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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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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในประเทศไทยนั้นเดิมที่มีการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา ส านักงานรูปแบบนี้เป็น     
ยุคสมัยแรกๆที่ส านักงานทั่วไปน าไปใช้แต่ละองค์กร ซึ่งมีรูปแบบการจัดส านักงานแบบส่วนตัว        
(The Private Office) โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของส านักงานจัดเป็นห้องส่วนตัวเน้นความเป็นสัดส่วน 
แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องผู้บริหาร ห้องหัวหน้าฝ่าย และส่วนของพนักงานทั่วไป อย่างชัดเจน และ
จัดต าแหน่งที่นั่งเป็นแบบเฉพาะบุคคล ที่องค์กรได้ระบุต าแหน่งที่นั่ง มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเป็นของ
ส่วนตัว และไม่สามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่นั่งได้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากองค์กร ซึ่งมีข้อดีคือ 
พนักงานท างานได้อย่างอิสระ มีสมาธิในการท างาน ปราศจากเสียงรบกวนจากผู้อ่ืน มีข้อจ ากัดแบบนี้
คือ ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกแบ่งแยก ระดับความสัมพันธ์ในการประสานงานลดลง เป็นอุปสรรค
ต่อการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะของทีมข้ามสายงาน 
แต่ในปัจจุบันมีการเสนอแนวความคิดการจัดส านักงานแบบ Mobile Office ถูกพัฒนามาจาก คูนิโอะ 
ยูชิโอดะ (Mr. Kunio Ushioda)รองผู้อ านวยการตลาด บริษัท NTT DOCOMO ประเทศญี่ปุ่น        
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ดร.อิกุจิโร 
โนนากะ (Professor lkujiiro Nonaka, SECI Model) ได้พัฒนามา โดยแบ่งส่วนของส านักงานตาม
ลักษณะการใช้งานเป็น 4 ส่วน ดังนี้ (Umemoto, 2002) ส่วนแรกคือ ส่วนปฏิบัตงาน (Base Zone) 
ซึ่งเปน็เนื้อที่ส่วนใหญ่ของห้องท างานที่พนักงานจะหมุนเวียนกันมานั่งท างานเป็นกลุ่มๆตามโต๊ะท างาน
ที่จัดไว้โต๊ะละ 4-6 ที่นั่ง โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่มีที่นั่งประจ า พนักงานจะนั่งท างานเป็นกลุ่ม
ตามโต๊ะท างานที่จัดไว้อย่างอิสระ และสามารถหมุนเวียนที่นั่งได้ตามกลุ่มงาน ทึ่ต้องการจะ
ประสานงาน หรือตามกลุ่มงานที่ต้องการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการจัดวางโต๊ะดังกล่าวในห้องที่เปิดโล่ง 
ไม่มีผนังก้ัน พนักงานแต่ละคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญเอกสารส่วนใหญ่จัดเก็บไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ ส่วนเอกสารส าคัญหรือทรัพย์สินส่วนตัวพนักงานจะ
จัดเก็บไว้ที่ตู้เก็บของ (Locker) ประจ าตัว ส่วนที่สอง คือส่วนงานสร้างสรรค์ (Creative Zone) เป็น
พ้ืนที่ส าหรับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือน าเสนอข้อมูล มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเชื่อมต่อ
กับอินเตอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลงาน การจัดพ้ืนที่ส่วน
สร้างสรรค์นี้มักจะจัดให้อยู่ริมหน้าต่าง มีจอพลาสม่า (plasma) ไว้ส าหรับแสดง หรือน าเสนอข้อมูล 
กั้นสัดส่วนของห้องประชุมด้วยกระถางต้นไม้ วางเรียงเป็นแนว เพ่ือกั้นให้เป็นสัดส่วน  สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้อง ให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ ส่วนที่สาม คือ
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ส่วนงานสมาธิ (Concentration Zone) เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล มีความเป็นส่วนตัวสูง เพ่ือที่จะพัฒนา
แนวคิดจากการประชุมระดมความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะงานออกแบบ งานวางระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และงานเขียนโครงการส าคัญ ดังนั้น ส านักงานในส่วนนี้จะถูกจัดให้เป็นสัดส่วนด้วยผนัง
กั้นแบบเคลื่อนย้ายได้ (Partitions) เหมาะส าหรับพนักงานที่ต้องการสมาธิในการท างานมาก มี
บรรยากาศเงียบสงบ และไม่มีคนพลุกพล่าน ส่วนที่สี่ คือส่วนพักผ่อน (Refresh Zone) เป็นพ้ืนที่จัด
ไว้ส าหรับเป็นที่พักผ่อนของพนักงาน เพ่ือผ่อนคลายของพนักงาน เพ่ือผ่อนคลายภารกิจจากการ
ท างานซึ่งประกอบด้วย พื้นที่สูบบุหรี่ ตู้แช่เครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ ที่พักอ่านหนังสือพิมพ์  (เสถียร 
อุสาหะ, ม.ป.ป.) ท าให้การจัดส านักงานแบบ Mobile Office ได้ถูกน าเสนอว่ามีข้อดีกว่าการจัด
ส านักงานแบบธรรมดา คือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ท าให้ส านักงานมีพ้ืนที่ว่าง และมีความ
โล่งโปร่งมากขึ้น ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีในการส่งเสริมการท างาน ลดความเป็นทางการในส านักงานลง 
ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น รวมถึงลดช่องว่างระหว่างพนักงานด้ วยกัน 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน เนื่องจากพนักงานได้มีโอกาสท าความรู้จักกัน ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้กระดาษ เนื่องจากข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถเรียกใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในส าหรับงาน แต่ว่ายังไม่มี ผลการศึกษา
อย่างแน่ชัดในประเด็นเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา 
กับการจัดส านักงานรูปแบบ Mobile Office การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการวิจัยถึงความพึงใจ 
เปรียบเทียบกันระหว่างการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา กับการจัดส านักงานรูปแบบ Mobile 
Office ว่ามีผลความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้ส านักงานทั้ง 2 รูปแบบ ว่าได้ผลระดับความพึงพอใจใน
ระดับใด และการประหยัดพลังงานในส านักงาน ข้อมูลที่ได้รับจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบส านักงานที่
ตอบสนองกับพนักงานที่ใช้ส านักงานทั้ง 2 รูปแบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน สถานที่ท างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
ร่วมงานของพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบ Mobile Office เปรียบเทียบกับพนักงานที่ใช้จัด
ส านักงานรูปแบบธรรมดา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าของการจัดส านักงานรูปแบบ Mobile Office  
เปรียบเทียบกับการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา 
 
วิธีกำรวิจัย 

1. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านพฤติกรรมมนุษย์กับความพึงพอใจ รูปแบบ
ส านักงาน การออกแบบอาคารส านักงาน แนวความคิดในการพัฒนาอาคารส านักงาน  
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2. การใช้สถิติและวิธีการสร้างแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนทางด้านการวิจัยของการ
ประเมินความพึงพอใจของพนักงาน   

3. จัดท าแบบสอบถาม เพ่ือการศึกษาถึงทัศนคติทางด้านความพึงพอใจของผู้ใช้
ส านักงานรูปแบบธรรมดาและแบบ Mobile Office ก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม  

4. จัดท าตัวอย่างแบบสอบถาม  
5. ทดสอบตัวอย่างแบบสอบถาม  
6. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามเพ่ือท าการวิจัย  
8. ท าการสอบถามผู้ใช้ส านักงานทั้ง 2 แบบส านักงานรูปแบบธรรมดาและแบบ Mobile 

Office พนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานKTC อาคารสมัชชาวานิช 2 ในชั้น P2 (จ านวน 26 คน)
ส านักงานรูปแบบธรรมดา และชั้น 14 (จ านวน 59 คน) ส านักงานรูปแบบ Mobile Office  

9. วิ เคราะห์ข้อมูลเ พ่ือประมวลผลจากแบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยท าการวิเคราะห์ 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 คือ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการท างาน วันที่ท างาน อุปกรณ์ท่ีใช้บนโต๊ะท างาน  

ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ส านักงานรูปแบบธรรมดา
และแบบ Mobile Office ซึ่งประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ 11 ประเด็น โดยใช้สเกลวัดใน  
4 ค่าระดับ ตั้งแต่ พึงพอใจมากที่สุด (4) ไปจนถึง ไม่พึงพอใจมากที่สุด (1) ข้อมูลที่รวบรวมได้น ามา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา จากการวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอ้างอิง และสรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษา  

ส่วนที่ 3 คือ วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงานรูปแบบ Mobile Office 
เปรียบเทียบกับการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เกิดความเข้าใจถึงทัศนคติความต้องการของผู้ใช้อาคารที่มีต่อ Mobile Office         
ทีเ่หมาะสมกับอาคารส านักงานประหยัดพลังงานในประเทศไทย 

2. ผลการศึกษาเป็นตัวชี้น าและเสนอแนะการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการตอบสนองต่อคุณภาพการใช้สอยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข ในการประหยัดพลังงานในอาคารที่เหมาะสมกับการจัด 
ส านักงานในรูปแบบอ่ืน 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจและการประหยัดพลังงานในการ

จัดรูปแบบธรรมดาและแบบ Mobile Office ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆและ
น าเสนอสาระส าคัญดังนี้  

1. ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2. ความหมายของส านักงาน 
3. ส านักงานมีความส าคัญต่อการพึงพอใจของพนักงานอย่างไร 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
5. ประเภทการจัดส านักงาน 
6. ลักษณะของส านักงาน 

 
1. ควำมหมำยของควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่องาน
ที่ท า รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ท าให้
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  อย่างไรก็ตามได้มีนักวิชาการทาง
การศึกษาท้ังในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ต่างๆกัน ดังนี้ 

แอปเปิ้ลไวท์ (Applewhite, 1965: 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างาน 
ในท านองเดียวกันว่า หมายถึง ความสุขสบายที่ได้จากสภาพที่ท างาน ความสุขจากการท างานร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงาน และทัศนคติที่มีต่องาน และความพึงพอใจเกี่ยวกับรายได้ 

เว็กซ์เลย์ และยูคล์ (Wexley and Yuk, 1977: 117-119) ได้ขยายความหมายของความ
พึงพอใจในงานเพ่ิมเติม โดยให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของคนงานที่มีต่อ
งานที่เขาท าอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ท า ค่าจ้าง สภาพการท างาน การบังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน เนื้อหาของงาน ความปลอดภัย และโอกาสก้าวหน้า 

คูเปอร์ (Cooper,1958: 6) กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า หมายถึงการได้
ท างานที่สนใจ มีอุปกรณ์ที่ดีส าหรับการท างาน ได้รับค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม มีโอกาสเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน มีสภาพการณ์ท างานที่ดีรวมทั้งสวัสดิการอ่ืนๆ ได้ท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่
พอใจ 
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Blum และ Naylor, (1968: 364) กล่าวว่า ความพึงพอใจในท างานนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติ
ต่างๆ ซึ่งได้มาจากงานและปัจจัยแวดล้อม เช่น ค่าจ้าง สถานภาพ โอกาสก้าวหน้าในการท างาน ความ
ยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา และความเหมาะสมของปริมาณงาน 

Robbins (1997: 190) ได้ให้ค าจ ากัดความของความพึงพอใจในการท างานอย่างกว้างๆ 
ว่า เป็นทัศนคติโดยทั่วไปของแต่ละคนที่มีต่องานของเขา โดยงานต่างๆ นั้นจ าเป็นต้องมีปฏิกิริยาต่อ
กันระหว่างผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

George Strauss และLeonard R. Sayless (196: 142-143) กล่าวว่าความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ท า และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้น 
ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ แต่บุคคลจะรู้สึกพอใจในงานที่ท าก็ต่อเมื่องานนั้นให้ประโยชน์
ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ทั้งยังสามารถสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลได้อีกด้วย 

Paul E. Secord และCarl W. Backman (1964: 590) กล่าวว่า ความพึงพอใจนั้น
อาจจะพิจารณาได้จากผลอันเนื่องมาจากการสนองตอบความต้องการของบุคคลในด้านความอ่ิมเอม
ใจ ความพึงพอใจซึ่งความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นอาจจะตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจได้จาก
การที่เขาประสบผลส าเร็จในการท างานจากลักษณะกิจกรรมของงานหรือเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้พบปะ
สังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงาน 

เสถียร เหลืองอร่าม (2522: 79) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็นผลของการจูงใจให้
มนุษย์ท างาน โดยออกมาในรูปของความพอใจที่ตนเองท างานมากได้เงินมาก บรรยากาศในที่ท างานดี 
ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในงานด้วยเงินและรางวัลตอบแทน ความพึงพอใจใน
งานจะเกิดขึ้นเมื่อตนมีความรู้สึกประสบความส าเร็จในการท างาน เป็นที่ ยอมรับ สามารถท างานได้
ด้วยตนเอง และมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน หากหน่วยงานออกแบบให้ผู้ปฏิบัติเกิด
ความพึงพอใจในงานแล้ว หน่วยงานนี้ก็จะได้รับความร่วมมือจากพนักงานได้มากขึ้น และผู้ปฏิบัติก็
เต็มใจท างานมากขึ้น 

เอกชัย กี่สุขพันธุ์ (2538: 87) กล่าวว่า ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมในการท างานเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการมีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่นและศรัทธา
แล้ว จะต้องมีความรู้สึกพอใจในงานที่ท า หรืองานที่ได้รับมอบหมาย จะต้องสร้างความรู้สึกพอใจใน
ผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างความรู้สึกพอใจใน
การท างาน จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานได้ดี และจะช่วยลดอุปสรรคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
ในการท างานร่วมกันด้วย 

ธนชัย ยมจินดา และเสน่ห์ จุ้ยโต (2544: 27) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน       
(job satisfaction) ซึ่งหมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่องาน             
ซึ่งประกอบด้วย 
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1. ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay) 
2. ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา (supervision) 
3. ความพึงพอใจเพ่ือนร่วมงาน (co-worker) 
4. ความพึงพอใจในสภาพการท างาน (work setting) 
5. ความพึงพอใจในตัวงาน (tasks) 
6. ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า (advancement opportunities) 
บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ (2537: 158) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติใน

ทางบวกของบุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่เขาท าซึ่งเป็นผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น      
มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น 
ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าและน าความส าเร็จตามเป้าหมายมาสู่องค์การ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 379) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง การที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมองเป็นช่องทางหรือโอกาสที่ตนจะสามารถตอบสนองแรงจูงใจที่ตนมีอยู่แล้ว ก็จะ
ท าให้ความพึงพอใจของเขาดีขึ้นหรืออยู่ ในระดับสูง หากฝ่ายบริหารจัดให้คนท างานได้มีโอกาส
ตอบสนองแรงจูงใจของตนแล้ว ความพึงพอใจของคนท างานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปด้วย 

โยเดอ Yoder (1958) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า เป็นความ
พึงพอใจในงานที่ท า และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจะมี
ความรู้สึกพอใจในงานที่ท าเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ และ
สามารถสนองความต้องของเขาได้ 

จากความหมายต่างๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานที่ท าอยู่ ความรู้สึกชอบ หรือพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับการ
ตอบสนองตามระดับความต้องการ กล่าวคือเป็นความรู้สึกเป็นสุขในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ภายใต้สภาพบรรยากาศการท างานที่ถูกใจ โดยมีสิ่งตอบแทนทางวัตถุและจิตใจ โดยมีภาวะแวดล้อม
เป็นตัวจูงใจ หลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมินค่า จะแสดงออกมาในระดับที่แตกต่างกัน เช่น พึง
พอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

จากการสรุปความพึงพอใจในด้านต่างๆ สรุปหัวข้อได้ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน  
2. ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา  
3. ความพึงพอใจเพ่ือนร่วมงาน  
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4. ความพึงพอใจในสภาพการท างาน 
5. ความพึงพอใจในตัวงาน  
6. ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า 
7. ความพึงพอใจในความปลอดภัยในการท างาน 
8. ความพึงพอใจในอุปกรณ์ท่ีดีส าหรับการท างาน 

 
ตารางที ่1 แสดงความส าคัญในความพึงพอใจ 
 

นักวิชาการ 
 

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

แอปเปิ้ลไวท์ ●  ● ● ●    
เว็กซ์เลย์ และ ยูคล์ ● ● ● ● ● ● ●  
คูเปอร์ ● ●  ● ● ●  ● 
Blum และ Naylor  ●  ● ● ●   
Robbins  ● ●      
George Strauss และ Leonard 
R.sagless 

●    ●    

Paul E. Secord และ Carl W. 
Backman 

  ●   ●   

เสถียร เหลืองอร่าม ●   ● ● ●   
เอกชัย กี่สุขพันธุ์  ●   ●    
ธรชัย ยมจินดาและเสน่ห์ จุ้ยโต ● ● ● ● ● ●   
บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ ●    ●    
ธงชัย สันติวงค์ ●    ●    
โยเดอ ●   ● ●    
 

จากตารางที่ 1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังที่ได้ทบทวนมาจะเห็น 
ได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอาจสัมพันธ์กับสถานที่ท างาน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในการ
ท างานได้ในประเด็นดังต่อไปนี้  

1. สถานที่ท างานส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
2. สถานที่ท างานส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในการท างาน 
3. สถานที่ท างานส่งเสริมให้ความสะดวกสบายแก่พนักงาน 
4. สถานที่ท างานส่งเสริมต่อสุขภาพและขวัญก าลังใจที่ดี 
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การขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือเกิดมีข้อขัดแย้งในการท างานย่อมส่งผลให้
ขวัญก าลังใจในการท างานลดต่ าลง นั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของการท างานย่อมลดต่ าลามไป
ด้วย 
 
2. ควำมหมำยของส ำนักงำน 

ส านักงานเปรียบเสมือนสถานที่ในการท างาน บริหารงาน จัดการเกี่ยวกับข้อมูลและ
เอกสาร ส านักงานจึงประกอบด้วยบุคลากร อุปกรณ์ และแผนงาน เพ่ือให้การท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกัน นอกจากนี้ส านักงานยังเป็นหัวใจในการท างานของการบริหารงานทั่ว ๆไป เช่น 
งานบัญชี งานการเงิน งานสารบรรณ เป็นต้น จึงมีผู้ให้ค านิยามของค าว่า ส านักงาน ในความหมาย
ต่างๆ กัน ดังนี้ 

ส านักงาน แปลว่า ที่พัก ที่อาศัย ที่ท าการ แหล่งสถาบัน หรืออาคารที่ใช้เป็นที่ท างาน 
(พจนานุกรมไทย พ.ศ. 2530) 

ส านักงาน หมายถึง ที่ส าหรับบริหารงาน จัดการเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสาร โดยมีการ
รวบรวม บันทึก และประมวลผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีความหมาย และเป็นที่ที่มีรูปแบบ
การท างานเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน นอกจากนี้อาจด าเนินการเกี่ยวกับการบัญชีการเงินและ
งบประมาณ และการสั่งงาน ส านักงานประกอบด้วยบุคลากรที่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และระเบียบวิธี
ปฏิบัติงาน ในอันที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินการธุรกรรมต่าง ๆ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์      
(แววตา เตชาทวีวรรณ: 2551) 

ส านักงาน หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานของผู้บริหาร หรือหมายถึง สถานที่ด าเนินงาน
หนังสือ งานเอกสาร หรืองานข่าวสารข้อมูล (พรรณี ประเสริฐวงษ์: 2520) 

ส านักงาน คือ สถานที่ที่มีการโต้ตอบจดหมาย การจัดเตรียมแบบฟอร์มและรายงานการ
จัดเก็บเอกสาร และการบริหารงานเอกสาร ซึ่งงานเหล่านี้เป็นที่หน้าของ นักงานพิมพ์ดีดเลขานุการ  
ผู้จัดเก็บเอกสาร พนักงานบัญชี ผู้ใช้เครื่องใช้ส านักงาน ผู้ควบคุม และผู้จัดการส านักงาน       
(Keeling and Kallaus: 2543) 
 
3. ส ำนักงำนมีควำมส ำคัญต่อควำมพึงพอใจของพนักงำนอย่ำงไร 

ลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นตัวจะก าหนดว่า
ความสามารถในการท างานมีประสิทธิภาพ โดยมีผลต่อทักษะ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการ
ท างานทั้งสิ้น(สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2549: 134-150) 

ขนาดและการออกแบบส านักงาน สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจและผลผลิตของ
พนักงานได้ การวางผังอาคารนั้นจะส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้จัดการในเรื่องการค้นหาแลกเปลี่ยน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 

 

ข้อมูลส านักงาน พนักงานจะมีความใกล้ชิดกันท าให้เลขาดูเหมือนว่าเขาได้พบกันตลอดเวลา แบ่งตาม
ลักษณะทางกายภาพ เช่น ในส านักงานได้จัดแบ่งแผนกเป็นชั้นๆนั้นจะท าให้การติดต่อระหว่าง
พนักงานลดลงได้ และขนาดของอาคารส านักงานก็สามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการท างานของ
พนักงานได้ อาคารที่มีขนาดเล็ก ก็จะท าให้ความสัมพันธ์ในบริษัทมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และถ้ามี
อาคารขนาดใหญ่ ก็จะท าให้พนักงานมีการ ปฏิสัมพันธ์กันน้อย ความสัมพันธ์จะเป็นทางการไม่เป็น
ส่วนตัว ปัจจัยเหล่านี้ ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับงานก็จริง แต่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต
งานลดลงได้ สถานที่ตั้งไม่เป็นที่นิยม  การออกแบบอาคารส านักงานที่ไม่ดี หรือไม่ค่อยสะดวกสบาย
จะท าให้ลดคุณค่าและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2548: 51) 

องค์การสามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ดีที่สุด,จัดการฝึกอบรม,ให้เขาอยู่ภายใต้
การดูแลของหัวหน้างานที่ดีและจัดท าให้บรรยากาศเหมาะสมท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ท างาน แต่ถ้าสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างานนั้นมีความไม่สะดวกสบาย จะท าให้เกิดผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานได้ การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดูไม่เป็นที่พอใจพนักงานนั้นมี
ความสัมพันธ์ต่อการลดลงของผลผลิต ความพึงพอใจลดลง ความผิดพลาดและอุบัติเหตุในการท างาน 
การขาดงานมากขึ้น และการลาออกท่ีเพ่ิมขึ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2548) 

การที่เข้าถึงของคนพิการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลถึงความพึงพอใจชองพนักงานที่พิการ 
ซึ่งเขาไม่สามารถเข้าไปในที่ท างานได้สะดวก บันไดสูง ประตูแคบ ความไม่เหมาะสมของห้องน้ าที่อาจ
เป็นข้อจ ากัดที่จะป้องกันเขาในการที่จะเข้ามาเป็นพนักงาน ปี 1973 Rehabilitation Act and the 
1990 Americans with Disabilities ได้มีการเรียกร้องในการสร้างอาคารควรจะมีทางเข้าให้ส าหรับ
รถเข็นคนพิการด้วย การยินยอมตามกฎหมายนั้นท าให้เกิดการออกแบบทางกายภาพ เช่น ประตู
อัตโนมัติ ที่กั้นทางเดิน ลิฟต์ ราวจับ ทางเดินที่กว้างขึ้น และโทรศัพท์ที่แขวนอยู่ตามผนังควรติดตั้งใน
ต าแหน่งที่ต่ าลงมา ได้มีการส ารวจพบว่า 60% ใช้เงินในการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า $100 และอีก 
90% ใช้เงินน้อยกว่า$1000 มีพนักงานพิการจ านวนมากที่ไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพบริเวณท่ีท างาน บริษัท IBM เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้ว่าจ้างพนักงานพิการมาท างานมากว่า40 
ปีแล้ว ได้เป็นผู้น าในการตกแต่งอาคารส านักงานให้มีความเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้คนพิการได้
ท างาน (จรูญ ทองถาวร, 2536:222-24, อ้างถึงใน นริษา นราศรี, 2544: 28) 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน มีหลายปัจจัยจากขนาดพ้ืนที่จอดรถ และ
ท าเลที่ตั้งของตึกที่มีปริมาณแสงและเสียงจากธรรมชาติในบริเวณที่ท างาน การที่องค์การจัดที่จอดรถ
ไม่เพียงพอต่อพนักงานหรือท่ีจอดรถไกลจากอาคารสถานที่ท างานนั้นก็สามารถจะสร้าง ทัศนคติในแง่
ลบแก่องค์การได้ก่อนที่จะเข้าถึงสถานที่ท างานได้ 

สถานที่ตั้งของที่ท างาน ไม่ว่าอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ไกลจากตัวเมืองนั้นมีส่วนหรือ
ผลกระทบต่อการพอใจในงานของพนักงาน ตัวอย่างเช่น สถานที่ท างานที่อยู่ชานเมือง ห่างไกลจากตัว
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เมืองนั้น โดยมากสถานที่จอดรถจะถูกแยกออกจากร้านอาหารและร้านค้าและสถานที่บริการอ่ืนๆ แต่
ละสถานที่อยู่ไกลกัน ผลการส ารวจนั้นแสดงถึงพนักงานที่อายุยังน้อยและยังโสดส่วนใหญ่จะชอบที่จะ
อยู่และท างานในเมืองใหญ่ ในขณะที่พนักงานที่แต่งงานแล้ว จะชอบอยู่ชานเมืองที่เงียบสงบ เพ่ือที่จะ
เลี้ยงลูกดูแลลูกๆ ดีกว่าที่จะท างานในเมือง 

