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ABSTRACT 

 At present, There are increasing number of home office. Most of Start them 
start from decorate or renovate their house to be on office. They create a space for 
both of residencial and an office in one place.This research study investigates the 
physical environment of small interior and architect. Study about facilities and the 
area requirement in the office. This document will summary the important subject 
and can suggest about which type of building will suit to that small interior and 
architect home offices in Bangkok.  
 This paper had researched by 6 small interior and architect home offices in 
Bangkok. It uses interview form and take time for 1 month. It also collects the 
information twice time to make sure that, every information has completed. This 
research will be beneficial for entrepreneur to start their small interior and 
architecture home office. There are single houses, town homes and commercial 
building with 1 to 10 employees and adequate parking. All home office space is fally 
managed home office is a type of single house open-plan office furniture as you can 
found in the sample. 
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ศาสตราจารย์ ดร.ธนธร กิตติกานต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ ที่ปรึกษาร่วม
วิทยานิพนธ์ซึ่งท่านได้เสียสละเวลาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางในการท าวิจัยรวมถึงการให้
ก าลังใจ ให้แง่คิด และให้โอกาสในการพัฒนาความสามารถเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา
ของท่านและขอกราบพระคุณเป้นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤติกร และ
ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ที่ได้กรุณาตรวจสอบเนื้อหา ให้ข้อเสนอแนะ และชี้แนะแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยครั้งนี้ รมถึงขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่เคยสั่งสอบอบรมให้
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แอนซ์ คุณปิ่น คุณณุ คุณเพียว และคุณลิฟท์ที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์และตอบค าถามรวมถึงยังให้
ความร่วมมือในการพาชมและแนะน าสถานที่ ขอบคุณคุณคุณเพียวที่คอยช่วยแนะน าบริษัทและติดต่อ
ให้เข้าพบได้ ทั้งยังให้ลาหยุดเพ่ือท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้เสร็จตามก าหนด ขอขอบคุณหมวยที่ช่วยแปล
วิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นการทบทวนรรรณกรรม 
 และท่ีส าคัญขอขอบพระคุณครอบครัวกลิ่นกุล คุณพ่อ คุณแม่ และพ่ีๆ ที่เป็นผู้สนับสนุนดูแล 
ให้ก าลังใจ ทั้งในด้านการศึกษาและการด าเนินชีวิตตลอดมา อีกทั้งขอบคุณเอก อ๊ิบ จาร์ และพ่ียีนที่
ช่วยเหลือ และใหก าลังใจที่ดีตลอดมาเช่นกัน 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอมอบประโยชน์และคุณค่าอันพ่ึงมีในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แด่ผู้ใช้งานน ามา
เป็นข้อเสนอแนะในการเลือกประเภทของอาคารส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายใน
และออกแบบสถาปัตยกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 4.22:   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของเจ้าของ (อาคารพาณิชย์)  131 
ตารางที่ 4.23: ตารางสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของเจ้าของ  132 
ตารางที่ 5.1:  ตารางสรุปการวิเคราะห์ในส านักงาน ทั้ง 3 ประเภท  133 
ตารางที่ 5.2:  การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทั้ง 3 ลักษณะอาคาร  136 
 



ญ 

สารบัญภาพ 
 
   หน้า 
ภาพที่ 1.1:  กรอบแนวความคิดในการวิจยั  3 
ภาพที่ 3.1:  ผังแสดงความเช่ือมโยงของงานวิจัย  17 
ภาพที่ 4.1:  ภาพต าแหน่งโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง  19 
ภาพที่ 4.2:  ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd.  21 
ภาพที่ 4.3:  ภาพแผนที่โครงการหมูบ้านสราญสิริ วงแหวน-ประชาอุทิศ  22 
ภาพที่ 4.4:  ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd.  23 
ภาพที่ 4.5:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Lofttid   24 
  Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.6:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ส่วนพักอาศัย  25 
ภาพที่ 4.7:  ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การงานบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd.  25 
ภาพที่ 4.8:  ภาพถ่ายจริงส่วนตอนรับและพักคอยบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd.  26 
ภาพที่ 4.9:  ภาพถ่ายจริงส่วนตอนรับและพื้นที่ประชุมของบริษัท Lofttid   27 
  Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.10:  ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่อเนกประสงค์ภายนอกของบริษัท Lofttid   28 
  Design Co.,Ltd. 
ภาพที ่4.11:  ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่อเนกประสงค์กึ่งภายนอกของ  บริษัท Lofttid   28 
  Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.12:  ภาพถ่ายจริงส่วนท างานและชั้นเก็บของ ของบริษัท Lofttid Design   29 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.13:  ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่เก็บวัสดุในห้องท างานเจ้าของ  ของบริษัท   30 
  Lofttid Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.14:  ภาพถ่ายจริงส่วนห้องท างานเจ้าของ ของบริษัท Lofttid Design   31 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.15:  ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่เก็บวัสดุในห้องท างานเจ้าของ  ของบริษัท   31 
  Lofttid Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.16:  ภาพถ่ายจริงส่วนห้องท างานพนักงาน ของบริษัท Lofttid Design   32 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.17:  ภาพถ่ายจริงส่วนทางขึ้นไปช้ัน 2 ส่วนพักอาศัย  33 



ฎ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
   หน้า 
ภาพที่ 4.18:  ภาพถ่ายจริงภายนอก บริษัท Riroem Design Co.,Ltd.  34 
ภาพที่ 4.19:  ภาพแผนที่ บริษัท Riroem Design Co.,Ltd.  35 
ภาพที่ 4.20:  ภาพถ่ายจริงภายนอก บริษัท Riroem Design Co.,Ltd.  35 
ภาพที่ 4.21:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Riroem Design   36 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.22:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ส่วนท างาน บริษัท Riroem   37 
  Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.23:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 3 ส่วนพักอาศัย   37 
ภาพที่ 4.24:  ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การงานบริษัท Riroem Design   38 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.25: ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่จอดรถบริษัท Riroem Design Co.,Ltd.  39 
ภาพที่ 4.26: ภาพถ่ายจริงส่วนตอนรับช้ัน 2 บริษัท Riroem Design Co.,Ltd.  39 
ภาพที่ 4.27:  ภาพถ่ายจริงส่วนห้องประขุมชั้น 2 บริษัท Riroem Design Co.,Ltd.  40 
ภาพที่ 4.28:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่อเนกประสงค์กึ่งภายนอกชั้น 2 บริษัท Riroem   41 
  Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.29:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่ส่วนเก็บตัวอย่างวัสดุห้องประชุมชั้น 2    42 
  บริษัท Riroem Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.30:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่ท างานส่วนพนักงานฝ่ายบัญชีชั้น 2    43 
  บริษัท Riroem Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.31:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่ท างานส่วนพนักงานฝ่ายนักออกแบบชั้น 2   43 
  บริษัท Riroem Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.32:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่เตรียมอาหารส าหรับพนักงานชั้น 2   44 
  บริษัท Riroem Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.33:  ภาพถ่ายจริงห้องท างานของเจ้าของชั้น 2 บริษัท Riroem Design   45 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.34:  ภาพถ่ายจริงห้องท างานของเจ้าของส่วนพักผ่อนชั้น 2   45 
  บริษัท Riroem Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.35:  ภาพถ่ายจริงภายนอก บริษัท Chorn Design Co.,Ltd.  54 



ฏ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
   หน้า 
ภาพที่ 4.36:  ภาพแผนที่แสดงที่ตั้ง บริษัท Chorn Design Co.,Ltd.  55 
ภาพที่ 4.37:  ภาพถ่ายจริงภายนอกของ บริษัท Chorn Design Co.,Ltd.  56 
ภาพที่ 4.38:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Chorn Design   57 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.39:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Chorn Design   57 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.40:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 3 ของบริษัท Chorn Design   58 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.41:  ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การงานบริษัท Chorn Design Co.,Ltd..   58 
ภาพที่ 4.42:  ภาพถ่ายจริงส่วนตอนรับและพื้นที่ประชุมของบริษัท Chorn Design   59 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.43:  ภาพถ่ายจริงส่วนอเนกประสงค์ของบริษัท Chorn Design Co.,Ltd.  60 
ภาพที่ 4.44:  ภาพถ่ายจริงส่วนอเนกประสงค์กึ่งภายนอกของบริษัท Chorn Design   61 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.45:  ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่เก็บตัวอย่างวัสดุห้องท างานพนักงานของ  62 
  บริษัท Chorn Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.46:  ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่เก็บตัวอย่างวัสดุห้องท างานเจ้าของของ  62 
  บริษัท Chorn Design Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.47:  ภาพถ่ายจริงห้องท างานเจ้าของของบริษัท Chorn Design Co.,Ltd.  63 
ภาพที่ 4.48:  ภาพถ่ายจริงห้องท างานของพนักงานของบริษัท Chorn Design   64 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.49:  ภาพถ่ายจริงห้องท างานของพนักงานของบริษัท Chorn Design   64 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.50:  ภาพถ่ายจริงส่วน Pantry ของบริษัท Chorn Design Co.,Ltd.  65 
ภาพที่ 4.51:  ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.   66 
ภาพที่ 4.52:  ภาพแผนที่บรษิัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.   67 
ภาพที่ 4.53:  ภาพถ่ายจริงภายนอก บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.   68 
 



ฐ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
   หน้า 
ภาพที่ 4.54:  ภาพถ่ายจริงภายนอกบริเวณถนนหน้าส านักงาน   69 
  บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.  
ภาพที่ 4.55:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Loft Sixteen.  70 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.56:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Loft Sixteen .  70 
  Co.,Ltd.  
ภาพที่ 4.57:  ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การงานบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.   71 
ภาพที่ 4.58:  ภาพถ่ายจริงส่วนพักคอยและประชุม บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.  72 
ภาพที่ 4.59:  ภาพถ่ายจริงส่วนพักคอยและประชุม บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.  73 
ภาพที่ 4.60:  ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์ภายนอก   73 
  บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.  
ภาพที่ 4.61:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.  74 
ภาพที่ 4.62:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่ท างานของเจ้าของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.   75 
ภาพที่ 4.63:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่ท างานของพนักงานบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.  75 
ภาพที่ 4.64:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่เก็บเอกสารพนักงานบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd.   76 
ภาพที่ 4.65:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่เตรียมอาหารและห้องน้ าบริษัท Loft Sixteen.  77 
  Co.,Ltd.  
ภาพที่ 4.66:  ภาพถ่ายจริงพื้นที่ห้องรับประทานอาหารส่วนพักอาศัย   77 
ภาพที่ 4.67:  ภาพถ่ายจริงทางขึ้นชั้น 2 ส่วนพักอาศัย  78 
ภาพที่ 4.68:  ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.    85 
ภาพที่ 4.69:  ภาพแผนที่บริษัท Pure Architect Co.,Ltd.    86 
ภาพที่ 4.70:  ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.    87 
ภาพที่ 4.71:  ภาพถ่ายภายนอกของบริษัทและอาคารโดยรอบบริษัท Pure Architect   87 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.72:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Pure Architect   88 
  Co.,Ltd.  
ภาพที่ 4.73: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Pure Architect   89 
  Co.,Ltd.  



ฑ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
   หน้า 
ภาพที่ 4.74:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Pure Architect   89 
  Co.,Ltd.  
ภาพที่ 4.75:  ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.    90 
ภาพที่ 4.76:  ภาพถ่ายภายในส่วนพ้ืนที่พักคอยของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.   91 
ภาพที่ 4.77:  ภาพถ่ายภายในพื้นที่ส่วนแสดงผลงานและที่เก็บตัวอย่าวัสดุ  91 
ภาพที่ 4.78:  ภาพถ่ายภายในส่วนพ้ืนที่ประชุมด้านนอกของบริษัท Pure Architect   92 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.79:  ภาพถ่ายภายในส่วนพ้ืนที่ประชุมด้านในของบริษัท Pure Architect   92 
  Co.,Ltd.   
ภาพที่ 4.80:  ภาพถ่ายภายในส่วนพ้ืนที่อเอกประสงค์ภายในของ บริษัท Pure   93 
  Architect Co.,Ltd.   
ภาพที่ 4.81:  ภาพถ่ายภายในพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุห้องท างานพนักงานของ  บริษัท   94 
  Pure Architect Co.,Ltd.   
ภาพที่ 4.82:  ภาพถ่ายภายในพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุในห้องท างานrนักงาน บริษัท   94 
  Pure Architect Co.,Ltd.  
ภาพที่ 4.83:  ภาพถ่ายภายในพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุในห้องท างานเจ้าของ บริษัท   95 
  Pure Architect Co.,Ltd.   
ภาพที่ 4.84:  ภาพถ่ายห้องท างานเจ้าของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.   96 
ภาพที่ 4.85:  ภาพถ่ายห้องท างานเจ้าของส่วนเก็บเอกสาร บริษัท Pure Architect   96 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.86:  ภาพถ่ายห้องท างานพนักงานบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.   97 
ภาพที่ 4.87:  ภาพถ่ายส่วน pantry และเครื่องพิมพ์เอกสารบริษัท Pure Architect   97 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.88:  ภาพถ่ายทางสัญจร และทางขึ้นไปส่วนพักอาศัยชั้น 2   98 
ภาพที่ 4.89:  ภาพถ่ายภายในห้องน้ า ชั้น 1  99 
ภาพที่ 4.90:  ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.  100 
ภาพที่ 4.91:  ภาพแผนที่ของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.     101 
ภาพที่ 4.92:  ภาพถ่ายทางเข้าของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    102 



ฒ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
   หน้า 
ภาพที่ 4.93:  ภาพถ่ายทางเข้าของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    103 
ภาพที่ 4.94:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Tertra Concept   104 
  Co.,Ltd.  
ภาพที่ 4.95:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Tertra Concept   104 
  Co.,Ltd.  
ภาพที่ 4.96:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 3   105 
ภาพที่ 4.97:  ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 4  105 
ภาพที่ 4.98:  ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    106 
ภาพที่ 4.99:  ภาพถ่ายส่วนตอนรับของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    106 
ภาพที่ 4.100:  ภาพถ่ายห้องประชุมของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    107 
ภาพที่ 4.101:  ภาพถ่ายหน้าห้องประชุมซึ่งมีห้องน้ าของบริษัท Tertra Concept   108 
  Co.,Ltd. 
ภาพที่ 4.102:  ภาพถ่ายพ้ืนที่เก็บตัวอย่างวัสดุของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    109 
ภาพที่ 4.103:  ภาพถ่ายห้องท างานของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    110 
ภาพที่ 4.104:  ภาพถ่ายห้องท างานของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    111 
ภาพที่ 4.105:  ภาพถ่ายหน้าห้องท างานของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    112 
ภาพที่ 4.106:  ภาพถ่ายส่วนเตรียมอาหารของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.    113 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การประกอบกิจการแบบโฮมออฟฟิศ ถือเป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งเพ่ิงเริ่มต้น
กิจการนิยมกันมากในปัจจุบัน ก่อนที่จะขยับขยายไปยังย่านธุรกิจเมื่อกิจการเติบโตขึ้นแล้ว โฮมออฟ
ฟิศท่ีพบเห็นกันมากนั้นจะมีทั้งที่เป็นตึกแถว ทาวน์โฮมหรืออาคารพาณิชย์ ไปจนถึงการน าอาคารอยู่
อาศัย ไปดัดแปลงพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารเช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ให้
กลายเป็นพ้ืนที่ทีส่ามารถท างาน นอกจากโฮมออฟฟิศเป็นได้ทั้งท่ีพักอาศัยและท่ีท างาน โฮมออฟฟิศ
ยังช่วยประหยัดเวลาหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางในแต่ละวัน รวม
ไปถึงการประหยัดค่าเช่าสถานที่เพ่ือท าส านักงานอีกด้วย  

