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เกิดขึ้น แต่มีแค่คนบางส่วนท่ีมีอาการแล้วออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อผ่อนคลายหรือลดอาการเหล่านั้น 
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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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ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีท าให้การ
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาโครงการ 
กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  รูปแบบของ

เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  นอกจากการขยายตัวแนวราบแล้วปัจจุบันมีการขยายตัวแนวต้ัง
เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากท่ีดินมีราคาแพงขึ้น ท าให้พื้นท่ีทุกตารางเมตรรอบอาคารถูกออกแบบ
ให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินมากท่ีสุด ส่งผลให้ท่ีว่างรอบอาคารและพื้นท่ีสีเขียวลดลง และกายภาพของเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงไปท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปล่ียนตาม คนมีการกระจุกตัวมากขึ้น โดยเฉพาะช่วง
กลางวันมีผู้คนใช้ชีวิตอย่างหนาแน่นในเมือง และเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหา
มลภาวะปัญหาอุณหภูมิและความร้อนท่ีเพิ่มขึ้นในเขตเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ระบบขนส่งมวลชนก็ไม่
พอเพียงท่ีจะรองรับผู้คน จึงเกิดสภาวะท่ีต้องเร่งรีบ แข่งขนั  และตามมาด้วยภาวะเครียด  ซึ่งกลายเป็น
เรื่องปกติธรรมดาของคนเมือง ท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานออฟฟิศไปแล้ว    

นอกจากจากปัจจัยข้างต้น พนักงานออฟฟิศยังต้องประสบปัญหาความเครียดจากการต้อง
นั่งท างานมากกว่าวันละ 7 ช่ัวโมงภายในอาคารส านักงานท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด ท าให้เคล่ือนไหวร่างกายน้อย
กว่าท่ีควรจะเป็น อีกท้ังพื้นท่ีส่วนกลางก็ไม่ได้ออกแบบไว้รองรับการใช้งานเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
ส่งผลให้ปัจจุบันพนักงานออฟฟิศจ านวนมาก ประสบกับโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ท่ี
ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่นโรคเครียด โรคนอนไม่หลับ โรคอ้วน โรคกรดไหลย้อน โรคปวดหลังเรื้อรัง
และโรคปวดศีรษะเรื้อรัง (ไมเกรน)1เป็นต้น 

หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาข้างต้นนี้ คือการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของพนักงานออฟฟิศ ท่ีสามารถเป็นทางเลือกให้ได้มาใช้ผ่อนคลาย เปล่ียนอิริยาบถจากการท างานในแต่
ละวัน พร้อมท้ังมีการจัดสรรส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพราะธรรมชาติมีความสามารถใน
การบ าบัด(ท้ังทางร่างกายและจิตใจ) มนุษย์จะรู้สึกผ่อนคลายได้ภายใต้การอิงแอบธรรมชาติ เพราะ
มนุษย์นั้นวิวัฒนาการมาพร้อมกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ2    พนักงานออฟฟิศในปัจจุบันประสบกับ
ความเครียดและโรคออฟฟิศซินโดรมเป็นจ านวนมาก    ดังนั้นพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารจะช่วยบ าบัด
ความเครียดและโรคออฟฟิศซินโดรมได้ดังท่ี Frederic  Law Olmstredผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น
                                                             

1ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ,โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ,เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม
2556, เข้าถึงได้จากhttp://www.msd.bangkok.go.th/healthconner_Office%20syndrome.htm 

2จันทวัน เบ็ญจวรรณ์,  มนุษย์กับธรรมชาติ, เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม2556, เข้าถึงได้จาก
http://human.tru.ac.th/elearning/Human%20Being/human-detail1_3.html 
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บิดาแห่งภูมิสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กล่าวไว้ว่า“...เขารู้สึกว่าธรรมชาติมีพลังงานท่ีจะเปล่ียนความตึง
เครียดในการท างานของบุคคลท่ีเกิดความทุกข์ทรมานจากความเครียดทางจิตใจไปสู่ความผ่อนคลาย
และเอาชนะภาวะทางจิตได้”3 

ในปัจจุบันพนักงานออฟฟิศจ านวนมากประสบกับอาการออฟฟิศซินโดรม จึงเกิดค าถามว่า
การใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร(Open Space)นั้น มีความสัมพันธ์อย่างไรกับอาการออฟฟิศซินโดรม  
และมีปัจจัยในการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้คนท่ีท างาน
ภายในตึก เพื่อให้พนักงานออฟฟิศออกมาใช้พักผ่อน ลดความตึงเครียดและอาการของออฟฟิศซินโดรม 

 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงานกับ
อาการออฟฟิศซินโดรม 

2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงาน 
2.2.1 วิเคราะห์พื้นท่ีเปิดโล่งท่ีมีอยู่ว่าเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ 
2.2.2 วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารไม่ออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 

3. ค าถามงานวิจัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงาน กับอาการออฟฟิศ   
ซินโดรมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และสัมพันธ์กันอย่างไร 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
4.1 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

4.1.1  ศึกษาทฤษฎีและหลักการของโรคออฟฟิศซินโดรมและโรคอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ
อาคารส านักงานและพนักงานออฟฟิศ ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดโรคเหล่านั้น  
พร้อมท้ังหาความสัมพันธ์ของอาการลักษณะเดียวกันว่าวิธีการรักษาอาการ
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

4.1.2  ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
  

                                                             
3 Olmsted, Frederick Law, 1865 อ้างถึงใน Salamy 1995 : 186. 
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สังเกตและเก็บแบบสอบถามลักษณะการใช้งานและความพึงพอใจในการใช้งานวิเคราะห์
ปัญหาของพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร  ในแต่ละอาคารท่ีท าการสังเกตและเก็บแบบสอบถาม  เพื่อหา
ค าตอบว่า พื้นท่ีเปิดโล่งท่ีมีอยู่เพียงพอหรือเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่  และเหตุใดผู้ใช้งานอาคาร
บางส่วนจึงไม่ใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีมีอยู่  เพื่อน าไปสู่แนวทางการออกแบบท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้งาน
รู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดและลดอาการออฟฟิศซินโดรมได้ 

4.2 ขอบเขตทางด้านพื้นท่ี 
ย่านถนนสีลม-สาธร (กลุ่มเขตลุมพินี) เป็นท่ีต้ังอาคารส านักงานในลักษณะอาคารสูงอยู่

จ านวนมาก จึงมีความหลากหลายท้ังขนาดและรูปแบบของพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงาน  ดังนั้น
จึงเหมาะสมท่ีจะเลือกเป็นเพื้นท่ีศึกษา 
 
5. ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) 

5.1 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
5.1.1   ทบทวนวรรณกรรม 

1) ศึกษาทฤษฎีและหลักการของโรคท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้อาคารส านักงาน 
2) ศึกษาอาการ, สาเหตุและแนวทางในการบ าบัดโรคออฟฟิศซินโดรม 

5.1.2   ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม 
1) สังเกตการณ์ด้วยตนเอง โดยสังเกตพฤติกรรมและการใช้งานพื้นท่ี 
2) สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม 

5.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.2.1   วิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 
5.2.2   ลักษณะกายภาพของพื้นท่ีท่ีต่างกันส่งผลต่อการใช้งานอย่างไร 
5.2.3 ประมวลผลแบบสอบถาม  เพื่อหาความสัมพันธ์ของอาการของโรค

ออฟฟิศซินโดรมกับการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง   และหาว่าปัจจัยใดในการ
ออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่งส่งผลต่อการใช้งาน  หรือจูงใจผู้ใช้ให้อยากมาใช้งาน 

5.3 สรุปผลการวิเคราะห์และเสนอแนะ 
 

6. ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
6.1  โรคออฟฟิศซินโดรม คือ กลุ่มอาการที่มักเกิดกับพนักงานออฟฟิศ  เป็นกลุ่มอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  อาการอาจจะมาในลักษณะเด่ียวๆ หรือมีอาการร่วมกันหลายๆ อาการ 
    6.2  พื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร (Open Space)  หมายถึง  พื้นท่ีเปิดโล่งด้านหน้าอาคาร
หรือพื้นท่ีเปิดโล่งรอบๆอาคาร  (โดยปกติอาคารต้องมีระยะร่น  จึงมีพื้นท่ีเปิดโล่งเกิดขึ้น) 
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6.3  อาคารส านักงาน (Office Building)  หมายถึง  อาคารที่ให้เช่าพื้นท่ีเพื่อใช้เป็น
ส านักงาน  อาจประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ได้ 

6.4  พนักงานออฟฟิศ  คือ  บุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหรือการงานประจ าอยู่ภายในอาคาร
ส านักงาน 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  เป็นแนวทางในการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่งบริเวณอาคารส านักงาน ให้มีลักษณะทาง
กายภาพที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน 

7.2  เป็นแนวทางในการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่งบริเวณอาคารส านักงานท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม
อาการออฟฟิศซินโดรม   

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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           แผนภูมิท่ี 1  แผนภูมิสรุปกระบวนการวจัิย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องโดยแยกศึกษาเป็น2 สํวน 
ในสํวนท่ีหนึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ  โรคท่ีเกิดกับผ๎ูใช๎อาคารส านักงาน  และในสํวนถัดไปจะกลําวถึง  
ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการใช๎งานพื้นท่ีเปิดโลํงหน๎าอาคาร  โดยอ๎างอิงจากหนังสือ  “The Social Life of 
Small Urban Spaces” เขียนโดย  William H. Whyte 

ในสํวนแรก “โรคท่ีเกิดกับผ๎ูใช๎อาคารส านักงาน”  จะมีรายละเอียดดังนี้ 
1. กลํุมอาการปุวยเหตุอาคาร (Sick Building Syndrome ; SBS)    
2. โรคออฟฟิศซินโดรม ( Office Syndrome ) 
3. อาการผิดปกติทางตาจากการใช๎คอมพิวเตอร์ 
              (Computer Vision Syndrome ; CVS) 
4. ภาวะล่ิมเลือดอุดตัน (Deep Vein Thrombosis ; DVT) 
5. ผลสรุป  โรคท่ีเกิดกับผ๎ูใช๎อาคารส านักงาน 
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โรคท่ีเกิดกับผู้ใช้อาคารส านักงาน 
พนักงานออฟฟิศจ านวนมากมีอาการปวดเมื่อย โดยเฉพาะบริเวณหลังและคอ  นอกจาก

อาการปวดเมื่อยกล๎ามเนื้อแล๎ว บํอยครั้งก็จะมีอาการเครียดหรือปวดศีรษะ   ท้ังนี้ในเอกสารตํางๆ จะ
พูดถึงอาการปวดเมื่อยอันเนื่องมาจากการยศาสตร์1 การนั่งท างานเป็นเวลาตํอเนื่องยาวนานหรือนั่งใน
อิริยาบถท่ีไมํเหมาะสมวําเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม  นอกจากนี้ความเครียด  อุณหภูมิห๎องท่ีไมํ
เหมาะสม  หรือคุณภาพอากาศในอาคารส านักงานก็สํงผลตํออาการเจ็บปุวยทางกายเชํนกัน 

 
1. กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร (Sick Building Syndrome ; SBS)    

ในชํวงปลายปีคริสตวรรษ 1960 เป็นชํวงวิกฤตของการขาดแคลนพลังงาน  ท าให๎อาคาร
สํวนใหญํถูกออกแบบให๎ปิดทึบเพื่อประหยัดพลังงาน  เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร  ท าให๎มีการ
หมุนเวียนระหวํางอากาศภายนอกและภายในอาคารน๎อยลง  จึงเกิดปัญหาคุณภาพอากาศภายใน
อาคารตามมา  ตํอมาชํวงปีคริสตวรรษ 1970 ได๎เริ่มมีรายงานอาการปุวยท่ีเกิดขึ้นโดยไมํทราบสาเหตุ
ในผ๎ูท่ีท างานในอาคารส านักงาน  ข๎อมูลจากหลายแหลํงพบวํา  เกิดจากปัจจัยหลายประเภทรํ วมกัน  
เชํน  อุณหภูมิ  ความช้ืน  แสง  เสียง  รวมไปถึงปัจจัยทางองค์กรและสภาวะจิตทางสังคม  ในปี 
1982 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได๎เสนอช่ือเรียกกลํุมอาการดังกลําววํา “กลํุมอาการปุวยเหตุ
อาคาร” (Sick building syndrome : SBS) 2 

กลํุมอาการปุวยเหตุอาคาร (Sick Building Syndrome ; SBS)   เป็นภาวะผิดปกติด๎าน
สุขภาพที่เกิดข้ึนในอาคารส านักงาน  ท่ีมีความสัมพันธ์กับชํวงเวลาท่ีอยูํในอาคาร  แตํไมํสามารถระบุ
สาเหตุท่ีแนํนอนได๎ ปัญหาอาจเกิดขึ้นเฉพาะสํวนใดสํวนหนึ่งของอาคารหรือทุกสํวนของอาคารก็ได๎  
โดยอาการปุวยดังกลําวเป็นอาการท่ีไมํมีลักษณะเฉพาะโรค  และมักจะหายไปเมื่อออกนอกอาคาร 

 
1.1 สาเหตุของกลํุมอาการปุวยเหตุอาคาร 
สาเหตุของกลํุมอาการปุวยเหตุอาคารอาจเกิดได๎จากการอยูํในออฟฟิศท่ีอากาศถํายเทไมํ

สะดวก ,อุณหภูมิไมํเหมาะสม  หรืออยูํในห๎องปรับอากาศท่ีอากาศไมํสะอาดรวมไปถึงห๎องท่ีมีสารเคมี
จากหมึกเครื่องแฟกซ์และเครื่องถํายเอกสารเจือปนในอากาศ   

                                                 

1การยศาสตร์ หมายถึง วิทยาการเก่ียวกับงานหรือการท างาน 
ดร. แมตส์ แฮกเบิร์ก และคณะ (Mats Hagberg et al.) อธิบายวํา การยศาสตร์เป็นศาสตร์ เพ่ือใช๎ใน

การปรับระบบ หรือสิ่งแวดล๎อม ให๎เหมาะสมกับบุคคล มิใชํการปรับบุคคลให๎เข๎ากับระบบหรือสิ่งแวดล๎อม 
2ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล, “ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมอาการปุวยเหตุอาคารของผู๎ที่ท างาน

ในอาคารส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเวชศาสตร์
ปูองกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 2. 
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1.2 ลักษณะอาการปุวยเหตุอาคารตํอระบบตํางๆของรํางกาย 

1.2.1 อาการทางตา  เชํน  ระคายเคือง ตาแห๎ง ตาแดง แสบตา พบบํอย
ในคนท่ีใสํคอนแทคเลนส์รํวมด๎วย 

1.2.2 อาการทางระบบประสาท  เชํน ปวดศีรษะ มึนงง ขาดสมาธิ 
อํอนเพลีย   และอาจถึงขั้นความจ าเส่ือม 

1.2.3 อาการทางผิวหนัง  เชํน เกิดผ่ืนแพ๎ แดง คัน ตามล าตัว 
1.2.4 อาการทางระบบทางเดินทางใจ เชํน คอแห๎ง แสบคอ หายใจ

ล าบาก แนํนหน๎าอก หากรุนแรงถึงขั้นหอบหืดปอดอักเสบ และวัณโรค 
1.2.5 อาการทางจมูก เชํน  คัดจมูก ไอ จาม คล๎ายคนเป็นโรคภูมิแพ๎ มี

ความผิดปกติของประสาทรับกล่ิน 
 

1.3 แนวทางแก๎ไขเมื่อมีอาการปุวยเหตุอาคาร 
1.3.1 จัดการระบบถํายเทอากาศให๎ดีขึ้น เชํน ติดต้ังเครื่องฟอกอากาศ 

เครื่องก าจัดกล่ินควัน หรือเปิดหน๎าตํางตอนปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อให๎อากาศท่ีค๎างอยูํในตึกระบาย
ออกไปและท่ีส าคัญห๎ามสูบบุหรี่ภายในตึก 

1.3.2 ท าความสะอาดในสํวนตํางๆ ให๎บํอยขึ้น เพื่อลดการสะสมของฝุุน
ละออง เช้ือรา และแบคทีเรีย โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ  พัดลมดูดอากาศ และผ๎ามําน 

1.3.3 บริเวณท่ีต้ังอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟูา เครื่องถํายเอกสาร ปริ้นเตอร์ 
เตาไมโครเวฟ ควรเป็นท่ีโลํงและมีอากาศถํายเทสะดวก 

1.3.4 ไมํท้ิงขยะค๎างคืนไว๎ในส านักงาน หรือห๎องพัก เพราะจะเกิดการ
สะสมเช้ือโรค และเป็นแหลํงอาหารของหนู มด แมลง 

1.3.5 หาต๎นไม๎ในรํมมาปลูกและต้ังไว๎ตามจุดตํางๆ เพื่อชํวยฟอกอากาศ
และลดปริมาณสารพิษ ยิ่งถ๎าเป็นไม๎ประดับท่ีดูดสารพิษได๎ยิ่งดีเชํน ต๎นหมากเหลือง เฟิร์น วาสนา พลู
ดําง เป็นต๎น 

1.3.6 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอยูํกับท่ีนานๆ หมั่นออกไปสูดอากาศ
หรือท ากิจกรรมภายนอกอาคาร3 
                                                 

3 “ตึกเป็นพิษ” โรคยุคใหมํของคนเมือง Sick Building Syndrome (SBS), เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 
2556, เข๎าถึงได๎จากhttp://www.scbsme.com/th/sme-society/health/587/“ตึกเป็นพิษ”- โรคยุคใหมํของคน
เมือง-Sick-Building-Syndrome-sbs 
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ปัจจุบันอาคารส านักงานมีการใช๎เครื่องปรับอากาศกันอยํางแพรํหลายในเมืองไทย  สาเหตุ
เพราะเป็นเมืองไทยมีสภาพอากาศคํอนข๎างร๎อน  ดังนั้นห๎องท างานภายในเครื่องปรับอากาศจึงเป็น
แรงจูงใจอยํางดีให๎ผ๎ูใช๎อาคารมีพฤติกรรมไมํอยากออกไปภายนอกอาคารท่ีมีอากาศร๎อนกวําและ
เคล่ือนไหวรํางกายน๎อย  น าไปสํูโรค“ออฟฟิศซินโดรม” 
 

2. โรคออฟฟิศซินโดรม (OfficeSyndrome) 
โรคออฟฟิศซินโดรม คือ กลํุมอาการท่ีพบบํอยในคนวัยท างาน  เป็นกลํุมอาการปวดเมื่อย

กล๎ามเนื้อ  อาการอาจจะมาในลักษณะเด่ียวๆ หรือมีอาการรํวมกันหลายๆอยําง  โดยมีลักษณะอาการ
ดังนี้  ปวดหลัง ปวดคอ  ปวดศีรษะ ปวดสะบัก ชามือ ชาเท๎า และสายตาเมื่อยล๎า 

รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นายกสมาคมการศึกษา
เรื่องความปวดแหํงประเทศไทย ได๎อธิบายไว๎วํา เมื่อรํางกายของเราขาดการเคล่ือนไหว เชํน  การนั่ง
ท างานหน๎าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ ไมํได๎มีการขยับตัวไปไหนมาไหน เป็นระยะเวลาตํอเนื่อง
เป็นประจ า  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ Office Syndrome จะสํงผลตํอสุขภาพกายและสุขภาพจิตได๎4 

“จากการส ารวจพนักงานออฟฟิศในประเทศฝ่ังยุโรป พบวําสํวนใหญํต๎องปรึกษาแพทย์
ด๎วยอาการตํางๆ โดยอันดับหนึ่งคือ การปวดหลัง รองลงมามีอาการปวดบริเวณคอ/ไหลํ และปวด
ศีรษะตามล าดับ ซึ่งเช่ือวํามีความสัมพันธ์กับภาวะออฟฟิศซินโดรม นอกจากนี้ ยังพบวํา กลํุม
คนท างานอายุระหวําง 16-24 ปี มีความเส่ียงของการเกิดภาวะดังกลําวสูงถึงร๎อยละ 55 เนื่องจากต๎อง
ท างานหนัก ประกอบอิริยาบถในการท างานไมํเหมาะสม ท้ังนั่งหลังคํอม การท างานหน๎าจอ
คอมพิวเตอร์นานๆ สูงกวํา 6 ช่ัวโมงตํอวันโดยไมํเปล่ียนอิริยาบท นอกจากนี้ ปัญหาความเครียดก็
สํงผลตํอการเกิดภาวะนี้ด๎วย โดยพบสูงถึงร๎อยละ 80”  5 
  

                                                 

4ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช , Office Syndrome โรคของคนเมือง, เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เข๎าถึง
ได๎จาก http://www.never-age.com/347-1-Office%20Syndrome%20โรคของคนเมือง.html 

5ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร , เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.msd.bangkok.go.th/healthconner_Office%20syndrome.htm 
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2.1 สาเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรม 
3.1.1 สาเหตุและอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมเกิดจากสภาพแวดล๎อม

ในท่ีท างานไมํถูกสุขลักษณะ  อิริยาบถในการท างานท่ีไมํเหมาะสมและนั่งท างานตํอเนื่องเป็นเวลานาน 
2.1.1 สภาพแวดล๎อมในท่ีท างานไมํถูกสุขลักษณะเชํน  การอยูํในห๎อง

ปรับอากาศตลอดเวลา  แสงสวํางท่ีไมํเพียงพอ  และอุปกรณ์ส านักงานไมํเหมาะสม  ยกตัวอยํางเชํน  
เก๎าอี้ท่ีไมํมีพนักพิง   โต๏ะท างานท่ีสูงหรือต่ าเกินไป   ต าแหนํงคอมพิวเตอร์สูงไป  ท าให๎ต๎องเงยคอ  
หรือต าแหนํงแปูนพิมพ์สูงไปท าให๎กล๎ามเนื้อชํวงไหลํท างานมากเกินจ าเป็น 

ข๎อแนะน าในการปรับอุปกรณ์ส านักงานให๎เหมาะสม มีดังนี้ 
1) เลือกใช๎เก๎าอี้ท่ีมีพนักพิง  และปรับพนักพิงให๎รองรับหลังสํวยลํางหรือใช๎หมอนหนุน 
2) ปรับท่ีวางคีย์บบอร์ดให๎อยูํในระยะข๎อศอกท ามุม 90 องศา และไมํควรยกไหลํขณะ

พิมพ์งาน 
3) ปรับระยะความสูงของโต๏ะและเก๎าอี้ให๎พอดี  สะโพกและขาต๎องต้ังฉากขณะนั่ง  และ

ไมํควรให๎เท๎าเกร็งลอยจากพื้น 
4) ปรับจอภาพให๎พอดีระดับสายตา  ไมํต๎องก๎มหรือเงยคอขณะมอง 

 

 

รูปท่ี 1  ข๎อแนะน าในการปรับอุปกรณ์ส านักงานให๎เหมาะสม 
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2.1.2 อิริยาบถในการท างานท่ีไมํเหมาะสม เชํน  การนั่งหลังคํอม   การ
นั่งไขวํห๎าง  การนั่งกอดอก  นั่งเก๎าอี้ไมํเต็มก๎น  ยืนโดยลงน้ าหนักไปท่ีขาข๎างใดข๎างหนึ่ง ยืนหลังคํอม
หรือแอํนตัวไปข๎างหน๎า   

 

 
รูปท่ี 2  อิริยาบถในการนั่งท างานท่ีไมํเหมาะสม  

 

 
รูปท่ี 3  การนั่งหลังคํอม สํงผลตํอการเกิดแรงกดท่ีมากขึ้นบริเวณหมอนรองกระดูก6 

 
การนั่งหลังคํอมสํงผลตํอการเกิดแรงกดท่ีมากขึ้นไปยังหมอนรองกระดูก7  ดังนั้นหากนัง่ใน

ทําท่ีไมํถูกต๎องเป็นประจ าจะท าให๎หมอนรองกระดูกปล้ินไปกดทับเส๎นประสาทภายในไขสันหลังได๎ 

                                                 

6
 ที่มาของรูปภาพLumbar Back support for lower back pain (Mesh back),เข๎าถึงได๎จาก 

http://www.nextnewton.com/และ The Wave Seat company,เข๎าถึงได๎จาก http://www.posture-
chair.co.uk/causes-of-back-pain/  

7 หมอนรองกระดูกสันหลัง คือ สํวนที่คั่นกลางระหวํางกระดูกสันหลังแตํละชิ้น ท าหน๎าท่ีเป็นสํวน
เคลื่อนไหว รวมถึงเพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวและรับแรงกระแทกของกะดูกสันหลังขณะเคลื่อนไหว 
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รูปท่ี 4  ทํายืนท่ีเหมาะสมและทํายืนท่ีผิดหลักสรีระ8 

 
จากรูปท่ี 4 ทํายืนท่ีถูกต๎อง คือ ศีรษะและคอต้ังตรง รักษาสมดุลของรํางกายให๎ถําย

น้ าหนักลงแกนกลาง ดังนี้ ไมํแอํนอก ไมํแอํนพุํง ไมํแอํนก๎น ไมํยืดคอล้ าไปหน๎าล าตัว รักษาระดับ
สะโพกท้ังสองข๎างให๎อยูํในระดับเสมอกันและท้ิงน้ าหนักลงขาท้ังสองข๎างเทําๆกัน 

นอกจากอิริยาบถท่ีกลําวมาแล๎ว  พฤติกรรมบางอยํางก็เป็นสาเหตุของโรคเชํนกัน  อาทิ
เชํน  การสะพายกระเป๋าท่ีมีน้ าหนักมากเป็นประจ าเชํนกระเป๋าโน๎ตบุ๏ก  หรือการใสํรองเท๎าส๎นสูง(เกิน
1นิ้วครึ่ง) เป็นประจ า เป็นต๎น 

  

                                                 

8
  The Hamstring Injury Experts , Preventing Hamstring Strains, Accessed May 20, 2557, 

Available from http://www.aidyourhamstring.com/hamstring-strain/hamstring-strain-
prevention.php 
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ตารางท่ี 1 แสดงอาการตํางๆท่ีจะเกิดขึ้นจากอิริยาบถท่ีไมํเหมาะสม 

อิริยาบถที่ไม่เหมาะสม 

การนั่ง อาการ 

นั่งหลังงอหรือหลังคํอม ท าใหป๎วดหลัง  และในกรณีท่ีนั่งในทําเดิมตํอเนื่องกันเป็นเวลานาน 
เชํนการท างานหน๎าจอคอมพิวเตอร์ จะท าให๎กล๎ามเนื้อเกร็งค๎าง 
กํอให๎เกิดการค่ังของกรดแลคติก สํงผลให๎เกิดอาการปวดเมื่อยท่ี
บริเวณหัวไหลํ และสะโพก และอาจท าให๎กระดูกผิดรูปอีกด๎วย    

นั่งบนเก๎าอี้โดยไมํพงิพนัก
หรือนั่งไมํเต็มก๎น 

การนั่งในลักษณะนี้ ท าให๎ฐานในการรับน้ าหนักตัวน๎อยกวําท่ีควรจะ
เป็น สํงผลให๎กล๎ามเนื้อที่หลังท างานหนักกวําปกติ และเกิดเป็นผลเสีย
ตํอกระดูกสันหลัง ทางท่ีดีนั้น ควรนั่งเก๎าอี้ให๎เต็มก๎น พร๎อมเอนหลังไป
ท่ีพนักพิง เพื่อให๎รํางกายถํายน้ าหนักบางสํวนไปท่ีเก๎าอี้ แทนท่ีจะทรง
ตัวด๎วยกระดูกสันหลังเทํานั้น 

นั่งไขวํห๎าง ท าให๎เกิดการกดทับน้ าหนักตัวลงท่ีก๎นข๎างใดข๎างหนึ่งเป็นผลใหก๎ระดูก
คดและโค๎งงอ โดยเฉพาะกระดูกสันหลังและบริเวณอุ๎งเชิงกราน ท าให๎
มีอาการปวดคอและหลังตามมา 