 
4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 

สุรัสวดี ราชกุลชัย: 2549 (134-150) ได้อธิบายว่าปัจจัยที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมใน
ส านักงานมีหลายปัจจัยที่เป็นสภาพทางกายภาพ ซึ่งกระทบความรู้สึกของพนักงาน เช่น การมองเห็น 
การได้ยิน และการสัมผัส ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ เช่นความปลอดภัยมาจากการท างานในสถานที่ปลอดภัย 
ท าให้รู้สึกสะดวกสบายใจในการท างาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้มีผลช่วยสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 
และก าลังใจที่เพ่ิมข้ึนในส านักงาน โดยสรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมมีดังต่อไปนี้ 

4.1 ห้องท ำงำน เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการท างานและความพอใจใน
การท างาน เดิมทีห้องท างานของพนักงานจะแบ่งเป็นห้องๆ เพ่ือความเป็นสัดส่วนและเป็นส่วนตัว เช่น 
หัวหน้ามีห้องที่แยกจากห้องท างานของลูกน้อง และลูกน้องแต่ละคนจะมีห้องท างานเป็นของตัวเอง 
ปัจจุบันการวิจัยบางเรื่องค้นพบว่าสภาพการจัดห้องมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน เช่นการสื่อสาร
ระหว่างแผนกหรือภายนอกแผนก การเคลื่อนที่ของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลุกน้อง และ
ความกลมเกลียวของกลุ่มงาน การจัดห้องท างานในปัจจุบันจึงเริ่มเปลี่ยนจากห้องท างานที่เป็นห้อง
ส่วนตัวของพนักงานแต่ละคนมาเป็นการจัดห้องท างานอยู่รวมกัน เป็นห้องใหญ่ ไม่มีผนังกั้นระหว่าง
กัน อาจมีต้นไม้หรือฉากบังตากั้นระหว่างแผนกงาน หัวหน้าและลูกน้องอยู่ในห้องเดียวกัน โต๊ะท างาน
ตั้งติดกัน ทุกคนสามารถมองเห็นหน้ากันได้ ลักษณะการจัดห้องเช่นนี้ช่วยในเรื่องการสื่อสารและการ
เคลื่อนที่ของงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้เดความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างกลุ่มท าให้เกิดความสามัคคีกลม
เกลียว และช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงานได้ 

4.2 แสง มีผลต่อการท างาน ทั้งการอ่านและการเขียนหนังสือ สุขภาพและขวัญก าลังใจ
ที่ดตีลอดจนประสิทธิภาพการท างานของพนักงานที่เพ่ิมขึ้น ส านักงานอัตโนมัติหรือส านักงานปัจจุบัน
ที่หันมาใช้อุปกรณ์ส านักงานประเภทเทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์ เพ่ิมขึ้นมากขึ้นจะพบว่ามีปัญหาใน
การอ่านหน้าจอ ถ้ามีแสงตัดหรือสะท้อนไม่เพียงพอในบริเวณล้อมรอบหน้าจอนั้นนอกจากนี้ยังมีเรื่อง
ของแสงเงาที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งหลอดไฟ หรือโคมไฟในส านักงานด้วยก่อนตัดสินใจเลือก
จ านวนหลอดไฟหรือปริมาณแสง ควรเข้าใจถึงลักษณะการมองเห็นในการท างานประเภทต่างๆ เช่น 
งานออกแบบวาดภาพ โปรแกรมเมอร์ งานบัญชี งานล้างอัดภาพถ่าย เป็นต้น เพราะแต่ละประเภทใช้
ปริมาณแสงแตกต่างกัน 
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4.3 เสียง อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือเสียงธรรมดาซึ่งเป็นเสียงสนทนา หรือเสียงดนตรี
เบาๆและเสียงที่ไม่ต้องการเรียกว่า เสียงรบกวน เป็นผลกระทบส าคัญต่อการท างาน ซึ่งเข้าใจหลักการ
และควบคุมดูแลเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในส านักงานอาจจะจัดให้มีเสียงดนตรี 
หรือเสียงเพลงเบๆ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและลดความเหนื่อยล้าจากการท างาน เสียงเพลง
จะช่วยสร้างบรรยากาศ ลดความผิดพลาดของการท างาน และเกิดความรู้สึกสนุกสนานในส านักงาน 
แต่อาจเหมาะกับงานบางประเภทเท้านั้น เช่น งานกิจวัตร งานที่ท าซ้ าๆและไม่เหมาะกับงานที่
ต้องการสมาธิ 

4.4 อุณหภูมิและควำมชื้น อากาศในส านักงาน หมายถึง เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขในการอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน ตลอดจนใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การ
ถ่ายเทอากาศ และความสะอาด ขนาดหรือองศาของอุณหภูมิ ในส านักงานอาจแตกต่างกันออกไปบาง
แห่งตั้งอยู่ทิศตะวันออก อาคารส านักงานส่วนมากเป็นผนังดปร่งมีหน้าต่างมาก และอยู่ในทวีปดซน
หนาว อาจใช้เครื่องปรับอากาศน้อยมาก (ใช้เครื่องท าความอุ่นแทน) ในขณะที่บางแห่งอยู่ทางทิศตก
ของประเทศในโซนเส้นศูนย์สูตรที่มีอากาศร้อน ตัวอาคารส านักงานยังคงออกแบบเป็นกระจกอีกด้วย 
ท าให้เครื่องปรับอากาศท างานหนักตลอดเวลา สิ่งส าคัญในการพิจารณาอุณหภูมิที่เหมาะสมอีก
ประการ คือ ต้องค านึงถึง เพส อายุ ขนาดร่างกาย จากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงมีอุณหภูมิสูงกว่าผู้ชาย 
คนน้ าหนักมากจะมีอุณหภูมิสูงกว่าคนผอมบาง ทั้งนี้ให้พิจารณาควบคู่กับสภาพแวดล้อมอ่ืนใน
ส านักงาน เช่น แสง และสีที่ใช้ในส านักงาน ซึ่งมีผลช่วยเพิ่มและลดอุณหภูมิของระบบอากาศด้วย 

4.5 ควำมสะดวกสบำยในกำรท ำงำน (Physical Comfort) หมายถึง สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ท าให้เกิดความรู้สึกสบายในการท างาน สถานที่ท างานมีบรรยากาศที่สนับสนุนให้
พนักงานพนักงานรู้สึกพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างานเป็นสิ่งส าคัญส่วน
หนึ่งในการท างาน ถ้าสถานที่ท างานมีห้องน้ าที่สะอาด มีอุปกรณ์ในการท างานอยู่ใกล้เคียงที่นั่ง 
พนักงานก็จะรู้สึกอยากท างานมากขึ้น 

4.6 ตำรำงกำรท ำงำน (Work Schedules) ส่วนส าคัญหรือส่วนที่จ าเป็นของสภาวะ
แวดล้อมในการท างานคือเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ไปกับการท างาน ซึ่งไม่มีมาตรฐานของตารางการท างาน 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวลาในการท างานสัปดาห์ละประมาณ 40 ชั่วโมง ซึ่งในแต่ละรัฐไม่ได้ใช้
มาตรฐานเดียวกัน คนอเมริกันจะใช้เวลาในการท างานมากกว่าคนงานที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป ใน 1 ปีลูกจ้างในอเมริกาท างานมากกว่าคนญี่ปุ่นถึง 2 สัปดาห์  ท างานมากกว่าคนนอร์เวย์ถึง 
14 สัปดาห์ ยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งของตารางการท างานที่จะสามารถแทนการท างาน 5 วันหรือ   
40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งลูกจ้าง/คนงานจะเข้าท างานและเลิกงานพร้อมกันได้คือมาตรฐานการท างาน
ที่เน้นการท างานเป็นกะ (shift work) และการจ้างพนักงาน part time การท างานสัปดาห์ละ 4 วัน 
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และการท างานที่สามารถเลือกช่วงเวลาการท างานได้แต่ต้องท าให้ครบจ านวนทั้งหมดที่ได้ตกลงกันไว้ 
(flextime/flexitime) หรือการยืดหยุ่นเวลาในการท างาน 

4.7 กำรหยุดพักระหว่ำงกำรท ำงำน (Rest Pauses) การให้พนักงานได้พักในระหว่าง
การท างานเป็นเรื่องท่ีส าคัญและมีประโยชน์ แต่ก็ยังไม่มีเหตุผลใดๆ มาสนับสนุนแนวคิดนี้ เพราะปกติ
พนักงานก็จะหยุดพักอยู่แล้วไม่ว่าทางบริษัทจะมีบทลงโทษอย่างไร แต่ในที่สุดองค์การเองก็ยอมให้มี
การหยุดพักเพ่ือประโยชน์ของพนักงาน ในการปฏิบัติข้างต้นท าให้การแอบหยุดพักของพนักงานลดลง 
เนื่องจากทางบริษัทได้อนุญาตให้หยุดพักได้ ซึ่งท าให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่พนักงานที่จะท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เช่น พนักงานที่ต้องใช้แรงงานนั้นต้องการที่จะพัก
กล้ามเนื้อ เพราะเมื่อกล้ามเนื้อได้พักแล้วก็จะสามารถกลับมาท างานได้ดี หากท างานติดต่อกันเป็น
เวลานานอาจก่อให้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บได้ ซึ่งจะส่งผลให้การท างานต้องหยุดชะงัก ส่วนหนักงานที่
ต้องนั่งท างานอยู่ที่โต๊ะเป็นเวลานานอาจเกิดความเมื่อยล้าและเบื่อหน่าย แต่ถ้าเขาเปลี่ยนอิริยาบถ
โดยการเดินไปคุยกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ บ้าง อาจท าให้เขาได้ความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงงานของ
ตัวเองได้ นอกจากนั้นก็ยังช่วยให้ลดความเบื่อหน่าย ความเม่ือยล้าและลดความเครียดลงได้ 

4.8 กำรรักษำควำมปลอดภัย มีความส าคัญทั้งในและนอกส านักงาน การรักษาความ
ปลอดภัยเป็นการจัดท าเพื่อสนองความต้องการของพนักงาน ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นทางอารมณ์ มี
ความปลอดภัยทางกายภาพและเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ส านักงานบางแห่งใช้การจ้างบริษัท
ภายนอกท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งจะมีหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินของบริษัท อ านวยความสะดวก
พนักงาน และช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สาธารณชนเข้าใจและมั่นใจในบริษัท หากจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
ต้องมีการรวมระบบการรักษาความปลอดภัยเข้าด้วยกันโดยในส านักงานจะมีการควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ช่วยให้สะดวกปลอดภัยและลดอันตรายจากการท างานต่างๆ ได้อย่างดี 

สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมในส านักงาน มีความส าคัญต่อการวิจัย
ในครั้งนี้ คือเนื่องจากพนักงานต้องท างานอยู่ในส านักงานเกือบทั้งวัน การสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
ส านักงานที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน ย่อมส่งผลต่อการท างาน เพราะบรรยากาศเป็นสิ่ง
กระตุ้น เกิดแรงจูงใจให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน เพ่ือให้ได้
สภาพแวดล้อมที่น่าพอใจ ส านักงานควรมีการจัดการวางแผนจัดการพ้ืนที่และตกแต่งส านักงานให้
ตอบสนองทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย และส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในส านักงาน ต้องค านึงถึง
หลักการจัดและออกแบบส านักงานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน และสามารถ
อ านวยประโยชน์ในการท างานให้กับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างดี ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอีกทางหนึ่ง 
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5. ประเภทกำรจัดส ำนักงำน 
ปัจจุบันลักษณะการท างานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย  ดังนั้นประเภทของ

ส านักงานจึงอยู่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน จึงสามารถสรุปประเภทการจัดส านักงานได้ดังนี้ 
5.1 แบ่งตามต าแหน่งของส านักงาน มี 3 แบบ คือ 

5.1.1 แบบดั้งเดิม (Traditional Office) ส านักงานแบบดั้งเดิม ส านักงานแบบนี้
เกิดขึ้นในยุคสมัยแรกๆ ดังนั้นการท างานจึงเป็นลักษณะแบบการท ามือ (Manual) โดยส่วนใหญ่ โดย
ที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างานมากนัก มีสถานที่เป็นหลักเป็นแหล่ง มีการนั่งประจ าโต๊ะ
ประจ าตัวบุคคล มีพ้ืนที่ในการวางเอกสารในพ้ืนที่ท างาน เนื่องจากเทคโนโลยีนั่นเองท าให้ส านักงาน
แบบนี้ได้หายไปจากสังคม 

5.1.2 ส านักงานเสมือน (Virtual Office) เป็นส านักงานที่ไม่เน้นที่ตั้ง เน้นการ
ท างานผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อส านักงานเป็นอย่างยิ่ง 
เช่นเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ เป็นต้น ท าให้บุคลากรสามารถที่จะท างาน          
ณ บริเวณไหนของโลกก็ได้ส านักงานเสมือนจึงท าให้คนจ านวนหนึ่งสามารถท างานร่วมกันได้  โดยไม่
ต้องใช้สถานที่เป็นหลักแหล่ง โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งท าให้ลด
ความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งเมื่อผนวกส านักงานเสมือนเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตท าให้ส านักงานเสมือน
สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถท าธุรกิจในระดับนานาชาติได้อย่างง่ายอย่างไรก็
ดีส านักงานเสมือนไม่ได้มีความหมายครอบคลุมเพียงส านักงานขนาดเล็ก (Small Office) แต่องค์กร
ขนาดใหญ่ที่มีส านักงานอยู่จริงก็สามารถประยุกต์ใช้ส านักงานเสมือนได้เช่นเดียวกัน  เช่นเปิด
ส านักงานเสมือนแทนส านักงานสาขาจริง เป็นต้น 

5.1.3 Home Office หรือ การประยุกต์บ้านให้เป็นที่ท างาน ซึ่งการประยุกต์บ้านให้
เป็นที่ส านักงานนั้นช่วยลดต้นทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่า
เดินทาง เป็นต้น สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ท าให้ต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จ าเป็นบางส่วนออกไป
Home Office จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการท างาน
ภายในบ้านท าให้มีอิสระในการท างานเป็นอย่างสูง ท าให้เป็นเจ้านายของตนเอง ตลอดจนได้แต่งตัว
ตามสบายทุกวัน ไม่ต้องเครียดในการไปท างานให้ทันเวลาในช่วงเช้าซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจ
ส าหรับบุคคลที่มีทุนน้อย (ส านักงาน office: ออนไลน์ http://www.navy.htm) 

5.2 แบ่งตามการแบ่งพ้ืนที่ 
5.2.1 แบบแยกเป็นห้องเฉพาะ (Individual Room System) การจัดแบบแยกเป็น

ห้องเฉพาะยังสามารถแยกออกได้เป็น 2 แบบ คือ 
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แบบที่ 1 จัดเป็นห้องเฉพาะบุคคล เป็นการจัดเน้นความส าคัญของบุคคลตาม
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัว การวางแผนการท างานต้องการสมาธิเพ่ือการ
ตัดสินใจงานส าคัญๆ บางครั้งห้องท างานนี้อาจเป็นห้องส าหรับการเจรจา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การต้อนรับผู้มาติดต่อเป็นการเฉพาะ ห้องนี้จึงเหมาะส าหรับเป็นห้องผู้บริหารของส านักงาน หรือ
องค์การ เช่น ห้องผู้อ านวยการ เป็นต้น การจัดเฟอร์นิเจอร์ภายใน ประกอบด้วย โต๊ะท างานที่มีขนาด
ค่อนข้างใหญ่กว่าโต๊ะทั่วๆ ไป เก้าอ้ีนั่งท างานที่มีความนุ่มสบาย เคลื่อนไหวได้สะดวก มีที่นั่งส าหรับผู้
มาติดต่อ และชุดรับแขก พร้อมทั้งตู้เก็บเอกสารที่จ าเป็น 
 

1. โต๊ะท างาน   5. โซฟารับแขก 
2. เก้าอ้ีท างาน   6. อาร์มแชร์ 
3. เก้าอ้ีผู้มาติดต่อ  7. โต๊ะกลาง 
4. ตู้โชว์และเก็บเอกสาร 8. โต๊ะข้าง 

 
 

 

ภาพที่ 1 การจัดแปลนห้องท างานเฉพาะบุคคล 
 

แบบที่ 2 จัดเป็นห้องเฉพาะกลุ่ม เป็นการจัดแยกเฉพาะกลุ่มตามลักษณะของ
การท างานที่มีคนท างาน 2-3 คน หรือ 10-15 คน กลุ่มท างานนี้อาจมีความหมายแตกต่างกันโดย
ภาระหน้าที่ การท างานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารส าคัญ หรืองานที่เกี่ยวข้องกั บความปลอดภัย 
ขณะเดียวกันต้องท างานเกี่ยวข้องกับฝ่ายอ่ืนๆ ด้วย ห้องฝ่ายออกแบบเป็นห้องที่ต้องการพ้ืนที่ส าหรับ
การท างานเขียนแบบที่กว้างพอสมควร พร้อมโต๊ะท างานและอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งแตกต่างจาก
ฝ่ายอ่ืนๆ ห้องฝ่ายพัสดุต้องการพ้ืนที่ส าหรับการเก็บพัสดุที่มีจ านวนมากและการท างานเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อ จัดจ้าง และการท างานที่ต้องติดต่อกับคนอ่ืนๆ ด้วยการจัดเป็นห้องเฉพาะ จะท าให้การ
ท างานสะดวกมากข้ึน และสามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของงานได้ง่าย 
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ห้องฝ่ำยกำรเงิน 

     1. โต๊ะท างาน 
     2. เก้าอ้ีท างาน 
     3. ตู้เก็บเอกสาร 
 

ห้องฝ่ำยจัดซ้ือ 
1. โต๊ะท างาน 
2. เก้าอ้ีท างาน 
3. เก้าอ้ีผู้มาติดต่อ 
4. ตู้เก็บเอกสาร 
5. โซฟา 
6. อาร์มแชร์ 
7. โต๊ะกลาง 

                                                                8. โต๊ะข้างรูป                         
 
 

              

ภาพที่ 2 แสดงการจัดแปลนห้องท างานเฉพาะกลุ่ม 
 

การจัดส านักงานแบบเป็นห้องเฉพาะ (Individual Room System) มีข้อดีและข้อจ ากัด
ดังนี้ ข้อดี คือการท างานมีสมาธิดี ท าให้ผลงานมีคุณภาพ สร้างความรู้สึกเป็นสัดส่วนพิเศษ มีขอบเขต
ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นสบายใจในการท างาน เหมาะส าหรับการท างานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง 
ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน การดูแลควบคุมสภาพแวดล้อมท าได้ง่าย และสะดวกในการ
ตรวจสอบข้อจ ากัด คือต้องมีค่าใช้จ่ายในการท าผนังกั้นห้อง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
ขยายตัวของงานจะท าได้ยากเพราะต้องรื้อผนังกั้นห้อง การดูแลป้องกันอัคคีภัยท าได้ยาก เพราะการ
แยกเป็นห้องเฉพาะท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง การติดต่อประสานงานภายในอาจเกิดความล่าช้าและขาด
ความเป็นกันเองในการท างาน และจ าเป็นต้องก าหนดเส้นทางเดินสัญจรเพ่ือการติดต่อกันระหว่าง
ห้องต่างๆ 
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5.2.2 การจัดส านักงานแบบเปิด (Open Layout System) การจัดส านักงานแบบ
เปิด คือ การจัดสัดส่วนท างานที่มีความต่อเนื่องกันตลอด สามารถเดินติดต่อและมองเห็นกันได้ การ
ติดต่อภายในสะดวกรวดเร็ว การจัดแบบเปิดนี้เหมาะส าหรับ ส านักงานที่มีขั้นตอนการท างานที่
ต้องการความต่อเนื่องรวดเร็ว มีผู้รับผิดชอบงานเป็นล าดับ ต่อเนื่องกันหลายๆ คนหรือหลายๆ 
หน่วยงาน การจัดส านักงานแบบเปิดนี้ ยังมีวิธีการจัดแยกได้เป็น 2 แบบ คือ 

แบบที่ 1 โดยใช้เส้นเรขาคณิต (Geometric  Form) 
แบบที่ 2 โดยจัดแบบธรรมชาติ (Landscape  Form) 
แบบที่ 1 การจัดแบบเปิด โดยใช้เส้นเรขาคณิต (Geometric Form) คือ การ

แยกส่วนท างานที่อยู่รวมๆ กัน ด้วยการใช้เส้นเรขาคณิตเป็นตัวก าหนดในการจัดแบ่งพ้ืนที่ท างาน มี
การแยกส่วนการท างานกับทางเดินออกจากกัน โดยแบ่งเป็นทางเดินหลักและแยกส่วนท างานด้วย
ทางเดินย่อย เส้นเรขาคณิตจะตัดส่วนต่างๆ ด้วยเส้นตรงและเส้นตั้งฉาก การจัดดูเป็นระเบียบ เป็น
แถว เป็นแนว หรือดูเป็นกลุ่มได้ชัดเจน 

 
1. ส่วนติดต่อกับบุคคลภายนอก 2. ส่วนท างานทั่วๆไป 3. ส่วนท างานเฉพาะ 
    - โต๊ะท างาน       - โต๊ะท างาน      - โต๊ะท างาน 
    - เคาน์เตอร์ติดต่อ      - เก้าอ้ีท างาน       - เก้าอ้ีท างาน 
    - ที่นั่งพักคอย       - ตู้เกบ็เอกสาร     - เก้าอ้ีผู้มาติดต่อ 
ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างการจัดส านักงานแบบเปิด-ปิด ลักษณะแบบเส้นเรขาคณิต 
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แบบที่ 2 การจัดแบบเปิดโดยจัดแบบธรรมชาติ (Landscape Form) การจัด
แบบนี้ จะใช้วิธีการแยกกลุ่มการท างานออกเป็นส่วนๆ โดยจัดให้ส่วนที่ต้องการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ติดกัน ส่วนที่ไม่ต้องติดกันอย่างต่อเนื่องให้จัดห่างออกไป อาจใช้วิธีโทรศัพท์ติดต่อกัน
แทน การจัดแบบนี้ จะท าให้เห็นกลุ่มคนท างานที่มีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กสลับกันไปมา ไม่ได้
เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นระเบียบ แต่เน้นที่ความคล่องตัวในการท างาน 
 

 
1. ส่วนติดต่อกับบุคคลภายนอก   2. ส่วนท างานทั่วๆไป     3. ส่วนท างานเฉพาะ 
    - โต๊ะท างาน         - โต๊ะท างาน        - โต๊ะท างาน 
    - เคาน์เตอร์ติดต่อ        - เก้าอ้ีท างาน     - เก้าอ้ีท างาน 
    - ที่นั่งพักคอย         - ตู้เก็บเอกสาร     - เก้าอ้ีผู้มาติดต่อ 
                   - ตู้เก็บเอกสาร 
 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการจัดส านักงานแบบเปิด-ปิด ลักษณะตามธรรมชาติ 
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การจัดส านักงานแบบเปิดโล่ง (Open Layout System) มีข้อดี และข้อจ ากัด ดังนี้ข้อดี 
คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าผนังกั้นห้อง สะดวกในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท างาน สามารถใช้พ้ืนที่
ได้ทั้งหมดอย่างคุ้มค่า การติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
สร้างความรู้สึกเป็นกันเองในการท างาน ประหยัดการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดกระแสไฟฟ้า 
และเหมาะส าหรับส านักงานท่ีมีพนักงานจ านวนมาก 

ข้อจ ากัด คือ ผู้ท างานในกลุ่มขนาดใหญ่มีจ านวนมาก อาจเสียสมาธิในการท างาน อาจ
เกิดปัญหาจากสภาพแวดล้อม เช่น มีเสียงอ่ืนรบกวน เช่น เสียงพูดคุย เสียงเดิน หรือการเคลื่อนไหว
ไปมาของคนอ่ืนๆ ตลอดเวลา การจัดแบบเปิดนี้อาจดูรกรุงรัง เพราะสามารถมองเห็นกันได้ทุกอย่าง 
และการตรวจสอบจุดบกพร่องของการท างาน อาจท าได้ยากเพราะอยู่รวมๆ กันหลายงาน 

5.3 การจัดส านักงานแบบผสม 
เป็นแบบผสมระหว่างแบบเป็นห้องเฉพาะและแบบเปิดโล่ง การจัดส านักงานทั้ง      

2 แบบ ต่างมีข้อดี ข้อจ ากัด รวมทั้งมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าได้พิจารณาแล้วจะเห็นว่าทั้ง 2 แบบ     
มีความเหมาะสมในการจัดส านักงานแต่ละอย่างตามความจ าเป็นในด้านการบริหาร ด้านขั้นตอน และ
หน้าที่ในการท างานที่แตกต่างกัน ฉะนั้น การจัดส านักงานอาจมีทั้งการจัดแบบเฉพาะและการจัดแบบ
เปิดผสมกันตามความจ าเป็นของการท างาน และท าให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 
แบ่งตามการครอบครองพ้ืนที่ มีรูปแบบดังนี้ 

5.3.1 การจัดรูปแบบส านักงานธรรมดา (The Private Office) โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของส านักงานจัดเป็นห้องส่วนตัวเน้นความเป็นสัดส่วน แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องผู้บริหาร ห้อง
หัวหน้าฝ่าย และส่วนของพนักงานทั่วไป อย่างชัดเจน และจัดต าแหน่งที่นั่งเป็นแบบเฉพาะบุคคล ที่
องค์กรได้ระบุต าแหน่งที่นั่ง มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเป็นของส่วนตัว  และไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งที่นั่งได้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากองค์กร ซึ่งมีข้อดีคือ พนักงานท างานได้อย่างอิสระ มีสมาธิ
ในการท างาน ปราศจากเสียงรบกวนจากผู้อ่ืน มีข้อจ ากัดแบบนี้คือ ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึก
แบ่งแยก ระดับความส าพันธ์ในการประสานงานลดลง เป็นอุปสรรคต่อการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะ
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะของทีมข้ามสายงาน  