หลักการเลือกโฮมออฟฟิศก็มีหลายปัจจัย จึงต้องดูว่าปัจจัยไหนส่งผลต่อการเลือกโฮมออฟ
ฟิศเป็นอาคารประเภทใดมากที่สุด ให้น้ าหนักเรื่องไหนมากกว่ากัน ถ้าเน้นที่ความเป็นบ้านก็ควรจะ
เลือกท าเลที่สงบ ในขณะที่ถ้าเน้นเรื่องการเป็นที่ท างานก็ต้องเลือกท าเลที่มีผู้คนสัญจรไปมาได้สะดวก 
มีที่เพียงพอส าหรับจอดรถ ซึ่งต าแหน่งที่เอ้ือประโยชน์กับการจอดรถนั้น คือ ต าแหน่งหัวมุมที่สามารถ
จอดรถได้สองด้าน และต าแหน่งท้ายซอยซึ่งจะมีพ้ืนที่เหลือส าหรับจอดรถได้มากกว่าต้นซอย 
นอกจากนี้สิ่งที่ควรค านึงอีกอย่างหนึ่งในการเลือกท าเลส าหรับท าโฮมออฟฟิศ ก็คือ หลักกฎหมาย 
ต้องศึกษาให้ดีว่าลักษณะบ้านที่จะดัดแปลงเป็นที่ท างานนั้นสามารถท าได้หรือไม่ และต้องท าการขอ
อนุญาตจัดตั้งให้ชัดเจน  

ในปัจจุบันธุรกิจของบริษัทออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรมก็เกิดขึ้นมาจ านวน
มากและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากการหันมาน าอาคารที่อยู่อาศัย ทาวน์โฮม ตึกแถวหรือ
อาคารพาณิชย์ คอนโด มาท าเป็นโฮมออฟฟิศ โดยมีปัจจัยหลายๆอย่างในการเลือกรูปแบบของโฮม 
ออฟฟิศขนาดเล็กโดยอาศัยปัจจัยอย่างเช่น ท าเลที่ตั้งของโครงการ ขนาดพ้ืนที่ของที่อยู่อาศัย ราคา 
และดอกเบี้ยของทางธนาคาร สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ชื่อเสียง และความเชี่ยวชาญของเจ้าของ
โครงการ การบริการพิเศษของทางโครงการ การส่งเสริมการขาย  

จากปัจจัยข้างต้นการวิจัยนี้จึงได้ท าการส ารวจพื้นที่ใช้สอยและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของส านักงานออกแบบภายในและสถาปัตยกรรมโฮมออฟฟิศขนาดเล็ก เพื่อน าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาเป็นข้อเสนอแนะ ในแต่ละรูปแบบประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการการวิจัย 
1.2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับ

ส านักงาน ออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือหาความต่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของแต่ละอาคาร 
 1.2.2 วิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบ
ภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือหาพืน้ที่ใช้สอยที่จ าเป็นต่อส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็ก
ส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
 1.2.3 เสนอแนะในแต่ละประเภทของอาคารที่เหมาะสมของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็ก
ส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ก าหนดให้ขอบเขตของงานวิจัยคือการมุ่งศึกษาเฉพาะส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็ก
ส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรมเท่านั้น 

1.3.2 ในการศึกษานี้จะท าการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของอาคารที่นิยมใช้ส านักงานโฮมออฟ
ฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 

1.3.3 จัดท าแบบส ารวจเบื้องต้นเป็นการเก็บข้อมูลกรณีศึกษา 
1.3.4 ศึกษาส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบ  

สถาปัตยกรรม เขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
1.4.1.การเลือกประเภทอาคารของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงาน

ออกแบบที่เพ่ิงเริ่มก่อตั้งมักน าประเภทบ้านเดี่ยว มาดัดแปลงท าเป็นโฮมออฟฟิศ 
 1.4.2.พ้ืนที่ใช้สอยที่สามารถตอบสนองต่ออาคารส านักงานออกแบบขนาดเล็ก คือการใช้
พ้ืนที่รวมกันของห้องท างานและห้องประชุม 
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ภาพที ่1.1: กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 ค าถามการวิจัย 

1.5.1 พ้ืนที่ใช้สอยใดเหมาะกับประเภทอาคารส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับ
ส านักงานออกแบบภายใน และออกแบบสถาปัตยกรรม 

1.5.2 อาคารประเภทใดท่ีมักน ามาใช้เป็นส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงาน
ออกแบบภายใน และออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของส านักงานโฮมออฟฟิตส าหรับส านักงาน 
ออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน 

1.6.2 ได้ทราบถึงพ้ืนที่ใช้สอยของส านักงานโฮมออฟฟิตส าหรับส านักงานออกแบบ 
สถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน 

1.6.3 ข้อเสนอแนะประเภทอาคารที่มักน ามาใช้เป็นส านักงานโฮมออฟฟิตส าหรับส านักงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน 

 
 
 

ตัวแปรต้น 
ข้อมูลทางกายภาพ 
-  ท าเลที่ตั้งของโครงการ  
-  ขนาดพ้ืนที่ของที่อยู่อาศัย  
-  ราคา และดอกเบี้ยของทางธนาคาร  
-  สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ  
-  ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ 
   ของเจ้าของโครงการ  
-  การบริการพิเศษของทางโครงการ  
-  การส่งเสริมการขาย  

ตัวแปร 

-การเสนอแนะอาคารในการท าโฮมออฟ

ฟิศขนาดเล็กของส านักงานออกแบบ 

-รูปแบบโฮมออฟฟิศขนาดเล็ก 

-พ้ืนที่ใช้สอยที่ตอบสนองการท าโฮมออฟ

ฟิศขนาดเล็กของส านักงานออกแบบ 
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1.7 ค านิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.7.1 โฮมออฟฟิศ คือ เป็นรูปแบบหนึ่งของอาคารส านักงานที่สร้างข้ึน เพ่ือเป็นส านักงานกึ่ง

ที่อยู่ อาศัย โฮมออฟฟิศมีลักษณะของอาคารที่ไม่มีความสูงหรือพ้ืนที่ก่อสร้างมากเกินระดับที่ 
กฎหมายก าหนดให้เป็นอาคารสูง จึงท าให้เจ้าของโครงการไม่จ าเป็นต้องสร้างพ้ืนที่จอดรถ และ
สามารถลดต้นทุนไปได้มากโดยที่ในแต่ละหน่วยผู้อยู่อาศัยสามารถใช้เป็นทั้งส านักงานและท่ีอยู่อาศัย
ได้พร้อมกัน 
 1.7.2 ส านักงาน คือ สถานที่ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในด้านเอกสาร  หนังสือหรือข้อมูล
ข่าวสาร ส านักงานถือเป็นเสมือนหัวใจและมันสมองของการบริหารงานทั่ว ๆ ไปในวงราชการ เอกชน 
และรัฐวิสาหกิจ  ส านักงานเป็นศูนย์รวมของการบริหารงานด้านต่าง ๆ  เช่น  งานสารบรรณ  งาน
บัญชี  บทบาทหน้าที่หลักของงานส านักงานคือ  การให้บริการ แก่หน่วยงานอื่น  ทุกองค์การมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีส านักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอก
องค์การ 
 1.7.3 ออฟฟิศขนาดเล็ก คือ กลุ่มส านักงานขนาดเล็ก บุคคลากรน้อยกว่า 10 คน  
(สุมลทิพย์ ฟังกังวาลวงศ์, 2546) 
 



บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตโดยวรรณกรรมส่วนใหญ่จะน ามาใช้เป็นแนวทางและ
กระบวนการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางการออกแบบส านักงานโฮมออฟฟิศส าหรับส านักงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน เขตกรุงเทพมหานครโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
 2.1 ความเป็นมาของโฮมออฟฟิศ 
 2.2 ขนาดของส านักงานและปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.3 แนวคิดและเกณฑ์ในการออกแบบของส านักงานสมัยใหม่ของโฮมออฟฟิศ 
 2.4 ลักษณะสภาพแวดล้อมภายด้านกายภาพของส านักงานโฮมออฟฟิศ 
 2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ความเป็นมาของโฮมออฟฟิศ 
 จาการศึกษารูปแบบโฮมออฟฟิศ รูปแบบหนึ่งของอาคารส านักงานที่สร้างขึ้น เพื่อเป็น
ส านักงานกึ่งที่อยู่อาศัย ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้อยู่อาศัยให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไป
กลับระหว่างที่อยู่อาศัยและส านักงาน และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดโดยมีเป้าหมายไปยังกลุ่ม
บริษัทที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ ทั้งในพื้นที่อาคารและที่ดิน โฮมออฟฟิศมีลักษณะของอาคารที่ไม่มีความ
สูงหรือพ้ืนที่ก่อสร้างมากเกินระดับที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอาคารสูง จึงท าให้เจ้าของโครงการไม่
จ าเป็นต้องสร้างพ้ืนที่จอดรถ และสามารถลดต้นทุนไปได้มากโดยที่ในแต่ละหน่วยผู้อยู่อาศัยสามารถ
ใช้เป็นทั้งส านักงานและท่ีอยู่อาศัยได้พร้อมกัน  
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าเพ่ือเชิงพาณิชย์นั้น แทนที่ผู้ลงทุนจะท าการรื้อถอนแล้ว
สร้างใหม่ หรือท าประเภทการใช้อาคารที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น อาคารชุด อาคารส านักงานต่างๆ 
อาจจะมีข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านกฎหมาย เช่น ระยะร่นอาคาร ความสูงอาคาร การซื้อที่ดินจ านวน
เพียงพอ ต่อลักษณะประเภทอาคาร เรื่องต้นทุนในการก่อสร้างที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซึ่งในการปรับปรุง
อาคารเพ่ือเป็นโฮมออฟฟิศสามารถท าได้ระยะเวลาที่รวดเร็วกว่า ทั้งการใช้งานอาคารที่มีลักษณะเป็น
ส านักงานขนาดเล็ก โดยจะมีผู้ใช้โดยเฉลี่ยจ านวน 7-15 คนต่อวัน (วลีรัตน์ ทองพูล, 2554) ซึ่งย่อมมี
การใช้พลังงานต่าง ๆ ภายในอาคาร การใช้แสงสว่าง ระบบปรับอากาศและการถ่ายเทพลังงานกับ
บริบทโดยรอบ (Littleford, Ryley & Firth, 2014) ดังนั้นการค านึงถึงการประหยัดต่อการใช้พลังงาน
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ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อความคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในระยะยาวของผู้ประกอบการ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เลือกซื้อ (พรชัย ชัยประทีป, 2553)  
 รูปแบบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโฮมออฟฟิศ 
 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโฮมออฟฟิศ สามารถแบ่งแยกท่ีมาได้เป็น 2 ด้านคือ ทางด้าน
กายภาพ และทางด้านเศรษฐกิจ (สมพงษ์ กิตติสรยุทธ์, 2535, หน้า 22-24) 
 1) ทางด้านกายภาพ 
 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโฮมออฟฟิศทางด้านกายภาพ นับได้ว่ามีการพัฒนารูปแบบ
มาจากอาคารพักอาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มาเป็นโฮมออฟฟิศในรูปของวิลล่าออฟฟิศและ 
โฮมออฟฟิศ โดยรูปแบบโฮมออฟฟิศดังกล่าวมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ทั้งใน
ด้านขนาด ที่จอดรถ และสถานที่ตั้งของอาคาร 
 2) ทางด้านเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโฮมออฟฟิศทางด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนามาจากอาคาร
ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ที่ใช้พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารเป็นที่ประกอบการค้า และใช้พื้นที่ชั้นบนเป็น
สถานที่พักอาศัยในอาคารเดียวกัน 
 
ตารางที ่2.1: ข้อเปรียบเทียบระหว่างโฮมออฟฟิศ ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ และทาวน์เฮาส์หรือ 
  แมนชั่น 
 

ทางด้านกายภาพ 
ประเภท โฮมออฟฟิศ ตึกแถวหรืออาคาร

พาณิชย์ 
ทาวน์เฮ้าหรือ

แมนชั่น 
ขนาดความกว้าง
ของอาคารสถาน
ที่ตั้ง 

มีความกว้างประมาณ 
6-8 เมตรไม่จ า เป็นที่
จะต้องตั้งในท าเลที่
สาธารณะแต่ควรอยู่ 
ในบริเวณท่ีมีระบบทาง 
สาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการที่ดีพอ 

มีความกว้างประมาณ 
3.5-4 เมตรในส่วนของ
อาคารพาณิชย์ที่จ า เป็น
จะต้องใช้พื้นที่ด้านล่าง
เป็นที่ตั้งโชว์ สินค้า จึงจ า 
เป็นจะต้องตั้งในท าเลที่
ติดกับถนนสาธารณะที่มี
การสัญจรของผู้คน 

มีความกว้าง
ประมาณ 4-6 เมตร
ไม่จ า เป็นที่จะต้อง
ตั้งในท าเลที่ติดกับ
ถนนสาธารณะ แต่
ควรมีความ
สะดวกสบายในการ
เข้าถึงอาคาร 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ): ข้อเปรียบเทียบระหว่างโฮมออฟฟิศ ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ และทาวน์เฮาส์ 
   หรือแมนชั่น 
 

ทางด้านกายภาพ 
ประเภท โฮมออฟฟิศ ตึกแถวหรืออาคาร

พาณิชย์ 
ทาวน์เฮ้าหรือ

แมนชั่น 
สถานที่จอดรถ จ าเป็นต้องมีที่จอดรถ

เพ่ือรองรับการติดต่อ
งานของลูกค้า 

ไม่จ าเป็นต้องมีที่จอดรถ ควรมีที่จอดรถ 

การแบ่งส่วนการ
ใช้สอยอาคาร 

บริเวณพ้ืนชั้นล่างจะใช้ 
ประโยชน์เพื่อท า เป็น 
ส านักงานและในส่วน
ชั้นบนจะใช้ประโยชน์
ท าเป็นที่อยู่อาศัย 

บริเวณพ้ืนที่ชั้นล่างจะใช้
ประโยชน์เพื่อท า เป็นที่
ประกอบการค้า และใน
ส่วนชั้นบนจะใช้
ประโยชน์เพื่อท าเป็นที่อยู่
อาศัย 

พ้ืนที่ทั้งหมดจะใช้
เป็นที่อยู่อาศัยเพียง
อย่างเดียว 

สถานที่ตั้ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้
แหล่งธุรกิจที่ส าคัญของ
เมือง 

