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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
ผูเขียนขอนอมรําลึกถึงพระคุณของคุณพอและแมผูใหกําเนิด รวมทั้งพี่และนองที่ให
พื้นฐานและสนับสนุนในการศึกษาที่ดีแกผูเขียนมาตั้งแตวัยเด็ก ทําใหเกิดพืน้ ฐานในกระบวนการ
เรียนรูและกระบวนการคิดที่เปนระบบที่ดีอนั นํามาสูความสามารถในการคิด วิเคราะห และ
สังเคราะหปญหาตางๆไดอยางลุลวงเปนระบบ
โครงการคนควาอิสระฉบับนี้ ลุลวงไปดวยดีเปนผลมาจากคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา ผูช วยศาสตราจารยปณิตา วงศมหาดเล็ก ที่สนับสนุนตัง้ แตเริ่มทําการศึกษา ใหการชี้แนะ
ในระหวางการทําสารนิพนธนี้ตลอดการทํางาน และ อาจารย ดร. นนท คุณค้ําชู ที่รว มใหความเห็น
เพิ่มเติมทําใหเนื้อหาสมบูรณมายิง่ ขึ้น รวมทั้งคณาอาจารยทานอื่นๆ ในสาขาวิชาการจัดการ
โครงการกอสราง ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร
ทุกทาน ที่ประสิทธิประสาทองคความรูท ี่เกี่ยวของอืน่ ๆที่นาํ มาประกอบกันใหเกิดสารนิพนธฉบับนี้
ขอขอบคุณผูรวมงานในกลุมที่ปรึกษา BMTC และเจาหนาที่จาก รฟม. ทุกทานที่สละ
เวลามาทําการกรอกแบบประเมินวัฒนธรรมองคกรดวยความเต็มใจ และสนใจ พรอมทั้งยังให
ขอคิดเห็นและขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาสารนิพนธนี้เปนอยางมาก ถึงแมวาทุกทานจะมี
ภาระหนาทีป่ ระจําวันที่รัดตัวก็ตาม
ขอขอบคุณบริษัท IT International จํากัด ที่เปดโอกาสใหผูเขียนไดทําการศึกษาใน
หลักสูตรของภาควิชาพรอมไปกับการปฏิบัติหนาที่การงานในการเปนสถาปนิกโครงการของบริษทั
ขอบคุณเพื่อน พีน่ อง เจาหนาที่ รวมภาควิชาที่ชว ยในการสรางบรรยากาศเปน
กําลังใจ คอยเตือน ใหขอมูลและชวยผลักดันใหผูเขียนมีกําลังใจในการทําสารนิพนธ
ขอขอบคุณ ผูที่เกี่ยวของทุกทาน ทั้งดานขอมูลและการทํางานที่ไดรับความชวยเหลือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการทําสารนิพนธฉบับนี้ แมกระทัง้ ผูท ี่ทาํ การศึกษาองคความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคกรทั้งหลายที่ทาํ ใหผูเขียนสามารถนํามาใชคิดตอยอดจากการศึกษาที่ผานมาได อัน
เปนประโยชนเปนอยางยิง่ ซึ่งผูเขียนรูสึกซาบซึ้งในความอนุเคราะหจากทุกทาน
จึงใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
สุดทายนี้ขอขอบคุณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ
ทั้งหลายใหกบั ขาพเจา ไดทํารายงานฉบับนี้ลุลวงไปไดดวยดีในทายที่สุด
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