5.3.2 การจัดรูปแบบส านักงาน Mobile Office ในปี พ.ศ. 2546 คูนิโอะ ยูชิโอดะ 
รองผู้อ านวยการด้านการตลาด บริษัท NTT DOCOMO ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความส าคัญกับการ
จัดการความรู้ภายในส านักงาน โดนเห็นว่าความรู้ภายในส านักงานเริ่มต้นที่การเรียนรู้ 3 ระดับ คือ 
(Umemoto Katsuhiro: 2002) 
 
    การเรียนรู้ระดับบุคคล      ระดับกลุ่มบุคคล  ระดับองค์กร 
          (Individual)          (Group)           (Organization) 
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ผู้บริหารจ าเป็นต้องจัดรูปแบบส านักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้ใน 3 ระดับ
ดังกล่าว ยูชิโอดะเรียกรูปแบบส านักงานนี้ว่า Mobile Office 

Mobile Office เป็นรูปแบบส านักงานที่ยูชิโอดะประยุกต์มาจากแนวความคิดการจัดการ
ความรู้(Knowledge Management; KM) ของดร. อิกุจิโร โนนากะ (Prof.lkujiro Nonaka) ซึ่ง
อธิบายปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วย SECL Model ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ คือ 
(Umemoto Katsuhiro: 2002) 

S มาจากค าว่า Socialization เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้แฝงที่ซ่อนอยู่ภายใน
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งได้จากการสังเกต ลอกเลียนแบบ 
หรือการลงมือปฏิบัติ 

E มาจากค าว่า Externalization เป็นกระบวนการที่ความรู้แฝงที่ซ่อนอยู่ภายในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge)ถูกท าให้ชัดเจนโดยการเปรียบเทียบใช้ตัวอย่าง หรือตั้งสมมุติฐานจน
ความรู้แฝงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)เปลี่ยนแปลงเป็นความรู้เปิดเผยสู่ผ่านนอก 
(Explicit Knowledge) 

C มาจากค าว่า Combination เป็นกระบวนการที่ความรู้เปิดเผยสู่ผ่านนอก (Explicit 
Knowledge) ถูกท าให้เป็นระบบจนกลายเป็นความรู้ ซึ่งจะถูกจัดเป็นหมวดหมู่ของความรู้ที่ชัดเจน 

I มาจากค าว่า Internalization เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้เปิดเผยสู่ผ่านนอก (Explicit 
Knowledge) เป็นความรู้แฝงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นทักษะที่ฝังอยู่ใน
ตัวบุคคลนั้นๆอีกครั้ง  
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ภาพที่ 5 แสดงการจัดแบบ SECI MODEL (Umemoto Katsuhiro: 2002) 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงการจัดแบบ SECI MODEL (Umemoto Katsuhiro: 2002) 
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จากรูปภาพที่ 6 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการเรียนรู้แบบ SECI MODEL โดยเริ่ม
จากพนักงานแต่ละคน (I: individual) แลกเปลี่ยนความรู้แฝงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (Tacit  
Knowledge) ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับบุคคลนี้เรียกว่า Socialization เมื่อพนักงานท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม (g: group) และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ส่งผลให้กลุ่มบุคคลมีความรู้เพ่ิมพูนขึ้น 
การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่มบุคคลเรียกว่า แลกเปลี่ยนความรู้ (Externalization) จากนั้น กลุ่ม
บุคคลจะถ่ายโอนความรู้ไปสู่องค์กร (O: organization) โดยองค์กรจะสรุปองค์ความรู้และขยายผล 
เพ่ือน าไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ความรู้ระดับองค์กรเรียกว่า Combination ซึ่งส่งผลให้ความรู้แฝง
เปลี่ยนสภาพเป็นความรู้เปิดเผยสู่ผ่านนอก (Explicit Knowledge) และเมื่อพนักงานในองค์กรน า
ความรู้ เปิดเผยที่ ได้รับลงมือไปปฏิบัติจริง ท าให้ เกิดความรู้ ใหม่สะสมในตัวบุคคลเรียกว่า 
Internalization และเปลี่ยนสภาพเป็นความรู้แฝงอีกครั้ง การเปลี่ยนสภาพความรู้เช่นนี้จะ 
หมุนเวียนเป็นวัฎจักร ท าให้เกิดเป็นเกลียวความรู้ 

ยูชิโอดะได้น าแนวคิด SECI MODEL ไปจัดรูปแบบส านักงาน โดยเป็นรูปแบบส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนซึ่งมีระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่คล้ายคลึงหรือแต่ต่างกัน ได้มีโอกาส
พบปะ เพ่ือปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ และประสานงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ จนเป็นเกลียวความรู้ 
และเกิดความรู้ใหม่ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Umemoto Katsuhiro: 2002) 

 
รูปแบบของ Mobile Office 

Mobile office ของ Ushioda ที่อาศัยหลักการ KM เป็นแนวคิดนั้นจะมีรูปลักษณ์ที่
แตกต่างจากส านักงานทั่ว ๆ ไปในปัจจุบันนี้ ที่จัดโต๊ะท างานให้พนักงานนั่งครอบครองเป็นเจ้าของคน
ละตัว และบางแห่ง ก็จะแบ่งเขตแดนของแต่ละบุคคลด้วยผนังถาวร หรือผนังที่เคลื่อนย้ายได้ 
(Partition) หรืออาจจะจัดเป็นห้องท างานมีประตูเปิดปิดอย่างมิดชิดส าหรับบุคลากรระดับผู้บริหาร  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่พบเห็นในรูปแบบของ Mobile Office และรูปแบบของส านักงานตามแนวคิดใหม่นี้ 
จะมีรูปแบบโดยทั่วไปสรุปได้ดังนี้ ห้องท างานจะเปิดโล่ง ไม่มีผนังกั้นเป็นห้องเล็กห้องน้อย ผู้บริหาร
ส านักงานสามารถมองเห็นได้ทุกซอกทุกมุมในส านักงานโต๊ะท างานของพนักงานจะเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ 
4 ที่นั่ง พนักงานจะมานั่งท างานร่วมกันในโต๊ะเดียวกัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของโต๊ะโดยถาวร และพนักงาน
สามารถเปลี่ยนที่นั่ง โดยจะเลือกไปนั่งกับใครก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระงานแต่ละวันที่จะต้องไปท างาน
ประสานกับเพ่ือนร่วมงาน คนใดคนหนึ่งในช่วงเวลานั้น พนักงานทุกคนจะมี Notebook และ
โทรศัพท์มือถือ ใช้เป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานที่โต๊ะท างาน และบนโต๊ะจะมีเอกสารเฉพาะ เท่าที่
จ าเป็นต้องใช้งานในขณะนั้น ๆ เอกสารส่วนใหญ่ได้จัดเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เก็บ
ไว้ในเครื่องแม่ข่าย (Server) พนักงานสามารถ เรียกใช้งานได้ตลอดเวลาและส านักงานนี้จะลดการใช้
กระดาษให้มีการใช้น้อยที่สุด (Paperless office) ทางบริษัทได้เตรียมตู้เก็บของ(Locker)ให้พนักงาน
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ได้เก็บงานและทรัพย์สินส่วนตัวและส านักงานได้จัดวางตู้lockerให้เป็นแนวตรงเพ่ือกั้นขอบเขตของ
ส านักงานกับทางเดินรอบนอกของส านักงานด้วยภายในบริเวณของส านักงานจะมีต้นไม้กระถาง
ประดับตามมุมห้องทางเดินหรืออาจจะวางเรียงก้ันเป็นส่วนของห้องประชุมขนาดเล็ก ๆ ได้ 

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นรูปแบบโดยรวมของ Mobile office ที่ Ushioda ได้จัดขึ้นเพ่ือ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการปรึกษาหารือเรื่องงาน และประสานงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งพนักงานจะไม่มีที่นั่งประจ าหรือนั่งชิดติดกับผู้ร่วมงานคนใดคนหนึ่งตลอดเวลาหรือทุกๆ
วันแต่พนักงานจะสามารถย้ายที่นั่งไปนั่งกับเพ่ือนร่วมงานที่ต้องการประสานงานหรือปฏิบัติงาน
ร่วมกันเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องติดต่อประสานงานเท่านั้น และเมื่อเสร็จภารกิจก็จะย้ายไปนั่งกับเพ่ือน
ร่วมงานคนอ่ืนที่จะต้องประสานงานในเรื่องอ่ืนๆต่อไป ส านักงานนี้จะมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทั้งในระยะใกล้และไกลนอกจากนั้นได้มีการวางกระถางไม้
ประดับตกแต่งทั่วส านักงานท าให้เกิดความร่มรื่นและส านักงานในแต่ละชั้นของตึกท างานได้มีการ
จัดแบ่งส่วนของส านักงานตามภาระการใช้งานเป็น 4 ส่วนดังนี้(Umemoto Katsuhiro: 2002) 

1. Base Zone ซึ่งเป็นเนื้อที่ส่วนใหญ่ของห้องท างานที่พนักงานจะหมุนเวียนกันมานั่ง
ท างานเป็นกลุ่มๆ ตามโต๊ะท างานที่จัดไว้โต๊ะละ 4 คน งานส่วนใหญ่จะเป็นการประสานงานปรึกษา
งาน รวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน 

 
ภาพที่ 7 แสดงส่วน Base Zone 
 

2. Creative Zone เป็นส่วนของส านักงานที่มักจะจัดให้อยู่ริมหน้าต่างมีจอพลาสม่า 
(plasma) ขนาด 42 นิ้วไว้ส าหรับแสดง หรือน าเสนอข้อมูล พ้ืนที่ในส่วนนี้จะจัดไว้ส าหรับการประชุม 
อย่างเป็นทางการของคณะท างานกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือระดมสมองหาแนวคิดใหม่ๆ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานจะเชื่อมต่อกับระบบอินทราเน็ต (Intranet) แบบไร้สายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูลและน าเสนอบนจอพลาสม่า ประกอบการประชุมของคณะท างาน นอกจากนั้นได้มีการใช้ต้นไม้
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กระถาง วางเรียงเป็นแนวเพ่ือกั้นให้เป็นสัดส่วนส าหรับการเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก ในลักษณะนี้ 
และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงส่วน Creative Zone 
 

3. Concentration Zone เป็นส่วนของส านักงานที่จัดไว้ส าหรับการท างานที่ต้องการ 
สมาธิในการท างานมากเช่นการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของวิศวกร (system engineers) 
หรืองานร่างแผนงานโครงการต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้ มักจะเป็นงานที่ต่อเนื่องจากการประชุมระดมสมอง
ในส่วนของ Creative Zone ดังนั้นส านักงานในส่วนนี้ จะถูกจัดให้เป็นสัดส่วน เฉพาะด้วยผนังแบบ
เคลื่อนย้ายได้ (Partitions) ไม่สูงมากนัก และมีโต๊ะท างานเล็กๆ เฉพาะบุคคลพร้อมปลั๊กไฟฟ้า และ
ปลั๊กต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงส่วน Concentration Zone 
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4. Refresh Zone เป็นส่วนที่จัดไว้ส าหรับเป็นที่พักผ่อนของพนักงานซึ่งจะมีที่สูบบุหรี่ 
พัดลมดูดอากาศ ตู้แช่เครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ และท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ ส านักงานในส่วนนี้นอกจาก
เป็นที่พักผ่อนของพนักงาน แล้วยังเป็นสถานที่ให้พนักงานทุกแผนกได้พูดคุยท าความรู้จักเพ่ือนใหม่ๆ 
อย่างไม่เป็นทางการ 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงส่วน Refresh Zone 
 

จากการจัดส านักงานแบบ Mobile Office ข้างต้น เมื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบข้อดี
และข้อจ ากัดของการจัดส านักงานแบบส่วนตัว (The Private Office) และการจัดส านักงานแบบเปิด 
(The Open Office) ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นนั้น จะพบว่า Mobile Office เป็นรูปแบบ
ส านักงานที่ช่วยแก้ปัญหาภายใต้ข้อจ ากัดของการจัดส านักงานแบบส่วนตัวและการจัดส านักงานแบบ
เปิด กล่าวคือ ส านักงานแบบ Mobile Office เป็นศูนย์การเรียนรู้ ไม่มีขอบเขตที่รัดตัว (Bounder 
less) เป็นรูปแบบส านักงานที่เปิดกว้างและเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ
อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน สามารถมองภาพอนาคตของ
องค์ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน เกิดการยอมรับและร่วมกันวางแผนงาน สนับสนุนให้พนักงานแต่ละคน
สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ได้
ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ แดลเนียล เอช คิม (Danil H. Kim อ้างใน มานิจ วราภาคย์: 2545) นักวิชาการของสถาบัน MIT 
ได้กล่าวถึงผลการวิจัยในเรื่องการเรียนรู้ของคนและองค์กรว่า การแลกเปลี่ยนความรู้และข่าวสารใน
บรรยากาศไม่เป็นทางการ โดยการเล่าข้อมูล ปรึกษาหารือ ถกเถียงอภิปราย หรือให้ข้อเสนอแนะถึง
วิธีการท างานใหม่ๆ ในองค์กร เป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริงที่มีคุณค่ามากกว่าการจัดประชุมสัมมานาใน
องค์กร 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการจัดรูปแบบส านักงาน รูปแบบธรรมดากับการจัดแบบ     
Mobile Office 

กำรเปรียบเทียบกำรจัดส ำนักงำนทั้ง 2 รูปแบบ 
 

กำรจัดรูปแบบส ำนักงำนรูปแบบธรรมดำ 
 

กำรจัดรูปส ำนักงำน MOBILE OFFICE 
 

1. โต๊ะท างานประจ า 1. สามารถเปลี่ยนโต๊ะท างานได้ 
2. ใช้ผนังทึบให้การกั้นพ้ืนที่ในส่วนต่างๆ 2. ไม่มีผนังก้ันไม่ผนังกั้นเฉพาะห้อง

ผู้อ านวยการ 
3. มีพ้ืนที่ตู้เอกสารแต่ละโต๊ะ      3. เอกสารส่วนใหญ่จะถูกเก็บเป็น            

Digital  File ในเครื่องแม่ข่าย 
          4. เนื้อท่ีในส่วนท างานเป็นพื้นที่ตายตัวไม่

สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ 
     4. ทีท่ างานมีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยน

รูปแบบได้ 
5. การสื่อสารส่วนใหญ่ไม่ไร้สายมีพนักงาน

ส าหรับเดินเอกสาร 
     5. การสื่อสารส่วนใหญ่เป็นแบบไร้สาย 

6. ไม่มีการท างานเป็นทีมแลกเปลี่ยนความรู้
ได้โดยประชุมเท่านั้น 

     6. มีการท างานเป็นทีมแลกเปลี่ยนความรู้
ได้ที่พ้ืนที่ร่วม 

7. ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานคนเดิมตลอด      7. ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานอื่นเรื่อยๆ 
8. ต้องมีพ้ืนที่เครื่องถ่ายเอกสารเพราะงาน

ส่วนใหญ่เป็นเอกสาร 
     8. ไม่ต้องใช้กระดาษข้อมูลจะอยู่ในเครื่อง

เฉพาะตัว 
9. มีการประชุมอย่างเป็นทางการตลอด      9. พนักงานประชุมหารือตลอดเวลาใน

ขณะที่โต๊ะท างานในพ้ืนที่เดียวกัน 
10. ห้องท างานปิดทึบเป็นส่วนตัว      10. ห้องท างานเปิดโล่ง 
11. มีช่องว่างระหว่างพนักงานในองค์กร      11. ลดช่องว่างระหว่างพนักงานในองค์กร 

12.      12. ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับผ่อนคลาย      12. มีพ้ืนที่ส าหรับผ่อนคลาย 
 

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบจากจัดรูปแบบส านักงานรูปแบบดั้งเดิมกับการจัดแบบ 
Mobile Office ท าให้เห็นถึงข้อดีของการจัดรูปแบบส านักงาน Mobile Office. จะสามารถเพ่ิมเนื้อที่
ใช้สอยของส านักงานได้มากขึ้นกว่าเดิม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เนื่องจากเปลี่ยนโต๊ะ
ท างานจากเดิมที่เป็นโต๊ะส่วนบุคคล ไปเป็นโต๊ะท างานใหญ่ขนาด 4 ที่นั่ง และนั่งท างานร่วมกันท างาน
ร่วมกันท างานร่วมกันท างานร่วมกันท างานร่วมกันท างานร่วมกันลดการใช้ผนัง Partition กั้นเป็นห้อง
ท างานของแต่ละบุคคล จึงท าให้ส านักงานโล่ง ขึ้นกว่าเดิม ลดการใช้ตู้เอกสาร เนื่องจากเอกสารส่วน
ใหญ่จะถูกจัดเก็บเป็น Digital file ในเครื่องแม่ข่าย (Server) เนื้อที่ห้องท างานมีความยึดหยุ่น 
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(Flexible) เนื่องจากสะดวก และคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบส านักงาน ให้สามารถใช้งาน ได้
ตามวัตถุประสงค์ได้ทันที เช่น สามารถจัดเป็นห้องประชุม โดยเพียงแต่น าต้นไม้กระถางมากั้นเป็นแนว
ห้อง และน าจอ พลาสม่า มาติดตั้ง ก็สามารถเป็นห้องประชุมได้แล้ว และเมื่อเลิกใช้งาน ก็สามารถ 
ปรับเปลี่ยนเป็น Base Zone ได้ทันทีลดการเดินสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ เพราะการสื่อสารส่วนใหญ่ 
จะเป็นแบบไร้สาย (Wireless) พนักงานไม่มีโต๊ะท างานประจ าตัว จึงสามารถย้ายที่นั่ง เพ่ือท างาน
ร่วมกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ ตามภาระงาน ที่ต้องท างานร่วมกัน เป็นส านักงานที่ลดการใช้กระดาษ
ลงให้น้อยที่สุด จนสุดท้ายจะกลายเป็นส านักงานไร้กระดาษ (Paperless office) นอกจากนั้นจะช่วย
ลดการใช้เครื่องถ่ายเอกสารด้วยการใช้การจัดการความรู้ (KM) มาเป็นการจัดส านักงานนี้ จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange) ทักษะและประสบการณ์ความรู้
เฉพาะตัว (Individual Knowledge) การใช้ความรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing)การสร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ (Knowledge Creation)ลดช่องว่างระหว่างพนักงานในองค์กร เพราะแต่ละคนจะมีความ
คล่องตัวในการเข้ามาพบปะพูดคุย และปรึกษาหารือ ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว นอกจากนั้นจะมี
โฮมเพจส่วนบุคคลเป็นสื่อกลางให้เกิดสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยข้างต้นนี้แล้วจะเห็นว่าหาก
ส านักงานทั่วๆ ไปในขณะนี้ จะปรับเปลี่ยนรูปแบบส านักงานให้เป็น Mobile Office นั้นน่าจะอยู่ใน
วิสัยที่สามารถ ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ยากมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่มีความพร้อมกันอยู่แล้ว ครุภัณฑ์ที่
จะหามาเพ่ิมเติม ก็จะเป็นเครื่อง Notebook ประจ าตัวของพนักงานซึ่งในขณะนี้ส่วนใหญ่พนักงานจะ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ใช้งานในส านักงาน และความส าเร็จอีกประการหนึ่งของการจัด Mobile 
Office นี้ Ushioda ได้ให้ความเห็นว่าจะต้องมีการวางแผนร่วมกัน ระหว่างพนักงานและผู้บริหารใน
องค์กร เพ่ือให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ร่วมกัน และได้ใช้เวลาเกือบ 1 ปีในการวางแผนและ
เตรียมการ(ปี พ.ศ. 2546) และเมื่อปรับปรุงส านักงานเป็น Mobile Office แล้ว จากการสอบถาม
พนักงาน ได้พบว่า พนักงานต้องใช้เวลา 2-3 เดือน จึงเกิดความเคยชิน และยอมรับ ส านักงานรูปแบบ
ใหม่ Ushioda ได้เริ่มรูปแบบของ Mobile Office เฉพาะในส านักงาน CMH ของบริษัท NTT 
DoCoMo  

5. ผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุนีย์ พุทธภัทร (2542) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในบริษัท 

ไทยิน ไพลีเอสเตอร์ จ ากัด โดยศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษากลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มส านักงาน กลุ่มงานผลิต และกลุ่มเทคนิค 
ยกเว้นระดับผู้บริหารต าแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไปในปี พ.ศ. 2541 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้
แบบสอบถาม จ านวน 278 ชุดและผลการศึกษาสรุปได้ว่า พนักงานในบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ 
จ ากัด มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลางและระดับความพึงพอใจในการท างาน
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เรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ ความส าเร็จในการท างาน ความมั่นคงในการท างาน
ความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ความสัมพันธ์กับหัวหน้าสายงาน
ความก้าวหน้าในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือและเงินเดือน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณสมบัติ ส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จ ากัด กับระดับความพึงพอใจ
ในการท างาน พบว่า มีคุณสมบัติส่วนบุคคลบางคุณสมบัติมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจบาง
ปัจจัยเท่านั้น 

นรวีร์ ศรีเพ็ญ (2541) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพึงพอใจในด้านลักษณะงานมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า ด้าน
ค่าจ้างและสวัสดิการ ตามล าดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ
ระยะเวลาการท างาน ลักษณะต าแหน่งสายงาน ระดับต าแหน่ง เงินเดือน และระยะการเดินทางจาก
บ้านถึงที่ท างานที่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาของพนักงาน ไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่
พึงพอใจในการปฏิบัติงานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือด้านการปกครองบังคับบัญชา มุ่งประเด็น
ส าคัญไปที่ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ ทักษะ และความยุติธรรม รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้าน
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการและสุดท้ายคือ ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า 

พิชิต บุตรศรีสวย (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร        
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ความรับผิดชอบ ความเป็นส่วนตัวการบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร 
ความมั่นคงในงาน ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ 
ลักษณะของงาน เงินเดือน และสภาพการท างานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน จ าแนกตามเพศต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน พบว่า บุคลากรที่มีเพศ ต าแหน่ง 
และประสบการณ์การท างานต่างกันจะมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจรายด้าน พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง ในด้านความส าเร็จของงาน สภาพ
การท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานและ
ด้านความมั่นคงในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป มีความพึงพอใจสูงกว่านักวิชาการศึกษา ในด้านความส าเร็จของงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และด้านความรับผิดชอบเงินเดือน ความมั่นคงในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 15 ปี มีความพึงพอใจสูงกว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 15 – 25 ปี ในด้านลักษณะของงาน ความก้าวหน้า การบังคับบัญชา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

 

และนโยบายและการบริหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 15 ปี มีความพึงพอใจสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 25 ปีขึ้นไป ในด้านความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงควรน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศ 
ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างานต่างกัน ให้มีความพึงพอใจที่สูงขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ไพบูลย์ โรจน์พิทยากูล (2542) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จของงานด้านการยอมรับนับถือ 
และด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านลักษณะงานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชาด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านประเภทข้าราชการต่างกันแล้วพบว่า มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อทดสอบรายองค์ประกอบ 
พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจในด้านความส าเร็จของงาน
มากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพังงา จากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรให้เกียรติ
ยกย่องและยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ควรมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติตรงกับความรู้ 
ความสามารถและบทบาทหน้าที่ตามต าแหน่ง ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าสร้าง
จิตส านึกในการปฏิบัติงานหรือร่วมตัดสินใจ ผู้บังคับบัญชาควรมีคุณธรรม สร้างความเป็นกันเองใน
การท างานร่วมกัน ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประชุมพบปะหรือสังสรรค์กันให้มากขึ้นมีการ
ประสานงานภายในด้วยบรรยากาศที่ดี ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมทั่วถึง 
ควรปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม ส่วนแนวทางการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า เจ้าหน้าที่เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านรางวัลตอบแทน ด้านการบริหาร และด้านงานตามล าดับ 

อมรรัตน์ (2549) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการท างาน และความพึง
พอใจในงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานฝ่ายผลิต  กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปัง
ตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงาน ด้านลักษณะงานโอกาสความก้าวหน้าในงาน
ผลตอบแทน และผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออกจากงานอย่างมีนัยส าคัญ  
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(p<0.01) เช่นเดียวกันกับความพึงพอใจในงานด้านเพ่ือนร่วมงานซึ่งมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ตั้งใจลาออกจากงานอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เพ่ือเป็นการลดความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต ควรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในงานมากขึ้น ปรับปรุงตาราง ช่วงเวลาท างาน
และจัดสวัสดิการบ้านพักส าหรับสภาพแวดล้อมในการท างานเช่นด้านความเข้มของแสง ด้านอุณหภูมิ 
ด้านการวางผังสถานที่ท างาน และความปลอดภัยในการท างาน ควรได้รับปรับปรุงให้มีมาตรฐานมาก
ขึ้นกับความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงานซึ่งมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออกจากงาน 

สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผลสรุปความพึงพอใจในการท างาน มีเหตุผลหลักคือ 
ความส าเร็จในการท างาน ความมั่นคงในการท างานความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับหัวหน้าสายงานความก้าวหน้าในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือและ
เงินเดือน เหตุผลรองลงมาคือ ด้านลักษณะงาน ด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านค่าจ้างและ
สวัสดิการ และเหตุผลสุดท้ายคือ ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า ท าให้สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท างานของพนักงานส่วนใหญ่เกี่ยวทางด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ในการวิจัยในครั้งนี้ท าการวิจัยทางด้านสังคม และด้านสิ่งแวดในการ
ปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของพนักงาน ในการปฏิบัติงานในการจัดรูปแบบส านักงานที่
ต่างกัน ทั้งส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา และรูปแบบ Mobile Office  
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บทที่ 3 
กำรด ำเนินงำนวิจัย 

 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ(Qualitative and Quantitative 

Research) ด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและน าข้อมูลไปสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire)ใช้
เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีรายละเอียดของการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 