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
ธุรกิจที่ส าคัญของเมือง 

ถานที่ตั้งส่วนใหญ่จะ
กระจายอยู่ตามชาญ
เมือง 

 
ที่มา:  สมพงษ์ กิตติสรยุทธ์.  (2535).  รูปแบบการพัฒนาบ้านกึ่งส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
2.2 ขนาดของส านักงานและปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.2.1 ขนาดของส านักงาน 
 ข้อมูลจากบทความของ (สุมลทิพย์ ฟังกังวาลวงศ์, 2546) ได้กล่าวถึงการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างสถาปนิกแบบเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
  1) กลุ่มส านักงานขนาดเล็ก บุคคลากรน้อยกว่า 10 คน 
  2) กลุ่มส านักงานขนาดกลาง บุคคลากร 11-30 คน 
  3) กลุ่มส าหนักงานขนาดใหญ่ บุคคลากร มากกว่า 30 คน 



8 

 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนามนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายโดยอาศัยการแจกแจงความถี่ประกอบการวิเคราะห์และหาเปอร์เซ็นต์ จึง
แบ่งได้ทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น 
 2.2.2 ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
 ตามการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ (เตชะ บุญยะชัย, 2530) และผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 7 ปัจจัย เรียงล าดับตามความส าคัญ ดังนี้ 
  1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับท าเลที่ตั้งของโครงการ  
  2) ปัจจัยที่เก่ียวกับการก่อสร้างในเรื่องของคุณภาพของการก่อสร้างและขนาดพ้ืนที่
ของที่อยู่อาศัย  
  3) ปัจจัยที่เก่ียวกับราคา และการเงินในเรื่องของ เงื่อนไขในการช าระและดอกเบี้ยของ
ทางธนาคาร  
  4) ปัจจัยในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย และ
ร้านค้า  
  5) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของเจ้าของโครงการ  
  6) ปัจจัยที่เก่ียวกับการบริการพิเศษของทางโครงการ เช่น การที่มีบ้านตัวอย่างให้ 
ชม และการประกันดูแลซ่อมแซมบ้าน  
  7) ปัจจัยที่เก่ียวกับการส่งเสริมการขาย ทั้งการต้อนรับของพนักงานขาย และส่วนลด
ต่างๆ  
 ปัจจัยในด้านของท าเลที่ตั้ง  
 นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยในเรื่องของปัจจัยท าเลที่ตั้ง พบว่าในการเลือกซ้ือที่อยู่อาศัย
ของคนจะเน้นความเหมาะสมและสะดวกต่อชีวิตประจ าวันของตนเอง ในงานวิจัยของ มิลล์ และ  
เรย์เนลด์ (Mill & Reynold, 1992) ได้กล่าวว่า ท าเลที่ดีควรจะต้องอยู่ใกล้สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าคัญ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของไทยที่กล่าวคล้ายคลึง
กับงานวิจัยข้างต้น ได้แก่ ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ (2536) กล่าวว่าการเลือกที่อยู่อาศัยควรเลือกให้
เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตน 
 ปัจจัยในด้านของสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ในการศึกษาการวิจัยของ นิสแฮม (Needham, 1977) พบว่าในการเลือกท่ีอยู่อาศัย ผู้อาศัย
จะทาการพิจารณาในเรื่องของบริเวณโดยรอบของที่อยู่อาศัย ต้องมีสาธารณูปโภคท่ีครบครัน มีการ
เข้าถึงที่สะดวก และนอกจากนี้ ตามหลักทฤษฎีของ ของ มิลล์ และ เรย์เนลด์ (Mill & Reynold, 
1992) กล่าวว่าท าเลที่ดีควรจะใช้ระยะเวลาในการติดต่อกับย่านอื่นๆ ได้สะดวกเพ่ือเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง 
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 ปัจจัยในเรื่องของพ้ืนที่ใช้สอย และขนาดที่ดิน  
 จากการศึกษางานวิจัยของ ขวัญชัย อรรถวิภานนท์ (2535) พบว่า พ้ืนที่ใช้สอยและขนาด
ที่ดินมีผลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของคนมีรายได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับในการวิจัยของ พาร์ค,  
เบอร์เกส และแมคเคนซี่ (Park, Burgess & Mckenzie, 1925) ซึ่งกล่าวว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับ
การเลือกพื้นที่ใช้สอยและขนาดที่ดิน โดยคนรายได้สูงต้องการบริเวณพ้ืนที่มากกว่าคนรายได้น้อย 
เนื่องจากความสามารถในการซื้อ 
 ปัจจัยทางด้านบุคคล  
 ซึ่งได้แก่ อายุ และรูปแบบชีวิต ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสม
ในการเลือกใช้สินค้า รูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไป จะท าให้เกิดการบริโภคแบบใหม่ และนอกจากนี้ ผู้ที่
ขยับขยาย ย้ายที่อยู่อาศัยจากที่อยู่เดิม มักจะหาที่อยู่อาศัยใหม่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร (ดาว สุนทรเกส, 
2558) 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์  
 อภัสนันท์ เชื่อถือเจริญกิจ (2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อทาวน์เฮาส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการซื้อทาวน์เฮาส์ของผู้บริโภคมากท่ีสุดนั้นคือ ปัจจัยในด้านของราคา รองลงมาคือ ปัจจัย
ในด้านของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อราคาขายต่อหลังที่
ตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ พบว่า การตัดสินใจซื้อจะเพ่ิมมากข้ึนหากผู้ประกอบการมีการปรับปรุงจ านวน
เงินดาวน์ก่อนการโอนที่เหมาะสม ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคคลและปัจจัยทางการเงินที่
ส่งผลต่อราคาขายต่อหลังที่ตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ พบว่า การตัดสินใจซื้อจะเพ่ิมขึ้นหากผู้ซื้อมี
สถานภาพสมรส 
 ขนาดที่ดินและศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  
 เอกภณ จีวะสุวรรณ (2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ขนาดของที่ดินขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพ
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัยในกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของ
อาคาร การจัดเรียงผังของโครงการ และกฎหมายของอาคารในส่วนของระยะร่น มีผลกระทบต่อ
ขนาดที่ดิน และได้แสดงเป็นผลการจัดวางโครงการในลักษณะต่าง ๆ โดยที่ดินที่มีขนาดเหมาะสมต่อ
การท าโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้หลายประเภทและจัดวางโครงการได้หลายรูปแบบ มีดังนี้ ที่ดิน
ขนาดเล็กรูปสี่เหลียมผืนผ้าหน้ากว้าง ในส่วนของขนาดของที่ดินควรที่จะอยู่ในช่วง หน้ากว้าง 15-40 
ม. ลึก 15-20 ม. ที่ดินขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าแคบ ในส่วนของขนาดที่ดินควรอยู่ในช่วง หน้า
กว้าง 20-25 ม. ลึก 15-45 ม. ที่ดินขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในส่วนของขนาดที่ดินควรอยู่ในช่วง 
หน้ากว้าง 15-35 ม. ลึก 15-35 ม. ผลการวิจัยนาไปสู่การเสนอขนาดของที่ดินขนาดเล็กที่มีศักยภาพ
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินขนาดเล็กและส่งผลดีต่อผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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2.3 แนวคิดและเกณฑ์ในการออกแบบของส านักงานสมัยใหม่ของโฮมออฟฟิศ 
 อาคารส านักงานที่เกิดข้ึนในยุคแรกนั้นเป็นเพียงตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ ที่เจ้าของได้
ดัดแปลงตกแต่งให้มีสภาพเป็นส านักงานเพ่ือใช้ติดต่อกับลูกค้า แต่เมื่อกิจการของบริษัทขยายตัว 
จ านวนบุคคลากรก็เพ่ิมขึ้นตาม เจ้าของกิจการต่างก็ขยายสถานที่ท างานของตัวเอง และเป็นที่แน่นอน
ส านักงานใหม่จะต้องมีสภาพที่ดีกว่าเดิม ซึ่งส่งผลให้เกิดอาคารส านักงานในรูปแบบของออฟฟิศ
คอนโดมิเนียม อย่างไรก็ตามยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่า “New Generation” 
บุคคลเหล่านี้มีวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจ โฮมออฟฟิศจึงเป็นแนวโน้มใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลังยุค
คอนโดบูม ซึ่งส่วนมากจะยึดท าเลที่ไม่แออัดมากนัก และมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตสูง เช่น 
บริเวณถนนศรีนครินทร์ ถนนรัชดา ถนนบางนา-ตราด เป็นต้น  
 2.3.1 ลักษณะส าคัญของส านักงานสมัยใหม่ส านักงานสมัยใหม่มีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
  1) ผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้องล้วนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน 
เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก หรือระบบเครือข่ายแลน  
  2) มีการวางแผนระบบแฟ้มข้อมูลอัตโนมัติเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลและ 
เอกสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
  3) ผู้บริหารสนับสนุนการใช้ระบบส านักงานสมัยใหม่และลงมือใช้งานเอง 
  4) ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ใช้ง่าย และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การ 
  5) อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นมาตรฐานและท างานร่วมกันได้ 
  6)ระบบงานประยุกต์ต่าง ๆ ได้รับการติดตั้งหรือพัฒนาขึ้นให้ตรงกับความ 
 2.3.2 วิธีการพัฒนาส านักงานสมัยใหม่ 
 โดยที่ส านักงานสมัยใหม่มีลักษณะเหมือนการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ดังนั้นจึง
ตรวจสอบดูก่อนว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีวิธีใดบ้างในการพัฒนางานประยุกต์คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ
บุคลากร หรือ ระบบบัญชีต่าง ๆ เมื่อพิจารณาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ตามแนวทางที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานสามารถพัฒนาหรือจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
ได้ 6 แบบ ดังนี้  
  1) การจัดท าระบบงานเองโดยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ การพัฒนาหรือจัดหาระบบงาน
แบบนี้เป็นการพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน การจัดหา
ระบบงานคอมพิวเตอร์โดยวิธีนี้ ปกติต้องใช้เวลานานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนั้นระบบที่
พัฒนาได้ยังอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพดีนัก 
  2) การจัดท าระบบงานเองโดยกลุ่มผู้ใช้ระบบ การพัฒนาหรือจัดหาระบบงานแบบนี้ 
เป็นการพัฒนาโดยอาศัยผู้ใช้ระบบเป็นผู้สร้างระบบขึ้นเอง วิธีนี้เป็นวิธีที่เสียเวลาค่อนข้างมาก ใช้ได้
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เฉพาะงานขนาดเล็กที่ไม่ซับซ้อนนัก และเมื่อท าการเสร็จแล้วผลงานที่ได้ก็มักจะไม่ได้มาตรฐาน 
หรือไม่อาจจะท างานร่วมกับระบบหลักอ่ืน ๆ ได้ 
  3) การว่าจ้างบริษัทภายนอก การพัฒนาหรือจัดหาระบบงานแบบนี้ เป็นการพัฒนา
โดยว่าจ้างบริษัทภายนอกให้จัดท าระบบงานให้ วิธีนี้ใช้กันทั่วไปในเวลานี้เพราะเริ่มมีบริษัทที่รับ
ให้บริการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์มากขึ้น การว่าจ้างบริษัทมาพัฒนาระบบให้นี้มักจะใช้เวลา
ด าเนินการค่อนข้างนาน และยังไม่แน่ใจว่าผลที่ได้จะถูกใจผู้เป็นเจ้าของงานหรือไม่ 
  4) การซื้อระบบงานมาตรฐาน การพัฒนาหรือจัดหาระบบงานแบบนี้ เป็นการพัฒนา
โดยการจัดซื้อระบบงานมาตรฐานมาใช้โดยไม่ต้องท าการปรับเปลี่ยน ปัจจุบันนี้ผู้มีผู้จัดท าระบบงาน
คอมพิวเตอร์เอาไว้มาก บางระบบมีราคาไม่สูงนักอาจหาซื้อมาใช้ได้ทันที แต่โดยทั่วไประบบเหล่านี้
มักจะท างานได้จ ากัดมากและอาจจะไม่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 
   5) การซื้อระบบงาน การพัฒนาหรือการจัดหาระบบงานแบบนี้ เป็นการพัฒนาโดย
การจัดซื้อระบบงานมาใช้โดยมีการปรับเปลี่ยนการท างานภายในของระบบให้ตรงกับที่ผู้ซื้อต้องการ 
ระบบงานในลักษณะนี้มักจะมีราคาแพงและเป็นระบบที่ซับซ้อน จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการท างาน
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานก่อน การจัดหาระบบงานมาใช้โดยวิธีนี้มักจะใช้เวลา
ด าเนินการไม่นานนัก และสามารถเลือกระบบต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง หากเห็นว่าระบบใดตรงกับที่
ต้องการมากที่สุดอาจเลือกระบบนั้น แล้วขอให้ผู้ขายปรับแต่งการท างานภายในให้ตรงกับลักษณะงาน
ของหน่วยงานได้อีก 
   6) การจัดซื้อบริการ การพัฒนาหรือจัดหาระบบงานแบบนี้ เป็นการพัฒนาโดย 
การจัดซื้อบริการกาท างานจากบริษัทภายนอก (outsourcing) เป็นรูปแบบการจัดหาระบบงานมาใช้
ที่เพ่ิงได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ โดยหลักการคือ การยกระบบการท างานไปให้บริษัท
ภายนอกด าเนินการให้ ตัวอย่างที่เห็นชัดได้แก่ ตามส านักงานต่าง ๆ เวลานี้จะเห็นว่าได้จ้างบริษัท
รักษาความปลอดภัยมาท าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ ส านักงานมากขึ้น อีกตัวอย่างหนึ่งคือ 
การซื้อบริการรถยนต์พร้อมคนขับจากบริษัทภายนอกมาไว้ใช้งานในส านักงาน การซื้อบริการทางด้าน
ระบบงานคอมพิวเตอร์จากบริษัทภายนอกนั้นในประเทศไทยเริ่มมีการท ากันบ้างแล้ว แต่ยังค่อนข้าง
จ ากัดอยู่บ้าง เนื่องจากบางองค์การระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล 
 
