Daniel and Spreitzer 1991) 

สวนประกอบสําคัญของวัฒนธรรมองคกรที่จะนํามาทาํการจําแนกและวิเคราะห

ไดแก ลักษณะเดนขององคกร (Dominant Characteristics), ภาวะผูนําองคกร (Organizational 

Leadership), การบริหารคนในองคกร (Management of Employees), พันธะในองคกร 

(Organization Glue), กลยทุธหลัก (Strategic Emphases) และ เงื่อนไขของความสําเร็จ 

(Criteria of Success) ทั้ง 6 ประการหลักที่มีความสําคัญในการจัดการองคกรนาํมาพิจารณา

รวมกัน (Cameron and Quinn 2000) ซึ่งลวนแตเปนเนือ้หาหลักในการบริหารโครงการ 

ดังนัน้ผูบริหารควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกร โดยการประเมินวัฒนธรรม

องคกรที่เปนอยู และประเมินคุณคาที่มีตอองคกร เพื่อจะไดสรางแนวทางของวัฒนะธรรมองคกรที่

เหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร (สุพานี 2549) นําไปสูการบรรลุซึ่งเปาหมายขององคกร 

ทั้งนี้ในการทาํงานโครงการที่มีระยะเวลาในการทํางานจํากัดซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่แตกตางจากการ

ทํางานในองคกรโดยปกติทัว่ไปจึงสมควรทีจ่ะตองสรางรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสม

กับการสรางองคกรที่มปีระสิทธิภาพใหไดตังแตแรกเร่ิมโครงการ เพื่อใหเกิดการทาํงานขององคกร

ของโครงการใหบรรลุเปาหมายตามแผนของโครงการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาลักษณะของ

วัฒนธรรมองคกรของงานทีผ่านมาในอดีต จะชวยใหสามารถทราบถงึแนวโนมของลักษณะและ

รูปแบบการบริหารงานขององคกรที่มีความเหมาะสมกบังานโครงการกอสรางในอนาคตทีม่ีรูปแบบ

ที่คลายคลึงกนั มีเจาของโครงการ (Owner) ที่เปนองคกรเดิมไดมากข้ึน ดวยการศึกษา ประเมิน 

และวิเคราะหรูปแบบและรายละเอียดของวัฒนธรรมองคกรในปจจุบนัและในอนาคตอันเกิดจาก

การทาํงานขององคกรเดิมทีไ่ดทํางานเสร็จส้ินแลว ทั้งนี้ยงัเปนจุดเร่ิมในการพัฒนาการ ปรับปรุง

ออกแบบองคกรใหมเพื่อรองรับงานโครงการกอสรางประเภทเดียวกนัที่จะเกิดในอนาคตตอไปใหมี

ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
1.4  องคกรและวัฒนธรรมกับลกัษณะของงานโครงการกอสราง 

สําหรับการบริหารโครงการ (Project Management) โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน

โครงการกอสราง (Construction Project) เปนเร่ืองของการผสมผสานระหวางเทคโนโลยี 

(Technology) และการจัดการ (Administration) (Packendorff 1995) ซึ่งมีคําจํากดัความวาตาม

ความหมายของ PMI Standard Committee 1987 มคีวามวา 
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“การบริหารโครงการเปนศิลปะในการส่ังการและประสานงาน บุคลากรและ

ทรัพยากรตลอดระยะเวลาของโครงการโดยการใชเทคนิคสมัยใหมเพื่อใหบรรลุซึ่ง 

วัตถุประสงคตามขอบเขต, งบประมาณ, เวลา, คุณภาพ และความพึงพอใจ “ 

 

หากทาํการพจิารณาเฉพาะลงไปในเนื้อหาของงานโครงการกอสรางแลว ผูเขียน

สรุปไดถึงคุณลักษณะเดนซ่ึงสรางใหเกิดประเด็นในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรในประเด็นยอยๆ 

ซึ่งสามารถสรุปออกเปนขอๆ ไดดังตอไปน้ีอันไดแก 

1.  มีลักษณะเฉพาะโครงการ ตองการวิธีการในการทํางานที่แตกตางกัน ตองใช

เทคโนโลยทีี่แตกตางกนัเพื่อใหโครงการสําเร็จ 

2.  มีวงจรของงาน สามารถแบงงานออกไดเปนชวง (Phase) ซึ่งมเีวลาในการทาํ

โครงการที่จํากัดในชวงเวลาหนึ่ง 

3.  เกิดการรวมตัวของบุคลากรที่มพีืน้ฐานหลากหลายประสานงานเก่ียวของกัน 

4.  โครงสรางขององคกรในงานโครงการกอสรางมีความแตกตางจากองคกรปกติ 

ดวยลักษณะเดนของงานโครงการกอสรางทําใหสามารถระบุลักษณะขององคกร

และวัฒนธรรมองคกรกอสรางไดดังนี ้

1.4.1  องคกรท่ีมีพื้นฐานจากนวัตกรรมและความรู  ทีมงานเฉพาะกิจที่

ทําการรวมตัวเพื่องานเฉพาะจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีบุคลากรของทีมงานที่มีความรู (Knowledge) 

เฉพาะรวมกับการใชความสามารถ (Skill) เปนสวนประกอบพื้นฐานของทกัษะการทาํงาน 

(Working Skill) เปนองคกรที่ใชความรูเปนฐานในการทาํงานเพื่อสรางนวัตกรรม (Innovation)  

นวัตกรรม (Innovation) หมายถงึการรวบรวม การผสมผสาน หรือการ

สรางสรรคความรูที่ไมเคยมมีากอน ที่มีความเก่ียวของและเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ 

กระบวนการ หรือบริการใหม (Katz 2003) ซึ่งสําหรับงานโครงการที่มลัีกษณะพเิศษดังเชนงานของ

กลุมกรณีศึกษาแลวมีความจําเปนอยางยิ่ง 

ในการพิจารณากลยทุธการบริหารจัดการความรู (Knowledge 

Management) เพื่อใชในการสรางนวัตกรรมประกอบไปดวย 3 สวนหลักในการพิจารณาอันไดแก 

1) กระบวนการทํางานหรือกจิกรรมที่สรางสรรค (Create) หรือขัดแยง (Leverage), 2) ส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่สนับสนนุการเก็บรวบรวมความรูและดึงออกมาใชงาน, 3) พฤติกรรมของวิถีปฏิบติั 

(Norms) และการปฏิบัติ หรือที่เรียกวาวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) ทั้งหมดเปน

เร่ืองสําคัญตอประสิทธิภาพในการใชความรูขององคกร (De Long 1997)  
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แผนภูมิที่ 3 ความสัมพนัธของความรูในองคกร (De Long 1997) 

 

 จากแผนภูมิของความสัมพนัธของความรูในองคกรเห็นไดวาคุณคา 

(Value), วิถีปฏิบัติ (Norms) เปนพื้นฐานรวมกับกระบวนการทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวกใน

ดานเทคโนโลยีและพฤติกรรมที่จะสรางใหเกิดการพฒันาความรู ความสรางสรรคทีจ่ะกอใหเกิด

นวัตกรรม ดังนั้นจงึอาจสรุปไดวาหากองคกรมีวัฒนธรรมองคกรที่เอ้ือในการสราง รับ และ

ถายทอดความรู จะทาํใหมแีนวโนมกอใหเกิดนวัตกรรมที่จะนําไปใชกบัธุรกิจขององคกร ดังนัน้ใน

การศึกษาวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาจึงมีบางสวนเปนการคนหาคุณคาในประเด็นของ

การสรางนวัตกรรมในบทถัดไปของการศึกษา 

1.4.2  วงจรของโครงการกอสราง (Project Life Cycle)  งานกอสรางเปน

งานโครงการ (Project) ที่ประกอบดวยการรวมตัวเฉพาะกิจของกลุมคนเปนองคกรเพื่อทาํการ

กอสรางโครงการใหสําเร็จตามเปาหมายทีต่องการภายในชวงระยะเวลาที่กาํหนด ซึง่การรวมตัวกนั

เพื่อทาํงานดังกลาวเม่ือเสร็จส้ินตามเปาหมาย (Goal) ที่วางเอาไว โดยปกติมีชวง (Phase) ดังรูป

ตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 4 วงจรของงานโครงการกอสราง 

 

ทั้งนี้ในแตละชวงของโครงการอาจสามารถแบงออกเปนโครงการยอยๆ หาก

โครงการมีขนาดที่ใหญเพียงพอ ซึ่งจะกอใหเกิดวงจรของโครงการลวนอยูภายใตกระบวนการ 4 

ข้ันตอนอันไดแก 1) การกําหนดและจัดต้ังโครงการ, 2) การวางแผนโครงการ, 3) การบริหารการ

ดําเนนิโครงการ และ 4) การปดโครงการ (Austin 2004) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 15 

 
 

แผนภูมิที่ 5 แบบจําลองการบริหารโครงการ (Austin 2004) 

 

องคที่เกิดในงานโครงการกอสรางเปนองคกรประเภทขององคกรเฉพาะกิจ 

(Ad-hoc) มีลักษณะเปนองคกรช่ัวคราว (Temporary) เกิดและสลายตัวตามวงจรของโครงการ 

(Project Life Cycle)  เนื่องดวยงานโครงการกอสรางเปนงานที่มวีัตถุประสงคและขอจํากัดที่

เฉพาะโครงการเทานั้น ดังนัน้องคกรของงานโครงการจึงเกิดจากการรวมของบุคลากรที่มี

ความสามารถ (Competency) ที่เหมาะกับโครงการ ทําการปฏิบัติงานรวมกนัและทาํการแยก

องคกรเมื่อเสร็จส้ินโครงการ เปนลักษณะของทีมเฉพาะกจิ (Donnellon 2006)  ลักษณะสําคัญที่

ใชในการแบงองคกรช่ัวคราวมี 4 ประการอันไดแก เวลา (Time), งาน (Task), ทีมงาน (Team) 

และการสงผาน (Transition) (Lundin 1994) 

ลักษณะความเปนองคกรเฉพาะกิจทีเ่กิดจากการรวมกลุมใหมของสมาชิกใน

องคกร ทาํใหเกิดวัฒนธรรมยอยและโครงสรางขององคกรที่แตกตางจากโครงสรางทัว่ไปในองคกร 

ทําใหเกิดลักษณะของวัฒนธรรมองคกรเฉพาะสําหรับงานโครงการ ซึง่ผูเขียนจะนําผลจาก

การศึกษาไปใชในการวิเคราะหวฒันธรรมองคกรกลุมกรณีศึกษาตอไป ในการศึกษาเกี่ยวกับ

องคกรกรณีศึกษาในงานวิจยัฉบับนี ้ผูเขียนจะใชวงจรของโครงการเปนกรอบในการศึกษาและ

วิเคราะหในเร่ืองที่เกี่ยวของและผลตอวัฒนธรรมองคกรของกรณีศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ข้ันตอนของการวางแผนและการบริหารดําเนนิงาน ซึง่เปนข้ันตอนที่องคกรใชทรัพยากรในการ

ทํางานมากท่ีสุด ซึ่งรูปแบบในการแกปญหา การปรับแผนงานหรือกลยุทธในองคกรจะสะทอนให

เห็นถึงวัฒนธรรมองคกรไดในสวนหนึ่ง 
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1.4.3  วัฒนธรรมยอย (Subculture)  เมื่อเกิดการรวมบุคลากรในงาน

โครงการที่มาจากองคกรที่มวีัฒนธรรมที่แตกตางกนั หรือแมกระทั่งจากแผนกงานท่ีแตกตางกนัจะ

เกิดชองวางของวัฒนธรรมที่มีคุณคาในแตละบุคคลตางกันไปตามพืน้ฐานทีม่า ในการศึกษากรณี

การรวมบริษทัเขารวมกนัความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรใหมเกิดจากการผสานและ

ชองวางระหวางวัฒนธรรม ถึงแมวาแตละบริษัทที่รวมกนัจะตางมีจุดแข็งที่เกื้อกูลตอกันแตหาก

ผูบริหารไมสามารถรวมวัฒนธรรมเขาดวยกันไดบริษทัที่เกิดใหมจะสามารถประสบความสําเร็จได

ดังที่คาดหวงั (สมยศ 2546)  

การรวมตัวของบุคลากรที่มคีวามแตกตางกันกอใหเกิดวฒันธรรมยอย 

(Subculture) ที่จะเปนวฒันธรรมของกลุมที่มีคานิยมและความเชื่อที่คลายคลึงกัน (ณัฏฐพันธ 

และฉัตรยาพร 2547)  

วัฒนธรรมยอยที่มีผลตอการบริหารองคกรในงานโครงการกรณีศึกษามี

ดังตอไปนี้คือ วัฒนธรรมยอยตามอาชพี (Occupational Subculture), วัฒนธรรมยอยตามเชื้อ

ชาติ (Ethic and Racial Subculture) และวัฒนธรรมยอยของแตละรุนชน (Generation 

Subculture) ซึ่งวัฒนธรรมยอยทีม่ีน้าํหนกัตอองคกรกรณีศึกษามากที่สุดคือวัฒนธรรมยอยตาม

อาชีพ สวนในดานของวัฒนธรรมยอยตามเช้ือชาติและวัฒนธรรมยอยของแตละรุนชน จะมีน้าํหนัก

ที่นอยกวามากอันเนื่องมากจากหากทาํการพิจารณาขอมูลของบุคลากรในองคกรกรณีศึกษาจะมี

สัดสวนของชาวตางประเทศท่ีนอย และมีคาเฉลี่ยของความตางระหวางอายุของผูทาํงานนอย

เชนเดียวกนั ดังนัน้ในการศึกษาลักษณะขององคกรกรณีศึกษาในข้ันตอนถัดไปในการศึกษาจึงจะ

เปนการศึกษาความตางของวัฒนธรรมยอยตามอาชพีเปนหลัก 

1.4.4  โครงสรางองคกร (Organization Structure)  โครงสรางขององคกร 

(Organization Structure) เปนระบบทีเ่ปนทางการขององคกร ซึ่งแสดงความสมัพนัธระหวางกฎ 

ระเบียบ งาน และอํานาจ เพื่อจะควบคุมบุคลากรในองคกรใหทํางานรวมกัน และใชทรัพยากรทีม่ี

อยูใหบรรลุวัตถุประสงค  (ณัฏฐพันธ และ ฉัตรยาพร 2547) โครงสรางขององคกรแสดงออกใน

รูปแบบของแผนภูมิองคกร (Organization Chart) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอํานาจ

หนาที ่(Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ระหวางตําแหนงงานตางๆในองคกร 

