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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่องคกรแสดงออก ตอบสนอง และแนวทางการทํางานของ
องคกรเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายขององคกร (Robbins 2003) ในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสมัยใหมไดใหความสําคัญกับการทําความเขาใจวัฒนธรรมองคกรใหเปนสิง่ สําคัญอันดับ
แรกในการเริ่มบริหารองคกร
การบริหารโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุซึ่ง วัตถุประสงคตามขอบเขต,
งบประมาณ, เวลา, คุณภาพ และความพึงพอใจของโครงการ (PMI Standard Committee 1987)
โดยการผสานระหวางเทคโนโลยี (Technology) และการจัดการทางธุรกิจ (Business
Administration) (Packendorff 1995) การบริหารงานโครงการจึงควรที่จะถูกวางแผนไวตั้งแต
เริ่มตนโครงการซึ่งสามารถเริม่ ตนการวางแผนการบริหารไดสองแนวทาง แนวทางแรกในการ
บริหารในอดีตการกําหนดกลยุทธและแนวทางในการบริหารขององคกรจะทําการกําหนดภายหลัง
ใหเหมาะสมวัฒนธรรมองคกรโดยใชเวลาในการปรับแตงใหเหมาะสมซึ่งกันและกัน แตในปจจุบัน
ดวยสภาพที่เปลี่ยนแปลงทีร่ วดเร็วในการทําธุรกิจหรือในงานที่มีลักษณะเปนโครงการที่มีเวลาเปน
ปจจัยสําคัญในการทํางาน การกําหนดกลยุทธและแนวทางการบริหารขององคกรจึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนทีม่ ีพลวัตตามสภาวะแวดลอมภายนอก ดังนั้นในการจัดตั้งองคกรจึงตองสรางกรอบ
ของวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมกับแนวทางการบริหารตั้งแตชวงแรกเริ่มขององคกร ซึ่งถือไดวา
เปนตัวแปรในการนําพาใหองคกรประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
สําหรับงานออกแบบรถไฟฟาในประเทศไทยเปนงานที่เปนเรื่องคอนขางใหมถงึ แมวา
จะเปนโครงการที่ดําเนินการในประเทศไทยมาแลวไมต่ํากวาทศวรรษ แตเนื่องดวยจํานวนของ
โครงการที่ไดทําการออกแบบจนถึงการกอสรางจริงสําหรับงานในสวนภาครัฐอันไดแก รฟม. (การ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย) หรือ MRTA (Mass Rapid Transit Authority of
Thailand) ในปจจุบันมีเพียงหนึ่งโครงการเทานัน้ คือ โครงการรถไฟฟาใตดินสายสีนา้ํ เงินชวงหัว
ลําโพง-บางซือ่ นอกจากนั้นในขณะนี้จะมีเพียงแคโครงการรถไฟฟาสายสีมว งชวงเตาปูน-บางใหญ
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ที่อยูในขัน้ ประมูลหาผูรับเหมาโครงการ สวนงานทีเ่ ปนกรณีศึกษาในสาระนิพนธฉบับนี้เปนงานที่
ปรึกษาออกแบบรถไฟฟาสายสีนา้ํ เงินสวนตอขยายชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงเตาปูน-ทาพระ
ซึ่งอยูในชวงเตรียมเอกสารรอขั้นตอนการขายแบบเพื่อคัดเลือกผูรับเหมา ทัง้ นี้ตามแผนแมบทของ
สนข. ยังคงมีสายทางของระบบรถไฟฟาที่ยงั ไมไดทําการออกงบประมาณเพื่อทําการออกแบบให
โครงขายของการรถไฟฟาทําการเชื่อมตอใหเต็มระบบอาทิโดยที่เปนโครงการในรับผิดชอบของ รฟ
ม.อาทิเชน รถไฟฟาสายสีสม ชวงบางกะป-บางบําหรุ, รถไฟฟาสายสีมวงเสนใตชวงเตาปูน-ราษฎร
บูรณะ เปนตน ซึ่งรองบประมาณในการจัดจางที่ปรึกษามาทํางานในอนาคต

ภาพที่ 1 ผังแมบทการพัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟา
เปนงานที่จาํ เปนตองใชการจัดจางผูเชีย่ วชาญพิเศษเฉพาะดานหลายสาขาวิชาชีพ
ไดแก ดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรมเปนหลัก ทําการรวมตัวกันเฉพาะกิจในชวงระยะเวลาจํากัด
ระยะเวลาหนึง่ เพื่อทําการออกแบบและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่จาํ เปนตอโครงการตามที่ราชการ
ตองการขึ้นกับรายละเอียดงานโครงการแตละโครงการ เปนงานในลักษณะงานโครงการ (Project)
ซึ่งสําหรับงานที่ปรึกษาออกแบบ (Design Consultant) รถไฟฟาของการรถไฟฟามหานครหรือ

3
รฟม.เปนองคกรกอสราง (Project Organization) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับงานโครงการโดยเฉพาะ
งานที่ปรึกษาออกแบบเปนงานหนึ่งในการทํางานโครงการกอสรางเปนการทํางานที่เกีย่ วของกับ
กลุมคนหลายกลุมและมีการทํางานหลายขั้นตอนทําใหเกิดการทํางานรวม (Corporate) ระหวาง
กลุม อันเริ่มตนตั้งแตเจาของโครงการ (Owner) และที่ปรึกษาออกแบบ (Design Consultant) ใน
ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งเปนตนทางของโครงการกอสราง (Construction Project) กอนการจัดหา
ผูรับเหมาและกอสรางจนการสงมอบโครงการ ดังนัน้ หากในการบริหารโครงการในชวงตนของงาน
มีการรวมงานระหวางเจาของงานและผูออกแบบทีดี จะทําใหเกิดแนวโนมใหเกิดโครงการกอสราง
ที่ดีในบัน้ ปลาย
คุณสมบัติของที่ปรึกษาออกแบบโครงการมักถูกกําหนดดวยคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป
จาก ประสบการณทํางานและความสามารถในดานการทํางานเพียงดานเดียว หากแตในทาง
ขนานกันคุณสมบัติประกอบดานองคกรที่เปนสวนรวมในการทําใหโครงการประสบความสําเร็จ
(Austin 2004) โดยเฉพาะเรือ่ งวัฒนธรรมองคกรนัน้ ยังไมเคยมีการศึกษาเพื่อหาวิธกี ารออกแบบ
องคกรที่เหมาะสมกับการทํางาน
ดังนัน้ เพื่อใหทราบถึงวัฒนธรรมองคกรที่มคี วามเหมาะสมในการทํางานที่ปรึกษา
ออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. จึงตองทําการศึกษาวัฒนธรรมองคกรจากกลุมที่ปรึกษาทีท่ ํางาน
รวมกับ รฟม. ในโครงการทีผ่ านมาเพื่อใหทราบถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของกลุมที่ปรึกษา
ออกแบบกับงานของ รฟม. วามีผลเปนเชนใดในลักษณะองคกรที่ผา นมาและควรเปนเชนใด
สําหรับองคกรตอไปในอนาคต
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคของการศึกษาของสาระนิพนธฉบับนี้เพื่อบงชี้ถึงลักษณะของ
วัฒนธรรมองคกรของกลุมงานที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. และวิเคราะหถึงปจจัยที่
กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยใชศึกษาจากกลุม กรณีศึกษาจากโครงการออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. ซึ่ง
กลุมที่ปรึกษางานออกแบบที่ใชเปนกลุมหรือองคกรกรณีศึกษาของสารนิพนธฉบับนี้ไดแกกลุมที่
ปรึกษาในโครงการรถไฟฟาสายสีนา้ํ เงินสวนตอขยายหรือกลุม BMTC (Bangkok Mass Transit
Consultants Consortium)
3. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในสารนิพนธฉบับนี้จะทําการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของกลุม หรือองคกร
กรณีศึกษาในภาพรวมของสวนที่มองเห็นไดดวยการสังเกต และสวนทีม่ องไมเห็นในระดับแรกอัน

4
ประกอบไปดวยคุณคา (Value) ดวยแบบประเมินวัฒนธรรมจากมุมมองของกลุมกรณีศึกษาเอง
และจากเจาของโครงการ (รฟม.)
การศึกษากลุม กรณีศึกษาของสารนิพนธฉบับนี้จะทําการศึกษาเฉพาะบริษัทและ
บุคลากรที่อยูในประเทศไทยซึ่งเปนองคประกอบหลัก ทีส่ ามารถใชเปนตัวแทนของผลของกลุม
กรณีศึกษาได และในสวนของบริษัทและบุคลากรที่อยูในตางประเทศจะทําการศึกษาในสวนของ
ขอมูลเบื้องตนเพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะหผลการศึกษาเทานั้น
4. ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนในการศึกษาของสารนิพนธฉบับนีป้ รกอบไปดวย การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ การประเมินองคกร วิเคราะหผล สรุปผลและตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดของ
วัฒนธรรมองคกรของกรณีศึกษาในแตละดาน ซึ่งสามารถแบงไดไป 4 ขั้นตอนหลักซึ่งประกอบไป
ดวยกระบวนการและการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ในแตละขั้นตอนตามแผนผังดังตอไปนี้

แผนภูมิที่ 1 Flow Chart ขั้นตอนการศึกษา
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5. สมมุติฐานของการศึกษา
ผูเขียนตั้งสมมุติฐานตั้งตนของสารนิพนธนี้เกีย่ วกับลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่
ปรึกษาออกแบบของ รฟม. วามีลกั ษณะองคกรที่มีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดลอม
ภายนอกไดดี มุงเนนผลลัพธของงานมากกวากระบวนการ อันเนืองมาจากกลุม ที่ปรึกษาเปนกลุม ที่
ประกอบจากการรวมตัวเฉพาะโครงการ หรือเฉพาะกิจ (Ad-hoc) จากบริษัทผูเชีย่ วชาญเอกชน