นั่งกอดอก ท าให๎กระดูกหลังชํวงบนสะบักและหัวไหลํถูกยืดออก ผลก็คือหลังชํวง
บนจะงองุ๎มและกระดูก ชํวงคอยื่นไปข๎างหน๎า ซึ่งมีผลตํอการท างาน
ของเส๎นประสาทท่ีไปหลํอเล้ียงท่ีแขน และอาจเป็นเหตุให๎กล๎ามเนื้อที่
มืออํอนแรงและเกิดอาการชา ท้ังนี้ หากกระดูกชํวงคอเกิดการผิดรูป 
ก็จะท าให๎กล๎ามเนื้อคอหดเกร็ง และสํงผลเสียตํอการท างานของหลอด
เลือดท่ีไปหลํอเล้ียงสมอง น าไปสํูอาการปวดศีรษะเรื้อรังหรือไมเกรน  

การยืน อาการ 

ยืนโดยลงน้ าหนักไปท่ีขาข๎าง
ใดข๎างหนึ่ง 

การยืนในลักษณะนี้จะสํงผลเสียตํอขาข๎างท่ีได๎รับการทิ้งน้ าหนัก และ
อาจน าไปสํูอาการปวดและเป็นตะคริวได๎ ทํายืนท่ีถูกต๎องนั้น ควรยืน
ให๎ขากว๎างเทํากับสะโพกโดยลงน้ าหนักไปท่ีขาท้ังสองข๎างเทํา ๆ กัน 
เพื่อความสมดุลของรํางกาย 

ยืนหลังคํอมหรือแอํนตัวไป
ข๎างหน๎า 

ท าใหป๎วดหลังและเกิดความผิดปกติของแนวกระดูกชํวงลําง การยืน
หลังตรง และเกร็งหน๎าท๎องเล็กน๎อยจะดีท่ีสุด  
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2.1.3 อิริยาบถในการท างานท่ีท าตํอเนื่องเป็นเวลานานๆ   จะสํงผลให๎
กล๎ามเนื้อท างานหนัก ท าให๎ปวดสะบักและหลัง  เพราะกล๎ามเนื้อเป็นระบบท่ีท าหน๎าท่ีเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวของรํางกาย (ดังรูปท่ี 5)  เมื่อค๎างทําเดิมเป็นเวลานานก็จะเกิดความตึงเครียด(Stress) ท่ี
กล๎ามเนื้อ  จึงเกิดอาการปวดเมื่อย 

 
รูปท่ี 5 กล๎ามเนื้อท าหน๎าท่ีควบคุมการเคล่ือนไหว9 

 
อิริยาบถในการท างานท่ีท าตํอเนื่องเป็นเวลานานๆ   จะสํงผลให๎เกิดอาการดังตํอไปนี้ 

2.1.3.1กระดูกสันหลังสํวนเดิมรับน้ าหนักมากกวําปกติ   ท าให๎
กระดูกหรือหมอนรองกระดูกสํวนนั้นเส่ือมเร็ว 

2.1.3.2กล๎ามเนื้อและเอ็นตึงท าให๎เลือดไหลเวียนไมํดี  ท าให๎ปวด
ศีรษะ หรือปวดคอและไหลํ และอาจปวดสะบักแขน 

2.1.3.3กล๎ามเนื้อจุดเดิมท างานหนักท าให๎ปวดสะบักและหลัง  
และการท่ีกล๎ามเนื้อเกร็งงอหรือเอ็นตึงเป็นเวลานาน อาจท าให๎กระดูกคอเคล่ือนและเกยทับกัน 

  

                                                 

9
 คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชัน์ ,Office Syndrome :อาการปวดปูองกัน-รักษาได๎ ,คณะกายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2.2 อาการของโรคออฟฟิศซินโดรม 
อาการของโรคออฟฟิศซินโดรม คือ ปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดไหลํ/สะบัก ปวดหลัง ชามือ

ชาเท๎า สายตาเมื่อยล๎า ซึ่งเกิดได๎จากหลายสาเหตุ ท้ังความเครียด สมองล๎า การท างานตํอเนื่องนาน 
หรือใช๎อิริยาบถท่ีไมํเหมาะสม 

 
ตารางท่ี 2 แสดงเหตุปัจจัยท่ีกํอให๎เกิดอาการตํางๆ ของโรคออฟฟิศซินโดรม 

สาเหตุ 
อาการ 

ความเครียด สมองล๎า ท างาน
ตํอเนื่องเป็น
เวลานาน 

อิริยาบถไมํเหมาะสม 

 

1 ปวดศีรษะ     นั่งกอดอก 
2 ปวดเมื่อยคอ  -   นั่งไขวํห๎าง 

3 ปวดเมื่อยไหลํ /
สะบัก 

- -   นั่งหลังงอ/คํอม 

4 ปวดหลัง     นั่งหลังงอ/คํอม
นั่งไมพํิงพนัก 
นั่งไมํเต็มก๎น 
นั่งไขวํห๎าง 
นั่งกอดอก 
ยืนแอํนพุง 
ยืนหลังคํอม 

5 ชามือ10 - -   นั่งกอดอก 
6 ชาเท๎า - - -  ยืนท้ิงน้ าหนัก 

ลงขาข๎างเดียว 
7 ตาล๎า - -  - - 

หมายเหตุ            คือ  เป็นสาเหตุท่ีท าให๎เกิดอาการ 
                     -        คือ  ไมํเกี่ยวข๎องกับอาการที่เกิดข้ึน 
 

                                                 

10 เกิดจากการขยับข๎อมือมาก จนบางครั้งเกิดการอักเสบของพังผืดบริเวณข๎อมือ ท าให๎มีการบวมไปกด
เส๎นประสาทที่ว่ิงผํานใต๎พังผืดบริเวณขอข๎อ จนเกิดอาการชาน้ิวหรือฝุามือได๎ เราเรียกภาวะน้ีวํา carpal tunnel 
syndrome  มักเกิดข้ึนกับผู๎ที่ใช๎คอมพิวเตอร์ติดตํอกันเป็นเวลานาน ท าให๎เกิดพังผืดข้ึนบริเวณชํองเส๎นเอ็นที่ข๎อมือ 
ในเบื้องต๎นจะท าให๎รู๎สึกชาท่ีปลายน้ิว ตํอมาจะมีอาการปวดร๎าวที่ข๎อมือ 
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2.3 แนวทางการแก๎ไข 
2.3.1 หาสาเหตุท่ีท าให๎เกิดอาการเหลํานั้น  แล๎วแก๎ท่ีต๎นเหตุ  เชํน  หาก

เกิดจากพฤติกรรมให๎ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2.3.2 เมื่อต๎องท างานตํอเนื่องเป็นเวลา 3-4 ช่ัวโมง  ควรออกมาพักสูด

อากาศนอกอาคาร เพื่อเป็นการลดความตึงเครียด  ด๎วยการเปล่ียนบรรยากาศ พักสายตา พักเรื่อง
งานพูดคุยเรื่องอื่น เพราะความเครียดจะสํงผลให๎กล๎ามเนื้อเกร็งและมีอาการปวดหลังได๎โดยท่ีไมํได๎มี
ความผิดปกติร๎ายแรงใดๆโดยตรงตํอโครงสร๎างของหลัง อาการรํวมท่ีส าคัญและสังเกตได๎หากอาการ
ปวดหลังเกิดจากความเครียด  คือ  การเกิดแก๏สในกระเพราะอาหาร  อาการปวดตึงรอบไหลํ  เป็นต๎น 

 
รูปท่ี 6 ทํายืดเส๎นยืดสาย  ผํอนคลายกล๎ามเนื้อ  ขณะนั่งอยูํท่ีโต๏ะท างาน 

 
2.3.3 หากมีอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นที่สํวนใด  ควรออกก าลังกายในสํวน

นั้น  เพื่อท าให๎กล๎ามเนื้อสํวนนั้นแข็งแรงและมีความยืดหยุํน  แตํทางท่ีดีท่ีสุดคือบริหารสํวนตํางๆ เชํน  
บริหารต๎นคอ  บริหารบําและไหลํ  บริหารสะบักและหน๎าอก  บริหารขา และหลังสํวนลําง  อยําง
สม่ าเสมออยํางน๎อยท่ีสุดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และดีท่ีสุดคือวันละ2 ครั้ง ดังนี้  
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ตารางท่ี 3 แสดงทํากายบริหารสํวนตํางๆเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม11 

                                                 

11ชิษณุพงศ์ ยะอ๎อน, 6 ทําสู๎อาการปวด "ออฟฟิศซินโดรม",เข๎าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000102497&Html=1&CommentRefer
ID=23641426&CommentReferNo=4& 

รูปท่ี ทํากายบริหาร 

1  

บริหารต๎นคอ : เริ่มต๎นด๎วยการไขว๎แขนขวาไปด๎านหลัง เอียงคอไป
ด๎านซ๎าย แล๎วเอื้อมมือซ๎ายข๎ามศีรษะไปวางแนบด๎านข๎างของศีรษะ
ด๎านขวา ท าเชํนเดียวกันนี้กับอีกข๎างหนึ่ง 

 

2  

บริหารบําและไหลํ : ยืนตัวตรง ประสานมือเหยียดแขนไปข๎างหน๎า 
ก๎มศีรษะพร๎อมกับยืดตัวไปข๎างหน๎าเล็กน๎อย ค๎างไว๎แล๎วนับ 1-10 

 

 
3  

บริหารสะบักและหน๎าอก : ยืนตัวตรง กางแขนท้ังสองข๎างออกใน
ลักษณะต้ังฉาก แล๎วคํอยๆ ดึงแขนไปด๎านหลัง 

4  

บริหารขาด๎านหลังและหลังสํวนลําง : ยืนตัวตรง ชูแขนท้ังสองข๎าง
เหนือศีรษะ แล๎วคํอยๆ ก๎มตัวลงเอามือท้ังสองข๎างวางแนบพื้นหรือ
แตะปลายเท๎า โดยไมํงอเขํา 

5  

บริหารขาด๎านหลัง นํอง และหลังสํวนลําง :ท าตํอเนื่องจากทําท่ี 4 
โดยยังอยูํในทําก๎มตัว สอดมือท้ังสองไว๎ด๎านหลัง หัวเขํา แล๎วคํอยๆ 
งอเขําท้ังสองข๎าง ค๎างไว๎แล๎วนับ 1-10 

6  

บริหารหลังสํวนลําง : ยืนตัวตรง ยกแขนท้ังสองข๎างเหนือศีรษะ 
ประสานมือเอาไว๎ แล๎วคํอยๆ เอนตัวไปด๎านหลัง 
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อาการปวดหลังเป็นอาการท่ีพบมากท่ีสุดในกลํุมอาการออฟฟิศซินโดรม  และรองลงมาคือ 
อาการปวดคอ มีทําบริหารเฉพาะ ดังนี้ 

2.3.3.1อาการปวดหลัง  พบมากในผ๎ูท่ีท างานซ้ าซากในอิริยาบถ
ใดอิริยาบถหนึ่ง  ซึ่งจะมีผลท าให๎เกิดความผิดปกติตํอรํางกายในสํวนนั้นอยํางตํอเนื่องเป็นเวลานาน 

อาการปวดหลังท่ีพบบํอยท่ีสุด คือกาการปวดหลังสํวนลําง  ซึ่งพบได๎บํอยในชํวงอายุ30-
60 ปี  โดยสาเหตุท่ีพบบํอยคือ  อิริยาบถ หรือทําทางท่ีไมํถูกต๎อง  ไมํวําจะเป็นการนั่ง การยืน การ
เดิน ท่ีไมํเหมาะสม   ล๎วนแตํเป็นสาเหตุท่ีท าให๎กระดูกสันหลังระดับเอวแอํนมากขึ้น  กระดูกสันหลัง
ระดับอกจะโกํงหรือคํอม  ท าให๎ชํองทางออกของเส๎นประสาทไขสันหลังแคบลงเส๎นประสาทถูกเบียด 
น ากระแสไมํสะดวก12 

ทําบริหารกล๎ามเนื้อหลังสํวนลําง    คือ  นอนหงายแล๎วท าทํากอดเขําให๎เขําชิดอกให๎มาก
ท่ีสุดค๎างไว๎ 20 วินาทีโดยท าทีละข๎างสลับกันวันละ 20 รอบกํอนนอน ทําทางเหลํานี้ ถ๎าฝึกเป็นประจ า
จะชํวยเสริมสร๎างกล๎ามเนื้อบริเวณคอและหลังให๎ยืดหยุํน แข็งแรง 

 
รูปท่ี 7 ทําบริหารกล๎ามเนื้อหลังสํวนลําง13 

 

                                                 

12พิมพ์รัก สินสมบูรณ์ทอง, “ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร๎าใน
ผู๎ปุวยปวดหลังเรื้อรังที่เข๎ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัด"  (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 12. 

13
 หมอชาวบ๎าน, บริหารกาย บริหาร(หัวใจ) , เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 

http://www.doctor.or.th/article/detail/3474 
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รูปท่ี 8 ทําบริหารกล๎ามเนื้อหลังสํวนบน 

ทําบริหารกล๎ามเนื้อหลังสํวนบน ดังนี้     
1) ประสานนิ้วมือเข๎าด๎วยกัน แล๎วยืดฝุามือขึ้นเหนือศีรษะ หายใจเข๎าลึก ๆ ค๎างไว๎ 10-

15 วินาที หายใจออกในขณะท่ีคํอย ๆ ผํอนมือลง ท า 5 ครั้ง 
2) ประสานนิ้วมือเข๎าด๎วยกันไว๎หลังศีรษะ โดยให๎ข๎อศอกท้ังสองด๎านกางออกนอกล าตัว 

คํอย ๆ ดึงไหลํเข๎าออกพร๎อมกัน ค๎างไว๎ 5 วินาที ท า 5 ครั้ง 
3) ให๎ยืดแขนขวามาทางแขนซ๎าย แล๎วใช๎มือซ๎ายกุมท่ีข๎อศอก ดึงเข๎าหาล าตัว โดยท าค๎าง

ไว๎ 5 วินาที ข๎างละ 3 ครั้ง 

 
2.3.3.2อาการปวดคอ  เป็นผลมาจากการใช๎งานกล๎ามเนื้อมัดเดิม

ซ้ าๆ (เพื่อรักษาทําและต าแหนํงของศีรษะเอาไว๎ในทําเดิม   ซึ่งน้ าหนักของศีรษะและคอรวมกัน
ประมาณ 10% ของน้ าหนักตัว) รํวมกับปัจจัยรํวมอื่นๆ เชํน ความเครียด อายุ น้ าหนัก และ
กรรมพันธุ์14  นอกจากปวดเมื่อยคอแล๎ว อาจจะสํงผลให๎ปวดศีรษะจากการท่ีเลือกไหลเวียนไมํสะดวก
ได๎อีกด๎วย  ดังนั้นควรมีการบริหารคออยํางสม่ าเสมอ  นอกจากบริหารเพื่อให๎เกดความยืดหยุํนแล๎ว  
ควรจะบริหารเพื่อเสริมสร๎างความแข็งแรงด๎วย  ดังนี้ 

 
 

                                                 

14เตมีย์ เสถียรราษฎร,์ปรับทําทางรํางกาย กํอนปวดคอ-ปวดหลังเรื้อรงั, เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, 
เข๎าถึงได๎จาก http://www.dailynews.co.th/Content/Article/70870/ปรับทําทางรํางกาย กํอนปวดคอ-ปวด
หลังเรื้อรงั! 
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รูปท่ี 9 ทําบริหารคอเพื่อเพิ่มความยืดหยุํน (stretching exercise) 

การยืดเหยียดหรือยืดเส๎น (stretching exercise) 
1) ทํายืดเหยียดล าคอด๎านข๎าง 
2) ทํายืดเหยียดล าคอ หันซ๎าย-ขวา 
3) ทํายืดเหยียดก๎มเงยล าคอ 

 
รูปท่ี 10 ทําบริหารคอเพื่อสร๎างความแข็งแรง (strengthening exercise) 

ทําบริหารเพื่อเสริมสร๎างความแข็งแรง(strengthening exercise) 4 ทํา15 
1) ทําเสริมสร๎างความแข็งแรงล าคอด๎านหน๎า  ใช๎มือต๎านไว๎ด๎านหน๎า ออกแรงก๎มคอ 
2) ทําเสริมสร๎างความแข็งแรงล าคอด๎านหลัง  ใช๎มือกดศีรษะลง  ออกแรงเงยคอ 
3) ทําเสริมสร๎างความแข็งแรงล าคอด๎านข๎าง (กล๎ามเนื้อเอียงคอ) 

ยืนหรือนั่ง คอตรง  ใช๎มือข๎างหนึ่งวางไว๎เหนือใบหู (ฝุามืออยูํระดับสูงกวําใบหู) ออก
แรงดันดันหัวไปด๎านตรงข๎าม เกร็งคอต๎านไว๎  ท าทํานี้ท้ังด๎านซ๎ายและด๎านขวา 

4) ทําเสริมสร๎างความแข็งแรงล าคอด๎านข๎าง (กล๎ามเนื้อหันหน๎า) 
ยืนหรือนั่ง คอตรง  ใช๎มือข๎างหนึ่งวางไว๎หน๎าใบหู (ฝุามืออยูํระดับเดียวกับใบหู)  
ออกแรงดันดันหัวไปด๎านตรงข๎าม  เกร็งคอต๎านไว๎ ท าท้ังด๎านซ๎ายและด๎านขวา 

ท าทุกทําให๎ท าช๎าๆ ท าแล๎วค๎างไว๎ประมาณ 20 วินาที หรือนับ 1-20 ช๎าๆ ขากลับก็ให๎
เคล่ือนล าคอกลับช๎าๆ 

                                                 

15 วัลลภ พรเรืองวงศ์ ,7 ทําบริหารกายคลายเมื่อยคอส าหรบัคนท างาน(คอมฯ) , เข๎าถึงเมื่อ 12 
เมษายน 2556, เข๎าถึงได๎จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=341646 
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3. อาการผิดปรกติทางตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Vision Syndrome; 
CVS) 
ในปัจจุบันพบวําพนักงานออฟฟิศจ านวนมากประสบกับโรคออฟฟิศซินโดรม(Office-

Syndrome)   ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล๎อมในท่ีท างานไมํเหมาะสม การนั่งตํอเนื่องเป็นเวลานานและมี
การเคล่ือนไหวรํางกายน๎อย โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศท่ีท างานหน๎าจอคอมพิวเตอร์ตํอเนื่องมากกวํา
วันละ 3 ช่ัวโมง จะเกิดอาการผิดปรกติทางตาจากการใช๎คอมพิวเตอร์ (Computer Vision 
Syndrome)รํวมด๎วย  โดยจะมีอาการแสดงอยํางใดอยํางหนึ่งของอาการตาล๎ามากถึง 90%   

ในภาวะท่ัวไปตาคนเราจะกระพริบประมาณ 22 ครั้งตํอนาที ขณะอํานหนังสือจะกระพรบิ 
10 ครั้งตํอนาที แตํจะเหลือเพียง 7 ครั้งตํอนาทีเมื่อใช๎คอมพิวเตอร์16เพราะตัวอักษรในคอมพิวเตอร์
ไมํได๎เรียบคมชัดเทําตัวพิมพ์และมีความไมํนิ่งของคล่ืนสัญญาณในจอ(refreshment) การมีแสง
สะท๎อนจากหน๎าจอ รวมถึงระยะหํางของหน๎าจอคอมพิวเตอร์ท่ีแตกตํางจากระยะการอําน นอกจากนี้
ในวิถีชีวิตปัจจุบันเรายังใช๎สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต  เกือบตลอดเวลา  ท าให๎เพิ่มความเส่ียงตํอโรค
คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม 

3.1 อาการผิดปรกติทางตาจากการใช๎คอมพิวเตอร์ 
อาการผิดปรกติทางตาจากการใช๎คอมพิวเตอร์มีดังนี้  อาการตาล๎า,  ตาพรํามัว,  ตาแห๎ง,  

แสบตาหรือตาส๎ูแสงไมํได๎ หรือบางคนก็จะตาแดง พบได๎ถึงร๎อยละ 75 ของบุคคลท่ีใช๎คอมพิวเตอร์17   
นอกจากนี้บํอยครั้งท่ีจะมีอาการปวดศีรษะ ปวดคอ และปวดหลังรํวมด๎วยจากการนั่งท่ีไมํถูกต๎อง18 

3.1.1 ตาล๎าหรือตาพรํามัว  
ในขณะท่ีใช๎งานคอมพิวเตอร์  จะใช๎กล๎ามเนื้อของตาหดเกร็งเพื่อปรับโฟกัสให๎

ได๎ภาพท่ีคมชัด  ดังนั้นถ๎าใช๎คอมพิวเตอร์ไปนานๆกล๎ามเนื้อตาจะต๎องท างานหนักตลอดเวลาจน
กล๎ามเนื้อเกิดอาการล๎าได๎   

3.1.2 ปวดศรีษะ 
อาการปวดศีรษะ  เนื่องมาจากการใช๎สมองตํอเนื่องกันเป็นเวลานาน ๆ จากการใช๎เครื่อง

คอมพิวเตอร์ท างาน ศึกษาหาข๎อมูลตําง ๆ   ท าให๎สมองเกิดอาการอํอนล๎า  จึงมีอาการมึนศีรษะ ปวด
ศีรษะได๎ 

                                                 

16ยุทธนา  สุคนธทรัพย์, อาการตาล๎า กับ คอมพิวเตอร์,  เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://dr.yutthana.com/cvs.html 

17หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, “คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม” ,เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556,  เข๎าถึงได๎จาก
http://www.thaihealth.or.th/Content/19470-คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม.html 

18นริศ กิจณรงค,์คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม,  เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.thaihealth.or.th/Content/19470-คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม.html 
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3.2 สาเหตุของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม   
3.2.1 การกระพริบตาท่ีน๎อยลงโดยอัตโนมัติ 

เนื่องจากการใช๎คอมพิวเตอร์ท าให๎การกระพริบตาลดลง แตํในภาวะปกติแล๎วเราทุกคน 
จะต๎องกระพริบตาอยูํเสมอเพื่อเป็นการเกล่ียน้ าตาให๎คลุมผิวตาให๎ท่ัวๆ ดังนั้นเมื่อการกระพริบตา
ลดลงกวําร๎อยละ 60 ท าให๎ ผิวตาแห๎ง กํอให๎เกิดอาการแสบตา ตาแห๎ง รู๎สึกฝืดๆ ในตา 

3.2.2 แสงจ๎า และแสงสะท๎อนจากจอคอมพิวเตอร์ ท า ให๎ตาเมื่อยล๎า ท้ัง
แสงจ๎าและแสงสะท๎อน มายังจอภาพ อาจเกิดจากแสงสวํางไมํพอเหมาะ มีไฟสํองเข๎าหน๎าหรือหลัง
จอภาพโดยตรง หรือแม๎แตํแสงสวํางจากหน๎าตํางปะทะหน๎าจอภาพโดยตรง กํอให๎เกิดแสงจ๎าและ แสง
สะท๎อนเข๎าตาผ๎ูใช๎ ท าให๎เมื่อยล๎าตางําย 

3.2.3 ระยะท างานท่ีหํางจากจอภาพให๎เหมาะสม ควรจัดจอภาพให๎อยูํใน
ระยะพอเหมาะท่ีตา มองสบายๆ ไมํต๎องเพํง โดยเฉล่ียระยะจากตาถึงจอภาพควรเป็น 0.45 ถึง 0.50 
เมตร ตาอยูํสูงกวําจอภาพโดยเฉพาะผ๎ูท่ีใช๎แวํนสายตาท่ีมองท้ังระยะใกล๎และไกล จะต๎องต้ัง จอภาพ
ให๎ต่ ากวําระดับตา เพื่อจะได๎มองตรงกับเลนส์แวํนตาท่ีใช๎มองใกล๎ 

3.2.4 มุมของระดับสายตากับจอคอมพิวเตอร์ จากรายงานการศึกษาวิจัย
เมื่อปี2004  พบวําปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีสํงผลตํออาการผิดปรกติทางตาจากการใช๎คอมพิวเตอร์  คือ 
อาการตํางๆ จะหายไปเมื่อมุมดังกลําวมากกวํา 14 องศา สํวนปัจจัยอื่นๆ จากการวิจัยพบวําไมํมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติ 

 
3.3 แนวทางแก๎ไขส าหรับผ๎ูมีอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม     

3.3.1 การพักสายตา 
ในขณะท างานควรมีการหยุดพักสายตาเป็นระยะๆ ไมํควรใช๎สายตาตํอเนื่องเกิน 3 ช่ัวโมง   

และควรปรับแสงหน๎าจอคอมพิวเตอร์ให๎แสงพอเหมาะ  
การพักสายตาท าได๎โดยการหลับตาหรือมองออกไปไกลๆระยะต้ังแตํ 6 เมตรขึ้นไปนาน

ประมาณ 2-3 นาทีทุก 15-30 นาที    
ควรหยุดพักจากงาน ลุกขึ้นยืนหรือเดินเพื่อเปล่ียนอิริยาบถทุก 1 ช่ัวโมง และเมื่อท างาน

ตํอเนื่อง 3-4 ช่ัวโมง ควรหยุดพัก 15-20 นาทีด๎วยการออกไปเดินเลํน ไมํควรนั่งอยูํกับท่ี 
3.3.2 การกระพริบตา  ควรกะพริบตาบํอยๆ เมื่อรู๎สึกตัววําปวดตาหรือ

แสบตา อาจใช๎น้ าตาเทียม artificial tear หยอดตาบ๎างก็ได๎   จะสามารถชํวยบรรเทาอาการปวดตา
และแสบตาได๎ 
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3.3.3 บริหารดวงตา  โดยการนวดคลึง เพื่อคลายความตึงเครียด และ
กลอกตาไปรอบๆ เป็นวงกลม 5-6 รอบ หลังจากนั้นใช๎นิ้วนางท้ัง 2 นิ้วแตะท่ีหัวตาแตํละข๎าง คลึง
เบาๆ แบบกดจุดนาน 1-2 วินาที19 
 

4. ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (Deep Vein Thrombosis ; DVT) 
โรค DVT หรือ Deep Venous Thrombosis ก็คือ โรคหลอดเลือดด าสํวนลึกอุดตัน หรือ

เป็นท่ีรู๎จักในช่ือ "กลํุมอาการเครื่องบินชั้นประหยัด" (Economy Class Syndrome) เพราะเริ่มเป็นท่ี
รู๎จัก  จากการนั่งเครื่องบินในระยะทางไกล ๆ โดยเฉพาะช้ันท่ีนั่งราคาประหยัด ท่ีมีพื้นท่ีคับแคบ แล๎ว
ไมํได๎ขยับรํางกาย หรือลุกเปล่ียนอิริยาบถเลย ท าให๎เลือดแข็งตัวเป็นก๎อน จนกลายเป็นเลือดข๎นอยูํใน
หลอดเลือดด า  และพนักงานออฟฟิศ ก็เป็นกลํุมท่ีมีความเส่ียงสูงในการเกิดโรคนี้  เพราะนั่งท างาน
ตํอเนื่องเป็นเวลานาน ในทําเดิมๆ 

ศ.ริชาร์ด บีสลีย์ แหํงสถาบันวิจัยทางการแพทย์ ในเมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ได๎
เผยผลการศึกษาวําพนักงานบริษัทท่ีนั่งท างานอยูํหน๎าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหลายช่ัวโมง ในแตํ
ละวัน มีแนวโน๎มท่ีจะป็นโรคล่ิมเลือดอุดตันขั้นร๎ายแรงมากเสียยิ่งกวําผ๎ูโดยสาร ท่ีนั่งเครื่องบินช้ัน
ประหยัดเป็นเวลานาน20โดยร๎อยละ 34 ของกลํุมตัวอยําง 62 คน  ท่ีเกิดภาวะเส๎นเลือดอุดตัน  เกิด
จากนั่งท างานท่ีโต๏ะท างานนานๆ  สํวนผ๎ูท่ีนั่งเครื่องบินไกลๆแล๎วเกิดภาวะเส๎นเลือดอุดตันทีเพียงร๎อย
ละ 21 