2.4 ลักษณะสภาพแวดล้อมภายด้านกายภาพของส านักงานโฮมออฟฟิศ 
 โฮมออฟฟิศมาจาก Home+Office คือการที่เป็นทั้งบ้านและที่ท างาน การแบ่งพ้ืนที่การใช้
สอยหลักๆโดยทั่วไปก็จะแบ่งเป็น 3 ส่วน  
 2.4.1 ส่วนสาธารณะ (Public Zone) 
 โดยทั่วไปคือส่วนด้านหน้า ที่คนจากภายนอกเข้าถึงได้ 
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  1) ส่วนต้อนรับ (Reception) เป็นส่วนแรกที่เจอ และเป็นส่วนหน้าตาของออฟฟิศก็ว่า
ได้ออฟฟิศจะดูดีในสายตาของแขกเมื่อแรกเจอก็คือส่วนนี้ เป็นทั้งส่วนให้ข้อมูลต่าง ๆรวมไปถึงการรับ
เช็ควางบิล 
  2) ส่วนพักคอย (Waiting Area) เป็นส่วนที่ต่อเนื่องโดยตรง กับส่วนต้อนรับควรจัดที่
นั่งพักคอยไว้ส าหรับผู้มาติดต่อ อาจจะเป็น Indoor หรือ Outdoor ก็แล้วแต่จุดประสงค์ความสะดวก 
แต่ละสไตล์ของการตกแต่ง หรืออาจออกแบบเป็นโต๊ะประชุมเล็ก ๆ ประมาณ 3-4 ที่แบบสบาย ๆ  
 2.4.2 กึ่งสาธารณะ (Semi Public Zone) 
เป็นส่วนที่เชื่อมต่อเข้ามาจากส่วน Public Zone ใช้สาหรับเป็นส่วนติดต่อ พูดคุย กันระหว่างผู้มา
เยือนกับพนักงาน 
  1) ห้องประชุม (Meeting Room) ควรจะเป็นห้องที่สามารถ เปิด-ปิด ได้โดยสะดวก 
เพ่ือในกรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เช่นกั้นด้วยผนังกระจกก็ตอบสนองเรื่องความเป็น
สัดส่วนได้ แต่ก็ไม่ได้ท าให้รู้สึกอึดอัด และก็ควรจะเตรียมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม เช่น 
ไวท์บอร์ด, โทรทัศน์ หรือจอสไลด์ ฯลฯ 
  2) ส่วนเอนกประสงค์ (Multifunction) จะเห็นอยู่บ่อยๆ กับการออกแบบตกแต่ง
ออฟฟิศในสมัยนี้ที่ทา เป็นมุมกาแฟเล็ก ๆ ไว้รองรับส าหรับลูกค้าและพนักงาน ถ้าออฟฟิศมีพ้ืนที่
เพียงพอ อาจเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้หลากหลายขึ้นโดยท าเป็นห้องสมุดเพ่ิมไปในนั้นเลย ไม่ว่าจะใช้
เป็นที่พักผ่อนพูดคุย หาข้อมูล เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศการโต๊ะท างาน 
 2.4.3. ส่วนตัว (Private Zone) 
 ส่วนนี้ก็คือส่วนของพนักงาน ถ้าไม่จ าเป็นจริง ๆ ออฟฟิศส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้า
มาในส่วนนี้ 
  1) ส่วนท างาน (Working Area) ควรออกแบบให้มีบรรยากาศให้น่าท างานควร
ออกแบบให้ไม่ฉูดฉาดมากนัก เพื่อสร้างบรรยากาศท างานให้มีสมาธิ และสดชื่น และสิ่งที่ส าคัญอีก
อย่างที่ลืมไม่ได้และต้องวางแผนออกแบบไว้ตั้งแต่แรก คือพวกงานระบบที่รองรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การท างาน และควรเผื่อขยับขยายในอนาคตไว้ด้วย เพื่อที่เวลาใช้งานจะได้สะดวกและไม่เกิดปัญหาใน
การท างาน 
  2) ที่เก็บเอกสาร (File Storage) นับวันยิ่งท างานนานขึ้น พวกเอกสารก็ยิ่งมากขึ้น
ตามปริมาณงาน แม้สมัยนี้การจัดเก็บจะเป็น Soft File กันส่วนใหญ่แล้วก็จริง แต่ก็ต้องมีเผื่อไว้บ้าง 
อย่างน้อยก็ต้องหาที่เก็บพวก Server/ PABX 
  3) ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry) อาจจะใช้ร่วมกับห้องครัวของส่วนพักอาศัยด้วยก็ได้ 
ส่วนนี้เป็น Private Zone อยู่แล้ว อาจจะแค่เพ่ิมโต๊ะ เก้าอ้ีไว้เผื่อ พนักงาน  
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 2.4.4 การวิเคราะห์หน้าที่ใช้สอยและกิจกรรมการใช้สอย 
  พ้ืนที่ใช้สอยตามความต้องการของโครงการ (Facility) เป็นสภาพทางกายภาพหรือสถานที่
(Place) ที่ถูกก าหนด หรือมีที่มาจากความต้องการของโครงการ (Need of Project) โดย Facility 
หรือPlace มักถูกใช้แทน Function หรือ Activity เพ่ือบ่งบอกลักษณะทางกายภาพ ส่วนหน้าที่ใช้
สอยหรือประโยชน์ใช้สอย (Function) บ่งบอกลักษณะหน้าที่การท างาน หรือประโยชน์ของพ้ืนที่ใช้
สอยหรือว่าพื้นที่ใช้สอยนั้นใช้ท า อะไรได้บ้าง และกิจกรรมการใช้สอย (Activity) บ่งบอกลักษณะการ
กระท า ของผู้ใช้ต่อพ้ืนที่ อันน าไปสู่การบอกว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ก็คือเกี่ยวกับผู้ใช้(User) 
สถานที่ (Place) และพฤติกรรม (Behavior) เพราะ Facility เป็นตัวก าหนดขอบเขตโครงการ 
(Space of Project) อย่างคร่าว ๆ แล้วน าไปสู่การก าหนดหน้าที่ใช้สอย (Function) หลังจากนั้น 
หน้าที่ใช้สอยจะบ่งบอกว่าจะเกิดกิจกรรมแบบไหน อย่างไร บนพื้นที่และไปก าหนดว่ารูปแบบ หน้าตา
ของพ้ืนที่ใช้สอยนั้นควรจะเป็นอย่างไร ในหนังสือการท ารายละเอียดประกอบโครงการการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในแสดงความสัมพันธ์ของ Facility Function และ Activity ดังนี้ (จันทนี  
เพชรานนท์, 2542) 
   
2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือชั่วคราว 
 “ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไปมี
ผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไปมีผนัง
แบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 “บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและ
ด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น 

“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนังแบ่ง
อาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของ
แต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 
 “อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังการผลิตเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้าและให้หมายความ
รวมถึงอาคารอ่ืนใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคาร
เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้ 
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 “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป 
เพ่ือกิจการทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิช
ยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง 
สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน 
อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น 
 “อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี้ 
  (ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือ  
ศาสนสถาน 
  (ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ ส า หรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส 
  (ค) อาคารหรือสิ่งที่สร้างข้ึนสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคา
ช่วงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 
  (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษ หรือรังสี ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
 “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกัน
ทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน2,000 ตารางเมตร การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส า หรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 “ส านักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นส านักงานหรือท่ี
ท าการ (กฎกระทรวงฉบับ 55 พ.ศ.2543, หน้า 1-2) 
 กฎหมายดัดแปลงอาคาร 
 ข้อ 1 การกระท าดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร คือ 
  (1) การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุขนาด จ านวนและชนิดเดียวกับของเดิม 
เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ 
  (2) การเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิด
เดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอ่ืนซึ่งไม่เป็นการเพ่ิมน้ าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่ง
ส่วนใดเกินร้อยละสิบ 
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  (3) การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพ่ิม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อท่ีของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคารซึ่งไม่เป็น
การเพ่ิมน้ าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ 
  (4) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพ้ืนชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากข้ึน
รวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพ่ิมจ านวนเสาหรือคาน หรือ 
  (5) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตาราง
เมตร โดยไม่ลดหรือเพ่ิมจ านวนเสาหรือคาน 
  (6) การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคารอยู่อาศัยที่มีขนาดพ้ืนที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ าหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร โดยต้องมีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่กระท าและรับรองโดยวิศวกรโยธาตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกรว่าสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัย และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อน
ด าเนินการ 
 ทั้งนี้ การกระท าตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 13 หรือ
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ข้อ 2 การรื้อส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารดังต่อไปนี้ ถือเป็นการรื้อถอนอาคาร คือ 
  (1) กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  (2) ผนังหรือฝาที่เป็นโครงสร้างของอาคาร หรือผนังหรือฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  (3) บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  (4) พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่พ้ืนชั้นที่สองของอาคารข้ึนไป 
 ในกรณีที่มีการรื้อส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารตามวรรคหนึ่งเพ่ือกระท าการตามข้อ 1 ใน
ส่วนที่เป็นการดัดแปลงอาคาร มิให้ถือว่าการรื้อส่วนนั้นเป็นการรื้อถอนอาคาร (กฎกระทรวงฉบับ 11 
พ.ศ.2528) 
 จากการศึกษากฎหมายผู้วิจัยพบว่าการน าบ้านเดี่ยวมาดัดแปลงอาคารสามารถสามารถใช้
พ้ืนที่ทั้งหมดของบ้านได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าบ้านทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ในเรื่องของระยะ
ร่นอาคาร 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีที่ท าการศึกษาจากการสัมภาษณ์ การสังเกตและส ารวจ
สภาพแวดล้อม รวมถึงพ้ืนที่ใช้สอย ท าการส ารวจโดย การสังเกตและจดบันทึกข้อมูลลงในแบบส ารวจ
เพ่ือพิจารณาถึงเรื่องของ พื้นที่การใช้สอยส่วนต่าง ๆ ลักษณะทางกายภาพ ประเภทอาคาร ภายใน
ส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม โดยท า
การสัมภาษณ์ เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอย และสภาพแวดล้อมของอาคารประเภทใดที่นิยมใช้ของ
ส านักงานโฮมออฟฟิตส าหรับส านักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน เขต
กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มส านักงานแต่ละประเภท ซึ่งข้อมูลจาก
ส านักงานได้ถูกจัดการน าไปเป็นเสนอแนะเพ่ือหาประเภทอาคารที่นิยมท าโฮมออฟฟิศ ส าหรับ
ส านักงานออกแบบข้อสรุปจากการศึกษาโดยมีขั้นตอนดังนี้ในการศึกษา 
 3.1 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
 3.2 ก าหนดกลุ่มประเภทอาคาร 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 3.6 เสนอแนะข้อมูล 
 
3.1 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลในการศึกษาสาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ แหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิและแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
 3.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการศึกษางานวิจัย และการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงานวิจัย โดยนาข้อมูลที่สาคัญมาใช้อ้างอิงในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ และใช้
ประกอบกับการศึกษากรณีตัวอย่างของงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาด้วย  
 3.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ข้อมูลจากการสอบถาม ส ารวจพื้นที่ สัมภาษณ์พนักงาน และ 
เจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดยการสอบถามและการสัมภาษณ์น า
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและสัมภาษณ์นั้นมารวบรวม และจัดหมวดหมู่เพ่ือท าการเสนอแนะ  
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ภาพที่ 3.1: ผังแสดงความเชื่อมโยงของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรเชิง

พื้นที่ของกิจกรรม
และพฤติกรรมการ
ใช้งานโฮมออฟฟิศ 

-รูปแบบที่อยู่
ปัจจุบนั 
-กิจกรรมและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
-ความเชื่อมโยงของ
พื้นที่ส่วนส านักงาน
กับส่วนทีพ่ักอาศัย 
-ขนาดพื้นที่ของ
กิจกรรม 

สภาพแวดล้อม
ท าเลที่ตั้งและพืน้ที่
ส่วนตา่งๆภายในโฮ
มออฟฟิศ 

ขนาด ระยะ และ
ที่ตั้ง ของพื้นที่แต่
ละส่วน 

เสนอแนะ
รูปแบบอาคาร 

พื้นที่ใช้สอยส าหรับ
โฮมออฟฟิศขนาด
เล็ก 

อาคารพาณิชย์ 

ประเด็นเชิง

การออกแบบ 
โฮมออฟฟิศ
ส าหรับ
ส านักงาน
สถาปัตยกรรม
และออกแบบ
ภายใน 

ประเด็นการ
รับรู้
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 

ประเภท

อาคาร 

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ตัวแปรสภาพแวดล้อม

ทาวน์โฮม 

บ้านพักอาศัย 
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3.2 ก าหนดกลุ่มประเภทอาคาร 
 อาคารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1 บ้านพักอาศัย 
 กลุ่มท่ี 2 ทาวน์โฮม 
 กลุ่มท่ี 3 อาคารพาณิชย์ 
 ภายในส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบ
สถาปัตยกรรม จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 แห่ง รวมทั้งหมด 6 แห่งพิจารณาจากส านักงานที่มีพนักงาน 
1 – 10 คน รวมทั้งสิน 28 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้เป็นการส ารวจอาคาร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่ใช้สอย ของส านักงานโฮ
มออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม เขต
กรุงเทพมหานคร  
 
3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ท าการลงพ้ืนที่ส ารวจ สัมภาษณ์ เจ้าของและพนักงานของอารคารแต่ละประเภท 
จากกลุ่มตัวอย่าง ส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบ
สถาปัตยกรรม เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 แห่ง  
 
3.5 การตรวจสอบความถูกต้อง 
 น าบทสัมภาษณ์และข้อมูลการส ารวจมาตรวจสอบความต่างของของอาคารแต่ละประเภท 
 
3.6 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจและประมวลผลเบื้องต้นโดยท าการศึกษาจากกรณี
ตัวอย่างของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบ
สถาปัตยกรรม เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 แห่ง 
 3.6.2 ท าการสัมภาษณ์ด้านความต้องการที่มีต่อส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับ
ส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม เขตกรุงเทพมหานคร 
 3.6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะ 
 3.6.4 เสนอแนะประเภทอาคารที่มักน ามาใช้เป็นส านักงานโฮมออฟฟิตส าหรับส านักงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลของการส ารวจข้อมูลและสัมภาษณ์ที่ไดร้ับมาจากการเก็บรวบรวมเก็บข้อมูล เรื่องการ
จัดการพื้นที่ใช้สอยในส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและ ออกแบบ
สถาปัตยกรรม เขต กรุงเทพมหานคร โดยผลจากการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์และส ารวจ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพศึกษากิจกรรม และพฤติกรรมการใช้พื้นที่ ของผู้ใช้งานในอาคารแต่ละ
ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ส านักงานโฮม 
 ออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านกังานออกแบบภายในและ ออกแบบสถาปัตยกรรม เขต 
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากส านักงานที่มีพนักงาน 1- 10 คน จ านวน 6 แห่ง ประชากรรวม
ทั้งหมด 28 คน สามารถเกบ็รวมรวมข้อมูลกลุ่มประเภทอาคาร จากกลุ่มตัวอย่างจากส านักงาน 6 
แห่งดังนี้ 
 1. บริษัท Lofttid Design. Co.,Ltd. 
 2. บริษัท Riroem Design. Co.,Ltd. 
 3. บริษัท Chorn Design. Co.,Ltd. 
 4. บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 5. บริษัท Pure Architect. Co.,Ltd. 
 6. บริษัท Tertra Concept. Co.,Ltd. 
 