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
สําหรับการทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่ปรึกษาออกแบบ
รถไฟฟาของ รฟม. ประกอบไปดวย สวนแรกเปนการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษา
วัฒนธรรมองคกรในเรื่องของความสําคัญและบทบาทของวัฒนธรรมองคกรกับงานโครงการ
กอสราง เพื่อระบุถึงบทบาทของวัฒนธรรมกับลักษณะเฉพาะของงานโครงการกอสราง สวนที่สอง
การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของประเภทและสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกร โดย
วัตถุประสงคของเนื้อหาในการทบทวนวรรณกรรมในสองสวนนี้เพื่อนําไปใชสรางกรอบใน
การศึกษา เพือ่ ทําการคนหา ประเมิน ระบุ และวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของกลุมที่ปรึกษา
ออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. กลุมกรณีศึกษาในบทถัดไป
1. วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture)
วัฒนธรรมองคกรเปนตัวแปรในระบบองคกรที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรและมี
ผลตอทัศนคติและการแสดงออกขององคกร (Robbins 2003) สงผลโดยตรงใหเกิดลักษณะเฉพาะ
ขององคกร ซึง่ ในการทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาฉบับนี้ผูเขียน ไดแบงออกเปนประเด็นตางๆ
ดังตอไปนี้
1.1 คําจํากัดความ
ในการศึกษาเกี่ยวกับองคกรและวัฒนธรรมองคกรประกอบไปดวยคําศัพท
เฉพาะที่ใชในการศึกษาดานการบริหารอยูมาก ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความเขาใจในนิยามและ
ความหมายสําหรับสวนตอไปของการศึกษาผูเขียนจึงทําการรวบรวมคําศัพทที่สําคัญพรอมทัง้
ความหมายโดยในการศึกษาฉบับนี้มีการใชคําและคํายอในภาษาอังกฤษรวมกับภาษาไทยซึ่ง
ประกอบไปดวยคําจํากัดความดังตอไปนี้
1. องคกร (Organization) หรือองคการ หมายถึงระบบสังคมอันเกิดจากการ
รวมตัวของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่ตัดสินใจเขารวมมือและปฏิสัมพันธระหวางกัน และกับ
สภาพแวดลอมภายนอกอยางเปนระบบมีขอบเขตชัดเจน เพื่อทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่
ตองการ (ณัฏฐพันธ และ ฉัตรยาพร 2547)
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2. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึงแนวทางในการปฏิบัติรวมกันเปนคานิยมรวมกัน
(สุพานี 2549) และตามความหมายที่ 4 ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง
พฤติกรรมและสิ่งที่คนสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และใชรวมกันในหมูพ วกตน
3. วิถีปฏิบัติ (Norm) หรือบรรทัดฐาน คือมาตรฐานแหงพฤติกรรมทีย่ อมรับกัน
ภายในกลุม ซึ่งสมาชิกทุกคนมีรวมกัน (Robbins 2003)
4. คุณคา (Value) หรือคานิยม เปนการตัดสินขั้นพืน้ ฐาน ซึง่ เปนการเฉพาะเจาะจง
วิธีการแสดงความประพฤติ (Robbins 2003)
5. ความเชื่อ (Assumption) หรือสมสุติฐาน เปนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
กระทําสิ่งใดสิง่ หนึ่ง ซึ่งเปนการคาดการณที่มาจากพืน้ ฐานของความรูแ ละประสบการณของแตละ
บุคคลที่ผานมา
6. ทัศนคติ (Attitude) เปนความคิดเห็น ความเชื่อ และความรูสึกในเชิงประมาณที่
มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (สุพานี 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
ในเรื่องของวัฒนธรรมองคกรมีผูทําการศึกษาและใหคําจํากัดความหมายที่
สามารถอางอิงไดจากหลายงานวิจยั และเอกสารประกอบการศึกษาในดานการบริหารจัดการ ทัง้ นี้
ยังมีการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรตามลําดับของชวงเวลา วัฒนธรรมองคกรคือ
แนวคิดรวมของการแสดงออก ความคิด และความรูสึก ซึ่งไมไดมีตั้งแตแรกหากแตเกิดจากการ
เรียนรู (Hofstede 1991) รูปแบบของสมมุติฐาน (Assumption) รวมที่กลุมเรียนรูจ ากการ
แกปญหาใหเกิดวิธีการทํางานที่ใชงานไดดีและถูกสงผานตอใหกับสมาชิกใหมวา เปนแนวทางที่
ถูกตองในการรูสึกนึกคิดเกีย่ วกับปญหาของงานที่ทาํ (Schein 1993 ) สวนประกอบเฉพาะของ
คุณคา (Value) และวิถีปฏิบตั ิ (Norms) ที่เกิดจากคนและกลุมคนในองคกร ซึง่ เปนตัวกําหนด
วิธีการที่องคกรตอบสนองกับกลุมตางๆ ภายนอกองคกร (Hill and Jones 2001) ซึ่งความหมาย
ของคุณคาเปรียบไดกับความเชื่อ (Beliefs) และแนวความคิด (Idea) ที่เกี่ยวกับเปาหมาย (Goals)
ของสมาชิกขององคกรควรยึดตาม และแนวความคิดที่เกีย่ วกับรูปแบบของพฤติกรรมของสมาชิก
ในองคกรควรนํามาใชในการทําใหไปถึงเปาหมาย คุณคาขององคกรพัฒนาเปนวิถปี ฏิบัติ แนวทาง
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หรือความมุงหมายทีก่ อใหเกิดรูปแบบของพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยคนในองคกร และควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองคกร (Hill and Jones 2001)
ของวัฒนธรรมองคกรสามารถระบุคุณลักษณะซึ่งสามารถรวบรวมนํามาสรุปได
ดังนี้ไดแก 1) ประกอบไปดวยขอเท็จจริงหลายประการ (Pettigrew 1979), 2) สะทอนถึงแนวคิด
ความรูสึกและการแสดงออกที่เปนสวนประกอบของกลุมที่คนในกลุมเรียนรูแลวนําไปจัดการใน
กลุมและความรูที่เกี่ยวของ พรอมทัง้ พฤติกรรม (Ott 1985), 3) ภาพสะทอนจากพฤติกรรมเหมือน
ดังเชนเปนผลิตผลของพฤติกรรม (Quinn 1988), 4) เปนทัง้ การเรียนรูและการถายทอด (Schein
1993), 5) ความเชื่อและแนวความคิดที่เกีย่ วของกับเปาหมายขององคกรที่สมาชิกในองคกรนําไป
ปฏิบัติ (Hill and Jones 2001) และ 6) วัฒนธรรมองคกรเปนระบบของการใหความหมายรวมกัน
ในความคิดเห็น วางบทบาทสรางความตางระหวางองคกรหนึง่ กับองคกรหนึง่ รวมทั้งเปนกลไกใน
การควบคุมการกระทํา ซึง่ เปนแนวทางและรูปแบบของทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร
(Robbins 2003)
จากการศึกษาและรวบรวมความหมายของวัฒนธรรมองคกรที่กลาวมา อาจกลาว
ไดวา วัฒนธรรมองคกรคือระบบของสิ่งทีก่ อใหเกิดความเขาใจรวมกันในแนวทางการประพฤติ
และแนวทางในการทํางานและความสัมพันธ (Glue) ในองคกรนัน้ ๆ ซึง่ สามารถชี้ไดวาวัฒนธรรม
องคกรตามความหมายที่มกี ารศึกษามีผลในการวางแผนการบริหาร (Management) องคกร
โดยตรง เปนสิง่ ทีก่ ําหนดทิศทางในการวางกลยุทธ (Strategy) และรวมไปถึงเปนแนวโนมในการ
สรางวิสยั ทัศน (Vision) ขององคกรนัน้ ๆ ซึง่ เปนแนวทางที่องคกรใชเปนหลักในการสรางองคกรให
ประสบความสําเร็จ
1.3 บทบาทและประโยชนของวัฒนธรรมองคกรกับงานโครงการกอสราง
ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของกรณีศึกษาในสารนิพนธฉบับนี้ในสวนของ
การทบทวนวรรณกรรมสวนที่ 2 ผูเขียนไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของกับงานโครงการ
กอสราง (Construction Project) และองคกรกอสราง (Project Organization) เพื่อเปนการ
กําหนดกรอบในการวิเคราะหเกีย่ วกับวัฒนธรรมขององคกรกรณีศึกษาในสวนทายของการศึกษา
ตอไป
บทบาทของวัฒนธรรมองคกรในโครงการกอสรางมีความสําคัญตั้งแตเริ่มตน
โครงการ อันไดแกการจัดตั้งองคกร (Organization) ที่เหมาะสมเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการทํางาน
ที่มีเหมาะกับโครงการซึ่งเปนสิ่งที่พงึ กระทําในขั้นตนของโครงการกอสรางทีม่ ักจะมีเวลาในการ
ทํางานจํากัดอันเนื่องมาจากสภาวะของการลงทุน แทบจะไมมีประโยชนใดในการใหผูบริหารใช
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เวลาและความพยายามในการทําใหองคกรดีขึ้นเมื่อไดเริ่มโครงการแลว (Lowell and Claudia
2007) และเพื่อการบรรลุเปาหมาย (Goals) ขององคกรที่ตั้งไว การสรางพืน้ ฐานของวัฒนธรรม
องคกรอันไดแก สมมุติฐาน (Assumption), คานิยม (Value), และวิถีปฏิบัติ (Norms) เพื่อสราง
วัฒนธรรมองคกรที่เกื้อหนุนการทํางานอีกประการหนึ่ง (Cheng 1989)
วัฒนธรรมองคกรเปนหนึง่ ในเรื่องหลักในการงานวิจัย และในการศึกษาทฤษฎี
องคกร (Organization Theory) และใชทวั่ ไปในงานการบริหารจัดการ (Alvesson 2002) แนวคิด
ของวัฒนธรรมองคกรมีประโยชนในการใชเปนตัวเชื่อมในการวิเคราะหระหวางระดับทั่วไป (Micro)
และในระดับภาพใหญ (Macro) และระหวางพฤติกรมองคกร (Organizational Behavior) กับการ
บริหารกลยุทธ (Strategy Management) (Smircich and Linda 1983) ซึ่งในการกําหนดและ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหสอดคลองและตอบสนองกับกลยุทธเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบหลักของผูบริหารระดับสูง เปนงานที่ตองสัง่ การจากเบื้องบนลงลาง (Luke and Collis
2005) ความสําเร็จของโครงการเกิดจากการเลือกสมาชิกที่ดีเขามาทํางานในโครงการซึ่งตอง
อาศัยคนที่มีทกั ษะ (Skill) ที่เหมาะสมกับงาน นอกเหนือจากทักษะที่เกีย่ วกับงานโดยตรงแลว
ยังคงตองมีทกั ษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะดานองคกร (Organizational Skill)
รวมอยูในคนคนนัน้ (Austin 2004) ลักษณะของทีมงานโครงการที่มปี ระสิทธิผลนอกเหนือจาก
ทักษะเฉพาะดานดังที่กลาวมา ยังคงมีคณ
ุ สมบัติที่เปนสวนประกอบของความสําเร็จของโครงการ
อันไดแก เปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน, คํามั่นสัญญาที่มตี อกัน, โครงสรางทีเ่ ปนสิง่ สนับสนุน และการ
ไปดวยกันไดระหวางเปาหมายของโครงการกับเปาหมายขององคกร (Austin 2004) ซึ่งเปน
สวนประกอบในวัฒนธรรมองคกร ปจจัยแวดลอมอื่นๆเชน ลักษณะงาน, โครงสรางองคกร หรือ
ขอจํากัดของสภาวะแวดลอม เปนสวนหนึง่ ขององคประกอบของพฤติกรรมการทํางานที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพขององคกร เมือ่ รวมกับประสิทธิภาพของบุคลากรในองคกรอันไดแก การปฏิบัติ
(Performance), ความสําเร็จ (Achievement), ความพึงพอใจ (Satisfaction) และการพัฒนา
(Development) ของแตละบุคคลวามีมากนอยเพียงใด หากปจจัยแวดลอมและประสิทธิภาพของ
บุคลากรเอื้อตอกันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในองคกร และเมื่อวัฒนธรรมองคกรมีผลให
บุคลากรทุกคนเพิม่ ประสิทธิภาพสวนบุคคลในแตละคนจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในองคกรมากยิ่งขึน้
(Cheng 1989)
2
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แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธของวัฒนธรรมองคกรกับการทํางานขององคกร (Cheng 1989)
งานวิจยั ในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรในอดีตที่ผานมาไดรับการยืนยันจาก
นักวิจัยเพื่อการพัฒนาองคกร (Organizational Development Researchers) ที่เปนทีท่ ราบกันดี
วา แกน (Core), คุณคา (Value) และความเชื่อ (Assumption) เปนรากฐานของระบบขององคกร
(Organizational System) และโครงสรางขององคกร (Organizational Structure) ดังนัน้ ในวิจัย
เพื่อการเขาใจในการปรับองคกรจึงจําเปนในการที่จะตองทราบถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคกร
(Denison and Spreitzer 1991) วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่จับตอง (Tangible) และวัดไดยาก
(Igo and Skitmore 2005) ตามความหมายทีเ่ คยมีผูศกึ ษามีองคประกอบทีห่ ลากหลายและ
ปรับเปลี่ยนไปตามชวงเวลาของการศึกษา ในการวัดและประเมินวัฒนธรรมองคกรซึ่งเปนการวัด
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) สามารถทําการประเมินไดดวยแบบวินจิ ฉัยองคกร (Organization
Diagnosing: OD) หรือแบบประเมินวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture Assessment
Instrument: OCAI) ซึ่งโดยสวนมากจะไมเพียงประกอบเพียงแคองคประกอบรวมพืน้ ฐานเชน
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มนุษยสัมพันธ หรือเปาหมายขององคกร (Organization Goal) แตยังคงมีการประเมินในหัวขอที่
ลงลึกมากกวา โดยการแบงดวยทางเลือกในคุณลักษณะตางๆ (Daniel and Spreitzer 1991)
สวนประกอบสําคัญของวัฒนธรรมองคกรที่จะนํามาทําการจําแนกและวิเคราะห
ไดแก ลักษณะเดนขององคกร (Dominant Characteristics), ภาวะผูน ําองคกร (Organizational
Leadership), การบริหารคนในองคกร (Management of Employees), พันธะในองคกร
(Organization Glue), กลยุทธหลัก (Strategic Emphases) และ เงื่อนไขของความสําเร็จ
(Criteria of Success) ทั้ง 6 ประการหลักที่มีความสําคัญในการจัดการองคกรนํามาพิจารณา
รวมกัน (Cameron and Quinn 2000) ซึ่งลวนแตเปนเนือ้ หาหลักในการบริหารโครงการ
ดังนัน้ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกร โดยการประเมินวัฒนธรรม
องคกรที่เปนอยู และประเมินคุณคาที่มีตอ องคกร เพื่อจะไดสรางแนวทางของวัฒนะธรรมองคกรที่
เหมาะสมเกิดประโยชนสงู สุดกับองคกร (สุพานี 2549) นําไปสูการบรรลุซึ่งเปาหมายขององคกร
ทั้งนี้ในการทํางานโครงการที่มีระยะเวลาในการทํางานจํากัดซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่แตกตางจากการ
ทํางานในองคกรโดยปกติทวั่ ไปจึงสมควรทีจ่ ะตองสรางรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสม
กับการสรางองคกรที่มปี ระสิทธิภาพใหไดตังแตแรกเริ่มโครงการ เพื่อใหเกิดการทํางานขององคกร
ของโครงการใหบรรลุเปาหมายตามแผนของโครงการ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาลักษณะของ
วัฒนธรรมองคกรของงานทีผ่ านมาในอดีต จะชวยใหสามารถทราบถึงแนวโนมของลักษณะและ
รูปแบบการบริหารงานขององคกรที่มีความเหมาะสมกับงานโครงการกอสรางในอนาคตทีม่ ีรูปแบบ
ที่คลายคลึงกัน มีเจาของโครงการ (Owner) ที่เปนองคกรเดิมไดมากขึ้น ดวยการศึกษา ประเมิน
และวิเคราะหรูปแบบและรายละเอียดของวัฒนธรรมองคกรในปจจุบนั และในอนาคตอันเกิดจาก
การทํางานขององคกรเดิมทีไ่ ดทํางานเสร็จสิ้นแลว ทั้งนี้ยงั เปนจุดเริ่มในการพัฒนาการ ปรับปรุง
ออกแบบองคกรใหมเพื่อรองรับงานโครงการกอสรางประเภทเดียวกันที่จะเกิดในอนาคตตอไปใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึน้
1.4 องคกรและวัฒนธรรมกับลักษณะของงานโครงการกอสราง
สําหรับการบริหารโครงการ (Project Management) โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน
โครงการกอสราง (Construction Project) เปนเรื่องของการผสมผสานระหวางเทคโนโลยี
(Technology) และการจัดการ (Administration) (Packendorff 1995) ซึ่งมีคําจํากัดความวาตาม
ความหมายของ PMI Standard Committee 1987 มีความวา
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“การบริหารโครงการเปนศิลปะในการสั่งการและประสานงาน บุคลากรและ
ทรัพยากรตลอดระยะเวลาของโครงการโดยการใชเทคนิคสมัยใหมเพื่อใหบรรลุซึ่ง
วัตถุประสงคตามขอบเขต, งบประมาณ, เวลา, คุณภาพ และความพึงพอใจ “
หากทําการพิจารณาเฉพาะลงไปในเนื้อหาของงานโครงการกอสรางแลว ผูเขียน
สรุปไดถึงคุณลักษณะเดนซึง่ สรางใหเกิดประเด็นในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรในประเด็นยอยๆ
ซึ่งสามารถสรุปออกเปนขอๆ ไดดังตอไปนี้อันไดแก
1. มีลักษณะเฉพาะโครงการ ตองการวิธีการในการทํางานที่แตกตางกัน ตองใช
เทคโนโลยีที่แตกตางกันเพื่อใหโครงการสําเร็จ
2. มีวงจรของงาน สามารถแบงงานออกไดเปนชวง (Phase) ซึ่งมีเวลาในการทํา
โครงการที่จํากัดในชวงเวลาหนึ่ง
3. เกิดการรวมตัวของบุคลากรที่มพี นื้ ฐานหลากหลายประสานงานเกี่ยวของกัน
4. โครงสรางขององคกรในงานโครงการกอสรางมีความแตกตางจากองคกรปกติ
ดวยลักษณะเดนของงานโครงการกอสรางทําใหสามารถระบุลักษณะขององคกร
และวัฒนธรรมองคกรกอสรางไดดังนี้
1.4.1 องคกรที่มีพื้นฐานจากนวัตกรรมและความรู ทีมงานเฉพาะกิจที่
ทําการรวมตัวเพื่องานเฉพาะจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีบุคลากรของทีมงานที่มีความรู (Knowledge)
เฉพาะรวมกับการใชความสามารถ (Skill) เปนสวนประกอบพื้นฐานของทักษะการทํางาน
(Working Skill) เปนองคกรที่ใชความรูเปนฐานในการทํางานเพื่อสรางนวัตกรรม (Innovation)
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการรวบรวม การผสมผสาน หรือการ
สรางสรรคความรูที่ไมเคยมีมากอน ที่มีความเกีย่ วของและเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ
กระบวนการ หรือบริการใหม (Katz 2003) ซึ่งสําหรับงานโครงการที่มลี ักษณะพิเศษดังเชนงานของ
กลุมกรณีศึกษาแลวมีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการพิจารณากลยุทธการบริหารจัดการความรู (Knowledge
Management) เพื่อใชในการสรางนวัตกรรมประกอบไปดวย 3 สวนหลักในการพิจารณาอันไดแก
1) กระบวนการทํางานหรือกิจกรรมที่สรางสรรค (Create) หรือขัดแยง (Leverage), 2) สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมความรูและดึงออกมาใชงาน, 3) พฤติกรรมของวิถีปฏิบตั ิ
(Norms) และการปฏิบัติ หรือที่เรียกวาวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) ทั้งหมดเปน
เรื่องสําคัญตอประสิทธิภาพในการใชความรูขององคกร (De Long 1997)
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แผนภูมิที่ 3 ความสัมพันธของความรูในองคกร (De Long 1997)
จากแผนภูมิของความสัมพันธของความรูใ นองคกรเห็นไดวาคุณคา
(Value), วิถีปฏิบัติ (Norms) เปนพื้นฐานรวมกับกระบวนการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกใน
ดานเทคโนโลยีและพฤติกรรมที่จะสรางใหเกิดการพัฒนาความรู ความสรางสรรคทจี่ ะกอใหเกิด
นวัตกรรม ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาหากองคกรมีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อในการสราง รับ และ
ถายทอดความรู จะทําใหมแี นวโนมกอใหเกิดนวัตกรรมที่จะนําไปใชกบั ธุรกิจขององคกร ดังนัน้ ใน
การศึกษาวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาจึงมีบางสวนเปนการคนหาคุณคาในประเด็นของ
การสรางนวัตกรรมในบทถัดไปของการศึกษา
1.4.2 วงจรของโครงการกอสราง (Project Life Cycle) งานกอสรางเปน
งานโครงการ (Project) ที่ประกอบดวยการรวมตัวเฉพาะกิจของกลุมคนเปนองคกรเพื่อทําการ
กอสรางโครงการใหสําเร็จตามเปาหมายทีต่ องการภายในชวงระยะเวลาที่กาํ หนด ซึง่ การรวมตัวกัน
เพื่อทํางานดังกลาวเมื่อเสร็จสิ้นตามเปาหมาย (Goal) ที่วางเอาไว โดยปกติมีชวง (Phase) ดังรูป
ตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 4 วงจรของงานโครงการกอสราง
ทั้งนี้ในแตละชวงของโครงการอาจสามารถแบงออกเปนโครงการยอยๆ หาก
โครงการมีขนาดที่ใหญเพียงพอ ซึ่งจะกอใหเกิดวงจรของโครงการลวนอยูภายใตกระบวนการ 4
ขั้นตอนอันไดแก 1) การกําหนดและจัดตัง้ โครงการ, 2) การวางแผนโครงการ, 3) การบริหารการ
ดําเนินโครงการ และ 4) การปดโครงการ (Austin 2004)
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แผนภูมิที่ 5 แบบจําลองการบริหารโครงการ (Austin 2004)
องคที่เกิดในงานโครงการกอสรางเปนองคกรประเภทขององคกรเฉพาะกิจ
(Ad-hoc) มีลักษณะเปนองคกรชั่วคราว (Temporary) เกิดและสลายตัวตามวงจรของโครงการ
(Project Life Cycle) เนื่องดวยงานโครงการกอสรางเปนงานที่มวี ัตถุประสงคและขอจํากัดที่
เฉพาะโครงการเทานั้น ดังนัน้ องคกรของงานโครงการจึงเกิดจากการรวมของบุคลากรที่มี
ความสามารถ (Competency) ที่เหมาะกับโครงการ ทําการปฏิบัติงานรวมกันและทําการแยก
องคกรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เปนลักษณะของทีมเฉพาะกิจ (Donnellon 2006) ลักษณะสําคัญที่
ใชในการแบงองคกรชั่วคราวมี 4 ประการอันไดแก เวลา (Time), งาน (Task), ทีมงาน (Team)
และการสงผาน (Transition) (Lundin 1994)
ลักษณะความเปนองคกรเฉพาะกิจทีเ่ กิดจากการรวมกลุม ใหมของสมาชิกใน
องคกร ทําใหเกิดวัฒนธรรมยอยและโครงสรางขององคกรที่แตกตางจากโครงสรางทัว่ ไปในองคกร
ทําใหเกิดลักษณะของวัฒนธรรมองคกรเฉพาะสําหรับงานโครงการ ซึง่ ผูเขียนจะนําผลจาก
การศึกษาไปใชในการวิเคราะหวฒ
ั นธรรมองคกรกลุมกรณีศึกษาตอไป ในการศึกษาเกี่ยวกับ
องคกรกรณีศึกษาในงานวิจยั ฉบับนี้ ผูเขียนจะใชวงจรของโครงการเปนกรอบในการศึกษาและ
วิเคราะหในเรือ่ งที่เกี่ยวของและผลตอวัฒนธรรมองคกรของกรณีศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ขั้นตอนของการวางแผนและการบริหารดําเนินงาน ซึง่ เปนขั้นตอนที่องคกรใชทรัพยากรในการ
ทํางานมากทีส่ ุด ซึ่งรูปแบบในการแกปญหา การปรับแผนงานหรือกลยุทธในองคกรจะสะทอนให
เห็นถึงวัฒนธรรมองคกรไดในสวนหนึ่ง
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1.4.3 วัฒนธรรมยอย (Subculture) เมื่อเกิดการรวมบุคลากรในงาน
โครงการที่มาจากองคกรที่มวี ัฒนธรรมที่แตกตางกัน หรือแมกระทั่งจากแผนกงานทีแ่ ตกตางกันจะ
เกิดชองวางของวัฒนธรรมที่มีคุณคาในแตละบุคคลตางกันไปตามพืน้ ฐานทีม่ า ในการศึกษากรณี
การรวมบริษทั เขารวมกันความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรใหมเกิดจากการผสานและ
ชองวางระหวางวัฒนธรรม ถึงแมวา แตละบริษัทที่รวมกันจะตางมีจุดแข็งที่เกื้อกูลตอกันแตหาก
ผูบริหารไมสามารถรวมวัฒนธรรมเขาดวยกันไดบริษทั ที่เกิดใหมจะสามารถประสบความสําเร็จได
ดังที่คาดหวัง (สมยศ 2546)
การรวมตัวของบุคลากรที่มคี วามแตกตางกันกอใหเกิดวัฒนธรรมยอย
(Subculture) ที่จะเปนวัฒนธรรมของกลุมที่มีคานิยมและความเชื่อที่คลายคลึงกัน (ณัฏฐพันธ
และฉัตรยาพร 2547)
วัฒนธรรมยอยที่มีผลตอการบริหารองคกรในงานโครงการกรณีศึกษามี
ดังตอไปนี้คือ วัฒนธรรมยอยตามอาชีพ (Occupational Subculture), วัฒนธรรมยอยตามเชื้อ
ชาติ (Ethic and Racial Subculture) และวัฒนธรรมยอยของแตละรุนชน (Generation
Subculture) ซึ่งวัฒนธรรมยอยทีม่ ีนา้ํ หนักตอองคกรกรณีศึกษามากที่สุดคือวัฒนธรรมยอยตาม
อาชีพ สวนในดานของวัฒนธรรมยอยตามเชื้อชาติและวัฒนธรรมยอยของแตละรุนชน จะมีนา้ํ หนัก
ที่นอยกวามากอันเนื่องมากจากหากทําการพิจารณาขอมูลของบุคลากรในองคกรกรณีศึกษาจะมี
สัดสวนของชาวตางประเทศที่นอย และมีคา เฉลี่ยของความตางระหวางอายุของผูทาํ งานนอย
เชนเดียวกัน ดังนัน้ ในการศึกษาลักษณะขององคกรกรณีศึกษาในขัน้ ตอนถัดไปในการศึกษาจึงจะ
เปนการศึกษาความตางของวัฒนธรรมยอยตามอาชีพเปนหลัก
1.4.4 โครงสรางองคกร (Organization Structure) โครงสรางขององคกร
(Organization Structure) เปนระบบทีเ่ ปนทางการขององคกร ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางกฎ
ระเบียบ งาน และอํานาจ เพื่อจะควบคุมบุคลากรในองคกรใหทํางานรวมกัน และใชทรัพยากรทีม่ ี
อยูใหบรรลุวัตถุประสงค (ณัฏฐพันธ และ ฉัตรยาพร 2547) โครงสรางขององคกรแสดงออกใน
รูปแบบของแผนภูมิองคกร (Organization Chart) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอํานาจ
หนาที่ (Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ระหวางตําแหนงงานตางๆในองคกร
โครงสรางองคกรมีอิทธิพลตอองคกรอันไดแกการกําหนดกิจกรรมขององคกร
ผลตอพฤติกรรมองคกร และการปฏิบัติขององคกรไปสูเ ปาหมายขององคกร (ณัฏฐพันธ และ ฉัตร
ยาพร เ 2547) ซึ่งทําใหเกิดคานิยม (Value), บรรทัดฐาน (Norms) และการปฏิบัติ (Practice) 3
สวนประกอบหลักที่ประกอบในวัฒนธรรมขององคกร
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องคกรสําหรับงานโครงการเปนองคกรที่รวมตัวกันขึ้นเฉพาะกิจเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการซึ่งมีรูปแบบในการจัดโครงสรางขององคกร จากการศึกษาผูเขียนแบง
ประเภทของโครงสรางองคกรสําหรับงานโรงการออกเปน 2 ประเภทอันไดแกได การจัดโครงสราง
องคกรที่ไมขามสายงานหรือโครงสรางตามหนาที่ (Function) และการจัดโครงสรางทีม่ ีการขาม
สายงานในแบบผสม (Hybrid) ที่เปนโครงสรางในแนวราบ (Horizontal Structure) เกิดจากการ
รวมของบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานที่เหมาะกับโครงการ (Clifford 2000)
สําหรับงานในโครงการกอสรางที่ใชนวัตกรรมเพื่อใหบรรลุซ่งึ เปาหมายของ
โครงการ โครงสรางขององคกรที่เปนในลักษณะการขามสายงานในทางราบ หรือที่เรียกวา
โครงสรางแบบ Matrix เปนโครงสรางที่เหมาะสม (ณัฏฐพันธ และ ฉัตรยาพร 2547)
ดังทีพ่ บวามีขอ มูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับงานโครงสรางองคกรของโครงการที่เปนงานกอสราง
(Construction Project) หรือลักษณะงานการคิดคนผลิตภัณฑใหม (New Product) คนพบวา
โครงสรางแบบ Project Matrix เปนโครงสรางแบบที่จะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาโครงสรางขององคกรเปนสวนประกอบของ
วัฒนธรรมองคกรในระดับของการแสดงออกและสิ่งที่สรางขึ้นขององคกร ทําใหสามารถทราบถึง
ลักษณะการบังคับบัญชาและการสั่งการซึง่ ผูเขียนทําการศึกษาและนําไปใชในการวิเคราะห
รวมกับคุณคา (Value) และบรรทัดฐาน (Norms) เพื่อหาลักษณะของวัฒนะธรรมองคกรของ
กรณีศึกษาตอไป
1.5 การแบงประเภทวัฒนธรรมองคกร
จากการศึกษาเกี่ยวกับการแบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรที่เคยมีผูศกึ ษา
มาในอดีต โดยปกติแลวอาจทําการแยกประเภทของวัฒนธรรมองคกรไดเปน 2 ประเภท อันไดแก
วัฒนธรรมหลัก (Core Culture) ซึ่งมีสวนประกอบหลักคือคุณคา (Value) และประเภทที่สองคือ
วัฒนธรรมที่สงั เกตได (Observable Culture) ซึ่งเปนผลจากวัฒนธรรมหลักที่บุคคลทั่วไปสามารถ
เห็น ไดยิน และสัมผัสจากการมีปฏิสัมพันธกับองคกร (ณัฏฐพันธ และ ฉัตรยาพร 2547) ซึ่งผูเขียน
สามารถสรุปและแบงกลุมของแนวทางในการแบงประเภทของวัฒนธรรมหลักองคกร
(Organization Core Culture) ไดดังนี้
ในเบื้องตน Deal และ Kennedy (1982) แบงประเภทองคกรโดยใชคณ
ุ ลักษณะใน
เรื่องของ การตอบสนอง (Feedback) ซึ่งเปนสิ่งที่องคกรตอบสนองในเรื่องตางๆ ที่กระทํากับ
องคกรและอีกประการคือ ความเสีย่ ง (Risk) ของกิจกรรมที่องคกรปฏิบัติ ทําใหแบงประเภทของ
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องคกรออกเปน 4 รูปแบบอันเกิดจากการจับคูของระดับการตอบสนองสูงต่ํากับระดับของความ
เสี่ยงสูงต่ํา
Hofstede (1982) ใชพฤติกรรมขององคกรเปนเครื่องมือในการแยกลักษณะของ
วัฒนธรรมองคกร โดยการบงชี้ดวยความมากนอยในแตละมิติของวัฒนธรรมองคกร อันประกอบ
ไปดวยระดับของอํานาจ (Power), สวนที่องคกรยอมรับไดสําหรับความไมแนนอน, ความเปน
สวนตัวและกลุม, เพศ และชวงอายุขององคกร ซึง่ คลายกับการศึกษาของ Handy (1985) ที่ทาํ การ
แบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรดวยคุณลักษณะของอํานาจและหนาที่ในแตละองคกรซึ่งมี
ความสัมพันธกับโครงสรางองคกร ทําใหสามารถแบงรูปแบบของวัฒนะธรรมองคกรออกไดเปน 4
ประเภทอันไดแก อํานาจ (Power), บทบาท (Role), ประเภทงาน (Task) และตัวบุคคล (Person)
จนถึงการศึกษาในปจจุบนั ที่มีการแขงขันระหวางองคกรสูง ทําใหมุมมองในการ
แบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรมุงเนนไปที่คุณลักษณะที่เกีย่ วของกับการปฏิบัตงิ านขององคกร
โดยตรง ซึง่ รูปแบบที่พบไดบอ ยครั้งในการอางอิงถึงการศึกษาดานการบริหารจัดการไดแกรูปแบบ
ของ Cameron and Quinn (2000) ที่ทาํ การศึกษาและพัฒนาการแบงประเภทของวัฒนธรรม
องคกรเริ่มมาตั้งแตป 1980 จนถึงปจจุบนั ใชคุณลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองคกร 2 ดาน
สําหรับการประเมินไดแก ประการแรกคือความยืดหยุน (Flexibility) กับเสถียรภาพ (Stability)
และประการทีส่ องคือการเนนปจจัยภายนอก (External Focus) และการเนนปจจัยภายใน
(Internal Focus) ซึง่ ทําใหสามารถทําการแบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรออกไดเปน 4 ประเภท
อันไดแก Clan Culture มีความยืดหยุน และการเนนปจจัยภายในสูง, Adhocracy Culture มีความ
ยืดหยุน และการเนนปจจัยภายนอก, Market Culture มีเสถียรภาพและการเนนปจจัยภายนอก
และHierarchy Culture มีเสถียรภาพและการเนนปจจัยภายใน
จากการรวบรวมศึกษาเกีย่ วกับการแบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรจาก
การศึกษาในอดีต ผูเขียนพบวาการแบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรที่มีผูทาํ การศึกษาสามารถ
จัดเขาหมวดหมูเดียวกันได ซึ่งสรุปเปน 4 ประเภทโดยยึดการแบงประเภทของวัฒนธรรมองคกร
ของ Cameron and Quinn (2000) เปนหลัก แสดงไดดังรูปตอไปนี้
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ภาพที่ 2 ประเภทของวัฒนธรรมองคกรจากโครงสรางของ Cameron and Quinn และจาก
การศึกษาอื่นๆ
จาการทบทวนวรรณกรรมพบวาการแบงประเภทวัฒนธรรมองคกรโดยใชการวัดคา
คุณลักษณะของความยืดหยุนกับเสถียรภาพ และปจจัยภายนอกและภายใน ถูกนําไปอางอิงใน
งานการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรสมัยใหมเปนอยางมาก ซึง่ ในบางการศึกษาอาจทําการ
เรียกชื่อของวัฒนธรรมองคกรแตละแบบไมเหมือนกันแตมีคานิยมและคุณลักษณะที่เหมือนกัน
1.6 สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกร
สิ่งทีท่ ําใหเกิดลักษณะของวัฒนธรรมองคกรแตกตางกันคือคุณลักษณะตางๆ
ที่เปนสวนประกอบ จากการศึกษาเกีย่ วกับความหมายของวัฒนธรรมองคกรในขั้นตนผูเขียนพบวา
มีคํานิยามเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมองคกรในเชิงกวางและหลากหลาย แตอยางไรก็ตาม
ในนิยามสวนใหญจะเปนการใหความหมายกับ คุณคาและบรรทัดฐานที่เปนพืน้ ฐานในการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมขององคกร
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สําหรับการศึกษาเกีย่ วกับระดับของวัฒนธรรมองคกร มีการอางอิงถึงลักษณะที่
คลายกับภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg) ประกอบไปดวยสวนทีม่ องเห็น (Visible) และสวนที่มองไมเห็น
(Invisible) อันไดแก ความเชื่อ (Assumption), คุณคา (Value) และบรรทัดฐาน (Norms) (สุพานี
2549) ซึ่งสําหรับสวนที่มองไมเห็นเปนสวนที่เปนสวนทีก่ อ ใหเกิดพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมองคกรของแตละองคกร แบงออกได 3 ระดับตามการศึกษาของ Edgar Schein (1984)