ในสํวนของพนักงานบริษัทนั้น ศาสตราจารย์บีสลีย์ กลําววํา คนท่ีมีอาการเลือดจับตัวเป็น
ล่ิมนั้นจะนั่งอยูํหน๎าจอวันละ 1-4 ช่ัวโมง โดยบางคนนั้นจะนั่งอยูํครั้งละนานถึง 3-4 ช่ัวโมง โดยไมํลุก
ไปไหนเลย นอกจากนี้ ผ๎ูเช่ียวชาญยังต้ังข๎อสังเกตวํา ผ๎ูท่ีใช๎คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏กจะเส่ียงตํออาการ
ผิดปกตินี้ถึง 2 เทํา21 

 

                                                 

19ยุทธนา สุคนธทรัพย์, อาการผิดปรกติทางตา จากการใช๎คอมพิวเตอร์ (Computer Vision 
Syndrome), เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เข๎าถึงได๎จากhttp://dr.yutthana.com/cvs.html 

20ริชาร์ดบีสลีย์, กรุงเทพ ธุรกิจออนไลน์, น่ังหน๎าคอมนานเสี่ยงลิ่มเลือดอุดตัน'ร๎ายแรง, เข๎าถึงเมื่อ 20 
ตุลาคม 2556, เข๎าถึงได๎จากhttp://www.vcharkarn.com/vblog/69457 

21นิตยสารต้ังตัว เดือนพฤษภาคม ,เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก http://www.the-
arokaya.com/web5/index.php?option=com_content&view=article&id=162 
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4.1 อาการของโรค  คือ  เมื่อนั่งนาน ๆ จะเกิดอาการปวดชาท่ีขา เท๎าจะบวมแดง ซึ่ง
มักจะบวมข๎างเดียว บางรายอาจจะเห็นเส๎นเลือดโปงพอง อาจจะมีอาการปวดกล๎ามเนื้อหรือเป็น
ตะคริว  

 
4.2 สาเหตุเกิดจากการนั่งตํอเนื่องเป็นเวลานาน โดยท่ีไมํลุกไปไหนเลย ท าให๎เลือดท่ีเคย

ไหลเวียนได๎สะดวก ๆ เกิดการจับตัวเป็นล่ิม เป็นก๎อน มาค่ังอยูํท่ีบริเวณเส๎นเลือดด าตรงสํวนขา แล๎ว
ไหลเข๎าไปตามกระแสเลือด ซึ่งอาจไปอุดตันตามอวัยวะท่ีส าคัญ เชํน ปอด หัวใจ ฯลฯ ท าให๎เกิด
อันตรายถึงแกํชีวิตได๎  

 
4.3 วิธีปูองกัน 

4.3.1  ควรยืดเส๎นยืดสายบ๎าง ทุก ๆ ช่ัวโมง และควรลุกเดินทุก ๆ 3 ช่ัวโมง 
4.3.2  ควรด่ืมน้ ามาก ๆ ขณะนั่งท างาน เพื่อรักษาระดับความข๎นของเลือด  

และการดื่มน้ ามากๆท าให๎ต๎องลุกขึ้นไปเข๎าห๎องน้ า เป็นการยืดเส๎นยืดสายไปในตัว22 
4.3.3ไมํควรสวมเส้ือผ๎า หรือเครื่องประดับท่ีรัด เพราะจะท าให๎การไหลเวียน

ภายในเส๎นเลือดด าไมํสะดวก เพิ่มโอกาสเกิดล่ิมเลือดได๎  

                                                 

22น่ังนาน ๆ ระวังโรค DVT ถามหา,เข๎าถึงเมือ่ 20 ตุลาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.ppat.or.th/th/article/ppat_knowledge06 
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5. ข้อสรุป  โรคท่ีเกิดกับผู้ใช้อาคารส านักงาน 
ออฟฟิศซินโดรม(Office Syndrome)  เป็นค าท่ีนิยมแพรํหลายในเมืองไทยท่ีขยายความ

ถึงกลํุมอาการปวดเมื่อยกล๎ามเนื้อ  ซึ่งสํวนใหญํเกิดกับพนักงานออฟฟิศ  มักจะถูกพูดถึงในแงํของ
การยศาสตร์  อิริยาบถตํางๆ  ไปจนถึงความเครียดอันเป็นสาเหตุให๎เกิดอาการดังตํอไปนี้  ปวดหัว  
ปวดคอ  ปวดสะบัก  ปวดหลัง  ชามือ  เมื่อยตาและเมื่อยตัว  แตํกลํุมอาการปุวยเหตุอาคาร( Sick 
Building  Syndrome)  โดยจะพูดถึงในเรื่องคุณภาพอากาศและการระบายอากาศ(Ventilation) 
ภายในอาคาร  จะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง  ดังนี้  คัดจมูก  น้ ามูกไหล  เคืองตา  
ไอ  แนํนหน๎าอก  อํอนล๎า  ปวดศีรษะ  ละเห่ีย  ผิวหนังแห๎ง  เป็นต๎น    

อาการผิดปรกติทางตาจากการใช๎คอมพิวเตอร์ (Computer Vision Syndrome)จะมี
อาการใกล๎เคียงกับกลํุมอาการออฟฟิศซินโดรม แตํจะเกิดอาการทางตาเป็นหลัก  ท้ังนี้เพราะพนักงาน
ออฟฟิศสํวนใหญํท่ีใช๎คอมพิวเตอร์ในการท างานและใช๎งานตํอเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดอาการออฟฟิศ
ซินโดรมมากกวําผ๎ูท่ีใช๎น๎อย 

โรคหลอดเลือดด าสํวนลึกอุดตัน(DVT) มีสาเหตุเชํนเดียวกับโรคออฟฟิศซินโดรม คือ นั่ง
ท างานตํอเนื่องยาวนาน และเคล่ือนไหวน๎อย  แตํลักษณะอาการของโรคหลอดเลือดด าสํวนลึกอุดตัน
จะสํงตํอรํางกายรุนแรงกวํากลํุมอาการออฟฟิศซินโดรม ท่ีเป็นเพียงอาการปวดเมื่อย 

อาการปุวยเหตุอาคาร (Sick Building Syndrome)  มีสาเหตุมาจากมลพิษ(สารเคมี)ใน
อากาศและการระบายอากาศท่ีไมํเหมาะสม  ท าให๎เกิดอาการทางตา อาการทางระบบประสาท  
อาการทางระบบหายใจ  แตํไมํเกี่ยวกับอาการทางกล๎ามเนื้อ 

 
ตารางท่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ของโรคท่ีเกิดกับผ๎ูใช๎อาคารส านักงาน 

โรคท่ีเกิดกับผ๎ูใช๎ 
อาคารส านักงาน 

ลักษณะอาการ 

Sick 
Building  

Syndrome 

 
Office 

Syndrome 

Computer 
Vision 

Syndrome  

Deep  
Vein 

Thrombosis 
อาการทางตา      X 
อาการทางระบบประสาท    X 
อาการทางกล๎ามเนื้อ X  X  
อาการทางระบบหายใจ  X X X 
อาการทางผิวหนัง  X X X 
หมายเหตุ            คือ  อาการท่ีมีรํวมกัน 
                    X       คือ  ไมํเกี่ยวข๎องกัน 
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อาการท้ัง 4 โรค  เกิดจากสภาพอากาศในห๎องปรับอากาศ  การนั่งท างานตํอเนื่องเป็น
เวลานาน  และอาจมีอิริยาบถท่ีไมํเหมาะสมรํวมด๎วย  รวมถึงการใช๎สายตาอยํางตํอเนื่องจนเกิดอาการ
ล๎าทางสายตา  ดังนั้นแนวทางแก๎ไขท่ีรํวมกันของท้ัง 4 โรค  คือ ผํอนคลายกล๎ามเนื้อ  ผํอนคลาย
สายตา  ผํอนคลายความเครียด  ด๎วยการพักออกมาสูดอากาศธรรมชาติ  และหมั่นบริหารกล๎ามเนื้อ
ให๎แข็งแรงเพื่อสุขภาพที่ดี  ดังนี ้

ตารางท่ี 5 แสดงสาเหตุและแนวทางแก๎ไข ของโรคท่ีเกิดกับผ๎ูใช๎อาคารส านักงาน 
โรค สาเหตุ แนวทางแก๎ไข 

Sick 
Building  
Syndrome 

สภาพอากาศในท่ีท างาน 
สารเคมีในอากาศและการระบายอากาศ 

ออกมาพักสูดอากาศนอกห๎องปรับอากาศ 

Office 
Syndrome 
 

นั่งท างานตํอเนื่องยาวนาน 
เคล่ือนไหวรํางกายน๎อย 
นั่งในอิริยาบถท่ีไมํเหมาะสม 
*ความเครียดสํงผลให๎อาการรุนแรงขึ้น 

นั่งในทําท่ีถูกต๎อง 
จัดอุปกรณ์ส านักงาน(โต๏ะ-เก๎าอี้)ให๎เหมาะสม 
ท าทําบริหารเพื่อยืดเส๎นและเสริมกล๎ามเนื้อ 
พักสายตา 
พักออกไปเดินเลํนทุก3-4ช่ัวโมง 
 

Computer 
Vision 
Syndrome 

ใช๎คอมพิวเตอร์ตํอเนื่องมากกวํา3ช่ัวโมง 
*การท างานหน๎าคอมพิวเตอร์ท าให๎การ
กระพริบตาลดลง  

พักสายตาทุกช่ัวโมง 
พักออกไปเดินเลํนทุก3-4ช่ัวโมง 

Deep  
Vein 
Thrombosis 

นั่งท างานตํอเนื่องยาวนาน  
ไมํเปล่ียนอิริยาบถ 
ท าให๎เลือดข๎น 
 

หมั่นด่ืมน้ าเยอะๆ 
พักออกไปเดินเลํนทุก3-4ช่ัวโมง 
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 รูปท่ี 11 แนวทางแก๎ไขอาการออฟฟิศซินโดรมและโรคท่ีเกิดกับผ๎ูใช๎อาคารส านักงาน 
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6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดกลุ่มอาการที่เกิดกับผู้ใช้อาคารส านักงาน 
6.1 ปัจจัยด๎านสถานท่ี เชํน คุณภาพอากาศ  อุณหภูมิ  แสงสวําง  กล่ินรบกวน  รวมถึง
 อุปกรณ์ส านักงาน 
6.2 ปัจจัยด๎านพฤติกรรม เชํน อิริยาบถในชีวิตประจ าวัน  ระยะเวลาท่ีนั่งท างานตํอเนื่อง
 และการเคล่ือนไหวรํางกายน๎อย 
6.3 ปัจจัยด๎านปฏิสัมพันธ์และสภาวะจิตทางสังคม เชํน ปฏิสัมพันธ์กับผ๎ูรํวมงาน 
 (เจ๎านายหรือเพื่อนรํวมงาน) ความกดดันและความเครียด 
 ผ๎ูท่ีมีความเครียดสูงจะมีอาการปวดรุนแรงกวําผ๎ูท่ีมีความเครียดต่ า23 
6.4 ปัจจัยตัวบุคคล : อารมณ์  โรคประจ าตัว 
6.5 ปัจจัยด๎านลักษณะการท างาน 
กลํุมอาการอาคารปุวยท่ีเกิดกับพนักงานมีความสัมพันธ์ในเชิงเส๎นตรงกับงานท่ีเกี่ยวข๎อง

กับการใช๎คอมพิวเตอร์  ความเครียด  โรคภูมิแพ๎  ไมเกรน  และโรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตา  
ซึ่งพนักงานท่ีต๎องใช๎คอมพิวเตอร์ตลอดช่ัวโมงการท างาน  จะเกิดอาการปุวยมากกวําพนักงานท่ีใช๎
เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงครั้งคราวหรือพนักงานท่ีไมํต๎องใช๎คอมพิวเตอร์   และผ๎ูท่ีใช๎คอมพิวเตอร์
มากกวําวันละ 7 ช่ัวโมงตํอวัน  จะมีความเส่ียงท่ีจะมีอาการปวดมากกวําผ๎ูท่ีใช๎คอมพิวเตอร์น๎อยกวํา
วันละ 7 ช่ัวโมงตํอวัน 

ปัจจัยท่ีการวิจัยนี้สนใจศึกษาคือ  ปัจจัยด๎านสถานท่ี  ปัจจัยด๎านพฤติกรรม  และปัจจัย
ด๎านปฏิสัมพันธ์และสภาวะจิตทางสังคม  โดยต๎องการหาความสัมพันธ์ระหวํางการใช๎งานพื้นท่ีเปิดโลํง
รอบอาคารกับอาการออฟฟิศซินโดรม  โดยท่ีผ๎ูวิจัยคิดวําพื้นท่ีเปิดโลํงรอบอาคาร  สามารถใช๎เป็นท่ี
บริหารรํางกาย  เดินยืดเส๎นยืดสาย  คลายเครียด  ออกมาสูดอากาศอากาศธรรมชาติ  และพักจาก
การอยูํในห๎องท างานปรับอากาศท้ังวัน (โดยท่ัวไปแล๎วอาคารที่ปรับอากาศจะท าให๎บุคคลมีอาการปุวย
เกิดขึ้นมากกวําอาคารท่ีมีอากาศหมุนเวียนตามธรรมชาติ  อาคารปรับอากาศจะมีรายงานผ๎ูปุวยท่ีมี
อาการมากกวําถึง 3 เทําของอาคารธรรมดา24)   นอกจากนี้การออกมาใช๎พื้นท่ีเปิดโลํง  ยังเป็นการ
เปิดโอกาสให๎ได๎พูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผ๎ูอื่นนอกเหนือจากเรื่องงานอีกด๎วย  

                                                 

23คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชน์ ,Office Syndrome :อาการปวดปูองกัน-รักษาได๎ ,คณะ
กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

24กุลภรณ์ นกจันทร์ “แนวโน๎มอาการอาคารปุวยของบุคลากรในอาคารส านักงานท่ีมีการ
อนุรักษ์พลังงาน”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดล๎อม  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543) 
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“The Social Life of Small Urban Spaces” 25 
 
William H. Whyte ได๎ท าการศึกษาวิจัยลักษณะการใช๎งานพลาซํา (Plaza) หรือพื้นท่ี

เปิดโลํงหน๎าอาคารสูงในเมือง  ซึ่งได๎บรรยายไว๎ในหนังสือ “The Social Life of Small Urban 
Spaces”  ในเรื่องปัจจัยทีสํงผลตํอปริมาณผ๎ูมาใช๎งานพื้นท่ีหน๎าอาคาร คุณลักษณะท่ีดีของพลาซําท่ี
เอื้อให๎เกิดการใช๎งาน และพฤติกรรมการใช๎งานพื้นท่ี จากการตั้งค าถามวําท าไมพื้นท่ีเปิดโลํงบางแหํงมี
คนใช๎เยอะแตํบางแหํงกลับไมํมีคนใช๎  ท้ังท่ีอยูํในต าแหนํงท่ีมีอาคารส านักงานหนาแนํน โดยน ามาสรุป
ประเด็นส าคัญท่ีเป็นประโยชน์ตํอการท าความเข๎าใจเรื่องพฤติกรรมการใช๎งานพื้นท่ีเปิดโลํง ปัจจัยและ
ลักษณะทางกายท่ีสํงผลตํอการมาใช๎งานพื้นท่ีเปิดโลํง  เพื่อน าไปปรับใช๎ในกระบวนการของการวิจัย  

งานของ Whyte เริ่มต๎นจากการศึกษาวิธีการใช๎งานพลาซําซึ่งพบวํามีพนักงานออฟฟิศ
ของอาคารที่ต้ังบนตัวพลาซํามาใช๎งานคํอนข๎างน๎อย คนสํวนใหญํท่ีมาใช๎งานมักเป็นพนักงานออฟฟิศ
จากอาคารข๎างเคียง  เพราะต๎องการเว๎นระยะหํางระหวํางตัวเองกับเจ๎านาย โดยพนักงานออฟฟิศ
ข๎างเคียงท่ีมาใช๎งานจะอยูํในระยะไมํเกินสามชํวงตึก ลักษณะพลาซําท่ีดีไมํจ าเป็นต๎องมีการตกแตํงท่ี
ฟุุมเฟือย แตํพลาซําท่ีดีจ าเป็นต๎องเข๎าถึงได๎งําย รองรับการใช๎งานไมํวําผ๎ูใช๎งานจะไปคนเดียวหรือไป
เป็นกลํุม 

การสังเกตการณ์และการเก็บข๎อมูล 
1) ข๎อมูลสถิติระหวํางผ๎ูใช๎งานท่ีเป็นชายและหญิง หากพื้นท่ีนั้นมีผ๎ูใช๎งานท่ีเป็นหญิง

เยอะ สามารถบอกถึงคุณภาพของพื้นท่ีได๎ในแงํความเป็นสํวนตัวและความรู๎สึกปลอดภัย เพราะผ๎ูหญิง
คํอนข๎างละเอียดอํอนในการเลือกท่ีนั่ง  ดังนั้นหากพื้นท่ีนั้นมีแตํผ๎ูชายมาใช๎งาน  อาจจะบอกได๎วําพื้นท่ี
นั้นขาดความเป็นสํวนตัว หรือพื้นท่ีนั้นให๎ความรู๎สึกไมํปลอดภัย 

2) ชํวงเวลาท่ีมีคนมาใช๎งานหนาแนํนจะกระจุกตัวอยูํในชํวง 2ช่ัวโมง กํอนเท่ียงเล็กน๎อย
ถึงหลังบําย  สํงผลให๎ลักษณะการกระจายตัวของคนในแตํละพื้นท่ีตํางกันด๎วย  และการเก็บข๎อมูลใน
ชํวงเวลาท่ีมีผ๎ูใช๎งานเยอะ  ต าแหนํงท่ีคนเลือกนั่งจะไมํบอกถึงคุณภาพของพื้นท่ี(Space)  เพราะท่ีนั่ง
ตรงนั้นอาจไมํใชํตัวเลือกแรกท่ีผ๎ูใช๎เลือกจะนั่ง  แตํเป็นเพราะไมํมีตัวเลือกอื่นจึงจ าเป็นต๎องนั่ง  หาก
พื้นท่ีต าแหนํงใดท่ีเมื่อมีผ๎ูใช๎งานลุกออกไป ก็จะมีผ๎ูใช๎งานอื่นเข๎ามานั่งตํอตลอด  แปลวําท่ีตรงนั้นมี
ประสิทธิภาพ  ปัจจัยท่ีท าให๎เกิดพื้นท่ีลักษณะนั้น  เชํน  ลักษณะท่ีนั่ง  รํมเงา  และความเป็นสํวนตัว  
เป็นต๎น นอกจากนี้ฤดูกาลและสภาพอากาศมีผลตํอจ านวนของคนท่ีใช๎พลาซํา   

                                                 

25William Hollingsworth Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, (New York: 
Project for Public Spaces, 1980) 
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3) พฤติกรรมโดยท่ัวไปของคน พฤติกรรมโดยท่ัวไปของคน จะไมํชอบยืนอยูํกลางพื้นท่ี
ท่ีกว๎างเพราะในสัญชาตญาณของมนุษย์  ชอบท่ีด๎านหลังอยูํใกล๎กับผนังหรือบางส่ิงท่ีท าให๎รู๎ สึก
ปลอดภัย  ด๎านหน๎ามีมุมมองท่ีกว๎าง และการเคล่ือนไหวของผ๎ูคนบนก็เป็นสํวนหนึ่งของมุมมองท่ีดีของ 

4) พื้นท่ีกว๎างไมํได๎ถึงปริมาณท่ีผ๎ูใช๎งานท่ีเยอะ เชํนเดียวกับการตกแตํงพื้นท่ีใหดู๎สวยงาม 
ไมํสามารถเพิ่มปริมาณผ๎ูใช๎งานได๎  ถ๎าพื้นท่ีนั้นไมํมีท่ีนั่ง  ดังนั้นท่ีนั่งจึงเป็นส่ิงจ าเป็น  การออกแบบท่ี
เหมาะสม จะชํวยเปิดโอกาสให๎มีผ๎ูมาใช๎งาน 

ในการออกแบบพลาซําควรมีพื้นท่ีนั่งอยํางน๎อย 6-10% ของพื้นท่ีพลาซําในการออกแบบ
ท่ีนั่งมักจะค านึงถึงวําท่ีนั่งท่ีดีควรจะนั่งสบาย  เชํน  มีพนักพิง  แตํส่ิงท่ีส าคัญกวํา  คือความสบายใจ
ในแงํปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socially  Comfortable) ควรมีตัวเลือกให๎เลือกนั่งได๎วําจะนั่งบริเวณไหน 
นั่งหน๎านั่งหลังหรือนั่งข๎างๆนั่งกลางแดดหรือในรํม  นั่งเด่ียวๆหรือนั่งเป็นกลํุม  เป็นต๎น 

5) ท่ีนั่งไมํจ าเป็นต๎องเป็นม๎านั่งหรือเก๎าอี้  แตํขอบรั้วขอบอาคารหรือขอบกระบะต๎นไม๎
ก็สามารถเป็นที่นั่งท ากิจกรรมตํางๆได๎ ความสูงของท่ีนั่งหรือขอบท่ีเหมาะสม อยูํในชํวงใกล๎เคียง17นิ้ว
(43.69 ซม.)  อีกมิติหนึ่งท่ีมีความส าคัญคือท่ีวํางด๎านหลังของท่ีนั่ง ตัวอยํางเชํน ท่ีนั่งท่ีมีความลึก 24 
นิ้วลึกปกติจะใช๎เพียงด๎านใดด๎านหนึ่ง แตํในวันท่ีคนใช๎เยอะจึงจ าเป็นต๎องนั่งสองด๎าน  คนจะมี
ปฏิกิริยาท่ีไมํสบายโดยนั่งเย้ืองออกมาทางขอบนอกเพื่อคอยระวังไมํให๎ชนคนด๎านหลัง ท่ีนั่งท่ีออกแบบ
ให๎นั่งได๎จากสองฝ่ังควรมีความกว๎างอยํางน๎อย30 นิ้ว(76.2 ซม.) และถ๎ากว๎างถึง 36 นิ้ว(91.44 ซม.) 
จะชํวยสร๎างแรงจูงใจได๎ดีกวํา 

6) พลาซําไมํควรสูงเกิน 3 ฟุต(90 ซม.)จากถนน  เพื่อให๎เกิดการไหลระหวํางถนนกับ
ลาน  และเปิดโอกาสท่ีคนจะเดินผํอนคลายหรือแวะนั่งพัก   

7) ทิศทางการเดินของคนเมื่อผํานพลาซําจะเดินตัดตรงในเส๎นทางท่ีส้ันสุด  ไปยัง
ทางเข๎า  และจะไมํสนใจกิจกรรมอื่นๆของผ๎ูใช๎งานพลาซํา  ท าให๎พื้นท่ีท่ีไมํอยูํในทิศทางการเดิน  เกิด
ความเป็นสํวนตัวขึ้น 

ข๎อสรุปจากหนังสือ“The Social Life of Small Urban Spaces” เป็นประโยชน์มาก ใน
การท่ีจะน าประเด็นท่ีหนังสือได๎กลําวไว๎  น ามาปรับใช๎ในการสังเกตการณ์เรื่องพฤติกรรมการใช๎งาน
พื้นท่ีเปิดโลํง  ลักษณะทางกายและปัจจัยท่ีสํงผลตํอการมาใช๎งานพื้นท่ีเปิดโลํง  เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหวํางการใช๎งานพื้นท่ีเปิดโลํงรอบอาคารส านักงานกับอาการออฟฟิศซินโดรม 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หรือไม่ใช้พื้นท่ีเปิดโล่ง
(Open Space) รอบอาคาร  กับอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารกับอาการออฟฟิศซินโดรม  และศึกษาปัจจัยท่ีผลต่อการใช้งานพื้นท่ีเปิด
โล่ง  พร้อมท้ังอธิบายปัญหาของพื้นท่ีและสาเหตุของผู้ท่ีไม่เข้ามาใช้งาน 

 
1. ขั้นตอนและวิธีการท าวิจัย 

1.1 ศึกษาคว้าข้อมูลวรรณกรรม ข้อมูลในงานวิจัย ท่ีเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม และ
โรคท่ีเกิดกับผู้ใช้อาคารส านักงาน 

1.2 การเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษา   
เลือกอาคารส านักงานท่ีมีพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคาร โดยมีข้ันตอนในการเลือกดังนี้ 

1.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร ย่านสีลม-
 สาทรเพื่อจ าแนกประเภท  ตามขนาดและลักษณะการใช้งาน 
1.2.2 ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาท่ีมีขนาดและการใช้งาน

พื้นท่ีเปิดโล่ง ใกล้เคียงกันจ านวน 3 แห่ง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 
1.3 ลงพื้นท่ีส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีและท าแผนท่ีฐาน(Base map) ของ 

แต่ละพื้นท่ีกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ในขั้นต่อไป 
1.4 การสังเกตการณ์ด้วยตัวเอง  โดย สังเกตพฤติกรรม  กิจกรรมและการใช้งานพื้นท่ี

เปิดโล่ง และบันทึกกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลาลงในผัง 
1.5 วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ การใช้งาน รูปแบบกิจกรรมและต าแหน่งท่ีเกิดขึ้น เพื่อ

น ามาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบการวิเคราะห์ผลจากการเก็บแบบสอบถาม 
1.6 สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม   โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง  (Sampled population)  คือพนักงาน
ออฟฟิศท่ีท างานในอาคารส านักงานของพื้นท่ีเปิดโล่ง  หรือท างานในอาคาร
ส านักงานใกล้เคียง   
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1.7 น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  
เพื่อหาความสัมพันธ์ของลักษณะการใช้งานกับอาการหรือความถ่ีในการเกิดโรค  
รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งด้วย 

1.8 สรุปผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ 
 

2. เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ศึกษา 
2.1 ศึกษาลักษณะของพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารในย่านสีลม-สาทร 
ในขั้นตอนของการเลือกพื้นท่ีศึกษาได้ส ารวจและแบ่งประเภทของพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคาร  

ส านักงานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทท่ี 1 คือ  อาคารส านักงานท่ีมีพื้นท่ีเปิดโล่งขนาดเล็ก  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทาง

ส าหรับรถยนต์  ไม่มีการแยกเส้นทางส าหรับคนเดินเท้าเพื่อเข้าอาคาร  ไม่มีท่ีนั่งพักคอย  และในส่วน
ของพื้นท่ีเปิดโล่งนั้น  ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เช่นเป็นไม้พุ่ม  หรื อเป็นป้ายช่ืออาคาร  เป็นต้น  
ตัวอย่างอาคารบนถนนสีลม-สาธร  ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  ได้แก่  อาคารบุญมิตร  อาคารอาคเนย์  และ
อาคารสีลมพลาซ่า  เป็นต้น 

ประเภทท่ี 2 คือ  อาคารส านักงานท่ีมีพื้นท่ีเปิดโล่งขนาดปานกลาง  มีการแยกทางเดินเท้า
(ส าหรับเข้าอาคาร)ออกจากทางรถชัดเจน   มีท่ีนั่งหรือขอบอาคารที่มีความสูงในระนั่งได้ส าหรับนั่งพัก
คอย  แต่ลักษณะพื้นท่ีเปิดโล่งไม่ว่าจะเป็นลานหรือสนามหญ้าไม่สามารถเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปท า
กิจกรรมได้  ตัวอย่างอาคารบนถนนสีลม-สาธร  ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  ได้แก่ อาคารธนาคารกรุงเทพ
ส านักงานใหญ่   อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์    และอาคารซี.พี.ทาวเวอร์  เป็นต้น 