โครงสรางองคกรมีอิทธพิลตอองคกรอันไดแกการกาํหนดกิจกรรมขององคกร 

ผลตอพฤติกรรมองคกร และการปฏิบัติขององคกรไปสูเปาหมายขององคกร (ณัฏฐพันธ และ ฉัตร

ยาพร เ 2547) ซึ่งทําใหเกิดคานิยม (Value), บรรทัดฐาน (Norms) และการปฏิบัติ (Practice) 3 

สวนประกอบหลักที่ประกอบในวัฒนธรรมขององคกร 
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องคกรสําหรับงานโครงการเปนองคกรที่รวมตัวกนัข้ึนเฉพาะกิจเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการซ่ึงมีรูปแบบในการจัดโครงสรางขององคกร จากการศึกษาผูเขียนแบง

ประเภทของโครงสรางองคกรสําหรับงานโรงการออกเปน 2 ประเภทอันไดแกได การจัดโครงสราง

องคกรที่ไมขามสายงานหรือโครงสรางตามหนาที ่(Function) และการจัดโครงสรางทีม่ีการขาม

สายงานในแบบผสม (Hybrid) ที่เปนโครงสรางในแนวราบ (Horizontal Structure) เกิดจากการ

รวมของบุคลากรที่มีความชาํนาญเฉพาะดานที่เหมาะกับโครงการ (Clifford 2000) 

สําหรับงานในโครงการกอสรางที่ใชนวัตกรรมเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของ

โครงการ โครงสรางขององคกรที่เปนในลักษณะการขามสายงานในทางราบ หรือที่เรียกวา

โครงสรางแบบ Matrix เปนโครงสรางที่เหมาะสม (ณัฏฐพันธ และ ฉัตรยาพร 2547)  

ดังทีพ่บวามีขอมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับงานโครงสรางองคกรของโครงการที่เปนงานกอสราง 

(Construction Project) หรือลักษณะงานการคิดคนผลิตภัณฑใหม (New Product) คนพบวา

โครงสรางแบบ Project Matrix เปนโครงสรางแบบที่จะมปีระสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสุด  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาโครงสรางขององคกรเปนสวนประกอบของ

วัฒนธรรมองคกรในระดับของการแสดงออกและส่ิงที่สรางข้ึนขององคกร ทาํใหสามารถทราบถึง

ลักษณะการบังคับบัญชาและการสั่งการซ่ึงผูเขียนทาํการศึกษาและนาํไปใชในการวเิคราะห

รวมกับคุณคา (Value) และบรรทัดฐาน (Norms) เพื่อหาลักษณะของวัฒนะธรรมองคกรของ

กรณีศึกษาตอไป 
1.5  การแบงประเภทวัฒนธรรมองคกร 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการแบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรที่เคยมีผูศึกษา

มาในอดีต โดยปกติแลวอาจทําการแยกประเภทของวัฒนธรรมองคกรไดเปน 2 ประเภท อันไดแก

วัฒนธรรมหลัก (Core Culture) ซึ่งมีสวนประกอบหลักคือคุณคา (Value) และประเภทท่ีสองคือ 

วัฒนธรรมที่สังเกตได (Observable Culture) ซึ่งเปนผลจากวฒันธรรมหลักที่บุคคลทั่วไปสามารถ

เห็น ไดยิน และสัมผัสจากการมีปฏิสัมพนัธกับองคกร (ณัฏฐพันธ และ ฉัตรยาพร 2547) ซึ่งผูเขียน

สามารถสรุปและแบงกลุมของแนวทางในการแบงประเภทของวัฒนธรรมหลักองคกร 

(Organization Core Culture) ไดดังนี้ 

ในเบ้ืองตน Deal และ Kennedy (1982) แบงประเภทองคกรโดยใชคุณลักษณะใน

เร่ืองของ การตอบสนอง (Feedback) ซึ่งเปนส่ิงที่องคกรตอบสนองในเร่ืองตางๆ ที่กระทํากับ

องคกรและอีกประการคือ ความเส่ียง (Risk) ของกิจกรรมที่องคกรปฏิบัติ ทําใหแบงประเภทของ
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องคกรออกเปน 4 รูปแบบอันเกิดจากการจับคูของระดับการตอบสนองสูงตํ่ากับระดับของความ

เส่ียงสูงตํ่า   

Hofstede (1982) ใชพฤติกรรมขององคกรเปนเคร่ืองมือในการแยกลักษณะของ

วัฒนธรรมองคกร โดยการบงช้ีดวยความมากนอยในแตละมิติของวฒันธรรมองคกร อันประกอบ

ไปดวยระดับของอํานาจ (Power), สวนที่องคกรยอมรับไดสําหรับความไมแนนอน, ความเปน

สวนตัวและกลุม, เพศ และชวงอายุขององคกร ซึง่คลายกับการศึกษาของ Handy (1985) ที่ทาํการ

แบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรดวยคุณลักษณะของอํานาจและหนาที่ในแตละองคกรซ่ึงมี

ความสัมพันธกับโครงสรางองคกร ทาํใหสามารถแบงรูปแบบของวัฒนะธรรมองคกรออกไดเปน 4 

ประเภทอันไดแก อํานาจ (Power), บทบาท (Role), ประเภทงาน (Task) และตัวบุคคล (Person) 

จนถงึการศึกษาในปจจุบนัที่มีการแขงขันระหวางองคกรสูง ทาํใหมุมมองในการ

แบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรมุงเนนไปที่คุณลักษณะที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงานขององคกร

โดยตรง ซึง่รูปแบบที่พบไดบอยคร้ังในการอางอิงถึงการศึกษาดานการบริหารจัดการไดแกรูปแบบ

ของ Cameron and Quinn (2000) ที่ทาํการศึกษาและพัฒนาการแบงประเภทของวัฒนธรรม

องคกรเร่ิมมาต้ังแตป 1980 จนถงึปจจุบนั ใชคุณลักษณะเฉพาะของวฒันธรรมองคกร 2 ดาน

สําหรับการประเมินไดแก ประการแรกคือความยืดหยุน (Flexibility) กับเสถียรภาพ (Stability) 

และประการทีส่องคือการเนนปจจัยภายนอก (External Focus) และการเนนปจจัยภายใน 

(Internal Focus) ซึ่งทําใหสามารถทําการแบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรออกไดเปน 4 ประเภท

อันไดแก Clan Culture มีความยืดหยุนและการเนนปจจัยภายในสูง, Adhocracy Culture มีความ

ยืดหยุนและการเนนปจจัยภายนอก, Market Culture มเีสถียรภาพและการเนนปจจัยภายนอก 

และHierarchy Culture มีเสถียรภาพและการเนนปจจัยภายใน 

จากการรวบรวมศึกษาเกีย่วกับการแบงประเภทของวฒันธรรมองคกรจาก

การศึกษาในอดีต ผูเขียนพบวาการแบงประเภทของวฒันธรรมองคกรที่มีผูทาํการศึกษาสามารถ

จัดเขาหมวดหมูเดียวกนัได ซึ่งสรุปเปน 4 ประเภทโดยยดึการแบงประเภทของวัฒนธรรมองคกร

ของ Cameron and Quinn (2000) เปนหลัก แสดงไดดังรูปตอไปนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 19 

 
 

ภาพที ่2 ประเภทของวัฒนธรรมองคกรจากโครงสรางของ Cameron and Quinn และจาก

การศึกษาอ่ืนๆ  

 

จาการทบทวนวรรณกรรมพบวาการแบงประเภทวัฒนธรรมองคกรโดยใชการวัดคา

คุณลักษณะของความยืดหยุนกับเสถียรภาพ และปจจัยภายนอกและภายใน ถูกนําไปอางอิงใน

งานการศึกษาเกี่ยวกับวฒันธรรมองคกรสมัยใหมเปนอยางมาก ซึง่ในบางการศึกษาอาจทาํการ

เรียกช่ือของวฒันธรรมองคกรแตละแบบไมเหมือนกนัแตมีคานิยมและคุณลักษณะที่เหมือนกัน 
1.6  สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกร 

ส่ิงทีท่ําใหเกิดลักษณะของวฒันธรรมองคกรแตกตางกนัคือคุณลักษณะตางๆ 

ที่เปนสวนประกอบ จากการศึกษาเกีย่วกับความหมายของวัฒนธรรมองคกรในข้ันตนผูเขียนพบวา

มีคํานยิามเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมองคกรในเชิงกวางและหลากหลาย แตอยางไรก็ตาม

ในนิยามสวนใหญจะเปนการใหความหมายกับ คุณคาและบรรทัดฐานที่เปนพืน้ฐานในการ

ปฏิบัติงานและพฤติกรรมขององคกร 
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สําหรับการศึกษาเกีย่วกับระดับของวัฒนธรรมองคกร มกีารอางอิงถงึลักษณะที่

คลายกับภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg) ประกอบไปดวยสวนทีม่องเหน็ (Visible) และสวนที่มองไมเหน็ 

(Invisible) อันไดแก ความเชื่อ (Assumption), คุณคา (Value) และบรรทัดฐาน (Norms) (สุพาน ี 

2549) ซึ่งสําหรับสวนที่มองไมเหน็เปนสวนที่เปนสวนทีก่อใหเกิดพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของ

วัฒนธรรมองคกรของแตละองคกร แบงออกได 3 ระดับตามการศึกษาของ Edgar Schein (1984) 

 

 
 

ภาพที ่3 ระดับของวัฒนธรรมองคกร (Liker 2008) 

 

สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรประกอบไปดวยลักษณะเดน 10 ประการจาก

การสรุปรวบรวมการศึกษาของ A. M. Pettegrew (1979), Hofstede (1990), A. O’Reilly, J. 

Chatman and D. F. Caldwell (1991) และ Edgar Schien (1985) ไดแก ลักษณะของสมาชิก 

(Member identity), การเนนทีม (Team emphasis), การมุงการจัดการ (Management Focus), 

สวนผสมของหนวย (Integration unit), การควบคุม (Control), ความยอมรับไดตอความเส่ียง 

(Risk tolerance), เงื่อนไขการใหรางวัล (Reward criteria), ความยอมรับไดตอความขัดแยง 

(Conflict tolerance), ผลลัพธและกระบวนการ (Means versus end orientation) และ การ

มุงเนนระบบเปด (Open system focus) ซึ่งในแตคุณลักษณะจะมีระดับความมากนอยที่แตกตาง

กันไปในแตละองคกร กอใหเกิดความแตกตางของวัฒนธรรมองคกร  
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เมื่อทําการพิจารณาความสัมพันธของสวนประกอบทั้ง 10 ประการกบั

สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรในการศึกษาของ Cameron and Quinn (2000) ซึ่งแบง

สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรออกเปน 6 ประการอันไดแก ลักษณะเดน (Dominant 

Characteristic), ความเปนผูนํา (Leadership), การจัดการคนในองคกร (Management 

Employees), ความสัมพันธในองคกร (Organizational Glue), กลยุทธหลัก (Strategic 

Emphasis) และเงื่อนไขของความสําเร็จ (Criteria of Success) การแบงสวนประกอบของ 

Cameron and Quinn (2000) เปนการแบงสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนในประเด็น

ของการจัดการองคกรเปนหลัก หากนําการแบงสวนประกอบวัฒนธรรมองคกรของทัง้ 2 การศึกษา

จะพบความสัมพันธดังรูปตอไปนี้ 

 

  

แผนภูมิที่ 6 ความสัมพนัธของการแบงสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกร 

  

จากทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาในเร่ืองสวนประกอบของวัฒนธรรม

องคกรเพื่อหาลักษณะของวฒันธรรมองคกรสรุปไดวา สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรทีท่ําการ
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รวบรวมไดจากการศึกษาในอดีตมีรายละเอียดที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน จงึอาจกลาวไดวา การ

พิจารณาสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรตามการศึกษาของ Cameron and Quinn (2000) ใน

การศึกษาวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษา จะสามารถครอบคลุมสวนประกอบจากการศึกษา

อ่ืนได 
1.7  การปรับวัฒนธรรมองคกร 

องคกรที่ปฏิบติังานรวมกนัทําใหเกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและปรับ

วัฒนธรรมใหเหมาะสมซ่ึงกนัและกนั โดยมีกลไก (Function) ในการรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม

ภายนอกอันสงผลกับการกําหนดเปาหมาย (Goal) และระบบภายใน (System) (Martin 1981) ที่

ตองปรับใหเหมาะสม 

ปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอกสงผลมิติของวัฒนธรรมองคกร ทาํใหลักษณะ

ของวัฒนธรรมองคกรเกิดการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลใหการแสดงออกของ พฤติกรรม 

คุณคาและพื้นฐานอันกอใหเกิดความเชื่อขององคกรเปล่ียนแปลง (Toit 2002) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 7 ปจจัยนาํเขาการปรับวัฒนธรรมและผลที่ได (Toit 2002) 
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2. สรุปการทบทวนวรรณกรรม  
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีไดกลาวถึงต้ังแตเร่ิมตนบท สามารถทาํการสรุป

ประเด็นของการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของกรณีศึกษาซึ่งเปน องคกรกอสราง (Project 

Organization) ไดวา เนื่องดวยลักษณะของงานโครงการกอสราง (Construction Project) ที่มี

ลักษณะเฉพาะจึงทําใหเกิดลักษณะขององคกร การทาํงาน พืน้ฐาน และโครงสรางทีแ่ตกตางจาก

องคกรทั่วไป ซึ่งเปนสวนประกอบในระดับตางๆ ของวัฒนธรรมองคกรทั้งในสวนที่สามารถสังเกต

ได และสวนที่เปนสวนลึกของวัฒนธรรมองคกร 

อนึ่งในการศึกษาเพื่อหาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรสําหรับการศึกษาของสาร

นิพนธนี้ ผูเขียนจึงทําการแบงสวนในการศึกษาเปน 2 สวนอันไดแก สวนแรกเปนการสังเกตองคกร

กรณีศึกษาซ่ึงจะแสดงผลออกเปนขอเท็จจริงในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม และสวนที่

สองดวยการประเมินวัฒนธรรมองคกรดวยเคร่ืองมือประเมินวฒันธรรมองคกร (Organization 

Culture Assess Instrument: OCAI) เพื่อคนหา คุณคาและบรรทัดฐานขององคกรกรณีศึกษา

พรอมทาํการสรุปในชวงทายของการศึกษา 
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บทที่ 3 

 
กระบวนการศึกษา 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ทําใหทราบถึงนิยามและความสําคัญของ

วัฒนธรรมองคกร นําไปสูการศึกษาสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกร ลักษณะขององคกรและ