ภาพที่ 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), ความยอมรับไดตอความเสีย่ ง
(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 ประการกับ
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) เปนการแบงสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรที่มงุ เนนในประเด็น
ของการจัดการองคกรเปนหลัก หากนําการแบงสวนประกอบวัฒนธรรมองคกรของทัง้ 2 การศึกษา
จะพบความสัมพันธดังรูปตอไปนี้

แผนภูมิที่ 6 ความสัมพันธของการแบงสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกร
จากทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องสวนประกอบของวัฒนธรรม
องคกรเพื่อหาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรสรุปไดวา สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรทีท่ ําการ
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รวบรวมไดจากการศึกษาในอดีตมีรายละเอียดที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน จึงอาจกลาวไดวา การ
พิจารณาสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรตามการศึกษาของ Cameron and Quinn (2000) ใน
การศึกษาวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษา จะสามารถครอบคลุมสวนประกอบจากการศึกษา
อื่นได
1.7 การปรับวัฒนธรรมองคกร
องคกรที่ปฏิบตั ิงานรวมกันทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและปรับ
วัฒนธรรมใหเหมาะสมซึง่ กันและกัน โดยมีกลไก (Function) ในการรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกอันสงผลกับการกําหนดเปาหมาย (Goal) และระบบภายใน (System) (Martin 1981) ที่
ตองปรับใหเหมาะสม
ปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอกสงผลมิติของวัฒนธรรมองคกร ทําใหลักษณะ
ของวัฒนธรรมองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลใหการแสดงออกของ พฤติกรรม
คุณคาและพื้นฐานอันกอใหเกิดความเชื่อขององคกรเปลีย่ นแปลง (Toit 2002)

แผนภูมิที่ 7 ปจจัยนําเขาการปรับวัฒนธรรมและผลที่ได (Toit 2002)
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2. สรุปการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ไดกลาวถึงตัง้ แตเริ่มตนบท สามารถทําการสรุป
ประเด็นของการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของกรณีศึกษาซึ่งเปน องคกรกอสราง (Project
Organization) ไดวา เนื่องดวยลักษณะของงานโครงการกอสราง (Construction Project) ที่มี
ลักษณะเฉพาะจึงทําใหเกิดลักษณะขององคกร การทํางาน พืน้ ฐาน และโครงสรางทีแ่ ตกตางจาก
องคกรทั่วไป ซึ่งเปนสวนประกอบในระดับตางๆ ของวัฒนธรรมองคกรทั้งในสวนที่สามารถสังเกต
ได และสวนที่เปนสวนลึกของวัฒนธรรมองคกร
อนึ่งในการศึกษาเพื่อหาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรสําหรับการศึกษาของสาร
นิพนธนี้ ผูเขียนจึงทําการแบงสวนในการศึกษาเปน 2 สวนอันไดแก สวนแรกเปนการสังเกตองคกร
กรณีศึกษาซึง่ จะแสดงผลออกเปนขอเท็จจริงในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม และสวนที่
สองดวยการประเมินวัฒนธรรมองคกรดวยเครื่องมือประเมินวัฒนธรรมองคกร (Organization
Culture Assess Instrument: OCAI) เพื่อคนหา คุณคาและบรรทัดฐานขององคกรกรณีศึกษา
พรอมทําการสรุปในชวงทายของการศึกษา