ประเภทท่ี 3  คือ  อาคารส านักงานท่ีมีพื้นท่ีเปิดโล่งขนาดใหญ่  มีการแยกทางเดินเท้าออก
จากทางรถชัดเจน   มีท่ีนั่งหรือขอบอาคารที่มีความสูงในระนั่งได้  ส าหรับนั่งพักคอย  และมีพื้นท่ีเปิด
โล่งท่ีสามารถเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปท ากิจกรรมได้  ตัวอย่างอาคารบนถนนสีลม -สาธร  ท่ีจัดอยู่ใน
ประเภทนี้  ได้แก่  อาคารทิสโก้  อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี  อาคารสาทรสแควร์  อาคารอื้อจือเหลียงและ 
อาคารอับดุลราฮิมเพลส  เป็นต้น 
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รูปท่ี 12 ลักษณะพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงานจ าแนกตามขนาดและลักษณะการใช้งาน 
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รูปท่ี 13 ต าแหน่งอาคารส านักงานท่ีมีพื้นท่ีเปิดโล่งแต่ละประเภท 
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2.2 เกณฑ์ในการเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษา 
1) อาคารที่เลือกเก็บข้อมูล  เป็นอาคารประเภทท่ี 3  คือ  อาคารส านักงานท่ีมีพื้นท่ี

เปิดโล่งขนาดใหญ่ 
2) สามารถเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปท ากิจกรรมในพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีได้ 
3) พื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเลือกมาเป็นตัวอย่างท่ีพบได้ท่ัวไปของพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร

ส านักงาน ท่ีไม่ได้มีการออกแบบมาเป็นพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงกับผู้ใช้งาน 
4) แต่ละกรณีศึกษามีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน เพื่อหาปัจจัยท่ีเอื้อให้เกิด

การใช้งาน  หรือปัจจัยท่ีขัดขวางการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง   
 

2.3 พื้นท่ีกรณีศึกษา 
เลือกศึกษาเป็นจ านวน 3 อาคาร   ดังนี้   

1.) อาคารอับดุลราฮิม เพลส (Abdulrahim Place) 
2.) อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q. House Lumpini) 
3.) อาคารสารทร สแควร์ (Sathorn Square) 

โดยท่ีท้ัง 3 อาคารท่ีเลือกศึกษานั้น  มีลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งแตกต่างกัน 
ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา  เพื่อน ามาเปรียบเทียบลักษณะกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีส่งผลต่อ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น  และน าไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งบริเวณรอบ
อาคารส านักงานกับอาการออฟฟิศซินโดรม 

ลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกันของพื้นท่ีเปิดโล่ง ดังนี้  
อาคารที่1. อาคารอับดุลราฮิมเพลส มีลักษณะเป็นพื้นท่ีเขียว มีผู้มาใช้งานเยอะ  
อาคารที่2. อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี เป็นลานเปิดโล่ง มีผู้มาใช้งานเยอะ 
อาคารที่3. อาคารสารทร สแควร์ เป็นลานเปิดโล่ง มีผู้มาใช้งานน้อย 
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   รูปท่ี 14 ท่ีตัง้อาคารส านกังานท่ีเลือกศกึษา 
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พื้นท่ีเปิดโล่งในแต่ละอาคารมีลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีแตกต่างกัน  ดังนี้   
อาคารอับดุลราฮิมเพลส  บรรยากาศจะร่มรื่นกว่าอีก 2 อาคาร มีต้นไม้ใหญ่ให้น่มเงาอยู่

เยอะ ส่วนอีกสองอาคารจะเป็นลานเปิดโล่งหน้าอาคาร  โดยมีต้นไม้อยู่บริเวณขอบ 
อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี  จะมีพื้นท่ีเปิดโล่ง 2 ส่วน  คือส่วนหน้าอาคารกับส่วนเช่ือมอาคาร  

ส่วนแรกจะค่อนข้างร้อน และไม่มีเก้าอี้หรือม้านั่งแต่บรรยากาศค่อนข้างดีมีการใช้น้ ามาช่วยสร้าง
บรรยากาศและสามารถนั่งบริเวณขอบอาคารได้  ส่วนท่ีสองจะได้ร่มเงาตลอดเวลา  มีลมเย็นและมีท่ี
นั่ง  แต่บรรยากาศไม่ร่มรื่น 

อาคารสารทร สแควร์  มีลักษณะเป็นลานโล่ง พื้นท่ีมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีการใช้
ประติมากรรมสร้างพื้นท่ีให้โดดเด่นเป็นท่ีจดจ า(Landmark) บรรยากาศดีและมีร่มเงาจากตึกในช่วง
บ่าย  แต่เกิดค าถามว่าเหตุใดจึงมีผู้มาใช้งานน้อย 

 

รูปท่ี 15 ลักษณะพื้นท่ีเปิดโล่งบริเวณอาคารอับดุลราฮิมเพลส 

 

รูปท่ี 16 ลักษณะพื้นท่ีเปิดโล่งบริเวณอาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี 

 

รูปท่ี 17 ลักษณะพื้นท่ีเปิดโล่งบริเวณอาคารสารทรสแควร์ 
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3. การสังเกตการณ์ด้วยตัวเอง 
3.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี  เช่น  ลักษณะพื้นท่ี  ต าแหน่งต้นไม ้ร่มเงาท่ีเกิดขึ้น 
3.2 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น สรุปเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษา ดังนี้   

3.2.1 ความหนาแน่นของผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลา   
3.2.2 ลักษณะการใช้งาน  เช่น  มาเด่ียวหรือมากลุ่ม 
3.2.3 ระยะเวลาท่ีใช้งานเวลาท่ีใช้งาน 
3.2.4 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  

โดยมีช่วงเวลาท่ีท าการสังเกตการณ์ดังนี้ ช่วงเช้าก่อนพักเท่ียง ช่วงพักเท่ียง ช่วยบ่าย
ถึงเย็น(ก่อนเลิกงาน)  ช่วงหลังเลิกงาน 

3.3 สรุปเป็นผังการใช้งาน  เช่น  กิจกรรมใดมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณใดและมีปริมาณการ
ใช้งานมากหรือน้อย เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการใช้งาน 

3.4 วิเคราะห์และสรุปปัจจัยท่ีส่งเสริมการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
 

4. การสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถาม 
รูปแบบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาการออฟฟิศซินโดรม 

และลักษณะการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง เหตุผลท่ีมาใช้หรือไม่มาใช้งานพื้นท่ี รวมท้ังทัศนคติและปัจจัยท่ี
ส่งเสริมการมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร  

ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในการสัมภาษณ์โดย
แบบสอบถาม 

4.1 จัดท าแบบสอบถาม1  โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป เพศ อายุ อาชีพ สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน  ลักษณะการท างาน   

ระยะเวลาท่ีท างานในอาคารส านักงาน 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสุขภาพ เกี่ยวกับอาการออฟฟิศซินโดรม ได้แก่ เกิดอาการต่างๆหรือไม่  

ความรุนแรงเมื่อมีอาการและความถ่ีบ่อยท่ีเกิดอาการ แนวทางแก้ไขเบื้องต้นเมื่อมีอาการ ความเครียด
และอาการทางระบบประสาท  สาเหตุของความเครียด  และปัญหากายภาพของสถานท่ีท างาน 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  ส าหรับผู้ท่ีไปใช้งานได้แก่ สาเหตุท่ีมาใช้งาน  
กิจกรรมท่ีท าในพื้นท่ีเปิดโล่ง  ระยะเวลาใช้งาน  ช่วงเวลาท่ีใช้และความถ่ีในการเขาใช้งาน 

                                                             
1 แนบแบบสอบถามในภาคผนวก ก. 
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ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  ส าหรับผู้ท่ีไม่ไปใช้งาน  ได้แก่ พื้นท่ีเปิดโล่ง
ไม่เพียงพอ   พืน้ท่ีเปิดโล่งไม่เหมาะสม  หรือเหตุผลบริบทของสถานท่ี  เช่น ไกล  ใช้เวลาเดินนาน 
หรือความไม่สะดวกในการใช้งานลิฟต์ เช่น คนแน่นหรือรอลิฟต์นาน เป็นต้น 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ  ได้แก่  ปัจจัยทางกายภาพที่กระตุ้นให้เกิดการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง
รอบอาคาร  ทัศนคติต่อพื้นท่ี(ชอบ/ไม่ชอบ)  ส่ิงท่ีควรปรับปรุงส าหรับพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีท าการศึกษา 

4.2 ท า Pre-Test แบบสอบถาม กับพนักงานออฟฟิศท่ีมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งกรณีศึกษา 
จ านวน 12 คน เพื่อน าแบบสอบถามมาปรับปรุง 

4.3 ปรับปรุงแบบสอบถาม 
4.4 ลงพื้นท่ีเพื่อแจกแบบสอบถามจ านวน 124 ชุด บริเวณพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีท าการศึกษา 

และบริเวณออฟฟิศภายในอาคารส านักงาน 
4.5 ประมวลผลแบบสอบถามด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) เพื่อหาค่าทางสถิติ

(จ านวน ร้อยละ และค่าสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉล่ียเลขคณิต) 
4.6 สรุปผลแบบสอบถาม ตามลักษณะการใช้งาน กิจกรรมการใช้งานพื้นท่ี เหตุผลท่ีไม่

มาใช้งานพื้นท่ี  และความสัมพันธ์ของการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารกับอาการออฟฟิศซินโดรม 
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แผนภูมิท่ี 2  แสดงลักษณะแบบสอบถาม 

โรคออฟฟิศซินโดรม 
อาการ – ความรุนแรง – ความถ่ีในการเกิด 

วิธีแก้ไขเมื่อมีอาการ 

การใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 
(Open Space) 

ผู้ไม่ใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง = NON-USER ผู้ใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง = USER 

1. กิจกรรมท่ีใช้งาน 
2. ระยะเวลาท่ีใช้งาน 
3. ความถ่ีท่ีมาใช้งาน 
4. เหตุผลท่ีมาใช้งาน 

เหตุผลถึงไม่มาใช้งาน 

 สถานท่ีไม่เพียงพอ 

 สถานท่ีไม่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ  

 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง 

 ส่ิงท่ีควรมีเพิ่มเติม 

 ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้งาน 

ทัศนคติต่อพื้นท่ีเปิดโล่ง (ระดับความชอบ/ไม่ชอบ) 
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5. การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล 
5.1 วิเคราะห์และสรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารกับ

อาการออฟฟิศซินโดรม 
5.2  วิเคราะห์และสรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดกับการใช้

งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
5.3 วิเคราะห์และสรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในอาคารกับการใช้

งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  
5.4 วิเคราะห์และสรุปผลข้อจ ากัดและอุปสรรค์ท่ีส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
5.5  วิเคราะห์และสรุปผลปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งและ

แนวทางในการออกแบบ 
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บทที่ 4 
ผลการสังเกตการณ์และวิเคราะห์พื้นที่ศึกษา 

 

การด าเนินการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงาน
กับอาการออฟฟิศซินโดรม  ในขั้นตอนการสังเกตการณ์และวิเคราะห์พื้นท่ีกรณีศึกษา ต้องการศึกษา
ในประเด็นเรื่องปัจจัยทางกายภาพของพื้นท่ี ดังนี้ ต าแหน่งท่ีต้ัง , เส้นทางการสัญจรและการเข้าถึง, 
ลักษณะการใช้งานพื้นท่ีและรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น ปัจจัยสภาพแวดล้อม (แดด/ร่มเงา ทิศทางลม) 
และองค์ประกอบในการออกแบบและพืชพรรณ  เพื่อน าไปหาความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพท่ี
ส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ี และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลจกแบบสอบถามในขั้นตอน
ต่อไป  

ในขั้นตอนนี้ ได้ท าการส ารวจจากพื้นท่ีกรณีศึกษา ท่ีได้เลือกมาแล้วจากขั้นตอนข้างต้น
(ขั้นตอนการเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาในย่านสีลม-สาทร)  โดยผลของการศึกษาส ารวจและวิเคราะห์พื้นท่ี
อาคารทั้ง 3 แห่ง มีดังนี้  

1.) อาคารอับดุลราฮิม เพลส (Abdulrahim Place) 
2.) อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q. House Lumpini) 
3.) อาคารสารทร สแควร์ (Sathorn Square) 
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1. อาคารอับดุลราฮิม เพลส (Abdulrahim Place)  
1.1 ต าแหน่งท่ีต้ัง 
ต้ังอยู่บนถนนพระราม 4  ห่างจากรถไฟฟ้าMRT สถานีสีลม  และรถไฟฟ้าBTS สถานี

ศาลาแดง ประมาณ 400 เมตร  ด้านหลังอาคารเป็นซอยยมราช(เช่ือมต่อซอยศาลาแดง)  ซึ่งเป็นย่าน
ร้านอาหารในเวลากลางวันของพนักงานออฟฟิศในย่านนี้ (ดังแสดงในรูปท่ี 19) 

 

รูปท่ี 18 ต าแหน่งพื้นท่ีใช้งานของอาคารอับดุลราฮิม เพลส 
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  รูปท่ี 19 ผังบริบทของอาคารอับดุลราฮิม เพลส 
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1.2 เส้นทางการสัญจร/การเข้าถึงพื้นท่ี   
อาคารนี้มีพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีมีบรรยากาศดี  ร่มรื่น  ใช้เป็นทางเท้าจากถนนเข้าสู่ตัวอาคาร

ภายในอาคารประกอบไปด้วย   โถงต้อนรับ  ซึ่งมีพื้นท่ีนั่งพักคอย  ธนาคาร  และส่วนร้านอาหาร  
(Au Bon Pain และ Black Canyon Coffee)  โถงต้อนรับจะเช่ือมกับโถงลิฟต์  หรือสามารถเดินแยก
จากโถงต้อนรับออกไปสู่ด้านหลังอาคารได้โดยไม่ต้องผ่านโถงลิฟต์  ด้านหลังของตัวอาคารเป็นท่ีจอด
รถ  ซึ่งมีการกันพื้นทีบางส่วนไว้เป็นร้านค้าช่ัวคราว(ตลาดนัด)  ขายของประเภทเส้ือผ้า ของเบ็ดเตล็ด 
รวมถึงขนมและน้ า 

รูปท่ี 20 ผังเส้นทางการสัญจรในช่วงเวลาพักกลางวันของอาคารอับดุลราฮิม เพลส 

 

 

รูปท่ี 21 แสดงเส้นทางการสัญจรในช่วงกลางวันของอาคารอับดุลราฮิม เพลส 

ร้านอาหารด้านหลงั   ร้านค้าชัว่คราว     ภายในอาคาร พืน้ท่ีเปิดโลง่หน้าอาคาร     
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พนักงานออฟฟิศในอาคารนี้ส่วนใหญ่จะเดินออกทางด้านหลังอาคารเพื่อไปรับประทาน
อาหารกลางวัน มีเพียงส่วนน้อยท่ีเดินออกทางด้านหน้าอาคาร  และพนักงานออฟฟิศท่ีท างานอยู่
อาคารใกล้เคียง(ริมถนนพระราม4)  ก็จะใช้เส้นทางนี้ด้วย  โดนเดินผ่านพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารเข้า
มาแล้วผ่านตัวอาคารออกทางด้านหลังเช่นกัน (ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 20) 
 

1.3 ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งในปัจจุบัน 
พื้นท่ีเปิดโล่ง(Open Space)  เป็นลักษณะแนวยาว(Strip Plaza)  บรรยากาศร่มรื่น 

ทางเข้าด้านหน้าท่ีติดถนนเป็นต้นปาล์มปลูกแบบเป็นระเบียบตามแนวตาราง(Grid) ถัดเข้ามาเป็น
ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาปลูกเรียงสองข้างทาง(Canopy Space)  เป็นแนวทางเดินเข้าสู่ตัวอาคาร และมี
การจัดพื้นท่ีสูบบุหรี่ไว้บริเวณด้านข้างทางเข้าหน้าอาคาร 

 

รูปท่ี 22 แสดงกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งอาคารอับดุลราฮิม เพลส 

 
รูปท่ี 23 ผังการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งอาคารอับดุลราฮิม เพลส 
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1.4  ลักษณะการใช้งานพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 
พื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารอับดุลราฮิมจะมีผู้มาใช้งานตลอดท้ังวัน  และจะมาใช้งานมากสุด

ในช่วงเวลาพักกลางวัน(ประมาณเวลา11.30-14.00)   รองลงมาคือช่วงบ่ายถึงเย็น(หลังเลิกงาน)  ส่วน
ในช่วงเช้ามีผู้มาใช้งานน้อยเพราะมีความเร่งรีบในการเข้าท างานให้ทันตามเวลา 

ผู้ใช้งานจะนิยมนั่งท่ีบริเวณโถงต้อนรับ(ในอาคาร)  และมองออกมาท่ีพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อเป็น
การพักผ่อน  มากกว่าท่ีจะมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  เพราะไม่มีท่ีนั่งจะต้องยืนนอกจากท่ีนั่งสูบบุหรี่  
และสภาพอากาศท่ีร้อนผู้ใช้งานจึงชอบท่ีจะอยู่ในพื้นท่ีปรับอากาศมากกว่า(ถ้าต้องเลือกระหว่างนั่ง
บริเวณโถงภายในอาคารกับนั่งนอกอาคาร)  ดังนั้นผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่จึงไม่นิยมออกมาใช้งาน  ส่วน
กิจกรรมท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่ง นอกจากพักผ่อนหรือสูบบุหรี่แล้ว  กิจกรรมหลักอีกอย่างหนึ่งคือ  
การยืนรอ  ไม่ว่าจะเป็นรอขึ้นรถ  หรือรอกลุ่มเพื่อน  และมีผู้ใช้งานบางส่วนนิยมออกมายืนทาน
อาหารที่นอกอาคารด้วย 
 

 
 

รูปท่ี 24 ผังต าแหน่งกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบริเวณโถงต้อนรับและพื้นท่ีเปิดโล่งอาคารอับดุลราฮิม เพลส 
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รูปท่ี 25 ผังต าแหน่งท่ีนั่งบริเวณโถงต้อนรับและพืน้ท่ีเปิดโล่งอาคารอับดุลราฮิม เพลส 
 
ในส่วนท่ีนั่งท่ีนิยมนั่งในโถงต้อนรับนั้น  ค่อนข้างมีจ านวนท่ีนั่งจ ากัด  โดยมีลักษณะเป็นม้า

นั่งยาวรอบเสา  และม้านั่งยาวเข้ามุม  นั่งได้ประมาณ 18-23 ท่ีนั่ง (ขึ้นอยู่กับการเว้นระยะห่างทาง
สังคม)  นอกจากนี้จะมีท่ีนั่งลักษณะเป็นชุดโต๊ะ-เก้าอี้ ท่ีเป็นของร้านอาหาร(Au Bon Pain) แต่ต้องใช้
บริการเท่านั้น 

ส่วนพื้นท่ีสูบบุหรี่นั้น  มีลักษณะเป็นพื้นท่ีแคบยาวริมผนังรั้ว  มีทีนั่งเป็นม้านั่ง 8 ตัว ม้านั่ง
หนึ่งตัวนั่งได้ประมาณ 2-3คน  พื้นท่ีส่วนนี้มีผู้มาใช้งานค่อนข้างเยอะ  เกือบตลอดท้ังวัน 

 

รูปท่ี 26 พื้นท่ีสูบุหรี่บริเวณอาคารอับดุลราฮิม เพลส 
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1.5 องค์ประกอบในการออกแบบและพืชพรรณ 
ลักษณะPavement เป็นพื้นดาดแข็ง และใช้ต้นไม้เป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ 

มีการใช้น้ าพุเป็น Focus Point หน้าอาคาร บริเวณจุดเทียบรถ แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง
เพราะวงเวียนน้ าพุถูกตัดขาดจากพื้นท่ีเปิดโล่งด้วยถนนโดยรอบ  

 

รูปท่ี 27 น้ าพุหน้าอาคารอาคารอับดุลราฮิม เพลส 
ลักษณะพืชพรรณมีสองส่วน คือ 

1) ปาล์ม  จะอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคาร และส่วนติดถนนพระราม4 มี
การปลูกอย่างเป็นระเบียบในแนวตาราง ให้ความรู้สึกเป็นทางการ และมีลักษณะการปิดล้อมแบบ 
Semi-open space ให้ร่มเงาน้อย  

2) ไม้พุ่มขนาดกลางและขนาดใหญ่  มีการใช้ไม้พุ่มขนาดใหญ่แบบสองฝ่ังข้าง
ทางเดินแบบCanopy Space บริเวณช่วงกลางทางเดิน  และมีใช้ไม้พุ่มขนาดกลางริมแนวรั้ว  รวมถึง
ข้างรั้วพื้นท่ีสูบบุหรี่  ไม้พุ่มขนาดกลางและขนาดใหญ่ท้ังให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี 

 
1.6    ปัจจัยสภาพแวดล้อม (แดด/ร่มเงา ทิศทางลม)  
แดด : แดดจะร้อนในช่วงเช้าถึงก่อนพักกลางวัน ซึ่งไม่กระทบต่อการใช้งานมากนัก เพราะ

ผู้ใช้งานไม่นิยมใช้พื้นท่ีในช่วงเวลานี้ 
ร่มเงา : พื้นท่ีเปิดโล่งได้รับร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่  และเงาจากตัวอาคารในช่วงกลางวันถึง

เย็น  ท าให้ไม่ร้อนมีร่มเงา สามารถใช้งานได้ทุกช่วงเวลา 
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รูปท่ี 28 เงาแดดอาคารอับดุลราฮิม เพลส เวลา 13.00 น. 

 
รูปท่ี 29 เงาแดดอาคารอับดุลราฮิม เพลส เวลา 17.00 น. 
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ลม : ลักษณะพื้นท่ีค่อนข้างเปิดโล่ง และอาคารท่ีขนาบข้างไม่สูงมากนัก จึงมีลมผ่าน
ตลอดท้ังวัน 

 

 
รูปท่ี 30 ทิศทางลมบริเวณอาคารอับดุลราฮิม เพลส 
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2. อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q.House Lumpini) 
2.1 ต าแหน่งท่ีต้ัง 
ต้ังอยู่บนแยกถนนสาทรตัดกับถนนพระราม 4  ตัวอาคารแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนอาคาร

ส านักงาน(Q-House และ LH Bank)ท่ีเป็นอาคารสูง38ช้ัน  และส่วนร้านค้าและบริการ(Life Center)
เป็นอาคาร4ช้ัน  ต้ังอยู่ติดกับทางออกรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี  

2.2 เส้นทางการสัญจร/การเข้าถึงพื้นท่ี   
ทางเข้าหลักมี 2 ทาง คือ เข้าจากพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารส านักงานด้านถนนสาทรใต้  

(ซึ่งบริเวณนี้ใช้เป็นจุดเทียบรถด้วย)  และทางเข้าอีกทางจากหน้าอาคารร้านค้า(หน้าทางออกรถไฟฟ้า
ใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี)  โดยท้ังสองอาคารเช่ือมกันด้วยพื้นท่ีเปิดโล่งระหว่างอาคาร  (เป็นจุดเทียบ
รถเพื่อรับส่งคนอีกจุดหนึ่ง) 

 

 

รูปท่ี 31 พื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารส่วนส านักงาน (อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี)   
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รูปท่ี 32 ผังบริบทของอาคารคิวเฮ้าส์  ลุมพินี 
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2.3 กายภาพของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเปิดโล่ง(Open Space)  แบ่งเป็น 2 โซน คือโซนหน้าอาคารและโซนเช่ือมระหว่าง

อาคาร  โดยท่ีท้ังสองโซนมีลักษณะเป็นลาน  รูปทรงกว้างยาวพอๆกัน (Square Plaza) 
โซนแรกท าหน้าท่ีเป็นหน้าตาของอาคาร อยู่ริมถนนสาทรใต้  มีลักษณะเป็นลานโล่งสูง

จากพื้นถนน 1.20 เมตร  มีน้ าพุตรงกลางลาน  และขอบอาคารมีการใช้น้ าและใช้ต้นปาล์มประดับ
อาคาร  บริเวณหน้าลานเป็นจุดเทียบรถ(Drop off)  มักจะมีผู้ใช้งานมายืนรอรถเสมอ ปัญหาของ
พื้นท่ีในส่วนนี้คือแดดท่ีร้อน พื้นท่ีส่วนใหญ่จะได้รับร่มเงาจากตึกในช่วงเช้าถึงบ่าย แต่ในช่วงเย็นจะ
ร้อน(ขาดร่มเงา) 

 
รูปท่ี 33 ลักษณะกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 

 
โซนท่ีสองท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาคาร มีลักษณะเป็นลานโล่ง มีหลังคาคลุม  

ไม่มีต้นไม้ในส่วนบริเวณลาน บริเวณนี้เป็นพื้นท่ีท่ีคนนิยมมาใช้งานมากโดยเฉพาะช่วงเวลาพักเท่ียง  
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น เช่น นั่งพัก  นั่งทานอาหาร  รอเพื่อน มีจุดเทียบรถเช่นเดียวกับลานส่วนหน้า 

 
รูปท่ี 34 ลักษณะกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาคาร 
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2.4 การใช้งานพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 

 
รูปท่ี 35 ผังการใช้งานภายในอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 

 
พื้นท่ีในส่วนอาคารร้านค้าและบริการ  จะมีร้านอาหารร้านขนมหลากหลาย  รวมท้ังร้าน

สะดวกซื้อ  พนักงานออฟฟิศบางส่วนจึงใช้งานพื้นท่ีอาคารส่วนนี้ในเวลาพักกลางวัน  นอกจากนี้พื้นท่ี
อาคารส่วนนี้ไม่ได้รองรับพนักงานออฟฟิศท่ีอยู่ในอาคารส านักงานแต่เพียงกลุ่มเดียว  ยังรองรับบุคคล
ท่ัวไปท่ีมาใช้บริการร้านค้าและร้านบริการ เช่น  คลินิกเสริมความงาม  หรือฟิตเนต  เป็นต้น  เพราะ
สามารถมาใช้งานได้สะดวกจากรถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี  หรือสามารถน ามารถมาจอดท่ีอาคาร
จอดรถใต้ดินได้ 
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รูปท่ี 36 ผังต าแหน่งกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบริเวณโถงต้อนรับและพื้นท่ีเปิดโล่งอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
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การใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารนั้น  ในช่วงพักเท่ียงจะมีผู้ใช้งานมาใช้เพื่อรอเพื่อน   
ออฟฟิศมานั่งเล่นบ้าง  นั่งทานอาหารบ้าง  บริเวณขอบบ่อน้ า แต่จะใช้เวลาใช้งานไม่นาน (เมื่อเริ่มเข้า
ช่วงบ่ายจะเริ่มร้อนและมีผู้ใช้งานน้อย) ผิดจากพื้นท่ีเปิดโล่งบริเวณทางเช่ือมอาคาร  จะมีผู้ใช้งานมา
นั่งเกือบตลอดท้ังวัน  และจะหนาแน่นในช่วงเท่ียงวัน(12.00-14.00)  จากการสังเกตพบว่า  ผู้มาใช้
งานในส่วนนี้จะใช้เวลานั่งค่อนข้างนาน  บางคนนั่งต้ังแต่เท่ียงจนถึงบ่ายกว่าๆ  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่
ก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์  นั่งรอคน  นั่งทานอาหาร  และนั่งอ่านหนังสือบ้าง  เมื่อมีคนลุกจากท่ีนั่ง ก็จะมี
คนมานั่งต่อเรื่อยๆ  เพราะมีท่ีนั่งน้อย(รองรับได้ 16-24 คนขึ้นอยู่กับการเว้นระยะห่างทางสังคม) แต่มี
ผู้มาใช้งานหนาแน่น 

 
รูปท่ี 37 ผังต าแหน่งท่ีนั่งภายในและภายนอกอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 

ในส่วนโถงต้อนรับอาคารส านักงานนั้น  มีส่วนของม้านั่งอีกมุมหนึ่ง แต่ไม่เป็นท่ีนิยมนั่ง
ดังเช่นตึกอื่น  อาจเป็นเพราะ  เป็นท่ีสะดุดตาแก่ผู้ร่วมงาน  และมีจ านวนท่ีนั่งน้อย (ประมาณ 8-12ท่ี
นั่ง)  จากการสังเกตพบว่าพื้นท่ีส่วนนี้เป็นท่ีนิยมนั่งของพนักงานส่งเอกสาร(Messenger)  และผู้มา
ติดต่อธนาคารที่ต้ังอยู่ช้ันล่าง 
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จากการสังเกตการณ์พบว่าเหตุผลท่ีมีคนมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งของอาคารนี้น้อย เนื่องจาก
ในส่วนช้ัน 2 และช้ัน 3 ของอาคารร้านค้า ก็มีพื้นท่ีนั่งสาธารณะบริการ นอกจากนี้ในส่วนโถงกลาง
(Hall)ของอาคารร้านค้า  โดยปกติจะมีการจัดงานแสดงสินค้า  หรืองานกิจกรรมต่างๆ  แต่เมื่อไม่มี
การใช้สถานท่ีในส่วนนี้  ก็จะมีการน าเก้าอี้แบบโซฟามาต้ัง (ประมาณ 6 ตัว  แต่ละตัวนั่งได้2-3คน)  

จากสาเหตุท่ีได้กล่าวมาแล้ว พนักงานออฟฟิศในอาคารนี้  จึงเลือกท่ีจะใช้งานพื้นท่ีภายใน 
อาคารในการท ากิจกรรมต่างๆมากกว่าพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 

 
รูปท่ี 38 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบริเวณโถงกลางอาคารร้านค้า  และท่ีนั่งบริเวณช้ัน 2 และ 3 

 

 
 รูปท่ี 39 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาคาร  
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รูปท่ี 40 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในช่วงพักเท่ียง บริเวณพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารส านักงาน 
 

 
 

  



60 
 

 

2.5 องค์ประกอบในการออกแบบและพืชพรรณ 
พื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้น้ า(น้ าพุ) และต้นปาล์ม

เป็นองค์ประกอบหลักช่วยท าให้บรรยากาศดี ขอบบ่อน้ าสูงประมาณ 30 เซนติเมตรซึ่งเป็นความสูงใน
ระยะท่ีนั่งได้ ลักษณะPavement เป็นพื้นดาดแข็ง ยกระดับจากถนน1.20 เมตร แต่ในส่วนพื้นท่ีเปิด
โล่งระหว่างอาคาร ไม่มีการใช้องค์ประกอบของน้ าและพืชพรรณในการออกแบบ ขาดความร่มรื่น 

 
รูปท่ี 41 องค์ประกอบในการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 

 
2.6 ปัจจัยสภาพแวดล้อม (แดด/ร่มเงา ทิศทางลม) 
แดด : พื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารจะมีแดดร้อนในช่วงเย็น(ดังรูปท่ี 43) ส่วนพื้นท่ีเปิดโล่ง

ระหว่างอาคารไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง 
ร่มเงา : พื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารได้รับร่มเงาจากตึกในช่วงเช้าถึงบ่าย ส่วนต าแหน่งท่ีปลูก

ต้นปาล์มนั้นอยู่กลางน้ า จึงไม่ช่วยเรื่องร่มเงาบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการใช้งาน ดังนั้นในช่วงเย็นท่ีไม่มีร่มเงา
จากตึก จึงมีผู้มาใช้พื้นท่ีนี้ท ากิจกรรมน้อย  ต่างจากพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเช่ือมระหว่างอาคารจะมีร่มเงาจาก
อาคารตลอดท้ังวัน  จึงมีผู้มาใช้งานเป็นจ านวนมากและมีผู้ใช้งานท้ังวัน 
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รูปท่ี 42 เงาแดดอาคารอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เวลา 13.00 น. 