วัฒนธรรมที่เกดิข้ึนจากคุณลักษณะเฉพาะของงานโครงการกอสรางนาํมาใชเปนกรอบในการ

กําหนดเคร่ืองมือในกระบวนการศึกษาวัฒนธรรมองคกรขององคกรกรณีศึกษา อันประกอบไปดวย

การศึกษาเคร่ืองมือและกระบวนการดังนี ้
1. การตรวจสอบวัฒนธรรมองคกร 
วัฒนธรรมองคกรประกอบดวยสวนทีม่องเหน็ สามารถสังเกตไดและสวนที่มองไม

เห็นคลายภูเขาน้าํแข็ง (สุพาน ี2549) มีแกนกลางคือคุณคา (Value) และบรรทัดฐาน (Norm) ที่จะ

สะทอนใหเกิดทางกายภาพขององคกรและเปนพื้นฐานใหกับรากของความเชื่อขององคกร (Schein 

1984) 
1.1 ขอสังเกตสวนประกอบของวัฒนธรรมท่ีมองเห็นได 

สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรในระดับแรกคือสวนที่มองเห็น สามารถ

ทําการศึกษาดวยกระบวนการสังเกตได ซึ่งจะทําการสังเกตลักษณะที่สังเกตเหน็ได (Tangible 

Sign) หรือเรียกวา Artifact อันแสดงออกมาจากองคกรเชน ผังองคกร พฤติกรรม การแตงกาย 

Logo ลักษณะทางกายภาพ เปนตน 

การสังเกตสวนประกอบที่มองเหน็ไดของวัฒนธรรมในสารนิพนธนี้จะทําการสังเกต

ในเนื้อหาของประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 
1.2 การประเมินวัฒนธรรมองคกรในสวนท่ีมองไมเห็น 

ในการศึกษาทางเกี่ยวการสรางความเขาใจวัฒนธรรมขององคกรหรือการ

เปล่ียนของระบบโครงสรางองคกร จําเปนที่จะตองทําการตรวจสอบความสัมพันธระหวางคุณคา 

(Value) ในโครงสรางองคกร (Organization Structure) (Denison& Spreizer 1991) ดังนัน้ในการ

ประเมินองคกรจึงเปนคาของการวัดในเชงิคุณภาพ (Qualitative)  

การวัดวฒันธรรมองคกรในอดีตนักวิจัยบางทานใชการวิเคราะหเร่ืองราว 

สัญลักษณ พธิี เพื่อใหไดรองรอยของวฒันธรรมไดใชคําถามปลายเปดเพื่อที่จะประเมินคานิยมของ
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บุคลากรในองคกร บางกรณีการวิเคราะหถอยแถลงปรัชญาขององคกรจะชวยใหเขาใจวัฒนธรรม

องคกรได (สมยศ 2546) เหตุที่เปนดังนัน้เนื่องจากการนยิามความหมายของวัฒนธรรมองคกรใน

อดีตไดเนนความหมายของวฒันธรรมองคกรใหเปนเร่ืองของสัญลักษณ (Symbol) แตใน

การศึกษาวัฒนธรรมองคกรสมัยใหม วฒันธรรมองคกรมีความหมายถึง ระบบของทุกๆอยางที่

กอใหเกิดความเขาใจรวมกนัในแนวทางการประพฤติ และแนวทางในการทาํงานในองคกรนัน้ๆ 

(Robbins 2003) ดังนั้นการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดวฒันธรรมองคกรสมัยใหมจึงเปนแบบ

ประเมินซึง่มุงเนนการศึกษาการทาํงานและรูปแบบของระบบในองคกรที่มีผลตอการแสดงออกของ

องคกรนัน้ๆ 
 

2.  เครื่องมือทางวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture Instrument) 
สําหรับการศึกษาวฒันธรรมองคกร ส่ิงสาํคัญที่นิยมใชในการศึกษาองคกรเพื่อใช

บงช้ีลักษณะของวัฒนธรรมองคกรคือเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture 

Instrument) หรือ OCI  

มีการศึกษาเกีย่วกับ OCI พบวาจาํนวนของ OCI ที่สามารถทาํการอางอิงไดมีมากถึง 

142 ผูทําการศึกษา (Taras 2008) ซึ่งมีความหลากหลายของวิธีและรูปแบบของการศึกษา ดังนัน้

สําหรับในการศึกษาของสารนิพนธฉบับนี้ไดนําเสนอการศึกษาในประเด็นตางๆ ของ OCI เพื่อใช

ในการคัดเลือก OCI ที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชในการหาวฒันธรรมองคกรขององคกรกรณีศึกษาดังนี ้
2.1  วัตถุประสงคและรูปแบบของ OCI 

ประโยชนของการทราบวัฒนธรรมที่องคกรเปนอยู ซึง่เปนวัตถุประสงคของ 

OCI ผลที่ไดเพื่อนาํใชในการวางแผนการบริหารจัดการองคกรใหเหมาะสมกับงานที่องคกรทํา และ

ใชในการกาํหนดแผนในการปรับองคกรใหสอดรับกับงานโครงการประเภทเดียวกนัตอไปในอนาคต 

วัฒนธรรมองคกรเปนส่ิงที่ใชในการกรองรูปแบบของกลยุทธที่เหมาะสม (Swidler 1986) เพื่อให

เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพกับโครงการ (Cheng 1989) ลดความเส่ียงและเพิ่มโอกาส

ในการทํางานใหสําเร็จ 

ผลที่ไดจาก OCI เพื่อวัดมิติของแกนของวฒันธรรมองคกร (Core Dimension of 

Organizational Culture) การศึกษาและพัฒนา OCI สามารถแบงรูปแบบของ OCI ออกได 2 

ประเภทไดแกการศึกษาในเชิงคุณภาพและการศึกษาในเชิงปริมาณ  

การศึกษาในระยะแรกเร่ิมดวยงานวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative) มีเปนลักษณะ

ชุดของคําถามเพื่อหาความคิดเห็น อาทิเชน Klunchhohn& Strodtbeck (1973), Allen& Dyer 
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(1980), Reiger (1987) ซึ่งพบวาขอเสียของการศึกษาในลักษณะนี้คือความยากลําบากในการนํา

ขอมูลที่ไดไปใชในการเชื่อมตอกับการศึกษาองคกรในดานอ่ืนๆ 

 ในระยะหลังไดมีการพัฒนาออกแบบเคร่ืองมือวิจยัในเชงิปริมาณ (Quantitative) 

เพื่อใชแสดงมติิของวัฒนธรรมองคกร ซึ่งจะวัดผลออกมาในเชิงตัวเลขดวยการใหคาน้ําหนกัในแต

ละคําถาม อาทิเชน Enz (1986) เปนการเรียงลําดับความชอบจากมากไปหานอย, Hofstede& 

Bond (1988) ใหน้าํหนักในแตละหัวขอของคําถาม 1-5 ซึ่งจะมีคาสัมประสิทธิท์ี่เกิดจากการศึกษา

เปนตัวคูณเพือ่หามิติในแตละแกนของวฒันธรรม, Harrison& Stokes (1992) ใชการใหลําดับของ

ส่ิงที่ตองการจะเปล่ียนแปลงจากมากไปหานอย, Cameron& Quinn (2000) เปนการใหสัดสวน

ของคะแนนเต็ม 100 แบงออกเปน 4 สวนในแตละมิติ ตามความเหน็ของผูถูกสํารวจ, McGuire, 

Fok& Kwong (2006) ใชการสรางคําถามตอบในแตละประเด็นดวยคําตอบวาเหน็ดวยแทนดวย 1 

และไมเห็นดวยแทนดวย 2 นําผลที่ไดไปรวมเพื่อหามิติของแกนวฒันธรรม ขอดีของ OCI ในเชิง

ปริมาณมีขอดีในดานของการแสดงผล และการนําคาที่ไดในการวัดแตละมิติของวัฒนธรรมไปใช

ในการวิเคราะหเปรียบเทียบไดงาย 
2.2 การเปรยีบเทียบ OCI ในเชิงปริมาณ 

เพื่อเปนการคัดเลือก OCI ที่เหมาะสมกับการศึกษา ผูเขียนไดทําการเลือก 

OCI ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ดวยเหตุผล 2 ประการคือ 1) เปน OCI ที่ถูกใชอางอิงใน

การศึกษาวัฒนธรรมองคกรในสมัยปจจุบนัอยางแพรหลายและมีความเปนสากล, 2) ประโยชน

ของการแสดงผลมิติของวัฒนธรรมในเชิงปริมาณ ทาํใหสามารถใชเคร่ืองมือทางคณิตศาสตรเพื่อ

ชวยในการเปรียบเทยีบและวเิคราะหไดงาย 

ประเด็นสําคัญของการศึกษาเปรียบเทียบ OCI นี้เพื่อคนหาวาเนื้อหาใน OCI ที่จะ

ทําการคัดเลือกมาใชในสารนิพนธประกอบดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ไดแก 1) ความครอบคลมุ

สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรเปนสาเหตุหลัก, 2) ความสะดวกในการใชงาน ใชงานไดงาย 

และการแสดงผลการศึกษาที่ชัดเจน เปนประเด็นสนับสนุน 

จากการศึกษาจากผูทําการศึกษาหลายทานมีชื่อในการเรียกที่แตกตางกันไป แตมี

วัตถุประสงคเดียวกนัคือเพือ่ทําการวัด (Measuring) วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) 

เพื่อคนหาคุณคา (Value) ขององคกรเหมอืนกนัทัง้หมด ซึ่งสามารถแสดงเพ่ือทําการเปรียบเทียบ

ไดดังที่จะทาํการแสดงตอไป ทัง้นี้ผูเขียนไดนํา OCI ตัวอยางจาก 5 การศึกษาเรียงตามเวลาท่ี

ทําการศึกษา พรอมทัง้กําหนดหมายเลขของมิติในแตละ OCI เพื่อใชในการอางอิงในการศึกษา 
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ตารางที่ 1 Enz, 1986: Organization Value Scale 

 

หมายเลข มิติของแกนวฒันธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture) 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

E15 

E16 

E17 

E18 

E19 

E20 

E21 

High Productivity 

Industry Leadership 

Employee Welfare 

Superior Quality 

Company Stability 

Social well Being 

Company Growth 

Profit Maximization 

Low Turnover 

High Morale 

Employee Satisfaction 

 Survival 

Adaptability 

Creative Product Development 

Reduces Labor Costs 

Open community 

Employee Development 

Growth in Sales 

Employee Cohesiveness 

Control Over The Environment 

Superior Service 
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ตารางที่ 2 Hosfstede& Bond, 1988: Organizational Practices (IS) Scale 

 

หมายเลข มิติของแกนวฒันธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture) 

HB1 

HB2 

HB3 

HB4 

HB5 

HB6 

 

Process-Oriented& Result-Oriented 

Employee-Oriented& Job-Oriented 

Parochial& Professional 

Open System& Closed System 

Lose Control& Tight Control 

Normative& Pragmatic 

 

 

ตารางที่ 3 Harison& Stokes, 1992: Organization Culture Scale 

 

หมายเลข มิติของแกนวฒันธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture) 

HS1 

HS2 

HS3 

HS4 

HS5 

HS6 

HS7 

HS8 

HS9 

HS10 

HS11 

H12 

HS13 

 

Member of organization are expected to give first  priority to 

People who do well in the organization tend to be those who 

The organization treats individuals 

People are managed, directed, or influenced by 

Decision-making processes are characterized by 

Assignments of tasks or jobs to individual are based on 

Employees are expected to be 

Managers and supervisors are expected to be 

It is considered legitimate for one person to tell another what to do when 

Work motivation is primary the result of 

Relationships between work groups or departments are generally 

Intergroup and Interpersonal conflicts are usually 

The Larger environment outside the organization is responded to as 

though it well 
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ตารางที่ 3 (ตอ) Harison& Stokes, 1992: Organization Culture Scale 

 

HS14 

HS15 

If rules, systems or procedures get in the way, people 

New people in the organization need to learn 

 

 

ตารางที่ 4 Cameron& Quinn, 2000: Organizational Culture Assess Instrument (OCAI) 
 

หมายเลข มิติของแกนวฒันธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture) 

CQ1 

CQ2 

CQ3 

CQ4 

CQ5 

CQ6 

 

Dominant Characteristics 

Organizational Leadership 

Management of Employees 

Organization Glue 

Strategic Emphases 

Criteria of Success 

 
 
ตารางที่ 5 Sarros, 2005: Organizational Culture Profile 
 

หมายเลข มิติของแกนวฒันธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture) 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

Performance Orientation 

 Social Responsibility 

Supportiveness 

Emphasis on Rewards 

Stability 

Competitiveness 

Innovation 
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จากการเปรียบเทียบ OCI ตัวอยางในประเด็นของมิติของวัฒนธรรมองคกรพรอม

ทั้งพิจารณาถงึความสัมพนัธของในแตละประเด็น สามารถนาํมาสรางเปนตารางความสัมพนัธของ

ความเหมือนหรือสอดคลองกนัเพื่อนําไปสูขอสรุปไดดังนี ้

 

ตารางที่ 6 สรุปความสัมพนัธ ความสอดคลองรวม จาก OCI ตัวอยาง 

 

ประเด็นในการวัดวัฒนธรรม หัวขอจากการศึกษา OCI ของ OCI กรณีศกึษา 

1. ลักษณะเดน (Character) E10, HS3, HS13, HB3, HB6, CQ1,  

2. ภาวะผูนาํ (Leadership) E20, HS5, HS8, CQ2, 

3. การจัดการคนในองคกร 

(Employee Management) 

E3, E6, E9, E11, E19, HS1, HS4, HS6, HS14, HB2, 

HB5, CQ3, S4, S5 

4. ความสัมพนัธ (Relationship) E16, HS2, HS7, HS9, HS11, HS12, CQ4, S3 

5. กลยุทธ (Strategy) E4, E13, E14, E15, E17, HB1, HB4, CQ5, S6, S7 

6. เปาหมายขององคกร  

(Organization Objective) 

E1, E2, E5, E7, E8, E12, E18, E21, HS10, HS15, CQ6, 

S1, S2 

 

เมื่อพิจารณาจาก OCI ที่นาํมาศึกษาในข้ันตนพบวามติิในการใชวัดวัฒนธรรม

องคกรในแตละ OCI อาจกลาวสรุปได 3 ประเด็นดังนี้ 1) มีประเด็นในการศึกษาที่คาบเกี่ยว 

(Overlap) และมีความสัมพนัธเชื่อมโยงกนัได ซึ่งอาจเกดิจากการศึกษาตอเนื่องในเร่ืองของ