บทที่ 3
กระบวนการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ทําใหทราบถึงนิยามและความสําคัญของ
วัฒนธรรมองคกร นําไปสูก ารศึกษาสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกร ลักษณะขององคกรและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากคุณลักษณะเฉพาะของงานโครงการกอสรางนํามาใชเปนกรอบในการ
กําหนดเครื่องมือในกระบวนการศึกษาวัฒนธรรมองคกรขององคกรกรณีศึกษา อันประกอบไปดวย
การศึกษาเครื่องมือและกระบวนการดังนี้
1. การตรวจสอบวัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกรประกอบดวยสวนทีม่ องเห็น สามารถสังเกตไดและสวนที่มองไม
เห็นคลายภูเขาน้าํ แข็ง (สุพานี 2549) มีแกนกลางคือคุณคา (Value) และบรรทัดฐาน (Norm) ที่จะ
สะทอนใหเกิดทางกายภาพขององคกรและเปนพื้นฐานใหกับรากของความเชื่อขององคกร (Schein
1984)
1.1 ขอสังเกตสวนประกอบของวัฒนธรรมที่มองเห็นได
สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรในระดับแรกคือสวนที่มองเห็น สามารถ
ทําการศึกษาดวยกระบวนการสังเกตได ซึ่งจะทําการสังเกตลักษณะที่สังเกตเห็นได (Tangible
Sign) หรือเรียกวา Artifact อันแสดงออกมาจากองคกรเชน ผังองคกร พฤติกรรม การแตงกาย
Logo ลักษณะทางกายภาพ เปนตน
การสังเกตสวนประกอบที่มองเห็นไดของวัฒนธรรมในสารนิพนธนี้จะทําการสังเกต
ในเนื้อหาของประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
1.2 การประเมินวัฒนธรรมองคกรในสวนที่มองไมเห็น
ในการศึกษาทางเกี่ยวการสรางความเขาใจวัฒนธรรมขององคกรหรือการ
เปลี่ยนของระบบโครงสรางองคกร จําเปนที่จะตองทําการตรวจสอบความสัมพันธระหวางคุณคา
(Value) ในโครงสรางองคกร (Organization Structure) (Denison& Spreizer 1991) ดังนัน้ ในการ
ประเมินองคกรจึงเปนคาของการวัดในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
การวัดวัฒนธรรมองคกรในอดีตนักวิจัยบางทานใชการวิเคราะหเรื่องราว
สัญลักษณ พิธี เพื่อใหไดรองรอยของวัฒนธรรมไดใชคําถามปลายเปดเพื่อที่จะประเมินคานิยมของ
24
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บุคลากรในองคกร บางกรณีการวิเคราะหถอยแถลงปรัชญาขององคกรจะชวยใหเขาใจวัฒนธรรม
องคกรได (สมยศ 2546) เหตุที่เปนดังนัน้ เนื่องจากการนิยามความหมายของวัฒนธรรมองคกรใน
อดีตไดเนนความหมายของวัฒนธรรมองคกรใหเปนเรื่องของสัญลักษณ (Symbol) แตใน
การศึกษาวัฒนธรรมองคกรสมัยใหม วัฒนธรรมองคกรมีความหมายถึง ระบบของทุกๆอยางที่
กอใหเกิดความเขาใจรวมกันในแนวทางการประพฤติ และแนวทางในการทํางานในองคกรนัน้ ๆ
(Robbins 2003) ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือในการวัดวัฒนธรรมองคกรสมัยใหมจึงเปนแบบ
ประเมินซึง่ มุง เนนการศึกษาการทํางานและรูปแบบของระบบในองคกรที่มีผลตอการแสดงออกของ
องคกรนัน้ ๆ
2. เครื่องมือทางวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture Instrument)
สําหรับการศึกษาวัฒนธรรมองคกร สิ่งสําคัญที่นิยมใชในการศึกษาองคกรเพื่อใช
บงชี้ลักษณะของวัฒนธรรมองคกรคือเครื่องมือทางวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture
Instrument) หรือ OCI
มีการศึกษาเกีย่ วกับ OCI พบวาจํานวนของ OCI ที่สามารถทําการอางอิงไดมีมากถึง
142 ผูทําการศึกษา (Taras 2008) ซึ่งมีความหลากหลายของวิธีและรูปแบบของการศึกษา ดังนัน้
สําหรับในการศึกษาของสารนิพนธฉบับนี้ไดนําเสนอการศึกษาในประเด็นตางๆ ของ OCI เพื่อใช
ในการคัดเลือก OCI ที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชในการหาวัฒนธรรมองคกรขององคกรกรณีศึกษาดังนี้
2.1 วัตถุประสงคและรูปแบบของ OCI
ประโยชนของการทราบวัฒนธรรมที่องคกรเปนอยู ซึง่ เปนวัตถุประสงคของ
OCI ผลที่ไดเพื่อนําใชในการวางแผนการบริหารจัดการองคกรใหเหมาะสมกับงานที่องคกรทํา และ
ใชในการกําหนดแผนในการปรับองคกรใหสอดรับกับงานโครงการประเภทเดียวกันตอไปในอนาคต
วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่ใชในการกรองรูปแบบของกลยุทธที่เหมาะสม (Swidler 1986) เพื่อให
เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพกับโครงการ (Cheng 1989) ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส
ในการทํางานใหสําเร็จ
ผลที่ไดจาก OCI เพื่อวัดมิตขิ องแกนของวัฒนธรรมองคกร (Core Dimension of
Organizational Culture) การศึกษาและพัฒนา OCI สามารถแบงรูปแบบของ OCI ออกได 2
ประเภทไดแกการศึกษาในเชิงคุณภาพและการศึกษาในเชิงปริมาณ
การศึกษาในระยะแรกเริ่มดวยงานวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative) มีเปนลักษณะ
ชุดของคําถามเพื่อหาความคิดเห็น อาทิเชน Klunchhohn& Strodtbeck (1973), Allen& Dyer
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(1980), Reiger (1987) ซึ่งพบวาขอเสียของการศึกษาในลักษณะนี้คอื ความยากลําบากในการนํา
ขอมูลที่ไดไปใชในการเชื่อมตอกับการศึกษาองคกรในดานอืน่ ๆ
ในระยะหลังไดมีการพัฒนาออกแบบเครื่องมือวิจยั ในเชิงปริมาณ (Quantitative)
เพื่อใชแสดงมิติของวัฒนธรรมองคกร ซึ่งจะวัดผลออกมาในเชิงตัวเลขดวยการใหคาน้ําหนักในแต
ละคําถาม อาทิเชน Enz (1986) เปนการเรียงลําดับความชอบจากมากไปหานอย, Hofstede&
Bond (1988) ใหนา้ํ หนักในแตละหัวขอของคําถาม 1-5 ซึ่งจะมีคา สัมประสิทธิท์ ี่เกิดจากการศึกษา
เปนตัวคูณเพือ่ หามิติในแตละแกนของวัฒนธรรม, Harrison& Stokes (1992) ใชการใหลาํ ดับของ
สิ่งที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงจากมากไปหานอย, Cameron& Quinn (2000) เปนการใหสัดสวน
ของคะแนนเต็ม 100 แบงออกเปน 4 สวนในแตละมิติ ตามความเห็นของผูถูกสํารวจ, McGuire,
Fok& Kwong (2006) ใชการสรางคําถามตอบในแตละประเด็นดวยคําตอบวาเห็นดวยแทนดวย 1
และไมเห็นดวยแทนดวย 2 นําผลที่ไดไปรวมเพื่อหามิตขิ องแกนวัฒนธรรม ขอดีของ OCI ในเชิง
ปริมาณมีขอดีในดานของการแสดงผล และการนําคาที่ไดในการวัดแตละมิติของวัฒนธรรมไปใช
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบไดงาย
2.2 การเปรียบเทียบ OCI ในเชิงปริมาณ
เพื่อเปนการคัดเลือก OCI ที่เหมาะสมกับการศึกษา ผูเขียนไดทําการเลือก
OCI ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ดวยเหตุผล 2 ประการคือ 1) เปน OCI ที่ถูกใชอางอิงใน
การศึกษาวัฒนธรรมองคกรในสมัยปจจุบนั อยางแพรหลายและมีความเปนสากล, 2) ประโยชน
ของการแสดงผลมิติของวัฒนธรรมในเชิงปริมาณ ทําใหสามารถใชเครือ่ งมือทางคณิตศาสตรเพื่อ
ชวยในการเปรียบเทียบและวิเคราะหไดงา ย
ประเด็นสําคัญของการศึกษาเปรียบเทียบ OCI นี้เพื่อคนหาวาเนื้อหาใน OCI ที่จะ
ทําการคัดเลือกมาใชในสารนิพนธประกอบดวยหลักการและเหตุผลดังนี้ไดแก 1) ความครอบคลุม
สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรเปนสาเหตุหลัก, 2) ความสะดวกในการใชงาน ใชงานไดงาย
และการแสดงผลการศึกษาที่ชัดเจน เปนประเด็นสนับสนุน
จากการศึกษาจากผูท ําการศึกษาหลายทานมีชื่อในการเรียกที่แตกตางกันไป แตมี
วัตถุประสงคเดียวกันคือเพือ่ ทําการวัด (Measuring) วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture)
เพื่อคนหาคุณคา (Value) ขององคกรเหมือนกันทัง้ หมด ซึ่งสามารถแสดงเพื่อทําการเปรียบเทียบ
ไดดังที่จะทําการแสดงตอไป ทัง้ นี้ผูเขียนไดนํา OCI ตัวอยางจาก 5 การศึกษาเรียงตามเวลาที่
ทําการศึกษา พรอมทัง้ กําหนดหมายเลขของมิติในแตละ OCI เพื่อใชในการอางอิงในการศึกษา

27
ตารางที่ 1 Enz, 1986: Organization Value Scale
หมายเลข
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21

มิติของแกนวัฒนธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture)
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
HB1
HB2
HB3
HB4
HB5
HB6

มิติของแกนวัฒนธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture)
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
HS1
HS2
HS3
HS4
HS5
HS6
HS7
HS8
HS9
HS10
HS11
H12
HS13

มิติของแกนวัฒนธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture)
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
CQ1
CQ2
CQ3
CQ4
CQ5
CQ6

มิติของแกนวัฒนธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture)
Dominant Characteristics
Organizational Leadership
Management of Employees
Organization Glue
Strategic Emphases
Criteria of Success

ตารางที่ 5 Sarros, 2005: Organizational Culture Profile
หมายเลข
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

มิติของแกนวัฒนธรรมองคกร (Core Dimension of Organizational Culture)
Performance Orientation
Social Responsibility
Supportiveness
Emphasis on Rewards
Stability
Competitiveness
Innovation
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จากการเปรียบเทียบ OCI ตัวอยางในประเด็นของมิติของวัฒนธรรมองคกรพรอม
ทั้งพิจารณาถึงความสัมพันธของในแตละประเด็น สามารถนํามาสรางเปนตารางความสัมพันธของ
ความเหมือนหรือสอดคลองกันเพื่อนําไปสูขอสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 6 สรุปความสัมพันธ ความสอดคลองรวม จาก OCI ตัวอยาง
ประเด็นในการวัดวัฒนธรรม
1. ลักษณะเดน (Character)
2. ภาวะผูนาํ (Leadership)
3. การจัดการคนในองคกร
(Employee Management)
4. ความสัมพันธ (Relationship)
5. กลยุทธ (Strategy)
6. เปาหมายขององคกร
(Organization Objective)

หัวขอจากการศึกษา OCI ของ OCI กรณีศกึ ษา
E10, HS3, HS13, HB3, HB6, CQ1,
E20, HS5, HS8, CQ2,
E3, E6, E9, E11, E19, HS1, HS4, HS6, HS14, HB2,
HB5, CQ3, S4, S5
E16, HS2, HS7, HS9, HS11, HS12, CQ4, S3
E4, E13, E14, E15, E17, HB1, HB4, CQ5, S6, S7
E1, E2, E5, E7, E8, E12, E18, E21, HS10, HS15, CQ6,
S1, S2

เมื่อพิจารณาจาก OCI ที่นาํ มาศึกษาในขั้นตนพบวามิติในการใชวัดวัฒนธรรม
องคกรในแตละ OCI อาจกลาวสรุปได 3 ประเด็นดังนี้ 1) มีประเด็นในการศึกษาที่คาบเกี่ยว
(Overlap) และมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันได ซึ่งอาจเกิดจากการศึกษาตอเนื่องในเรื่องของ
วัฒนธรรมองคกรและการอางอิงซึ่งกันและกัน, 2) แมวาปริมาณของหัวขอในการวัดวัฒนธรรม
องคกรในแตละ OCI จะไมเทากันก็ตาม แตก็สามารถแบงจัดหมวดหมูรวมกันได 6 ประการที่ได
จากการศึกษาสวนประกอบวัฒนธรรมองคกรในบทที่ 2 , 3) ประเด็นในการวัดมิติของวัฒนธรรมใน
ดานของการจัดการคนในองคกร (Employee Management) เปนดานที่มกี ารกลาวถึงมากที่สุด
และมิติในดานเปาหมายขององคกร (Organization Objective) รองลงมา ซึ่งสัมพันธกับการจํากัด
ความหมายของวัฒนธรรมองคกร
ดังนัน้ จากการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือก OCI ในการศึกษาของสารนิพนธ
ฉบับนี้ตามหลักการและเหตุผลของการศึกษา สามารถสรุปไดวา OCI ที่ทาํ การศึกษาโดย
Cameron& Quinn (2000) ที่เรียกวา Organizational Culture Assess Instrument (OCAI) เปน
OCI ที่จะถูกนําไปใชในการศึกษาสารนิพนธฉบับนี้ตอไป

31
2.3 แบบประเมินวัฒนธรรมองคกร (OCAI)
เครื่องมือประเมินวัฒนธรรมองคกรถูกออกแบบและสรางขึ้นมาจากนิยามรวม
สมัย (Contemporary) ของวัฒนธรรมองคกรประกอบไปดวย คุณคา (Value), รูปแบบของผูนํา
(Leadership Style), กระบวนการทํางาน (Procedure), กิจวัตร (Routines) และมุมมองที่องคกร
มีตอความสําเร็จ วัฒนธรรมองคกรแสดงถึงคุณคา สมมุติฐาน ความคาดหวัง และเปนสิ่งที่กาํ หนด
ลักษณะขององคกรในชวงเวลานัน้ ๆ (Cameron& Quinn 2000)
Cameron และ Quinn (2000) ไดทําการพัฒนาโครงราง (Framework) วัฒนธรรม
องคกรที่สรางขึ้นบนทฤษฎีพื้นฐานเรียกวา Competing Values Framework หรือ แบบประเมิน
วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture Assessment Instrument : OCAI) โครงรางนี้จะสราง
ใหเกิดรูปรางของแผนภูมิอันเกิดจากการอางอิงถึงคาของ 2 มิติหลักของวัฒนธรรมองคกร ในการ
วัดคุณลักษณะ 6 ประการของวัฒนธรรมองคกรอันไดแกลักษณะเดนขององคกร (Dominant
Characteristics), ภาวะผูน าํ องคกร (Organizational Leadership), การบริหารคนในองคกร
(Management of Employees), พันธะในองคกร (Organization Glue), กลยุทธหลัก (Strategic
Emphases) และ เงื่อนไขของความสําเร็จ (Criteria of Success) มิตแิ รกคือการเปรียบเทียบ
ระหวางลักษณะเดนขององคกรในดานความยืดหยุน (Flexibility) ความเปนอิสระ (Individual)
และความเขมงวด (Stability) การควบคุม (Control) ซึ่งบงชี้ถงึ วาองคกรมีลักษณะเหมือนสิง่ มีชวี ติ
(Organic) หรือเครื่องจักร (Mechanistic) ในสวนของมิติที่ 2 ไดแกการใหความสําคัญกับใน
(Internal) หรือดานนอก (External) ขององคกร เพื่อสรางใหเกิดรูปรางองคกรในลักษณะของ
แผนภูมิเรดาร (Radar Chart)
2.3.1 กระบวนการประเมินดวย OCAI เริ่มดวยการสงแบบสอบถาม
ใหกับบุคลากรในองคกรที่ตอ งการจะวัดวัฒนธรรม ซึง่ ในชุดของคําถามประกอบไปดวยคําถาม 6
ขอในมิติตางๆ ของวัฒนธรรม ในแตละขอจะมีสวนประกอบทัง้ หมด 4 สวนยอย (A, B, C และ D)
ซึ่งในแตละหัวขอจะใหผูถูกประเมินทําการกรอกคะแนนใหขอยอยทัง้ 4 รวมกันเปนคะแนนเต็ม
100 คะแนนรวมคะแนนเต็มใน 6 หัวขอเปน 600 คะแนน โดยคะแนนที่ใหในแตละขอยอยจะเปน
คะแนนที่ทาํ การเพิ่มลดทีละ 5 คะแนน ตัง้ แต 0, 5, 10, 15 ,20 ไปจนถึง 100
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ภาพที่ 4 ตัวอยางการกรอกคะแนน OCAI (Camero& Quinn 2000)
คะแนนที่ไดจากการกรอกในเบื้องตนจะถูกนํามารวมกันตามขอยอยในแตละ
ขอ ทําใหไดผลรวมของคะแนนทั้งหมด 4 ชุด ซึ่งจะเปนตัวแทนของประเภทของวัฒนธรรมทัง้ 4
ประเภท คะแนนที่ไดจะถูกนํามาหาคาเฉลี่ยจากประชากรที่ทาํ การศึกษา เพื่อนําไปใชในการ
กําหนดตําแหนงใน Matrix ขนาด 2X2 เพือ่ นําไปสรางแผนภูมิเรดาหเพื่อแสดงมิติของวัฒนธรรม
องคกร
รูปแบบของมิติของวัฒนธรรมองคกรในการศึกษาของ Cameron& Quinn
(2000) จะเปนรูปแบบของเมตริกซ (Matrix) ขนาด 2X2 ในแนวแกนตั้งแทนคุณคาในเรื่องความ
ยืดหยุน (Flexibility) และการควบคุม (Control) และในแนวแกนนอนแทนคุณคาในเรื่องของ
ภายใน (Internal) และภายนอก (External)
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ภาพที่ 5 Matrix ของมิติวัฒนธรรม (Cameron and Quinn 2000)
2.3.2 ผลการประเมินจาก OCAI ผลลัพธอันเกิดจากแบบประเมิน
วัฒนธรรมองคกรคือ แผนภูมิเรดารที่แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบคาของประเภทวัฒนธรรม
องคกรทัง้ 4 รูปแบบในแตละ Quart rant ของแผนภูมิอันไดแก Clan Culture, Adhocracy
Culture, Market Culture และ Hierarchy Culture ซึ่งในแตละรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรจะมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป

แผนภูมิที่ 8 ตัวอยางแผนภูมิเรดาหที่ไดจาก OCAI
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ดวยแผนภูมิเรดาหที่ไดจากคะแนนที่เกิดจากผูถกู ประเมิน จะสามารถทําการ
ประเมินและวิเคราะหคุณคาของวัฒนธรรมองคกรไดจากลักษณะของกราฟที่ไดซึ่งจะเปนลักษณะ
เดนของวัฒนธรรมขององคกรที่ทาํ การประเมิน

ภาพที่ 6 คุณคา (Value) ใน Matrix ของ OCAI
2.3.3 ประเภทของวัฒนธรรมองคกรจากแบบประเมิน สามารถแบง
ออกได 4 ประเภทจาก Matrix ขนาด 2X2 ของมิติวัฒนธรรมดังตอไปนี้
Clan Culture มีความยืดหยุน และการเนนปจจัยภายในสูง ลักษณะของ
องคกรมีลักษณะคลายเปนครอบครัวขยาย เต็มไปดวยการมีสวนรวมในการกําหนดคุณคาและ
เปาหมายขององคกร การผูกพัน(Commitment) ของคนในองคกรตอองคกรอยูในระดับที่ดี
เทียบเทากับทีอ่ งคกรให ความสําเร็จของงานเกิดขึ้นโดยทีมงานที่สามารถทําการตัดสินใจไดดวย
ตัวเอง และมีลกู คาทีม่ ีลักษณะเหมือนกับเปนผูรวมงาน (Partner)
Adhocracy Culture มีความยืดหยุน และการเนนปจจัยภายนอกสูง เปน
ลักษณะขององคกรที่กอตัง้ ใหมหรือองคกรเฉพาะกิจโดยทั่วไป สภาพแวดลอมสงผลใหองคกรมี
การปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุน สูง สําหรับคนในองคกรมีแรงกระตุนจากนวัตกรรม (Innovative),
ความสรางสรรค (Creative) และลักษณะการลงทุน มีการกระจายอํานาจสูท ีมงานและตัวบุคคล
ปจจัยภายนอกเปนตัวแปรสําคัญในการสรางวัฒนธรรมขององคกรประเภทนี้
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Market Culture มีเสถียรภาพและการเนนปจจัยภายนอกสูง เปนองคกรที่ถูก
กําหนดดวยปจจัยภายนอกแตมีการวางอํานาจภายในแบบรวมศูนยซงึ่ เปนลักษณะเฉพาะทีท่ ําให
แตกตางจาก Adhocracy Culture ประสิทธิผลขององคกรวัดที่ความสามารถในการทํากําไรและ
สวนแบงทางการตลาด คุณคาหลักขององคกรคือความสามารถในการแขงขันและความสามารถ
ในการผลิตทีม่ ีการวัดผลในองคกรเทียบกับอดีตและการคาดการณในอนาคต
Hierarchy Culture มีเสถียรภาพและการเนนปจจัยภายในสูง เปนรูปแบบ
ขององคกรราชการ องคกรสาธารณะทั่วไปหรือองคกรทีม่ ีอายุเกาแกเพราะองคกรดังทีก่ ลาวมาเปน
องคกรที่มีรูปแบบของการทํางานที่คงที่ สม่าํ เสมอ เปนองคกรที่ตองมีความนาเชื่อถือมีกฎระเบียบ
ในการปกครองและมีกระบวนการทํางานทีเ่ ปนมาตรฐานกับทุกคนในองคกร อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันที่สภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงทําใหองคกรประเภทนี้มกี ารปรับเปลี่ยนองคประกอบ
บางอยางในองคกร

บทที่ 4
ผลการศึกษากรณีศึกษา
เมื่อไดกระบวนการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาตามที่แสดงในบทที่ 3
ซึ่งจะทําการตรวจสอบวัฒนธรรมองคกรในสวนทีม่ องเห็นไดดวยการสังเกตและสวนที่มองไมเห็น
ดวยกรอบที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 และบทที่ 3 ดวยการใชเครื่องมือทาง
วัฒนธรรมองคกร อันไดแก OCAI เพื่อการหาผลของกลุม กรณีศึกษาจะถูกสรุปผลและตั้งขอสังเกต
เบื้องตนของการศึกษาในบทถัดไป
ลําดับของผลการศึกษาในบทนี้จงึ จะทําการแสดงตั้งแต ขอมูลโดยสรุปของกลุม
กรณีศึกษาเพือ่ เปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปองคกรของกรณีศึกษา การสรุปผล
ของการสังเกตสวนประกอบของวัฒนธรรมที่มองเห็นไดจากกรอบที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
และผลที่ไดรับจากการประเมินวัฒนธรรมองคกรดวย OCAI ซึ่งผลของการศึกษาทั้งหมดมี
ดังตอไปนี้
1. ขอมูลขององคกรกรณีศกึ ษา
การศึกษาขอมูลขององคกรกรณีศึกษาเพือ่ ใหทราบถึงพืน้ ฐาน ขอมูลเฉพาะ
ลักษณะที่สงั เกตไดเพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะหถงึ ลักษณะวัฒนธรรมองคกรในสวนที่
มองเห็นไดขององคกรกรณีศึกษา ซึ่งมีดงั ตอไปนี้
1.1. ลักษณะโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการทีก่ ลุมกรณีศึกษาตองดําเนินการไดแก การ
ดําเนินงานศึกษารายละเอียดทบทวนโครงการที่เกี่ยวของ โครงการทีม่ คี วามคลายคลึงที่ระบุใน
สัญญาเพื่อหาความเหมาะสม จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ออกแบบ และจัดทําเอกสาร
ประกวดราคา สําหรับโครงการกอสรางรถไฟฟา ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย
(Blue Line Extension) ชวงบางซื่อทาพระและชวงหัวลําโพงบางแคในระยะเวลาทํางาน 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) เชื่อมตอจากสถานีหวั ลําโพงไป 4 สถานีเชื่อมตอ
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เขากับสวนที่ 2) คือสถานีทา พระซึง่ เปนสถานีรว ม (Interchange) แบบยกระดับ (Elevated) บน
ถนนจรัลสนิทวงศขามแมน้ําเชื่อมเขากับสถานีบางซื่อของรถไฟฟาสายสีน้ําเงินเดิม (Existing Blue
Line) และสวนยกระดับจากสถานีรวมทาพระไปทางบางแคสิ้นสุดโครงการที่สถานีหลักสอง พรอม
ดวย 3) งานอาคารประกอบอันไดแก โรงซอมบํารุง (Depot) และ อาคารจอดแลวจร (Park& Ride)
1.2. รายละเอียดของแตละบริษัทและเจาของโครงการ
องคกรกรณีศึกษาทําการรวมกลุมในลักษณะกิจการรวมคาแบบ
Consortium โดยกลุมบริษัทที่ปรึกษาทัง้ หมดจะรวมกันรับผิดชอบ (Jointly and Severally Liable)
ตอการปฏิบัติงานภายใตสญ
ั ญาโครงการ มีชื่อเรียกกลุม โดยยอวา BMTC (Bangkok Mass
Transit Consultants Consortium) โดยมอบหมายใหบริษัท เทสโก จํากัด ทําหนาทีบ่ ริษัทหลัก
(Lead Firm)
กลุมกรณีศึกษาคือกลุมที่ปรึกษาออกแบบระบบรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย
ของการรถไฟฟามหานคร เปนกลุมที่เกิดจากการรวมของบริษัทที่ปรึกษาสถาปนิกและวิศวกร 8
บริษัทอันไดแกบริษัท เทสโก จํากัด, บริษทั ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด, บริษัท เอ็มเอเอ
คอนซัลแตนท จํากัด, บริษทั ไอที อินเตอรเนชันแนล จํากัด, บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท
จํากัด, บริษัท นอร คอนซัลแตนท จํากัด, บริษัท ดีทู คอนซัลแตนท จํากัด, TEWET Transport
East West Expert Team GmbH

ภาพที่ 7 โลโกของบริษัทที่รวมในกลุมกรณีศึกษา

ภาพที่ 8 โลโกของกลุมกรณีศึกษาที่ใชในโครงการ
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1.3. ขอบเขตงานและหนาที่ของกลุม กรณีศึกษา
ขอบเขตของงานของกลุมกรณีศึกษาแบงออกเปน 3 สวนหลักอันไดแก 1)
ออกแบบและจัดทําเอกสารประกวดราคา ไดแกงานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive
Design) สําหรับสวนใตดินและงานออกแบบรายละเอียด (Detail Design) สําหรับงานยกระดับ,
2) จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ และสือ่ การนําเสนอโครงการ และ 3) การศึกษาดูงานระบบ
รถไฟฟา
หนาที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา ตามที่ระบุในสัญญาสรุปความไดวาเปนการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการในขอบเขตที่กําหนด ซึ่งมีลกั ษณะเดนคือการ
ดําเนินงานในโครงการตองเปนในลักษณะที่เปนสากล แบบทางดานเทคนิคทั้งหมดตองจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษ โดยที่จะตองทําการอยูในประเทศไทยตลอดระยะเวลาการดําเนินงานดวยความ
เห็นชอบจาก รฟม.
รายละเอียดของงานที่แตละบริษัทรับผิดชอบมีดังตอไปนี้
1. บริษัท เทสโก (TESCO) จํากัดบริษัท เปนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาใหบริการ
หนวยงานราชการและเอกชนตั้งแต พศ. 2520 มีบุคลากรประจํามากกวา 150 คน ขึน้ ทะเบียน
บริษัททีปรึกษาไทยกับศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังประเภท A ตั้งแต พ.ศ. 2534 มีผลงาน
การใหบริการที่ปรึกษาที่สาํ คัญให กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร การรถไฟแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมประมง เปนตน มีผลงานอดีตที่
เปนทีย่ อมรับมากกวา 250 โครงการ
ขอบเขตการใหบริการของบริษัท เทสโก ในโครงการรถไฟฟาสายสีนา้ํ เงินสวนตอ
ขยาย เปน Lead firm ของกลุมสงผูจัดการโครงการเขาบริหารงาน, งานออกแบบงานอาคาร
ประกอบอันไดแก Depot และสํานักงานควบคุมการเดินรถไฟฟาและ การทําประชาสัมพันธ
โครงการ (Pubblic Presentation : PP.)
2. บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (TEC) บริษัท TEC เปนบริษัท
วิศวกรทีป่ รึกษาบริษทั แรกของประเทศไทย กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2504 ประกอบดวยพนักงานจํานวน
กวา 240 คน มีผลงานที่ผานมากับหนวยงานของรัฐที่ไดรับการสนับสนุนการเงินทัง้ จากรัฐบาลไทย
และธนาคารโลก (IBRD) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) US. Agency for International
Development (USAID) ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC)
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ขอบเขตการใหบริการของบริษัท TEC ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอ
ขยายคือการทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของฝายบริหารโดยเปนรองผูจัดการโครงการ (DPM), แผนก
สาธารณูปโภค (Utility) และแผนก Presentation
3. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท จํากัด (MAA) เปนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เริ่ม
กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2531 มีบุคลากรกวา 130 คน มีผลงานในการทํางานรวมกับภาครัฐในประเทศ
ไทยและไดทําการขยายงานสูตางประเทศ อาทิเชน โครงการรถไฟฟาความเร็วสูง และโครงการ
ระบบขนสงมวลชนในประเทศใตหวัน โครงการออกแบบถนนในประเทศลาว โครงการสถานี
รถไฟฟาในประเทศเวียดนาม เปนตน
ขอบเขตการใหบริการของบริษัท MAA ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอ
ขยายคือการทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของฝายบริหารโดยเปนรองผูจัดการโครงการ (DPM), แผนก
งานออกแบบระบบประกอบอาคาร (E&M), แผนก Logistic, แผนกโครงสรางสถานีใตดิน และ
แผนกสํารวจ (Survey)
4. บริษัท ไอที อินเตอรเนชันแนล จํากัด (IT) เปนบริษทั สถาปนิก กอตั้งเมื่อ พ.ศ.
2526 มีประสบการณในงานออกแบบในโครงการของเอกชนเปนหลัก และทํางานรวมกับบริษัท
วิศวกรทีป่ รึกษาในอดีตหลายโครงการ
ขอบเขตการใหบริการของบริษัท IT ในโครงการรถไฟฟาสายสีนา้ํ เงินสวนตอขยาย
คือ รับผิดชอบในการออกแบบและทํารายละเอียดประกอบงานสถาปตยกรรมในสวนของสถานี
รถไฟฟาทัง้ สวนใตดิน และสวนยกระดับ
5. บริษัท นอร คอนซัลแตนท จํากัด (Nor) เปนบริษทั วิศวกรโครงสรางเกิดจากการ
รวมตัวของวิศวกรไทยและนอรเวย เนนการออกแบบโครงสรางพาดชวงกวาง สะพาน ที่มี
เอกลักษณในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตที่เนนความบางของเสาและคาน มีผลงานการ
ออกแบบสะพานและโครงสรางรับรางรถไฟฟาทัง้ ในและตางประเทศ
ขอบเขตการใหบริการของบริษัท Nor ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอ
ขยายคือ รับผิดชอบในการออกแบบและทํารายละเอียดประกอบงานวิศวกรรมโครงสรางในสวน
ทางวิง่ รถไฟฟายกระดับ เสาฐานราก และสะพานขามแมน้ํา
6. บริษัท ดีทู คอนซัลแตนท จํากัด (D2) เปนบริษัทวิศวกรไทยเนนการทํางานใน
สวนวิศกรรมโยธา งานปฐพีศาสตร มีประสบการณในงานอุโมงคและโครงสรางใตดนิ ของโครงการ
รถไฟฟาใตดินสายเฉลิมรัชมงคลอันเปนรถไฟใตดินสายแรกของประเทศไทย
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ขอบเขตการใหบริการของบริษัท D2 ในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย
คือ รับผิดชอบในการออกแบบและทํารายละเอียดประกอบงานวิศวกรรมโครงสรางสวนใตดินใน
สวนอุโมงค ทางลอดแมนา้ํ
7. TEWET Transport East West Expert Team GmbH (TEWET) จัดตั้งขึ้นเมื่อป
ค.ศ. 1900 เนนหนักในดานการวิจยั และออกแบบระบบขบวนรถไฟฟารวมถึงการใหบริการที่
ปรึกษาในการจัดองคกรและบุคลากร ใหบริการดานเทคโนโลยี การวิจัยและออกแบบระบบขบวน
รถไฟฟา การจัดการจราจร การออกแบบระบบ การจัดสรรเงินลงทุนในโครงการ
ขอบเขตการใหบริการของบริษัท TEWET ในโครงการรถไฟฟาสายสีนา้ํ เงินสวนตอ
ขยายคือ รับผิดชอบในการออกแบบระบบการเดินรถไฟฟา (M&E) และงานรางรถไฟฟา (Track
Work)
1.4. การจัดองคกรบริหารโครงการ
สําหรับกลุม กรณีศึกษาไดทาํ การแบงการบริหารงานองคกรที่แยกกลุม งาน
ตามลักษณะของงานโดยสามารถแยกกลุม หลักออกได 4 กลุมไดแก กลุมบริหารจัดการ
(Management Team), กลุม ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค (Technical Expertise Team), กลุมงาน
ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และกลุมออกแบบรายละเอียด
(Design/Tender Document Group)
จากลักษณะการแบงกลุมดังกลาว ในแตละกลุมจะประกอบดวยมีหัวหนากลุมและ
หัวหนากลุมยอย แบงเปนทีมงานประสานงานกับ รฟม. เพื่อรวมมือทํางานในโครงการที่มีเวลา
จํากัด
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แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิบริหารองคกร
2. ผลของการสังเกตสวนประกอบของวัฒนธรรมทีม่ องเห็นได
จากการสังเกตสวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรที่มองเห็นได ขององคกร
กรณีศึกษาดวยกรอบจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ
(Artifacts) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีรายละเอียดของแตละสวนดังตอไปนี้
2.1 นวัตกรรมและความรู (Innovation& Knowledge)
ลักษณะโครงการออกแบบกอสรางรถไฟฟา เปนงานทีต่ องใชองคความรู
เฉพาะที่แตกตางจากการออกแบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมโดยทั่วไป เปนโครงการทีเ่ นน
มาตรฐานในระดับสากลเปนหลัก ซึง่ สําหรับประเทศไทยแลวงานโครงการรถไฟฟาเปนโครงการที่
เกิดขึ้นในประเทศในระยะเวลาไมถึง 10 ป โดยเฉพาะหากเปนรถไฟฟาใตดินแลวมีอายุไมถงึ 5 ป
เทานัน้ ดังนัน้ องคความรูและผูเชี่ยวชาญในประเทศจึงมีจํานวนไมแพรหลายมากนัก
สิ่งที่เห็นไดชัดเจนในการทํางานในโครงการกรณีศึกษา พบวาการอางอิง
มาตรฐานสากลเปนสิ่งที่จาํ เปนเปนอยางมาก เนื่องมากจากโครงการระบบขนสงมวลชน
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โดยเฉพาะรถไฟฟาเปนระบบที่เกีย่ วพันธกับประชาชนจํานวนมาก จึงตองเนนความปลอดภัยเปน
สิ่งสําคัญ ซึง่ ในการทํางานออกแบบของโครงการกรณีศึกษาจะอางอิงมาตรฐาน NFPA130
มาตรฐาน NFPA130 เปน Code เฉพาะสําหรับการออกแบบปองกันอัคคีภัยใน
ระบบขนสงมวลชน เปนมาตรฐานทีม่ ีการปรับเปลี่ยนใหทันสมัยทุกปโดยการประชุมรวมในระดับ
นานาชาติ ซึง่ เปนมาตรฐานที่ไมไดมีการใชบังคับในการออกแบบอาคารและโครงการอื่นๆใน
ประเทศไทย รวมทัง้ ในแงของหลักคิดและวิธีการปรับใชของมาตรฐานดังกลาวมีรายละเอียดที่
แตกตางจากเทศบัญญัติไทยเปนอยางมาก ดังนั้นสถาปนิกและวิศวกรไทยจึงไมมีความคุนเคยและ
ชํานาญในการประยุกตใช ดวยเหตุนี้จงึ จําเปนจะตองมีที่ปรึกษาในการออกแบบที่เปนผูเชี่ยวชาญ
จากตางชาติเปนผูตรวจสอบงานออกแบบทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับงานสถานีรถไฟฟา
นอกจากนีย้ ังเกิดนวัตกรรมในการออกแบบที่เปนลักษณะของวิธกี ารแกปญหาแบบ
ใหม ที่ไมเคยปรากฏมากอนในประเทศไทยเนื่องมาจากเหตุผลสองประการอันไดแก ขอจํากัด
นโยบาย เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะที่ เปนประการแรก และอีกประการเกิดจากประสบการณใน
การทํางานโครงการรถไฟฟาในประเทศไทยที่ยังมีไมมากนัก โดยเฉพาะงานรถไฟฟาใตดิน
ตัวอยางที่ชัดเจนในการใชนวัตกรรมในการออกแบบเพื่อแกปญหาในโครงการจาก
เหตุผลทีก่ ลาวมาไดแก กรณีของการออกแบบสถานีสนามไชยเปนสถานีใตดินที่ตงั้ อยูภายในเขต
เกาะรัตนโกสินทรชนั้ ใน ทําใหนอกจากประเด็นในการออกแบบตามเงือ่ นไขคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแลวยังคงตองปฏิบัติตามขอกําหนดจากคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งมี
ขอกําหนดที่มงุ เนนในการจัดการโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร โดยที่มีประเด็นสําคัญที่มีผล
ตอการออกแบบในโครงการคือ เงื่อนไขทีไ่ มอนุญาตใหทําการขุดเปดหนาดินในสวนถนนสนามไชย
ซึง่ เปนถนนเกาที่คาดวามีการกอสรางทับถนนในสมัยโบราณ ทําใหตองทําการกอสรางโครงสราง
สวนใตดินดวยวิธกี ารไมเปดหนาดิน (Mining Method) ซึ่งในดานเทคนิคการกอสรางสถานีใตดนิ
กระบวนการกอสรางแบบขุดเปดหนาดิน (Open-Cut Method) ซึ่งเปนวิธที ี่ใชในการกอสราง
โครงการรถไฟฟาใตดินสายแรกและเปนวิธีที่ผูรับเหมาในประเทศมีความคุนเคย
2.2 องคกรเฉพาะกิจ (Ad-hoc Team)
องคกรกรณีศึกษามีลกั ษณะเดนขององคกรเหมือนกับองคกรงานกอสรางงาน
โครงการคือเปนองคกรเฉพาะกิจ เปนองคกรที่มีชว งอายุเริ่มตนและจบลงพรอมกับวงจรของ
โครงการ โดยที่ชวงอายุขององคกรขึ้นกับระยะเวลาของโครงการทีม่ ีการกําหนดวันเริม่ ตนและจบ
อยางชัดเจนตามสัญญา ซึ่งเมื่อใชเปนกรอบในการพิจารณาองคกรกรณีศึกษาจะพบประเด็นทีม่ ี
ผลกับวัฒนธรรมองคกรดังนี้