เพ่ือการเปรียบเทียบความพึงพอใจ การศึกษานี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีปฏิบัติงาน
รูปแบบเดียวกันภายในส านักงานท่ีมีการจัดส านักงานรูปแบบที่ต่างกัน การศึกษาครั้งนี้จึงได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากพนักงานบริษัท KTC Smart office จ ากัด ที่อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC 2) ในชั้นที่ P2 
และ ชั้นที่ 14 มาเปรียบเทียบกัน  

กลุ่มตัวอย่างที่ 1 พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา (ชั้น P2) 
จ านวน 26 คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 220 ตารางเมตร เนื่องจากพนักงานที่ท างานในชั้น P2 มีจ านวนเพียง 
30-40 คน และไม่ได้นั่งประจ าที่นั่ง ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง เพียง 26 คน ประมาณ 20% ของชั้น P2 
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ภาพที่ 11 แสดงผังอาคารชั้น P2 ที่จัดส านักงานแบบธรรมดา 

 

 
ภาพที่ 12 แสดงที่ตั้งของส านักงานธรรมดาในชั้น P2 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงพื้นท่ีท างานรวม 

โถงต้อนรับ 
ต ำแหน่งท่ีตั้งส ำนักงำนรูปแบบธรรมดำ 

ด้านหลงัอาคาร 

ที่จอดรถ 
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ภาพที่ 14 แสดงพืน้ที่ท างานหัวหน้าฝ่าย 

 

 
ภาพที่ 15 แสดงโต๊ะท างานหัวหน้าฝ่าย 

 

 
ภาพที่ 16 แสดงโต๊ะท างานพนักงานทั่วไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

 

 

 
ภาพที่ 17 แสดงชั้นเก็บเอกสาร 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile Office (ชั้น 11) 
จ านวน 59 คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2000 ตารางเมตร 

ภาพที่ 18 แสดงผังอาคาร ชั้น 11 ที่จัดรูปส านักงานแบบ Mobile Office 

โถงลฟิท์ 

ด้านหน้าอาคาร 
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ภาพที่ 19 แสดงพื้นท่ีท างานรวม 

 

  
ภาพที่ 20 แสดงมุมพักผ่อน นั่งเล่น 

 

 
ภาพที่ 21 แสดงโต๊ะท างานแบบที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
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ภาพที่ 22 แสดงโต๊ะท างานแบบที่ต้องน าคอมพิวเตอร์พกพามาท างาน 

 

 
ภาพที่ 23 แสดงจุดลงทะเบียนเลือกท่ีนั่ง 

 
2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจและการประหยัดพลังงานในการ
จัดรูปแบบOffice รูปแบบเดิมและแบบ Mobile Office โดยมีตัวแปรดังนี้ 

2.1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ การจัดส านักงานและสภาพแวดล้อม 
2.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจ และพลังงานที่ใช้ใน

ส านักงาน 
2.3. ตัวแปรควบคุม(Control Variable) คือ บริษัทที่ท างาน ประเภทงาน และอาคาร

ส านักงาน 
2.4. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ(Confounding Variable) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจและการประหยัดพลังงานในการจัดรูปแบบOffice รูปแบบเดิมและแบบ 
Mobile Office โดยมีปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ คือ  

   ส
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2.4.1. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ทางด้าน เพศ อายุ การศึกษา  
2.4.2. หน้าที่การงาน คือ งานที่ชั้น P2 เป็นชั้นที่ท างานในรูปแบบ Office เดิม 

เป็นงานที่ท าเกี่ยวกับอาคารและการบริหารต่างๆ ส่วนงานที่ท าในที่ 14 และการท างานในรูปแบบ 
Smart Office เป็นลักษณะงานแบบการติดต่อลูกค้าในบริการด้านบัตรเครดิต 

2.4.3. ลักษณะงาน คือ งานบนกระดาษ และงานบนคอมพิวเตอร์ 
 

3. เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้อาศัยการเก็บข้อมูลต้นความพึง

พอใจโดยการใช้แบบสอบถามได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยจากการศึกษา
วิจัยค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์แบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของความพึง
พอใจที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบส านักงาน ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามได้ก าหนดอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักความพึงพอใจในการท างาน 

แบบสอบถามได้ประกอบไปด้วยลักษณะของค าถามปลายปิด (Close–ended 
Questions) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ (ตัวอย่างแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก ก.) 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้อาคารที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน การสอบถามระยะวันในการท างาน การระบุชั้นที่นั่ง
ท างาน อุปกรณ์ท่ีใช้บนโต๊ะท างาน และการระบุต าแหน่งที่นั่งในพ้ืนที่ส านักงาน 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน และความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงานแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบการกาที่นั่งและบอกถึงเหตุผล ได้แก่ การระบุต าแหน่งที่นั่ง
บ่อยท่ีสุด การระบุต าแหน่งที่นั่งที่พอใจมากที่สุด และการระบุต าแหน่งที่พอใจน้อยที่สุด  

ส่วนที่ 2 เป็นการกาเครื่องหมายลงในช่องที่ระดับความพึงพอใจ เป็น 4 ค่า
ระดับ โดยให้เลือกตอบค าถามเพียงข้อเดียว คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และไม่พึง
พอใจมากที่สุด การแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 4 ระดับ เนื่องจากการแบ่งระดับออกอย่าง
ชัดเจน ไม่มีระดับปานกลาง เพ่ือให้แยกระหว่างพึงพอใจและไม่พึงพอใจชัดเจน จ านวน 11 ข้อ ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์คะแนนค าตอบ ดังนี้ 

ระดับความเห็น     ระดับคะแนน 
พึงพอใจมากที่สุด            เท่ากับ   4 
พึงพอใจ เท่ากับ   3 
ไม่พึงพอใจ   เท่ากับ   2 
ไม่พึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ   1 
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ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บไปแล้วได้แปลงค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นระดับความเห็น

ต่างๆดังนี ้
ระดับความเห็น             ระดับคะแนน 
พึงพอใจมากที่สุด   เท่ากับ        3.26 – 4.00 
พึงพอใจ    เท่ากับ        2.51 – 3.25 
ไม่พึงพอใจ   เท่ากับ        1.76 – 2.50 
ไม่พึงพอใจมากที่สุด  เทา่กับ        1.00 – 1.75 

 
4. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถามในตอนที่ 1 และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถามในตอนที่ 2 และ3 ได้แก่ การอธิบายโดยใช้  

1.1. ค่าร้อยละ  
1.2. ค่าความถ่ี  
1.3. ค่าเฉลี่ย  
1.4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ค่าสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytic Statistic) โดยทดสอบสมมติฐานด้วย T-Test 
ทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ใช้ส าหรับการทดสอบข้อมูลที่มีการแจกแจง
แบบปกติ (Normal Distribution) ส าหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม มี2 ลักษณะคือเป็นตัวอย่างที่อิสระกัน 
และตัวอย่างท่ีสัมพันธ์กัน โดยใช้โปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลวัดผล (SPSS) 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจ และการ

ประหยัดพลังงานในการจัดรูปแบบส านักงานธรรมดาและแบบ Mobile Office ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ตัวอย่างที่รวบรวมมาได้จ านวน 85 ชุด ( 26 ชุดจากพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดา และ 
59 ชุดจากพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบ Mobile Office) มาท าการวิเคราะห์ ด้วยวิธีการทาง
สถิติตามวัตถุของการวิจัย โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ไว้ 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
ส านักงานรูปแบบธรรมดา (ชั้น P1 ) และส านักงานแบบ Mobile Office ( ชั้น 14) 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุงาน การเข้าท างานใน 1 อาทิตย์ และอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะท างาน วิเคราะห์โดยการค านวณหา
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ในการเลือกที่นั่งในส านักงาน คือ ต าแหน่งที่
นั่งบ่อยที่สุด ต าแหน่งที่รู้สึกพึงพอใจมากที่สุด ต าแหน่งที่รู้สึกไม่พึงพอใจน้อยที่สุด  วิเคราะห์โดยการ
ค านวณหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พฤติกรรม ระดับความพึงพอใจ ต่อการพึงพอใจต่อ
สภาพการท างาน สถานที่ท างานและความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ในประเด็นทั้งหมด 11 ประเด็น 
วิเคราะห์โดยการค านวณหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Percentage) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ สถิติเชิงอ้างอิง 

ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ จากการเก็บข้อมูลค่าไฟฟ้า และการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ในบทนี้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 
  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 

SD  หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
n  หมายถึง  จ านวนของตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
t  หมายถึง  ค่าสถิติ t ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
P-Value หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบในกำรออกแบบสภำพแวดล้อมภำยในส ำนักงำน
รูปแบบธรรมดำ (ชั้น P1 ) และส ำนักงำนแบบ Mobile Office ( ชั้น 14) 

1. รูปแบบในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในส านักงานรูปแบบธรรมดา ในชั้น P2 มี
พ้ืนที่ประมาณ 220 ตารางเมตร มีที่นั่งท างานประมาณ 40 ที่นั่ง ซึ่งเดิมทีเป็นชั้นจอดรถ แต่ทางฝ่าย
อาคารได้แบ่งท าเป็นส านักงานที่ท าเกี่ยวกับ การจัดการอาคาร บริหารอาคาร ฝ่ายเทคนิคและฝ่าย
ซ่อมบ ารุงอาคาร การจัดพ้ืนที่ส านักงานรูปแบบธรรมดา เป็นการจัดส านักงานแบบเปิดโดยจัดแบบ
ธรรมชาติ (Landscape  Form)  การจัดแบบนี้ จะใช้วิธีการแยกกลุ่มการท างานออกเป็นส่วนๆ โดย
จัดให้ส่วนที่ต้องการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ติดกัน ส่วนที่ไม่ต้องติดกันอย่างต่อเนื่องให้
จัดห่างออกไป อาจใช้วิธีโทรศัพท์ติดต่อกันแทน การจัดแบบนี้ จะท าให้เห็นกลุ่มคนท างานที่มีทั้งขนาด
ใหญ่ และขนาดเล็กสลับกันไปมา ไม่ได้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นระเบียบ แต่เน้นที่ความคล่องตัวใน
การท างาน 

 
ภาพที่ 24 แสดงการจัดพื้นท่ีส านักงานรูปแบบธรรมดา 
 

จากรูปภาพที่ แสดงการจัดรูปแบบพ้ืนที่ส านักงานรูปแบบธรรมดา ส านักงานตั้งอยู่ด้าน
ในพ้ืนที่จอดรถ มุมซ้ายของอาคาร พ้ืนที่ ประมาณ 220 ตารางเมตร มีพนักงานที่ท างานประมาณ    
45 คน ที่นั่งจ านวน 40 ที่นั่ง แบ่งออกเป็น 7 ห้อง คือส่วนติดต่อด้านหน้า ห้องฝ่ายเอกสารด้าน
ซ้ายมือ ห้องฝ่ายอาคารด้านขวามือ ห้องพนักงานทั่วไปมีห้องเก็บของภายในห้อง ด้านหลังขวามือเป็น
ห้องเก็บอุปกรณ์ส านักงาน ด้านหลังซ้ายมือห้องฝ่ายเทคนิค  
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ภาพที่ 25 แสดงทางเข้าของส านักงาน ชั้น P2 
 

ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซน (zone) ที่นั่งเพ่ือท าการวิเคราะห์แต่ละ
โซน (zone) ทั้งหมด 7 zone ดังนี้ 

 
ภาพที่ 26 แสดงการแบ่งโซน (zone) ที่นั่ง 

 
ZONE ที่ 1 เป็นห้องฝ่ายเทคนิค ภายในห้องประกอบไปด้วย โต๊ะท างาน 4 โต๊ะ ที่นั่ง    

4 ที่นั่ง มีโต๊ะกลางวางอุปกรณ์ ตู้เก็บเอกสาร 3 ตู้ ภายในห้องมีหน้าต่างด้านหลังมองออกไปเป็นผนัง
ของที่จอดรถ 
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ภาพที่ 27 แสดงที่นั่งภายใน ZONE 1 
 

ZONE ที่ 2 เป็นส่วนของหัวหน้าฝ่าย ประกอบด้วย โต๊ะประจ าต าแหน่ง 1 โต๊ะ ที่นั่ง     
2 ที่ ส าหรับผู้มาติดต่อ ตู้เอกสารภายในส่วนที่นั่ง มีฉากกั้นเพ่ือแบ่งเขตส่วนตัว สามารถมองเห็น
พนักงานภายในห้องทั้งหมด ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวในการท างาน  

 
 

 
ภาพที่ 28 แสดงที่นั่งภายใน ZONE 2 
 

ZONE ที่ 3 เป็นส่วนที่นั่งของพนักงานประกอบด้วย ที่นั่ง 11 ที่นั่ง มีตู้เก็บเอกสาร
ด้านหลัง และด้านข้างมุมในของห้อง สามารถเดินไปภายในห้องเก็บอุปกรณ์และส่วนบริการ คือ ตู้กด
น้ า ตู้เย็น  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

 

  
ภาพที่ 29 แสดงที่นั่งภายใน ZONE 3 
 

ZONE ที่ 4 เป็นส่วนที่นั่งของพนักงาน ประกอบด้วย ที่นั่ง 8 ที่นั่ง ฉากกั้นส าหรับพ้ืนที่
หัวหน้าฝ่าย 1 ส่วน ตู้เก็บเอกสารด้านข้างมุมในของห้อง เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าออกของห้อง
ท างาน 

 
ภาพที่ 30 แสดงที่นั่งหัวหน้าภายใน ZONE 4  

 

  
ภาพที่ 31 แสดงที่นั่งภายใน ZONE 4  
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ZONE ที่ 5 เป็นส่วนที่นั่งของพนักงาน ประกอบด้วยที่นั่ง 4 ที่นั่ง ตู้เก็บเอกสารด้านข้าง
มุมในของห้อง เยื้องกับทางเข้าออกของพนักงาน 
 

  
ภาพที่ 32 แสดงที่นั่งภายใน ZONE 5 
 

ZONE ที่ 6 เป็นห้องท างานฝ่ายเอกสาร ภายในห้องประกอบไปด้วย โต๊ะท างาน 6 ที่นั่ง 
หัวหน้าฝ่ายจะนั่งอยู่ด้านในสุดของห้อง มีตู้เก็บเอกสารด้านข้างมุมห้องและด้านข้างของโต๊ะท างานทุก
โต๊ะ 
 

  
ภาพที่ 33 แสดงที่นั่งภายใน ZONE 6 
 

ZONE ที่ 7 เป็นห้องท างานฝ่ายอาคาร ภายในห้องประกอบไปด้วย โต๊ะท างาน 6 ที่นั่ง 
หัวหน้าฝ่ายจะนั่งอยู่ด้านในสุดของห้อง ไม่มีตู้เก็บเอกสารภายในห้อง เอกสารต่างๆจะวางบนโต๊ะหรือ
ที่พ้ืน 
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ภาพที่ 34 แสดงที่นั่งภายใน ZONE 7 
 

  
ภาพที่ 35 แสดงส่วนติดต่อกับบุคคลภายนอก 
 

  
ภาพที่ 36 แสดงการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะท างาน 
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ภาพที่ 37 แสดงการจัดอุปกรณ์ส านักงานส่วนกลาง 
 

 
ภาพที่ 38 แสดงพื้นท่ีส่วนบริการเครื่องดื่มของพนักงานส่วนรวม 
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2. รูปแบบในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในส านักงานรูปแบบMobile Office ใน
ชั้น 14 มีพ้ืนที่ 2200 ตารางเมตร มีที่นั่งท างาน 202 ที่นั่ง เป็นส านักงานท่ีท าเก่ียวกับบัตรเครดิต และ
สินเชื่อ เป็นการจัดส านักงานแบบ Mobile Office  

 
ภาพที่ 39 แสดงผังส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile Office ชั้นที่ 14 

 
โดยมีหลักการของส านักงานรูปแบบ KTC Smart Office มี 3 ประการ ดังนี้ 

2.1. ไม่มีอาณาเขต (No Boundary) เคทีซีบริหารจัดการส านักงานโดยยกเลิกที่นั่ง
เฉพาะของพนักงานแต่ละคน เหลือเพียงผู้บริหารระดับสูง ระดับรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
เท่านั้นที่ยังมีโต๊ะท างานประจ า โดยพนักงานทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้อย่างอิสระ ไม่มีการแบ่งโซน
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ไม่มีการแบ่งแยกแผนก พนักงานมีการหมุนเวียนสลับที่นั่งกันไปตลอด 
เพ่ือลดความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ของพนักงาน ไม่มีอาณาเขตของตนเอง (No Boundary) มีการจัดพ้ืนที่
ส าหรับประชุมรวมอยู่แบบลดความเป็นทางการอยู่ในพ้ืนที่ส านักงาน เพ่ือสนับสนุนการปรึกษาหารือ
และระดมความคิดเห็นระหว่างท างานอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับการจัดพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนไว้หลาย
จุดในส านักงาน 

2.2. รูปแบบการท างานใหม่ (New Working Lifestyle) การไม่มีที่นั่งประจ า เคทีซีให้
พนักงานสามารถเลือกที่นั่งท างานได้อย่างอิสระหน้าประตูแต่ละชั้นจะมีจุดลงทะเบียน (Register) บน
จอ LCD เพ่ือเลือกที่นั่งตามอัธยาศัยด้วยบัตรพนักงานเป็นระบบ Free-Seating หากต้องการนั่งใกล้
เพ่ือนร่วมงานที่สนิท ก็สามารถพิมพ์ชื่อเพ่ือนคนนั้นเพื่อตรวจสอบจุดที่นั่งได้บนหน้าจด LCD จะแสดง
ผังการนั่ง จุดสีแดง หมายถึง มีคนนั่งแล้ว ส่วนสีเขียว แสดงว่า ยังมีที่นั่งว่างอยู่  
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ภาพที่ 40 แสดงจุดลงทะเบียนเลือกท่ีนั่ง 

การใช้ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย พนักงานสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ ผ่านอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตด้วยระบบ WI-FI, LAN Network 
ทั่วทั้งพ้ืนที่ส านักงาน และไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถท างานได้ตามปกติ โดยการน าระบบ Log in มาใช้
กับทุกระบบบนโต๊ะท างาน ทั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone (Internet Protocol Phone) และ
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โดยในช่วงแรกได้มีการทดลองระบบกับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 
KTC Smart Office ที่ชั้น 11 ก่อน ต่อมาจึงได้ขยายไปสู่ส านักงานในชั้น 14  

 

 
ภาพที่ 41 แสดงการใช้งานระบบโทรศัพท์ IP Phone กับคอมพิวเตอร์พกพา 
 

2.3 โต๊ะท างานประหยัดพ้ืนที่ โต๊ะท างานได้รับการออกแบบให้กะทัดรัดไม่มีลิ้นชัก 
หรือตูเ้ก็บเอกสารจากขนาด 120 เซนติเมตร ลดลงเหลือ 70 เซนติเมตร เน้นให้มีลักษณะโค้งมน สอด
รับกับพ้ืนที่และประโยชน์ใช้งาน เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ส่วนรวมให้มากขึ้น และลดพ้ืนที่ใช้สอยส่วนตัวให้วางได้
เพียงคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) บนโต๊ะท างานของพนักงานจะไม่มีการน าสิ่งของที่ไม่เก่ียวกับ 
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การท างานมาวางไว้เลย เช่น รูปถ่าย ตุ๊กตา ของใช้ส่วนตัว เนื่องจากมีพ้ืนที่ส่วนตัวน้อยและจะท าให้
เกิดความไม่เป็นระเบียบบริเวณส านักงาน 
 

 
ภาพที่ 42 แสดงรูปแบบโต๊ะท างานที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
 

ลักษณะการจัดโต๊ะท างานส าหรับพนักงานจะจัดไว้เป็นกลุ่ม มามีการแบ่งแยกพ้ืนที่
ท างานของแต่ละหน่วยงานเป็นเอกเทศ ไม่มีฉากหรือผนังทึบกั้นหรือระหว่างโต๊ะท างานไม่มีการ
จัดล าดับที่นั่งตามต าแหน่งหน้าที่ แต่พ้ืนที่ท างานของหัวหน้างานกับพนักงานจะอยู่ด้วยกัน ซึ่งเกิดจาก
การต้องการให้หัวหน้างานและพนักงานได้ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด สะดวกในการติดต่อภายใน
ส านักงาน และยังเป็นการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ภายในส านักงานนอกเหนือไปจากการสร้างความ
เสมอภาค และสร้างความสนิทสนมกันภายในองค์กร 

ส าหรับฉากก้ัน (Partition) ระหว่างโซนที่นั่ง ออกแบบให้โปร่งตาเหมือนมุ้งหรือตาข่าย 
ส่วนฉากก้ัน (Partition) ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับกลุ่มโต๊ะท างานใช้ฉากล้อเลื่อนต่างสี เช่น ฟ้า 
ม่วง เขียว ส้ม แดง เหลือง ในแต่ละโซนท าให้พนักงานรู้สึกสบาย ไม่กดดันเหมือนการนั่งอยู่ในคอก
สี่เหลี่ยม  

 
ภาพที่ 43 แสดงฉากกั้นและการตกแต่งภายใน 
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2.4 การจัดการสัมภาระส่วนตัวของบุคลากรเคทีซีแจกกระเป๋าลากให้พนักงาสนบรรจุ
คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) และเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งจัดให้มีล็อคเกอร์ (Locker) ให้
พนักงานเก็บสัมภาระส่วนตัว มิให้น าไปวางเกะกะบนโต๊ะท างาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44 แสดงกระเป๋าบรรจุเครื่องมือการใช้งาน 
 

2.5 พ้ืนที่เก็บเอกสาร นอกจากการน าระบบการจัดเก็บเอกสารแบบ Paperless ด้วย
การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพ่ือลดปริมาณกระดาษและเอกสารภายในส านักงาน ท า
ให้สามารถประหยัดกระดาษ และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารแล้ว เคทีซียังสร้างตู้เก็บเอกสาร
แบบ Build in ฝังไว้กับผนังอาคารรอบพ้ืนที่ส านักงาน เพ่ือความเป็นระเบียบในบริเวณที่ท างาน ด้วย
นโยบายที่ไม่สนับสนุนให้บุคลากรเก็บขอองไว้บนโต๊ะท างาน การน าเอกสารต่างๆ มาวางหรือเก็บไว้ที่
โต๊ะท างานของตนเอง จะท าให้ท างานได้ไม่สะดวก และเป็นการรบกวนเพ่ือนร่วมงานที่นั่งอยู่ใกล้ๆกัน 
เพราะไม่มีฉากกั้นระหว่างโต๊ะท างาน 

2.6 เครื่องใช้และอุปกรณ์ส านักงานส่วนกลาง เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส านักงาน
หลักในการปฏิบัติงาน อาทิ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) หรือ
สแกนเนอร์ (Scanner) ทางเคทีซีได้เชื่อมโยงเครือข่าย LAN Network ไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
พนักงานใช้งานร่วมกันเป็นส่วนกลาง ตามโซนที่นั่ง  
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ภาพที่ 45 แสดงการจัดวางอุปกรณ์ส านักงานส่วนกลาง 
 

2.7 พ้ืนที่ส าหรับการประชุม เคทีซีวางต าแหน่งพื้นที่ส าหรับประชุมหรือปรึกษาเรื่องงาน
ไว้ในพ้ืนที่ส านักงานในลักษณะไม่เป็นทางการ โดยมีห้องประชุมขนาดใหญ่อยู่กลางพ้ืนที่ส านักงาน และ
ห้องประชุมย่อยถูกจัดไว้ริมหน้าต่าง ด้วยกระจกใสรอบด้าน ภายในจัดวางโซฟาหลากสี ผ่อนคลาย
บรรยากาศการประชุมที่เคร่งเครียดเปลี่ยนจากรูปแบบห้องประชุมทางการแบบเดิมที่นิยมใช้โต๊ะมีเก้าอ้ี
ล้อมรอบ ขณะเดียวกันห้อประชุมของ KTC Smart Office แต่ละห้องติดตั้งจอพลาสมา เพ่ือใช้ในการ
น าเสนอข้อมูลจากการเชื่อมต่อโดยตรงกับ External Dive หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พกพา 
(Notebook) ด้วยสาย USB นอกจากนี้ KTC Smart Office ยังมีจุดประชุมแบบเปิดโล่งอีกประมาณ 
10 จุด เพ่ือเน้นการประชุมย่อย การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะการท างานและอ่ืนๆ ระหว่างพนักงาน 
เพราะองค์การมีความเชื่อมั่นว่า การที่บุคลากรภายในองค์กรได้พบปะพูดคุยกันแบบ Face to Face 
จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เนื่องจาการท างานที่จะต้องปรึกษาหารือเรื่องงานกันอยู่เสมอ เคที
ซีจึงจัดพ้ืนที่ประชุมรวมไว้ในพ้ืนที่ส านักงานด้วย อีกทั้งการท างานโดยทั่วไปจะไม่เป็นความลับส าหรับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเป็นหลัก 

3. การพักผ่อน (Relaxation) เคทีซีจัดที่ส าหรับการพบปะพูดคุย ละพักผ่อนไว้ในบริเวณ
พ้ืนที่ส านักงาน เช่น มุมพักผ่อน โต๊ะพูล โต๊ะปิงปอง เป็นต้น นอกจากเพ่ือบรรเทาความเคร่งเครียดใน
การท างานแล้ว ยังตอบสนองนโยบายองค์การที่สนับสนุนให้มีการพบปะและหารือทั้งเรื่องงาน และ
อ่ืนๆ ของบุคลากรได้อย่างสะดวก สบายในระหว่างเวลาท างาน  
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ภาพที่ 46 แสดงมุมพักผ่อนนั่งเล่น 

 
แม้เคทีซีจะจัดให้มีมุมรับประทานอาหารว่าง และเคาน์เตอร์เครื่องดื่มอยู่ในบริเวณพ้ืนที่