 
รูปท่ี 43 เงาแดดอาคารอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เวลา 17.00 น. 
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ลม : พื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารมีลักษณะพื้นท่ีค่อนข้างเปิดโล่ง จึงมีลมผ่านตลอดท้ังวัน 
ส่วนพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเช่ือมระหว่างอาคาร มีช่องเปิดโล่งมาจากด้านหน้า เกิดเป็นช่องลม ท าให้บริเวณ
พื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเช่ือมระหว่างอาคารเย็นสบาย 

 
รูปท่ี 44 ทิศทางลมอาคารอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 

 

 
รูปท่ี 45 พื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาคาร มีช่องเปิดรับลมจากหน้าอาคาร 
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3. อาคารสาทร สแควร์ (Sathorn Square) 
3.1 ต าแหน่งท่ีต้ัง 
ต้ังอยู่บนแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตัดกับถนนสาทร หน้าอาคารหันออกสู่ถนน

นราธิวาสราชนครินทร์ ติดรถไฟฟ้าBTS สถานีช่องนนทรีและสถานีรถ BRT สาทร 

 
รูปท่ี 46 รูปทางเข้าด้านหน้าอาคารจากถนนนราธวิาสราชนครินทร์ 

 
3.2 เส้นทางการสัญจร/การเข้าถึงพื้นท่ี   
สามารถเข้าถึงพื้นท่ีเปิดโล่งได้ท้ังจากถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือเดิน

เช่ือมต่อไปยังโรงแรมดับเบ้ิลยูกรุงเทพ ทางด้านหลัง หน้าอาคารหันออกสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
เช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าBTS สถานีช่องนนทรี  ท่ีช้ัน3ของอาคาร  และหน้าอาคารมีสะพานลอยข้ามแยก
สามารถเดินเช่ือมไปยังสถานีรถ BRT สาทรหรือรถไฟฟ้าBTS สถานีช่องนนทรีได้  

 
รูปท่ี 47 ทางเดินเข้าสู่อาคารท่ีเช่ือมต่อมาจากรถไฟฟ้าBTS สถานีช่องนนทรี   
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3.3 กายภาพของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเปิดโล่ง(Open Space)  เป็นลักษณะแนวยาว(Strip Plaza)  ขนาบสองด้านของ

อาคาร  ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเป็นพื้นดาดแข็ง   ประดับพื้นท่ีด้วยประติมากรรมท่ีมีลักษณะ
คล้ายท่ีนั่ง   มีต้นไม้อยู่ท่ีขอบของพื้นท่ีเปิดโล่ง  และมีการใช้พืชพรรณท่ีมีทรงพุ่มบางไม่ให้ร่มเงา แต่มี
เพียงบริเวณพื้นท่ีสูบบุหรี่ท่ีมีต้นไม้ให้ร่มเงาปลูกอย่างหนาแน่น  มีท่ีนั่งเป็นก้อนแนวยาว 2 ช้ินบริเวณ
ด้านข้างของอาคาร(ทางเช่ือมต่อกับโรงแรงดับเบิ้ลยู กรุงเทพ)  และไม่มีขอบอาคารหรือขอบบ่อน้ าท่ีมี
ความสูงในระยะท่ีนั่งได้  มีการใช้น้ าในการออกแบบบริเวณระหว่างตัวอาคารกับลานเปิดโล่ง 

 
รูปท่ี 48  แสดงลักษณะพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารสาทร สแควร์ 
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 รูปท่ี 49 ผังบริบทของอาคารสาทร สแควร์  
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3.4 การใช้งานพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 
มีการใช้งานท่ีทับซ้อนกันของพื้นท่ี  คือเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งขนาดใหญ่  ทางเดินเท้าจากถนน

เข้าสู่ตัวอาคาร  ซ้อนทับกับจุดเทียบรถรับ-ส่ง(Drop off)ของอาคาร  นอกจากนี้ยังมีท่ีจอดรถด้านหน้า
อาคารฝ่ังหนึ่งด้วย 

 
รูปท่ี 50 ผังการใช้งานของอาคารสาทร สแควร์ 

 
พื้นท่ีเปิดโล่ง  ฝ่ังด้านหน้าอาคารส านักงานนั้นไม่มท่ีีนั่งสาธารณะเลย  มีเพียงโต๊ะในส่วน

ของร้านอาหาร(DEAN & DELUCA)ท่ีมุมหนึ่งของอาคาร  ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีไม่ใช่ลูกค้าใช้งาน 

 
รูปท่ี 51 ร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารภายในอาคารสาทร สแควร์ 
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รูปท่ี 52 ผังแสดงต าแหน่งกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารสาทร สแควร์ 
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กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบริเวณลานมีน้อยมาก  เนื่องจากปัญหาไม่มีท่ีนั่งและความโล่ง  ในส่วน
ปัญหาเรื่องท่ีนั่ง  ตัวรูปแบบประติมากรรมท่ีมีลักษณะเช้ือเชิญให้นั่ง  แต่ทางอาคารไม่อนุญาตให้นั่ง  
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายนอกอาคาร  ล้วนแต่ต้องยืน  เช่น  ในตอนกลางวันท่ีจะมีการรวมกลุ่มกันยืนรอ
เพื่อนร่วมงาน  ก็จะเกิดขึ้นที่หน้าโถงทางออก  หรือริมฟุตบาท หรือในตอนเย็น  จะมีผู้ใช้งานอาคาร
ยืนรอรถ(ส่วนตัว)เพื่อกลับบ้านบริเวณหน้าอาคาร  เพราะการจราจรฝ่ังหน้าอาคารสะดวกการจราจร
ไม่ติดขัด  เป็นต้น 

พื้นท่ีสูบบุหรี่เป็นพื้นท่ีท่ีมีบรรยากาศดีท่ีสุดของบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร มีต้นไม้
ใหญ่ให้ร่มเงา และมักจะมีผู้ใช้งานบางส่วนไม่ได้สูบบุหรี่แต่มาใช้พื้นท่ีด้านหน้าบริเวณพื้นท่ีสูบบุหรี่เพื่อ
นั่งพักผ่อน และต้องทนกับควันบุหรี่ เพราะไม่มีพื้นท่ีนั่งท่ีอื่นบริเวณหน้าอาคาร 

 
รูปท่ี 53 พื้นท่ีสูบบุหรี่บริเวณอาคารสาทร สแควร์ 

 
3.5 องค์ประกอบในการออกแบบและพืชพรรณ 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลานโล่ง และลักษณะPavementเป็นพื้นดาดแข็ง มีการใช้น้ าช่วยสร้าง

ความสวยงามรอบๆอาคาร และมีการใช้ประติมากรรมวางเป็นจุดเด่นในพื้นท่ีโล่งในแต่ละมุม เพื่อให้
เกิดการจดจ า แต่ด้วยลักษณะพื้นท่ีท่ีโล่งมาก ท าใหก้ารเข้าไปยืนอยู่ในพื้นท่ีกลายเป็นจุดเด่น ดังนั้นคน
จึงไม่ค่อยใช้งานพื้นท่ี กลายเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะจะท ากิจกรรมใดๆ  สังเกตได้จากผู้ใช้งานมักจะใช้งาน
บริเวณหน้าพื้นท่ีสูบบุหรี่หรือบริเวณใต้ต้นไม้ริมฟุตบาทมากกว่าใช้งานบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่ง 

พืชพรรณ : บริเวณลานเปิดโล่งรอบอาคาร มีการใช้ไม้พุ่มขนาดกลางใบน้อย(ต้นน้ าเต้า) 
บริเวณขอบของพื้นท่ี จึงไม่ช่วยเรื่องให้ร่มเงา ลักษณะการปลูกปลูกในกระถางท่ีมีความสูงสูงเกินกว่า
ระยะท่ีจะนั่งบริเวณขอบได้ ปลูกแบบเว้นระยะห่างมาก และสัดส่วนต้นไม้มีน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ขนาดของลานเปิดโล่ง  ท าให้บรรยากาศของพื้นท่ีไม่ร่มรื่น 

พืชพรรณ : บริเวณพื้นท่ีสูบบุหรี่ มีการใช้พืชพรรณท่ีเป็นไม้พุ่มขนาดกลางในลักษณะ 
Canopy Space  ท าให้เกิดความร่มรื่น เป็นพื้นท่ีท่ีน่าใช้งาน 
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รูปท่ี 54 องค์ประกอบในการออกแบบและพืชพรรณบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารสาทร สแควร์ 

 
3.6 ปัจจัยสภาพแวดล้อม (แดด/ร่มเงา ทิศทางลม) 
แดด : ตอนพักเท่ียง  แดดจะแรงมาก  ไม่มีร่มเงาภายในพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคาร  เพราะ

หลังคาทางเดินเข้าอาคารก็เป็นกระจก  อีกท้ังต้นไม้ในพื้นท่ีก็ไม่ให้ร่มเงา แม้แต่การเดินผ่าน คนส่วน
ใหญ่ท่ีเดินผ่านพื้นท่ีจะรีบเดิน ไม่มีการหยุดยืนในพื้นท่ีหรือเดินทอดน่อง ดังนั้นในช่วงพักกลางวันท่ี
ควรจะมีผู้ใช้งานเยอะ แต่พื้นท่ีนี้กลับไม่มีผู้ใช้งาน เพราะผู้ใช้งานจะเลือกอยู่ในโถงภายในอาคารหรือ
ยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ริมฟุตบาท  มากกว่าท่ีใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

ร่มเงา : ในตอนบ่ายและเย็นจะได้ร่มเงาจากเงาของตึกบริเวณด้านหน้าอาคาร ท าให้
ผู้ใช้งานเริ่มมาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งตอนบ่ายเมื่อมีเงาตึกพาดผ่าน และมีการใช้เยอะในช่วงเย็น 

 
รูปท่ี 55 เงาแดดบริเวณอาคารสาทร สแควร์ เวลา 13.00 น. 
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รูปท่ี 56 กิจกรรมตอนช่วงพักเท่ียงบริเวณอาคารสาทร สแควร์ 

 
จากรูปท่ี 56 จะเห็นว่าในช่วงพักเท่ียง ผู้ใช้งานจะรีบเดินผ่านพื้นท่ีเปิดโล่งเพราะแดดท่ี

ร้อนและไม่มีร่มเงา หากต้องการหยุดยืนรอเพื่อนจะไปใช้บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ีมีร่มเงาบริเวณฟุตบาท
แทนท่ีจะใช้บริเวณพื้นท่ีเปิดโล่ง 

 
รูปท่ี 57 เงาแดดบริเวณอาคารสาทร สแควร์ เวลา 17.00 น. 

 

 
รูปท่ี 58 กิจกรรมหลังเลิกงานบริเวณอาคารสาทร สแควร์ 
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ลม : ลักษณะของพื้นท่ีท่ีขนาบกับถนน ท าลมพัดผ่านสะดวก โดยเฉพาะตอนเย็นจะมีลม
พัดแรงเพราะเป็นช่องทางท่ีลมลอดผ่านจากตึกสูงสองตึกทางด้านข้าง 

 

 
รูปท่ี 59 ทิศทางลมบริเวณอาคารสาทร สแควร์ 
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4. ปัจจัยทางกายภาพที่แตกต่างกันในแต่ละอาคาร 
ตารางท่ี 6 สรุปปัจจัยทางกายภาพที่แตกต่างกันในแต่ละอาคาร 

อาคาร 
ปัจจัย 
ทากายภาพ 

อับดุลราฮิม  เพลส  คิวเฮ้าส์  ลุมพินี    สาทร  สแควร์    

การเข้าถึง -เข้าถึงได้จากถนนพระราม 4 
-ด้านหลังอาคารเข้าถึงได้จาก
ซอยยมราช และเช่ือมต่อซอย
ศาลาแดง 1 ซึ่งเป็นย่าน
ร้านอาหารกลางวัน 
-มากจากMRT สีลม 
  (BTS ศาลาแดง )400 เมตร 
 

-เข้าถึงได้จากถนนสาทรใต้ 
-เช่ือมกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT    
  สถานีลุมพินี 

-เข้าถึงได้จากถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ 
-เช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าBTS 
สถานีช่องนนทรี 

ท่ีนั่ง -ไม่มีท่ีนั่งส าหรับคนท่ัวไป 
-มีท่ีนั่งส าหรับผู้ไม่สูบบุหรี่ 
 

-มีนั่งส าหรับคนท่ัวไปแต่มีน้อย 
-แยกพื้นท่ีสูบบุหรี่ไว้คนละส่วน 

-ไม่มีท่ีนั่งส าหรับคนท่ัวไป 
-มีท่ีนั่งส าหรับผู้ไม่สูบบุหรี่ 

ความร่มรื่น/
พืชพรรณ 

ไม้พุ่มขนาดกลาง-ใหญ่ 
ให้ร่มเงา 

ปาล์ม  ไม่ให้ร่มเงา ไม้พุ่ม-ใบน้อย ไม่ช่วยเรื่อง
ร่มเงา 

ร่มเงา มีร่มเงาเกือบท้ังวัน -ลานส่วนหน้าอาคารร่มในช่วง
เช้าถึงบ่าย 
-ลานส่วนเช่ือมต่อมีร่มเงาเกือบ
ท้ังวัน 

-ส่วนหน้าอาคารเริ่มมีร่ม
ในช่วง15.00 น. 
-ส่วนด้านข้างร้อนเกือบ
ตลอดวัน 

ลม ลมปานกลางตลอดวัน -ลานส่วนหน้ามีลมปานกลาง
ตลอดวัน 
-ลานเช่ือมต่ออาคารมีการเปิด
ช่องลมมาจากหน้าอาคาร  โดย
ออกแบบให้ผ่านน้ า  จึงมีลมเย็น
ตลอดวัน 

ลมแรงช่วงเย็น 

ปัจจัยอื่นๆ - มีท่ีนั่งสาธารณะภายในอาคาร
ส่วนร้านค้า ท าให้คนใช้พื้นท่ี
ภายในอาคารปรับอากาศมากกว่า
ใช้พื้นท่ีเปิดโล่งนอกอาคาร 

- 

 

การเข้าถึงของท้ัง 3 อาคารมีการเช่ือมต่อโดยตรงกับถนนหลัก  และอยู่ในระยะเดินเท้า
จากรถไฟฟ้า(BTS) หรือรถไฟใต้ดิน(MRT)  แต่ในส่วนของอาคารอับดุลราฮิม เพลส จะถูกใช้เป็น
เส้นทางสัญจรของพนักงานออฟฟิศอาคารใกล้เคียง  ในการเดินไปร้านอาหารในช่วงพักกลางวัน  จึงมี
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คนพลุกพล่าน  และเพราะความร่มรื่นของพื้นท่ี จึงมีคนมาพักใช้งานพื้นท่ีเยอะในช่วงเท่ียงวันท้ังคน
จากอาคารข้างเคียงและคนจากตัวอาคารเอง 

ท่ีนั่ง  เป็นปัญหาส าคัญของท้ัง 3 อาคาร  คือไม่พอเพียง หรือไม่จัดเตรียมไว้ 
พืชพรรณและร่มเงา มีเพียงอาคารอับดุลราฮิม เพลส ท่ีใช้พืชพรรณเพื่อสร้างบรรยากาศ 

ให้ร่มรื่น และได้ประโยชน์จากร่มเงาของพืชพรรณ  ส่วนอีก 2 อาคารใช้พืชพรรณในลักษณะของการ
ตกแต่ง เน้นท่ีความสวยงามมากกว่าการใช้งาน 

 
5. ข้อดีข้อเสียทางกายภาพของพืน้ที่เปิดโล่งรอบอาคารทั้ง 3 แห่ง 

ตาราง 7 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียทางกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารทั้ง 3 แห่ง 
อาคาร 

ปัจจัย 
ทางกายภาพ 

อับดุลราฮิม  เพลส คิวเฮ้าส์  ลุมพินี สาทร  สแควร์ 

ข้อดี 1. บรรยากาศดีร่มรื่น  
2. ต้นไม้เยอะ ให้ร่มเงา

ตลอดท้ังวันท าให้ไม่
ร้อน 

1. ในส่วนพื้นท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
อาคารมีร่มเงาเกือบท้ังวัน   

2. มีท่ีนั่งท้ังท่ีจัดเตรียมไว้ และ
มีการออกแบบขอบอาคาร
หรือขอบสระน้ าท่ีมีความสูง
ในระยะท่ีสามารถนั่งได้ 

3. มีการใช้น้ าในการออกแบบ 
และมีการเจาะช่องให้ลม
ผ่านตรงกับต าแหน่งพื้นท่ี
เปิดโล่งท่ีเช่ือมอาคาร  จึงมี
ลมเย็นตลอดท้ังวัน 

1. สถานท่ีสวยงาม มีการใช้
ประติมากรรมช่วยให้พื้นท่ี
น่าจดจ า 

ข้อเสีย 1. ไม่มีท่ีนั่งส าหรับคน
ท่ัวไปท่ีไม่สูบบุหรี่ 

1. มีท่ีนั่งน้อย 
2. ในส่วนพื้นท่ีเช่ือมต่ออาคาร

ขาดความร่มรื่น 
 

1. ร้อนและมีร่มเงาน้อย     มี
ร่มเงาแค่ช่วงเย็น 

2. ไม่มีท่ีนั่ง ส าหรับคนท่ัวไปท่ี
ไม่สูบบุหรี่และไม่อนุญาติให้
นั่งท่ีตัว  ประติมากรรมม 

3. ลานเป็นพื้นดาดแข็งเป็น
ส่วนใหญ่  และมีต้นไม้น้อย
ขาดความร่มรื่น 

4. ลานโล่งเกินไป ท าให้รู้สึกไม่
เป็นส่วนตัว ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่
อยากมาใช้งาน 
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5.1 ข้อดีของอาคารอับดุลราฮิม เพลส คือ บรรยากาศดี 
ต้นไม้เป็นปัจจัยหลักในการสร้างบรรยากาศ  และดึงดูดให้คนมาใช้งาน  เพราะนอกจาก

จะสร้างบรรยากาศท่ีดีแล้ว ต้นไม้ยังให้ร่มเงาอีกด้วย และร่มเงาก็เป็นส่ิงท่ีผู้ใช้งานค านึงถึง ถ้าขาดร่ม
เงาก็จะไม่อยากมาใช้งานพื้นท่ี 

5.2 ข้อดีของอาคารคิวเฮ้าส์  ลุมพินี  คือ  มีท่ีนั่ง ไม่ร้อน(มีร่มเงา) และมีลมเย็น 
จากการสังเกตการณ์ พบว่า นอกจากเรื่องบรรยากาศและร่มเงาแล้ว ท่ีนั่งคือปัจจัยส าคัญ

ท่ีจะเปิดโอกาสให้เกิดการมใช้งาน พื้นท่ีใดไม่มีท่ีนั่ง ก็จะไม่ค่อยเกิดกิจกรรม หรือมีคนมาใช้งานพื้นท่ี
น้อย 

5.3 ข้อดีของอาคารสาทร สแควร์ คือ รูปลักษณ์ของพื้นท่ีท่ีมีการออกแบบอย่างสวยงาม
ใช้เป็นมุมมองทางสายตา 

ลักษณะของลานหน้าอาคารสาทร สแควร์  มีการออกแบบท่ีเน้นให้ตัวอาคารดูเด่น  และมี
การน าประติมากรรมมาใช้ตกแต่งพื้นท่ี เพื่อให้เป็นที่จดจ า ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  ลานท าให้เกิดมุมมอง
ท่ีดีทางสายตา แต่ลักษณะของพื้นท่ีท่ีไม่เอื้อให้เกิดการใช้งาน ท าให้พื้นท่ีขาดความชีวิตชีวา ดูแข็ง โล่ง 
และไม่น่าเข้าไปใช้งาน 
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6. สรุปผลการส ารวจและสังเกตการณ์ด้วยตนเอง  
6.1 ข้อจ ากัดและอุปสรรค์ท่ีส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  
พื้นท่ีเปิดโล่งท่ีท าการศึกษามีลักษณะของพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงานท่ีพบได้ท่ัวไป 

คือไม่ได้มีการออกแบบไว้เพื่อรองรับการใช้งาน เช่น ไม่มีท่ีนั่งหรือมีท่ีนั่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
งานของผู้ท่ีท างานอยู่ในอาคาร และมีลักษณะทางกายภาพท่ีไม่เหมาะสม ดังนี้ แดดร้อนไม่มีร่มเงา 
พลุกพล่านเกินไปหรือโล่งเกินไป การออกแบบพื้นท่ี(Space)ไม่น่าใช้งานรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว 

จากการส ารวจในระดับย่านพบว่า พื้นท่ีเปิดโล่งส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีเป็นฐานของอาคารสูง 
มีการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นหน้าตาของอาคาร แต่ไม่ค านึงถึงในแง่การใช้งาน ขาดปัจจัย
ท่ีเอื้อให้เกิดการใช้งาน 

 
6.2 สรุปลักษณะปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

6.2.1   ต าแหน่งท่ีต้ัง  
ในการจัดวางพื้นท่ีควรค านึงถึงทิศทางของแดด ร่มเงา และทิศทางของลม 

6.2.2   เส้นทางสัญจร 
ในการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่ง ควรค านึงถึงเส้นทางสัญจรท่ีมีผู้คนเดินผ่านเยอะซึ่งจะท าให้

เกิดความพลุกพล่านบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่ง ควรมีการออกแบบให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้รบกวนพื้นท่ีท่ีจะใช้
งานหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

6.2.3   ท่ีนั่ง  
ควรจัดให้มีท่ีนั่งเพียงพอและหลายหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้อย่าง

เหมาะสมกับกิจกรรม หรือจ านวนคนท่ีมา 
6.2.4   ความร่มรื่นและร่มเงา 

การท่ีพื้นท่ีเปิดโล่งมีร่มเงา เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้งาน แต่พื้นท่ีท่ีมีร่มเงาและมี
ความร่มรื่นด้วยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน 

ร่มเงาเป็นปัจจัยแรก ท่ีผู้ใช้งานตัดสินใจจะใช้งานหรือไม่ใช้งาน หากพื้นท่ีเปิดโล่งมีแดด
ร้อนและขาดร่มเงาก็จะไม่เกิดการใช้งาน ดังนั้นในการวางต าแหน่งพื้นท่ีใช้งานควรค านึงถึงทิศทางของ
ร่มเงา ท้ังเงาจากตัวอาคารและเงาจากต้นไม้ 

6.2.5 การสร้างพื้นท่ีให้เกิดความเป็นส่วนตัว 
ต้นไม้หรือพืชพรรณช่วยให้เกิดร่มเงาและความร่มรื่นซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนการใช้งาน 

จากการสังเกตการณ์ได้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้ต้นไม้ท่ีมีทรงใบหนาให้ร่มเงา หรืออาจใช้การจัดวางแบบ 
Canopy Space เพื่อให้เกิดความร่มรื่นบริเวณพื้นท่ีใช้งาน และเกิดความเป็นส่วนตัว 
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 

การศึกษาอาการออฟฟิศซินโดรม  และลักษณะการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร
ส านักงานจ านวน 3 แห่ง  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน  ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสุขภาพ 
1.1 ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 
1.3 อาการออฟฟิศซินโดรม ความรุนแรงและความถ่ีท่ีเกิดขึ้น 
1.4 แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม 

2. พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งหรือไม่มาใช้งาน 
2.2 กิจกรรมท่ีมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  ระยะเวลาท่ีใช้งาน  ช่วงเวลาท่ีมาใช้งาน และ
ความถ่ีท่ีมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
2.3 สาเหตุท่ีท าให้ไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

3. ทัศนคติต่อพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 
4. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 

4.1 ปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานกับปัจจัยด้านกายภาพ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งกับอาการออฟฟิศซินโดรม 
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการออฟฟิศซินโดรมกับการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งกับวิธีการลดอาการออฟฟิศซินโดรม 

5.3 แนวโน้มการออกมาใช้งานของผู้ท่ีประสบความเครียด  
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 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพ 1.
 ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.1

แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 124 คน ท่ีมีอาชีพเป็น
พนักงานออฟฟิศ จากการเก็บแบบสอบถามบริเวณอาคารส านักงาน 3 แห่ง ดังนี้ อาคารอับดุลราฮิม 
เพลส จ านวน 46 คน อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี จ านวน 45 คน และอาคารสาทร สแควร์ จ านวน 33 คน
จ าแนกตามเพศ อาย ุลักษณะการท างาน สถานท่ีท างาน และระยะเวลาท่ีอยู่ในอาคารส านักงาน 