43
ระยะเวลาในการทํางานโครงการจริงกับระยะเวลาตามสัญญาแตกตางกันมาก เกิด
มาจากในสภาวะความเปนจริงการทํางานโครงการขนาดใหญ (Mega Project) เปนงานที่มี
ความสัมพันธโดยตรงกับสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมีความไมแนนอนตลอดเวลา
ยกตัวอยางเชนการปรับเปลีย่ นแหลงเงินกูจ ากเดิมที่มีแผนการในการใชเงินกูจากประเทศญี่ปุน
(JBIC) ใหเปลีย่ นมาใชเปนแหลงเงินกูในประเทศของโครงการไทยเขมแข็งแทน ทําแผนงานที่
กําหนดระยะเวลาในการทํางานของบุคลากร (Man Month) ไมครอบคลุมชวงเวลาที่เกิดจากแผน
ทําใหเกิดสภาวะขาดบุคลากรในชวงหลังจากหมดระยะเวลาตามสัญญา
พันธะกิจหลักของกลุมกรณีศึกษาจะเปนการจัดขายแบบประมูลเพื่อหาผูรับเหมา
แตเนื่องดวยการเลื่อนเวลาประมูลออกไปเนื่องการความชัดเจนของแหลงเงินกู ทําองคกร
กรณีศึกษาตองทําการปรับแบบเพื่อใหเขากับขอมูลของปจจุบันโครงการหลังจาการออกแบบ ทํา
ใหเกิดการปรับองคกรบางสวนใหมีลักษณะกึ่งถาวรเพื่อประสานงานกับ รฟม. และทําการจัดการ
งาน ในชวงหลังจากหมดสัญญาตามปกติ ซึ่งเปนการทํางานของบุคลากรนอก Man Month ที่เปน
คาใชจายเพิ่มใหกับทุกบริษทั ที่ไมไดคาดการณไว
ดวยเหตุดงั ขั้นตนทําใหในการวางแผนองคกรเพื่องานโครงการในลักษณะเดียวกันนี้
จําเปนอยางยิง่ ที่ตองมีการประเมินความเสี่ยงและการรับมือในเรื่องของระยะเวลาการทํางานของ
โครงการ พรอมทั้งการวางแผนงานบุคคลที่ยืดหยุนและเหมาะสมกับระยะเวลาที่เพิม่ มากขึน้
นอกเหนือจากสัญญา
2.3 วัฒนธรรมยอย (Subculture)
องคกรกรณีศึกษามีลกั ษณะเปน Consortium อันเกิดจากการรวมตัวของ
บริษัททีม่ ีคามชํานาญที่แตกตางกันเพื่อทําใหงานของโครงการลุลวง ดวยการรวมตัวของบุคลากรที่
มีความแตกตางกันกอใหเกิดวัฒนธรรมยอย (Subculture) ที่จะเปนวัฒนธรรมของกลุมที่มีคา นิยม
และความเชื่อที่คลายคลึงกัน (ณัฏฐพันธและฉัตรยาพร 2547) วัฒนธรรมยอยแบบที่เดนชัดใน
องคกรกรณีศึกษาคือวัฒนธรรมยอยตามอาชีพ (Occupational Subculture)
เนื่องดวยอาชีพที่แตกตางและการมาจากองคกรที่แตกตางทําใหพฤติกรรมและ
วิธีการทํางานที่ตางกันออกไป ดังจะเห็นไดชัดเจนเชนในกรณีของกลุมสถาปนิกและวิศวกรทีม่ อง
ความสําคัญในการออกแบบของสิ่งเดียวกันแตกตางกันไป โดยในกลุมของสถาปนิกเนนในดาน
ความงาม (Aesthetic) มากอนแตวิศวกรเนนที่การอางอิงดวยการคํานวณ ทําใหหลายครั้งในการ
ทํางานจึงมีความเห็นที่แตกตางกันหรือสรางความขัดแยงบางประการขึ้นได แตอยางไรก็ตามใน
การปฏิบัติงานจริงขององคกรกรณีศึกษาตามที่ผูเขียนไดทําการสังเกต พบวามีลักษณะของการ
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ประสานงานเปนไปในลักษณะที่ไมกา วกายในขอบเขตของกันและกัน เปนไปในลักษณะของการ
ถอยทีถอยอาศัยกัน
ดวยเหตุที่ผูนาํ ขององคกรกรณีศึกษาซึง่ ไดแกผูจัดการโครงการ และรองผูจัดการ
โครงการอีก 3 คน มีอาชีพเปนวิศวกร เนือ่ งดวยบริษทั ที่เปน Lead firm เปนบริษัทวิศวกรทีป่ รึกษา
ซึ่งมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการบริหาร การควบคุมในองคกร และเปนองคประกอบหลัก
องคประกอบหนึง่ ในมิติของวัฒนะธรรม (Cameron& Quinn 2000) ทําใหมีความเปนไปไดที่อาจ
พบไดวาหากใช OCAI (Organizational Culture Assess Instrument) ทดสอบกับกลุมกรณีศึกษา
วัฒนะธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาจะมีลักษณะที่ใกลเคียงกับที่ผนู ํามอง
อยางไรก็ตามจะตองทําการพิจารณาลักษณะของวัฒนธรรมในกลุมยอยในสวน
วัฒนธรรมที่มองไมเห็นทีจ่ ะทําการศึกษาในสวนถัดไป เพื่อนํามาใชรว มในการวิเคราะหหาจุดรวม
จุดตางกับวัฒนธรรมของกลุม ตอไป
2.4 โครงสรางองคกร (Organization Structure)
จากการศึกษาผังองคกรขององคกรกรณีศึกษาที่ใชในการปฏิบัตงิ านจริงใน
โครงการ ทําใหทราบวาลักษณะขององคกรกรณีศึกษาเปนโครงสรางแบบเมตริกซ (Matrix) หรือ
เรียกอีกแบบวาโครงสรางแบบขามสายงาน ซึง่ เปนโครงสรางทีน่ ิยมใชงานโครงการกอสราง
โครงสรางองคกรเกิดจากการรวมของกลุมของผูเชี่ยวชาญจากแตละบริษัทในกลุม งานแบบ
Consortium
ผังโครงสรางองคกรของกลุมกรณีศึกษาแสดงการแบงกลุม ของผูทาํ งานในองคกร
ออกเปน 4 สวนใหญ สามารถแบงกลุมของคนทํางานในองคกรออกได 4 สวนดวยกัน อันไดแก 1)
สวนบริหารและที่ปรึกษา (Management& Advisor), 2) สวนสนับสนุนและสํานักงาน
(Supporting), 3) สวนงานสถาปตยกรรม (Architecture), และ 4) สวนงานวิศวกรรม
(Engineering) แยกออกเปนแผนกยอยในแตละสวน และแสดงปริมาณของบุคลากรของแตละ
แผนกเปนตัวเลขในวงเล็บตอที่ดานหลัง
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แผนภูมิที่ 10 ผังองคกร (Organization Chart) ของกลุม กรณีศึกษา
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงสรางองคกรที่มีลกั ษณะที่มีลาํ ดับชัน้ ในการสั่ง
การ (Hierarchy) อันเปนลักษณะของเดนขององคกรแบบราชการ ซึ่งในการจัดโครงสรางองคกรใน
ลักษณะนีม้ ีจดุ ประสงคเพื่อรองรับการประสานงานกับองคกรราชการ
จากผังขององคกรสะทอนใหเห็นถึงการพยามสรางใหกระจายอํานาจการสั่งการใน
องคกร เห็นไดจากการที่โครงการมีตาํ แหนงของรองผูจัดการโครงการ (Deputy Manager) ถึง 3
ตําแหนงทําการตัดสินใจในบางเรื่องแทนผูจ ัดการโครงการ เพื่อใหสามารถแบงงานบริหารและการ
ตัดสินใจไดเร็วขึ้น โดยแบงใหรองผูจัดการโครงการแบงรับผิดชอบงานในสวนงานโยธาบนดินและ
ใตดิน และงานในสวนของการลดผลกระทบประชาชน เพื่อใชจัดการจัดตั้งกลุมทํางานยอย
(Workgroup) เพื่อแกปญหาระหวางดําเนินโครงการ
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รูปแบบของการจัดกลุมทํางานยอยทีน่ ําโดยรองผูจัดการโครงการ (DPM.) เพื่อ
แกปญหาที่เกิดในการทํางานเพื่อตอบสนองระบบการทํางานของเจาของโครงการคือ รฟม. เปน
หลัก ในการนําเสนอประเด็นในการแกปญ
 หาใดๆกับผูบ ังคับบัญชาของ รฟม. จะเปนไปในลักษณะ
ที่เสนอทางแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่ออนุมัติ เนื่องดวยเงื่อนไขในการนัดประชุมกับผูบริหารของ
รฟม. เปนสิง่ ทีจ่ ัดการไดจํากัด และดังนัน้ การประชุมกลุมยอยพรอมจัดทํารายงานเพือ่ หาการ
แกปญหาระหวางองคกรกรณีศึกษากับผูรบั ผิดชอบในระดับปฏิบัติการของ รฟม. จึงเปน
กระบวนการมาตรฐานในการทํางานในโครงการนี้

แผนภูมิที่ 11 Flow Chart กระบวนการทํางานกลุมยอยเพื่อแกปญหาในงานออกแบบ
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3. ผลที่ไดรบั จากการประเมินวัฒนธรรมองคกรดวย OCAI
จากบทที่ 3 กระบวนการในการใชประเมินวัฒนธรรมองคกรในสวนทีม่ องไมเห็น
ของกลุมกรณีศึกษาในสารนิพนธฉบับนี้จะเปนการใชเครื่องมือทางวัฒนธรรมองคกร (OCI) ที่เลือก
มาใชอันไดแก OCAI ทําการประเมินจากมุมมองของกลุม กรณีที่ปรึกษาเอง และจากกลุมของ
ลูกคาของกลุม กรณีที่ปรึกษา (รฟม.) โดยการใชคะแนน (Score) ที่ไดจากแบบประเมิน แลวจึงนํา
ผลที่ไดมาทําการเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง ทัง้ ในสวนของภาพรวมของวัฒนธรรม
องคกรที่ปรึกษาและในสวนของมิติตางๆที่ประกอบกันเปนวัฒนธรรมองคกร เพื่อนําไปใชวิเคราะห
ในสวนทายของการศึกษา
3.1 ผลที่ไดรับจากกลุม กรณีศึกษา
จากการใช OCAI ในการประเมินกลุมกรณีศึกษาดวยมุมมองของกลุม
กรณีศึกษาเมือ่ ทําการรวมคะแนนจากแบบประเมินดวยการเก็บขอมูลจากคนในองคกรกรณีศึกษา
นํามาสรางเปนตารางแสดงคะแนนในมิตติ างๆของวัฒนธรรมจะไดผลดังตารางดานลางตอไปนี้
ตารางที่ 7 ตารางคะแนนจาก OCAI จากมุมมองของกลุมกรณีศึกษา
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จากผลของคะแนนที่ไดพบวามีกลุมของคะแนนที่มากทีส่ ุดในสวนปจจุบัน (now)
อยูในลักษณะของวัฒนธรรมแบบ Hierarchy Culture รองลงมาที่ Clan Culture, Market Culture
และ Adhocracy Culture ตามลําดับ
คะแนนในสวนของมิติวฒ
ั นธรรมที่ควรจะเปน (Prefer) พบวามีคาของคะแนนมาก
ที่สุดทีว่ ัฒนธรรมแบบ Clan Culture รองลงมาที่ Hierarchy Culture, Market Culture และ
Adhocracy Culture ตามลําดับ
เมื่อนําผลของคะแนนของ OCAI มาทําการสรางแผนภูมเิ รดาหเพื่อหาวาองคกร
กรณีศึกษามีลกั ษณะของวัฒนธรรมองคกรแบบใดจากมุมมองของกลุมกรณีศึกษาเอง ตาม
แผนภูมิดานลาง โดยที่คะแนนที่ไดจากการประเมินจะแสดงไวในภาคผนวกดานทายของ
การศึกษา
INTERNAL
Clan Culture (A)
Internal, Flexibility

Hierarchy Culture (D)
Internal, Control
190.33

163.83

163.83

181.83

FLEXIBILITY

CONTROL

135.50

111.67

133.67

124.64

Market Culture (C)
External, Control

Adhocracy Culture (B)
External, Flexibility

EXTERNAL

BMTC OCAI
By BMTC
NOW
PREFER

แผนภูมิที่ 12 วัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาโดยมุมมองของกลุมกรณีศึกษา
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3.2 ผลที่ไดรับจาก รฟม.
จากการใช OCAI ในการประเมินกลุมกรณีศึกษาดวยมุมมองของ รฟม.
(MRTA) เมื่อทําการรวมคะแนนจากแบบประเมินดวยการเก็บขอมูลจากบุคลากรใน รฟม. ที่
ทํางานเกีย่ วของกับของโครงการกรณีศึกษานํามาสรางเปนตารางแสดงคะแนนในมิติตางๆของ
วัฒนธรรมจะไดผลดังตารางดานลางตอไปนี้
ตารางที่ 8 ตารางคะแนนจาก OCAI จากมุมมองของ รฟม.