ส านักงานไว้ให้ส าหรับพนักงาน แต่ก็ไม่มีนโยบายให้พนักงานน าขนม ของว่างหรืออาหารเข้ามา
รับประทานภายในบริเวณโต๊ะท างานทั้งในเวลาพักและระหว่างเวลาท างาน นอกจากนี้ ยังมีเก้าอ้ีนวด
ไว้บริการในห้องนวด เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 47 แสดงเก้าอ้ีนวดในห้องนวด 
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ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซน (zone) ที่นั่งเพ่ือท าการวิเคราะห์แต่ละ
โซน (zone) ทั้งหมด 5 zone ดังนี้ 

 
ภาพที่ 48 แสดงการแบ่ง ZONE ที่นั่งส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile Office 

 
ZONE ที่ 1 ประกอบไปด้วย ที่นั่งท างาน 52 ที่นั่ง แบ่งเป็นที่นั่งของพนักงานทั่วไป 50 ที่

นั่ง และที่นั่งหัวหน้าฝ่าย 1 ที่นั่ง ด้านซ้ายติดกับกระจกด้านข้างของอาคารเป็นส่วนพักผ่อน 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ ซ้อมตีกอล์ฟ ที่นั่งส าหรับประชุมหรือคุยงาน 4 ที่นั่ง ด้านหน้าเป็นโต๊ะส าหรับวาง
อุปกรณ์เครื่องพิมพ์และ เครื่องเอกสาร ด้านหลังทึบ พ้ืนที่ ZONE 1 ด้านซ้ายติดกับห้องหัวหน้า และ
พ้ืนที่บริการเครื่องดื่ม ด้านขวาติดกับตู้เก็บของพนักงานและห้องรับรอง 

 

 
ภาพที่ 49 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 1 
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ภาพที่ 50 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 1 ติดกับตู้เก็บของพนักงาน 
 

 
ภาพที่ 51 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 1 ติดกับส่วนบริการเครื่องดื่ม 
 

 
ภาพที่ 52 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 1 ติดกับโต๊ะวางอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร 
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ZONE ที่ 2 ประกอบไปด้วย ที่นั่งท างานของพนักงานทั่วไป 25 ที่นั่ง ด้านหลังทึบ 
ด้านซ้ายเป็นห้องประชุมกระจก ด้านหน้าติดกับห้องน้ า และห้องประชุมใหญ่ พ้ืนที่ ZONE นี้เป็นโต๊ะ
ท างานที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
 

   
ภาพที่ 53 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 2 
 

 
ภาพที่ 54 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 2 ติดกับห้องประชุมกระจก 
 

ZONE ที่ 3 ประกอบไปด้วย ที่นั่งท างาน 58 ที่นั่ง แบ่งเป็นที่นั่งของพนักงานทั่วไป     
56 ที่นั่ง และที่นั่งหัวหน้าฝ่าย 2 ที่นั่ง ด้านหน้าและหลังมุมห้องเป็น ห้องประชุมกระจก 2 ห้อง 
ด้านขวาติดกับกระจกด้านข้างของอาคารเป็นส่วนพักผ่อน ประกอบที่นั่งส าหรับประชุมหรือพักผ่อน 
12 ที่นั่ง โต๊ะเครื่องดื่ม และชั้นวางหนังสือ ตรงกลางเป็นโต๊ะส าหรับวางอุปกรณ์เครื่องพิมพ์และ 
เครื่องเอกสาร ด้านหลังทึบ พื้นท่ี ZONE 3 ด้านซ้ายติดกับห้องน้ า   
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ภาพที่ 55 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 3 
 

 
ภาพที่ 56 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 3 ติดกับพ้ืนที่นั่งพักผ่อน 
 

ZONE ที่ 4 ประกอบไปด้วย ที่นั่งท างานของพนักงานทั่วไป 25 ที่นั่ง ด้านหน้าติดกระจก
ของด้านหน้าอาคารเป็นส่วนพักผ่อน ประกอบด้วย โต๊ะพลู ที่นั่งส าหรับประชุมหรือพักผ่อน 6 ที่นั่ง 
โต๊ะเครื่องดื่ม และชั้นวางหนังสือ ด้านหลังขวาติดกับห้องน้ า ด้านหลังติดกับห้องประชุมใหญ่ และ
ทางเดินเข้าออกพนักงาน ด้านหน้าขวาเป็นห้องประชุมกระจก 1 ห้อง ตรงกลางเป็นโต๊ะส าหรับวาง
อุปกรณ์เครื่องพิมพ์และ เครื่องเอกสาร  
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ภาพที่ 57 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 4 
 

 
ภาพที่ 58 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 4 ติดกับพ้ืนที่นั่งพักผ่อน และโต๊ะพลู 
 

ZONE ที่ 5 ประกอบไปด้วย ที่นั่งท างานของพนักงานทั่วไป 40 ที่นั่ง และด้านขวาเป็น 
ที่นั่งท างานหัวหน้าฝ่าย 2 ที่นั่ง ด้านหน้าติดกระจกของด้านหน้าอาคารเป็นส่วนพักผ่อน ประกอบด้วย 
ที่นั่งส าหรับประชุมหรือพักผ่อน 11 ที่นั่ง โต๊ะเครื่องดื่ม ชั้นวางหนังสือ และโต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง 
ด้านหลังขวาติดกับตู้เก็บของพนักงาน ด้านหลังซ้ายติดกับห้องน้ าและโต๊ะส าหรับวางอุปกรณ์
เครื่องพิมพ์และ เครื่องเอกสาร ด้านหน้าซ้ายเป็นห้องประชุมกระจก 1 ห้อง 
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ภาพที่ 59 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 5 
 

 
ภาพที่ 60 แสดงบริเวณท่ีนั่ง Zone 5 ติดกับพ้ืนที่นั่งประชุม 10 ที่นั่ง 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงำนที่ใช้ส ำนักงำนจัดรูปแบบธรรมดำและรูปแบบ 
Mobile Office 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดา (ชั้นP1) 
จ านวน 26 คน และพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบ Mobile Office (ชั้น11) จ านวน 59 คน คือ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน การเข้าท างานใน 1 อาทิตย์ และอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะท างาน ท า
โดยการค านวณหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของพนักงานที่ใช้ส านักงาน จัดรูปแบบธรรมดา และแบบ 

Mobile Office จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำนจัดรูปแบบ

ธรรมดำ 
พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำนจัดรูปแบบ 

MOBILE OFFICE 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ชาย 12 46.15 25 42.37 
2. หญิง 14 53.80 34 57.62 

รวม 26 100.00 59 100.00 
 

จากตารางที่  3 กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดาตอบ
แบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยเพศ หญิง มากกว่าเพศชาย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
เพศหญิง ร้อยละ 53.80 เพศชาย ร้อยละ 46.15 ส่วนกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบ 
Mobile Office ประกอบไปด้วยเพศ หญิง มากกว่าเพศชาย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเพศหญิง ร้อยละ 
57.62 เพศชาย ร้อยละ 42.37   
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุของพนักงานที่ใช้ส านักงาน จัดรูปแบบธรรมดา และแบบ 
Mobile Office 

 
อำยุ 

พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำน
จัดรูปแบบธรรมดำ 

พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำน
จัดรูปแบบ MOBILE OFFICE 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. อายุต่ ากว่า 20 ปี 0 0 0 0 
2. อายุ 21 – 30 ปี 9 34.61 13 22.03 
3. อายุ 31 – 40 ปี 7 26.92 24 40.67 
4. อายุ 41 – 50 ปี 7 26.92 21 35.59 
5. อายุ 51 – 60 ปี 3 11.53 1 1.69 
6. อายุ 60 ปีขึ้นไป 0 0 0 0 

รวม 26 100.00 59 100.00 
  

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดาตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีช่วงอายุที่มีจ านวนมากที่สุด คืออายุ 21-30 ปี ร้อยละ 34.61 
รองลงมาคือ อายุ31-40ปี และ41-50 ปี ร้อยละ 26.92 รองลงมาคือ อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 11.53 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบ Mobile Office มีช่วงอายุที่มีจ านวนมากที่สุด คือ
อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 40.67 รองลงมาคือ อายุ41-50 ปี ร้อยละ 35.59 รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี 
ร้อยละ 22.03 รองลงมาคือ อายุ51-60 ปี ร้อยละ 1.69 ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นช่วงวัยท างานเกือบ
ทั้งหมด 

 
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ระดับการศึกษาของพนักงานที่ใช้ส านักงาน จัดรูปแบบธรรมดา

และแบบ Mobile Office 
 

ระดับกำรศึกษำ 
พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำนจัดรูปแบบ

ธรรมดำ 
พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำนจัดรูปแบบ 

MOBILE OFFICE 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ปริญญาตรี 18 69.20 35 59.32 
2. ปริญญาโท 3 11.50 23 38.98 
3. ปริญญาเอก 0 0 1 1.69 
4. อ่ืนๆ 5 19.20 0 0 

รวม 26 100.00 59 100.00 
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จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดาตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69.20 รองลงมาคือปริญญาโท 
ร้อยละ 11.50 สุดท้ายคือ อ่ืนๆประกอบด้วย ระดับการศึกษามัธยมปลาย และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 19.20 ส่วนกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบ Mobile 
Office มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 59.32 รองลงมาคือปริญญาโท ร้อยละ 38.98 สุดท้าย
คือ ปริญญาเอก ร้อยละ 1.69 พนักงานที่ท างานในส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile Office มีการศึกา
ที่อยุ่ในระดับสูงกว่าพนักงานที่ท างานในส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา 
 
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุงานของพนักงานที่ใช้ส านักงาน จัดรูปแบบธรรมดา และ

แบบ Mobile Office 
 

อำยุงำน 
พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำนจัดรูปแบบ

ธรรมดำ 
พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำน

จัดรูปแบบ MOBILE OFFICE 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. น้อยกว่า 2 ปี 5 19.50 13 22.03 
2. ตั้งแต่ 3 – 4 ปี 2 7.69 6 10.16 
3. ตั้งแต ่5 – 6 ปี 4 15.38 5 8.47 
4. ตั้งแต่ 6 – 7 ปี 2 7.69 11 18.64 
5. ตั้งแต่ 8 – 9 ปี 3 11.50 11 18.64 
6. ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 10 38.46 13 22.03 

รวม 26 100.00 59 100.00 
 

จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดา ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือตั้งแต่ 5-6 ปี 
ร้อยละ 15.38 รองลงมาคือตั้งแต่ 8-9 ปี ร้อยละ 11.50 สุดท้ายคือตั้งแต่ 3-4 ปีและตั้งแต่ 6-7 ปี 
ร้อยละ 7.69 ส่วนกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบ Mobile Office มีอายุงานน้อยกว่า 
2 ปีและ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.03 รองลงมาคือตั้งแต่ 6-7 ปี และตั้งแต่ 8-9 ปี ร้อยละ 18.64 
รองลงมาคือตั้งแต่ 3-4 ปี ร้อยละ 10.16 สุดท้ายคือตั้งแต่ 5-6 ปี ร้อยละ 8.47 พนักงานทั้ง 2 กลุ่ม 
อายุงานน้อยกว่า 2 ปี มากสุดเหมือนกัน 
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ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ การเข้าท างานใน 1 อาทิตย์ ของพนักงานที่ใช้ส านักงาน
จัดรูปแบบธรรมดา และแบบ Mobile Office 
 

จ ำนวนวัน 
พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำนจัดรูปแบบ

ธรรมดำ 
พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำนจัดรูปแบบ 

MOBILE OFFICE 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. 1 วัน 0 0 0 0 
2. 2 วัน 1 3.84 1 1.69 
3. 3 วัน 1 3.84 0 0 
4. 4 วัน 2 7.69 4 6.77 
5. 5 วัน 20 76.92 49 83.05 
6. 6 วัน 0 0 0 0 
7. ทุกวัน 2 7.69 5 8.47 

รวม 26 100.00 59 100.00 
 

จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดา ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีการเข้าท างาน 5 วัน ร้อยละ 76.92 รองลงมาคือตั้งแต่ 4 วัน และ ทุก
วัน ร้อยละ 7.69 สุดท้ายคือ 2 วันและ 3วัน ร้อยละ 3.84 เนื่องจากพนักงานที่เข้าท างาน 5 วัน 
ส่วนมากเป็นพนักงานประจ าส านักงาน และพนักงานที่เข้าท างานแค่บ้างวัน คือพนักงานที่ท างานด้าน
การส่งเอกสารและช่างซ่อมต่างๆ การท างานแบบนี้ไม่ได้ต้องประจ าส านักงาน  ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบ Mobile Office มีการเข้าท างาน 5 วัน ร้อยละ 83.05 รองลงมาคือ
ตั้งแต่ ทุกวัน ร้อยละ 8.47 รองลงมาคือ 4 วัน ร้อยละ 6.77 สุดท้ายคือ 2 วัน ร้อยละ 1.69 เนื่องจาก
พนักงานที่เข้าท างาน 5 วัน ส่วนมากเป็นพนักงานประจ าส านักงาน และพนักงานที่เข้าท างานแค่บ้าง
วัน คือพนักงานที่ท างานด้านการบัตรเครดิตที่ออกไปติดต่อกับลูกค้าภายนอกส านักงาน  
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ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ จ านวนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อยู่บนโต๊ะท างานของพนักงานที่ใช้
ส านักงาน จัดรูปแบบธรรมดา และแบบ Mobile Office 

 
อุปกรณ์เครื่องใช้ 

พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำน
จัดรูปแบบธรรมดำ 

พนักงำนที่ใช้ส ำนักงำน
จัดรูปแบบ MOBILE OFFICE 

จ ำนวน 
(อุปกรณ์
เครื่องใช้) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(อุปกรณ์
เครื่องใช้) 

ร้อยละ 

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 10 23.80 29 40.27 
2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 16 38.09 11 15.27 
3. โคมไฟ 1 2.38 0 0 
4. ที่ชาตแบตมือถือ 5 11.90 22 30.55 
5. เครื่องพิมพ์ 4 9.52 5 6.94 
6. อ่ืนๆ 6 14.28 5 6.94 

รวม 42 100.00 72 100.00 
 

จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดา ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 38.09 รองลงมาคือตั้งแต่ คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ร้อยละ 23.80 รองลงมาคือ อ่ืนๆ ประกอบด้วย โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ รองลงมาคือ ที่ชาตแบตมือ
ถือ ร้อยละ 11.90 รองลงมาคือ เครื่องพิมพ์ ร้อยละ 9.52 สุดท้ายคือ โคมไฟ ร้อยละ 2.38 เนื่องจาก
บนโต๊ะท างานเป็นแบบโต๊ะประจ าแต่ละบุคคล มีพ้ืนที่ในการจัดวางได้ตลอดเวลา  ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบ Mobile Office มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ร้อยละ 40.27 รองลงมาคือ 
ที่ชาตแบตมือถือ ร้อยละ 30.55 รองลงมาคือตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 15.27 สุดท้ายคือ
เครื่องพิมพ์ ร้อยละ 6.94 และอ่ืนๆ ร้อยละ 6.94 ประกอบด้วย โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ เนื่องจากสามารถ
เปลี่ยนที่นั่งท างานได้ตลอดเวลา และมีพ้ืนที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งดต๊ะอยุ่ส่วนนึง ส าหรับพนักงาน
ที่ต้องท างานประจ าและใช้สมาธิ  

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ อายุ การศึกษา อายุงาน และการเข้าท างาน ทั้ง        
2 กลุ่มตัวอย่างไม่ต่างกัน ต่างกันที่ระดับการศึกษา และการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะท างาน ท าให้ไม่
เกิดผลต่อความพึงพอใจที่ต่างกัน 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมในกำรเลือกที่นั่งในส ำนักงำน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ในการเลือกที่นั่งในส านักงาน คือ ต าแหน่งที่นั่งบ่อย

ที่สุด ต าแหน่งที่รู้สึกพึงพอใจมากที่สุด ต าแหน่งที่รู้สึกไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ท าโดยการค านวณหาความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ในการเลือกที่นั่งในส านักงาน คือ ต าแหน่งที่นั่งบ่อย
ที่สุดส านักงานท่ีจัดรูปแบบธรรมดา (ชั้น P2) เป็นแบบพ้ืนที่นั่งเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ 
ท าให้ไม่มีต าแหน่งที่นั่งท่ีบ่อยท่ีสุด 
 

 
ภาพที่ 61 แสดงการจัดพื้นท่ีส านักงานรูปแบบธรรมดา 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ในการเลือกที่นั่งในส านักงาน คือ ต าแหน่งที่นั่งบ่อย
ที่สุดส านักงานท่ีจัดรูปแบบ Mobile Office (ชั้น 14) เป็นแบบ Mobile Office   
 

 
ภาพที่ 62 แสดงการจัดพื้นท่ีส านักงานรูปแบบ Mobile Office แบ่งตาม ZONE 
 
ตารางที่ 9 แสดงต าแหน่งที่นั่งท างานบ่อยที่สุดใน 1 สัปดาห์  

ที่นั่ง จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
Zone 1 7 11.86 
Zone 2 18 30.50 
Zone 3 9 15.25 
Zone 4 12 20.33 
Zone 5 13 22.03 

รวม 59 100.00 
 

จากตารางที ่9 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง zone 2 ร้อย
ละ 30.50 รองลงมาคือ zone 5 ร้อยละ 22.03 รองลงมาคือ zone 4 ร้อยละ 20.33 รองลงมาคือ 
zone 3 ร้อยละ 15.25 สุดท้ายคือ zone 1 ร้อยละ 11.86  

สรุปการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเลือกต าแหน่งที่นั่งบ่อยที่สุด อับดับแรกคือ zone 2 อยู่
ด้านหลังของส านักงาน เป็นส่วนที่โต๊ะท างานมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตั้งอยู่ ตลอดเวลา ใกล้กับส่วน
ห้องน้ า  
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ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกระจก อับดับที่สอง คือ zone 5 อยู่ด้านหน้าของ
อาคารติดกับกระจก มีส่วนของพ้ืนที่พักผ่อน ใกล้กับทางเข้าออกของพนักงาน ส่วนห้องน้ า และห้อง
ประชุมใหญ่ อับดับที่สาม คือ zone 4 อยู่ด้านหน้าของอาคารติดกับกระจก มีส่วนของพ้ืนที่พักผ่อน 
ใกล้กับห้องน้ า และตู้เก็บของพนักงาน  

ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่งท างาน  
บ่อยท่ีสุด  

 
ภาพที่ 63 แสดงจ านวน และเปอร์เซ็นต์ (%) เหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่งบ่อยที่สุด 
 

จากภาพที่ 63 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีเหตุผลนั่งใกล้กับ
เพ่ือนร่วมงานที่รู้จัก ร้อยละ 42.85 รองลงมาคือ ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 16.19 
รองลงมาคือ แสงสว่างเพียงพอ ร้อยละ 13.33 รองลงมาคือ สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก 
ร้อยละ 7.61 รองลงมาคือ พื้นที่ไม่มีเสียงรบกวน อุณหภูมิพอเหมาะ และอ่ืนๆ ประกอบด้วย ใกล้ห้อง
ประชุมใหญ่ ใกล้กับฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 5.71 และสุดท้ายคือ อากาศถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 
2.85 

สรุปการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเลือกต าแหน่งที่นั่งบ่อยที่สุด โดยมีเหตุผลอับดับแรกคือ 
นั่งใกล้กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมของมนุษย์ อันดับที่สอง คือใกล้กับสิ่ง
อ านวยสะดวก ผลการวิเคราะห์นี้ไม่สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน zone 1 คือใน zone 1 ไม่ใกล้
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กับสิ่งความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการท างานของพนักงาน เช่น ตู้เก็บของพนักงาน เครื่องพิมพ์ และ
เครื่องถ่ายเอกสาร แต่ใน zone 2 และ zone 4 ที่เลือกเป็นอันดับ 2และ3 มีส่วนของ ใกล้กับห้องน้ า 
โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และตู้เก็บของพนักงาน อับดับท่ี3 คือแสงสว่างเพียงพอ ผลการ
วิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน ZONE ที่ 1 คือใน Zone ที่ 1จะอยู่ในด้านของส านักงาน
ไม่ติดกับกระจกท าให้ไม่มีแสงจ้า และใช้แสงประดิษฐ์ในการเพ่ิมแสงสว่าง ท าให้ได้แสงสว่างอย่าง
เพียงพอ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ในการเลือกที่นั่งในส านักงาน คือ ต าแหน่งที่รู้สึกพึง
พอใจมากที่สุด  

ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา (ชั้น P2) เป็นแบบพ้ืนที่นั่งเฉพาะบุคคล แต่กลุ่มตัวอย่าง
สังเกตที่นั่งต าแหน่งอื่นๆ ท าให้มีความรู้สึกพึงพอใจอยากนั่งประจ าต าแหน่งนั่นได้ 

 

 
ภาพที่ 64 แสดงการจัดพื้นท่ีส านักงานรูปแบบธรรมดา แบ่งตาม ZONE 
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ตารางที่ 10 แสดงต าแหน่งที่นั่งที่รู้สึกพึงพอใจมากที่สุด พนักงานที่ใช้ส านักงาน ที่จัดรูปแบบธรรมดา 
ที่นั่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ZONE 1 2 7.69 
ZONE 2 1 3.84 
ZONE 3 8 30.76 
ZONE 4 5 19.23 
ZONE 5 5 19.23 
ZONE 6 5 19.23 
ZONE 7 0 0 

รวม 26 100.00 
 

จากตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง zone      
3 ร้อยละ 30.76 รองลงมาคือ zone 4, zone 5 และ zone 6 ร้อยละ 19.23 รองลงมาคือ zone     
1 ร้อยละ 7.69 สุดท้ายคือ zone 2 ร้อยละ 3.84 

สรุปการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเลือกต าแหน่งที่นั่งที่รู้สึกพึงพอใจมากที่สุด อับดับแรกคือ 
zone 3 อยู่ด้านหลังของห้องพนักงานทั่วไป มีตู้เก็บเอกสารด้านข้างหลังมุมของส านักงาน ใกล้กับห้อง
เก็บอุปกรณ์ และส่วนเครื่องดื่ม อับดับที่สอง คือ zone 4, zone 5 และ zone 6 ใน zone 4 อยู่
ด้านหน้าทางเข้าออกของส านักงานทั่วไป มีส่วนของหัวหน้าฝ่ายอยู่ในพ้ืนที่ ส่วนใน zone 5 อยู่
ด้านข้างของห้องพนักงานทั่วไป มีตู้เก็บเอกสารด้านข้างหลังมุมของส านักงาน และใน zone 6 คือ
ห้องฝ่ายเอกสารมีตู้เก็บเอกสารด้านข้างของโต๊ะท างานทุกโต๊ะ มีตู้เย็นและส่วนเครื่องดื่มภายในห้อง 
อับดับที่สาม คือ zone 1 คือห้องฝ่ายเทคนิค ในห้องไม่มีตู้เก็บเอกสารภายในห้อง แต่มีโต๊ะกลาง
ส าหรับพนักงานมาใช้ส่วนรวม 
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ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่งแล้วรู้สึกพึงพอใจ 

 
ภาพที่ 65 แสดงจ านวน และเปอร์เซ็น (%) เหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่งท างานที่พึงพอใจมากที่สุด 
 

จากภาพที่ 65 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีเหตุผลนั่งใกล้กับ
เพ่ือนร่วมงานที่รู้จัก และพ้ืนที่นั่งไม่มีเสียงรบกวน ร้อยละ 18.18 รองลงมาคือ ใกล้กับสิ่งอ านวยความ
สะดวก ร้อยละ 13.63 รองลงมาคือ อุณหภูมิพอเหมาะ และแสงสว่างเพียงพอ ร้อยละ 12.12 
รองลงมาคือ อากาศถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 10.60 สุดท้ายคือ สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก
และอ่ืนๆ เหตุผลคือ ความเหมาะสมด้าน Lay Out และสะดวกกับการเก็บเอกสาร ร้อยละ 7.57 

สรุปการวิเคราะห์ผลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เลือกต าแหน่งที่พึงพอใจมากที่สุด โดยมีเหตุผล
อับดับแรกคือ นั่งใกล้กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมของมนุษย์ และเหตุผล 
พ้ืนที่นั่งไม่มีเสียงรบกวน ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน zone 3 คือ พ้ืนที่นั่งอยู่
ในส่วนในสุดของส านักงาน ท าให้ไม่เกิดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร เหตุผลอันดับที่สอง คือใกล้
กับสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน zone 3 คือ ในพ้ืนที่มีตู้
เก็บเอกสารอยู่ใกล้กับที่นั่งท างาน และสามารถเดินไปหยิบเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องผ่านส่วนใด และ
เหตุผลอับดับสาม คืออุณหภูมิเหมาะสม และเหตุผลแสงสว่างเพียงพอ ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้อง
กับต าแหน่งที่เลือกใน zone 3 คือ พ้ืนที่นั่งอยู่ในส่วนในสุดของส านักงาน ท าให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
และอุณหภูมิพอเหมาะ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ในการเลือกที่นั่งในส านักงาน คือ ต าแหน่งที่นั่งที่รู้สึก
พึงพอใจมากที่สุด 

ส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile Office (ชั้น 14) เป็นแบบ Mobile Office   

 
ภาพที่ 66 แสดงการจัดพื้นท่ีส านักงานรูปแบบ Mobile Office แบ่งตาม ZONE 
รูปภาพที่ แสดงการแบ่ง Zone ที่นั่งของส านักงานที่จัดแบบ Mobile Office 

 
ตารางที่ 11 แสดงต าแหน่งที่นั่งท างานที่พึงพอใจมากที่สุด 

ที่นั่ง จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
Zone 1 9 15.25 
Zone 2 18 30.50 
Zone 3 10 16.94 
Zone 4 9 15.25 
Zone 5 13 22.03 