วัฒนธรรมองคกรและการอางอิงซึ่งกันและกัน, 2) แมวาปริมาณของหวัขอในการวัดวัฒนธรรม

องคกรในแตละ OCI จะไมเทากนัก็ตาม แตก็สามารถแบงจัดหมวดหมูรวมกนัได 6 ประการที่ได

จากการศึกษาสวนประกอบวัฒนธรรมองคกรในบทที่ 2 , 3) ประเด็นในการวัดมิติของวัฒนธรรมใน

ดานของการจัดการคนในองคกร (Employee Management) เปนดานที่มกีารกลาวถึงมากที่สุด 

และมิติในดานเปาหมายขององคกร (Organization Objective) รองลงมา ซึ่งสัมพนัธกับการจํากัด

ความหมายของวัฒนธรรมองคกร 

ดังนัน้จากการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือก OCI ในการศึกษาของสารนิพนธ

ฉบับนี้ตามหลักการและเหตุผลของการศึกษา สามารถสรุปไดวา OCI ที่ทาํการศึกษาโดย 

Cameron& Quinn (2000) ที่เรียกวา Organizational Culture Assess Instrument (OCAI) เปน 

OCI ที่จะถกูนาํไปใชในการศึกษาสารนิพนธฉบับนี้ตอไป 
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2.3 แบบประเมินวัฒนธรรมองคกร (OCAI)   
เคร่ืองมือประเมินวฒันธรรมองคกรถูกออกแบบและสรางข้ึนมาจากนิยามรวม

สมัย (Contemporary) ของวัฒนธรรมองคกรประกอบไปดวย คุณคา (Value), รูปแบบของผูนํา 

(Leadership Style), กระบวนการทาํงาน (Procedure), กิจวัตร (Routines) และมุมมองที่องคกร

มีตอความสาํเร็จ วัฒนธรรมองคกรแสดงถงึคุณคา สมมุติฐาน ความคาดหวงั และเปนส่ิงที่กาํหนด

ลักษณะขององคกรในชวงเวลานัน้ๆ (Cameron& Quinn 2000) 

Cameron และ Quinn (2000) ไดทําการพฒันาโครงราง (Framework) วัฒนธรรม

องคกรที่สรางข้ึนบนทฤษฎีพื้นฐานเรียกวา Competing Values Framework หรือ แบบประเมิน

วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture Assessment Instrument : OCAI) โครงรางนี้จะสราง

ใหเกิดรูปรางของแผนภูมิอันเกิดจากการอางอิงถงึคาของ 2 มิติหลักของวัฒนธรรมองคกร ในการ

วัดคุณลักษณะ 6 ประการของวัฒนธรรมองคกรอันไดแกลักษณะเดนขององคกร (Dominant 

Characteristics), ภาวะผูนาํองคกร (Organizational Leadership), การบริหารคนในองคกร 

(Management of Employees), พันธะในองคกร (Organization Glue), กลยทุธหลัก (Strategic 

Emphases) และ เงื่อนไขของความสําเร็จ (Criteria of Success) มิติแรกคือการเปรียบเทียบ

ระหวางลักษณะเดนขององคกรในดานความยืดหยุน (Flexibility) ความเปนอิสระ (Individual) 

และความเขมงวด (Stability) การควบคุม (Control) ซึ่งบงชี้ถงึวาองคกรมีลักษณะเหมือนส่ิงมีชวีติ 

(Organic) หรือเคร่ืองจักร (Mechanistic) ในสวนของมิติที่ 2 ไดแกการใหความสําคัญกับใน 

(Internal) หรือดานนอก (External) ขององคกร เพื่อสรางใหเกิดรูปรางองคกรในลักษณะของ

แผนภูมิเรดาร (Radar Chart) 

2.3.1  กระบวนการประเมินดวย OCAI  เร่ิมดวยการสงแบบสอบถาม

ใหกับบุคลากรในองคกรที่ตองการจะวัดวฒันธรรม ซึง่ในชุดของคําถามประกอบไปดวยคําถาม 6 

ขอในมิติตางๆ ของวัฒนธรรม ในแตละขอจะมีสวนประกอบทัง้หมด 4 สวนยอย (A, B, C และ D) 

ซึ่งในแตละหัวขอจะใหผูถูกประเมินทําการกรอกคะแนนใหขอยอยทัง้ 4 รวมกนัเปนคะแนนเต็ม 

100 คะแนนรวมคะแนนเต็มใน 6 หัวขอเปน 600 คะแนน โดยคะแนนที่ใหในแตละขอยอยจะเปน

คะแนนที่ทาํการเพิ่มลดทีละ 5 คะแนน ต้ังแต 0, 5, 10, 15 ,20 ไปจนถึง 100  
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ภาพที ่4 ตัวอยางการกรอกคะแนน OCAI (Camero& Quinn 2000) 

 

คะแนนที่ไดจากการกรอกในเบ้ืองตนจะถกูนํามารวมกนัตามขอยอยในแตละ

ขอ ทําใหไดผลรวมของคะแนนทั้งหมด 4 ชุด ซึ่งจะเปนตัวแทนของประเภทของวัฒนธรรมทัง้ 4 

ประเภท คะแนนที่ไดจะถูกนํามาหาคาเฉล่ียจากประชากรที่ทาํการศึกษา เพื่อนําไปใชในการ

กําหนดตําแหนงใน Matrix ขนาด 2X2 เพือ่นําไปสรางแผนภูมิเรดาหเพื่อแสดงมิติของวัฒนธรรม

องคกร 

รูปแบบของมิติของวัฒนธรรมองคกรในการศึกษาของ Cameron& Quinn 

(2000) จะเปนรูปแบบของเมตริกซ (Matrix) ขนาด 2X2 ในแนวแกนต้ังแทนคุณคาในเร่ืองความ

ยืดหยุน (Flexibility) และการควบคุม (Control) และในแนวแกนนอนแทนคุณคาในเร่ืองของ 

ภายใน (Internal) และภายนอก (External)  
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ภาพที ่5 Matrix ของมิติวัฒนธรรม (Cameron and Quinn 2000) 

 

2.3.2  ผลการประเมินจาก OCAI  ผลลัพธอันเกิดจากแบบประเมนิ

วัฒนธรรมองคกรคือ แผนภูมิเรดารที่แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบคาของประเภทวัฒนธรรม

องคกรทัง้ 4 รูปแบบในแตละ Quart rant ของแผนภูมิอันไดแก Clan Culture, Adhocracy 

Culture, Market Culture และ Hierarchy Culture ซึ่งในแตละรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรจะมี

ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกนัออกไป 
 

 
 
แผนภูมิที่ 8 ตัวอยางแผนภูมิเรดาหที่ไดจาก OCAI 
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ดวยแผนภูมิเรดาหที่ไดจากคะแนนที่เกิดจากผูถกูประเมิน จะสามารถทําการ

ประเมินและวเิคราะหคุณคาของวัฒนธรรมองคกรไดจากลักษณะของกราฟที่ไดซึ่งจะเปนลักษณะ

เดนของวฒันธรรมขององคกรที่ทาํการประเมิน 

 

  
ภาพที ่6 คุณคา (Value) ใน Matrix ของ OCAI 

 

2.3.3  ประเภทของวัฒนธรรมองคกรจากแบบประเมิน  สามารถแบง

ออกได 4 ประเภทจาก Matrix ขนาด 2X2 ของมิติวัฒนธรรมดังตอไปนี้ 

Clan Culture มีความยืดหยุนและการเนนปจจัยภายในสูง ลักษณะของ

องคกรมีลักษณะคลายเปนครอบครัวขยาย เต็มไปดวยการมีสวนรวมในการกาํหนดคุณคาและ

เปาหมายขององคกร การผูกพนั(Commitment) ของคนในองคกรตอองคกรอยูในระดับที่ดี

เทียบเทากับทีอ่งคกรให ความสําเร็จของงานเกิดข้ึนโดยทมีงานที่สามารถทําการตัดสินใจไดดวย

ตัวเอง และมีลูกคาทีม่ีลักษณะเหมือนกับเปนผูรวมงาน (Partner) 

Adhocracy Culture มีความยืดหยุนและการเนนปจจัยภายนอกสูง เปน

ลักษณะขององคกรที่กอต้ังใหมหรือองคกรเฉพาะกิจโดยทั่วไป สภาพแวดลอมสงผลใหองคกรมี

การปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุนสูง สําหรับคนในองคกรมีแรงกระตุนจากนวัตกรรม (Innovative), 

ความสรางสรรค (Creative) และลักษณะการลงทุน มีการกระจายอํานาจสูทีมงานและตัวบุคคล

ปจจัยภายนอกเปนตัวแปรสําคัญในการสรางวัฒนธรรมขององคกรประเภทนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 35 

Market Culture มีเสถียรภาพและการเนนปจจัยภายนอกสูง เปนองคกรที่ถูก

กําหนดดวยปจจัยภายนอกแตมีการวางอาํนาจภายในแบบรวมศูนยซึง่เปนลักษณะเฉพาะทีท่ําให

แตกตางจาก Adhocracy Culture ประสิทธิผลขององคกรวัดที่ความสามารถในการทํากาํไรและ

สวนแบงทางการตลาด คุณคาหลักขององคกรคือความสามารถในการแขงขันและความสามารถ

ในการผลิตทีม่ีการวัดผลในองคกรเทยีบกบัอดีตและการคาดการณในอนาคต 

Hierarchy Culture มีเสถียรภาพและการเนนปจจัยภายในสูง เปนรูปแบบ

ขององคกรราชการ องคกรสาธารณะทั่วไปหรือองคกรทีม่ีอายุเกาแกเพราะองคกรดังทีก่ลาวมาเปน

องคกรที่มีรูปแบบของการทํางานที่คงที ่สม่าํเสมอ เปนองคกรที่ตองมีความนาเชื่อถือมีกฎระเบียบ

ในการปกครองและมีกระบวนการทํางานทีเ่ปนมาตรฐานกับทุกคนในองคกร อยางไรก็ตามใน

ปจจุบันที่สภาพแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงทาํใหองคกรประเภทนี้มกีารปรับเปล่ียนองคประกอบ

บางอยางในองคกร 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36 

 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษากรณศีึกษา 

 

เมื่อไดกระบวนการศึกษาวฒันธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาตามที่แสดงในบทที่ 3 

ซึ่งจะทําการตรวจสอบวัฒนธรรมองคกรในสวนทีม่องเหน็ไดดวยการสังเกตและสวนที่มองไมเหน็

ดวยกรอบที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 ดวยการใชเคร่ืองมือทาง

วัฒนธรรมองคกร อันไดแก OCAI เพื่อการหาผลของกลุมกรณีศึกษาจะถูกสรุปผลและต้ังขอสังเกต

เบ้ืองตนของการศึกษาในบทถัดไป 

ลําดับของผลการศึกษาในบทน้ีจงึจะทําการแสดงต้ังแต ขอมูลโดยสรุปของกลุม

กรณีศึกษาเพือ่เปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปองคกรของกรณีศึกษา การสรุปผล

ของการสังเกตสวนประกอบของวัฒนธรรมที่มองเหน็ไดจากกรอบที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

และผลที่ไดรับจากการประเมินวฒันธรรมองคกรดวย OCAI ซึ่งผลของการศึกษาทั้งหมดมี

ดังตอไปนี้ 
1. ขอมูลขององคกรกรณีศกึษา 

การศึกษาขอมูลขององคกรกรณีศึกษาเพือ่ใหทราบถึงพืน้ฐาน ขอมูลเฉพาะ 

ลักษณะที่สังเกตไดเพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะหถงึลักษณะวฒันธรรมองคกรในสวนที่

มองเหน็ไดขององคกรกรณีศึกษา ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
1.1. ลักษณะโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการทีก่ลุมกรณีศึกษาตองดําเนนิการไดแก การ

ดําเนนิงานศึกษารายละเอียดทบทวนโครงการที่เกี่ยวของ โครงการทีม่คีวามคลายคลึงที่ระบุใน

สัญญาเพื่อหาความเหมาะสม จัดทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม ออกแบบ และจัดทําเอกสาร

ประกวดราคา สําหรับโครงการกอสรางรถไฟฟา ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงนิสวนตอขยาย 

(Blue Line Extension) ชวงบางซ่ือทาพระและชวงหวัลําโพงบางแคในระยะเวลาทาํงาน 6 เดือน

มูลคาโครงการประมาณ 50,000,000,000 ลานบาท ระยะทาง 27 กม. โดยแบงงานออกเปน 2 

สวน ประกอบดวยเสนทางใตดิน 5 กม. และเสนทางยกระดับ 22 กม. 

ลักษณะของงานในโครงการแบงออกได 3 ลักษณะตามรูปแบบของสายทาง

รถไฟฟาอันไดแก 1) สวนใตดิน (Underground) เชื่อมตอจากสถานหีวัลําโพงไป 4 สถานเีชื่อมตอ
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เขากับสวนที่ 2) คือสถานทีาพระซ่ึงเปนสถานีรวม (Interchange) แบบยกระดับ (Elevated) บน

ถนนจรัลสนทิวงศขามแมน้ําเชื่อมเขากับสถานบีางซ่ือของรถไฟฟาสายสีน้ําเงินเดิม (Existing Blue 

Line) และสวนยกระดับจากสถานีรวมทาพระไปทางบางแคสิ้นสุดโครงการที่สถานหีลักสอง พรอม

ดวย 3) งานอาคารประกอบอันไดแก โรงซอมบํารุง (Depot) และ อาคารจอดแลวจร (Park& Ride)  
1.2. รายละเอียดของแตละบรษิัทและเจาของโครงการ 

องคกรกรณีศึกษาทําการรวมกลุมในลักษณะกิจการรวมคาแบบ 

Consortium โดยกลุมบริษัทที่ปรึกษาทัง้หมดจะรวมกนัรับผิดชอบ (Jointly and Severally Liable) 

ตอการปฏิบัติงานภายใตสัญญาโครงการ มีชื่อเรียกกลุมโดยยอวา BMTC (Bangkok Mass 

Transit Consultants Consortium) โดยมอบหมายใหบริษัท เทสโก จาํกัด ทําหนาทีบ่ริษัทหลัก 

(Lead Firm) 

กลุมกรณีศึกษาคือกลุมที่ปรึกษาออกแบบระบบรถไฟฟาสายสีน้ําเงนิสวนตอขยาย

ของการรถไฟฟามหานคร เปนกลุมที่เกิดจากการรวมของบริษัทที่ปรึกษาสถาปนิกและวิศวกร 8 

บริษัทอันไดแกบริษัท เทสโก จํากัด, บริษทั ไทยเอนยิเนยีร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด, บริษัท เอ็มเอเอ 

คอนซัลแตนท จํากัด, บริษทั ไอที อินเตอรเนชันแนล จาํกดั, บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท 

จํากัด, บริษัท นอร คอนซัลแตนท จํากัด, บริษัท ดีทู คอนซัลแตนท จาํกดั, TEWET Transport 

East West Expert Team GmbH  

 

 
 

ภาพที ่7 โลโกของบริษัทที่รวมในกลุมกรณีศึกษา 

 

 
 

ภาพที ่8 โลโกของกลุมกรณีศึกษาที่ใชในโครงการ 
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1.3.  ขอบเขตงานและหนาที่ของกลุมกรณศีึกษา 

ขอบเขตของงานของกลุมกรณีศึกษาแบงออกเปน 3 สวนหลักอันไดแก 1) 

ออกแบบและจัดทําเอกสารประกวดราคา ไดแกงานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive 

Design) สําหรับสวนใตดินและงานออกแบบรายละเอียด (Detail Design) สําหรับงานยกระดับ, 

2) จัดทําส่ือประชาสัมพนัธโครงการ และส่ือการนาํเสนอโครงการ และ 3) การศึกษาดูงานระบบ

รถไฟฟา 

หนาที่ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา ตามที่ระบุในสัญญาสรุปความไดวาเปนการ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการในขอบเขตที่กําหนด ซึ่งมีลักษณะเดนคือการ

ดําเนนิงานในโครงการตองเปนในลักษณะที่เปนสากล แบบทางดานเทคนิคทั้งหมดตองจัดทําเปน

ภาษาอังกฤษ โดยที่จะตองทาํการอยูในประเทศไทยตลอดระยะเวลาการดําเนนิงานดวยความ

เห็นชอบจาก รฟม. 