ตาราง 8  แสดงลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
61 
63 

49.2 
50.8 

รวม 124 100.0 
อายุ 20-25  ปี 

25-30 ปี 
30-35  ปี 
35-40  ปี 
40  ปีข้ึนไป 

17 
42 
27 
16 
22 

13.7 
33.9 
21.8 
12.9 
17.7 

รวม 124 100.0 
อาชีพ พนักงานออฟฟิศ 124 100.0 
ลักษณะการท างาน ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานเป็นหลัก 

อื่นๆ 
100 
24 

80.6 
19.4 

รวม 124 100.0 
สถานท่ีท างาน ท างานในอาคารที่เก็บแบบสอบถาม 

ท างานอาคารใกล้เคียงท่ีเก็บแบบสอบถาม 
100 
24 

80.6 
19.4 

รวม 124 100.0 
ระยะเวลาท่ีอยู่ใน
อาคารส านักงาน 

น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง 
8-10 ช่ัวโมง 
มากกว่า 10 ช่ัวโมง 

15 
103 

6 

12.1 
83.1 
4.8 

รวม 124 100.0 
จากตารางท่ี 8 ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด

เป็นพนักงานออฟฟิศ  มีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงและชายใกล้เคียงกันคือ เพศชายร้อยละ 
49.2 และเพศหญิงร้อยละ 50.8  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ25-30ปี  ใช้เวลาใน
อาคารส านักงานอยู่ในช่วง 8-10 ช่ัวโมง(ร้อยละ83.1)   และส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานคิด
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เป็นร้อยละ 80.6  ส่วนลักษณะการท างานอื่นๆ มีดังนี้  ติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์ พบปะลกค้า และ
งานเอกสาร(Paper)  

 

 ปัญหาสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 1.2
ตาราง 9  ปัญหาสภาพแวดล้อมในท่ีท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะปัญหาสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
เสียงรบกวนในท่ีท างาน 
(เสียงคุย / เสียงโทรศัพท์ท าให้ขาดสมาธิ) 
 

มีปัญหา 
ไม่มีปัญหา 

39 
85 

31.5 
68.5 

รวม 124 100.0 
คุณภาพอากาศ  
(อากาศไม่ดี /หายใจไม่สะดวก) 

มีปัญหา 
ไม่มีปัญหา 

31 
93 

25.0 
75.0 

รวม 124 100.0 
อุณหภูมิไม่เหมาะสม  
(หนาวไป / ร้อนไป) 
 

มีปัญหา 
ไม่มีปัญหา 

73 
51 

58.9 
41.1 

รวม 124 100.0 
กล่ินรบกวน  
(เช่น กล่ินอาหาร กล่ินน้ าหอม หรือกล่ินจากท่อ) 
 
 

มีปัญหา 
ไม่มีปัญหา 

23 
101 

18.5 
81.5 

รวม 124 100.0 

แสงไม่เพียงพอ /ต้องการได้รับแสงธรรมชาติ 
 
 

มีปัญหา 
ไม่มีปัญหา 

19 
105 

15.3 
84.7 

รวม 124 100.0 
 
จากตารางท่ี 9 ปัญหาสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ปัญหาท่ีพบมากเป็นอันดับหนึ่งคือ 

อุณหภูมิในท่ีท างานไม่เหมาะสม (หนาวไป / ร้อนไป) มีผู้ตอบแบบสอบถามมากถึงร้อยละ 58.9
ประสบกับปัญหานี้  สาเหตุเพราะอาคารส านักงานท่ีเป็นอาคารสูง มีการใช้เครื่องปรับอากาศขนาด
ใหญ่  และใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย (Central Air-conditioning System) เป็นการก าหนด
อุณหภูมิของพื้นท่ีขนาดใหญ่ท าให้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในพื้นท่ีย่อยๆได้  นอกจากนี้หากมี
การละเลยหรือไม่ดูแลความสะอาดของระบบปรับอากาศ  ก็จะก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศ  คือ
ผู้ใช้งานอาคารส านักงานจะรู้สึกหายใจไม่สะวก หรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วย จากการเก็บแบบสอบถาม
ผู้ใช้อาคารส านักงานประสบกับปัญหาคุณภาพอากาศร้อยละ 25.0  
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นอกจากนี้ เสียงรบกวนในท่ีท างาน ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้งานอาคารส านักงานถึงร้อยละ 31.5 (และเป็นปัจจัยให้เกิดความเครียดด้วย ดังตารางท่ี 27)  
สาเหตุส่วนใหญ่มากจากพื้นท่ีท่ีจ ากัดของอาคารส านักงานและระบบปรับอากาศท าให้การใช้งานพื้นท่ี
โต๊ะท างาน  มีรูปแบบของการกั้นเป็นคอกหรือผนังเต้ีย(Partition)  ดังนั้นจึงได้ยินเสียงจากรอบข้าง  
ท้ังเสียงพูดคุยหรือสียงโทรศัพท์  ในบางครั้งท่ีพนักงานออฟฟิศต้องการความเงียบ  ท าให้รู้สึกขาด
สมาธิจากเสียงเหล่านี้ 

 
 อาการออฟฟิศซินโดรม ความรุนแรงและความถ่ีท่ีเกิดขึ้น 1.3

ตาราง 10  แสดงลักษณะอาการออฟฟิศซินโดรมท่ีเกิดขึ้นกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ปวด/เมื่อยคอ จ านวนผู้มีอาการปวดคอ 

จ านวนผู้ไม่มีอาการ 
95 
29 

76.6 
23.4 

รวม 124 100.0 
ปวด/เมื่อยสะบัก 
หรือไหล่ 

จ านวนผู้มีอาการปวด/เมื่อยสะบักหรือไหล่ 
จ านวนผู้ไม่มีอาการ 

93 
31 

75.0 
25.0 

รวม 124 100.0 
ปวด/เมื่อยหลัง
ส่วนล่าง 

จ านวนผู้มีอาการปวด/เมื่อยหลังส่วนล่าง 
จ านวนผู้ไม่มีอาการ 

88 
36 

71.0 
29.0 

รวม 124 100.0 
ชามือ/ปวดเมื่อย
นิ้ว 

จ านวนผู้มีอาการชามือ/ปวดเมื่อยนิ้ว 
จ านวนผู้ไม่มีอาการ 

52 
72 

41.9 
58.1 

รวม 124 100.0 
อาการทางตา   

ตาล้า/เมื่อยตา จ านวนผู้มีอาการตาล้า/เมื่อยตา 
จ านวนผู้ไม่มีอาการ 

92 
32 

74.2 
25.8 

รวม 124 100.0 
อาการทางระบบประสาทและสมอง จ านวน(คน) ร้อยละ 

ปวดศีรษะ 
 

จ านวนผู้มีอาการปวดศีรษะ 
จ านวนผู้ไม่มีอาการ 

87 
37 

70.2 
29.8 

รวม 124 100.0 
เครียด จ านวนผู้มีอาการเครียด 

จ านวนผู้ไม่มีอาการ 
84 
40 

67.8 
32.2 

รวม 124 100.0 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประสบกับอาการออฟฟิศซินโดรมมากกว่า 1 อาการ จาก
ตารางท่ี 10 ลักษณะอาการออฟฟิศซินโดรมท่ีเกิดขึ้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาการท่ีเกิดทาง
กล้ามเนื้อ  ปวดคอ  ปวดสะบักหรือไหล่ ปวดหลัง และตาล้า  เป็นจ านวนมาก (มากกว่าร้อยละ 70 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม)  และมีอาการชามือหรือปวดเมื่อยนิ้วเพียงร้อยละ 41.9 เท่านั้น 

ส่วนอาการทางระบบประสาทและสมอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาการปวดศีรษะ
มากถึงร้อยละ 70.2  และยังประสบกับความเครียดร้อยละ 67.8  

 
 แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม 1.4

ตาราง  11  การแก้ไขเบื้องต้นเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การแก้ไขเบื้องต้นเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม จ านวน(คน) ร้อยละ 
พักสายตาเมื่อมีอาการ
ตาล้า 

ใช้วิธีพักสายตา 
ไม่ใช้วิธีนี ้

57 
35 

62.0 
38.0 

รวมผู้มีอาการตาล้า 92 100.0 
พักยืดเส้นยืดสาย 
เมื่อมีอาการปวดเมื่อย
ทางกล้ามเนื้อ 

พักยืดเส้นยืดสาย 
ไม่ใช้วิธีนี ้

99 
  25 

79.8 
20.2 

รวม 124 100.0 
บีบนวดคลายกล้ามเนื้อ 
เมื่อมีอาการปวดเมื่อย
ทางกล้ามเนื้อ 

บีบนวดคลายกล้ามเนื้อ 
ไม่ใช้วิธีนี ้

54 
70 

43.5 
56.5 

รวม 124 100.0 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
77 
47 

62.1 
37.9 

รวม 124 100.0 
ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย 

ไม่ออกก าลังกาย 
35 
89 

28.2 
71.8 

รวม 124 100.0 
ใช้เก้าอี้สุขภาพ ใช้เก้าอี้สุขภาพ 

ไม่ใช้เก้าอี้สุขภาพ 
5 

119 
4.0 

96.0 
รวม 124 100.0 

 
จากตารางท่ี 11 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวทางการแก้ไขอาการออฟฟิศซินโดรม  

โดยนิยมพักยืนเส้นยืดสาย(ร้อยละ 79.8) พักสายตา(ร้อยละ62.0) และปรับเปล่ียนพฤติกรรม(ร้อยละ 
62.1)  ส่วนการออกก าลังกายไม่เป็นท่ีนิยมนักส าหรับพนักงานออฟฟิศ มีผู้ตอบเพียงร้อยละ28.2 และ
การเลือกใช้เก้าอี้สุขภาพมีผู้ใช้เพียงร้อยละ 4.0 เท่านั้น  
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 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้งานพื้นที่เปิดโล่ง  2.
 ข้อมูลเกี่ยวกับการมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งหรือไม่มาใช้งาน 2.1

แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของผู้ตอบแบบจ านวน 124 คน จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้
งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  สัดส่วนผู้มาใช้งานและผู้ไม่ใช้งาน   

ไม่เพียงแต่แสดงกิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้งานในพื้นท่ีเปิดโล่ง  ช่วงเวลาท่ีมาใช้
งาน  ความบ่อยในการมาใช้งาน จ านวนครั้งท่ีมาใช้งานในหนึ่งวนั และระยะเวลาท่ีใช้งาน  แต่ยัง
อธิบายถึงเหตุผลท่ีท าให้ไม่มาใช้งาน 

 
ตาราง 12 แสดงพฤติกรรมการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง จ านวน(คน) ร้อยละ 
การใช้งาน 
พื้นท่ีเปิดโล่ง 

ผู้มาใช้งาน 
ผู้ไม่ใช้งาน 

69 
55 

55.6 
44.4 

รวม 124 100.0 
 

จากตารางท่ี 12 ผู้ตอบแบบสอบถาม 124 คน เป็นผู้มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคาร 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.6  และมีผู้ไม่มาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคาร 55 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 

 

ตาราง 13 แสดงพฤติกรรมการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งของผู้มาใช้งาน 

การใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งของผู้มาใช้งาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
กิจกรรมท่ีใช้งาน 
 

รอเพื่อน 
นั่งพักผ่อน 
รับประทานอาหาร / เครื่องด่ืม 
เดินเล่น / ออกก าลังกาย 
สูบบุหรี่ 
รอรถ / รอเจ้านาย 

36 
37 
28 
14 
15 
8 

52.2 
53.6 
40.6 
24.3 
21.7 
11.6 

หมายเหตุ ; ผู้ตอบแบบสอบถามหน่ึงคนสามารถเลือกตอบกิจกรรมที่ท าได้มากกว่าหน่ึงกิจกรรม 
ช่วงเวลาท่ีใช้งาน 
 

ก่อนเข้างาน     15 
16 
46 
30 
31 

21.7 
23.2 
66.7 
43.5 
44.9 

ก่อนพักกลางวัน 
พักกลางวัน 
หลังพักกลางวัน 
หลังเลิกงาน 

หมายเหตุ ; ผู้ตอบแบบสอบถามหน่ึงคนสามารถเลือกตอบช่วงเวลาใช้งานได้มากกว่า 1 ช่วงเวลา 
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ตาราง 13 (ต่อ)แสดงพฤติกรรมการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งของผู้มาใช้งาน (ต่อ) 
การใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งของผู้มาใช้งาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

ความบ่อยในการมา
ใช้งาน 
 

ทุกวัน 
เกือบทุกวัน 
นานๆครั้ง 

18 
28 
23 

26.0 
33.4 
40.6 

รวม 69 100.0 
จ านวนครั้งท่ีมาใช้
งานในหนึ่งวัน 

1 ครั้ง 
2–3 ครั้ง 
มากกว่า 3ครั้ง 

33 
27 
9 

47.8 
39.2 
13.0 

รวม 69 100.0 
ระยะเวลาท่ีใช้งาน น้อยกว่า 10 นาที 

10-20 นาที 
มากกว่า 20 นาที แต่ไม่เกิน 60 นาที 
60 นาที ขึ้นไป 

8 
45 
9 
7 

11.6 
65.2 
13.0 
10.2 

รวม 69 100.0 
หมายเหตุ ; คิดเป็นร้อยละ 100  จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มาใช้สถานที่จ านวน 55 คน 

 
 กิจกรรมท่ีมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  ระยะเวลาท่ีใช้งาน  ช่วงเวลาท่ีมาใช้งาน และ2.2

ความถ่ีท่ีมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
 

จากตารางท่ี 13 แสดงพฤติกรรมการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร  กิจกรรมท่ีนิยมมาใช้
งานได้แก่ มานั่งพักผ่อน ร้อยละ 53.6  รองลงมาได้แก่ มารอเพื่อน ร้อยละ 52.2 และมารับประทาน
อาหารในบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่งร้อยละ 40.6  แต่มีผู้มาเดินเล่นออกก าลังกายเพียงร้อยละ 24.3 

 ช่วงเวลาท่ีนิยมมาใช้งานมากท่ีสุด คือ ช่วงพักกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของผู้มาใช้
งาน และผู้มาใช้งานส่วนใหญ่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งเพียงนานๆครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.6 ส่วนผู้ท่ีมาใช้
งานทุกวันมีเพียงร้อยละ 26.0 เท่านั้น  และส่วนใหญ่มาใช้งานเพียงวันละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.8  
และผู้ท่ีมาใช้วันละ 2-3 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 39.2 ส่วนผู้ท่ีมาใช้มากกว่า 3ครั้งต่อวันมีร้อยละ 13.0 

นอกจากนี้พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ใช้เวลาในพื้นท่ีเปิดโล่งประมาน 10-20 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 65.2  และพบว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า 60 นาทีถึงร้อยละ 10.2  
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 สาเหตุท่ีท าให้ไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 2.3
ตาราง 14 แสดงสาเหตุท่ีท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

สาเหตุท่ีผู้ตอบแบบสอบถามไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต้องเดินไกล 5 25.0 
ลง/รอ ลิฟต์นาน 2 10.0 
ไม่มีเวลา 8 40.0 
เจ้านายไม่อนุญาต 1 5.0 
ท่ีนั่งน้อย/ไม่มีท่ีนั่ง 7 35.0 
ไม่มีส่ิงท่ีต้องการ 4 20.0 
สถานท่ีไม่เหมาะสม 42 76.4 
หมายเหตุ ; ผู้ตอบแบบสอบถามหน่ึงคนสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงเหตุผล 

คิดเป็นร้อยละ 100  จากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่มาใช้สถานที่จ านวน 55 คน 
 

ตาราง 15 แสดงคุณลักษณะท่ีไม่เหมาะสมของสถานท่ี 

ปัจจัยท่ีไม่เหมาะสมของสถานท่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
แดดร้อน 26 47.3 
อากาศร้อน 25 45.5 
เสียงดัง 9 16.4 
ควันรถ/ควันบุหรี ่ 14 25.5 
คนพลุกพล่าน 18 32.7 
โล่งไปรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว 21 38.2 
รู้สึกถูกมอง 
รู้สึกไม่ปลอดภัย 

6 
1 

10.9 
1.8 

หมายเหตุ ; ผู้ตอบแบบสอบถามหน่ึงคนสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงเหตุผล 
คิดเปน็ร้อยละ 100  จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มาใช้สถานที่จ านวน 55 คน 

 
จากตารางท่ี 14 แสดงสาเหตุท่ีท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง พบว่า 

สาเหตุหลักท่ีท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง ได้แก่ สถานท่ีไม่เหมาะสม คิดเป็น
ร้อยละ 76.4  โดยลักษณะท่ีไม่เหมาะสม (ตารางท่ี15) ได้แก่ แดดร้อนคิดเป็นร้อยละ47.3 และอากาศ
ร้อนคิดเป็นร้อยละ 45.5  ส่วนปัจจัยเรื่องคนพลุกล่านและรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวก็มีผลเช่นกัน  โดยท่ีผู้ไม่
มาใช้งานร้อยละ 38.2 ไม่มาใช้เพราะสถานท่ีโล่งไปรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว  และร้อยละ 32.7 ไม่มาใช้
พื้นท่ีเปิดโล่งเพราะคนพลุกพล่านเกินไป 
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 ทัศนคติต่อพื้นที่เปิดโล่งรอบอาคาร 3.
ตาราง 16 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อพื้นท่ีเปิดโล่ง 

ระดับความชอบ 
การใช้งานพื้นท่ี 

ผู้ใช้งาน ผู้ไม่ใช้งาน 
คน (%) คน (%) 

ชอบมาก       (ให้ค่า=100) 
ค่อนข้างชอบ  (ให้ค่า=75) 
เฉยๆ           (ให้ค่า=50) 
ไม่ค่อยชอบ    (ให้ค่า=25) 
ไม่ชอบเลย     (.ให้ค่า=0) 

10 
20 
31 
5 
3 

14.5 
29.0 
44.9 
7.3 
4.3 

2 
10 
34 
4 
5 

3.6 
18.2 
61.8 
7.3 
9.1 

รวม 69 100.0 55 100.0 
ค่าเฉล่ีย (  ) ระดับความชอบ  
คิดเป็นร้อยละ 

 
60.51 

 
50.00 

 
จากตารางท่ี 16 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อพื้นท่ีเปิดโล่ง ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เฉยๆต่อพื้นท่ีเปิดโล่ง  แต่มีความแตกต่างระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ไม่ใช้งาน คือ ผู้ท่ีใช้งานพื้นท่ี
เปิดโล่ง ค่อนข้างชอบพื้นท่ีเปิดโล่งมากกว่าผู้ท่ีไม่ใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  และมีค่าเฉล่ียระดับความชอบท่ี
มากกว่า ดังนี้ ผู้ใช้งานมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ร้อยละ60.51  ส่วนผู้ท่ีไม่ได้ใช้งานมีค่าเฉล่ียท่ี ร้อยละ 50.0 

 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการมาใช้งานพื้นที่เปิดโล่งรอบอาคาร 4.

 ปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 4.1
ตาราง 17 ข้อเสนอแนะ ต่อพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารท่ีท าการส ารวจ 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีท าการส ารวจ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ควรเพิ่มท่ีนั่ง 
ควรปรับปรุงบรรยากาศให้ร่มรื่น 
ร้อนเกินไป ควรเพิ่มร่มเงา 
โล่งเกินไป  ไม่เป็นส่วนตัว 
ควรจะมี ร้านขนม / Coffee Shop 

77 
65 
35 
21 
20 

62.1 
52.4 
28.2 
16.9 
16.1 

หมายเหตุ ; คิดเป็นร้อยละ 100  จากผู้ตอบแบบสอบถาม 124 คน 
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จากแบบสอบถามท่ี 17 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรเพิ่มท่ีนั่ง มาก
ถึงร้อยละ62.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  แสดงให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของพื้นท่ีนั่ง   

พื้นท่ีกว้างหรือการออกแบบท่ีสวยงามไม่ท าให้มีผู้มาใช้งานพื้นท่ีมากขึ้น  หากพื้นท่ีนั้นไม่มี
ท่ีนั่ง ดังนั้นการจัดพื้นท่ีนัง่ให้เพียงพอเหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญ  ในการเปิดโอกาสให้คนมาใช้งาน
พื้นท่ี 

นอกจากนี้  พบว่าความร่มรื่นยังเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้คนมาใช้งานพื้นท่ี  เพราะมีผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า  ควรปรับปรุงพื้นท่ีให้ร่มรื่นขึ้น มากถึงร้อยละ52.4  ส่วนปัจจัยเรื่อง
ความร้อน ความโล่งหรือความเป็นส่วนตัว และร้านขนม กลับมีผู้ให้ข้อเสนอะแนะไม่มากเท่าเรื่องพืน้ท่ี
นั่งและบรรยากาศ  สอดคล้องกับ ตารางท่ี 18 ปัจจัยท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน ท่ีมีผู้ตอบ
แบบสอบถามจากท้ัง 3 อาคาร ว่าควรมีบรรยากาศท่ีดี เป็นอันดับแรก  และควรมีปัจจัยเรื่อง มีร่มเงา
แดดไม่ร้อน ลมเย็น และมีท่ีนั่งเพียงพอ ร่วมด้วย 

 
ตารางท่ี 18  ปัจจัยท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 

อาคาร 
ปัจจัยกระตุ้น 
ให้เกิดการใช้งาน 

 
อับดุลราฮิม เพลส 

 
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี 

 
สาทร สแควร์ 

 
อันดับ 1 บรรยากาศดี 

ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 
บรรยากาศดี 
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 

บรรยากาศดี 
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 

อันดับ 2 มีร่มเงา แดดไม่ร้อน 
 

มีร่มเงา แดดไม่ร้อน มีท่ีนั่งเพียงพอ 

อันดับ 3 มีท่ีนั่งเพียงพอ 
 

ลมเย็น มีร่มเงา แดดไม่ร้อน 

อันดับ 4 ลมเย็น 
 

มีท่ีนั่งเพียงพอ ลมเย็น 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานปัจจัยด้านกายภาพ 4.2
ตารางท่ี 19 แสดงสัดส่วนการมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งในแต่ละอาคาร 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อาคาร 

มาใช้งาน ไม่ใช้งาน รวม 

คน ร้อยละ(%) คน ร้อยละ(%) คน ร้อยละ(%) 

อาคารอับดุลราฮิม เพลส  26 56.5% 20 43.5% 46 100% 

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 20 44.4% 25 55.6% 45 100% 

อาคารสาทร สแควร์ 23 69.7% 10 30.3% 33 100% 

รวม 69 55.6% 55 44.4% 124 100% 
 

จากการสุ่มถาม อาคารอับดุลราฮิม เพลส และอาคารสาทร สแควร์ สัดส่วนคนมาใช้งาน
พื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารมากกว่าคนไม่ใช้  แต่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  กลับมีสัดส่วนผู้ไม่ใช้งานมากกว่า  
สาเหตุเป็นเพราะมีท่ีนั่งสาธารณะภายในอาคารส่วนร้านค้าท่ีเย็นสบายกว่า (มีระบบปรับอากาศ) 

 

 
รูปท่ี 60 ท่ีนั่งสาธารณะภายในอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพิน ี
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ตารางท่ี 20 แสดงช่วงเวลาท่ีมาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งของผู้ใช้งานแต่ละอาคาร 
ผู้ใช้ในแต่ละ

อาคาร 
 
ช่วงเวลา 

อาคาร รวม 
อับดุลราฮิม เพลส คิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร สแควร์ 

คน 
ร้อยละของ
ผู้ใช้งาน คน 

ร้อยละของ
ผู้ใช้งาน คน 

ร้อยละของ
ผู้ใช้งาน คน 

ร้อยละของ
ผู้ใช้งาน 

ก่อนเข้างาน 7 26.9 3 15.0 5 30.4 15 21.7 
ก่อนพักกลางวัน 7 26.9 2 10.0 7 30.4 16 23.2 
พักกลางวัน 21 80.8 15 75.0 10 43.5 46 66.7 
หลังพักกลางวัน 13 50 4 20 13 56.5 30 43.5 
หลังเลิกงาน 13 50 8 40 10 43.5 31 44.9 
หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามหน่ึงคนสามารถเลือกตอบชาวงเวลาใช้งานได้มากกว่าหน่ึงช่วง 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่าแสงแดดมีผลต่อการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร  ดังนี้  

ช่วงเวลาท่ีใช้งานส่วนใหญ่คือช่วงพักเท่ียงและรองลงมาคือช่วงบ่ายถึงเย็น  แต่สถิติของสาทร สแควร์
ไม่เป็นเช่นนั้น  เพราะช่วงพักเท่ียง(เท่ียงถึงบ่าย)  พื้นท่ีเปิดโล่งหน้าสาทร สแควร์ร้อนมาก  ไม่มีร่มเงา  
ท้ังจากต้นไม้และเงาตึก  เพราะเงาแดดของตึกยังเพิ่งจะเริ่มพาดผ่าน  ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงไม่เป็นท่ี
นิยมเหมือนอาคารอื่น (อาคารอับดุลราฮิม เพลส มีร่มเงาจากต้นไม้ท่ีปลูกค่อนข้างหนาแน่น ส่วน
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สองส่วนคือส่วนท่ีร่มตลอดท้ังวัน กับส่วนหน้าอาคารที่ร้อนแค่ช่วงเช้า หลังจาก
นั้นจะได้ร่มเงาจากเงาแดดของตึก) 

 
รูปท่ี 61 ช่วงเวลาพักเท่ียง พื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารสาทร สแควร์ ขาดร่มเงา  
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ตารางท่ี 21 แสดงเหตุผลท่ีท าให้ไม่มาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งในแต่ละอาคาร 

ผู้ไม่ใช้พื้นท่ี 
 
เหตุผลท่ี 
ไม่มาใช้งาน 

อาคาร รวม 
อับดุลราฮิม เพลส คิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร สแควร์ 

คน 
ร้อยละของ 
ผู้ไม่ใช้งาน คน 

ร้อยละของ
ผู้ไม่ใช้งาน คน 

ร้อยละของ
ผู้ไม่ใช้งาน คน 

ร้อยละของ
ผู้ไม่ใช้งาน 

ต้องเดินไกล 5 25.0 6 24.0 1 10.0 12 21.8 
ลง/รอ ลิฟต์นาน 2 10.0 4 16.0 1 10.0 7 12.7 
ไม่มีเวลา 8 40.0 11 44.0 5 50 24 43.6 
เจ้านายไม่อนุญาต 1 5.0 - - - - 1 1.8 
ท่ีนั่งน้อย/ไม่มีท่ีนั่ง 7 35.0 11 44 3 30 21 38.2 
ไม่มีส่ิงท่ีต้องการ 4 20.0 - - - - 4 7.3 
สถานท่ีไม่เหมาะสม 17 85.0 16 64 9 90 42 76.4 
หมายเหตุ ;   ผู้ตอบแบบสอบถามหน่ึงคนสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงเหตุผล 

คิดเป็นร้อยละ 100  จากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่มาใช้สถานที่จ านวน 55 คน 
 

จากตารางท่ี 21 เหตุผลท่ีท าให้ไม่มาใช้พื้นท่ีเปิดโล่ง พบว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันท้ัง
สามตึก คือ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลา ท่ีนั่งไม่พอ
(หรือไม่มี)  และสถานท่ีไม่เหมาะสม  

ปัจจัยด้านสถานท่ีเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้คนไม่อยากมาใช้งาน  มากถึงร้อยละ 76.7 
ส่วนข้อจ ากัดเรื่องเวลาเป็นเหตุผลรองลงมา  โดยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่มาใช้งานให้เหตุผลว่าไม่มี
เวลาร้อยละ43.6 และอีกสาเหตุคือไม่มีท่ีนั่งหรือมไีม่เพียงพอ 
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ตารางท่ี 22 แสดงสาเหตุท่ีท าให้พื้นท่ีเปิดโล่งในแต่ละอาคารไม่เหมาะสมท่ีจะมาใช้งาน 