ภาพที่ 4.1: ภาพต าแหน่งโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
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 1. รูปแบบการวิจัย 
  1.1 ท าการส ารวจและสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยท าการศึกษาจากกรณี
ตัวอย่างส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบ
สถาปัตยกรรม จ านวน 6 แหง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาแบบส ารวจ 
   1.1.1 ใช้วิธีการส ารวจภาพแวดล้อมทางกายภาพของส านักงานโฮมออฟฟิศ
ขนาดเล็กส าหรับส านักงาน ออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
   1.1.2 ส ารวจพ้ืนที่ใช้สอยของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านกังาน
ออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
  1.2 สร้างแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่ใชส้อยของ
ส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านกังาน ออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
   1.2.1 ก าหนดประเภทอาคารที่ต้องการศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์และการ
ส ารวจตัวอย่างอาคาร 6 แห่ง พนักงานทั้งหมด 28 คน 
   1.2.2 ก าหนดขอบเขตเป็นการทบทวนวรรณกรรม (ต่อทอง ทองหล่อ, 2560) 
โดยกล่าวว่าจะมีพื้นที่ธุรกิจเพิ่มขึ้นของชานเมือง ในอีก 4 ปีข้างหน้าเช่น ย่านลาดพร้าว,  
ประชาอุทิศ, นวมินทร ์และรามค าแหง ทางผู้วิจัยจึงหาส านักงานที่เปิดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และเนื้อหา
แบบฟอร์มการสัมภาษณเ์ป็นการอ้างอิงจาก พรชัย ชัยประทีป (2553) ที่ได้ท าการสัมภาษณ์เบื้องต้น
โดยผู้วิจัยมีการแก้ไขบ้างข้อเพื่อให้ข้อมูลตอบวัตถุประสงค์ 
  1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 
  1.4 สรุปผลเสนอแนะ 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทของอาคารทางกายภาพและพื้นที่ใช้สอยของส านักงาน    
โฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงาน ออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม เขต
กรุงเทพมหานคร 
  2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับ
ส านักงาน ออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือหาความต่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของแต่ละอาคาร 
  2.2 วิเคราะหพ์ื้นที่ใช้สอยของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านกังาน
ออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อหาพื้นที่ใช้สอยที่จ าเป็นต่อส านักงานโฮมออฟฟิศ
ขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
  2.3 เสนอแนะในแต่ละประเภทของอาคารที่เหมาะสมของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาด
เล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
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4.1 อาคารประเภทบ้านเด่ียว 
 4.1.1. บริษทั Lofttid Design Co.,Ltd.   
 
ภาพที่ 4.2: ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
 

 
 ผู้วิจัยได้ไปท าการส ารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมูลภายในส านักงานจ านวน 2 ครั้งโดยครั้งแรกไป
ส ารวจเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. และครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 
14.00-16.00 น.  
 ประเภทธุรกิจ  
 - ออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน 
 พนักงานทั้งหมด  
 พนักงานทั้งหมด จ านวน 6 คนแบ่งออกเป็น 
 - เจ้าของส านักงานเพศหญิง 1 คน ต าแหนง่ ออกแบบภายใน 
 - พนักงานเพศชาย 3 คน ต าแหน่งสถาปนิก 1 คน และต าแหน่งคนเขียนแบบ 2 คน 
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 - พนักงานหญงิ 2 คน ต าแหน่งออกแบบภายใน 1 คนและต าแหน่งท าภาพ 3 มิติ 1 คน 
 
ภาพที่ 4.3: ภาพแผนที่โครงการหมูบ้านสราญสิริ วงแหวน-ประชาอุทิศ 
 

 
 สถานที่ตั้ง 
 88/161 หมู่บ้านสราญสิร ิวงแหวน-ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 10140 ตัวอาคารอยู่
ในหมู่บ้านสราญสิริ ในเครือแสนสิริ แยก 3 บ้านเลขที่ 88/116 ลักษณะตัวบ้านเป็นอาคาร 2 ชั้น 
โครงสร้างบ้านเป็นคนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเตมิพื้นที่ท างานเป็นโครงสร้างเหล็กอยู่ข้างบ้าน เดิมเป็น
บริเวณสวน จึงท าให้มีพื้นที่สวนเล็ก 
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ภาพที่ 4.4: ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
 

 
 สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 บ้านต้ังอยู่ตรงหัวมุมของแยก 3 ท าให้ไม่รู้สกึอึดอัดเวลามองออกมาภายนอกบ้านและมีพื้นที่
สวนข้างบ้านที่ค่อนข้างใหญ่ ด้านซ้ายติดกับบ้านลักษณะคล้ายกัน หน้าบ้านและด้านข้างขวามีพ้ืนที่
ถนนโล่งคนส่วนใหญ่มักใช้เปน็ที่จอดรถช่ัวคราว 
 ผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจพื้นที่และท าการจดบันทึกผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ดังภาพที่ 4.5 และ 
4.6 
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ภาพที่ 4.5: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
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ภาพที่ 4.6: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ส่วนพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.7: ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การงานบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. พื้นที่ส่วน 
  สาธารณะ (ชั้น1) 
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ภาพที่ 4.8: ภาพถ่ายจริงส่วนตอนรับและพักคอยบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
 

 
 จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจและสัมภาษณ์ คุณแอนซ์ เจ้าของบริษัท Lofttid Design 
Co.,Ltd. และพนักงาน จ านวน 6 คน 
 ส่วนตอนรับของบริษัทนี้ไม่ได้มีการจัดเป็นเคาน์เตอร์ติดต่อ มีเพียงพื้นที่ส่วนพักคอย หรือ 
ห้องรับแขกของตัวบ้านที่ให้ผู้มาติดต่อใช้น่ังพักคอย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเซลลท์ี่มาน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ โดยบริเวณนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเนื่องจากการนัดลูกค้าส่วนมากจะเป็นการนัดภายนอก จาก
การที่สัมภาษณ์ทางเจ้าของและพนักงานของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. และพืน้ที่แสดงผลงาน
ของทางบริษัท ก็จะมีเป็นโมเดลขั้นต้นไว้ให้ลูกค้าได้ดูภาพรวม ในขนาดไม่เกินขนาด เอ3 และจะวาง
รวมกันอยู่ที่ชั้นเก็บของในห้องท างานพนักงาน  
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ภาพที่ 4.9: ภาพถ่ายจริงส่วนตอนรับและพื้นที่ประชุมของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
 

 
 พื้นที่ส่วนกึ่งสาธารณะ 
 ห้องประชุม ส านักงานน้ีไม่มีส่วนห้องประชุมที่เป็นทางการ  มีเพียงส่วนห้องประชุมที่ไม่เป็น
ทางการจากการสัมภาษณ์ทางเจ้าของและพนักงานส่วนใหญ่หากเป็นการประชุมกับลูกค้าหรือประชุม
เรื่องทั่วไปที่ต้องประชุมครบกันทุกคนจะใชพ้ื้นที่ส่วนห้องกินข้าว เป็นห้องประชุมที่ไม่เป็นทางการ 
หากจะประชุมย่อยแต่ละงานก็จะมีประชุมในส่วนห้องท างาน หรือ ห้องเจ้าของแล้วแต่งาน 
 พื้นที่อเนกประสงค์ภายในก็จะใช้รวมกับส่วนพักคอยหรือรับรองแขก และพ้ืนที่อเนกประสงค์
ภายนอกก็จะอยู่บริเวณด้านข้างขวาของบ้านซึ่งติดกับพื้นที่ท างานและส่วนพักคอย ส่วนมากพนักงาน
จะใช้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่หรือนั่งเล่น ซึ่งพื้นที่หอ้งนั่งเล่นและห้องรับแขกหากหลังเวลาเลิกงานก็จะเป็น
ห้องที่เจ้าของใช้ดูทีวีหรือนั่งเล่นพักผ่อน โต๊ะประชุมก็จะเปลี่ยนการใช้งานเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร
เย็น หรือในกรณีที่มีแขกมาเยีย่มบ้านประตูที่เช่ือมไปทางห้องท างานพนักงานก็จะมีม่านปิดเพื่อความ
เป็นส่วนตัว 
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ภาพที่ 4.10: ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่อเนกประสงค์ภายนอกของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
 

 
ภาพที่ 4.11: ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่อเนกประสงค์กึ่งภายนอกของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
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 พื้นที่อเนกประสงค์กึ่งภายนอกจะใช้ส าหรับเก็บวัสดุเหลือจากหน้างาน เช่น อุปกรณ์ก่อสร้าง
จ าพวกไฟฟ้า , แผ่นลามิเนตร เป็นต้น หรือจะใช้ในการจัดงานสังสรรค์ของคนในส านักงานตาม
เทศกาลต่างๆเนื่องจากเป็นลานจอดรถด้วยจึงมีพื้นที่กว้างสามารถน าโต๊ะมาวางและรับรองคนทั้ง
บริษัทได ้
 
ภาพที่ 4.12: ภาพถ่ายจริงส่วนท างานและชั้นเก็บของ ของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
 

  
 พื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุ จะไม่มีเป็นห้องเก็บตัวอย่างวัสดุแบบเป็นห้องทางส านักงานจะเก็บ
ตัวอย่างวัสดุไว้ในห้องท างานเจ้าของ หรือบ้างส่วนก็จะถูกเก็บไว้ในช้ันห้องท างาน ไม่มีการแบ่ง
หมวดหมู่ของวัสดุจากการสัมภาษณ์พนักงาน จึงทราบกว่าการที่ห้องวัสดุอยู่ห้องเจ้าของส่วนใหญ่
ค่อนข้างมีปัญหาเพราะห้องเจ้าของกับห้องท างานอยู่ค่อนข้างไกลต้อง และไม่มีหมวดหมู่ข้างวัสดุที่
ชัดเจนจึงท าให้ต้องค้นหาเวลาจะใช้งาน จึงเสียเวลาในการท างานไป 
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ภาพที่ 4.13: ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่เก็บวัสดุในห้องท างานเจ้าของ ของบริษัท Lofttid Design  
  Co.,Ltd. 
 

 
 พื้นที่ส่วนตัว 
 ส่วนท างาน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท างานของเจ้าของส านักงานและส่วนท างานของ
พนักงานที่มีห้องประชุมไม่เป็นทางการและพื้นที่รับรองแขกเป็นห้องคั่นกลางจึงแยกความเป็นส่วนตัว
ออกได้ดี  
 ห้องท างานเจ้าของส านักงาน มี พื้นที่ส าหรับท างานเป็นโต๊ะท างาน ขนาดใหญ่ มีเก้าอ้ีฝังตรง
ข้ามส าหรับคุยกับลูกค้า หรือเคลียร์งานกับผนักงาน รวมถึงเป็นห้องสัมภาษณ์งานด้วย และมีชั้นเกบ็
เอกสารส าคัญเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง และเอกสารทางบัญชี ร่วมไปถึงชั้นเก็บตัวอย่างวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

ภาพที่ 4.14: ภาพถ่ายจริงส่วนห้องท างานเจ้าของ ของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
 

 
ภาพที่ 4.15: ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่เก็บวัสดุในห้องท างานเจ้าของ ของบริษัท Lofttid Design  
  Co.,Ltd. 
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 ห้องท างานพนักงาน เป็นส่วนที่ต่อเดิมแยกออกมาจากโครงสร้างบ้าน โดยเป็นการต่อเติมที่
หลัง จากการซือ้บ้านภายในมีพื้นที่ท างาน ที่นั่งท างานประจ าทั้งหมด 4 ที่นั่ง จากภาพ 4.16 ทางด้าน
ขวามือจะเป็นที่ส าหรับผนังอีก 1 ท่านที่ส่วนใหญ่จะไปประจ าอยู่หน้าไซต์ก่อสร้าง ในหอ้งท างาน 
นอกจากจะมีสว่นนั่งท างานแล้วยังมีส่วน pantry ไว้ในห้องเพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.16: ภาพถ่ายจริงส่วนห้องท างานพนักงาน ของบริษัท Lofttid Design Co.,Ltd. 
 

  
 พื้นที่เก็บเอกสารและสัมภาระ  
 จะไม่มีเป็นตู้เอกสารส่วนตัวหากต้องการเก็บของก็จะวางไว้บนโต๊ะท างานของตัวเองรวมถึง
สัมภาระ จากการสัมภาษณพ์นักงาน ทางพนักงานไม่รู้สึกจ าเป็นว่าต้องมีเพราะทุกคนจะเข้ามาที่
ส านักงานแค่เวลาประชุมงาน ส่วนใหญ่จะอยู่กันหน้าไซต์งาน เพราะด้วยพื้นที่ห้องท างานเล็ก หากมีตู้
ส่วนตัวของทุกคน คงท าให้เกะกะเวลาท างาน 
 พื้นที่ทางสัญจร เนื่องจากห้องท างานกับตัวบ้านแยกออกจากกันโดยมีพื้นที่อเนกประสงค์
ภายในเชื่อมทางสัญจร จากการสัมภาษณพ์นักงาน มีเพียงเรื่องการเลือกหาตัวอย่างวัสดุที่ค่อนข้าง
ล าบากต่อการใช้งานและการเดินสัญจรไปมาเพราะ ตัวอย่างวัสดุกระจายอยู่ทั้ง 2 ห้อง ห้องของ
เจ้าของและห้องท างานพนักงาน หากรวมอยูท่ี่เดียวกันก็จะช่วยลดระยะเวลาในการหาได้ ไม่
จ าเป็นต้องมีเป็นห้องตัวอย่างวัสดุ เพียงแต่อยู่ที่เดียวกันก็เพียงพอ 
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 พื้นที่เตรียมอาหาร เป็นเพียงตู้เย็นที่ไว้เก็บน้ าและของกินต่างๆ ของพนักงาน โดยไม่ได้ใช้รวม
กับครัวในบ้าน ไม่จ าเป็นต้องมีเป็นบาร์เพราะส่วนใหญ่ไม่คอ่ยได้เข้าส านักงาน ต าแหน่งก็จะอยู่
ด้านหลังของห้องท างานซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินไปหยิบ 
 ชั้น 2  
 พื้นที่ส่วนพักอาศัย จะเป็นเพียงของทางเจ้าของ ซึ่งชั้น 2 มีห้องนอนของทางเจ้าของเพียง
อย่างเดียว ไม่มีส่วนพนักงานรวมอยู่ด้วย จากการสัมภาษณ์คุณแอนซ์ เพียงแค่อยากจะแยกชั้น 1 ให้
เป็นพ้ืนที่ท างาน และชั้น 2 เป็นพื้นที่ส่วนตัว หากพนักงานต้องการพักสายตา ก็จะให้ใช้พื้นที่ห้อง
อเนกประสงค์ภายใน ชั้น1ที่เป็นส่วนรับรองด้วยในการพักสายตา 
 
ภาพที่ 4.17: ภาพถ่ายจริงส่วนทางขึ้นไปช้ัน 2 ส่วนพักอาศัย 
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 4.1.2 บรษิัท Riroem Design Co.Ltd. 
 