รายละเอียดของงานที่แตละบริษัทรับผิดชอบมีดังตอไปนี ้

1.  บริษัท เทสโก (TESCO) จํากัดบริษัท เปนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาใหบริการ

หนวยงานราชการและเอกชนต้ังแต พศ. 2520 มีบุคลากรประจํามากกวา 150 คน ข้ึนทะเบียน

บริษัททีปรึกษาไทยกับศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังประเภท A ต้ังแต พ.ศ. 2534 มีผลงาน

การใหบริการที่ปรึกษาที่สําคัญให กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร สํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร การรถไฟแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมประมง เปนตน มผีลงานอดีตที่

เปนทีย่อมรับมากกวา 250 โครงการ 

ขอบเขตการใหบริการของบริษัท เทสโก ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้าํเงินสวนตอ

ขยาย เปน Lead firm ของกลุมสงผูจัดการโครงการเขาบริหารงาน, งานออกแบบงานอาคาร

ประกอบอันไดแก Depot และสํานกังานควบคุมการเดินรถไฟฟาและ การทําประชาสัมพนัธ 

โครงการ (Pubblic Presentation : PP.)  

2.  บริษัท ไทยเอนยิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จาํกัด (TEC) บริษัท TEC เปนบริษัท

วิศวกรทีป่รึกษาบริษทัแรกของประเทศไทย กอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2504 ประกอบดวยพนกังานจาํนวน

กวา 240 คน มีผลงานที่ผานมากับหนวยงานของรัฐที่ไดรับการสนับสนนุการเงินทัง้จากรัฐบาลไทย 

และธนาคารโลก (IBRD) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) US. Agency for International 

Development (USAID) ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญ่ีปุน (JBIC) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 39 

ขอบเขตการใหบริการของบริษัท TEC ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงนิสวนตอ

ขยายคือการทาํหนาที่เปนสวนหนึ่งของฝายบริหารโดยเปนรองผูจัดการโครงการ (DPM), แผนก

สาธารณูปโภค (Utility) และแผนก Presentation 

3.  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท จาํกัด (MAA) เปนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เร่ิม

กอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2531 มีบุคลากรกวา 130 คน มีผลงานในการทํางานรวมกับภาครัฐในประเทศ

ไทยและไดทําการขยายงานสูตางประเทศ อาทิเชน โครงการรถไฟฟาความเร็วสูง และโครงการ

ระบบขนสงมวลชนในประเทศใตหวนั โครงการออกแบบถนนในประเทศลาว โครงการสถานี

รถไฟฟาในประเทศเวียดนาม เปนตน 

ขอบเขตการใหบริการของบริษัท MAA ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงนิสวนตอ

ขยายคือการทาํหนาที่เปนสวนหนึ่งของฝายบริหารโดยเปนรองผูจัดการโครงการ (DPM), แผนก

งานออกแบบระบบประกอบอาคาร (E&M), แผนก Logistic, แผนกโครงสรางสถานีใตดิน และ

แผนกสํารวจ (Survey)  

4.  บริษัท ไอท ีอินเตอรเนชันแนล จํากัด (IT) เปนบริษทัสถาปนิก กอต้ังเม่ือ พ.ศ. 

2526 มีประสบการณในงานออกแบบในโครงการของเอกชนเปนหลัก และทํางานรวมกับบริษัท

วิศวกรทีป่รึกษาในอดีตหลายโครงการ 

ขอบเขตการใหบริการของบริษัท IT ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้าํเงินสวนตอขยาย

คือ รับผิดชอบในการออกแบบและทํารายละเอียดประกอบงานสถาปตยกรรมในสวนของสถานี

รถไฟฟาทัง้สวนใตดิน และสวนยกระดับ  

5.  บริษัท นอร คอนซัลแตนท จาํกัด (Nor) เปนบริษทัวิศวกรโครงสรางเกิดจากการ

รวมตัวของวิศวกรไทยและนอรเวย เนนการออกแบบโครงสรางพาดชวงกวาง สะพาน ที่มี

เอกลักษณในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตที่เนนความบางของเสาและคาน มีผลงานการ

ออกแบบสะพานและโครงสรางรับรางรถไฟฟาทัง้ในและตางประเทศ 

ขอบเขตการใหบริการของบริษัท Nor ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงนิสวนตอ

ขยายคือ รับผิดชอบในการออกแบบและทาํรายละเอียดประกอบงานวศิวกรรมโครงสรางในสวน

ทางว่ิงรถไฟฟายกระดับ เสาฐานราก และสะพานขามแมน้ํา  

6.  บริษัท ดีทู คอนซัลแตนท จํากัด (D2) เปนบริษัทวิศวกรไทยเนนการทํางานใน

สวนวิศกรรมโยธา งานปฐพศีาสตร มีประสบการณในงานอุโมงคและโครงสรางใตดินของโครงการ

รถไฟฟาใตดินสายเฉลิมรัชมงคลอันเปนรถไฟใตดินสายแรกของประเทศไทย 
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ขอบเขตการใหบริการของบริษัท D2 ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงนิสวนตอขยาย

คือ รับผิดชอบในการออกแบบและทํารายละเอียดประกอบงานวิศวกรรมโครงสรางสวนใตดินใน

สวนอุโมงค ทางลอดแมน้าํ 

7.  TEWET Transport East West Expert Team GmbH (TEWET) จัดต้ังข้ึนเม่ือป 

ค.ศ. 1900 เนนหนักในดานการวิจยัและออกแบบระบบขบวนรถไฟฟารวมถึงการใหบริการที่

ปรึกษาในการจัดองคกรและบุคลากร ใหบริการดานเทคโนโลย ีการวิจัยและออกแบบระบบขบวน

รถไฟฟา การจัดการจราจร การออกแบบระบบ การจัดสรรเงินลงทนุในโครงการ 

ขอบเขตการใหบริการของบริษัท TEWET ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้าํเงนิสวนตอ

ขยายคือ รับผิดชอบในการออกแบบระบบการเดินรถไฟฟา (M&E) และงานรางรถไฟฟา (Track 

Work) 
1.4.  การจัดองคกรบริหารโครงการ 

สําหรับกลุมกรณีศึกษาไดทาํการแบงการบริหารงานองคกรที่แยกกลุมงาน

ตามลักษณะของงานโดยสามารถแยกกลุมหลักออกได 4 กลุมไดแก กลุมบริหารจัดการ 

(Management Team), กลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค (Technical Expertise Team), กลุมงาน

ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และกลุมออกแบบรายละเอียด 

(Design/Tender Document Group) 

จากลักษณะการแบงกลุมดังกลาว ในแตละกลุมจะประกอบดวยมีหัวหนากลุมและ

หัวหนากลุมยอย แบงเปนทมีงานประสานงานกับ รฟม. เพื่อรวมมือทํางานในโครงการที่มีเวลา

จํากัด 
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แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิบริหารองคกร  

 
2. ผลของการสงัเกตสวนประกอบของวฒันธรรมทีม่องเห็นได 

จากการสังเกตสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรที่มองเหน็ได ขององคกร

กรณีศึกษาดวยกรอบจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของส่ิงประดิษฐ 

(Artifacts) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีรายละเอียดของแตละสวนดังตอไปนี้ 
2.1  นวัตกรรมและความรู (Innovation& Knowledge) 

ลักษณะโครงการออกแบบกอสรางรถไฟฟา เปนงานทีต่องใชองคความรู

เฉพาะที่แตกตางจากการออกแบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมโดยท่ัวไป เปนโครงการทีเ่นน

มาตรฐานในระดับสากลเปนหลัก ซึง่สําหรับประเทศไทยแลวงานโครงการรถไฟฟาเปนโครงการที่

เกิดข้ึนในประเทศในระยะเวลาไมถึง 10 ป โดยเฉพาะหากเปนรถไฟฟาใตดินแลวมีอายุไมถงึ 5 ป

เทานัน้ ดังนัน้องคความรูและผูเชี่ยวชาญในประเทศจงึมจีํานวนไมแพรหลายมากนกั 

ส่ิงที่เหน็ไดชัดเจนในการทํางานในโครงการกรณีศึกษา พบวาการอางอิง

มาตรฐานสากลเปนส่ิงที่จาํเปนเปนอยางมาก เนื่องมากจากโครงการระบบขนสงมวลชน
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โดยเฉพาะรถไฟฟาเปนระบบที่เกีย่วพันธกับประชาชนจํานวนมาก จงึตองเนนความปลอดภัยเปน

ส่ิงสําคัญ ซึง่ในการทํางานออกแบบของโครงการกรณีศึกษาจะอางอิงมาตรฐาน NFPA130 

มาตรฐาน NFPA130 เปน Code เฉพาะสําหรับการออกแบบปองกนัอัคคีภัยใน

ระบบขนสงมวลชน เปนมาตรฐานทีม่ีการปรับเปล่ียนใหทันสมยัทกุปโดยการประชุมรวมในระดับ

นานาชาติ ซึง่เปนมาตรฐานที่ไมไดมีการใชบังคับในการออกแบบอาคารและโครงการอ่ืนๆใน

ประเทศไทย รวมทัง้ในแงของหลักคิดและวิธีการปรับใชของมาตรฐานดังกลาวมีรายละเอียดที่

แตกตางจากเทศบัญญัติไทยเปนอยางมาก ดังนั้นสถาปนิกและวิศวกรไทยจึงไมมีความคุนเคยและ

ชํานาญในการประยุกตใช ดวยเหตุนี้จงึจาํเปนจะตองมทีี่ปรึกษาในการออกแบบที่เปนผูเชี่ยวชาญ

จากตางชาติเปนผูตรวจสอบงานออกแบบทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิง่สําหรับงานสถานีรถไฟฟา 

นอกจากนีย้ังเกิดนวัตกรรมในการออกแบบที่เปนลักษณะของวิธกีารแกปญหาแบบ

ใหม ที่ไมเคยปรากฏมากอนในประเทศไทยเนื่องมาจากเหตุผลสองประการอันไดแก ขอจํากัด 

นโยบาย เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะที่ เปนประการแรก และอีกประการเกิดจากประสบการณใน

การทาํงานโครงการรถไฟฟาในประเทศไทยที่ยังมีไมมากนกั โดยเฉพาะงานรถไฟฟาใตดิน 

ตัวอยางที่ชัดเจนในการใชนวัตกรรมในการออกแบบเพื่อแกปญหาในโครงการจาก

เหตุผลทีก่ลาวมาไดแก กรณีของการออกแบบสถานีสนามไชยเปนสถานีใตดินที่ต้ังอยูภายในเขต

เกาะรัตนโกสินทรชัน้ใน ทาํใหนอกจากประเด็นในการออกแบบตามเงือ่นไขคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแลวยังคงตองปฏิบัติตามขอกําหนดจากคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งมี

ขอกําหนดที่มุงเนนในการจัดการโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร โดยที่มีประเด็นสําคัญที่มีผล

ตอการออกแบบในโครงการคือ เงื่อนไขทีไ่มอนุญาตใหทําการขุดเปดหนาดินในสวนถนนสนามไชย

ซึง่เปนถนนเกาที่คาดวามกีารกอสรางทับถนนในสมัยโบราณ ทาํใหตองทําการกอสรางโครงสราง

สวนใตดินดวยวิธกีารไมเปดหนาดิน (Mining Method) ซึ่งในดานเทคนิคการกอสรางสถานีใตดิน 

กระบวนการกอสรางแบบขุดเปดหนาดิน (Open-Cut Method) ซึ่งเปนวิธทีี่ใชในการกอสราง

โครงการรถไฟฟาใตดินสายแรกและเปนวธิีที่ผูรับเหมาในประเทศมีความคุนเคย 
2.2  องคกรเฉพาะกิจ (Ad-hoc Team) 

องคกรกรณีศึกษามีลักษณะเดนขององคกรเหมือนกับองคกรงานกอสรางงาน

โครงการคือเปนองคกรเฉพาะกิจ เปนองคกรที่มีชวงอายเุร่ิมตนและจบลงพรอมกับวงจรของ

โครงการ  โดยที่ชวงอายุขององคกรข้ึนกับระยะเวลาของโครงการทีม่ีการกําหนดวนัเร่ิมตนและจบ

อยางชัดเจนตามสัญญา ซึ่งเมื่อใชเปนกรอบในการพิจารณาองคกรกรณีศึกษาจะพบประเด็นทีม่ี

ผลกับวัฒนธรรมองคกรดังนี ้
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ระยะเวลาในการทํางานโครงการจริงกับระยะเวลาตามสัญญาแตกตางกันมาก เกิด

มาจากในสภาวะความเปนจริงการทาํงานโครงการขนาดใหญ (Mega Project) เปนงานที่มี

ความสัมพันธโดยตรงกับสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมีความไมแนนอนตลอดเวลา 

ยกตัวอยางเชนการปรับเปล่ียนแหลงเงินกูจากเดิมที่มีแผนการในการใชเงินกูจากประเทศญ่ีปุน 