ผู้ไม่ใช้พื้นท่ี 
 

สถานท่ี 
ไม่เหมาะสม 

อาคาร รวม 
อับดุลราฮิม เพลส คิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร สแควร์ 

คน 
ร้อยละของ
ผู้ไม่ใช้งาน คน 

ร้อยละของ
ผู้ไม่ใช้งาน คน 

ร้อยละของ
ผู้ไม่ใช้งาน คน 

ร้อยละของ
ผู้ไม่ใช้งาน 

แดดร้อน 7 35.0 7 28.0 6 60.0 20 36.0 
อากาศร้อน 10 50.0 10 40.0 5 50.0 25 45.5 
เสียงดัง 6 30.0 1 4.0 2 20.0 9 16.4 
ควันรถ/ควันบุหรี ่ 5 25.0 6 24.0 3 30.0 14 25.5 
คนพลุกพล่าน 9 45.0 6 24.0 3 30.0 18 32.7 
รู้สึกไม่เป็นส่วนตัว 7 35.0 7 28.0 7 70.0 21 38.2 
รู้สึกถูกมอง 4 20.0 - - 2 20.0 6 10.9 
รู้สึกไม่ปลอดภัย 1 5.0 - - - - 1 1.8 
หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามหน่ึงคนสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหน่ึงเหตุผล 

 
จากตารางท่ี 22 สาเหตุท่ีท าให้พื้นท่ีเปิดโล่งในแต่ละอาคารไม่เหมาะสมท่ีจะมาใช้งาน  

ปัจจัยแรกคือ อากาศร้อนและแดดร้อน  ซึ่งท้ัง 3 อาคารมีค าตอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  แต่ท่ี
ต่างกันก็คือ เรื่องมีคนพลุกพล่านและรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวเมื่อมาใช้งาน เหตุผลมาจากลักษณะทาง
กายภาพคืออับดุลราฮิม เพลส เป็นทางเดินผ่านไปยังซอยด้านหลัง จึงท าให้เกิดความพลุกพล่านใน
พื้นท่ีเปิดโล่งมี  ส่วนอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และสาทร สแควร์  มีลักษณะทางกายภาพ เป็นลานเปิด
โล่ง  ด้วยขนาดของลานท่ีใหญ่และโล่ง แม้จะช่วยส่งเสริมอาคารให้ดูสง่า แต่แลดูขาดชีวิตชีวา และท่ี
ส าคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่ส่วนตัว  จากการศึกษางานของ William H. Whyte (ในบทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม)  ผู้ใช้งานจะไม่ใช้ลานหรือพื้นท่ีท่ีโล่งเกินไป  ไม่ยืนหรือนั่งในท่ีท่ีไม่มีฉากหลัง  
เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีจะรู้สึกไม่ปลอดภัย 
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รูปท่ี 62 ลักษณะการสัญจรท่ีใช้อาคารอับดุลราฮิม เพลส เป็นทางผ่านไปด้านหลัง จึงมีคนพลุกล่าน 

 
รูปท่ี 63 ลักษณะทางกายภาพ ท่ีโล่งเกินไปของอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  

 
รูปท่ี 64 ลักษณะทางกายภาพ ท่ีโล่งเกินไปของอาคารสาทร สแควร์ 
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 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับอาการออฟฟิศซินโดรม 5.
 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการออฟฟิศซินโดรมกับการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 5.1

วิเคราะห์อาการออฟฟิศซินโดรมแยกตามลักษณะอาการท่ีเกิดตามส่วนต่างๆของร่างกาย
ความรุนแรงของอาการและความถ่ีในการเกิด เปรียบเทียบระหว่างผู้ท่ีออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งกับผู้
ท่ีไม่ออกมาใช้งาน 

ตารางท่ี 23  แสดงลักษณะอาการของโรคท่ีเกิดทางกล้ามเนื้อกับลักษณะการใช้งาน 

อาการ 
 
การใช้งาน 
พื้นท่ีเปิด
โล่ง 

ปวด/เมื่อยคอ 
ความรุนแรง ความถ่ี  

น้อย ปานกลาง มาก น้อยกว่า3-4
ครั้ง/สัปดาห์ 

3-4ครั้ง/
สัปดาห์ 

วันละครั้ง วันละ
หลายครั้ง 

คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) ร้อยละ 
ผู้ใช้งาน 13 18.8 29 42.0 11 15.9 23 33.3 15 21.7 6 8.7 9 13.0 38.77 
ผู้ไม่ใช้งาน 20 36.4 18 32.7 4 7.3 17 30.9 15 27.3 3 5.5 7 12.7 38.19 

 

อาการ 
 
การใช้งาน 
พื้นท่ีเปิด
โล่ง 

ปวด/เมื่อยสะบัก หรือไหล่ 
ความรุนแรง ความถ่ี  

น้อย ปานกลาง มาก น้อยกว่า3-4
ครั้ง/สัปดาห์ 

3-4ครั้ง/
สัปดาห์ 

วันละครั้ง วันละ
หลายครั้ง 

คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) ร้อยละ 

ผู้ใช้งาน 17 24.6 27 39.1 12 17.4 36 52.2 3 4.3 8 11.6 9 13.0 36.96 
ผู้ไม่ใช้งาน 15 27.3 16 29.1 6 10.9 20 36.4 6 10.9 4 7.3 7 12.7 31.85 

 

อาการ 
 
การใช้งาน 
พื้นท่ีเปิด
โล่ง 

ปวด/เมื่อยหลังส่วนล่าง 
ความรุนแรง ความถ่ี  

น้อย ปานกลาง มาก น้อยกว่า3-4
ครั้ง/สัปดาห์ 

3-4ครั้ง/
สัปดาห์ 

วันละครั้ง วันละ
หลายครั้ง 

คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) ร้อยละ 

ผู้ใช้งาน 17 24.6 25 36.2 9 13.0 23 33.3 11 15.9 7 10.1 10 14.5 38.41 
ผู้ไม่ใช้งาน 13 23.6 18 32.7 6 10.9 15 27.3 11 20.0 3 5.5 8 14.5 35.45 
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อาการ 
 
การใช้งาน 
พื้นท่ีเปิด
โล่ง 

ชามือ / ปวดนิ้ว 
ความรุนแรง ความถ่ี  

น้อย ปานกลาง มาก น้อยกว่า3-4
ครั้ง/สัปดาห์ 

3-4ครั้ง/
สัปดาห์ 

วันละครั้ง วันละ
หลายครั้ง 

คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) ร้อยละ 

ผู้ใช้งาน 21 30.4 9 13.0 - - 21 30.4 4 5.8 1 1.4 3 4.3 15.94 
ผู้ไม่ใช้งาน 15 27.3 5 9.1 3 5.5 15 27.3 7 12.7 - - 1 1.8 15.00 

 
ตารางท่ี 24  แสดงลักษณะอาการของโรคท่ีเกิดทางตาและอาการทางระบบประสาทและสมอง 
กับลักษณะการใช้งาน 

อาการ 
 
การใช้งาน 
พื้นท่ีเปิด
โล่ง 

ตาล้า / ตาพร่ามัว 
ความรุนแรง ความถ่ี  

น้อย ปานกลาง มาก น้อยกว่า3-4
ครั้ง/สัปดาห์ 

3-4ครั้ง/
สัปดาห์ 

วันละครั้ง วันละ
หลายครั้ง 

คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) ร้อยละ 

ผู้ใช้งาน 25 36.2 20 29.0 7 10.1 24 34.8 15 21.7 7 10.1 6 8.7 35.87 
ผู้ไม่ใช้งาน 20 36.4 16 29.1 4 7.3 15 27.3 14 25.5 6 10.9 5 9.1 36.82 

 

อาการ 
 
การใช้งาน 
พื้นท่ีเปิด
โล่ง 

ปวดศีรษะ 
ความรุนแรง ความถ่ี  

น้อย ปานกลาง มาก น้อยกว่า3-4
ครั้ง/สัปดาห์ 

3-4ครั้ง/
สัปดาห์ 

วันละครั้ง วันละ
หลายครั้ง 

คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) ร้อยละ 
ผู้ใช้งาน 19 27.5 24 34.8 3 4.3 32 46.4 12 17.4 1 1.4 1 1.4 22.82 
ผู้ไม่ใช้งาน 21 38.2 16 29.1 4 7.3 1 1.8 28 50.9 11 20.0 1 1.8 24.13 

 

อาการ 
 
การใช้งาน 
พื้นท่ีเปิด
โล่ง 

ความเครียด 
ความรุนแรง ความถ่ี  

น้อย ปานกลาง มาก น้อยกว่า3-4
ครั้ง/สัปดาห์ 

3-4ครั้ง/
สัปดาห์ 

วันละครั้ง วันละ
หลายครั้ง 

คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) ร้อยละ 
ผู้ใช้งาน 29 42.0 21 30.4 9 13.0 33 47.8 15 21.7 6 8.7 4 5.8 35.15 
ผู้ไม่ใช้งาน 25 45.5 17 30.9 8 14.5 28 50.9 15 27.3 6 10.9 1 1.8 36.36 
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จากตารางท่ี 23  แสดงลักษณะอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมท่ีเกิดทางกล้ามเนื้อกับ
ลักษณะการใช้งาน  พบว่าผู้ท่ีมีอาการปวดเมื่อยคอ สะบัก ไหล่ หลัง และชามือ ท่ีมีอาการรุนแรงมาก
หรือมีความถี่มากกว่า  มีแนวโน้มท่ีจะออกมาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งมากกว่าผู้ท่ีมีอาการรุนแรงน้อยหรือ
ความถ่ีน้อยกว่า ในทางกลับกัน จากตารางท่ี 24 แสดงลักษณะอาการของโรคท่ีเกิดทางตาและอาการ
ทางระบบประสาทและสมองกับลักษณะการใช้งาน  พบว่าผู้ท่ีออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งมีอาการทาง
ตาและอาการทางระบบประสาทและสมอง (ตาล้า ปวดศีรษะ และความเครียด) รุนแรงน้อยหรือ
ความถ่ีน้อยกว่าผู้ท่ีไม่ออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

ดังนั้นการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงานน่าจะมีผลต่ออาการออฟฟิศซินโดรม 
โดยคาดการณ์ว่าการออกมาใช้งานพื้นท่ีจะช่วยบรรเทาอาการเครียด ปวดศีรษะ และตาล้าได้ 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งกับกับวิธีการลดอาการออฟฟิศซินโดรม 5.2

ตาราง  25  การแก้ไขเบื้องต้นเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การแก้ไขเบื้องต้นเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม จ านวน(คน) ร้อยละ 
พักสายตาเมื่อมีอาการ
ตาล้า 

ใช้วิธีพักสายตา 
ไม่ใช้วิธีนี ้

57 
35 

62.0 
38.0 

รวมผู้มีอาการตาล้า 92 100.0 
พักยืดเส้นยืดสาย 
เมื่อมีอาการปวดเมื่อย
ทางกล้ามเนื้อ 

พักยืดเส้นยืดสาย 
ไม่ใช้วิธีนี ้

99 
  25 

79.8 
20.2 

รวม 124 100.0 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
77 
47 

62.1 
37.9 

รวม 124 100.0 
ตาราง 26  ความสัมพันธ์ของแนวทางการลดอาการออฟฟิศซินโดรมกับการใช้งานพื้นท่ี

เปิดโล่งรอบอาคารส านักงาน 

แนวทางลดอาการออฟฟิศซินโดรมด้วยการยืดเส้นยืดสาย จ านวน(คน) ร้อยละ 
มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
ไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

54 
45 

54.5 
45.5 

รวม 99 100.0 
แนวทางลดอาการตาล้าด้วยการพักสายตา จ านวน(คน) ร้อยละ 
มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
ไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

36 
26 

58.1 
41.9 

รวม 62 100.0 
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ตาราง 26  (ต่อ) ความสัมพันธ์ของแนวทางการลดอาการออฟฟิศซินโดรมกับการใช้งาน
พื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงาน 

แนวทางลดอาการออฟฟิศซินโดรมด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จ านวน(คน) ร้อยละ 
มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
ไม่มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

40 
37 

51.9 
48.1 

รวม 77 100.0 
 

จากตารางท่ี 25 และตารางท่ี 26 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้วิธีพักยืดเส้นยืดสาย
เมื่อมีอาการเมื่อยล้าทางกล้ามเนื้อ(ร้อยละ 79.8)  โดยพบว่ามีผู้มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อพักยืดเส้น
ยืดสายร้อยละ 54.5 และผู้มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อพักสายตา ร้อยละ 58.1 

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62.0 ใช้วิธีปรับเปล่ียนพฤติกรรมเมื่อมีอาการ
ออฟฟิศซินโดรมโดยพบว่าผู้ท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการนั่งท างานในท่าทางท่ีเหมาะสมและไม่นั่ง
ท างานต่อเนื่องนานเกินไป จะออกมาพักใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งร้อยละ 51.9 

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าพื้นท่ีเปิดโล่งมีความจ าเป็นส าหรับผู้ใช้งานภายในอาคาร 
โดยเฉพาะผู้ท่ีมีอาการออฟฟิศซินโดรม  ถึงแม้ว่างานวิจัยจะไม่สามารถตอบค าถามได้ว่าการใช้พื้นท่ี
เปิดโล่งรอบอาคารช่วยลดอาการออฟฟิศซินโดรมได้  แต่งานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารกับผู้ท่ีมีอาการออฟฟิศซินโดรม 

ท้ังนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความเครียดเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกับอาการออฟฟิศ
ซินโดรม โดยเมื่อมีอาการเครียดร่วมด้วยจะส่งผลให้อาการออฟฟิศซินโดรมรุนแรงขึ้น ดังนั้น หาก
สามารถลดความเครียดได้ ก็จะไม่กระตุ้นให้อาการออฟฟิศซินโดรมรุนแรงขึ้น  และช่วยลดความเส่ียง
ในการเกิดอาการลดลงได้ ดังนั้นจึงหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารกับ
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียด 
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 แนวโน้มการออกมาใช้งานของผู้ท่ีประสบความเครียด 5.3
ตาราง 27 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเครียด 

สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียด จ านวน(คน) ร้อยละ 
ปัจจัยด้าน
ลักษณะ 
การท างาน 

ผู้ท่ีเครียดจากลักษณะการท างาน 
ผู้ท่ีไม่เครียดจากการท างาน 

97 
27 

78.2 
21.8 

รวม 124 100.0 
ปัจจัยด้าน
ปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน 

มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย 
ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย 

25 
99 

20.2 
79.8 

รวม 124 100.0 
ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ในท่ีท างาน 

ผู้ท่ีเครียดเพราะขาดสมาธิจากเสียงรบกวน 
ไม่มีปัญหากับเสียงรบกวน 

15 
109 

12.1 
87.9 

รวม 124 100.0 
 
จากตารางท่ี 24 และตารางท่ี 27 ผู้ตอบแบบสอบถามประสบกับความเครียดร้อยละ 

67.8  โดยมีปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเครียดมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านลักษณะการท างาน หมายถึง 
ความเครียดจากงานท่ีท ามากถึงร้อยละ 78.2  ส่วนปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานท่ีท าให้เกิด
ความเครียดร้อยละ 20.2  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างานท าให้ขาดสมาธิร้อยละ 12.2   

ตารางท่ี 28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียด 

การใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
ปัจจัยท่ีก่อ 
ให้เกิดความเครียด 

ผู้ใช้งาน 69 คน ผู้ไม่ใช้งาน 55 คน รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ปัจจัยด้านลักษณะการท างาน 
 

50 51.5 47 48.5 97 100.0 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท่ี
ท างาน 

10 66.7 5 33.3 15 100.0 

ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานหรือเจ้านาย 

19 76.0 6 24.0 25 100.0 
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ตารางท่ี 29  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในท่ีท างาน 
กับการมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน 
หรือเจ้านาย 

การใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

มีปัญหา ไม่มีปัญหา 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
ไม่ใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 

19 
6 

76.0 
24.0 

50 
49 

50.5 
49.5 

รวม 25 100.0 99 100.0 
 

จากตารางท่ี 28 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียด พบว่า 
ท้ังปัจจัยด้านลักษณะการท างาน  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน  และปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย  ส่งผลให้พนักงานออฟฟิศมีแนวโน้มท่ีจะออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบ
อาคารเพิ่มขึ้น  ท้ังนี้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในท่ีท างานกับการมาใช้งานพื้นท่ีเปิด
โล่งในตารางท่ี 29 แสดงให้เห็นว่า ผู้ท่ีประสบปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย มีแนวโน้มท่ีจะ
ออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารมากกว่าผู้ท่ีไม่มีปัญหา โดยผู้ท่ีมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือ
เจ้านาย  ออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งร้อยละ 76.0 ในขณะท่ีผู้ท่ีไม่ประสบปัญหาออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิด
โล่งเพียงร้อยละ 50.5 
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 สรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 6.
 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการลดอาการออฟฟิศซินโดรมกับการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 6.1

 งานวิจัยจะไม่สามารถตอบค าถามได้ว่าการใช้พื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารช่วยลดอาการ
ออฟฟิศซินโดรมได้  แต่งานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารกับผู้ท่ี
มีอาการออฟฟิศซินโดรม โดยพบว่ามีผู้มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อพักยืดเส้นยืดสายร้อยละ 54.5 และผู้
มาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อพักสายตา ร้อยละ 58.1  

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดกับการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 6.2
 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียด พบว่า ท้ังปัจจัยด้านลักษณะการท างาน  ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน  และปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงานหรือเจ้านาย  ส่งผลให้
พนักงานออฟฟิศมีแนวโน้มท่ีจะออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารเพิ่มขึ้น 

 จากการสัมภาษณ์เชิงแบบสอบถามสรุปได้ว่า การท างานอยู่ในออฟฟิศไม่ต่ ากว่าวันละ 8 
ช่ัวโมงเป็นส่วนใหญ่ มีโอกาสเกิดความเครียดท้ังจากตัวงาน หรือมีปัญหากับผู้ร่วมงาน และเสียง
รบกวนก็อาจเป็นต้นเหตุของความเครียดได้ ดังนั้นผู้ท่ีประสบปัญหาเหล่านี้ มีแนวโน้มท่ีจะออกมาใช้
งานพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อเป็นการพัก พื้นท่ีเปิดโล่งจึงมีความส าคัญ ไม่เพียงแค่ในแง่การใช้งาน แต่ยังมี
คุณค่าทางใจให้กับผู้ใช้งานอาคารอีกด้วย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในอาคารกับการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  6.3
 จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาหลักของสภาพแวดล้อมในอาคารที่ไม่เหมาะสม 
คือ อุณหภูมิท่ีไม่เหมาะ(ร้อนหรือเย็นเกินไป) ผู้ใช้งานอาคารมีแนวทางแก้ปัญหานี้ได้หลายวิธี โดยท่ี
การออกมาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งเป็นตัวเลือกหนึ่งส าหรับผู้ท่ีประสบปัญหาอุณหภูมิในห้องท างาน  

 ปัญหาของพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีส่งผลให้ผู้ใช้อาคารไม่ออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 6.4
 จากข้อสรุปข้างต้น พบว่าผู้ใช้อาคารมีความต้องการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง และพื้นท่ีเปิดโล่ง
มีความจ าเป็นที่ให้ประโยชน์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ แต่ผู้ใช้งานอาคารบางส่วนเลือกท่ีจะไม่ออกมา
ใช้พื้นท่ีเปิดโล่งด้วยสาเหตุหลายประการ(จากตารางท่ี 14-15) พอสรุปได้ดังนี ้

 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น มีเวลาน้อย  
 ปัจจัยด้านสถานท่ี วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ดังนี ้

1) ต าแหน่งท่ีต้ัง : ไกลจากห้องท างาน 
2) สภาพแวดล้อม 

-สภาพอากาศ : แดดร้อน หรืออากาศร้อน 
-มลภาวะ : ควันรถ ควันบุหรี่ หรือเสียงดัง 
-ความเป็นส่วนตัว : พลุกพล่านไป โล่งไป รู้สึกถูกมอง หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย 
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงาน  เพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารกับอาการออฟฟิศซินโดรม  โดยเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาท่ีมี
ขนาดและลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน แต่มีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน 3 แห่งในย่านสีลม-
สาทร โดยพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเลือกมีรูปแบบพื้นท่ีเปิดโล่งในลักษณะท่ีพบได้ท่ัวไป ดังนี้ อาคารอับดุลราฮิม 
เพลส อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  และอาคารสาทร สแควร์ 

แบ่งขั้นตอนการเก็บข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอนคือ ข้ันตอนการสังเกตการณ์ โดยสังเกตลักษณะ
การใช้งานกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี  และขั้นตอนการสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสอบถาม จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 124 คน โดยถามอาการออฟฟิศซินโดรม ลักษณะ
การมาใช้งานพื้นท่ี เหตุผลท่ีมาใช้งาน และปัจจัยท่ีสนับสนุนหรืออุปสรรคท่ีขัดขวางการมาใช้งาน 

ในกระบวนการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารส านักงาน
กับอาการออฟฟิศซนิโดรม น าไปสูค าถามท่ีพบระหว่างการท าวิจัยว่า พื้นท่ีเปิดโล่งเป็นพื้นท่ีท่ีต้องการ
ของผู้ใช้งานอาคาร(พนักงานออฟฟิศ) แต่เหตุใดจึงไม่ออกมาใช้งานและในการสรุปผลนี้จึงเพิ่มประเด็น
ท่ีว่า อะไรเป็นอุปสรรค์ท่ีท าให้คนไม่ออกมาใช้งาน และอะไรเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  

จากกระบวนการวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารกับอาการออฟฟิศซินโดรม 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดกับการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในอาคารกับการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  
4. ข้อจ ากัดและอุปสรรค์ท่ีส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง  
5. ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งและแนวทางในการออกแบบ 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นที่เปิดโล่งรอบอาคารกับอาการออฟฟิศซินโดรม 
ผลจากการศีกษาวิจัยในครั้งนี้ไม่สามารถช้ีชัดว่าพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารสามารถช่วย

รักษาอาการออฟฟิศซินโดรมได้ แต่พบว่าการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารน่าจะมีผลต่อการช่วย
บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมอยู่บ้าง ซึ่งคาดการณ์ว่าการออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งอาจมีส่วนช่วย
บรรเทาอาการได้ เพราะข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามช้ีว่า ผู้ท่ีออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งมีอาการ
ทางตาและอาการทางระบบประสาทและสมองรุนแรงน้อยหรือความถี่น้อยกว่าผู้ท่ีไม่ออกมาใช้งาน
พื้นท่ีเปิดโล่ง 

นอกจากนี้พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารกับแนวทางลด
อาการอาการออฟฟิศซินโดรม โดยพบว่ามีผู้ท่ีใช้วิธีพักยืดเส้นยืดสายเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม
ร้อยละ 54.5 ออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง และผู้ท่ีใช้วิธีพักสายตาเพื่อลดอาการตาล้าจากการท างาน
ต่อเนื่องร้อยละ 58.1 ออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า คนท่ีมีอาการออฟฟิศ
ซินโดรมส่วนหนึ่ง มีความต้องการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร 

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดกับการใช้งานพื้นที่เปิดโล่ง 

พนักงานออฟฟิศจ านวนมากประสบกับภาวะเครียด(คิดเป็นร้อยละ 67.8ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม) โดยความเครียดท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านการท างาน ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน และปัญหาเสียงรบกวนในท่ีท างาน  

ท้ังนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความเครียดส่งผลกับอาการออฟฟิศซินโดรมอื่นๆ 
โดยเมื่อมีอาการเครียดร่วมด้วยจะส่งผลให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมหรืออาการอื่นๆรุนแรงขึ้น 
ดังนั้นหากสามารถลดความเครยีดได้ ก็จะไม่กระตุ้นให้อาการออฟฟิศซินโดรมรุนแรงขึ้น และช่วยลด
ความเส่ียงในการเกิดอาการลดลงได้  

ดังนั้นเมื่อพนักงานออฟฟิศประสบกับภาวะเครียดจากปัจจัยด้านการท างาน ปัจจัยด้าน
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือปัญหาเสียงรบกวนในท่ีท างาน ส่ิงหนึ่งท่ีพนักงานออฟฟิศต้องการ 
คือ ออกจากห้องท างาน หากแต่ลักษณะพื้นท่ีท่ีจ ากัดของอาคารส านักงาน ท าให้ไม่ เอื้ออ านวยให้มี
พื้นท่ีท่ีว่านั้น นอกจากพื้นท่ีเปิดโล่งนอกอาคาร ดังนั้นพื้นท่ีเปิดโล่งจึงเป็นพื้นท่ีท่ีส าคัญเพื่อให้ผู้ใช้งาน
อาคารออกมาพัก จากสภาพแวดล้อมเดิม(ในห้องท างาน)  และจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานพบว่าการใช้
งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารช่วยให้คลายความตึงเครียดลงได้ โดยข้อมูลทางสถิติจากแบบสอบถาม
พบว่าร้อยละ 76.0 ของคนท่ีมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายจะออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง
ภายนอก ในขณะท่ี ร้อยละ 50.5 ของคนท่ีไม่มีปัญหา จะออกมาใช้พื้นท่ี 
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สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียด ท้ังปัจจัยด้านลักษณะการท างาน ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน และปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย ส่งผลให้คนมี
แนวโน้มท่ีจะออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารเพิ่มขึ้น เพราะการท างานอยู่ในออฟฟิศไม่ต่ ากว่า
วันละ 8 ช่ัวโมงเป็นส่วนใหญ่ มีโอกาสเกิดความเครียดท้ังจากตัวงาน หรือมีปัญหากับผู้ร่วมงาน และ
เสียงรบกวนก็อาจเป็นต้นเหตุของความเครียดได้ พื้นท่ีเปิดโล่งจึงมีความส าคัญ ไม่เพียงแค่ในแง่การใช้
งาน แต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจให้กับผู้ใช้งานอาคารอีกด้วย 

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในอาคารกับการใช้งานพื้นที่เปิดโล่ง  

ข้อมลูท่ีได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาหลักของสภาพแวดล้อมในอาคารท่ีไม่เหมาะสม 
คือ อุณหภูมิท่ีไม่เหมาะ(ร้อนหรือเย็นเกินไป)  ผู้ใช้งานอาคารมีแนวทางแก้ปัญหานี้ได้หลายวิธี โดยท่ี
การออกมาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งเป็นตัวเลือกหนึ่งส าหรับผู้ท่ีประสบปัญหาอุณหภูมิในห้องท างาน  

 
4. ข้อจ ากัดและอุปสรรค์ท่ีส่งผลต่อการใช้งานพื้นที่เปิดโล่ง  

นอกจากผลสรุปข้างต้นท่ีว่า พื้นท่ีเปิดโล่งมีความจ าเป็นแก่ผู้ใช้งานท้ังทางร่างกายและ
จิตใจแล้ว งานวิจัยช้ินนี้กลับพบประเด็นส าคัญท่ีว่า ผู้ท่ีไม่ออกมาใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่ง มีสาเหตุมาจาก 
ประเด็นแรกผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีเวลาน้อยและเมื่อพื้นท่ีเปิดโล่งอยู่ไกลจากห้องท างานท าให้ไม่สะดวก
ในการเข้าถึง และประเด็นท่ีสองคือพื้นท่ีไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งาน จากข้อมูลการส ารวจ
ลักษณะของพื้นท่ีเปิดโล่งหน้าอาคารในระดับย่านพบว่าอาคารส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีพื้นท่ีเปิดโล่งรอบ
อาคาร และท่ีมีอยู่ก็ไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน ท าให้มีสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะแก่
การใช้งาน   