ภาพที่ 4.18: ภาพถ่ายจริงภายนอก บริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 

 
 ผู้วิจัยได้ไปท าการส ารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมลูภายในส านักงานจ านวน 2 ครั้งโดยครั้งแรกไป
ส ารวจเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. และครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 
13.00-15.00 น. 
 ประเภทธุรกิจ  
 - ออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน 
 พนักงานทั้งหมด  
     พนักงานทั้งหมด จ านวน 8 คนแบ่งออกเป็น 
 - เจ้าของส านักงานเพศชาย 1 คน ต าแหน่ง ออกแบบภายใน 
 - พนักงานเพศชาย 4 คน ต าแหน่งสถาปนิก 1 คน และต าแหน่งคนเขียนแบบ 3 คน 
 - พนักงานหญงิ 3 คน ต าแหน่งออกแบบภายใน 1 คนและต าแหน่งบัญชี  1 คน Admin 1 
คน 
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ภาพที่ 4.19: ภาพแผนที่ บริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 

 
 สถานที่ตั้ง 
 46/5-6 ถนนนวมินทร์ หมู่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ตัว
อาคารเป็นลักษณะบ้านเด่ียว ลักษณะตัวบ้านเป้นอาคาร 3 ชั้น โครงสร้างบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สร้างบ้านเต็มพื้นที่ ไม่มีบริเวณสวนรอบบ้าน 
 
ภาพที่ 4.20: ภาพถ่ายจริงภายนอก บริษัท Riroem Design Co.Ltd 
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 สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 บ้านต้ังอยู่หัวมุมท าให้รู้สึกไมอ่ึกอัด ตรงข้ามเป็นหมู่บ้านจัดสรร ทางเข้าบ้านสามารถเข้าได้
จากทัง้  2 ทาง ทางถนนประเสริฐมนูกิจ และ ทางถนนนวมินทร์ เนื่องจากถนนซอยนวมินทร์ค่อนข้าง
ใหญ่จึงสามารถจอดรถได้ชั่วคราวทั้งหน้าและข้างบ้าน 
ผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจพื้นที่และท าการจดบันทึกผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ดังภาพที่ 4.21 , 
4.22 และ 4.23 
 
ภาพที่ 4.21: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
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ภาพที่ 4.22: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ส่วนท างานบริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 

 
ภาพที่ 4.23: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 3 ส่วนพักอาศัย 
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ภาพที่ 4.24: ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การงานบริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 

 
 โดยชั้น 1 เป็นส่วนที่จอดรถ และ Service ทั้งหมด 
 ชั้น 2 เป็นส่วนท างานและห้องประชุม 
 ชั้น 3 เป็นส่วนพักอาศัย 
 ชั้น 1  
 พื้นที่สาธารณะ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจและสัมภาษณ์ คุณลิฟต์ เจา้ของบริษัท Riroem Design 
Co.Ltd. และพนักงาน จ านวน 7 คน 
 ส่วนตอนรับของบริษัทนี้ ไม่ได้มีส่วนเคาน์เตอร์ติดต่อที่ชั้น 1 ส่วนเคาน์เตอร์ตอนรับจะอยู่
บริเวณชั้น 2 และช้ัน 1 จะเปน็เพียงพ้ืนที่จอดรถของพนักงาน เจ้าของและลูกค้า จอดได้ถึง5-6 คัน 
โดยลูกค้าที่ติดต่อ ต้องผ่านการนัดหมายวันและเวลาที่แนน่นอน รวมถึงเซลล์ที่จะเข้ามาน าเสนอสินค้า 
หากมาถึงแล้วต้องกดกริ่งเพื่อเรียกพนักงานจากด้านบนชั้น 2 ลงมาเปดิประตูให้เท่านั้น ซึ่งค่อนข้างมี
ความเป็นส่วนตัว และก่อนจะขึ้นไปพื้นที่ท างานช้ัน 2 ก็จะมีโถงบันไดทางเข้าที่ต้องใช้การ สแกนนิ้ว
ของพนักงานในบริษัทเท่านั้นเพราะทางคุณลิฟต์ ต้องการความเป็นส่วนตัวทั้งในส่วนพักอาศัยและ
ส่วนท างานเน่ืองจากทางคุณลิฟต์มีของสะสมหลายอย่างจึงต้องมีความปลอดภัยอยากมาก 
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ภาพที่ 4.25: ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่จอดรถบริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 

 
 ชั้น 2  
 
ภาพที่ 4.26: ภาพถ่ายจริงส่วนตอนรับชั้น 2 บริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 



40 

 ส่วนตอนรับหรือพักคอยก็จะใช้ร่วมกับห้องประชุมเป็นห้องเดียวกัน เนื่องจากขึ้นมาจากชั้น 1 
ก็จะเจอประตูสแกนนิ้วเพื่อเข้ามาส่วนท างาน และมีโต๊ะส าหรับ admin ที่จะเชิญให้ไปนั่งในห้อง
ประชุม 
  
ภาพที่ 4.27: ภาพถ่ายจริงส่วนห้องประขุมชั้น 2 บริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
  

 
 พื้นที่กึ่งสาธารณะ 
 ห้องประชุม การจัดห้องประชุมเป็นแบบทางการ แต่สามารถใช้ได้หลายรปูแบบ เนื่องจาก
การนัดหมายเพื่อมาที่ นี้ค่อนข้างเป็นเวลา จึงไม่มีการให้ลูกค้าต้องยื่นรอหากมีคนใช้ห้องประชุม และ
หากต้องการประชุมแบบไม่เป็นทางการก็จะใช้รูปแบบการนั่งคุยกันที่โต๊ะท างานของพนักงาน หรือ
ห้องท างานของเจ้าของในการประชุมโปรเจ็ค 
 พื้นที่อเนกประสงค์ภายใน ก็จะใช้ร่วมกับห้องประชุม เป็นทั้งห้องรับรองแขก ห้องประชุม 
หรือห้องจัดงานสังสรรค์ภายในส านักงาน โดยพืน้ที่ห้องประชุมก็จะเช่ือมต่อกับพื้นที่อเนกประสงค์ก่ึง
ภายนอก คือระเบียงส าหรับนั่งเล่น หรือออกไปสูบหรี ่โดยระเบียงนี้จะเช่ือมระหว่างห้องประชุม และ
ห้องเจ้าของ 
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ภาพที่ 4.28: ภาพถ่ายจริงพื้นที่อเนกประสงค์ก่ึงภายนอกชั้น 2 บริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 

 
 พื้นทีเ่ก็บตัวอย่างวัสดุ จะไม่มีเป็นห้องเก็บวัสดุแต่จะเก็บไว้ตามพื้นที่ว่าง เช่น ห้องประชุม 
หรือ พื้นที่โล่งส่วนที่ท างาน จาการสัมภาษณ์พนักงานเน่ืองจากทีนี้รับทั้งออกแบบแลละก่อสร้าง จึง
ต้องมีตัวอย่างหลายยี่ห้อท าให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอในหารเก็บตัวอย่างวัสดุ จากการใช้งานของพนักงาน
อยากจะให้มีหอ้งเก็บตัวอย่างวัสดุ เนื่องจากหากห้องน้ีใช้เป็นห้องงประชุม หากมีการประชุมก็จะไม่
สามารถเข้ามาเลือกตัวอย่างวัสดุได้และไม่ได้จัดการแยกเป็นหมวดหมู่ และกระจายอยู่หลายต าแหน่ง
ในบริษัท จึงอยากให้มีเป็นหอ้งเก็บตัวอย่างเฉพาะเพื่อลดเวลาการหาตัวอย่าง 
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ภาพที่ 4.29: ภาพถ่ายจริงพื้นที่ส่วนเก็บตัวอย่างวัสดุห้องประชุมชั้น 2 บริษัท Riroem Design  
  Co.Ltd. 
 

 
 พื้นที่ส่วนตัว 
 ส่วนท างาน จะแบ่งเป็น 2 สว่นคือ พื้นที่ท างานของพนักงาน และห้องท างานของเจ้าของ 
โดยอยู่ช้ันเดียวกันพ้ืนที่ติดกัน โดยห้องเจ้าของจะมีผนังเฟรมกระจกฝ้ากั้นเพื่อความเป็นส่วนตัว และ
สามารถเดินออกมาคุยงาน หรือตรวจงานได้สะดวก  
 พื้นที่ท างานพนักงาน จะมีทั้งหมด 9 โต๊ะโดยจากการสัมภาษณ์คุณลิฟต์ก็จะมีโต๊ะส าหรับรับ
พนักงานเพ่ิมในอนาคตหากงานเยอะกว่านี้ การใช่งานส่วนใช้เป็นโน็ตบุค ยกเว้น บัญชีและ Admin 
ทุกโต๊ะจะมีพื้นที่เก็บของส่วนตัวในส่วนของพื้นที่นักออกแบบ ก็จะมีตู้ข้างเป็นของ 1 อันพร้อมล๊อคได้ 
และฝั่งพนักงานบัญชีและ Admin จะมีตูเ้ก็บเอกสารทั้งส่วนตัวและส่วนกลางอยู่ด้านหลังท าให้การ
ท างานคล่องตัว 
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ภาพที่ 4.30: ภาพถ่ายจริงพื้นที่ท างานส่วนพนักงานฝ่ายบัญชีชั้น 2 บริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 

 
 

ภาพที่ 4.31: ภาพถ่ายจริงพื้นที่ท างานส่วนพนักงานฝ่ายนักออกแบบชั้น 2 บริษัท Riroem Design  
  Co.Ltd. 
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ภาพที่ 4.32: ภาพถ่ายจริงพื้นที่เตรียมอาหารส าหรับพนักงานชั้น 2 บริษทั Riroem Design Co.Ltd. 
 

 
 ห้องท างานเจ้าของ เป็นห้องที่ใช้งานส าหรับเจ้าของเพียงอย่างเดียว หรือมักใช้เป็นห้อง
ประชุมส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวระหว่างพนักงานและเจ้าของ แต่หากเป็นการสัมภาษณ์งานก็จะมัก
ใช้ห้องประชุมเป็นห้องสัมภาษณ์งาน ภายในห้องมพื้นที่พักผ่อนที่เป็นโซฟา 2 ที่นั่งอยูภ่ายในห้อง
ท างานเจา้ของ 
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ภาพที่ 4.33: ภาพถ่ายจริงห้องท างานของเจ้าของชั้น 2 บริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 

 
ภาพที่ 4.34: ภาพถ่ายจริงห้องท างานของเจ้าของส่วนพักผ่อนชั้น 2 บริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
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 พื้นที่เก็บเอกสารและสัมภาระ พนักงานทุกคนจะมีตู้ข้างโต๊ะเป็นที่เก็บเอกสารส่วนตัวหรือ
เก็บกระเป๋าโดยไม่ร่วมกับลิ้นชักที่ติดกับโต๊ะ ท าให้พื้นทีท่ างานไม่รกเพราะมีพื้นที่เก็บเอกสารและของ
ใช้ส่วนตัว เนื่องจากพนักงานที่ส านักงานต้องออกไปหน้าไซต์บ่อยจึงไม่ค่อยมีของเลยทท าให้ส านักงาน
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 พื้นที่สัญจร เนือ่งจากที่นี่เป็นอาคารที่สร้างใหม่ โดยเจ้าของออกแบบให้เป็นโฮมออฟฟิศเรื่อง
ของการสัญจรจึงดี ทุกพื้นที่สามารถใช้งานได้สอดคล้องกัน  
 ชั้น 3  
 พื้นที่ส่วนพักอาศัย จะเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของเจ้าของโดย เป็นเพียงห้องนอน และห้องน่ังเล่น
รวมถึงห้องน้ า ห้องแต่งตัว เป็นพื้นที่ไว้พักผ่อนเท่านั้น พนักงานไม่สามารถขึ้นไปได้โดย โถงบันไดช้ัน 
2 ที่จะขึ้นไปช้ัน 3 จะมีประตูที่สแกนนิ้ว โดยมีทางเจ้าของเท่านั้นที่สามารถเข้าได้ 
 4.1.3.ผลการรวบรวมข้อมูลอาคารประเภทบ้านเด่ียว 
  4.1.3.1 ข้อมูลทางกายภาพประเภทบ้านเดี่ยว 
 
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลทางกายภาพประเภทบ้านเด่ียว 
 
บ้านเดี่ยว แปลนชั้น 1 แปลนชั้น 2 แปลนชั้น 3 รวม ตร.ม. 
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ไม่มีชั้น 3 

 

พื้นที ่ 126 ตร.ม. 91 ตร.ม. - 217 ตร.ม. 

Rio
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พื้นที ่ 210 ตร.ม. 120 ตร.ม. 120 ตร.ม. 342 ตร.ม. 
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 เนื่องจากอาคารประเภทเดียวกันแต่จ านวนช้ันต่างกันท าให้ บริษัท Rioem Design มีขนาด
ของพ้ืนที่ตัวอาคารมากกว่าและจ านวนพนักงานที่ไม่เท่ากัน ท าให้พื้นทีท่ างานต่างกัน 
  4.1.3.2. ตารางข้อมูลทางกายภาพประเภทบ้านเดี่ยว 
 
ตารางที่ 4.2: ความแตกต่างทางกายภาพประเภทบ้านเดี่ยว 
 
ความเหมือนกันทา
กายภาพ 

- ลักษณะอาคารทั้ง 2 จะเป็นลักษณะอาคารบ้านเดี่ยว 
- มีพื้นที่พกัอาศัยด้านบนสุด 
- มีพื้นที่ท างานพนักงาน 
- มีพื้นที่จอดรถชั้นล่าง 
- สถานที่ตั้งใกล้ทางด่วนง่ายต่อการสัญจร 

ความต่างกันทางกายภาพ - บริษัท Lofttid Design จะมีเพียง 2 ชั้นต่างจากบริษัท 
Rioem Design ที่มีจ านวนทัง้หมด 3 ชั้น ท าให้พื้นที่ภายในบ้านของ
บริษัท Rioem Design เยอะกว่าสามารถจัดพ้ืนที่และการใช้งานได้
หลากหลาย 
- ขนาดความกว้างของบ้าน บริษัท Lofttid Design มีขนาด
บ้าน 9 x 10 M. และบริษัท Rioem Design มีขนาด 12 x 10 M. 
- จ านวนพนักงานของทั้ง 2 บริษัทไม่เท่ากันโดย Lofttid 
Design มีผนักงาน 6 คน และผนักงานบริษัท Rioem Design มี 8 
คน ท าให้จ านวนโต๊ะและพื้นที่ใช้งานเยอะกว่า 
- จ านวนรถที่สามารถจอดรถได ้

 
  4.1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยประเภทบ้านเด่ียว 
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ตารางที่ 4.3: ข้อมูลพื้นที่ใชส้อยประเภทบ้านเด่ียว 
 

บริษัท Lofttid Design co.,ltd. Rioem Design co.ltd. 