(JBIC) ใหเปล่ียนมาใชเปนแหลงเงินกูในประเทศของโครงการไทยเขมแข็งแทน ทาํแผนงานที่

กําหนดระยะเวลาในการทํางานของบุคลากร (Man Month) ไมครอบคลุมชวงเวลาที่เกิดจากแผน 

ทําใหเกิดสภาวะขาดบุคลากรในชวงหลังจากหมดระยะเวลาตามสัญญา 

พันธะกิจหลักของกลุมกรณีศึกษาจะเปนการจัดขายแบบประมูลเพื่อหาผูรับเหมา 

แตเนื่องดวยการเล่ือนเวลาประมูลออกไปเนื่องการความชัดเจนของแหลงเงนิกู ทาํองคกร

กรณีศึกษาตองทาํการปรับแบบเพื่อใหเขากับขอมูลของปจจุบันโครงการหลังจาการออกแบบ ทาํ

ใหเกิดการปรับองคกรบางสวนใหมีลักษณะกึ่งถาวรเพื่อประสานงานกบั รฟม. และทาํการจัดการ

งาน ในชวงหลังจากหมดสญัญาตามปกติ ซึ่งเปนการทํางานของบุคลากรนอก Man Month ที่เปน

คาใชจายเพิ่มใหกับทุกบริษทัที่ไมไดคาดการณไว 

 ดวยเหตุดังข้ันตนทาํใหในการวางแผนองคกรเพื่องานโครงการในลักษณะเดียวกนันี้

จําเปนอยางยิง่ที่ตองมีการประเมินความเส่ียงและการรับมือในเร่ืองของระยะเวลาการทํางานของ

โครงการ พรอมทั้งการวางแผนงานบุคคลที่ยืดหยุนและเหมาะสมกับระยะเวลาที่เพิม่มากข้ึน

นอกเหนือจากสัญญา 
2.3  วัฒนธรรมยอย (Subculture)  

องคกรกรณีศึกษามีลักษณะเปน Consortium อันเกิดจากการรวมตัวของ

บริษัททีม่ีคามชํานาญที่แตกตางกนัเพื่อทาํใหงานของโครงการลุลวง ดวยการรวมตัวของบุคลากรที่

มีความแตกตางกนักอใหเกดิวัฒนธรรมยอย (Subculture) ที่จะเปนวฒันธรรมของกลุมที่มีคานยิม

และความเชื่อที่คลายคลึงกนั (ณัฏฐพนัธและฉัตรยาพร 2547) วัฒนธรรมยอยแบบที่เดนชัดใน

องคกรกรณีศึกษาคือวฒันธรรมยอยตามอาชีพ (Occupational Subculture)  

เนื่องดวยอาชพีที่แตกตางและการมาจากองคกรที่แตกตางทาํใหพฤติกรรมและ

วิธีการทํางานที่ตางกันออกไป ดังจะเหน็ไดชัดเจนเชนในกรณีของกลุมสถาปนิกและวศิวกรทีม่อง

ความสําคัญในการออกแบบของสิ่งเดียวกันแตกตางกนัไป โดยในกลุมของสถาปนิกเนนในดาน

ความงาม (Aesthetic) มากอนแตวิศวกรเนนที่การอางอิงดวยการคํานวณ ทาํใหหลายคร้ังในการ

ทํางานจึงมีความเห็นที่แตกตางกนัหรือสรางความขัดแยงบางประการข้ึนได แตอยางไรก็ตามใน

การปฏิบัติงานจริงขององคกรกรณีศึกษาตามที่ผูเขียนไดทําการสังเกต พบวามีลักษณะของการ
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ประสานงานเปนไปในลักษณะที่ไมกาวกายในขอบเขตของกันและกนั เปนไปในลักษณะของการ

ถอยทถีอยอาศัยกัน 

ดวยเหตุที่ผูนาํขององคกรกรณีศึกษาซ่ึงไดแกผูจัดการโครงการ และรองผูจัดการ

โครงการอีก 3 คน มีอาชพีเปนวิศวกร เนือ่งดวยบริษทัที่เปน Lead firm เปนบริษัทวิศวกรทีป่รึกษา

ซึ่งมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการบริหาร การควบคุมในองคกร และเปนองคประกอบหลัก

องคประกอบหน่ึงในมิติของวัฒนะธรรม (Cameron& Quinn 2000) ทาํใหมีความเปนไปไดที่อาจ

พบไดวาหากใช OCAI (Organizational Culture Assess Instrument) ทดสอบกับกลุมกรณีศึกษา

วัฒนะธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาจะมีลักษณะที่ใกลเคียงกับที่ผูนํามอง  

อยางไรก็ตามจะตองทาํการพิจารณาลักษณะของวัฒนธรรมในกลุมยอยในสวน

วัฒนธรรมที่มองไมเหน็ทีจ่ะทําการศึกษาในสวนถัดไป เพื่อนาํมาใชรวมในการวิเคราะหหาจุดรวม

จุดตางกับวัฒนธรรมของกลุมตอไป 
2.4 โครงสรางองคกร (Organization Structure) 

จากการศึกษาผังองคกรขององคกรกรณีศึกษาที่ใชในการปฏิบัติงานจริงใน

โครงการ ทําใหทราบวาลักษณะขององคกรกรณีศึกษาเปนโครงสรางแบบเมตริกซ (Matrix) หรือ

เรียกอีกแบบวาโครงสรางแบบขามสายงาน ซึง่เปนโครงสรางทีน่ิยมใชงานโครงการกอสราง 

โครงสรางองคกรเกิดจากการรวมของกลุมของผูเชี่ยวชาญจากแตละบริษัทในกลุมงานแบบ 

Consortium  

ผังโครงสรางองคกรของกลุมกรณีศึกษาแสดงการแบงกลุมของผูทาํงานในองคกร

ออกเปน 4 สวนใหญ สามารถแบงกลุมของคนทํางานในองคกรออกได 4 สวนดวยกนั อันไดแก 1) 

สวนบรหิารและที่ปรึกษา (Management& Advisor), 2) สวนสนับสนนุและสํานกังาน 

(Supporting), 3) สวนงานสถาปตยกรรม (Architecture), และ 4) สวนงานวิศวกรรม 

(Engineering) แยกออกเปนแผนกยอยในแตละสวน และแสดงปริมาณของบุคลากรของแตละ

แผนกเปนตัวเลขในวงเล็บตอที่ดานหลัง 
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แผนภูมิที่ 10 ผังองคกร (Organization Chart) ของกลุมกรณีศึกษา 

 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงสรางองคกรที่มีลักษณะที่มีลําดับช้ันในการส่ัง

การ (Hierarchy) อันเปนลักษณะของเดนขององคกรแบบราชการ ซึ่งในการจัดโครงสรางองคกรใน

ลักษณะนีม้ีจดุประสงคเพื่อรองรับการประสานงานกับองคกรราชการ 

จากผังขององคกรสะทอนใหเหน็ถงึการพยามสรางใหกระจายอํานาจการส่ังการใน

องคกร เห็นไดจากการที่โครงการมีตําแหนงของรองผูจัดการโครงการ (Deputy Manager) ถึง 3 

ตําแหนงทาํการตัดสินใจในบางเร่ืองแทนผูจัดการโครงการ เพื่อใหสามารถแบงงานบริหารและการ

ตัดสินใจไดเร็วข้ึน โดยแบงใหรองผูจัดการโครงการแบงรับผิดชอบงานในสวนงานโยธาบนดินและ

ใตดิน และงานในสวนของการลดผลกระทบประชาชน เพื่อใชจัดการจัดต้ังกลุมทาํงานยอย 

(Workgroup) เพื่อแกปญหาระหวางดําเนนิโครงการ 
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รูปแบบของการจัดกลุมทาํงานยอยทีน่ําโดยรองผูจัดการโครงการ (DPM.) เพื่อ

แกปญหาที่เกดิในการทาํงานเพื่อตอบสนองระบบการทาํงานของเจาของโครงการคือ รฟม. เปน

หลัก ในการนาํเสนอประเด็นในการแกปญหาใดๆกับผูบังคับบัญชาของ รฟม. จะเปนไปในลักษณะ

ที่เสนอทางแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่ออนมุัติ เนื่องดวยเงื่อนไขในการนัดประชุมกับผูบริหารของ 

รฟม. เปนส่ิงทีจ่ัดการไดจํากดั และดังนัน้การประชุมกลุมยอยพรอมจัดทํารายงานเพือ่หาการ

แกปญหาระหวางองคกรกรณีศึกษากับผูรับผิดชอบในระดับปฏิบัติการของ รฟม. จึงเปน

กระบวนการมาตรฐานในการทํางานในโครงการนี ้

 

 
 

แผนภูมิที่ 11 Flow Chart กระบวนการทาํงานกลุมยอยเพื่อแกปญหาในงานออกแบบ 
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3.  ผลท่ีไดรบัจากการประเมินวัฒนธรรมองคกรดวย OCAI 
จากบทที ่3 กระบวนการในการใชประเมนิวัฒนธรรมองคกรในสวนทีม่องไมเหน็

ของกลุมกรณีศึกษาในสารนพินธฉบับนี้จะเปนการใชเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมองคกร (OCI) ที่เลือก

มาใชอันไดแก OCAI ทําการประเมินจากมุมมองของกลุมกรณีที่ปรึกษาเอง และจากกลุมของ

ลูกคาของกลุมกรณีที่ปรึกษา (รฟม.) โดยการใชคะแนน (Score) ที่ไดจากแบบประเมิน แลวจึงนํา

ผลที่ไดมาทาํการเปรียบเทยีบความเหมอืนและแตกตาง ทัง้ในสวนของภาพรวมของวัฒนธรรม

องคกรที่ปรึกษาและในสวนของมิติตางๆที่ประกอบกนัเปนวัฒนธรรมองคกร เพื่อนาํไปใชวิเคราะห

ในสวนทายของการศึกษา 
3.1  ผลท่ีไดรับจากกลุมกรณศีึกษา 

จากการใช OCAI ในการประเมินกลุมกรณีศึกษาดวยมุมมองของกลุม

กรณีศึกษาเม่ือทําการรวมคะแนนจากแบบประเมินดวยการเก็บขอมูลจากคนในองคกรกรณีศึกษา

นํามาสรางเปนตารางแสดงคะแนนในมิติตางๆของวัฒนธรรมจะไดผลดังตารางดานลางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 7 ตารางคะแนนจาก OCAI จากมุมมองของกลุมกรณีศึกษา 
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จากผลของคะแนนที่ไดพบวามีกลุมของคะแนนที่มากทีสุ่ดในสวนปจจุบัน (now) 

อยูในลักษณะของวัฒนธรรมแบบ Hierarchy Culture รองลงมาที ่Clan Culture, Market Culture 

และ Adhocracy Culture ตามลําดับ 

คะแนนในสวนของมิติวฒันธรรมที่ควรจะเปน (Prefer) พบวามีคาของคะแนนมาก

ที่สุดทีว่ัฒนธรรมแบบ Clan Culture รองลงมาที่ Hierarchy Culture, Market Culture และ 

Adhocracy Culture ตามลําดับ 

เมื่อนําผลของคะแนนของ OCAI มาทําการสรางแผนภูมเิรดาหเพื่อหาวาองคกร

กรณีศึกษามีลักษณะของวฒันธรรมองคกรแบบใดจากมุมมองของกลุมกรณีศึกษาเอง ตาม

แผนภูมิดานลาง โดยที่คะแนนที่ไดจากการประเมินจะแสดงไวในภาคผนวกดานทายของ

การศึกษา 
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แผนภูมิที่ 12 วัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาโดยมุมมองของกลุมกรณีศึกษา 
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3.2  ผลท่ีไดรับจาก รฟม. 
จากการใช OCAI ในการประเมินกลุมกรณีศึกษาดวยมุมมองของ รฟม. 

(MRTA) เมื่อทําการรวมคะแนนจากแบบประเมินดวยการเก็บขอมูลจากบุคลากรใน รฟม. ที่

ทํางานเก่ียวของกับของโครงการกรณีศึกษานาํมาสรางเปนตารางแสดงคะแนนในมิติตางๆของ

วัฒนธรรมจะไดผลดังตารางดานลางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 8 ตารางคะแนนจาก OCAI จากมุมมองของ รฟม. 

 
 

จากผลของคะแนนที่ไดจากการประเมนิโดย รฟม. พบวามีกลุมของคะแนนที่มาก

ที่สุดในสวนปจจุบัน (now) อยูในลักษณะของวัฒนธรรมแบบ Hierarchy Culture รองลงมาที ่

Clan Culture, Market Culture และ Adhocracy Culture ตามลําดับ 

คะแนนในสวนของมิติวฒันธรรมที่ควรจะเปน (Prefer) พบวามีคาของคะแนนมาก

ที่สุดทีว่ัฒนธรรมแบบ Clan Culture รองลงมาที่ Hierarchy Culture, Market Culture และ 

Adhocracy Culture ตามลําดับ 

เมื่อนําผลของคะแนนของ OCAI มาทําการสรางแผนภูมเิรดาหเพื่อหาวาองคกร

กรณีศึกษามีลักษณะของวฒันธรรมองคกรแบบใดจากมุมมองของ รฟม. ตามแผนภูมิดานลาง 

โดยที่คะแนนที่ไดจากการประเมินจะแสดงไวในภาคผนวกดานทายของการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 13 วัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาโดยมุมมองของ รฟม. 

 
4.  ประเด็นจากการประเมินจากมุมมองของกรณศีึกษาและ รฟม. 

เมื่อไดผลจากการประเมินองคกรกรณีศึกษาจากมุมมองของกลุมกรณีศึกษาและ 

รฟม. พบวามลัีกษณะเดนของวัฒนธรรมที่มีทิศทางที่เหมือนกันคือ Hierarchy Culture โดยทีม่ี

รายละเอียดบางประการที่แตกตางกนับาง แตก็มีแนวโนมที่จะทําใหสามารถทําการสรุปในข้ันตน

ไดวาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาเปนดังที่ทาํการประเมิน ทั้งนีเ้มื่อทําการ

แจกแจงรายละเอียดยอยอ่ืนๆเพื่อใชในการวิเคราะหหาปจจัยใหเกิดวฒันธรรมองคกรของกลุม

กรณีศึกษาในบทถัดไป 
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4.1  มุมมองของกลุมกรณีศกึษาและ รฟม. 

ผลในภาพรวมของการประเมินดวย OCAI พบวากลุมกรณีศึกษาและ รฟม. มี

ความเห็นตรงกันวาวฒันธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาเปนแบบ Hierarchy Culture ที่เดนในมติิ

ดานการควบคุมและภายใน เหมือนกนัแตสําหรับ รฟม.แลวจะมีมุมมองตอมิติของวัฒนธรรม

องคกรของกลุมที่ปรึกษาทีม่คีาการกระจายตัวทัง้ดาน ภายนอก-ภายใน และ การควบคุม-ยืดหยุน 

มากกวา 

มิติของวัฒนธรรมมากกวาคร่ึงอันไดแก ลักษณะเดนขององคกร ผูนําองคกร การ

บริหารคนในองคกร และความสัมพันธในองคกรในมุมมองของ รฟม. และกลุมกรณีศึกษามี

ความเห็นที่ตรงกัน  

เมื่อสังเกตจากตารางคะแนนท่ีไดสําหรับ รฟม. แลวเหน็วากลุมกรณีศึกษามมีิติของ

วัฒนธรรมสวนตางๆ ที่เนนความยืดหยุน (Flexibility) มากกวาในมุมมองของกลุมกรณีศึกษาเอง 

แตยังคงเห็นวามีกระบวนการที่เนนการตอบสนองภายใน (Internal) เหมือนกัน 

 

ตารางที่ 9  ตารางคะแนนในมิติวัฒนธรรมจากมุมมองของกลุมกรณีศึกษาและ รฟม. 