รวม 59 100.00 
 
จากตารางที่ 11 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง Zone       

2 ร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ Zone 5 ร้อยละ 22.03 รองลงมาคือ Zone 3 ร้อยละ 16.94 สุดท้าย
คือ Zone 1 และ Zone 4 ร้อยละ 15.25  
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สรุปการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเลือกต าแหน่งที่นั่งที่รู้สึกพึงพอใจมากที่สุด อับดับแรกคือ 
zone 2 อยู่ด้านหลังของส านักงาน เป็นส่วนที่โต๊ะท างานมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตั้งอยู่ตลอดเวลา ใกล้กับ
ส่วนห้องน้ า ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกระจก อับดับที่สอง คือ zone 5 อยู่ด้านหน้าของอาคาร
ติดกับกระจก มีส่วนของพ้ืนที่พักผ่อน ใกล้กับทางเข้าออกของพนักงาน ส่วนห้องน้ า และห้องประชุม
ใหญ่ อับดับที่สาม คือ zone 3 อยู่ด้านขวาของส านักงาน ด้านหน้าของพ้ืนที่ติดกับกระจก มีส่วนของ
พ้ืนที่พักผ่อน ใกล้กับห้องน้ า และห้องประชุมกระจก  

ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่งแล้ว
รู้สึกพึงพอใจมากที่สุด 

 
ภาพที่ 67 แสดงจ านวนเหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่งที่พึงพอใจมากที่สุด 
 

จากภาพที่ 67 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีเหตุผลนั่งใกล้กับ
เพ่ือนร่วมงานที่รู้จัก ร้อยละ 31.30 รองลงมาคือ ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 16.52 
รองลงมาคือ พ้ืนที่นั่งไม่มีเสียงรบกวน ร้อยละ 15.65 รองลงมาคือ แสงสว่างเพียงพอ ร้อยละ 10.60 
รองลงมาคือ 
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สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก ร้อยละ 9.56 รองลงมาคืออุณหภูมิพอเหมาะ    
ร้อยละ 6.95 รองลงมาคือ อากาศถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 5.21 และสุดท้ายคืออ่ืนๆ เหตุผลคือ ฝ่าย
งานอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ที่โต๊ะติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 4.34 

สรุปการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเลือกต าแหน่งที่นั่งที่รู้สึกพึงพอใจมากที่สุด โดยมีเหตุผล
อับดับแรกคือ นั่งใกล้กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมของมนุษย์ อันดับที่สอง 
คือใกล้กับสิ่งอ านวยสะดวก ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน  zone 2 คือใน zone 
2 ใกล้กับส่วนห้องน้ า อับดับที่3 คือพ้ืนที่นั่งไม่มีเสียงรบกวน ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่ง
ที่เลือกใน zone 2 คือใน Zone 2 จะอยู่ด้านในของส านักงานไม่มีคนพลุกพล่าน เป็นพ้ืนที่ส่วนสมาธิ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ในการเลือกที่นั่งในส านักงาน คือ ต าแหน่งที่รู้สึกไม่
พึงพอใจมากที่สุด 

ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา (ชั้น P2) เป็นแบบพ้ืนที่นั่งเฉพาะบุคคล แต่กลุ่มตัวอย่าง
สังเกตที่นั่งต าแหน่งอื่นๆ ท าให้มีความรู้สึกไม่พึงพอใจในต าแหน่งนั้นได้ 

 

 
ภาพที่ 68 แสดงการจัดพื้นท่ีส านักงาน รูปแบบธรรมดา แบ่งตาม ZONE 
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ตารางที่ 12 แสดงต าแหน่งที่นั่งท างานที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด ของพนักงานที่ใช้ส านักงาน ที่จัดรูปแบบ
ธรรมดา 
ที่นั่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ZONE 1 3 11.53 
ZONE 2 4 15.38 
ZONE 3 0 0 
ZONE 4 14 53.84 
ZONE 5 0 0 
ZONE 6 5 19.23 
ZONE 7 0 0 
รวม 26 100.00 
 

จากตารางที่ 12 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง zone 4 
ร้อยละ 53.84 รองลงมาคือ zone 6 ร้อยละ 19.23 รองลงมาคือ zone 4 ร้อยละ 11.53 สุดท้ายคือ 
zone 1 ร้อยละ 11.53 

สรุปการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเลือกต าแหน่งที่นั่งที่รู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด อับดับแรก
คือ zone 4 อยู่ด้านหน้าทางเข้าออกของส านักงานทั่วไป มีส่วนของหัวหน้าฝ่ายอยู่ในพ้ืนที่ อับดับที่
สอง คือ zone 6 คือห้องฝ่ายเอกสารมีตู้เก็บเอกสารด้านข้างของโต๊ะท างานทุกโต๊ะ มีตู้เย็นและส่วน
เครื่องดื่มภายในห้อง อับดับที่สาม คือ zone 2 คือส่วนของหัวหน้าฝ่าย เป็นโต๊ะท างานส่วนบุคคล มีตู้
เก็บเอกสาร และตู้เย็นอยู่ในพื้นท่ี 
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ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่งแล้ว
รู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด 

 
ภาพที่ 69 แสดงจ านวนเหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่งที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
 

จากภาพที่ 69 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีเหตุผลพ้ืนที่นั่งมีเสียง
รบกวน ร้อยละ31.25 รองลงมาคือ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ร้อยละ 20.08 รองลงมาไม่สามารถ
มองเห็นบรรยากาศภายนอก ร้อยละ 6.25 รองลงมาคือ ใกล้กับสิ่งที่ไม่พึงพอใจเช่น ขยะ ห้องน้ าและ
ไม่ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 8.33 รองลงมาคือ แสงสว่างไม่เพียงพอและอ่ืนๆคือ คนผ่าน
ไปมาตลอดเวลา ห่างไกลจากกลุ่มท างาน ร้อยละ 6.25 สุดท้ายคืออุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไป     
ร้อยละ 4.34 

สรุปการวิเคราะห์ผลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เลือกต าแหน่งที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด โดยมี
เหตุผลอับดับแรกคือ พื้นที่นั่งมีเสียงรบกวน ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน zone 
4 คือ พ้ืนที่นั่งอยู่ในส่วนหน้าทางเข้าออกของส านักงาน ท าให้เกิดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร 
เหตุผลอันดับที่สอง คือไม่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับ
ต าแหน่งที ่
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เลือกใน zone 4 คือ ในพ้ืนที่ไม่มีส่วนเปิดที่สามารถมองภายนอกได้ และเหตุผลอับดับ
สาม คือใกล้กับสิ่งที่ไม่พึงพอใจ ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน  zone 4 คือ พ้ืนที่
นั่งด้านข้างจะมีส่วนของหัวหน้าฝ่ายท าให้รู้สึกเหมือนมีคนจับตามองตลอดเวลา และเหตุผลไม่ใกล้กับ
สิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน zone 4 คือ พ้ืนที่ไม่มีส่วน
ของเครื่องดื่ม ท าให้ต้องเดินไปทางด้านหลังเพ่ือหยิบเครื่องดื่มทุกครั้ง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ในการเลือกที่นั่งในส านักงาน คือ ต าแหน่งที่รู้สึกไม่
พึงพอใจมากที่สุด 

ส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile Office ชั้น 14 ต าแหน่งที่กลุ่มตัวอย่างเลือกที่นั่งที่
รู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด 

 
ภาพที่ 70 แสดงการจัดพื้นท่ีส านักงาน รูปแบบ Mobile Office แบ่งตาม ZONE 
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ตารางที่ 13 แสดงต าแหน่งที่นั่งท างานที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
ที่นั่ง จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

Zone 1 9 15.25 
Zone 2 9 15.25 
Zone 3 13 22.03 
Zone 4 18 30.50 
Zone 5 10 16.94 

รวม 59 100.00 
 
จากตารางที่ 13 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง Zone 

4 ร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ Zone 3 ร้อยละ 22.03 รองลงมาคือ Zone 5 ร้อยละ 16.94 สุดท้าย
คือ Zone 1 และ Zone 2 ร้อยละ 15.25  

สรุปการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเลือกต าแหน่งที่นั่งที่รู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด อับดับ
แรกคือ zone 4 อยู่ด้านหน้าของส านักงาน ติดกับกระจก และใกล้กับส่วนห้องน้ า ประกอบไปด้วยที่
นั่งหัวหน้าฝ่าย ห้องประชุมกระจก ส่วนพักผ่อน และโต๊ะวางเครื่องพิมพ์งาน เครื่องถ่ายเอกสาร อับ
ดับที่สอง zone 3 อยู่ด้านขวาของส านักงาน ด้านหน้าของพ้ืนที่ติดกับกระจก มีส่วนของพ้ืนที่พักผ่อน 
ใกล้กับห้องน้ า และห้องประชุมกระจก อับดับที่สาม คือ zone 5 อยู่ด้านหน้าของอาคารติดกับกระจก 
มีส่วนของพ้ืนที่พักผ่อน ใกล้กับทางเข้าออกของพนักงาน ส่วนห้องน้ า และห้องประชุมใหญ่  

ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่ง
แล้วรู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด 
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ภาพที่ 71 แสดงจ านวนเหตุผลที่เลือกต าแหน่งที่นั่งที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด 
 

จากภาพที่ 71 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีเหตุผลพ้ืนที่นั่งมีเสียง
รบกวน ร้อยละ 22.60 รองลงมาคือ อุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไป ร้อยละ 14.89 รองลงมาอากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างไม่เพียงพอ และอ่ืนๆคือใกล้ทางเดินหลัก ใกล้ชิดหัวหน้าเกินไป ร้อยละ 
10.63 รองลงมาคือ ไม่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก ร้อยละ 8.51 รองลงมาคือ ไม่ใกล้กับสิ่ง
อ านวยความสะดวก ร้อยละ 7.44 รองลงมาคือใกล้กับสิ่งที่ไม่พึงพอใจ เช่นขยะ ห้องน้ า ร้อยละ 5.31 
สุดท้ายคือแสงสว่างสะท้อนหน้าจอคอมฯ ร้อยละ 4.25 

สรุปการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเลือกต าแหน่งที่นั่งที่รู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุ ด โดยมี
เหตุผลอับดับแรกคือ พื้นที่นั่งมีเสียงรบกวน ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน  zone 
4 คือใน zone 4 ใกล้กับส่วนห้องน้ า และส่วนพักผ่อน อาจท าให้เกิดเสียงรบกวนเวลาที่พนักงานมา
พักผ่อนและประชุม อับดับที่  2 คืออุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับ
ต าแหน่งที่เลือกใน zone 4 คือใน zone 4 ใกล้กับกระจกด้านหน้าอาคารท าให้ความร้อนจากตัว
อาคาร แผ่เข้ามาท าให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อนจนเกิดไป และ อับดับที่3 คืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก ผลการ
วิเคราะห์นี้สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน zone 4 คือใน zone 4 จะอยู่ด้านหน้าและเป็นมุมในของ
ส านักงาน มีส่วนห้องน้ า อาจท าให้เกิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเหตุผลแสงสว่างไม่เพียงพอ ผล
การวิเคราะห์นี้ไม่สอดคล้องกับต าแหน่งที่เลือกใน zone 4 คือใน zone 4 อยู่ด้านหน้าของอาคารติด
กระจก ท าให้ได้แสงสว่างอย่างเพียงพอ แต่ในส่วนของ zone 3 ที่เลือกเป็นอันดับ 2 อยุ่ในฃด้านหลัง
ที่ทึบอาจจะเป็นประเด็นของแสงสว่างไม่เพียงพอ 
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ส่วนที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจต่อสภำพกำรท ำงำน สถำนที่ท ำงำนและ
ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน 

ผลการวิ เคราะห์  ระดับความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน สถานที่ท างานและ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ในประเด็นทั้งหมด 11 ประเด็น ท าโดยการค านวณหาความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และ สถิติเชิงอ้างอิง 

ผลการวิเคราะห์ของพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดา (ชั้น P2) จ านวน 26 คน      
ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 14 แสดงค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 

รำยละเอียด 

ระดับควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
 

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(S.D.) 

ระดับ
นัยส ำคัญ 

พึงพอใจ
มำกที่สุด 

พึงพอใจ ไม่พึง 
พอใจ 

ไม่พึ งพอใจ
มำกที่สุด 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1. พื้นที่ท างานมีความ
ค ล่ อ ง ตั ว ส า ม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนโต๊ะท างาน 
ได้สะดวก 

2 
(7.69) 

19 
(73.07) 

5 
(19.23) 

0 
(0) 

2.88 0.51 พึงพอใจ 

2. พื้นที่ท างานมีความ
คล่องตัวสามารถใช้
ป ร ะ โ ยช น์ ไ ด้ ห ล า ย
รูปแบบ 

5 
(19.23) 

16 
(61.53) 

5 
(19.23) 

0 
(0) 

3.00 0.63 พึงพอใจ 

3.  พื้ นที่ ท า งานเป็ น
ส่วนตัว 

6 
(23.07) 

13 
(50.00) 

7 
(26.92) 

0 
(0) 

2.96 0.72 พึงพอใจ 

4. มีพื้นที่ส าหรับเก็บ
เอกสารเพียงพอ 

4 
(15.38) 

17 
(65.38) 

4 
(15.38) 

1 
(3.84) 

2.92 0.68 พึงพอใจ 

5. การส่ือภายในบริษัท
สะดวกสบาย 

7 
(26.92) 

16 
(61.53) 

3 
(11.53) 

0 
(0) 

3.15 0.61 พึงพอใจ 
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ตารางที่ 14 แสดงค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ต่อ) 
 

รำยละเอียด 

ระดับควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
 

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(S.D.) 

ระดับ
นัยส ำคั

ญ 

พึงพอใจ
มำกที่สุด 

พึงพอใจ ไม่พึง 
พอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มำกที่สุด 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

6. พื้นที่ท างานสะดวก 
ในการประชุมหารือ เรื่อง
งาน 

2 
(7.69) 

19 
(73.07) 

5 
(19.23) 

0 
(0) 

2.88 0.51 พึงพอใจ 

7. พื้นที่ เอื้ออ านวยต่อ
การท างานด้านเอกสาร 

4 
(15.38) 

17 
(65.38) 

5 
(19.23) 

0 
(0) 

2.96 0.59 พึงพอใจ 

8 .  เครื่ อ งมื ออุ ปกรณ์ 
เท ค โ น โ ล ยี ที่ ทั น สมั ย 
อย่างเพียงพอและ พร้อม
ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

10 
(38.46) 

11 
(42.30) 

5 
(19.23) 

0 
(0) 

3.19 0.74 พึงพอใจ 

9. สามารถเข้ากับเพื่อน
ร่ ว ม ง า น แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ค าแนะน าปรึกษาจาก
เพื่อนร่วมงานทุกคน 

10 
(38.46) 

13 
(50.00) 

3 
(11.53) 

0 
(0) 

3.26 0.66 พึงพอใจ 

10. บรรยากาศโดยรวม
ของที่ท างานอบอุ่นเป็น
กันเองท าให้อยากท างาน 

8 
(30.76) 

12 
(46.15) 

6 
(23.07) 

0 
(0) 

3.07 0.74 
พึงพอใจ
มากที่สุด 

1 1 .  มี ก า ร จั ด พื้ น ที่
ส่งเสริมให้บุคคลากรได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์
เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีต่อกันเพื่อผ่อนคลาย
จากการท างาน 

7 
(26.92) 

13 
(50.00) 

5 
(3.84) 

1 
(3.84) 

3.00 0.80 พึงพอใจ 

รวม     2.92 0.58 พึงพอใจ 
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ภาพที่ 72 แสดงค่าเฉลี่ยพนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา 
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ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี14 ผลของการศึกษาได้ดังนี้ 
1. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่นั่งท างานมีความคล่องตัว สามารถ

ปรับเปลี่ยนโต๊ะท างานได้สะดวก ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบธรรมดา พบว่า
มีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 2.88 (S.D=0.51) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พึงพอใจ 

2. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่นั่งท างานมีความคล่องตัว สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบธรรมดา พบว่ามี
ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.00 (S.D=0.63) ระดับนัยส าคัญ พึงพอใจ  

3. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่นั่งท างานเป็นส่วนตัว ผลการศึกษา
ในกลุ่มท่ีใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบธรรมดา พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 2.96 (S.D=0.72) 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พึงพอใจ  

4. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเอกสารเพียงพอ ผล
การศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบธรรมดา พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 2.92 
(S.D=0.68) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พึงพอใจ   

5. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเก่ียวกับ การสื่อสารภายในบริษัทสะดวกสบาย ผล
การศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบธรรมดา พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.15 
(S.D=0.61) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พึงพอใจ  

6. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่ท างานสะดวกในการประชุมหารือ
เรื่องงาน ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบธรรมดา พบว่ามีระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 2.88 (S.D=0.51) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พึง 

7. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานด้าน
เอกสาร ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบธรรมดา พบว่ามีระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 2.96 (S.D=0.59) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พึงพอใจ  

8. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการ
จัดรูปแบบทั่วไป พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.19 (S.D=0.74) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พึงพอใจ  

9. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ สามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน และได้รับ
ค าแนะน าปรึกษาจากเพ่ือนร่วมงานทุกคน ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบทั่วไป 
พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.26 (S.D=0.66) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด  

10. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ บรรยากาศโดยรวมของที่ท างานอบอุ่น 
เป็นกันเองท าให้อยากท างาน ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบทั่วไป พบว่ามี
ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.07 (S.D=0.74) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พึงพอใจ  
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11. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ มีการจัดพ้ืนที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์ เพ่ือสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือผ่อนคลายจากการท างาน ผลการศึกษาใน
กลุ่มท่ีใช้ส านักงานท่ีมีการจัดรูปแบบทั่วไป พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.00 (S.D=0.80) ซึ่งจัด
อยู่ในระดับ พึงพอใจ   

ผลการวิเคราะห์ของพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบMobile Office (ชั้น 14) จ านวน 
59 คน ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 15 แสดงค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

รำยละเอียด 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำ  
เฉลี่ย 

 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(S.D.) 

ระดับ
นัยส ำคัญ 

พึงพอใจ
มำกที่สุด 

พึงพอใจ ไม่พึง 
พอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มำกที่สุด 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1. พื้นที่ท างานมี
ความคล่องตัว
สามารถปรบัเปลี่ยน
โต๊ะท างานไดส้ะดวก 

11 
(18.64) 

45 
(76.27) 

3 
(5.08) 

0 
(0) 

3.13 0.47 พึงพอใจ 

2. พื้นที่ท างานมี
ความคล่องตัว
สามารถใชป้ระโยชน์
ได้หลายรูปแบบ 

11 
(18.64) 

39 
(66.10) 

9 
(15.25) 

0 
(0) 

3.03 0.58 พึงพอใจ 

3. พื้นที่ท างานเปน็
ส่วนตัว 

6 
(10.16) 

45 
(76.27) 

9 
(15.25) 

5 
(8.47) 

2.77 0.74 พึงพอใจ 

4. มีพื้นที่ส าหรับเก็บ
เอกสารเพียงพอ 

2 
(3.38) 

17 
(28.81) 

27 
(45.76) 

13 
(22.03) 

2.16 0.76 
ไม่พึง
พอใจ 

5. การสื่อภายใน
บริษัทสะดวกสบาย 

10 
(16.94) 

46 
(77.96) 

3 
(5.08) 

0 
(0) 

3.06 0.61 พึงพอใจ 

6. พื้นที่ท างาน
สะดวกในการประชุม
หารือเร่ืองงาน 

9 
(15.54) 

40 
(67.79) 

9 
(15.25) 

1 
(1.69) 

2.96 0.61 พึงพอใจ 

7. พื้นที่ เอื้ออ านวย
ต่อการท างานด้าน
เอกสาร 

11 
(18.64) 

45 
(76.27) 

3 
(5.08) 

0 
(0) 

2.45 0.67 
ไม่พึง
พอใจ 
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ตารางที่ 15 แสดงค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ต่อ) 

รำยละเอียด 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(S.D.) 

ระดับ
นัยส ำคัญ 

พึงพอใจ
มำกที่สุด 

พึงพอใจ ไม่พึง 
พอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มำกที่สุด 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

8. เครื่องมืออุปกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อย่าง เพียงพอและ
พร้อมใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

8 
(13.55) 

44 
(74.57) 

7 
(11.86) 

0 
(0) 

3.01 0.50 พึงพอใจ 

9. สามารถเข้ากับ
เพื่ อนร่วมงานและ
ไ ด้ รั บ ค า แ น ะ น า
ปรึ กษ าจาก เพื่ อ น
ร่วมงานทุกคน 

13 
(22.03) 

45 
(76.27) 

1 
(1.69) 

0 
(0) 

3.20 0.44 พึงพอใจ 

1 0 .  บ ร ร ย า ก า ศ
โดยรวมของที่ท างาน
อบอุ่นเป็นกันเองท า
ให้อยากท างาน 

16 
(21.11) 

42 
(71.18) 

1 
(1.69) 

0 
(0) 

3.23 0.53 พึงพอใจ 

11. มีการจัดพื้ นที่
ส่งเสริมให้บุคคลากร
ได้ มี โ อกาสพบปะ
สั งสรรค์ เพื่ อสร้ า ง
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน เพื่ อผ่ อนคลาย
จากการท างาน 

14 
(23.72) 

42 
(71.18) 

3 
(5.08) 

0 
(0) 

3.18 0.50 พึงพอใจ 

รวม 3.02 0.65 พึงพอใจ 
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ภาพที่ 73 แสดงค่าเฉลี่ยพนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile office 

 
ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี15 ผลของการศึกษาได้ดังนี้  
1. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่นั่งท างานมีความคล่องตัว สามารถ

ปรับเปลี่ยนโต๊ะท างานได้สะดวก ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบMobile Office 
พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.13 (S.D=0.47)  

2. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่นั่งท างานมีความคล่องตัว สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบMobile Office 
พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.03 (S.D=0.58)  

3. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่นั่งท างานเป็นส่วนตัว ผลการศึกษา
ในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบMobile Office พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 2.77 
(S.D=0.74)  

4. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเอกสารเพียงพอ ผล
การศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบMobile Office พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 
2.16 (S.D=0.76)  

5. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเก่ียวกับ การสื่อสารภายในบริษัทสะดวกสบาย ผล
การศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบMobile Office พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 
3.06 (S.D=0.61)  
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6. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่ท างานสะดวกในการประชุมหารือ
เรื่องงาน ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบMobile Office พบว่ามีระดับความพึง
พอใจ เฉลี่ย 2.96 (S.D=0.61)  

7. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานด้าน
เอกสาร ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบธรรมดา พบว่ามีระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 2.96 (S.D=0.59)  

8. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการ
จัดรูปแบบMobile Office พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.01 (S.D=0.50)  

9. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ สามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน และได้รับ
ค าแนะน าปรึกษาจากเพ่ือนร่วมงานทุกคน ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบ
Mobile Office พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.20 (S.D=0.44)  

10. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ บรรยากาศโดยรวมของที่ท างานอบอุ่น 
เป็นกันเองท าให้อยากท างาน ผลการศึกษาในกลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบMobile Office 
พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.23 (S.D=0.53)  

11. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ มีการจัดพ้ืนที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์ เพ่ือสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือผ่อนคลายจากการท างาน ผลการศึกษาใน
กลุ่มที่ใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบMobile Office พบว่ามีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.18 
(S.D=0.50) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พงึพอใจ  
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ผลการวิเคราะห์ของพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดา (ชั้น P2) จ านวน 26 คน 
กับพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบ Mobile Office (ชั้น 14) จ านวน 59 คนได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้ส านักงาน จัดรูปแบบธรรมดา และรูปแบบ     

Mobile Office 

รายละเอียด 
ส านักงานรูปแบบ 
Mobile Office 

ส านักงานรูปแบบ
ธรรมดา t-test p. 

 S.D  S.D 
1. พ้ืนที่ท างานมีความคล่องตัว
สามารถปรับเปลี่ยนโต๊ะท างานได้
สะดวก 

3.13 0.47 2.88 0.51 5.40 0.000 

2. พ้ืนที่ท างานมีความคล่องตัว
สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลาย
รูปแบบ 

3.03 0.58 3.00 0.63 4.28 0.000 

3. พ้ืนที่ท างานเป็นส่วนตัว 2.77 0.74 2.96 0.72 1.27 0.215 
4 .  มี พ้ืนที่ ส าหรั บ เก็บ เอกสาร
เพียงพอ 

2.16 0.76 2.92 0.68 1.36 0.185 

5. การสื่อภายในบริษัทสะดวก 
สบาย 

3.06 0.61 3.15 0.61 2.73 0.011 

6 .  พ้ืนที่ ท า ง านสะดวกในการ
ประชุมหารือเรื่องงาน 

2.96 0.61 2.88 0.51 4.62 0.000 

7. พ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน
ด้านเอกสาร 

2.45 0.67 2.96 0.59 0.32 0.746 

8. เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย อย่างเพียงพอและพร้อมใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.01 0.50 3.19 0.74 -1.30 0.203 
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ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้ส านักงานจัดรูปแบบธรรมดาและส านักงานรูปแบบ 

Mobile Office(ต่อ) 

รายละเอียด 
ส านักงานรูปแบบ
Mobile Office 

ส านักงานรูปแบบ
ธรรมดา t-test p. 