พื้นที ่

  

พื้นที่
เชื่อมโย

งกัน 

  
สีเขียว คือ พืน้ที่ส่วนพักอาศัย           สีส้ม   คือ พืน้ที่ส่วนท างาน                สีฟ้า คือ พื้นที่
สาธารณะ 
 
 จากตารางด้านบนจะเห็นถึงการใช้พื้นที่ทับซอ้นกันของบริษัท Lofttid Design ระหว่างพ้ืนที่
ท างานของพนักงานและเจ้าของ กับพ้ืนที่รับประทานอาหารหรือพื้นทีป่ระชุมชั่วคราว เนื่องจากบ้านมี 
2 ชั้น และโดยจ ากัดด้วยพื้นที่ของบ้าน ท าให้ต้องใช้พื้นที่ภายในบ้านหลายรูปแบบ ต่างจากบริษัท 
Rioem Design ซึ่งออกแบบให้พื้นที่ท างานและพื้นที่พักอาศัยไม่เช่ือมโยงกันโดยให้พื้นที่พักอาศัยมี
ความส่วนตัวสูงสุด เนื่องจากพื้นที่บ้านที่บอกว่า และจ านวนช้ันที่ต่างกัน แต่ถ้าหากตัดเรื่องจ านวนรถ
ที่มีมากกว่าออกจะสังเกตได้ว่าทั้ง 2 บริษทั มีพื้นที่ท างานช้ันล่าง และพื้นที่พักอาศัยอยู่ชั้นบนสุด
เหมือนกัน 
  4.1.3.4. ตารางรูปแบบพ้ืนที่ใช้สอยประเภทบ้านเด่ียว 
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ตารางที่ 4.4: ข้อมูลพื้นที่ใชส้อยประเภทบ้านเด่ียว 
 

หมายเหตุ : แถบสีเขียวและสีเหลือง คือพื้นที่ที่ทั้ง 2 บริษัทมีเหมือนกนัและจึงน ามาวิเคราะห์ 
 
 พื้นที่ใช้สอยทีอ่าคารประเภทบ้านเดี่ยวทั้ง 2 หลังมีพืน้ที่ใช้สอยเหมือนกัน 1.การใช้งานพื้นที่
เฉพาะดังนี้ ห้องท างานพนักงาน,ห้องน้ า,ห้องครัว,ที่จอดรถ,ห้องท างานเจ้าของ 2.การใช้สอยพ้ืนที่รวม 
ดังนี้ ห้องนั่งเล่นและห้องกินขา้ว,ห้องท างานและห้องประชุม,ห้องทท างานและห้องเก็บวัสดุ,ห้อง
อเนกประสงค ์
 จึงน าพื้นที่ที่ใช้งานเหมือนกันมาวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยในลักษณะอาคารเดียวกัน 
  4.1.3.5. ตารางการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยประเภทบ้านเด่ียว 
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ตารางที่ 4.5: ข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยประเภทบ้านเดี่ยว 
 

บริษัท Lofttid Design co.,ltd. Rioem Design co.ltd. หมาย
เหต ุการใช้สอย 

1.ห้องท างาน
พนักงาน 

 
 

 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

เฉ
พา

ะ 

พื้นที่(ตร.ม.) 16.80 ตร.ม. 44 ตร.ม. 
การใช้งาน เนื่องจากจ านวนคนที่น้อย เพียง 6 

คน และการทท างานส่วนใหญ่ต้อง
ไปอยู่หน้างงาน ทางเจ้าของจึงให้
สัดส่วนพื้นที่ท างานน้อยกว่าพื้นที่
พักอาศัยและเรื่องอ่ืนๆในบริษัทเช่น
บันชีทางเจา้ของเป็นคนจ้าง
บุคคลภายนอกดูแล จ านวนที่นั้ง
ของพนักงานจึงมีเพียง 6 ที่นั่งโดยม
การส ารองที่นั่งเพื่อการเพ่ิม สามชิก 

ทางบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 8 
เนื่องจากทางบริษัทเป็นคน
จัดการเองทั้งหมดไม่มีการจ้าง
บุคคลภายนอก จึงมีพ้ืนที่
ท างานขนาดใหญ่ และเนื่องจาก
ในอนคตจะมีการขยายเพ่ิม
จ านวนพนักงานจึงท าให้มีพิ้นที่
ส าหรับรับพนังงานเพ่ิม 5-7 
ที่นั้ง 

2.ห้องน้ า   

พื้นที่(ตร.ม.) 6.15 ตร.ม. 5.4 ตร.ม. 
การใช้งาน ใช้ส าหรับให้พนักงานปัสสาวะและอาบน้ าเวลาที่ต้องท างานถึงเช้า 

3.ห้องครัว   

พื้นที่(ตร.ม.) 14.4 ตร.ม. 6.38 ตร.ม. 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): ข้อมูลวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยประเภทบ้านเดี่ยว 
 

บริษัท Lofttid Design co.,ltd. Rioem Design co.ltd. หมาย
เหต ุการใช้สอย 

การใช้งาน ครัวไทยจะมีเพียงเจ้าของที่ใช้งาน
จะอยู่บริเวณช้ัน 1 ติดห้องกินข้าว
และมีครัวไทยอยู่ด้านนอก 

ครวัจะอยู่บริเวณชั้น 3 ส่วนพัก
อาศัยจะมีเพียงเจ้าของที่ใช้โดย
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยท าอาหารกิน
เอง 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

เฉ
พา

ะ 

4.ที่จอดรถ  

 
พื้นที่(ตร.ม.) 30.74 ตร.ม. 180 ตร.ม. 
การใช้งาน เนื่องจากบ้านที่ซื้อมาเป็นบ้าน

จัดสรรจึงจ ากัดเรื่องที่จอดรถและ
เป็นปัญหาของการจอดรถลกูค้า
และพนักงาน ต้องไปจอดบริเวณ
ด้านข้างบ้าน แต่ทางเจ้าของคิดว่า
ไม่ใช้ปัญหาเพราะยังจอดอยู่บริเวณ
ใกล้บ้าน 

เนื่องจากบ้านหลังนี้ทางเจ้าของ
สร้างใหม่และเป็นการย้าย
ส านักงานจึงออกแบบให้มีที่
จอดรถเพียงต่อการใช้งานทั้ง
เจ้าของ พนักงาน และลูกค้า
เพราะส านักงานเดิมมีปัญหา
เรื่องที่จอดรถ 

5.ห้องท างาน
เจ้าของ 

  

พื้นที่(ตร.ม.) 14.04 ตร.ม. 17.2 ตร.ม. 
(ตารางมีต่อ) 

 
 
 
 



52 

ตารางที่ 4.5 (ต่อ): ข้อมูลวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยประเภทบ้านเดี่ยว 
 

บริษัท Lofttid Design co.,ltd. Rioem Design co.ltd. หมาย 
เหต ุการใช้สอย 

การใช้งาน ห้องท างานเจ้าของมีขนาดใช้
งานสะดวกแต่เรื่องการสัญจร
คุยกับพนักงานค่อนข้าง
ล าบากเนื่องจากต าแหน่งห้อง
เจ้าของและพนักงานมีห้อง
ทานข้าว+นั่งเล่นกั้นกลางท า
ให้ค่อนข้างเสีเวลาในการเดิน
ไปใช้งาน 

ห้องท างานเจ้าของขนาดใช้งาน
สะดวกสามารถออกไปคุยงงานกับ
พนักงานได้อย่างสะดวกสบาย
เพราะห้องเจ้าของและพนักงาน
ติดกัน 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

ร่ว
ม 

6.ห้องน่ังเล่น+
ห้องกินข้าว 

  

พื้นที่(ตร.ม.) 28.70 ตร.ม. 35 ตร.ม. 
การใช้งาน บริเวณห้องนี้จะอยู่ช้ัน 1 เป็น

ส่วนตอนรับของทางเจ้าของ
และเป็นที่ประชุมชั่วคราว
ส าหรับประชุมบริษัท พนัง
งานสามารถใช้งานห้องนี้ได้ 

ห้องนี้จะอยู่บริเวณชั้น 3 ส่วนพัก
อาศัยโดยเจ้าของเป็นคนใช้งาน
ห้องนี้ได้เท่านั้ทางคุณลิฟท์อยาก
ให้พื้นที่เชื่อมกนัและเป็นการลด
ค่าก่อสร้างไม่ทึบตัน 

7.ห้องท างาน+
ห้องวัสดุ 

 

 

พื้นที่(ตร.ม.) 14.40 ตร.ม. 44 ตร.ม. 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): ข้อมูลวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยประเภทบ้านเดี่ยว 
 

บริษัท Lofttid Design co.,ltd. Rioem Design co.ltd. หมาย
เหต ุการใช้สอย 

การใช้งาน ห้องท างานเจ้าของจะมีช้ันส าหรับ
เก็บวัสดุตัวอย่างเนืองจากเป็นห้อง
ที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการเก็บวัสดุ 
เพราะด้วยพื้นที่บ้านที่มีจ ากดัท าให้
ต้องมาเก็บไว้ในห้องนี้ จากการ
สัมภาษณ์ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่อง
ของการเดิมมาใช้งานของพนักงาน 
และท าให้ห้องท างานของเจ้าของ
ในบ้างครั้งไม่มีความเป็นส่วนตัว 

เนื่องจากไม่มีห้องเก็บวัสดุอย่าง
เดียวท าให้วัสดุต้องกระจายอยู่
ตามช้ันเก็บของทั้งห้องท างาน
พนักงานและห้องประชุม การใช่
งานค่อนข้างล าบากเนื่องงจาก
วัสดุกระจายไม่อยู่ในพื้นที่
เดียวกันท าให้ล าบอกต่อการใช้
งาน 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

ร่ว
ม 8.ห้อง

อเนกประสงค ์
  

พื้นที่(ตร.ม.) 16.80 ตร.ม. 16 ตร.ม. 
การใช้งาน ห้องท างานพนักงานจะเป็นห้อง

อเนกประสงค์เนื่องจากในห้องนี้จะ
ใช้งานในการท างานแล้วยังเป็นที่
ประชุมชั่วคราว ด้านหลังสุดจะมี
มุม pantry ของพนังงานโดยเฉพะ
ท าให้ห้องนี้สามารถใช้งานได้
หลากหลาย 

ห้องประชุมจะเป็นห้องที่คอย
รับรองแขก และยังเป็นห้องเก็บ
ตัวอย่างวัสดุแต่การใช้งานหลัก
คือห้องประชุมดังนั้นหากมีการ
ประชุมจะไม่สามารถเข้ามาใน
ห้องนี้ได้ท าให้เกิดปัญหาล่าช้า 

   
 จากการวิเคราะห์พื้นที่ภายในบ้าน พื้นที่ทีม่ีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดคือ พืน้ที่ท างานของ
พนักงานซึ่งรวมถึงห้องประชุมแบบไม่เป็นทางการ ในการใช้พ้ืนที่รวมกัน พื้นที่ตรงนี้ส่วนมากทั้ง
พนักงานและเจ้าของจะออกมาใช้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการท างานจึงปรับห้องท างานเป็นห้องประชุม
แบบไม่ทางการ ซึ่งความคิดเห็นของผู้วิจัยเป็นการประหยัดเวลาจริงในการท างานแต่ถ้าในกรณีที่
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พนักงานท่านอื่นที่ไม่ได้ร่วมในโปรเจ็คนั้นก็จะกลายเป็นการรบกวน เวลาท างาน และสมาธิของ
พนักงานท่านอื่นในขณะท างาน ทางผผู้วิจัยเห็นว่าส าควรมีห้องประชุมทางการในโฮมออฟฟิศเหมือน
บริษัท Riroem Design Co.Ltd. 
 
4.2. อาคารประเภททาวน์โฮม 
 4.2.1. บริษัท Chorn Design co.,ltd. 
 
ภาพที่ 4.35: ภาพถ่ายจริงภายนอก บริษัท Chorn Design Co.,Ltd. 
 

 
 ผู้วิจัยได้ไปท าการส ารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมลูภายในส านักงานจ านวน 2 ครั้งโดยครั้งแรกไป
ส ารวจเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. และครั้งที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 
13.00-15.00 น. 
 ประเภทธุรกิจ  
 - ออกแบบภายใน 
 พนักงานทั้งหมด  
 พนักงานทั้งหมด จ านวน 3 คนแบ่งออกเป็น 
 - เจ้าของส านักงานเพศหญิง 1 คน ต าแหนง่ ออกแบบภายใน 



55 

 - พนกังานเพศชาย 2 คน ต าแหน่งสถาปนิก 1 คน และต าแหน่งคนเขียนแบบ 1 คน 
 
ภาพที่ 4.36: ภาพแผนที่แสดงที่ตั้ง บริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
 

 
 สถานที่ตั้ง 
 23/244 โชคชัย 4 ซอย 59 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ตัว
อาคารเป็นทาวน์โฮม สูง 3 ชัน้ ลักษณะตัวบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่หัวมุมสุดซอย 
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ภาพที่ 4.37: ภาพถ่ายจริงภายนอกของ บริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
 

 
 สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 บ้านต้ังอยู่ตรงหัวมุมท้ายซอยท าให้มีพื้นที่จอดรถช่ัวคราวบริเวณข้างบ้านเพิ่ม จากการ
สัมภาษณ์เจ้าของบ้านหลังนี้เป็นการรีโนเวท ต่อเติมและตกแต่งใหม่ เพื่อให้ใช้งานเป็น โฮมออฟฟิศได้
ซึงในซอยนี้มีโฮมออฟฟิศค่อนข้างเยอะจึงมากจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ เพราะจะมีการจอดรถล้ ามา
หน้าบ้านคนอื่นท าให้ลูกค้า ไม่สามารถจอดรถได ้
 ผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจพื้นที่และท าการจดบันทึกผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ดังภาพที่ 4.38, 
4.39 และ 4.40 
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ภาพที่ 4.38: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
 

 
ภาพที่ 4.39: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
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ภาพที่ 4.40: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 3 ของบริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
 

 
 โดยชั้น 1 - เป็นพ้ืนที่ท างาน  
 ชั้น 2 – เป็นสว่นพักอาศัยคุณแม ่
 ชั้น 3 – เป็นสว่นพักอาศัยเจ้าของ 

 
ภาพที่ 4.41: ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การงานบริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
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 ชั้น 1 
 พื้นทีส่าธารณะ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจและสัมภาษณ์ คุณปิ่นเจ้าของบริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
และพนักงาน จ านวน 2 คน 
 ส่วนตอนรับ ของส านักงานจะเป็นส่วนของห้องอเนกประสงค์ ที่เป็นทั้งห้องท างานพนักงาน 
ห้องประชุม และห้องรับรองแขก เนื่องจาก พนักงานจ านวนค่อนข้างนอ และส่วนใหญจ่ะเป็นการจ้าง 
outsource ในการเขียนแบบ หรือขึ้นภาพ 3 มิติในการน าเสนอลูกค้า 
 พื้นที่จัดแสดงงาน เนื่องจากทางบริษัท Chorn Design Co.Ltd. รับออกแบบตกแต่งภายใน
อย่างเดียวผลงานส่วนใหญ่คือภาพ 3 มิติ จึงไม่จ าเป็นต้องมีชั้นวางโมเดล หรือ Mock Up ห้องผลงาน
ทั้งหมดจะน าไปลง Facebook และเว็บไซต์ของทางบริษัท 
 