 

 กลุมกรณีศึกษา (BMTC) รฟม. (MRTA) 

1. Dominant Characteristics Hierarchy Hierarchy 

2. Organizational Leadership Hierarchy Hierarchy 

3. Management of Employees Clan Clan 

4.Organization Glue Hierarchy Hierarchy 

5. Strategic Emphasis Hierarchy Market 

6. Criteria of Success Hierarchy Market 

 

ส่ิงที่เหน็ไดเดนชัดมากที่สุดทั้งในมุมมองของกลุมกรณีศึกษาและ รฟม. เห็นตรงกัน

คือ มิติของวฒันธรรมของกลุมกรณีศึกษาทัง้ 6 มิติแลวไมมีมิติใดเลยที่เปน Adhocracy Culture 

ซึ่งเปนผลที่แตกตางจากสมมุติฐานข้ันตนของการศึกษาเปนอยางมาก 
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4.2  วัฒนธรรมยอย 
วัฒนธรรมขององคกรเกิดจากวฒันธรรมกลุมยอย ซึ่งในการศึกษาสารนิพนธ

ฉบับนี้มุงเนนที่วัฒนธรรมยอยตามอาชีพ (Occupational Subculture) เนื่องดวยลักษณะเดนของ

กลุมกรณีศึกษาคือการที่เปนองคกรที่ประกอบข้ึนจากกลุมของผูชํานาญงานจากหลายอาชีพ โดย

ทําการแบงกลุมของอาชพีออกเปน 4 กลุมอันไดแก กลุมผูบริหาร, กลุมสถาปนิก, กลุมวิศวกร และ 

กลุมสนับสนนุและธุรการ 
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แผนภูมิที่ 14 วัฒนธรรมตามกลุมยอย 

 

ผลที่ไดจาก OCAI แยกตามกลุมดังที่กลาวในข้ันตนพบวา ในมุมมองของท้ัง 4 

กลุมเหน็วาวฒันธรรมของกลุมกรณีศึกษา มนี้าํหนักไปในรูปแบบของ Hierarchy Culture เกือบ

ทั้งหมด กลุมผูบริหาร, กลุมสถาปนิก และกลุมวิศวกร มมีุมมองในการใหลําดับทีเ่หมือนกนั มีเพียง

กลุมสนับสนนุและธุรการทีม่คีวามแตกตางโดยใหน้าํหนกัที่ Clan Culture เปนอันดับแรก เมื่อทาํ
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การสรางตารางเพื่อหาความสัมพันธของอันดับของวัฒนธรรมจากมากไปหานอยจะแสดงไดดัง

ตารางดานลาง 
 
ตารางที่ 10 ลําดับของลักษณะวัฒนธรรมกับกลุมอาชีพในปจจุบันจาก OCAI 

 

กลุมอาชีพ/ ลําดับ(มาก-นอย) 1 2 3 4 
1. ผูบริหาร D A C B 
2. สถาปนิก D C A B 
3. ธุรการและสนับสนุน A D C B 
4. วศิวกร D A C B 

 

จากตารางสรุปลําดับของรูปแบบวัฒนธรรมที่แสดง พบวาถงึแมวาจะมีรายละเอียด

ที่แตกตางกันของแตละกลุมอาชีพในทัง้ 2 แกนของแผนภูมิที่ได แตมส่ิีงที่เหน็ไดชัดคือไมวาจะเปน

วัฒนธรรมยอยของกลุมอาชีพใดๆ จะมีลักษณะของกราฟที่เอียงไปทางดานซาย ซึง่หมายถึง

ลักษณะของวฒันธรรมที่เนนในดานของการควบคุม (Control) เปนหลัก อันเปนลักษณะที่เดนชัด

ของรูปแบบของวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษาคือรูปแบบ D: Hierarchy Culture และมีรูปแบบที่

ดอยที่สุดคือรูปแบบ B: Adhocracy Culture ซึ่งทุกกลุมอาชีพมีมุมมองที่ตรงกัน ซึ่งจะเนนที่ความ

ยืดหยุน (Flexibility) 

อาจสามารถบอกไดวากลุมกรณีศึกษาที่มีรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนไปใน

แนวทางของ Hierarchy Culture เพราะกลุมกรณีศึกษามีมมุมองทีเ่ห็นวางานในโครงการออกแบบ

รถไฟฟาของ รฟม. จะตองปฏิบัติงานลักษณะที่เปนกิจวตัร (Routine) และลําดับข้ัน (Hierarchy) 

มากกวาเปนงานเฉพาะ (Ad-hoc) ที่มีรูปแบบที่มีความพเิศษ ที่ตองการความสรางสรรคและ

นวัตกรรมในการจัดการ 
4.3  ทิศทางท่ีควรเปนของมิติวัฒนธรรมจาก OCAI  

ดวยลักษณะของ OCAI ที่มกีารประเมนิใน 2 สวนคือสวนที่เปนวัฒนธรรมใน

ปจจุบัน (Now) และสวนที่เปนวัฒนธรรมทีค่วรจะเปน (Prefer) ทาํใหสามารถทราบถงึทิศทางของ

การปรับมิติวฒันธรรมในแตละสวน ซึ่งเมื่อพิจารณามติิวัฒนธรรมจากระบบภายใน (Internal 

System) ตามแบบจําลองของ Martins (1981) มิติวัฒนธรรมขององคกรกรณีศึกษา 4 ประการอัน

ไดแก ลักษณะเดน (Dominant Characteristics), ภาวะผูนําองคกร (Organizational 

Leadership), การจัดการบุคลากร (Manage of Employees) และความสัมพนัธในองคกร 
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(Organization Glue) พบวามิติวัฒนธรรมดังทีก่ลาวมาเกือบทั้งหมดลดระดับของการควบคุม 

(Control) ใหยดืหยุนมากข้ึน แตยังคงมุงเนนที่ภายใน (Internal) ดังเชนเดิม เวนก็เพียงแตในสวน

ของผูนําองคกรที่เพิ่มเติมในสวนการมุงเนนภายนอกเพิม่ข้ึน ซึ่งแสดงเปนตารางของการ

เปล่ียนแปลงมิติวัฒนธรรมไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 11 ตารางแสดงการปรับมิติวัฒนธรรมในปจจุบนักับที่ควรจะเปน 

 

มิติวัฒนธรรม Now Prefer 
1. ลักษณะเดน (Dominant Characteristic) D A 
2. ภาวะผูนําองคกร (Organizational Leadership) D D 
3. การบริหารบุคลากร (Manage of Employees) A A 
4. ความสัมพันธในองคกร (Organization Glue) D A 

 

จากผลที่ไดในบทที ่4 นี้ทัง้หมดทําใหทราบไดวาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของ

กลุมกรณีศึกษามีลักษณะเดนในรูปแบบของ Hierarchy Culture และมีแนวโนมทีจ่ะเนนการ

ควบคุม (Control) เปนหลัก ซึ่งไดมาจากการประเมินโดยกลุมกรณีศึกษาเองและจากเจาของ

โครงการ ซึง่มรีายละเอียดปลีกยอยที่แตกตางกนัเล็กนอย ซึ่งผลของการศึกษานี้จะถูกนาํไปใช

วิเคราะหเพื่อใชเปนบทสรุปของสารนพินธในบทที่ 5 ตอไป  
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บทที่ 5 

 
การวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

 

สําหรับบทท่ี 5 ของการศึกษาฉบับนี้เปนการรวบรวมสรุปผลของการศึกษาต้ังแตบทที่ 

1 จนถงึในบทที่ 4 ซึ่งจะทําการวิเคราะห สรุปผลใชวงตนของบท และทาํการต้ังขอสังเกตรวมทัง้

ขอเสนอแนะเปนสวนสุดทายของการศึกษา 
1.  การวิเคราะหผลการศกึษา 

เมื่อทําการวิเคราะหถึงสาเหตุวาเพราะเหตุใดลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของ

กลุมกรณีศึกษาจึงเปน Hierarchy Culture ตามผลการศึกษา ซึ่งเปนลักษณะโดยทัว่ไปขององคกร

ที่เหมือนดังองคกรขนาดใหญที่มีลําดับข้ัน ซึง่แตกตางจากสมมุติฐานที่ต้ังไวต้ังแตตนของ

การศึกษา  

จากผลการศึกษาที่ไดจากบทท่ี 4 ในสวนของการใชเคร่ืองมือประเมินวัฒนธรรม

องคกร (OCAI) โดยทาํการประเมินจากภายในคือกลุมกรณีศึกษา และการประเมินจากภายนอก

คือ รฟม. อันเปนองคกรที่ปฏิบัติงานรวมกับกลุมกรณีศึกษา พบปจจัยที่เปนเหตุทีท่าํเกิดลักษณะ

วัฒนธรรมองคกรกรณีศึกษาประกอบไปดวย 2 ปจจัยไดแกปจจัยจากภายนอกองคกรและปจจัย

จากภายในองคกรซ่ึงสงเสริมและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับลักษณะของวัฒนธรรมองคกรใน

ภาพรวมขององคกร 
1.1  ปจจัยจากภายนอกองคกร 

ปจจัยภายนอกองคกรเปนปจจัยที่มีอิทธพิลใหองคกรกรณีศึกษาตองทาํการ

ปรับวัฒนธรรมองคกรในดานตางๆ เพื่อใหเกิดความสอดคลองในการทาํงานในโครงการออกแบบ

รถไฟฟาของกลุมกรณีศึกษา 

1.1.1  เจาของโครงการ (รฟม.) เปนสวนสําคัญในการกําหนดและสราง

กฎเกณฑในโครงการทัง้หมดต้ังแตยังไมเร่ิมตนโครงการ เนื่องดวย รฟม. เปนผูจัดทําสัญญา

เงื่อนไขในโครงการ รวมทั้งเปนผูคัดเลือกที่ปรึกษาของโครงการ ซึง่จะตองเปนองคกรที่จัดต้ังข้ึน

ตามที ่รฟม. เห็นควรเพื่อใหสอดคลองกับการทาํงานของ รฟม. ดังนัน้วัฒนธรรมของกลุม

กรณีศึกษาจึงเปนวฒันธรรมที่เปนไปในแนวทางเดียวกบั รฟม. ไดแกวัฒนธรรมแบบ Hierarchy 

Culture  
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รฟม. เปนเหตุที่มีอิทธิพลทําใหวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาเปนดัง

ผลการศึกษาซึ่งสะทอนออกมาในวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาทีเ่หน็ไดในเร่ืองของ

พฤติกรรม, การจัดโครงสรางองคกร (Organizational Structure) และการปฏิบัติงานที่เปน

ทางการ ในระดับของคุณคา (value) ที่แสดงออกมาในมิติตางๆของวัฒนธรรมที่มุงเนนที่ภายใน 

(Internal) องคกร และการควบคุม (Control) โดยจากการวัดคาคะแนนที่ไดในแตละมิติของ

วัฒนธรรมองคกรใน 6 หัวขอ พบวามีคาของมิติวัฒนธรรมที่มีความใกลเคียงกนัเปนอยางมากอยู 

4 ขอ อันไดแก ลักษณะเดน (Character), ภาวะผูนํา (Leadership) กลยุทธที่มุงเนน (Strategy) 

และเงื่อนไขแหงความสําเร็จ (Criteria of Success) ทั้งในสวนของวัฒนธรรมองคกรในปจจุบนั 

(Now) และท่ีควรเปน (Prefer) 

มิติทางวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษาเปนไปในลักษณะที่ไปในทิศทาง

เดียวกับ รฟม. อาจกลาวไดวาเกิดข้ึนจากปจจัยหลักในการบริหารงานโครงการกอสรางคือ เวลา ที่

เปนส่ิงที่จาํกัด เรงรัด และไมสามารถหาทดแทนได ดังนัน้วิธทีีง่ายที่สุดในการสรางวัฒนธรรม

สําหรับองคกรที่จัดข้ึนเฉพาะกิจสําหรับโครงการคือ การรับเอาวัฒนธรรมขององคกรทีป่ฏิบัติงาน

รวมมาปรับใชในองคกรเพื่อลดเวลาในการปรับวัฒนธรรมขององคกรกรณีศึกษา ใหเขากันไดกับ

องคกรที่ปฏิบติังานรวมที่เปนเจาของโครงการซึ่งในทีน่ี้คือองคกร รฟม. 

1.1.2  เปาหมายขององคกรกรณีศกึษา แบงเปนเปาเฉพาะในโครงการและ

เปาหมายระยะยาวขององคกรกรณีศึกษา เปาหมายในโครงการขององคกรกรณีศึกษาคือการ

ปฎิบัติงานโครงการใหลุลวงตามเงื่อนไขสัญญาของโครงการ ที่เปนพนัธะกิจผูกพันกับ รฟม. 

เพื่อใหบรรลุถงึเปาหมายขององคกรทําใหองคกรกรณีศึกษา ผูนาํองคกรจึงทาํการกาํหนดเงื่อนไข 

(Criteria) และกลยทุธ (Strategy) ที่เหมาะสมกับการทํางานในโครงการและ รฟม. 

