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การศึกษาครั้งนัี้มีวัตถุปรรสงค์เพื่อศึกษาปรรสิทริผะการใช้ Mobile Office เปรียบเทียบกับ
ส านัักงานัที่ััรรปปบบบรรรมรา ในัเรื่องการความพึงพอใับะรการปรรหยัรงานั โรยใช้ส านัักงานัของบริษัท 
KTC ในัอาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นั P2 บะรชั้นั 11 ซึ่งมีส านัักงานัที่ััรในัทั้งสองรปปบบบมาเป็นักรณีศึกษา 
กะุ่มตัวอย่างในัการวิััย ไร้บก่ พนัักงานัที่ใช้ส านัักงานัััรรปปบบบรรรมรา ชั้นั P2 ั านัวนั 26 คนั บะร
พนัักงานัที่ใช้ส านัักงานัััรรปปบบบMobile office ชั้นั 14 ั านัวนั 59 คนั การศึกษาความพึงพอใัท าโรย
การรวบรวมข้อมปะร้วยบบบสอบถาม ซึ่งปรรเมินัผะการวิเครารห์เหตุผะของกะุ่มตัวอย่างพนัักงานัที่ใช้
ส านัักงานัที่ััรรปปบบบรรรมราบะรบบบ Mobile Office ในัการเะือกต าบหนั่งที่นัั่งที่รป้สึกพึงพอใัมากที่สุร
เหมือนักันั คือ นัั่งใกะ้กับเพื่อนัร่วมงานัที่รป้ััก บะรพื้นัที่นัั่งไม่มีเสียงรบกวนั บะรการปรรเมินัผะการวิเครารห์
เหตุผะของกะุ่มตัวอย่างพนัักงานัที่ใช้ส านัักงานัที่ััรรปปบบบรรรมราบะรบบบ Mobile Office ในัการเะือก
ต าบหนั่งที่นัั่งที่รป้สึกไม่พึงพอใัมากที่สุรเหมือนักันั คือ พื้นัที่นัั่งมีเสียงรบกวนั  

ผะการวิเครารห์กะุ่มตัวอย่างพนัักงานัที่ใช้ส านัักงานัที่ััรรปปบบบรรรมราบะรบบบ Mobile 
Office การปรรเมินัความพึงพอใัในัปรรเร็นัต่างๆ 11 ปรรเร็นั การเปรียบเทียบความบตกต่าง ของกะุ่ม
ตัวอย่างโรยใช้   T-Test ัากการวิเครารห์ความบตกต่างของความพึงพอใัในัส านัักงานัที่มีรปปบบบต่างกันั
ทั้ง 2 บบบ โรยใช้ T-Test พบว่า พนัักงานัในัส านัักงานัที่ััรในัรปปบบบ Mobile Office มีรรรับความพึง
พอใัปรรเร็นัความคะ่องตัวในัการปรับเปะี่ยนัโต๊ร ความสามารถในัการใช้ปรรโยชนั์ในัหะายรปปบบบ ความ
สรรวกในัการปรรชุมงานั การส่งเสริมการพบปรสังสรรค์ มากกว่าส านัักงานัที่ััรในัรปปบบบรรรมราที่รรรับ
นััยส าคัญ 0.01 บะรพนัักงานัในัส านัักงานัที่ััรในัรปปบบบรรรมรา มีความพึงพอใัร้านัความสรรวกในัการ
สื่อสารสปงกว่าที่รรรับนััยส าคัญ 0.05 

ผะการวิเครารห์หนั่วยพะังงานัไฟฟ้าที่ใช้ ของส านัักงานัที่ััรรปปบบบรรรมรา มีพื้นัที่ 220 
ตารางเมตร ค่าพะังงานัไฟฟ้าที่ใช้ต่อตารางเมตร คือ 25 kWh/m ในั 1 เรือนั ส่วนัหนั่วยพะังงานัไฟฟ้าที่ใช้
ของส านัักงานัที่ััรรปปบบบMobile Office มีพื้นัที่ 2200 ตารางเมตร ค่าพะังงานัไฟฟ้าที่ใช้ต่อตารางเมตร 
คือ 1.4 kWh/m ในั 1 เรือนั ัรเห็นัไร้ว่าปริมาณการใช้พะังงานัไฟฟ้าในั 1 เรือนั ต่อ ตร.ม. ของส านัักงานัที่
ััรรปปบบบMobile Office นั้อยกว่าถึง 17 เท่าเนัื่องัากส านัักงานัรปปบบบ Mobile Office มีการสับเปะี่ยนั
พื้นัที่นัั่งตะอรเวะา พนัักงานัสามารถปิรไฟในัส่วนัที่ไม่ไร้ใช้งานั ถ้าในัพื้นัที่มีพนัักงานัใช้ไม่ถึง 2 คนั ทาง
บริษัทให้ย้ายไปส่วนัที่มีพนัักงานัเยอร เพื่อะรการใช้ไฟฟ้าในัส่วนันัั้นั ส่วนัพนัักงานัที่ท างานัอาััรมา
รวมกะุ่มท างานัที่ส่วนัปรรชุม บะรคอมพิวเตอร์พกพามีการชาร์ัไฟให้เต็มมาก่อนัตะอร ไม่ต้องมาท างานั
ชาร์ัไว้ตะอรเวะาการท างานั ท าให้ใช้พะังงานัในัการใช้ไฟฟ้านั้อยกว่าส านัักงานัที่ััรรปปบบบรรรมรา 
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The objectives of this research is to compare mobile office arrangement and 

conventional office arrangement in terms of staff satisfaction and energy saving. The study 
used KTC office in Samutchawanid building 2 on floor P2 and 11 as the case study. The 
sample includes 26 staff in conventional office on the P2 floor and 59 staff in Mobile office 
on the 11th floor. Study satisfaction a questionnaire was used to survey the staff analysis 
result of sample staff use conventional office staff like to sits most satisfaction is sits near 
know colleague and area sit no disturbance sound and analysis of sample staff use Mobile 
office and convention office as same as. 

The analysis using T-test showed that the degrees of satisfaction of staff in 
mobile office arrangement are significantly higher (p<0.01) in terms of the flexibility of 
workplace, the versatility of workplace, the convenience of group meeting and the 
convenience of social congregation. On the other hand, the degree of satisfaction of the 
staff in conventional office are significantly higher (p<0.05) in terms of the communication 
convenience. 

The satisfaction of electric energy using 0f the conventional office t has 
workplace 220 square meter electric-power value using meter is 25 Sq m and electric 
power using in the Mobile office has workplace 2200 square power electric use area meter 
is 1.2 Sq m evident is quantity electric energy in 1 month square meter of  Mobile office 
less than 17 because Mobile office have change workplace always personal can turn off 
light in the part not use if in the workplace have using 2 personal company way moving 
personal working together in part that has an officer more than for decrease use electric 
this part if personal working may be working group conference and charge battery is full 
notebook after working not charge battery all the time to work make use the energy less 
than conventional office.  
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นัอกัากนัี้ ผป้วิััย ขอกราบขอบพรรคุณ เั้าหนั้าที่ฝ่ายอาคารส านัักงานับริษัท KTC 
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ขอบพรรคุณ ผป้อ านัวยการส่วนัควบคุมการก่อสร้าง ััง หวัรนันัทบุรี  บะรพนัักงานัในัฝ่าย
สถาปัตยกรรม ฝ่ายอาคาร บะรฝ่ายผังเมือง ที่ให้เวะาบะรความช่วยเหะือในัท างานัวิััย  
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