
ง 
 

55060210 : สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
ค าส าคัญ : พื้นท่ีเปิดโล่ง/อาคารส านักงาน/อาการออฟฟิศซินโดรม 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร
ส านักงานกับอาการออฟฟิศซินโดรม โดยเลือกพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงานในย่านสีลม-สาทร ท่ีมีขนาด
และมีรูปแบบการใช้งานใกล้เคียงกัน 3 แห่ง ได้แก่ อาคารอับดุลราฮิม เพลส อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  และ
อาคารสาทร สแควร์ มาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะกายภาพและปริมาณของ
ผู้ใช้งาน ในการศึกษาแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ขั้นแรกได้ท าการศึกษาด้วยการสังเกต
ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี ท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พื้นท่ีเปิดโล่ง  ในขั้นท่ี 2 ได้ท าการสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถามกับพนักงานออฟฟิศจ านวน 124 คน  โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เพื่อศึกษาลักษณะอาการ
ออฟฟิศซินโดรม ลักษณะการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง เหตุปัจจัยในการใช้หรือไม่ใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง ทัศนคติต่อ
พื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารทั้ง 3 แห่ง และปัจจัยท่ีส่งเสริมการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร ในขั้นตอนสุดท้าย
เป็นการน าเอาผลจากการสังเกตและผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการใช้
งานพื้นท่ีเปิดโล่งกับอาการออฟฟิศซินโดรม 

จากการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงานกับ
อาการออฟฟิศซินโดรมใน 3 ลักษณะ กล่าวคือ พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่มีอาการออฟฟิศซินโดรม และผู้ท่ีมี
อาการส่วนหนึ่งออกมาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารเพื่อพักจากการท างานต่อเนื่องยาวนานอันเป็นสาเหตุของ
โรคออฟฟิศซินโดรม และผู้ตอบแบบสอบถามท่ียอมรับว่ามีปัญหากับผู้ร่วมงานมีแนวโน้มท่ีจะมาใช้พื้นท่ีเปิด
โล่งรอบอาคารมากขึ้น ในขณะท่ีปัญหาส าคัญท่ีพบ คือ สภาพแวดล้อมในท่ีท างานไม่เหมาะสม มีอุณหภูมิท่ี
หนาวเกินไป และปัญหาเสียงรบกวนในขณะท างานท าให้ขาดสมาธิ เช่ือได้ว่า สถานการณ์ท่ีกล่าวมาส่งผลให้
ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
บางส่วนมีความต้องการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งแต่ไม่ออกมาใช้ อันเนื่องมาจากสาเหตุ พื้นท่ีเปิดโล่งเหล่านั้นไม่
เหมาะสมท่ีจะใช้งาน ไม่มีท่ีนั่งเพียงพอ หรือไม่เตรียมท่ีนั่งไว้ และมีการเข้าถึงท่ีไม่สะดวก ผลจากการวิจัยครั้งนี้
สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากต้องทรมานกับอาการออฟฟิศซินโดรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ี
เกิดขึ้น แต่มีแค่คนบางส่วนท่ีมีอาการแล้วออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อผ่อนคลายหรือลดอาการเหล่านั้น 
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น พื้นท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ หรือการเข้าถึงท่ีไม่
สะดวก  
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 SASIPIM PREECHOM: THE RELATIOSHIP BETWEEN OUTDOOR SPACES OF THE OFFICE 
BUILDING AND THE OFFICE SYNDROME. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST PROF. RUJIROJ 
ANAMBUTR. 117pp. 
 

This research aims to study outdoor spaces in office building in order to examine the 
relationship between the outdoor space and the office syndrome. Three buildings with their 
outdoor spaces were chosen as samples according to the type of outdoor spaces associated 
with the building. All three are located on the Silom-Sathron area. There are two main tasks in 
data collection stages. First, the uses and activities in the outdoor spaces of the building were 
observed and recorded. Second, Questionnaire interview with 124 office workers were 
conducted using accidental sampling. The Questionnaires aim to study symptoms of the office 
syndrome, activities in the open space, why and why not the respondents come to use the 
outdoor spaces and what are factors contributing to the uses of those outdoor spaces.  

The study found that there are relationships between uses of outdoor space and 
the office syndrome to a some degree. While most of the office workers who are respondents 
said that they have various symptoms of the office syndrome, some of them use the outdoor 
spaces to break away from continuous working which is one of the office syndrome causes. 
Those respondents who said they are annoyed by the office co-workers tend to use the 
outdoor space more. In addition, a significant number mentioned that the office environment 
are often inappropriate because it is too cold and some mentioned noise distraction affect 
their concentration while working. It is believed that these circumstances may to some degree 
contribute to the respondents decision to come out and use the outdoor space. There are also 
cases that some of the respondents expressed need to use the outdoor space but did not 
actually do. The reasons were; the outdoor spaces of their buildings are not suitable for uses, 
there are not enough seatings or none at all provided, and the access to the outdoor spaces 
are not convenient. In summary, the research concludes that while most of the respondents 
suffers some forms of office syndrome symptoms, not many of them come to use the outdoor 
spaces to relieve or reduce the cause of the problem due to several reasons, such as, the 
unsuitability of the spaces, insufficient amenities in the spaces and poor accessibility. 
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งานค้นคว้าอิสระช้ินนี้ เป็นการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงานกับอาการออฟฟิศซินโดรม โดยศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมและปัจจัยท่ีได้จากเก็บข้อมูลพื้นท่ีลานเปิดโล่งในหนังสือ 
“The Social Life of Small Urban Spaces” โดย William H. Whyte และใช้การสังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ เพราะหลักสูตรที่ดีและมีอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดีมาก ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงในความกรุณาและค าแนะน าดีดีของ ผศ. ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร  

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหนาท แสงสีหนาท ท่ีท่านได้สละเวลาและให้ค าแนะน า ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
งานวิจัยช้ินนี้เป็นงานวิจัยท่ีสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีท าให้การ
มองโลกของข้าพเจ้ากว้างขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณอีกครั้งส าหรับความรู้ดีดีท่ีข้าพเจ้าได้รับตลอดมา 

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุพิชฌาย์ เมืองศรี ท่ีท่านได้สละเวลาให้ค าแนะน าตลอดการเรียนใน
หลักสูตร และช่วยให้ก าลังใจยามจิตใจข้าพเจ้าอ่อนล้าช่วยผลักช่วยดันเสมอมา 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่าแก่งานวิจัยช้ินนี้ และขอบคุณเพื่อนๆ
ร่วมสตูดิโอท่ีฝ่าฝันมาด้วยกัน ขอบคุณน้องณัฐกุล ตันติไพจิตร ส าหรับพลังงานท่ีเผ่ือแผ่มายังพี่ ขอบคุณเชาวลิต 
ไทยะจิตต์วณิชย์ ส าหรับก าลังใจ 

ขอบคุณส าหรับทุนทรัพย์ในการเรียนและท าวิจัยจากคุณแม่และทุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร 
สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัว ท่ีเป็นทุกทุกส่ิงทุกอย่างท่ีดีในชีวิต ขอบคุณส าหรับแรงใจและความ

ห่วงใยอย่างท่วมท้น ความรู้สึกดีๆท่ีไม่ได้เป็นค าพูดแต่รู้สึกได้   
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