เปาหมายระยะยาวขององคกรกรณีศึกษาคือการไดรับเลือกเปนกลุมที่ปรึกษา

ในโครงการงานออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. ในสายทางที่จะเกิดในอนาคตสายอ่ืนๆ ดังนัน้การ

ปฏิบัติงานในโครงการทีท่ําในปจจุบนัจึงจาํเปนจะตองสรางความพงึพอใจใหกับ รฟม. เพื่อใหได

การอางอิงที่ดีอันเปนขอไดเปรียบในการยืน่เสนอในการคัดเลือกกลุมที่ปรึกษาสําหรับโครงการอ่ืน

ในอนาคต 

จากเหตุทีก่ลาวมาข้ันตนชี้ใหเหน็วาการปรับวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลอง

กับ รฟม. จงึเปนส่ิงสําคัญทีอ่งคกรกรณีศึกษาจําเปนเพือ่ใหบรรลุซึ่งเปาหมายขององคกร 
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1.2  ปจจัยจากภายในองคกร 
ปจจัยในอันเกดิจากในกลุมกรณีศึกษา เปนเหตุอีกปจจัยหนึ่งที่รวมกบัปจจัย

ภายนอกทาํใหเกิดวฒันธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษา ปจจัยภายในที่สําคัญขององคกรอันเกิด

มาจากบุคลากรในองคกรประกอบไปดวยเหตุดังตอไปนี ้

1.2.1  วัฒนธรรมยอย (Sub Culture) ขององคกรกรณีศึกษาสามารถแยก

ไดตามกลุมอาชีพ (Occupational Subculture) แบงออกเปน 4 กลุม จากผลของการศึกษาในบท

ที่ 4 ดวยการใช OCAI เห็นไดชัดวาวัฒนธรรมที่เดนชัดในแตละกลุมอาชีพขององคกรกรณีศึกษา

เปนแบบ Hierarchy Culture ซึ่งสอดคลองกับวฒัธรรมองคกรของกลุม 

เมื่อทําการวิเคราะหผลที่ไดจาก OCAI แยกตามกลุมในบทที ่4 พบวา ใน

มุมมองของทัง้ 4 กลุมเหน็วาวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษา มนี้าํหนักไปในรูปแบบของ Hierarchy 

Culture เกือบทั้งหมด กลุมผูบริหาร, กลุมสถาปนิก และกลุมวิศวกร มมีุมมองในการใหลําดับที่

เหมือนกนั มีเพียงกลุมสนับสนุนและธุรการที่เปนสวนทีป่ฏิบัติงานภายในเทานั้นที่มคีวามแตกตาง

โดยใหน้าํหนกัที่ Clan Culture เปนอันดับแรก ซึ่งทั้ง 3 กลุมเปนสวนทีท่ํางานรวมกับ รฟม. 

โดยตรง จงึอาจสรุปไดวาวฒันธรรมยอยในสวนขององคกรกรณีศึกษาที่มกีารปฏิบติังานรวมกับ 

รฟม. จึงมวีัฒนธรรมที่สอดคลองกับ รฟม. 

ในกรณีของวฒันธรรมยอยนี้ผูเขียนต้ังขอสังเกตทีเ่ปนประเด็นสําหรับ

การศึกษาตอเนื่องจากการศึกษาฉบับนี้วา หากทาํการศึกษาวฒันธรรมของกลุมอาชีพตางๆ ใน

กรณีที่ไมไดปฏิบัติงานของ รฟม. วามีลักษณะแบบใด ผลที่ไดจะสรางความเขาใจเกี่ยวกับการปรับ

วัฒนธรรมกลุมยอยที่มีในการรวมกลุมปฏิบัติงานโครงการมากย่ิงข้ึน  

1.2.2  ผูนําองคกรและลักษณะการรวมกลุม ของกลุมที่ปรึกษางาน

ออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. ทีเ่กิดจากการรวมกลุมแบบ Consortium อันเปนการรวมกลุมใน

ลักษณะที่แยกหนาที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยมี Leadfirm เปนคนจัดการในองคกร 

รูปแบบของการรวมกลุมแบบ Consortium เปนรูปแบบการรวมตัวเฉพาะกิจ

เพียงเพื่อปฏิบติังานตามขอบเขตของแตละบริษัทตามทีร่ะบุในสัญญา ทาํใหขาดความสัมพันธที่

ลึกซึ้งในองคกร ไมสรางใหเกิดวัฒนธรรมรวมของกลุม ดังนัน้ Lead firm ที่ทําหนาทีเ่ปนผูนาํ

องคกรจึงเปนปจจัยหลักในการสรางวัฒนธรรมของกลุม โดยการกําหนดนโยบายและแนวทางการ

ดําเนนิงานของกลุมที่ทาํใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษา 

จากผลของการศึกษาในบทที่ 4 ดวย OCAI ของแตละมิติวัฒนธรรมในสวน

ปจจุบัน (Now) และท่ีควรจะเปน (Prefer) พบวาการเปล่ียนมิติของวัฒนธรรมองคกรกรณีศึกษาใน
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สวนของผูนําองคกร (Organization Leadership) ไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ยงัคงความเปน 

Hierarchy Culture อยูดังเดิมทั้งจากการประเมินดวยกลุมกรณีศึกษาเองและจาก รฟม. ทาํใหอาจ

กลาวไดวาลักษณะของผูนาํองคกรที่เหมาะกับงานโครงการออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. ควรที่จะมี

ลักษณะทีเ่ปนแบบ Hierarchy Culture   

1.2.3  มิติของวัฒนธรรม จากการศึกษาผลของการใช OCAI จากมุมมอง

ของกลุมกรณีศึกษาเองและจากผูวาจางหรือ รฟม. พบวาหากพิจารณาจากคะแนนที่ไดในแตละ

มิติวัฒนธรรม มีหลายมิติที่ไดคะแนนใกลเคียงกนัเปนอยางมาก จะมีเพียงมิติในดาน 

Organization Glue ที่แตกตางโดย รฟม. ที่เหน็วากลุมกรณีศึกษามีลักษณะของมิติดังกลาวใน

รูปแบบที่เดนชัดในแบบเฉพาะกิจ (Ad-hoc) ทัง้ดวยลักษณะของวฒันธรรมปจจุบัน (Now) และท่ี

ควรเปน (Prefer) ทําใหสรุปไดวาในมุมมองของ รฟม. เหน็วากลุมที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟาเปน

กลุมที่มีลักษณะแบบเฉพาะกิจ 

ในภาพรวมของทศิทางในการปรับวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษา พบวากลุม

ที่ปรึกษามีความตองการใหปรับวัฒนธรรมจากที่เนนการเปนองคกรทีม่ีความมั่นคง (Stability) ให

ปรับไปในทิศทางทีม่ีความยืดหยุน (Flexibility) มากข้ึน 

มิติวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 2 อันดับแรกคือมิติดาน Criteria of 

Success และ Strategic Emphasis ตามลําดับ ซึง่จากการศึกษาในบทท่ี 2 พบวาเปนสวนที่

ปรับเปล่ียนดวยแรงกระทําที่เกิดจากสภาพภายนอกอันไดแก รฟม. เปนปจจัยหลัก  

 
2.  สรุปผลการศกึษา 

การกอรูปของวัฒนธรรมองคกรขององคกรกรณีศึกษาเกิดจากปจจัยภายนอกไดแก 

เจาของโครงการ, เปาหมายองคกร และปจจัยภายในไดแก วัฒนธรรมยอย, ผูนาํองคกรและการรม

กลุม และมิติวฒันธรรม ซึง่สงผลกับสวนตางๆของวัฒนธรรมองคกรขององคกรกรณีศึกษา 

องคกรออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. กรณีศึกษาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย (BMTC) มี

ลักษณะวฒันธรรมแบบ Hierarchy Culture อันเกิดจากอิทธิพลของเจาของโครงการคือ รฟม. 

สงผลใหองคกรเปนองคกรทีป่ระกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากหลายบริษทั ที่มีความเปนทางการ มี

ระเบียบข้ันตอน โครงสรางในการแบงแผนกในการปฏิบัติงานและลําดับข้ันการส่ังงานที่ชัดเจน 

เพื่อใหสอดคลองกับ รฟม.ถึงแมวารูปแบบของการทาํงานในลักษณะโครงการทีม่ีระยะเวลาที่

กําหนดชัดเจน มีการรวมตัวของบุคลากรสาขาตางๆ ในแบบเฉพาะกิจ (Ad-Hoc) ซึ่งควรที่จะมี

รูปแบบของวัฒนธรรมแบบ Adhocracy Culture 
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ดวยรูปแบบของการรวมตัวขององคกรในลักษณะแบบ Consortium ซึงเปนลักษณะ

การรวมตัวแบบแยกหนาที่และความรับผิดชอบออกจากกันชัดเจนทําใหกลุมไมเกิดการสราง

วัฒนธรรมรวม ดังนั้นลักษณะของวัฒนธรรมองคกรจึงเปนไปในแนวทางท่ีถูกกาํหนดโดยผูนาํ

องคกร (Lead firm)  และ รฟม. เพยีงเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโครงการตามสัญญาของโครงการ 

การที่องคกรกรณีศึกษามีลักษณะของวัฒนธรรมที่เขากบัไดกับ รฟม. นั้นเนื่องมาจาก

กลุมตองการความพึงพอใจจาก รฟม. เพื่อเปาหมายของกลุมทีห่วงัผลในระยะยาวในการได

คัดเลือกเปนทีป่รึกษาออกแบบในโครงการรถไฟฟาสายอ่ืนๆ ที่จะเกิดในอนาคต ส่ิงนี้เปนประเด็น

สําคัญที่สงผลใหกลุมกรณีศึกษาใชวิธีการวางกลยทุธตอการทาํงานในโครงการของ รฟม. ดวยการ

วางโครงสราง รูปแบบ วิธีการทํางานและวฒันธรรมองคกรที่เอ้ือใหเขากันไดกับรูปแบบวัฒนธรรม

องคกรของ รฟม. เพื่อใหเกดิบรรยากาศการทํางานรวมกันที่ดีและดูเปนเนื้อเดียวกนั อันเปนการ

สรางความสัมพันธที่จะเปนประโยชนตอการเขาทาํงานในโครงการรถไฟฟาสายอ่ืนๆในอนาคต 

จากการศึกษากลุมกรณีศึกษาในสารนพินธฉบับนี้ผูเขียนต้ังขอสังเกตเก่ียวกับลักษณะ

ความสัมพันธของวัฒนธรรมรวม (Corporative Culture) ของกลุมทีป่รึกษาและ รฟม. หรือ

หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในงานออกแบบโครงการขนาดใหญวาจะมีความเหมือนหรือวาความตาง

จากกรณีศึกษาหรือไม ทั้งนีย้ังควรที่จะขยายผลการศึกษาถงึวัฒนธรรมขององคกรผูเชี่ยวชาญที่

ไมไดทํางานในโครงการของรัฐ เพื่อหาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของบริษัทสถาปนกิ วิศวกร 

ในกรณีที่ไมไดรับอิทธิพล   
 

3.  ขอเสนอแนะของการศึกษา 
จากกระบวนการศึกษาทั้งหมดของสารนพินธฉบับนี ้ผูเขียนสามารถเสนอแนะ

สําหรับผูที่มีความสนใจทีจ่ะทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตางๆที่เหน็วาจะเปนประโยชนใน

การศึกษาในอนาคต 
3.1  ขอจํากดัในการศึกษา 

การศึกษาวัฒนธรรมองคกรในระดับของรากฐานอันกอใหเกิดความเช่ือ

รวมกันที่ลึกซ้ึงจําเปนจะตองใชเคร่ืองมือในการศึกษาและการเก็บขอมูลข้ันสูง อันจะตองใช

กระบวนการและแบบทดสอบทางวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบวัฒนธรรม รวมทัง้

เวลาในการทดสอบที่นอกเหนือจากขอบเขตของสารนิพนธ 

ขอจํากัดสําคัญอีกประการหนึง่ของการศึกษาวัฒนธรรมองคกรคือการเขาถึงขอมูล

ข้ันสูงของแตละองคกร โดยเฉพาะอยางยิง่ในองคกรราชการที่มีระเบียบและข้ันตอนรวมทัง้

ขอจํากัดในการใหขอมูลมาก ซึ่งในการศึกษาเกีย่วกับวฒันธรรมองคกรนั้นจาํเปนตองทาํการศึกษา
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เกี่ยวกับวฒันธรรมองคกรนัน้จําเปนจะตองทาํการศึกษาในประเด็นที่ออนไหวหลายประการ ซึง่

อาจจะทําใหผูศึกษานั้นไมไดขอมูลในบางสวน 
3.2  ขอเสนอแนะ 

สืบเนื่องมาจากขอจํากัดและขอบเขตของการศึกษาในสารนิพนธนี้ ผูเขียนจึง

มีความเหน็และขอเสนอแนะสําหรับผูที่มีความสนใจในการศึกษาในหวัขอของวัฒนธรรมองคกร 

เพิ่มเติมเพื่อตอยอดองคความรูในดานนีท้ี่ยงัมีผูศึกษาเปนจํานวนนอย 

ควรทําการศึกษาลักษณะวฒันธรรมขององคกรราชการ รวมถงึวัฒนธรรมของ

บริษัทตางๆ ทีป่ระกอบกันเปนองคกรที่ปรึกษาเพิ่มเติมใหทราบถงึรายละเอียดปลีกยอยของ

วัฒนธรรมขององคกรราชการและบริษัทผูเชี่ยวชาญ เพื่อนาํมาใชวิเคราะหผลไดดีมากข้ึน 

ทําการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรของกลุมที่ปรึกษาของงานโครงการอ่ืนๆ ที่

แตกตางออกไป เชนมีขนาดโครงการแตกตางกนั หรือตางประเภทกนั  หรือมเีจาของโครงการ

ตางกัน เพื่อหาความเหมือนความตาง จุดรวมซึ่งเมื่อมีปริมาณที่มากเพียงพอจะสามารถสรุปถงึ

ลักษณะของวฒันธรรมขององคกรในภาพกวางได อันจะสรางประโยชนตอความเขาตอ

อุตสาหกรรมงานออกแบบกอสรางของประเทศไทยได 

วัฒนธรรมองคกรเปนองคความรูที่มีการศึกษาอยางแพรหลายและมีการ

ปรับเปล่ียนใหทันยุคสมัยอยูตลอดเวลา ดังนัน้กรอบของทฤษฎีที่ใชในการศึกษานัน้จึงจําเปน

จะตองปรับใหรวมสมัยอยูตลอดเวลา  

ผูเขียนพบวาการศึกษาทางวชิาการเก่ียวกบัวัฒนธรรมองคกรในประเทศไทยนั้นยัง

มีจํานวนทีน่อยมากหากเปรยีบเทยีบกบังานการศึกษาทีม่ีในตางประเทศ ในขอเท็จจริงเปนองค

ความรูทีม่ีประโยชนในการบริหารงานโครงการที่มีความสําคัญแขนงหนึ่ง ซึ่งในปจจุบันยงัตองใช

ขอมูลการศึกษาจากตางประเทศในการศึกษาเปนหลัก ดังนัน้ผูเขียนจึงหวงเปนอยางยิ่งวาจากผล

การศึกษาที่ไดในสารนพินธฉบับนี้จะสรางประโยชนใหเกิดกับผูที่ตองการและสนใจในการศึกษา

ประเด็นของวฒันธรรมองคกรสามารถนาํไปใชตอยอดการศึกษาเพื่อขยายองคความรูดาน

วัฒนธรรมองคกรในประเทศไทยใหมีความแพรหลายมากข้ึนตอไป 
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