 S.D  S.D 
9. สามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน
และได้รับค าแนะน าปรึกษาจาก
เพ่ือนร่วมงานทุกคน 

3.20 0.44 3.26 0.66 1.54 0.134 

10.  บรรยากาศโดยรวมของที่
ท างานอบอุ่นเป็นกันเองท าให้อยาก
ท างาน 

3.23 0.53 3.07 0.74 -0.52 0.603 

11 .  มี กา รจั ด พ้ืนที่ ส่ ง เ ส ริ ม ให้
บุ ค ค ล า ก ร ไ ด้ มี โ อ ก า ส พบ ป ะ
สังสรรค์เพ่ือสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่ อกัน เ พ่ือผ่ อนคลายจากการ
ท างาน 

3.18 0.50 3.00 0.80 2.84 0.009 

รวม 2.92 0.58 3.02 0.65  
 

 
ภาพที่ 74 แสดงค่าเฉลี่ยพนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile office และแบบธรรมดา 
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ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี16 ผลของการศึกษาได้ดังนี้ 
เมื่อน าค่าจากประเด็นต่างความพึงพอใจทั้ง 11 ประเด็นท าการเปรียบเทียบทดสอบด้วย

ค่าสถิต ิT-Test ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้ผลการศึกษาดังนี้ การศึกษาความพึงพอใจในประเด็น 
11 ประเด็นได้ผลการวิจัยดังนี้ 

1. เกี่ยวกับ พ้ืนที่นั่งท างานมีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนโต๊ะท างานได้สะดวก 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

2. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่นั่งท างานมีความคล่องตัว สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่นั่งท างานเป็นส่วนตัว ผลการศึกษา
ในกลุ่มท่ีใช้ส านักงานที่มีการจัดรูปแบบธรรมดา เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่แตกต่างกัน 

4. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเอกสารเพียงพอ เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่าไม่แตกต่างกัน  

5. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ การสื่อสารภายในบริษัทสะดวกสบาย 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

6. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่ท างานสะดวกในการประชุมหารือ
เรื่องงาน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

7. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ พ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานด้าน
เอกสาร เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่แตกต่างกัน 

8. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่แตกต่างกัน  

9. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเก่ียวกับ สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และได้รับ 
ค าแนะน าปรึกษาจากเพ่ือนร่วมงานทุกคน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่แตกต่างกัน  

10. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ บรรยากาศโดยรวมของที่ท างานอบอุ่น 
เป็นกันเองท าให้อยากท างาน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่แตกต่างกัน  

11. การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับ มีการจัดพ้ืนที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์ เพ่ือสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือผ่อนคลายจากการท างาน  เมื่อพิจารณา
แล้วพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ส่วนที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ในส ำนักงำนที่จัดรูปแบบธรรมดำและรูปแบบ 
Mobile Office 

ผลการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ พ้ืนที่ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดาใช้มิเตอร์ไฟฟ้า
รวมกับชั้นจอดรถ ท าให้ไม่สามารถแยกหน่วยค่าไฟฟ้าได้ ส่วนส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile Office 
สามารถน าข้อมูลหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้โดยตรง เพราะแยกมิเตอร์ไฟฟ้าจากส่วนอื่นๆ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการคิดค่าฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ใช้ในส านักงานที่
จัดรูปแบบธรรมดา เนื่องจากในชั้นส านักงานรูปแบบธรรมดาเป็นส านักงานที่ท างาน ตั้งแต่ 9:00 – 
18:00 น. ทั้งหมด 9 ชั่วโมง ท างานอาทิตย์ละ 6 วัน รวม 1 เดือน 24 วัน (เดือนที่มี 31 วัน) 
 
ตารางที่ 17 แสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในส านักงาน จัดรูปแบบธรรมดา 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวน ขนำด จ ำนวนไฟฟ้ำ 
(WATT) 

ชั่วโมงที่ใช้งำน 
(ชม.) 

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 16 เครื่อง - 500 w 9 ชม. 
2. คอมพิวเตอร์พกพา 10 เครื่อง - 80 w 9 ชม. 
3. เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 1.5 ตัน 2060 w 9 ชม. 
4. หลอดไฟ 36 ดวง - 100 w 9 ชม. 
5. ตู้เย็น 3 เครื่อง 6 คิว 90 w 24 ชม. 
6. เครื่องกดน้ าร้อน-เย็น 2 เครื่อง - 480 w 9 ชม. 
7. โทรทัศน์สี 3 เครื่อง 20 นิ้ว 200 w 9 ชม. 
8. พัดลมดูดอากาศ 5 เครื่อง 6 นิ้ว 25 w 9 ชม. 
9. โคมไฟ 1 ดวง - 35 w 9 ชม. 
10. เครื่องพิมพ์ 4 เครื่อง - 65 w 9 ชม. 
11. เครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง - 175 w 9 ชม. 

รวม 25,475 w  
 

จากตารางที่ 17 สรุปหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 เดือน สูตรการหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน W x 
ชั่วโมงท่ีใช้งาน x วัน/1,000 = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน (kWh) แทนค่าตามสูตร 25,475 x 9 ชม. x 24 
วัน/1,000 = 5,502 kWh พ้ืนที่ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา มีพ้ืนที่ 220 ตารางเมตร ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ต่อตารางเมตรใน 1 เดือน คือ 25 Kwh/m² เนื่องจากส านักงานรูปแบบธรรมดาเป็น

ส านักงานที่อยู่ประจ าที่นั่งแต่ละบุคคล มีการใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนมากเป็น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ส่วนคอมพิวเตอร์พกพา พนักงานได้ติดตั้งที่โต๊ะไม่ได้น า
กลับไปด้วยท าให้ใช้ไฟฟ้าโดยการชาตไฟตลอดเวลา 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ส านักงานที่จัดรูปแบบ  Mobile Office 
เนื่องจากในชั้นส านักงานรูปแบบ Mobile Office เป็นส านักงานที่ท างาน ตั้งแต่ 9:00–18:00 น. 
ทั้งหมด 9 ชั่วโมง ท างานอาทิตย์ละ 6 วัน รวม 1 เดือน 24 วัน (เดือนที่มี 31 วัน)  

 
ตารางที ่18 แสดงการพลังงงานใช้ไฟฟ้าในส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile Office (ชั้น 14)  

เดือน หน่วยที่ใช้ จ ำนวนเงิน 
มกราคม 3243 Kwh 1,9458.00 
กุมภาพันธ์ 2647 Kwh 1,9458.00 
มีนาคม 2683 Kwh 1,9458.00 
เมษายน 2522 Kwh 1,9458.00 
ค่าเฉลี่ย 2773 Kwh  
 

*ส านักงานที่จัดรูปแบบ Mobile Office แยกมิเตอร์สามารถมีค่าไฟฟ้าโดยไม่ต้อง
ค านวณค่าไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 

จากตาราง 18 พ้ืนที่ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา มีพ้ืนที่ 2200 ตารางเมตร ค่า
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อตารางเมตร คือ 1.2 kWh/m²  

จะเห็นได้ชัดว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าใน 1 เดือนต่อ ตารางเมตร ของ ส านักงานที่
จัดรูปแบบ Mobile Office น้อยกว่า 17 เท่า ทั้งนี้เนื่องมาจาก ส านักงานรูปแบบ Mobile Office มี
การสับเปลี่ยนพื้นที่นั่งตลอดเวลา พนักงานสามารถปิดไฟในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าในพ้ืนที่มีพนักงานใช้
ไม่ถึง 2 คน ทางบริษัทให้ย้ายไปส่วนที่มีพนักงานเยอะ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนนั้น ส่วนพนักงานที่
ท างานอาจจะมารวมกลุ่มท าที่ส่วนประชุม และคอมพิวเตอร์พกพามีการชาร์จไฟให้เต็มมาก่อนตลอด 
ไม่ต้องมาท างานชาร์จไว้เวลาท างาน ท าให้ใช้พลังงานในการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าส านักงานที่จัดรูปแบบ
ธรรมดา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

90 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจและการประหยัดพลังงานในการจัด

ส านักงานรูปแบบธรรมดา และการจัดส านักงานรูปแบบ Mobile Office เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และปริมาณ (Qualitative and Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความประเมิน
ความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน สถานที่ท างานความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ของพนักงานที่ใช้
ส านักงานรูปแบบ Mobile Office เปรียบเทียบกับพนักงานที่ใช้จัดส านักงานรูปแบบธรรมดา และ
เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดาและการจัดส านักงานรูปแบบ 
Mobile Office โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาจ านวน 85 คน (ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา จ านวน 26 คน และส านักงาน
ที่จัดรูปแบบ Mobile Office 59 คน) วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอ้างอิง 
(T-Test) ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
1. ผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดส ำนักงำนรูปแบบธรรมดำและ
กำรจัดส ำนักงำนรูปแบบ Mobile Office ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้ำนลักษณะทำง
ประชำกรศำสตร์ 

จากผลการศึกษา รูปแบบในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในส านักงานรูปแบบ
ธรรมดา ในชั้น P2 ซึ่งเดิมทีเป็นชั้นจอดรถ แต่ทางฝ่ายอาคารได้แบ่งท าเป็นส านักงานที่ท าเกี่ยวกับ 
การจัดการอาคาร บริหารอาคาร ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายซ่อมบ ารุงอาคาร ส านักงานตั้งอยู่ด้านในพ้ืนที่
จอดรถ มุมซ้ายของอาคาร พ้ืนที่ ประมาณ 220 ตารางเมตร มีพนักงานที่ท างานประมาณ 45 คน ที่
นั่งจ านวน 40 ที่นั่ง แบ่งออกเป็น 7 ห้อง คือส่วนติดต่อด้านหน้า ห้องฝ่ายเอกสาร ห้องฝ่ายอาคาร 
ห้องพนักงานทั่วไปมีห้องเก็บของภายในห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์ส านักงาน ห้องฝ่ายเทคนิค การจัดพ้ืนที่
ส านักงานรูปแบบธรรมดา เป็นการจัดส านักงานแบบเปิดโดยจัดแบบธรรมชาติ (Landscape Form)  
การจัดแบบนี้ จะใช้วิธีการแยกกลุ่มการท างานออกเป็นส่วนๆ โดยจัดให้ส่วนที่ต้องการติดต่อกันอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ติดกัน ส่วนที่ไม่ต้องติดกันอย่างต่อเนื่องให้จัดห่างออกไป อาจใช้วิธีโทรศัพท์
ติดต่อกันแทน การจัดแบบนี้ จะท าให้เห็นกลุ่มคนท างานที่มีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กสลับกันไปมา 
ไม่ได้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นระเบียบ แต่เน้นที่ความคล่องตัวในการท างาน  
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ส่วนผลการศึกษา รูปแบบในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในส านักงานรูปแบบ 
Mobile office ในชั้น 14 มีพ้ืนที่ 2200 ตารางเมตร มีที่นั่งท างาน 202 ที่นั่ง เป็นส านักงานที่ท า
เกี่ยวกับบัตรเครดิต และสินเชื่อ เป็นการจัดส านักงานแบบ Mobile Office มีลักษณะการจัดพ้ืนที่
ส านักงานแบบเปิดโล่งคือ ห้อง ไม่มีผนังกั้นเป็นห้องเล็กห้องน้อย ผู้บริหารส านักงานสามารถมองเห็น
ได้ทุกซอกทุกมุมในส านักงาน พนักงานจะมานั่งท างานร่วมกันในโต๊ะเดียวกัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของโต๊ะ
โดยถาวร และพนักงานสามารถเปลี่ยนที่นั่ง โดยจะเลือกไปนั่งกับใครก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระงานแต่
ละวันที่จะต้องไปท างานประสานกับเพ่ือนร่วมงานคนใดคนหนึ่งในช่วงเวลานั้น พนักงานทุกคนจะมี 
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook ) และโทรศัพท์มือถือ ใช้เป็นเครื่องมือ ในการปฎิบัติงานที่โต๊ะท างาน 
และบนโต๊ะจะมีเอกสารเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้งานในขณะนั้น มีการจัดพ้ืนส่วนตู้เก็บของ (Locker) 
ให้พนักงานได้เก็บงานและทรัพย์สินส่วนตัว และส านักงานได้จัดวางตู้ locker ให้เป็นแนวตรงเพ่ือกั้น
ขอบเขตของส านักงาน กับทางเดินรอบนอกของส านักงาน ส าหรับเครื่องใช้และอุปกรณ์ส านักงานที่
จ าเป็นจะถูกจัดไว้ให้เป็นส่วนกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้สอยร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น มีส่วนที่จัดไว้ส าหรับเป็นที่พักผ่อนของพนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย พ้ืนที่อ่านหนังสือ 
เกมพลู และโต๊ะปิงปอง มีพ้ืนที่ส่วนประชุมตามริมหน้าต่างของส านักงาน ส าหรับแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น พบปะ ระหว่างกันได้อย่างโดยสะดวก 

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาในครั้งนี้ จ านวน 85 คน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
งาน จ านวนวันในการเข้างาน และอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะท างาน สามารถสรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างของ
พนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบธรรมดา ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58 
รองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 46 ส่วนพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบ Mobile Office กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58 รองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 42 ช่วงอายุของ
กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบธรรมดาที่มีจ านวนมากที่สุด คือ 21-30 ปี ร้อยละ 34 
รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี และ41-50 ปี ร้อยละ 26 และช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี  
ร้อยละ 11 ส่วนพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบ Mobile Office ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ 31-40 ปี 
ร้อยละ 40 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 35 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี 
ร้อยละ 22 และช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 7 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้
ส านักงานรูปแบบธรรมดาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี ร้อยละ 69 รองลงมาเป็นอ่ืนๆ คือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพวุฒิการศึกษา (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 19 และปริญญาโท 
ร้อยละ 11 ส่วนพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบ Mobile Office อยู่ในระดับ ปริญญาตรี ร้อยละ 59 
รองลงมาคือระดับปริญญาโท ร้อยละ 38 และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 1 ตามล าดับ กลุ่มอายุงาน
ของพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบธรรมดา ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
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ร้อยละ 38 รองลงมาคือน้อยกว่า 2 ปี ร้อยละ 19 รองลงมาคือ 5-6 ปี ร้อยละ 15 รองลงมาคือ 8-9 ปี 
ร้อยละ 11 และ 3-4 ปี 6-7 ปี ร้อยละ 7 ตามล าดับ ส่วนพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบ Mobile 
Office ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุงานน้อยกว่า 2 ปี และตั้งแต่10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 22 
รองลงมาคือตั้งแต่ 8-9 ปี ร้อยละ 11 รองลงมาคือ 3-4 ปี ร้อยละ 10 และ 5-6 ปี ร้อยละ 8 
ตามล าดับ วันที่ท างานของพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบธรรมดา ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ  
5 วัน ร้อยละ 76 รองลงมาคือ 4 วัน, ทุกวัน ร้อยละ 7 และ 2 วัน, 3 วัน ร้อยละ 3 ส่วนพนักงานที่ใช้
ส านักงานรูปแบบ Mobile Office ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 5 วัน ร้อยละ 83 รองลงมาคือ
ทุกวัน ร้อยละ 8 รองลงมาคือ 4 วัน ร้อยละ 6 และ 2 วัน ร้อยละ 1 อุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะท างานของ
พนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบธรรมดา ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะร้อยละ 
61 รองลงมาคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ร้อยละ 38 รองลงมาคือ ที่ชาร์จมือถือ ร้อยละ 19 รองลงมาคือ
เครื่องพิมพ์ (Printer) ร้อยละ 15 และท้ายสุดคือโคมไฟ ร้อยละ 3 ส่วนพนักงานที่ใช้ส านักงาน
รปูแบบ Mobile Office ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ร้อยละ 40 รองลงมา
คือ รองลงมาคือ ที่ชาร์จมือถือ ร้อยละ 30 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 15 และท้ายสุด
คือเครื่องพิมพ์ (Printer) ร้อยละ 7 ตามล าดับ 

 
2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรม ในกำรเลือกที่นั่งในส ำนักงำน คือ ต ำแหน่งที่นั่งบ่อยที่สุด 
ต ำแหน่งที่รู้สึกพึงพอใจมำกที่สุด ต ำแหน่งที่รู้สึกไม่พึงพอใจน้อยท่ีสุด วิเครำะห์โดยกำรค ำนวณหำ
ควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) 

ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา (ชั้น P2) เป็นแบบพ้ืนที่นั่งเฉพาะบุคคล ไม่สามารถ
เปลี่ยนที่นั่งได้ ท าให้ไม่มีต าแหน่งที่นั่งที่บ่อยที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานจัดรูปแบบ 
Mobile Office ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง zone 2 ร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ 
zone 5 ร้อยละ 22.03 รองลงมาคือ zone 4 ร้อยละ 20.33 รองลงมาคือ zone 3 ร้อยละ 15.25 
สุดท้ายคือ zone 1 ร้อยละ 11.86 ผลสรุปการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในส่วนของเหตุผล คือนั่งใกล้กับ
เพ่ือนร่วมงานที่รู้จัก ร้อยละ 42.85 รองลงมาคือ ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 16.19 
รองลงมาคือ แสงสว่างเพียงพอ ร้อยละ 13.33 รองลงมาคือ สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก 
ร้อยละ 7.61 รองลงมาคือ พื้นที่ไม่มีเสียงรบกวน อุณหภูมิพอเหมาะ และอ่ืนๆ ประกอบด้วย ใกล้ห้อง
ประชุมใหญ่ ใกล้กับฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 5.71 และสุดท้ายคือ อากาศถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 
2.85 

ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา เลือกต าแหน่ง
ที่นั่งที่รู้สึกพึงพอใจมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง zone 3 
ร้อยละ 30.76 รองลงมาคือ zone 4, zone 5 และ zone 6 ร้อยละ 19.23 รองลงมาคือ zone 1 
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ร้อยละ 7.69 สุดท้ายคือ zone 2 ร้อยละ 3.84 ผลการวิเคราะห์เหตุผลนั่งใกล้กับเพ่ือนร่วมงานที่รู้จัก 
และพ้ืนที่นั่งไม่มีเสียงรบกวน ร้อยละ 18.18 รองลงมาคือ ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 
13.63 รองลงมาคือ อุณหภูมิพอเหมาะ และแสงสว่างเพียงพอ ร้อยละ 12.12 รองลงมาคือ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 10.60 สุดท้ายคือ สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกและอ่ืนๆ เหตุผลคือ 
ความเหมาะสมด้าน Lay Out และสะดวกกับการเก็บเอกสาร ร้อยละ 7.57 ส่วนผลการวิเคราะห์กลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบMobile Office กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง Zone 2 ร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ Zone 5 ร้อยละ 22.03 รองลงมาคือ 
Zone 3 ร้อยละ 16.94 สุดท้ายคือ Zone 1 และ Zone 4 ร้อยละ 15.25 ผลการวิเคราะห์เหตุผล 
อันดับหนึ่งคือ นั่งใกล้กับเพ่ือนร่วมงานที่รู้จัก ร้อยละ 31.30 รองลงมาคือ ใกล้กับสิ่งอ านวยความ
สะดวก ร้อยละ 16.52 รองลงมาคือ พ้ืนที่นั่งไม่มีเสียงรบกวน ร้อยละ 15.65 รองลงมาคือ แสงสว่าง
เพียงพอ ร้อยละ 10.60 รองลงมาคือ สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก ร้อยละ 9.56 รองลงมาคือ
อุณหภูมิพอเหมาะ ร้อยละ 6.95 รองลงมาคือ อากาศถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 5.21 และสุดท้ายคืออ่ืนๆ 
เหตุผลคือ ฝ่ายงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ที่โต๊ะติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 4.34  

ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา เลือกต าแหน่ง
ที่นั่งที่รู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง zone 4 
ร้อยละ 53.84 รองลงมาคือ zone 6 ร้อยละ 19.23 รองลงมาคือ zone 4 ร้อยละ 11.53 สุดท้ายคือ 
zone 1 ร้อยละ 11.53 

ผลการวิเคราะห์เหตุผล อันดับหนึ่งคือ พ้ืนที่นั่งมีเสียงรบกวน ร้อยละ 31.25 รองลงมา
คือ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ร้อยละ 20.08 รองลงมาไม่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก ร้อยละ 
6.25 รองลงมาคือ ใกล้กับสิ่งที่ไม่พึงพอใจเช่น ขยะ ห้องน้ าและไม่ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อย
ละ 8.33 รองลงมาคือ แสงสว่างไม่เพียงพอและอ่ืนๆคือ คนผ่านไปมาตลอดเวลา ห่างไกลจากกลุ่ม
ท างาน ร้อยละ 6.25 สุดท้ายคืออุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไป ร้อยละ 4.34 57 ส่วนผลการวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบMobile Office กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามใน
การวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่นั่ง Zone 4 ร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ Zone 3 ร้อยละ 22.03 รองลงมาคือ 
Zone 5 ร้อยละ 16.94 สุดท้ายคือ Zone 1 และ Zone 2 ร้อยละ 15.25 ผลการวิเคราะห์เหตุผล 
อันดับหนึ่งคือพ้ืนที่นั่งมีเสียงรบกวน ร้อยละ 22.60 รองลงมาคือ อุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไป ร้อยละ 
14.89 รองลงมาอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างไม่เพียงพอ และอ่ืนๆคือใกล้ทางเดินหลัก ใกล้ชิด
หัวหน้าเกินไป ร้อยละ 10.63 รองลงมาคือ ไม่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก ร้อยละ 8.51 
รองลงมาคือ ไม่ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 7.44 รองลงมาคือใกล้กับสิ่งที่ไม่พึงพอใจ เช่น
ขยะ ห้องน้ า ร้อยละ 5.31 สุดท้ายคือแสงสว่างสะท้อนหน้าจอคอมฯ ร้อยละ 4.25 
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3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ จำกกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับนัยส ำคัญ ทั้ง 11 ประเด็น ของพนักงำนที่ใช้ส ำนักรูปแบบ
ธรรมดำและแบบ Mobile Office 

ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ T-Test 
ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวม พนักงานที่ใช้รูปแบบการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยในประเด็นต่างๆ อยู่ระหว่าง 2.88–3.26 (เฉลี่ย 3.02) หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจ พนักงานที่ใช้รูปแบบการจัดส านักงานรูปแบบ Mobile Office มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยใน
ประเด็นต่างๆ อยู่ระหว่าง 2.16-3.23 (เฉลี่ย 2.92 ) หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
พนักงานที่ใช้รูปแบบการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าที่ใช้รูปแบบการ
จัดส านักงานรูปแบบ Mobile Office ในประเด็นพ้ืนที่ท างานเป็นส่วนตัว มีเนื้อที่ส าหรับเก็บเอกสาร
เพียงพอ พ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานด้านเอกสาร การสื่อสารภายในบริษัทสะดวกสบาย เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธภาพ และ
ความสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานและได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานทุกคน พนักงานที่ใช้รูปแบบ 
Mobile Office รูปแบบการจัดส านักงาน มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าที่ใช้รูปแบบการจัดส านักงาน
แบบธรรมดา ในประเด็นพ้ืนที่ท างานมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโต๊ะท างานได้สะดวก 
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ ความสะดวกในการประชุมงาน บรรยากาศอบอุ่น
เป็นกันเองท าให้อยากท างาน การจัดพ้ืนที่ส่งเสริมให้บุคคลกรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพ่ือสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือผ่อนคลายจากการท างาน จากการวิเคราะห์การจัดรูปแบบส านักงาน
ธรรมดามีข้อเด่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเก็บเอกสาร ความเป็นส่วนตัว และการเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
เนื่องจากห้องท างานจะหมุนเวียนกันมานั่งท างานเป็นกลุ่มๆตามโต๊ะท างานที่จัดไว้โต๊ะละ 4-6 ที่นั่ง 
โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่มีที่นั่งประจ า พนักงานจะนั่งท างานเป็นกลุ่มตามโต๊ะท างานที่จัดไว้
อย่างอิสระ และสามารถหมุนเวียนที่นั่งได้ตามกลุ่มงานทึ่ต้องการจะประสานงาน หรือตามกลุ่มงานที่
ต้องการปฏิบัติงานร่วมกัน ท าให้เกิความไม่เป็นส่วนตัวเกิดขึ้น และเอกสารส าคัญหรือทรัพย์สิน
ส่วนตัวพนักงานจะจัดเก็บไว้ที่ตู้เก็บของ (Locker) ประจ าตัว ท าให้ไม่สามารถจัดวางเอกสารได้ใน
พ้ืนที่ท างาน ส่วนการจัดรูปแบบส านักงาน Mobile Office มีข้อเด่นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความคล่อง การ
ใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ สะดวกในการประชุมจากพ้ืนที่ท างาน และบรรยากาศโดยรวม พ้ืนที่ที่
ส่งเสริมให้บุคลากรพักผ่อน พบปะสังสรรค์ เนื่องจากส านักงาน Mobile Office มีข้อเด่นในเรื่องนี้อยู่
แล้วคือมีจอพลาสม่า (plasma) ไว้ส าหรับแสดง หรือน าเสนอข้อมูล กั้นสัดส่วนของห้องประชุมด้วย
กระถางต้นไม้ วางเรียงเป็นแนว เพื่อกั้นให้เป็นสัดส่วน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้อง ให้เหมาะ
กับการใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ มีส่วนพักผ่อน (Refresh Zone) เป็นพ้ืนที่จัดไว้
ส าหรับเป็นที่พักผ่อนของพนักงาน เพ่ือผ่อนคลายของพนักงาน เพ่ือผ่อนคลายภารกิจจากการท างาน 
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และจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจในส านักงานที่มีรูปแบบต่างกันทั้ง 2 แบบ โดย
ใช้ T-Test พบว่า พนักงานในส านักงานที่จัดในรูปแบบ Mobile Office มีระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโต๊ะ ความสามารถในการใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ ความ
สะดวกในการประชุมงาน การส่งเสริมการพบปะสังสรรค์ มากกว่าส านักงานที่จัดในรูปแบบธรรมดาที่
ระดับนัยส าคัญ 0.01 และพนักงานในส านักงานที่จัดในรูปแบบธรรมดา มีความพึงพอใจด้านความ
สะดวกในการสื่อสารสูงกว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
4. ผลกำรวิเครำะห์พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ จำกกำรเก็บข้อมูลค่ำไฟฟ้ำ และกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