จากผลของคะแนนที่ไดจากการประเมินโดย รฟม. พบวามีกลุมของคะแนนที่มาก
ที่สุดในสวนปจจุบัน (now) อยูในลักษณะของวัฒนธรรมแบบ Hierarchy Culture รองลงมาที่
Clan Culture, Market Culture และ Adhocracy Culture ตามลําดับ
คะแนนในสวนของมิติวฒ
ั นธรรมที่ควรจะเปน (Prefer) พบวามีคาของคะแนนมาก
ที่สุดทีว่ ัฒนธรรมแบบ Clan Culture รองลงมาที่ Hierarchy Culture, Market Culture และ
Adhocracy Culture ตามลําดับ
เมื่อนําผลของคะแนนของ OCAI มาทําการสรางแผนภูมเิ รดาหเพื่อหาวาองคกร
กรณีศึกษามีลกั ษณะของวัฒนธรรมองคกรแบบใดจากมุมมองของ รฟม. ตามแผนภูมิดานลาง
โดยที่คะแนนที่ไดจากการประเมินจะแสดงไวในภาคผนวกดานทายของการศึกษา
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INTERNAL
Hierarchy Culture (D)
Internal, Control

Internal, Flexibility

166.17

160.00

150.00

187.00

FLEXIBILITY

CONTROL

152.00

121.83

139.00

124.00

Market Culture (C)
External, Control

Adhocracy Culture (B)
External, Flexibility

EXTERNAL

BMTC OCAI
By MRTA
NOW
PREFER

แผนภูมิที่ 13 วัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาโดยมุมมองของ รฟม.
4. ประเด็นจากการประเมินจากมุมมองของกรณีศึกษาและ รฟม.
เมื่อไดผลจากการประเมินองคกรกรณีศึกษาจากมุมมองของกลุมกรณีศึกษาและ
รฟม. พบวามีลักษณะเดนของวัฒนธรรมที่มีทิศทางที่เหมือนกันคือ Hierarchy Culture โดยทีม่ ี
รายละเอียดบางประการที่แตกตางกันบาง แตก็มีแนวโนมที่จะทําใหสามารถทําการสรุปในขั้นตน
ไดวาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาเปนดังที่ทาํ การประเมิน ทั้งนีเ้ มื่อทําการ
แจกแจงรายละเอียดยอยอืน่ ๆเพื่อใชในการวิเคราะหหาปจจัยใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของกลุม
กรณีศึกษาในบทถัดไป
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4.1 มุมมองของกลุม กรณีศกึ ษาและ รฟม.
ผลในภาพรวมของการประเมินดวย OCAI พบวากลุมกรณีศึกษาและ รฟม. มี
ความเห็นตรงกันวาวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาเปนแบบ Hierarchy Culture ที่เดนในมิติ
ดานการควบคุมและภายใน เหมือนกันแตสําหรับ รฟม.แลวจะมีมุมมองตอมิติของวัฒนธรรม
องคกรของกลุม ที่ปรึกษาทีม่ คี าการกระจายตัวทัง้ ดาน ภายนอก-ภายใน และ การควบคุม-ยืดหยุน
มากกวา
มิติของวัฒนธรรมมากกวาครึ่งอันไดแก ลักษณะเดนขององคกร ผูน ําองคกร การ
บริหารคนในองคกร และความสัมพันธในองคกรในมุมมองของ รฟม. และกลุมกรณีศึกษามี
ความเห็นที่ตรงกัน
เมื่อสังเกตจากตารางคะแนนที่ไดสําหรับ รฟม. แลวเห็นวากลุม กรณีศึกษามีมิติของ
วัฒนธรรมสวนตางๆ ที่เนนความยืดหยุน (Flexibility) มากกวาในมุมมองของกลุม กรณีศึกษาเอง
แตยังคงเห็นวามีกระบวนการที่เนนการตอบสนองภายใน (Internal) เหมือนกัน
ตารางที่ 9 ตารางคะแนนในมิติวัฒนธรรมจากมุมมองของกลุมกรณีศกึ ษาและ รฟม.

1. Dominant Characteristics
2. Organizational Leadership
3. Management of Employees
4.Organization Glue
5. Strategic Emphasis
6. Criteria of Success

กลุมกรณีศึกษา (BMTC)
Hierarchy
Hierarchy
Clan
Hierarchy
Hierarchy
Hierarchy

รฟม. (MRTA)
Hierarchy
Hierarchy
Clan
Hierarchy
Market
Market

สิ่งที่เห็นไดเดนชัดมากที่สุดทั้งในมุมมองของกลุมกรณีศกึ ษาและ รฟม. เห็นตรงกัน
คือ มิติของวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษาทัง้ 6 มิติแลวไมมีมิติใดเลยที่เปน Adhocracy Culture
ซึ่งเปนผลที่แตกตางจากสมมุติฐานขัน้ ตนของการศึกษาเปนอยางมาก
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4.2 วัฒนธรรมยอย
วัฒนธรรมขององคกรเกิดจากวัฒนธรรมกลุมยอย ซึ่งในการศึกษาสารนิพนธ
ฉบับนี้มงุ เนนที่วัฒนธรรมยอยตามอาชีพ (Occupational Subculture) เนื่องดวยลักษณะเดนของ
กลุมกรณีศึกษาคือการที่เปนองคกรที่ประกอบขึ้นจากกลุมของผูชํานาญงานจากหลายอาชีพ โดย
ทําการแบงกลุม ของอาชีพออกเปน 4 กลุมอันไดแก กลุม ผูบริหาร, กลุม สถาปนิก, กลุมวิศวกร และ
กลุมสนับสนุนและธุรการ
Internal

Internal

A

A

B

B

FlexibilityControl

Control

D

Flexibility

D

C

C

External

External

Manager

Architect

Internal

A

Internal

B

Control

A

B

Flexibility Control

D

C
External

Admin. & Support

Flexibility

D

C
External

Engineer

แผนภูมิที่ 14 วัฒนธรรมตามกลุมยอย
ผลที่ไดจาก OCAI แยกตามกลุมดังที่กลาวในขั้นตนพบวา ในมุมมองของทั้ง 4
กลุมเห็นวาวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษา มีนา้ํ หนักไปในรูปแบบของ Hierarchy Culture เกือบ
ทั้งหมด กลุมผูบริหาร, กลุมสถาปนิก และกลุมวิศวกร มีมุมมองในการใหลําดับทีเ่ หมือนกัน มีเพียง
กลุมสนับสนุนและธุรการทีม่ คี วามแตกตางโดยใหนา้ํ หนักที่ Clan Culture เปนอันดับแรก เมื่อทํา
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การสรางตารางเพื่อหาความสัมพันธของอันดับของวัฒนธรรมจากมากไปหานอยจะแสดงไดดัง
ตารางดานลาง
ตารางที่ 10 ลําดับของลักษณะวัฒนธรรมกับกลุมอาชีพในปจจุบันจาก OCAI
กลุมอาชีพ/ ลําดับ(มาก-นอย)
1. ผูบริหาร
2. สถาปนิก
3. ธุรการและสนับสนุน
4. วิศวกร

1
D
D
A
D

2
A
C
D
A

3
C
A
C
C

4
B
B
B
B

จากตารางสรุปลําดับของรูปแบบวัฒนธรรมที่แสดง พบวาถึงแมวา จะมีรายละเอียด
ที่แตกตางกันของแตละกลุมอาชีพในทัง้ 2 แกนของแผนภูมิที่ได แตมสี ิ่งที่เห็นไดชัดคือไมวาจะเปน
วัฒนธรรมยอยของกลุมอาชีพใดๆ จะมีลกั ษณะของกราฟที่เอียงไปทางดานซาย ซึง่ หมายถึง
ลักษณะของวัฒนธรรมที่เนนในดานของการควบคุม (Control) เปนหลัก อันเปนลักษณะที่เดนชัด
ของรูปแบบของวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษาคือรูปแบบ D: Hierarchy Culture และมีรูปแบบที่
ดอยที่สุดคือรูปแบบ B: Adhocracy Culture ซึ่งทุกกลุม อาชีพมีมุมมองที่ตรงกัน ซึ่งจะเนนที่ความ
ยืดหยุน (Flexibility)
อาจสามารถบอกไดวากลุมกรณีศึกษาที่มีรปู แบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนไปใน
แนวทางของ Hierarchy Culture เพราะกลุมกรณีศึกษามีมมุ มองทีเ่ ห็นวางานในโครงการออกแบบ
รถไฟฟาของ รฟม. จะตองปฏิบัติงานลักษณะที่เปนกิจวัตร (Routine) และลําดับขั้น (Hierarchy)
มากกวาเปนงานเฉพาะ (Ad-hoc) ที่มีรูปแบบที่มีความพิเศษ ที่ตอ งการความสรางสรรคและ
นวัตกรรมในการจัดการ
4.3 ทิศทางที่ควรเปนของมิตวิ ัฒนธรรมจาก OCAI
ดวยลักษณะของ OCAI ที่มกี ารประเมินใน 2 สวนคือสวนที่เปนวัฒนธรรมใน
ปจจุบัน (Now) และสวนที่เปนวัฒนธรรมทีค่ วรจะเปน (Prefer) ทําใหสามารถทราบถึงทิศทางของ
การปรับมิติวฒ
ั นธรรมในแตละสวน ซึ่งเมื่อพิจารณามิติวัฒนธรรมจากระบบภายใน (Internal
System) ตามแบบจําลองของ Martins (1981) มิติวัฒนธรรมขององคกรกรณีศึกษา 4 ประการอัน
ไดแก ลักษณะเดน (Dominant Characteristics), ภาวะผูนําองคกร (Organizational
Leadership), การจัดการบุคลากร (Manage of Employees) และความสัมพันธในองคกร
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(Organization Glue) พบวามิติวัฒนธรรมดังทีก่ ลาวมาเกือบทั้งหมดลดระดับของการควบคุม
(Control) ใหยดื หยุนมากขึ้น แตยังคงมุง เนนที่ภายใน (Internal) ดังเชนเดิม เวนก็เพียงแตในสวน
ของผูนําองคกรที่เพิ่มเติมในสวนการมุงเนนภายนอกเพิม่ ขึ้น ซึ่งแสดงเปนตารางของการ
เปลี่ยนแปลงมิติวัฒนธรรมไดดังนี้
ตารางที่ 11 ตารางแสดงการปรับมิติวัฒนธรรมในปจจุบนั กับที่ควรจะเปน
มิติวัฒนธรรม
1. ลักษณะเดน (Dominant Characteristic)
2. ภาวะผูนําองคกร (Organizational Leadership)
3. การบริหารบุคลากร (Manage of Employees)
4. ความสัมพันธในองคกร (Organization Glue)

Now
D
D
A
D

Prefer
A
D
A
A

จากผลที่ไดในบทที่ 4 นี้ทงั้ หมดทําใหทราบไดวาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของ
กลุมกรณีศึกษามีลักษณะเดนในรูปแบบของ Hierarchy Culture และมีแนวโนมทีจ่ ะเนนการ
ควบคุม (Control) เปนหลัก ซึ่งไดมาจากการประเมินโดยกลุมกรณีศึกษาเองและจากเจาของ
โครงการ ซึง่ มีรายละเอียดปลีกยอยที่แตกตางกันเล็กนอย ซึ่งผลของการศึกษานี้จะถูกนําไปใช
วิเคราะหเพื่อใชเปนบทสรุปของสารนิพนธในบทที่ 5 ตอไป