ปัญหาส าคัญท่ีพบจากพื้นท่ีกรณีศึกษา คือ พื้นท่ีเปิดโล่ง(Open Space)ส่วนใหญ่ไม่มีการ
ออกแบบไว้เพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม และบางแห่งก็ไม่เปิดโอกาสให้คนเข้าไปใช้งาน เนื่องจากไม่
จัดเตรียมหรือไม่ค านึงถึงต าแหน่งท่ีนั่ง และพบว่าบางอาคารมีการปิดกั้นการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งหน้า
อาคารอีกด้วย 

ผู้วิจัยสรุปประเด็นส าคัญท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารไม่ออกมาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งได้ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น มีเวลาน้อย 
4.2 ปัจจัยด้านสถานท่ี วิเคราะห์ตามลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 

4.2.1  ต าแหน่งท่ีต้ังของพื้นท่ีเปิดโล่งอยู่ไกลจากห้องท างาน 
4.2.2  ท่ีนั่งไม่เพียงพอ หรือไม่มีการจัดเตรียมท่ีนั่งเอาไว้บริเวณพื้นท่ีเปิดโล่ง 
4.2.3  สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่งไม่เหมาะสม  
 -สภาพอากาศ : แดดร้อน หรืออากาศร้อน และขาดร่มเงา 
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 -มลภาวะ : ควันรถ ควันบุหรี่ หรือเสียงดังรบกวน 
 -ความเป็นส่วนตัว : คนพลุกพล่านไป  พื้นท่ีโล่งไป  ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกถูกมอง

     หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย 
4.2.4  มีตัวเลือกอื่นท่ีดีกว่า เช่น บางอาคารมีพื้นท่ีนั่งสาธารณะภายในอาคารหรือ

การใช้งานบริเวณโถงอาคารแทน(ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลือกท่ีจะพักผ่อน ภายใน
บริเวณส่วนปรับอากาศมากกว่า เพราะมีสภาพอากาศท่ีเย็นสบายกว่า แต่
พื้นท่ีดังกล่าวก็มีจ ากัดเช่นกัน) 

4.2.5  พื้นท่ีเปิดโล่งมีการวางผังการใช้งานท่ีเกิดการทับซ้อนของกิจกรรม ท าให้เกิด
การรบกวนต่อผู้มาใช้พื้นท่ี  เช่น พื้นท่ีสูบบุหรี่ หรือเป็นท่ีเทียบรถ/จอดรถบริเวณ
เดียวกับพื้นท่ีใช้งานในพื้นท่ีเปิดโล่ง (ดังท่ีเห็นได้จากอาคารสาทร-สแควร์) 

 
5. ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นที่เปดิโล่ง และแนวทางในการออกแบบ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีเวลาน้อย จึงต้องการพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเข้าถึงได้
สะดวก  โดยมีจุดประสงค์ของการใช้งาน คือ การพักผ่อน จึงไม่ต้องการความพลุกพล่านและต้องการ
พื้นท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตัว  นอกจากนี้พบว่าร่มเงาและท่ีนั่งท่ีเพียงพอ เป็นปัจจัยช้ีวัดในการมาใช้งาน 
ผู้ใช้งานจะไม่ใช้พื้นท่ีท่ีแดดร้อนขาดร่มเงา ในขณะเดียวกันหากมีท่ีนั่งน้อยโอกาสท่ีจะเกิดการใช้งานก็
จะน้อยตามไปด้วย ส่วนบรรยากาศท่ีร่มรื่น เป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน 

 
5.1 ต าแหน่งท่ีต้ัง 
ต าแหน่งท่ีต้ังของพื้นท่ีเปิดโล่งควรจะมีการเข้าถึงได้สะดวกส าหรับผู้ท่ีท างานอยู่บนอาคาร

ส านักงาน  เพราะพนักงานออฟฟิศมีข้อจ ากัดทางด้านเวลาพัก(มีเวลาน้อย) ท าให้ไม่ไปใช้งานพื้นท่ีเปิด
โล่งท่ีอยู่ไกลจากห้องท างาน ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ท่ีไม่มาใช้งานส่วน
ใหญ่ร้อยละ43.6 ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา  ในขณะท่ีร้อยละ 21.8 บอกว่าอยู่ไกล  

ดังนั้นในการวางต าแหน่งพื้นท่ีเปิดโล่งควรค านึงถึงระยะทางระหว่างสถานท่ีท างานกับ
พื้นท่ีเปิดโล่ง เพราะต าแหน่งท่ีต้ังเป็นตัวก าหนดการมาใช้งานพื้นท่ี 

แนวทางในการออกแบบ  : นอกจากจะมีพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคารแล้ว  ควรจะมีบางส่วน
อยู่บนอาคาร  เพื่อผู้ใช้งานเข้าถึงได้สะดวกไม่เสียเวลาในการเดิน 

 
5.2 เส้นทางสัญจรท่ีผ่านบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่ง 
ในการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่ง ไม่ควรละเลยเส้นทางสัญจรท่ีมีผู้คนเดินผ่านเยอะ ซึ่งจะท า

ให้เกิดความพลุกพล่านบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่ง ควรมีการออกแบบให้เป็นสัดส่วนชัดเจนระหว่างทางเดิน 
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กับพื้นท่ีนั่งหรือพื้นท่ีใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนพื้นท่ีท่ีจะใช้งานหรือท ากิจกรรมต่างๆ  ไม่ท าให้
ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกว่าพื้นท่ีพลุกพล่านเกินไปและช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเป็นส่วนตัว 

แนวทางในการออกแบบ : หากสามารถเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ ควรเลือกวางต าแหน่งท่ี
นั่งหรือกิจกรรม ในส่วนท่ีไม่ใช่ทางสัญจรหลัก อาจอยู่ในต าแหน่งท่ีถัดจากเส้นทางสัญจร หรือมีมุม
หลบออกมาจากทางสัญจร 

 
5.3 การเช่ือมต่อพื้นท่ีเปิดโล่งกับพื้นท่ีภายในอาคาร 
หากต้องเลือกระหว่างพื้นท่ีปรับอากาศกับพื้นท่ีเปิดโล่งภายนอก คนจะเลือกใช้งานพื้นท่ีท่ี

บรรยากาศเย็นสบายกว่า บางอาคารท่ีมีพื้นท่ีนั่งสาธารณะภายในอาคารหรือการใช้งานบริเวณโถง
อาคาร ท าใหผู้้ใช้งานบางส่วนเลือกท่ีจะพักผ่อนภายในบริเวณส่วนปรับอากาศ  สังเกตการณ์จะเห็นว่า
ด้วยความจ ากัดของพื้นท่ี ท่ีนั่งบริเวณดังกล่าวจึงมีจ ากัด คนมักจะยืนรอท่ีนั่งว่าง 

แนวทางในการออกแบบ : ควรค านึงการการเช่ือมต่อกันระหว่างโถงหรือพื้นท่ีพักผ่อน
ภายในอาคารบางส่วน ท่ีเช่ือมโยงกับพื้นท่ีภายนอกอาคาร พื้นท่ีท้ังสองควรสนับสนุนกัน ไม่เพียงแต่
ทางสายตา ควรรวมไปถึงการใช้งานด้วย 

 
5.4 ทิศทางของแดดและลม 
แดดร้อนและอากาศร้อนเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้คนไม่อยากออกจากส่วนอาคารท่ีเป็น

พื้นท่ีปรับอากาศ  ดังนั้นในการก าหนดพื้นท่ีใช้งาน(Plan)ของพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร ควรค านึงถึง
ทิศทางของแดดและร่มเงาในช่วงเวลาท่ีคนส่วนใหญ่มาใช้งาน และทิศทางรับลม 

แนวทางในการออกแบบ : ควรวางพื้นท่ีใช้งานไว้ในต าแหน่งท่ีได้รับร่มเงาจากอาคาร
ในช่วงท่ีคนนิยมมาใช้งาน(ช่วงพักเท่ียง-เย็น) หรือใช้พืชพรรณท่ีให้ร่มเงาในบริเวณท่ีออกแบบไว้ให้ใช้
งาน และควรออกแบบให้พื้นท่ีเปิดรับลม 

 
5.5 ความร่มรื่นและร่มเงา 
การท่ีพื้นท่ีเปิดโล่งมีร่มเงา เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้งาน แต่พื้นท่ีท่ีมีร่มเงาและมี

ความร่มรื่นด้วยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน 
แนวทางในการออกแบบ : ต้นไม้หรือพืชพรรณช่วยให้เกิดความร่มรื่นและร่มเงา ซึ่งเป็น

ปัจจัยท่ีสนับสนุนการใช้งาน จากการสังเกตการณ์ได้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้ต้นไม้ท่ีมีใบหนาให้ร่มเงา 
หรืออาจใช้การจัดวางแบบ Canopy Space เพื่อให้เกิดความร่มรื่นในบริเวณพื้นท่ีท่ีใช้งาน และยัง
ช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนตัวด้วย 
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5.6 การสร้างพื้น(Space) ท่ีให้เกิดความเป็นส่วนตัว 
ในเรื่องความพลุกล่านและความเป็นส่วนตัว  ผลจากการวิจัยพบว่าผู้มาใช้งานพื้นท่ีเปิด

โล่งรอบอาคารต้องการความเป็นส่วนตัวและไม่ชอบความพลุกพล่าน  ในการออกแบบจึงควรค านึงถึง
แนวเส้นทางการสัญจรหลัก  และพื้นท่ีนอกทางสัญจรหลักท่ีควรออกแบบเป็นพื้นท่ีย่อยมีการปิดล้อม
ในระดับท่ีเหมาะสม  ให้เหมาะกับการใช้งานดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  และไม่ควรปล่อยพื้นท่ีเป็นลานโล่ง
ขนาดใหญ่  เพราะ  ผู้ท่ีมาใช้งานต้องการพักผ่อน  ไม่ต้องการเป็นจุดเด่น  ดังนั้นลานท่ีใหญ่และโล่ง
เกินไปให้ความรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว และอาจถึงขั้นรู้สึกไม่ปลอดภัย  สอดคล้องกับท่ี William H. 
Whyte ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “The Social Life of Small Urban Spaces”ว่า พฤติกรรมโดยท่ัวไป
ของคน จะไม่ชอบยืนอยู่กลางพื้นท่ีท่ีกว้าง แต่กลับชอบท่ีจะยืนโดยท่ีมีฉากหลังท าให้รู้สึกปลอดภัย
และมองออกไปในมุมกว้าง 

แนวทางในการออกแบบ : ควรออกแบบให้มีมุมย่อยๆไว้ใช้งาน  หรือมีการปิดล้อมใน
บางส่วนของพื้นท่ี  เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่ขัดเขินท่ีจะเข้าไปใช้งาน นอกจากนี้ขนาดของลานกับความสูง
ของตึกก็มีส่วนส าคัญในแง่ของความรู้สึก  ตึกท่ีสูงหรือพื้นท่ีลานกว้างท าให้รู้สึกถูกข่ม  การใช้ต้นไม้ใน
การออกแบบสามารถช่วยลดทอนสัดส่วนได้  และพื้นท่ีใต้ต้นไม้ท าให้เกิดความเป็นส่วนตัวมากขึ้น  

 
5.7 ลักษณะท่ีนั่งและต าแหน่งการวางท่ีนั่ง  
ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาท่ีท าให้ผู้ท่ีต้องการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งไม่ออกมาใช้งาน สาเหตุ

หนึ่งคือ ไม่มีท่ีนั่ง หรือมีท่ีนั่งไม่เพียงพอ 
ท่ีนั่ง เป็นเสมือนตัวช้ีวัดความสบายในการใช้งาน นอกจากพื้นท่ีเปิดโล่งควรมีท่ีนั่งท่ี

เพียงพอแล้ว ต าแหน่งท่ีนั่งก็เป็นประเด็นส าคัญ ควรอยู่ในต าแหน่งท่ีเอื้ออ านวยให้เกิดการใช้งาน คือ 
มีร่มเงา มีอากาศถ่ายเท และท่ีส าคัญต าแหน่งท่ีนั่งควรจะสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นส่วนตัว โดยมี
การปิดล้อมอย่างเหมาะสมดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในประเด็นการสร้างพื้น(Space) ท่ีให้เกิดความเป็น
ส่วนตัว 

แนวทางในการออกแบบ : ควรจัดให้มีท่ีนั่งเพียงพอ ในต าแหน่งท่ีเหมาสมท่ีเปิดโอกาสให้
เกิดการใช้งาน  และท่ีนั่งควรมีความหลายหลาย เพื่อใหผู้้ใช้งานได้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรม 
หรือจ านวนคนท่ีมาใช้งานด้วยกัน  ดังเช่นท่ี  William H. Whyte กล่าวไว้ว่าในการออกแบบพลาซ่า
ควรมีพื้นท่ีนั่งอย่างน้อย 6-10% ของพื้นท่ีพลาซ่า และต้องใส่ใจเรื่องความสบายใจในแง่ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม (Socially  Comfortable) คือควรจะมีตัวเลือกให้เลือกนั่งได้ว่าจะนั่งบริเวณไหน(นั่งกลาง
แดดหรือในร่ม นั่งในมุมหรือนั่งในท่ีสะดุดตา)  และนั่งอย่างไร (นั่งเด่ียวๆหรือนั่งเป็นกลุ่ม) 
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นอกจากการออกแบบท่ีนั่งให้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว การออกแบบท่ีนั่งเพื่อกระตุ้น

การใช้งาน หรือออกแบบให้สามารถใช้ยืดเส้นยืดสายได้ ก็มีให้เห็นในการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะนอก
อาคาร(ดังรูปท่ี 65) 

 
รูปท่ี 65 การใช้ Street Furniture เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดการใช้งาน และใช้ยืดเส้นยืดสายสายได้1 

 
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

6.1 ปัญหาท่ีพบในงานวิจัย 
6.1.1  ในการเก็บข้อมูลบางอาคาร คนมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการตอบแบบสอบถาม 

เพราะปัจจุบัน มีการใช้แบบสอบถามมาเป็นเครื่องมือในการขายสินค้าเป็นจ านวนมาก ท าให้การเก็บ
แบบสอบถามเพื่องานวิจัยท าได้ไม่สะดวก 

6.1.2  ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาท่ีท าการวิจัย ท าให้มีช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูล
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น หากมีการเก็บข้อมูลในช่วงฤดูกาลอื่นๆด้วยอาจท าให้การสรุปผลครอบคลุมกว่า 

                                                             
1 Open Space in Hafencity, Hamburg Germany ,Accessed May 20, 2557, Available from 

http://www.architonic.com/aisht/hafencity-public-space-miralles-tagliabue/5100909 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
ในปัจจุบัน คนมีแนวโน้มท่ีจะท างานหนักมากขึ้น และคนท างานประจ าหรือพนักงาน

ออฟฟิศมักประสบกับโรคออฟฟิศซินโดรม(Office Syndrome) ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะการท างานหนัก ท่ี
ส่วนใหญ่นั่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีเคล่ือนไหวร่างกายน้อย และลักษณะดังกล่าวน าไปสู่โรคภาวะล่ิม
เลือดอุดตัน(DVT) ได้เช่นกัน นอกจากนี้รูปแบบการท างานด้วยคอมพิวเตอร์และการใช้ Smartphone 
หรือTablet  ยังท าให้เส่ียงต่ออาการผิดปรกติทางตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Vision 
Syndrome)  ไม่เพียงเท่านั้นบางครั้ง สถานท่ีท างานท่ีอยู่ในห้องปรับอากาศอาจมีปัญหาคุณภาพ
อากาศซึ่งก่อให้เกิดโรคแพ้ตึก(Sick Building Syndrome ; SBS) พ่วงมาด้วย ดังนั้นสถานท่ีท างาน
ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน มีพื้นท่ีนอกห้องท างานเพื่อออกไปพักจากการท างานต่อเนื่องเป็น
เวลานานและออกไปสูดอากาศนอกห้องปรับอากาศได้บ้าง และการเคล่ือนไหวท่ีมากขึ้นมีส่วนในการ
ช่วยลดอาการท่ีมี หรือลดความเส่ียงในการเกิดโรคดังกล่าวได้ 

จากงานวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า ผู้ใช้อาคารมีความต้องการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร
ดังนั้นพื้นท่ีเปิดโล่งจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีควรใส่ใจในการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  เพราะการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งส่งผลอย่างมากทางจิตใจ  เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึง
เครียดและความกดดันในการท างาน หรือพักจากปัญหาสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน  ดังนั้นเมื่อมีการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมแก่การใช้งานแล้ว  จะเป็นการดียิ่งขึ้นหากออกแบบพื้นท่ีไว้
ส าหรับยืดเส้นยืดสาย หรือออกแบบท่ีนั่ง(Street Furniture) ในลักษณะเช้ือเชิญให้ท าการยืดเส้นเพื่อ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเสริมความแข็งของกล้ามเนื้อ (ดังรูปท่ี 66-67) จะท าให้การออกมาใช้พื้นท่ี
เปิดโล่งเกิดประโยชน์มากขึ้น และเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของพนักงานออฟฟิศ 

 
รูปท่ี 67 การใช้ Street Furniture เพื่อยืดเส้นยืดสายสายในท่ีสาธารณะ2 

                                                             
2 Whimsical street furniture in Tokyo, Japan , Accessed May 20, 2557, Available from 

http://modernottawa.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 
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รูปท่ี 66 การใช้ Street Furniture เพื่อยืดเส้นยืดสายในท่ีสาธารณะ 

 
จากการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ไม่ว่าการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่งหรือ Landscape จะดีหรือร่มรื่น

มากเพียงใดก็ไม่เกิดประโยชน์หากไม่มีผู้มาใช้งาน  
 
สุดท้ายอยู่ที่ผู้ออกแบบและเจ้าของอาคารส านักงานมองหน้าที่ของพื้นที่เปิดโล่งรอบ

อาคารไปในทิศทางไหน  มองพื้นที่เปิดโล่งหรือ Landscape เปรียบเหมือนฐานรองตัวอาคาร ที่มี
หน้าที่ท าให้ตัวอาคารที่เปรียบเหมือนประติมากรรมดูโดดเด่น เพียงเท่านั้น  หรือแท้จริงแล้ว พื้นที่
เปิดโล่งหรือ Landscape นอกอาคาร  เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อาคารต้องการ และการมีพื้นที่นอกห้อง
ท างานเป็นสิ่งจ าเป็น แม้ว่าจะมีเวลาใชง้านพื้นที่ดังกล่าวไม่มากแต่เป็นช่วงเวลาท่ีส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
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แบบสอบถามการศกึษาวิจยัเร่ือง 
“การใช้งานพืน้ท่ีเปิดโลง่(OPEN SPACE)รอบอาคารส านกังานกบัอาการออฟฟิศซินโดรม” 
 
 

เพศ   ชาย                    หญิง     
อาย ุ   20-25ปี  25-30ปี  30-35ปี  35-40ปี  40ปีข้ึน
ไป 
สถานท่ีท างานของท่านอยูใ่นอาคารส านกังานนีห้รือไม่ 
 อยูใ่นอาคารนี ้   ไม ่แตอ่ยู่ในละแวกนี ้
     ไม ่แคผ่า่นมาธุระ 

อาชีพ _________________________________________________________________ 

ลกัษณะการท างานในชีวิตประจ าวนัเป็นแบบใด 

 ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลกั  
 ตดิตอ่ส่ือสารทางโทรศพัท์ 
 พบปะลกูค้า  
 งานเอกสาร (Paper ) 
              อ่ืนๆ ( โปรดระบ)ุ   _______________________________________________ 

โดยเฉล่ียทา่นท างานอยูใ่นอาคารส านกังานสปัดาห์ละ ________  วนั 

โดยเฉล่ียทา่นท างานอยูใ่นอาคารส านกังานวนัละ ________  ชัว่โมง 
          

        อาคาร อบัดลุราฮิม (990 RAMA IV) 
        อาคาร Sathorn sSquare 
        อาคาร Q-House Lumpini  (LH  BANK) 
วนัที ่   ___________________ เวลา  _________ 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไป 

gukg 

แบบสอบถาม หนา้ท่ี 1 
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2.1 ท่านเคยมีอาการเหล่าน้ีหรือไม่   (เลือกเฉพาะอาการท่ีเกิด) 
  ความถ่ีในการเกิด  

  อาการ ทุกวนัและ
หลายคร้ัง 

วนัละคร้ัง 3-4 คร้ัง/
สปัดาห์ 

นอ้ยกวา่3-4 
คร้ัง/สปัดาห์ 

  ปวดหวั                                  ระดบัความรุนแรง 
มาก ปานกลาง นอ้ย  

 
 

   

  ปวด/เม่ือยคอ                         ระดบัความรุนแรง 

มาก ปานกลาง นอ้ย 
 

 
 

    

  ปวด/เม่ือยสะบกั  หรือไหล่      ระดบัความรุนแรง 
มาก ปานกลาง นอ้ย  

 
 

   

  ปวด/เม่ือยหลงั                       ระดบัความรุนแรง 
มาก ปานกลาง นอ้ย  

 
 

   

  ชามือ / ชาเทา้                        ระดบัความรุนแรง 

มาก ปานกลาง นอ้ย  

 
 

   

   ตาลา้ / ตาพล่ามวั                  ระดบัความรุนแรง 

มาก ปานกลาง นอ้ย 
 

 
 

   

 
2.2 ท่านมีแนวทางในการแกไ้ข / ลดอาการเหล่าน้ีดว้ยตวัเอง อยา่งไร  (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 พกัยืดเส้นยืดสาย 

 หลบัตา/พกัสายตา 
 ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

 บีบ / นวด 

 ออกก าลงักาย 
 ใช้เก้าอีเ้พื่อสขุภาพ 

 อื่นๆ ( โปรดระบ)ุ   _______________________________________________ 

ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลสุขภาพ 
gukg 

แบบสอบถาม หนา้ท่ี 2 
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2.3 ท่านมีแนวทางท่านเคยมีอาการเหล่าน้ีหรือไม่ 
  ความถ่ีในการเกิด  

อาการ ทุกวนัและ
หลายคร้ัง 

วนัละคร้ัง 3-4 คร้ัง/
สปัดาห์ 

นอ้ยกวา่3-4 
คร้ัง/สปัดาห์ 

เบลอ /หลงลืม จนเกิดความผิดพลาดในการท างาน                                         
ระดบัความรุนแรง 

มาก ปานกลาง นอ้ย  

    

    เครียด 
ระดบัความรุนแรง 

มาก ปานกลาง นอ้ย  

    

 

  สาเหตทุี่ท าให้เกิดความเครียด  (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   ลกัษณะงานท่ีท า 
   มีปัญหากบัเพื่อนร่วมงานหรือเจา้นาย 
  เสียงในหอ้งท างานท าใหข้าดสมาธิ 
2.4 ท่านประสบปัญหาเหล่าน้ีในท่ีท างานหรือไม่  (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   เสียงคุย / เสียงโทรศพัทท์ าใหข้าดสมาธิ 
   อากาศไม่ดี /หายใจไม่สะดวก 
   หนาวไป / ร้อนไป 
   กล่ินรบกวน เช่นกล่ินอาหาร หรือน ้าหอม 
   แสงไม่พอเพียง /ตอ้งการแสงธรรมชาติ  
  อ่ืนๆ ( โปรดระบุ)   _______________________________________________ 
 ทา่นได้ไปใช้งานพืน้ท่ีเปิดโลง่รอบอาคาร  (Open Spaces) บ้างหรือไม ่

   ได้ไปใช้งานบ้าง    ( ข้ามไปท าส่วนที่ 3  หน้า4)     

                ไม่ไดไ้ปใชง้านเลย     ( ข้ามไปท าส่วนที ่4 หนา้5) 
  

 

แบบสอบถาม หนา้ท่ี 3 
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3.1 กิจกรรมท่ีท าในพื้นท่ีเปิดโล่งหนา้อาคาร  (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

          รอเพื่อน 
          นัง่พกัผอ่น 
          รับประทานอาหาร /เคร่ืองด่ืม 
          เดินเล่นออกก าลงักาย 
          สูบบุหร่ี 

         อื่นๆ ( โปรดระบ)ุ   _______________________________________________ 

 

3.2 ช่วงเวลาท่ีมาใชง้านคือ ?  (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
          ก่อนเข้างาน    ก่อนพกักลางวนั / พกัระหวา่งวนัช่วงเช้า 
          ช่วงพกักลางวนั   หลงัพกักลางวนั / พกัระหวา่งวนัช่วงบา่ย 

        หลงัเลกิงาน 

3.3 ในหน่ึงสัปดาห์มาใชง้าน    ทุกวนั  เกือบทุกวนั          นานๆคร้ัง 
 ในหน่ึงวนัมาใชง้านประมาน   ___________________คร้ัง 
 ระยะเวลาการใชง้าน(ต่อคร้ัง)ประมาน   ___________________นาที 

3.4 เหตุผลท่ีมาใชง้าน  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

( กรุณาท าต่อส่วนที ่5 หนา้6) 
  

ส่วนท่ี 3 : ส าหรับผูใ้ชง้านพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร   
gukg 
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4.1 เหตุผลทีไ่ม่มาใช้งาน  (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ต้องเดินไกล 

ลงลฟิต์นาน / คอยลฟิต์นาน 
ไมม่ีเวลาเพียงพอ 

เจ้านายไมอ่นญุาต 
สถานท่ีไมเ่พียงพอ    
 ที่นัง่น้อย / ไมม่ีที่นัง่ 
 ไมม่ีสิง่ที่ต้องการ   โปรดระบ ุ   

_________________________________________________________________________ 
 
สถานท่ีไมเ่หมาะสม  (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 แดดร้อน    คนพลกุพลา่น / คนผา่นเยอะ 

 อากาศร้อน   รู้สกึไมเ่ป็นเป็นสว่นตวั 
 เสยีงดงั    รู้สกึถกูมอง 

 เหม็นควนัรถ / บหุร่ี   รู้สกึไมป่ลอดภยั   
เพราะ_______________________________________ 

 

( กรุณาท าต่อส่วนที ่5 หนา้6) 
  

ส่วนท่ี 4 : ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดใ้ชง้านพื้นท่ีเปิดโล่งรอบอาคาร   
gukg 
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3.6 3 อนัดับแรก  ท่ีควรจะมีในพื้นท่ีเปิดโล่ง(OPEN SPACE) รอบอาคารของท่านคือ 
  (อนัดบั 1 คืออยากใหมี้มากท่ีสุด  อนัดบั2,3 รองลงมา) 
  ใกล ้

  บรรยากาศดี 

  มีร่มเงา 

  ลมเยน็ 

  เป็นส่วนตวั 

  เงียบ 

  รู้สึกผอ่นคลาย 

  มีท่ีนัง่เพียงพอ 

  มีร้านอาหาร / เคร่ืองด่ืม 
 

3.7 ท่านชอบพืน้ที่เปิดโล่ง(OPEN SPACE) ของอาคารที่ท่านใช้อยู่หรือไม่ 
 

 ชอบมาก คอ่นข้างชอบ  เฉยๆ  ไมค่อ่ยชอบ        ไมช่อบเลย 

 เพราะอะไร 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

3.7 ท่านคิดว่าพืน้ทีเ่ปิดโล่ง(OPEN SPACE)  รอบอาคารของท่านควรปรับปรุงแก้ไขอะไร 
  ควรมีท่ีนัง่เพิ่ม 
  ปรับปรุงบรรยากาศให้ร่มร่ืน 

  ร้อนเกินไป 

   โล่งเกินไป  อยากมีมุมส่วนตวั 
  ควรมี ร้านขนม / Coffee Shop 

  อ่ืนๆ ( โปรดระบุ)_____________________________________________________ 
ขอบคณุที่ทา่นได้สละเวลา 

ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนท่ี 5 : ขอ้เสนอแนะ   
gukg 
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ชื่อ – สกุล นางสาวศศิพิมพ์ ปรีชม 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญเหนือ  
  เขตหนองแขม แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2553 ส าเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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