ผลการวิเคราะห์หน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ของส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา มีพ้ืนที่ 
220 ตารางเมตร ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อตารางเมตร คือ 25 Kwh/ตร.ม. เนื่องจากส านักงานรูปแบบ
ธรรมดาเป็นส านักงานที่อยุ่ประจ าที่นั่งแต่ละบุคคล มีการใช้ไฟอย่างต่ อเนื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้
ส่วนมากเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ส่วนคอมพิวเตอร์พกพา พนักงานได้ติดตั้งที่
โต๊ะไม่ได้น ากลับไปด้วยท าให้ใช้ไฟฟ้าโดยการชาตไฟตลอดเวลา ส่วนหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ของ
ส านักงานที่จัดรูปแบบMobile Office มีพ้ืนที่ 2200 ตารางเมตร ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อตารางเมตร 
คือ 1.2 Kwh/ตร.ม. เนื่องจากส านักงานรูปแบบ Mobile Office มีการสับเปลี่ยนพ้ืนที่นั่งตลอดเวลา 
พนักงานสามารถปิดไฟในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน พ้ืนที่ท างานอาจจะมารวมกลุ่มท าที่ส่วนประชุม และ
คอมพิวเตอร์พกพามีการชาร์จไฟให้เต็มมาก่อนตลอด ไม่ต้องมาท างานชาร์จไว้ตลอดเวลาการท างาน 
ท าให้ใช้พลังงานในการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา ถึง 17 เท่า 
 
กำรอภิปรำยผล 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจและการประหยัดพลังงานในการ
จัดส านักงานรูปแบบธรรมดา และการจัดส านักงานรูปแบบ Mobile Office ผู้วิจัยอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน สถานที่ท างาน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานของพนักงานที่ใช้ส านักงานรูปแบบ Mobile Office เปรียบเทียบกับ
พนักงานที่ใช้จัดส านักงานรูปแบบธรรมดา 

จากการวิจัยพบว่า พนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา และรูปแบบ Mobile 
Office มีความรู้สึกพึงพอใจ โดยมีเหตุผลแรกเหมือนกันคือ การนั่งใกล้กับเพ่ือนร่วมงาน ผลการวิจัย
ข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮาร์เรล (มัจฉรี โอสถานนท์: 2539. 40-41; อ้างอิงจาก Harrell: 
1964. 260-273) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ และปัจจัยเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือชี้บ่งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
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เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีปัจจัยอยู่ 3 ประการ คือ ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคล
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยการจัดการและสังคม จากการวิเคราะห์
ตรงกับ ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยการจัดการและสังคม คือเพ่ือนร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งที่จัดเข้าในปัจจัยที่เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานท าให้คนเรามีความสุขในที่
ท างาน สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนจึงเป็นความส าคัญและเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะสังเกตว่าเพ่ือนร่วมงานที่คุณไม่ชอบ สมองส่วนที่ควบคุมการ
เกิดปฏิกิริยาสะท้อนจะท างานแตกต่างออกไป เมื่อเปรียบเทียบกับการมองเพ่ือนร่วมงานที่ชอบ ท าให้
กลุ่มตัวอย่างเลือกที่นั่งตามเพ่ือนร่วมงานเป็นเหตุผลหลัก  

จากการวิจัยพบว่า พนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา และรูปแบบ Mobile 
Office มีความรู้สึกพึงพอใจเหตุผลที่รองลงมาเหมือนกันคือ ใกล้กับสิ่งที่อ านวยความสะดวก 
ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ คูเปอร์ (Cooper: 1958.6) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน สรุปผลการวิจัยได้ว่า การท างานที่มีอุปกรณ์ที่ดีและสามารถเข้าถึงกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการท างาน ท าให้พนักงานรู้สึกอยากท างานมากขึ้น 

จากการวิจัยพบว่า พนักงานที่ใช้ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา และรูปแบบ Mobile 
Office มีความรู้สึกไม่พึงพอใจ โดยมีเหตุผลแรกคือ พ้ืนที่นั่งมีเสียงรบกวน ผลการวิจัยข้างต้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสวดี ราชกุลชัย: 2549 (134-150) ที่ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน สรุปการวิจัยได้ว่า เสียง เป็นสิ่งรบกวนสมาธิ ขณะที่เราก าลังจดจ่อความสนใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เสียงอาจเป็นตัวท าลายสมาธิได้ เช่น เวลาท างาน มีเสียงจากวิทยุ โทรศัพท์ หรือ
คนก าลังพูดคุยกัน สิ่งรบกวน จะท าให้จิตใจเราวอกแวกไปจากความสนใจในงานนั้น  ฉะนั้นเวลา
ท างาน ควรมีสถานที่สงบปราศจากเสียงรบกวนสมาธิ เหตุผลที่รองลงมาคือ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
และอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจนเกินไป ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์: 2549. ที่
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการท างาน และความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจลาออก
จากงานของพนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปัง สรุปการวิจัยได้ว่า สภาพแวดล้อมใน
การท างานเช่น ด้านความเข้มของแสง ด้านอุณหภูมิ ด้านการวางผังสถานที่ท างาน การถ่ายเทอากาศ 
และความปลอดภัยในการท างาน ควรได้รับปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากขึ้นกับความพึงพอใจในงาน
ด้านเพื่อนร่วมงานซึ่งมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออกจากงาน 

จากการวิจัยความแตกต่างของความพึงพอใจในส านักงานที่มีรูปแบบต่างกันทั้ง 2 แบบ 
โดยใช้ T-Test พบว่า ส านักงานที่จัดส านักงานรูปแบบ Mobile Office มีข้อดีดังนี้ พ้ืนที่ท างานมี
ความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนโต๊ะท างานได้สะดวก สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ สะดวก
ในการประชุมหารือเรื่องงาน บรรยากาศโดยรวมของที่ท างานอบอุ่นเป็นกันเองท าให้อยากท างาน 
และมีการจัดพ้ืนที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพ่ือสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือ
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ผ่อนคลายจากการท างาน ส่วนส านักงานที่จัดส านักงานรูปแบบธรรมดา มีข้อดีดังนี้ พ้ืนที่ท างานเป็น
ส่วนตัว มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเอกสารเพียงพอ พื้นที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานทางด้านเอกสาร การสื่อสาร
ภายในบริษัทสะดวกสบาย เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานและได้รับค าแนะน าปรึกษาจากเพ่ือนร่วมทุก
คน  

ท าให้ผลจากการวิจัยถ้าส านักงานที่ต้องการการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ท างานหลาย
รูปแบบ และพ้ืนที่เพ่ือให้พนักงานพักผ่อน หรือพบปะ สร้างมนุษย์สัมพันธ์การท างาน ควรจัดส านัก
รูปแบบ Mobile Office และถ้าส านักงานที่ต้องการการใช้พ้ืนที่เอ้ืออ านวยในการเก็บเอกสาร ความ
เพียงพอในอุปกรณ์ส านักงาน และการเข้ากับเพ่ือนร่วมงานที่สนิทสนม ควรจัดส านักงานรูปแบบ
ธรรมดา แต่ถ้าต้องการส านักงานที่ประหยัดพลังงาน ควรจัดส านักงานแบบ Mobile Office และ
พัฒนาทางด้านเก็บเอกสาร และอุปกรณ์ส านักงาน 

2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าของการจัดส านักงาน
รูปแบบ Mobile Office เปรียบเทียบกับการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา จากการวิจัยพบว่า 
ส านักงานที่จัดรูปแบบธรรมดา และรูปแบบ Mobile Office มีความต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจาก
ส านักงานรูปแบบธรรมดาเป็นส านักงานที่อยุ่ประจ าที่นั่งแต่ละบุคคล มีการใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนมากเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ส่วนคอมพิวเตอร์พกพา 
พนักงานได้ติดตั้งที่โต๊ะไม่ได้น ากลับไปด้วยท าให้ใช้ไฟฟ้าโดยการชาร์จไฟตลอดเวลา และส านักงาน
รูปแบบ Mobile Office มีการสับเปลี่ยนพ้ืนที่นั่งตลอดเวลา พนักงานสามารถปิดไฟในส่วนที่ไม่ได้ใช้
งาน พ้ืนที่ท างานอาจจะมารวมกลุ่มท าที่ส่วนประชุม และคอมพิวเตอร์พกพามีการชาร์จไฟให้เต็มมา
ก่อนตลอด ไม่ต้องมาท างานชาร์จไฟฟ้าไว้ตลอดเวลาการท างาน ท าให้ใช้พลังงานในการใช้ไฟฟ้าน้อย
กว่าส านักงานท่ีจัดรูปแบบธรรมดา  
 
ข้อเสนอะแนะจำกผลกำรวิจัย 

ผลจากการวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจและการประหยัดพลังงานในการจัด
ส านักงานรูปแบบธรรมดา และการจัดส านักงานรูปแบบ Mobile Office เป็นข้อมูลประกอบการ
ส าคัญกับการจัดรูปแบบส านักงาน ให้เกิดความพึงพอใจ ความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีการท างาน
ของพนักงานในองค์กร เพ่ือเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
เนื่องจากการจัดรูปแบบส านักงานมีอิทธิพลทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อการท างานอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ จึงน าเสนอแนวคิด ดังนี้  

1. การออกแบบส านักงานแบบMobile Office ส าหรับแต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกัน
ออกไปทั้งทางภาครัฐและเอกชน ทั้งทางรูปแบบการท างาน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในองค์กร จึงไม่มี
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ความจ าเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องมีรูปแบบส านักงานเป็นแบบเดียวกันหมดจึงจะเรียกได้ว่าเป็น Mobile 
Office และปัจจัยอ่ืนที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วยคือ งบประมาณ และการใช้งานทางสายอาชีพ
ของบุคลากรแต่ละองค์กร  

2. การจัดส านักแบบ Mobile Office จะช่วยแก้ปัญหา ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ส านักงาน
ราชการหรือส านักงานเอกชน ที่จะมีพ้ืนที่จ ากัด ต้องนั่งท างานในพ้ืนที่จ ากัด หากลดการกั้นห้อง เพ่ือ
แบ่งเป็นห้องท างานเล็กๆมากมาย ตามแนวคิดของ Mobile Office แล้ว จะท าให้ส านักงาน ดูโล่ง ไม่
แออัด และสวยงามเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น แต่ความเป็นผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ยังมีการแบ่ง
ระดับ และชนชั้นค่อนข้างชัดเจน และการยึดถือ ความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ซึ่งนั่งท างาน ประจ าของ
บุคลากรแต่ละคนมีค่อนข้างสูง สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาที่ยากในการปรับเปลี่ยนผนังกั้นห้อง และ
ให้บุคลากรทุกคนมานั่งท างานโต๊ะเดียวกัน 

3. หลักการส าคัญของ Mobile Office ประยุกต์มาจากแนวความคิดการจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM) ภายในองค์กร มาจัดรูปแบบส านักงาน โดยมีข้อเด่นคือความ
คล่อง การใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ สะดวกในการประชุมจากพ้ืนที่ท างาน และบรรยากาศโดยรวม 
พ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้บุคลากรก่อนพักผ่อน พบปะสังสรรค์ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
มาผสมผสานกับการจัดส านักงานแบบธรรมดา ในเรื่องของการเก็บเอกสาร ความเป็นส่วนตัว และการ
เข้ากับเพื่อนร่วมงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดส านักงานรูปแบบใหม่ ให้แก่ บุคลากรที่ท างานใน
ส านักงานเกิดความพึงพอใจ 

4. การจัดสรรเครื่องมือ โปรแกรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานส่วนกลาง เพ่ือการใช้
งานร่วมกันของพนักงานมีข้อดี คือ ลดการใช้ตู้เอกสาร เนื่องจากเอกสารส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บเป็น 
Digital file ในเครื่องแม่ข่าย (Server) มีพ้ืนที่ส่วนกลางในการถ่ายงาน หรือพิมพ์เอกสาร ท าให้เกิด
ความเป็นระเบียบในพ้ืนที่ท างาน ดังนั้นการตรวจตราสภาพการใช้งาน งานซ่อมบ ารุง และการอบรม
การใช้โปรแกรมในส านักงานก็เป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรจะต้องให้ความส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 

5. การประหยัดพลังงานในอาคาร ควรศึกษาการประหยัดงานไฟฟ้าทุกด้าน เช่น ด้าน
แสงสว่าง ควรปิดไฟในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อเลิกใช้งาน การใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณที่ท างาน
ริมหน้าต่างและระเบียงทางเดิน ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่เท่านั้น การใช้หลอดที่มี
ประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์18 และ 36 วัตต์ สาหรับชนิดไตรฟอสฟอร์ (หลอด
ซุปเปอร์ลักซ)์ จะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดผอมธรรมดาถึง 30% การใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง และ
การบ ารุงรักษา ตรวจสอบการท า งานและท าความสะอาดสม่ าเสมอทุกๆ 3-6 เดือน ด้าน
เครื่องปรับอากาศ ควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพ่ิมขึ้น 1 องศา (26 องศา) จะท าให้ประหยัด
พลังงานได้ร้อยละ 10 การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 การเลือกซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับพ้ืนที่ห้อง การตรวจสภาพ บ ารุงดูแล และท าความสะอาด
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อย่างสม่ าเสมอ การปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักเที่ยง 12.00–13.00 น. และก่อนเวลาเลิกงาน   
30 นาที และด้านอุปกรณ์อ่ืนๆ ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ปิด
จอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง การเลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star และ
ตรวจสอบว่าประหยัดพลังงานได้จริง การเลือกซื้อจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งาน การตั้ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่ไม่มีการปรับอากาศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร กระติกน้าร้อน ตู้เย็น 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่จัดส านักงาน
รูปแบบ Mobile Office เพ่ือเปรียบเทียบผลต่อไป 

2. ในการท าวิจัยในครั้งต่อไป สามารถน าตัวแปรอ่ืนมาใช้หาความเชื่อมโยงกับรูปแบบใน
การจัดส านักงาน เช่น วัฒนธรรมองค์กร การประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นๆ 

3. ควรท าการเปรียบเทียบส านักงานที่มีขนาดเท่ากัน และมีการแยกค่าไฟฟ้า เพ่ือ
เปรียบเทียบผลในครั้งต่อไป 
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ภำคผนวก 
 
แบบสอบถำมผู้ใช้สอยอำคำร (ส ำนักงำนที่จัดรูปแบบ Mobile Office) 

เรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจและการประหยัดพลังงานในการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา
และรูปแบบ Mobile Office (A Comparison of Satisfaction of Staff and energy savings in Conventional 
Office Arrangement and Mobile Office Arrangement) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้สอยอาคาร 
ค ำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ลงในวงเล็บหรือเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1.1 เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ ( ) อายุต่ ากว่า 20 ปี  ( ) อายุ 21–30 ปี 

    ( ) อายุ 31–40 ปี  ( ) อายุ 41-50 ปี 
    ( ) อายุ 51–60 ปี  ( ) อายุ 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา 
    ( ) ปริญญาตรี  ( ) ปริญญาโท 
    ( ) ปริญญาเอก  ( ) อื่นๆ…………………………………. 

1.4 ระยะเวลาในการท างาน 
    ( ) น้อยกว่า 2 ปี  ( ) ตั้งแต่ 3–4 ปี   

( ) ตั้งแต่ 5–6 ปี  ( ) ตั้งแต่ 6–7 ปี 
( ) ตั้งแต่ 8–9 ปี  ( ) ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

1.5 ใน 1 อาทิตย์ ท่ีผ่านมาท่านได้เข้าท างาน 
    ( ) 1วัน  ( ) 2 วัน  ( ) 3 วัน     

( ) 4 วัน   ( ) 5 วัน  ( ) 6 วัน  
( ) ทุกวัน 

1.6 อุปกรณ์ที่ท่านใช้บนโต๊ะท างาน (ตอบได้มากกว่า 1 อย่าง) 
    ( ) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ( ) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
    ( ) โคมไฟ   ( ) ที่ชาตแบตมือถือ 
    ( ) เครื่องปริน  ( ) อื่นๆ…………………………….. 

1.7 โปรดระบุต าแหน่งที่ท่านนั่งท างานภายในส านักงาน ลงในผังส านักงาน โดยให้ X (กากบาท) 
บริเวณต าแหน่งที่ท่านนั่งท างาน 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ค ำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ลงในวงเล็บหรือเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนด 

2.1 โปรดระบุต าแหน่งที่ท่านนั่งท างานบ่อยที่สุดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาลงในผังส านักงาน โดยให้ X 
(กากบาท) บริเวณต าแหน่งที่ท่านนั่งท างาน 

 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 เหตุผลที่ท่านเลือกต าแหน่งท่ีนั่งท างานนี้บ่อยที่สุด 
   ( ) นัง่ใกล้กับเพื่อนร่วมงานท่ีรู้จัก           ( ) พื้นทีน่ั่งไม่มีเสียงรบกวน 
   ( ) อากาศถ่ายเทสะดวก             ( ) อุณหภูมิพอเหมาะ 
   ( ) ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก           ( ) สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก 
   ( ) แสงสว่างเพียงพอ   ( ) เหลือท่ีนั่งสุดท้าย 

( ) อื่นๆ…………………………………………………………………………………….. 
2.2 โปรดระบุต าแหน่งที่ท่านนั่งแล้วรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด โดยให้ X (กากบาท) บริเวณต าแหน่งที่

ท่านนั่งท างาน 
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2.2.1 เหตุผลที่ท่านเลือกต าแหน่งท่ีนั่งท างานท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 

   ( ) นั่งใกล้กับเพื่อนร่วมงานท่ีรู้จัก ( ) พื้นที่น่ังไม่มีเสียงรบกวน 
   ( ) อากาศถ่ายเทสะดวก  ( ) อุณหภูมิพอเหมาะ 
   ( ) ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ( ) สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก 
   ( ) แสงสว่างเพียงพอ   ( ) อื่นๆ………………………………… 

2.3 โปรดระบุต าแหน่งที่ท่านนั่งแล้วรู้สึกพึงพอใจน้อยที่สุด โดยให้ X (กากบาท) บริเวณต าแหน่งที่
ท่านนั่งท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.4 เหตุผลที่ท่านเลือกต าแหน่งท่ีนั่งท างานท่ีไม่พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
   ( ) ใกล้กับสิ่งท่ีไม่พึงพอใจเช่น ถังขยะ ( ) พื้นที่น่ังมีเสียงรบกวน 
   ( ) อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  ( ) อุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไป 
   ( ) ไม่ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ( ) ไม่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก 
   ( ) แสงสว่างไม่เพียงพอ  ( ) แสงส่องสะท้อนหน้าจอคอมฯ 

( ) อื่นๆ………………………………… 
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ค ำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ลงในช่องว่างด้านขวามือที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึก
ของท่านที่มีต่อความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน สถานท่ีท างานและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

 
 

รำยละเอียด 

 
ระดับควำมพึงพอใจ 

 
พึง

พอใจ
มำก
ที่สุด 

 
พึง

พอใจ 

 
ไม่พึง
พอใจ 

 
ไม่พึง

พอใจมำก
ที่สุด 

พื้นที่ท างานมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนโต๊ะท างาน
ได้สะดวก 

    

พื้นที่ท างานมีความคล่องตัวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลาย
รูปแบบ 

    

พื้นที่ท างานเป็นส่วนตัว     
มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเอกสารเพียงพอ     
การสื่อสารภายในบริษัทสะดวกสบาย     
พื้นที่ท างานสะดวกในการประชุมหารือเรื่องงาน     
พื้นที่เอื้ออ านวยต่อการท างานทางด้านเอกสาร     
เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเพียงพอและ
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานและได้รับค าแนะน าปรึกษาจาก
เพื่อนร่วมทุกคน 

    

บรรยากาศโดยรวมของที่ท างานอบอุ่นเป็นกันเองท าให้อยาก
ท างาน 

    

มีการจัดพื้นที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์
เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อผ่อนคลายจากการ
ท างาน 

    

 
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
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แบบสอบถำมผู้ใช้สอยอำคำร (ส ำนักงำนที่จัดรูปแบบธรรมดำ) 
เรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจและการประหยัดพลังงานในการจัดส านักงานรูปแบบธรรมดา

และรูปแบบ Mobile Office (A Comparison of Satisfaction of Staff and energy savings in Conventional 
Office Arrangement and Mobile Office Arrangement ) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้สอยอาคาร 
ค ำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ลงในวงเล็บหรือเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1.1 เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ ( ) อายุต่ ากว่า 20 ปี  ( ) อายุ 21–30 ปี 

    ( ) อายุ 31–40 ปี  ( ) อายุ 41-50 ปี 
    ( ) อายุ 51–60 ปี  ( ) อายุ 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา 
    ( ) ปริญญาตรี  ( ) ปริญญาโท 
    ( ) ปริญญาเอก  ( ) อื่นๆ……………………. 

1.4 ระยะเวลาในการท างาน 
    ( ) น้อยกว่า 2 ปี  ( ) ตั้งแต่ 3–4 ปี 

( ) ตั้งแต่ 5–6 ปี  ( ) ตั้งแต่ 6–7 ปี 
( ) ตั้งแต่ 8–9 ปี  ( ) ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

1.5 ใน 1 อาทิตย์ ท่ีผ่านมาท่านได้เข้าท างาน 
    ( ) 1วัน  ( ) 2 วัน  ( ) 3 วัน     

( ) 4 วัน  ( ) 5 วัน  ( ) 6 วัน 
( ) ทุกวัน 

1.6 อุปกรณ์ที่ท่านใช้บนโต๊ะท างาน (ตอบได้มากกว่า 1 อย่าง) 
    ( ) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ( ) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
    ( ) โคมไฟ   ( ) ที่ชาตแบตมือถือ 
    ( ) เครื่องปริน  ( ) อื่นๆ…………………………….. 

1.7 โปรดระบุต าแหน่งที่ท่านนั่งท างานภายในส านักงาน ลงในผังส านักงาน โดยให้ X (กากบาท) 
บริเวณต าแหน่งที่ท่านนั่งท างาน 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ค ำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ลงในวงเล็บหรือเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนด 

2.1 โปรดระบุต าแหน่งที่ท่านนั่งท างานบ่อยที่สุดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาลงในผังส านักงาน โดยให้ X 
(กากบาท) บริเวณต าแหน่งที่ท่านนั่งท างาน 

   
   
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 เหตุผลที่ท่านเลือกต าแหน่งท่ีนั่งท างานนี้บ่อยที่สุด 
   ( ) นั่งใกล้กับเพื่อนร่วมงานท่ีรู้จัก ( ) พื้นที่น่ังไม่มีเสียงรบกวน 
   ( ) อากาศถ่ายเทสะดวก  ( ) อุณหภูมิพอเหมาะ 
   ( ) ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ( ) สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก 
   ( ) แสงสว่างเพียงพอ   ( ) เหลือท่ีนั่งสุดท้าย 

( ) อื่นๆ…………………………………………………………………………………….. 
2.2 โปรดระบุต าแหน่งที่ท่านนั่งแล้วรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด โดยให้ X (กากบาท) บริเวณต าแหน่งที่

ท่านนั่งท างาน 
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2.2.1 เหตุผลที่ท่านเลือกต าแหน่งท่ีนั่งท างานท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ( ) นั่งใกล้กับเพื่อนร่วมงานท่ีรู้จัก ( ) พื้นที่น่ังไม่มีเสียงรบกวน 
   ( ) อากาศถ่ายเทสะดวก  ( ) อุณหภูมิพอเหมาะ 
   ( ) ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ( ) สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก 
   ( ) แสงสว่างเพียงพอ   ( ) อื่นๆ………………………………… 

2.3 โปรดระบุต าแหน่งที่ท่านนั่งแล้วรู้สึกพึงพอใจน้อยที่สุด โดยให้ X (กากบาท) บริเวณต าแหน่งที่
ท่านนั่งท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 เหตุผลที่ท่านเลือกต าแหน่งท่ีนั่งท างานท่ีไม่พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
   ( ) ใกล้กับสิ่งท่ีไม่พึงพอใจเช่น ถังขยะ ( ) พื้นที่น่ังมีเสียงรบกวน 
   ( ) อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  ( ) อุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไป 
   ( ) ไม่ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ( ) ไม่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก 
   ( ) แสงสว่างไม่เพียงพอ  ( ) แสงส่องสะท้อนหน้าจอคอมฯ 

( ) อื่นๆ………………………………… 
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ค ำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ลงในช่องว่างด้านขวามือที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึก
ของท่านที่มีต่อความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน สถานท่ีท างานและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

 
 

รำยละเอียด 

 
ระดับควำมพึงพอใจ 

 
พึง

พอใจ
มำก
ที่สุด 

 
พึง

พอใจ 

 
ไม่พึง
พอใจ 

 
ไม่พึง

พอใจมำก
ที่สุด 

พื้นที่ท างานมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนโต๊ะท างานได้
สะดวก 

    

พื้นที่ท างานมีความคล่องตัวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลาย
รูปแบบ 

    

พื้นที่ท างานเป็นส่วนตัว     
มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเอกสารเพียงพอ     
การสื่อสารภายในบริษัทสะดวกสบาย     
พื้นที่ท างานสะดวกในการประชุมหารือเรื่องงาน     
พื้นที่เอื้ออ านวยต่อการท างานทางด้านเอกสาร     
เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเพียงพอและ
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานและได้รับค าแนะน าปรึกษาจาก
เพื่อนร่วมทุกคน 

    

บรรยากาศโดยรวมของที่ท างานอบอุ่นเป็นกันเองท าให้อยาก
ท างาน 

    

มีการจัดพื้นที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์
เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อผ่อนคลายจากการ
ท างาน 

     

 
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
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