บทที่ 5
การวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา
สําหรับบทที่ 5 ของการศึกษาฉบับนี้เปนการรวบรวมสรุปผลของการศึกษาตัง้ แตบทที่
1 จนถึงในบทที่ 4 ซึ่งจะทําการวิเคราะห สรุปผลใชวงตนของบท และทําการตั้งขอสังเกตรวมทัง้
ขอเสนอแนะเปนสวนสุดทายของการศึกษา
1. การวิเคราะหผลการศึกษา
เมื่อทําการวิเคราะหถึงสาเหตุวาเพราะเหตุใดลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของ
กลุมกรณีศึกษาจึงเปน Hierarchy Culture ตามผลการศึกษา ซึ่งเปนลักษณะโดยทัว่ ไปขององคกร
ที่เหมือนดังองคกรขนาดใหญที่มีลําดับขัน้ ซึง่ แตกตางจากสมมุติฐานที่ตงั้ ไวตั้งแตตนของ
การศึกษา
จากผลการศึกษาที่ไดจากบทที่ 4 ในสวนของการใชเครื่องมือประเมินวัฒนธรรม
องคกร (OCAI) โดยทําการประเมินจากภายในคือกลุมกรณีศึกษา และการประเมินจากภายนอก
คือ รฟม. อันเปนองคกรที่ปฏิบัติงานรวมกับกลุมกรณีศกึ ษา พบปจจัยที่เปนเหตุทที่ าํ เกิดลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรกรณีศึกษาประกอบไปดวย 2 ปจจัยไดแกปจจัยจากภายนอกองคกรและปจจัย
จากภายในองคกรซึ่งสงเสริมและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับลักษณะของวัฒนธรรมองคกรใน
ภาพรวมขององคกร
1.1 ปจจัยจากภายนอกองคกร
ปจจัยภายนอกองคกรเปนปจจัยที่มีอทิ ธิพลใหองคกรกรณีศึกษาตองทําการ
ปรับวัฒนธรรมองคกรในดานตางๆ เพื่อใหเกิดความสอดคลองในการทํางานในโครงการออกแบบ
รถไฟฟาของกลุมกรณีศึกษา
1.1.1 เจาของโครงการ (รฟม.) เปนสวนสําคัญในการกําหนดและสราง
กฎเกณฑในโครงการทัง้ หมดตั้งแตยังไมเริ่มตนโครงการ เนื่องดวย รฟม. เปนผูจัดทําสัญญา
เงื่อนไขในโครงการ รวมทั้งเปนผูคัดเลือกที่ปรึกษาของโครงการ ซึง่ จะตองเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้น
ตามที่ รฟม. เห็นควรเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานของ รฟม. ดังนัน้ วัฒนธรรมของกลุม
กรณีศึกษาจึงเปนวัฒนธรรมที่เปนไปในแนวทางเดียวกับ รฟม. ไดแกวัฒนธรรมแบบ Hierarchy
Culture
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รฟม. เปนเหตุที่มีอิทธิพลทําใหวัฒนธรรมองคกรของกลุม กรณีศึกษาเปนดัง
ผลการศึกษาซึ่งสะทอนออกมาในวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษาทีเ่ ห็นไดในเรื่องของ
พฤติกรรม, การจัดโครงสรางองคกร (Organizational Structure) และการปฏิบัติงานที่เปน
ทางการ ในระดับของคุณคา (value) ที่แสดงออกมาในมิติตางๆของวัฒนธรรมที่มุงเนนที่ภายใน
(Internal) องคกร และการควบคุม (Control) โดยจากการวัดคาคะแนนที่ไดในแตละมิติของ
วัฒนธรรมองคกรใน 6 หัวขอ พบวามีคา ของมิติวัฒนธรรมที่มีความใกลเคียงกันเปนอยางมากอยู
4 ขอ อันไดแก ลักษณะเดน (Character), ภาวะผูน ํา (Leadership) กลยุทธที่มงุ เนน (Strategy)
และเงื่อนไขแหงความสําเร็จ (Criteria of Success) ทั้งในสวนของวัฒนธรรมองคกรในปจจุบนั
(Now) และที่ควรเปน (Prefer)
มิติทางวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษาเปนไปในลักษณะที่ไปในทิศทาง
เดียวกับ รฟม. อาจกลาวไดวา เกิดขึ้นจากปจจัยหลักในการบริหารงานโครงการกอสรางคือ เวลา ที่
เปนสิ่งที่จาํ กัด เรงรัด และไมสามารถหาทดแทนได ดังนัน้ วิธที งี่ ายที่สดุ ในการสรางวัฒนธรรม
สําหรับองคกรที่จัดขึ้นเฉพาะกิจสําหรับโครงการคือ การรับเอาวัฒนธรรมขององคกรทีป่ ฏิบัติงาน
รวมมาปรับใชในองคกรเพื่อลดเวลาในการปรับวัฒนธรรมขององคกรกรณีศึกษา ใหเขากันไดกับ
องคกรที่ปฏิบตั ิงานรวมที่เปนเจาของโครงการซึ่งในทีน่ ี้คอื องคกร รฟม.
1.1.2 เปาหมายขององคกรกรณีศกึ ษา แบงเปนเปาเฉพาะในโครงการและ
เปาหมายระยะยาวขององคกรกรณีศึกษา เปาหมายในโครงการขององคกรกรณีศึกษาคือการ
ปฎิบัติงานโครงการใหลุลวงตามเงื่อนไขสัญญาของโครงการ ที่เปนพันธะกิจผูกพันกับ รฟม.
เพื่อใหบรรลุถงึ เปาหมายขององคกรทําใหองคกรกรณีศึกษา ผูนาํ องคกรจึงทําการกําหนดเงื่อนไข
(Criteria) และกลยุทธ (Strategy) ที่เหมาะสมกับการทํางานในโครงการและ รฟม.
เปาหมายระยะยาวขององคกรกรณีศึกษาคือการไดรับเลือกเปนกลุม ที่ปรึกษา
ในโครงการงานออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. ในสายทางที่จะเกิดในอนาคตสายอื่นๆ ดังนัน้ การ
ปฏิบัติงานในโครงการทีท่ ําในปจจุบนั จึงจําเปนจะตองสรางความพึงพอใจใหกับ รฟม. เพื่อใหได
การอางอิงที่ดีอันเปนขอไดเปรียบในการยืน่ เสนอในการคัดเลือกกลุมที่ปรึกษาสําหรับโครงการอืน่
ในอนาคต
จากเหตุทกี่ ลาวมาขัน้ ตนชี้ใหเห็นวาการปรับวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลอง
กับ รฟม. จึงเปนสิ่งสําคัญทีอ่ งคกรกรณีศึกษาจําเปนเพือ่ ใหบรรลุซึ่งเปาหมายขององคกร
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1.2 ปจจัยจากภายในองคกร
ปจจัยในอันเกิดจากในกลุมกรณีศึกษา เปนเหตุอีกปจจัยหนึ่งที่รวมกับปจจัย
ภายนอกทําใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของกลุมกรณีศึกษา ปจจัยภายในที่สําคัญขององคกรอันเกิด
มาจากบุคลากรในองคกรประกอบไปดวยเหตุดังตอไปนี้
1.2.1 วัฒนธรรมยอย (Sub Culture) ขององคกรกรณีศึกษาสามารถแยก
ไดตามกลุมอาชีพ (Occupational Subculture) แบงออกเปน 4 กลุม จากผลของการศึกษาในบท
ที่ 4 ดวยการใช OCAI เห็นไดชัดวาวัฒนธรรมที่เดนชัดในแตละกลุมอาชีพขององคกรกรณีศึกษา
เปนแบบ Hierarchy Culture ซึ่งสอดคลองกับวัฒธรรมองคกรของกลุม
เมื่อทําการวิเคราะหผลที่ไดจาก OCAI แยกตามกลุม ในบทที่ 4 พบวา ใน
มุมมองของทัง้ 4 กลุมเห็นวาวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษา มีนา้ํ หนักไปในรูปแบบของ Hierarchy
Culture เกือบทั้งหมด กลุมผูบริหาร, กลุมสถาปนิก และกลุมวิศวกร มีมุมมองในการใหลําดับที่
เหมือนกัน มีเพียงกลุมสนับสนุนและธุรการที่เปนสวนทีป่ ฏิบัติงานภายในเทานั้นที่มคี วามแตกตาง
โดยใหนา้ํ หนักที่ Clan Culture เปนอันดับแรก ซึ่งทั้ง 3 กลุมเปนสวนทีท่ ํางานรวมกับ รฟม.
โดยตรง จึงอาจสรุปไดวาวัฒนธรรมยอยในสวนขององคกรกรณีศึกษาที่มกี ารปฏิบตั ิงานรวมกับ
รฟม. จึงมีวัฒนธรรมที่สอดคลองกับ รฟม.
ในกรณีของวัฒนธรรมยอยนี้ผูเขียนตัง้ ขอสังเกตทีเ่ ปนประเด็นสําหรับ
การศึกษาตอเนื่องจากการศึกษาฉบับนี้วา หากทําการศึกษาวัฒนธรรมของกลุมอาชีพตางๆ ใน
กรณีที่ไมไดปฏิบัติงานของ รฟม. วามีลักษณะแบบใด ผลที่ไดจะสรางความเขาใจเกี่ยวกับการปรับ
วัฒนธรรมกลุม ยอยที่มีในการรวมกลุมปฏิบัติงานโครงการมากยิง่ ขึ้น
1.2.2 ผูนําองคกรและลักษณะการรวมกลุม ของกลุมที่ปรึกษางาน
ออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. ทีเ่ กิดจากการรวมกลุมแบบ Consortium อันเปนการรวมกลุมใน
ลักษณะที่แยกหนาที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยมี Leadfirm เปนคนจัดการในองคกร
รูปแบบของการรวมกลุมแบบ Consortium เปนรูปแบบการรวมตัวเฉพาะกิจ
เพียงเพื่อปฏิบตั ิงานตามขอบเขตของแตละบริษัทตามทีร่ ะบุในสัญญา ทําใหขาดความสัมพันธที่
ลึกซึ้งในองคกร ไมสรางใหเกิดวัฒนธรรมรวมของกลุม ดังนัน้ Lead firm ที่ทําหนาทีเ่ ปนผูนาํ
องคกรจึงเปนปจจัยหลักในการสรางวัฒนธรรมของกลุม โดยการกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานของกลุมที่ทาํ ใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของกลุม กรณีศึกษา
จากผลของการศึกษาในบทที่ 4 ดวย OCAI ของแตละมิติวัฒนธรรมในสวน
ปจจุบัน (Now) และที่ควรจะเปน (Prefer) พบวาการเปลีย่ นมิติของวัฒนธรรมองคกรกรณีศึกษาใน
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สวนของผูน ําองคกร (Organization Leadership) ไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ ยังคงความเปน
Hierarchy Culture อยูดังเดิมทั้งจากการประเมินดวยกลุมกรณีศึกษาเองและจาก รฟม. ทําใหอาจ
กลาวไดวา ลักษณะของผูนาํ องคกรที่เหมาะกับงานโครงการออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. ควรที่จะมี
ลักษณะทีเ่ ปนแบบ Hierarchy Culture
1.2.3 มิติของวัฒนธรรม จากการศึกษาผลของการใช OCAI จากมุมมอง
ของกลุมกรณีศึกษาเองและจากผูวา จางหรือ รฟม. พบวาหากพิจารณาจากคะแนนที่ไดในแตละ
มิติวัฒนธรรม มีหลายมิติที่ไดคะแนนใกลเคียงกันเปนอยางมาก จะมีเพียงมิติในดาน
Organization Glue ที่แตกตางโดย รฟม. ที่เห็นวากลุม กรณีศึกษามีลักษณะของมิติดงั กลาวใน
รูปแบบที่เดนชัดในแบบเฉพาะกิจ (Ad-hoc) ทัง้ ดวยลักษณะของวัฒนธรรมปจจุบัน (Now) และที่
ควรเปน (Prefer) ทําใหสรุปไดวาในมุมมองของ รฟม. เห็นวากลุมที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟาเปน
กลุมที่มีลกั ษณะแบบเฉพาะกิจ
ในภาพรวมของทิศทางในการปรับวัฒนธรรมของกลุมกรณีศึกษา พบวากลุม
ที่ปรึกษามีความตองการใหปรับวัฒนธรรมจากที่เนนการเปนองคกรทีม่ ีความมั่นคง (Stability) ให
ปรับไปในทิศทางทีม่ ีความยืดหยุน (Flexibility) มากขึน้
มิติวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 2 อันดับแรกคือมิติดาน Criteria of
Success และ Strategic Emphasis ตามลําดับ ซึง่ จากการศึกษาในบทที่ 2 พบวาเปนสวนที่
ปรับเปลี่ยนดวยแรงกระทําที่เกิดจากสภาพภายนอกอันไดแก รฟม. เปนปจจัยหลัก
2. สรุปผลการศึกษา
การกอรูปของวัฒนธรรมองคกรขององคกรกรณีศึกษาเกิดจากปจจัยภายนอกไดแก
เจาของโครงการ, เปาหมายองคกร และปจจัยภายในไดแก วัฒนธรรมยอย, ผูนาํ องคกรและการรม
กลุม และมิตวิ ฒ
ั นธรรม ซึง่ สงผลกับสวนตางๆของวัฒนธรรมองคกรขององคกรกรณีศึกษา
องคกรออกแบบรถไฟฟาของ รฟม. กรณีศกึ ษาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย (BMTC) มี
ลักษณะวัฒนธรรมแบบ Hierarchy Culture อันเกิดจากอิทธิพลของเจาของโครงการคือ รฟม.
สงผลใหองคกรเปนองคกรทีป่ ระกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากหลายบริษทั ที่มีความเปนทางการ มี
ระเบียบขั้นตอน โครงสรางในการแบงแผนกในการปฏิบัติงานและลําดับขั้นการสัง่ งานที่ชัดเจน
เพื่อใหสอดคลองกับ รฟม.ถึงแมวารูปแบบของการทํางานในลักษณะโครงการทีม่ ีระยะเวลาที่
กําหนดชัดเจน มีการรวมตัวของบุคลากรสาขาตางๆ ในแบบเฉพาะกิจ (Ad-Hoc) ซึ่งควรที่จะมี
รูปแบบของวัฒนธรรมแบบ Adhocracy Culture
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ดวยรูปแบบของการรวมตัวขององคกรในลักษณะแบบ Consortium ซึงเปนลักษณะ
การรวมตัวแบบแยกหนาที่และความรับผิดชอบออกจากกันชัดเจนทําใหกลุมไมเกิดการสราง
วัฒนธรรมรวม ดังนั้นลักษณะของวัฒนธรรมองคกรจึงเปนไปในแนวทางทีถ่ ูกกําหนดโดยผูนาํ
องคกร (Lead firm) และ รฟม. เพียงเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโครงการตามสัญญาของโครงการ
การที่องคกรกรณีศึกษามีลักษณะของวัฒนธรรมที่เขากับไดกับ รฟม. นั้นเนื่องมาจาก
กลุมตองการความพึงพอใจจาก รฟม. เพื่อเปาหมายของกลุมทีห่ วังผลในระยะยาวในการได
คัดเลือกเปนทีป่ รึกษาออกแบบในโครงการรถไฟฟาสายอื่นๆ ที่จะเกิดในอนาคต สิ่งนี้เปนประเด็น
สําคัญที่สงผลใหกลุมกรณีศกึ ษาใชวิธีการวางกลยุทธตอการทํางานในโครงการของ รฟม. ดวยการ
วางโครงสราง รูปแบบ วิธีการทํางานและวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อใหเขากันไดกับรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรของ รฟม. เพื่อใหเกิดบรรยากาศการทํางานรวมกันที่ดีและดูเปนเนื้อเดียวกัน อันเปนการ
สรางความสัมพันธที่จะเปนประโยชนตอการเขาทํางานในโครงการรถไฟฟาสายอืน่ ๆในอนาคต
จากการศึกษากลุมกรณีศึกษาในสารนิพนธฉบับนี้ผูเขียนตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะ
ความสัมพันธของวัฒนธรรมรวม (Corporative Culture) ของกลุมทีป่ รึกษาและ รฟม. หรือ
หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ในงานออกแบบโครงการขนาดใหญวาจะมีความเหมือนหรือวาความตาง
จากกรณีศึกษาหรือไม ทั้งนีย้ ังควรที่จะขยายผลการศึกษาถึงวัฒนธรรมขององคกรผูเชี่ยวชาญที่
ไมไดทํางานในโครงการของรัฐ เพื่อหาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของบริษัทสถาปนิก วิศวกร
ในกรณีที่ไมไดรับอิทธิพล
3. ขอเสนอแนะของการศึกษา
จากกระบวนการศึกษาทั้งหมดของสารนิพนธฉบับนี้ ผูเขียนสามารถเสนอแนะ
สําหรับผูท ี่มีความสนใจทีจ่ ะทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตางๆที่เห็นวาจะเปนประโยชนใน
การศึกษาในอนาคต
3.1 ขอจํากัดในการศึกษา
การศึกษาวัฒนธรรมองคกรในระดับของรากฐานอันกอใหเกิดความเชือ่
รวมกันที่ลึกซึง้ จําเปนจะตองใชเครื่องมือในการศึกษาและการเก็บขอมูลขั้นสูง อันจะตองใช
กระบวนการและแบบทดสอบทางวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบวัฒนธรรม รวมทัง้
เวลาในการทดสอบที่นอกเหนือจากขอบเขตของสารนิพนธ
ขอจํากัดสําคัญอีกประการหนึง่ ของการศึกษาวัฒนธรรมองคกรคือการเขาถึงขอมูล
ขั้นสูงของแตละองคกร โดยเฉพาะอยางยิง่ ในองคกรราชการที่มีระเบียบและขั้นตอนรวมทัง้
ขอจํากัดในการใหขอมูลมาก ซึ่งในการศึกษาเกีย่ วกับวัฒนธรรมองคกรนั้นจําเปนตองทําการศึกษา
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เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรนัน้ จําเปนจะตองทําการศึกษาในประเด็นที่ออ นไหวหลายประการ ซึง่
อาจจะทําใหผศู ึกษานั้นไมไดขอมูลในบางสวน
3.2 ขอเสนอแนะ
สืบเนื่องมาจากขอจํากัดและขอบเขตของการศึกษาในสารนิพนธนี้ ผูเ ขียนจึง
มีความเห็นและขอเสนอแนะสําหรับผูท ี่มีความสนใจในการศึกษาในหัวขอของวัฒนธรรมองคกร
เพิ่มเติมเพื่อตอยอดองคความรูในดานนีท้ ี่ยงั มีผูศึกษาเปนจํานวนนอย
ควรทําการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมขององคกรราชการ รวมถึงวัฒนธรรมของ
บริษัทตางๆ ทีป่ ระกอบกันเปนองคกรที่ปรึกษาเพิ่มเติมใหทราบถึงรายละเอียดปลีกยอยของ
วัฒนธรรมขององคกรราชการและบริษัทผูเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาใชวิเคราะหผลไดดีมากขึ้น
ทําการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรของกลุมที่ปรึกษาของงานโครงการอื่นๆ ที่
แตกตางออกไป เชนมีขนาดโครงการแตกตางกัน หรือตางประเภทกัน หรือมีเจาของโครงการ
ตางกัน เพื่อหาความเหมือนความตาง จุดรวมซึ่งเมื่อมีปริมาณที่มากเพียงพอจะสามารถสรุปถึง
ลักษณะของวัฒนธรรมขององคกรในภาพกวางได อันจะสรางประโยชนตอความเขาตอ
อุตสาหกรรมงานออกแบบกอสรางของประเทศไทยได
วัฒนธรรมองคกรเปนองคความรูท ี่มีการศึกษาอยางแพรหลายและมีการ
ปรับเปลี่ยนใหทันยุคสมัยอยูต ลอดเวลา ดังนัน้ กรอบของทฤษฎีที่ใชในการศึกษานัน้ จึงจําเปน
จะตองปรับใหรวมสมัยอยูตลอดเวลา
ผูเขียนพบวาการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรในประเทศไทยนั้นยัง
มีจํานวนทีน่ อยมากหากเปรียบเทียบกับงานการศึกษาทีม่ ีในตางประเทศ ในขอเท็จจริงเปนองค
ความรูทมี่ ีประโยชนในการบริหารงานโครงการที่มีความสําคัญแขนงหนึ่ง ซึ่งในปจจุบันยังตองใช
ขอมูลการศึกษาจากตางประเทศในการศึกษาเปนหลัก ดังนัน้ ผูเขียนจึงหวงเปนอยางยิ่งวาจากผล
การศึกษาที่ไดในสารนิพนธฉบับนี้จะสรางประโยชนใหเกิดกับผูที่ตองการและสนใจในการศึกษา
ประเด็นของวัฒนธรรมองคกรสามารถนําไปใชตอยอดการศึกษาเพื่อขยายองคความรูดาน
วัฒนธรรมองคกรในประเทศไทยใหมีความแพรหลายมากขึ้นตอไป
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