ภาพที่ 4.42: ภาพถ่ายจริงส่วนตอนรับและพื้นที่ประชุมของบริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
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 พื้นที่ส่วนกึ่งสาธารณะ 
 ห้องประชุม ของบริษัท Chorn Design Co.Ltd. เป็นแบบไม่เป็นทางการเพราะห้องประชุมก็
ใช้เป็นห้องท างานของพนักงานโดยจากการสัมภาษณ์ทางเจ้าของคุณปิ่น หลังต่อเติมและตกแต่งใหม่ 
ห้องนี้ไว้เป็นห้องอเนกประสงค์ส าหรับเรื่องงานทั้งหมด ทั้งติดต่องาน ท างาน หรือประชุมงาน แต่โดย
ส่วนใหญ ่หากเจ้าของจะนัดคุยงานกับลูกค้ามักจะนัดไปนอกสถานที ่จึงรู้สึกว่าการที่ห้องมราสามรถ
ใช้งานหลายรูปแบบไม่ได้เป็นปัญหา 
 พื้นที่อเนกประสงค์ภายในก็จะใช้รวมกับห้องท างานแต่ปัญหาส าหรับพนักงาน จากการ
สัมภาษณ์ คือ หากมีการติดต่อจากเซลล์หรือประชุมงานที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ ก็จะต้องนั่งท างานและ
ฟังการประชุมไปด้วย ท าให้เสียสมาธ ิในการท างาน 
 
ภาพที่ 4.43: ภาพถ่ายจริงส่วนอเนกประสงค์ของบริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
 

 
 พื้นที่อเนกประสงค์กึ่งภายนอก จะใชร้วมกับลานจอดรถ และส าหรับเก็บวัสดุจากหน้างาน 
เนื่องจากส านักงานน้ีรับเหมาก่อสร้าง จึงมีวัสดุที่เหลือเก็บส ารองไว้ที่ส านักงาน หรือบางเวลาก็จะใช้
เป็นพ้ืนที่จัดงานสังสรรค์เนื่องจากพอจบงาน 1 งานก็จะมีการจัดฉลองกับคนงานและพนังงาน 
โดยปรกติวันท างานธรรมดาพื้นที่จอดรถจะไม่ได้น ารถเข้ามาจอด จะจอดไว้ข้างบ้าน เพราะท าให้พื้นที่
การใช้งานในบ้านสะดวกไม่รู้สึกอึดอัด จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ 
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ภาพที่ 4.44: ภาพถ่ายจริงส่วนอเนกประสงค์กึ่งภายนอกของบริษัท Chorn Design Co.Ltd. 
 

 
 พื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุ จะไม่มีเป็นห้องเก็บตัวอย่างวัสดุมีเพียงช้ันเก็บตัวอย่างวัสดุที่แยกเก็บ
ไว้ 2 ที่คือ ห้องท างานพนักงาน และห้องท างานเจ้าของหรือพื้นที่จอดรถโดยไม่มีการแบ่งประเภทหรือ
หมวดหมู่ จากการสัมภาษณ์เจ้าของ ส่วนใหญ่ทางเจ้าของจะเป็นคนเลือกและหาวัสดุเพียงคนเดียวจึง
ไม่มีปัญหาส าหรับการที่ไม่มหี้องเก็บวัสดุ 
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ภาพที่ 4.45: ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่เก็บตัวอย่างวัสดุห้องท างานพนักงานของบริษัท Chorn Design  
  Co.,Ltd. 
 

 
ภาพที่ 4.46: ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่เก็บตัวอย่างวัสดุห้องท างานเจ้าของของบริษัท Chorn Design  
  Co.,Ltd. 
 

 
 
 
 



63 

 พื้นที่ส่วนตัว  
 ส่วนท างาน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท างานของเจ้าของและส่วนท างานของพนักงาน
ที่มีพื้นที่ลานจอดรถกั้นท าใหม้ีมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเชน 
 ห้องท างานของเจ้าของส านักงาน จะอยู่ภายในตัวบ้านติดทางเข้าหลักของบ้าน ภายในห้อง
จะมีโต๊ะท างาน 2 ตัวโดยภายในห้องจะมีที่เก็บตัวอย่างวัสดุ และชั้นเก็บเอกสารทั่วไป เอกสารทาง
บัญช ีจากการสัมภาษณ์เจ้าของห้องท างานสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สัมภาษณ์
พนักงานใหม่ หรือเรียกประชุมส่วนตัวกับพนักงาน และไม่ได้รู้สึกว่าการที่ห้องท างานเจ้าของอยู่
ภายในบ้าน  
 
ภาพที่ 4.47: ภาพถ่ายจริงห้องท างานเจ้าของของบริษัท Chorn Design Co.,Ltd. 
 

 
 และห้องท างานพนักงานอยู่ภายนอกบ้าน จะเป็นปัญหาในการติดต่อหรือสื่อสารกัน เพราะ
ตอนออกแบบยังอยากให้พื้นทีภ่ายในบ้านเป็น ส่วนพักอาศัยต้ังแต่ ชั้น 1-3 ส่วนบริเวณที่ต่อเติมเพิ่ม
เป็นห้องส าหรับใช้ในการท างาน เนื่องจากที่บ้านจะมีแม่ของทางคุณปิ่นพักอาศัยอยู่ด้วย โดยใน
อนาคตหากคิดจะขยายอยากจะไปเช่าเป็นส านักงานอยู่แทน เพราะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ 
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ภาพที่ 4.48: ภาพถ่ายจริงห้องท างานของพนักงานของบริษัท Chorn Design Co.,Ltd. 
 

 
 ห้องท างานพนักงาน จะอยู่ภายนอกตัวบ้านโดยห้องท างาน สามารถใช้รวมกับห้องประชุม 
หรือที่พักคอยของแขกหรือเซลล ์จากการสัมภาษณ์พนักงานหากมีการประชุมหรือนัดเซลล ์มาคุยงาน
จะรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวแลไม่มสีมาธิในการท างาน ลักษณะการนัง่ท างาน จะมีโต๊ะใหญ่ขนาด 2.20 x 
1.00 ม.มีที่นั่งจ านวน 6 ที่นั่ง และด้านข้างจะเป็นพื้นที่ pantry อยู่หน้าห้องน้ า และมีห้องน้ าในตัวไม่
ต้องเข้าไปในบ้านเพื่อเข้าห้องน้ า 
 
ภาพที่ 4.49: ภาพถ่ายจริงห้องท างานของพนักงานของบริษัท Chorn Design Co.,Ltd. 
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 พื้นที่เก็บเอกสารและสัมภาระ จะไม่มีตู้เก็บเอกสารส่วนตัวมีเพียง ชั้นเก็บตัวอย่างวัสดุ
ด้านหลัง แต่เนื่องจากในหองมีเพียงพนักงานใช้คนเดียว จึงไม่มีปัญหาเรือ่งของไม่มีที่เก็บ จากการ
สัมภาษณ์พนักงานตู้เก็บของยังไม่มีความจ าเป็นมากนัก เพราะภายในห้องมีคนใช้งานเพียง 1 คน แต่
ถ้าทางเจ้าของรับสมัครพนักงานเพ่ิม ก็อยากให้มีที่เก็บของส่วนตัวหรือลิ้นชักเอกสาร เพื่อความเป็น
ส่วนตัว 
 พื้นที่สัญจรภายใน พื้นที่การสัญจรเนื่องจากส านักงานนี้แบ่งพ้ืนที่ท างานของพนักงานและ
เจ้าของอย่างชัดเจนโดยมีลานจอดรถเป็นตัวคั่นกลาง ท าให้จาการสัมภาษณ์พนักงาน แจ้งว่ามีปัญหา
เรื่องการสอบถามงานหรือพูดคุยกัน ถ้าเป็นการประชุมแบบร่างงาน ทางเจ้าของจะเข้ามาคุยภายใน
ห้องท างาน แต่ถ้าหากมีงานส่วนไหนที่ไม่เข้าใจ ก็จะเป็นการถามผ่านทางโปรแกรม line ซึ่งบ้างครั้ง
จะมีการตอบข้อความช้า ส าหรับงานที่เร่งจึงต้องเดินเข้าไปถามภายในบ้าน ทางพนักงานจงึรู้สึกว่าถ้า
ห้องอยู่ติดกันในเรื่องของทางสัญจรคงดีว่านี้ 
 พื้นที่เตรียมอาหาร เป็นเพียงชั้นวางเครื่องชงกาแฟขนาดเล็ก และช้ันที่มีขนม ไม่มีตู้เย็นโดย
ส่วนของพนักงานจะไม่ได้ใช้รวมกับ pantry ในบ้านจึงไม่ได้มี Pantry จริงจังเพราะจากการสัมภาษณ์
เจ้าของพนกังานมีเพียง 1 คนจึงคิดว่าทีเพียงเท่านี้ก็เพียงพอส าหรับใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.50: ภาพถ่ายจริงส่วน Pantry ของบริษัท Chorn Design Co.,Ltd. 
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 ชั้น 2 เป็นส่วนพักอาศัยของทางแม่เจ้าของและห้องนอนแขก โดยห้องที่เหลืออยากจะท าเป็น
ห้องเด็กในอนาคตเพราะเจ้าของมีแผนซื้อบา้นเพื่อท าเป็นโฮมออฟฟิศ เพ่ือขยายพื้นที่ในบ้านรับรอง
เด็ก 
 ชั้น 3 เป็นส่วนพักอาศัยของเจ้าของ และพื้นทที่นั้งเล่นกึ่งภายนอก 
 4.2.2 บริษัท  Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 
ภาพที่ 4.51: ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

 
 ผู้วิจัยได้ไปท าการส ารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมลูภายในส านักงานจ านวน 2 ครั้งโดยครั้งแรกไป
ส ารวจเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ครั้งที่ 2 วันที ่28 มีนาคม 2561 เวลา 
13.00-15.00 น. 
 ประเภทธุรกิจ  
 - ออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน 
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 พนักงานทั้งหมด  
 พนักงานทั้งหมด จ านวน 3 คนแบ่งออกเป็น 
 - เจ้าของส านักงานเพศชาย 1 คน ต าแหน่ง ออกแบบภายใน 
 - พนักงานเพศชาย 1 คน ต าแหน่งเขียนแบบ 1 คน  
 - พนักงานหญงิ 1 คน ต าแหน่งออกแบบภายใน 1 คน 

 
ภาพที่ 4.52: ภาพแผนที่บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

 
 สถานที่ตั้ง 
 20 ซ.ลาดปลาเค้า17 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ตัวอาคารอยู่ใน
หมู่บ้านสราญสิริ ในเครือแสนสิริ แยก 3 บา้นเลขที่ 88/116 ลักษณะตัวบ้านเป็นอาคาร 2 ชั้น 
โครงสร้างบ้านเป็นคนกรีตเสริมเหล็ก  
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ภาพที่ 4.53: ภาพถ่ายจริงภายนอก บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

 
 สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 ส านักงานตั้งอยู่บริเวณกลางซอยลาดปลาเค้า 17 ซึ่งมีอาคารขนาบอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง ตัวบ้านเป็น
การซื้อบ้านเก่า และน ามาต่อเติมตกแต่งใหม่ โดยต่อเติม ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 สามารถจอดรถได้ 1 คนั 
ภายในซอยรถสามารถขับรถสวนกันได้ แต่ไม่สามารถจอดรถหน้าบ้านได้ จะท าให้การสัญจรของถนน
ใช้งานไดไ้ม่ดี จากการสอบถามจากทางเจ้าของหากลูกค้าจะนัดมาคุยที่ส านักงานจะล าบากในเรื่องที่
จอดรถต้องจอดชิดก าแพงฝั่งตรงข้ามส านักงานชั่วคราว 
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ภาพที่ 4.54: ภาพถ่ายจริงภายนอกบริเวณถนนหน้าส านักงาน บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

 
 ผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจพ้ืนที่และท าการจดบันทึกผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ดังภาพที่ 4.55 
และ 4.56 โดยแบ่งเป็น ชั้น 1 เป็นส่วนท างานและห้องนั่งเล่น ชั้น 2 เป็นส่วนพักอาศัย 
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ภาพที่ 4.55: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

 
ภาพที ่4.56: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
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ภาพที่ 4.57: ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การงานบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

 
 พื้นที่ส่วนสาธารณะ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจและสัมภาษณ์ คุณบอย เจา้ของบริษัท Loft Sixteen. 
Co.,Ltd. และพนักงาน จ านวน 2 คน 
 ส่วนต้อนรับ ไม่มีเป็นเคาน์เตอร์ติดต่อ หากเข้าไปภายในบ้านจะพบกับส่วน pantry ก่อนและ
พื้นที่ท างานเลย จากการสัมภาษณ์คุณบอยเจ้าของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. เนื่องจากความ
ตั้งใจที่จะซื้อบา้นหลังน้ีมาเพื่อเป็นโฮมออฟฟิศโดยเฉลี่ยให้พ้ืนที่ท างาน 30 เปอร์เซ็น และที่พักอาศยั 
70 เปอร์เซ็น จึงอยากให้การท างานทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ห้องเดียวและโดย พื้นที่ของบ้านมีเพียง 2 ชั้น
และหน้ากว้างเพียง 5 เมตร จึงต้องออกแบบทุกอย่างให้คุ้มค่ามากที่สุด 
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ภาพที่ 4.58: ภาพถ่ายจริงส่วนพักคอยและประชุม บริษัท Loft Sixteen .Co.,Ltd. 
 

 
 พื้นที่ส่วนกึ่งสาธารณะ 
 ห้องประชุม รูปแบบของห้องประชุม บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. เป็นรูปแบบประชุมไม่
เป็นทางการเนื่องจากไม่ได้มีลักษณะเป็นห้้องปิด เป็นเพียงพื้นที่สส าหรับประชุมชั่วคราวโดยโต๊ะ
ประชุมจะอยูใ่นส่วนของพื้นที่ท างาน โต๊ะนี้โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการประชุมกับพนักงานในบริษัท 
เพราะหากจะนัดลูกค้าน าเสนองานจะเป็นการนัดภายนอกบริษัท บ้างครั้งที่ลูกค้าอยากจะมาดูที่
บริษัทก็จะใช้ใช้งานโต๊ะประชุม พื้นที่ส่วนนี้ไม่ได้ใช้เป็นเพียงส่วนพักคอยหรือโต๊ะประชุม ยังใช้เป็นโต๊ะ
รับประทานอาหารกลางวันของพนังงาน  
 พื้นที่อเนกประสงค์ จะเป็นพ้ืนที่บริเวณตรงกลางส านักงานโดยใช้รวมกับโต๊ะประชุมและพัก
คอยโดยจากการสัมภาษณ์เจ้าของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. เนื่องจากมีเรื่องของพื้นที่บ้าน
ขนาดที่จ ากัด พื้นที่ในบ้านทกุส่วนต้องสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่นโต๊ะประชุมอาจจะ
เปลี่ยนแปลงเป็น โต๊ะท างานหากรับพนักงานเพิ่ม หรือเป็นโต๊ะสัมภาษณ์พนักงานใหม่  
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ภาพที่ 4.59: ภาพถ่ายจริงส่วนพักคอยและประชุม บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

 
 พื้นที่อเนกประสงค์กึ่งภายนอก จะเป็นบริเวณพ้ืนที่ลานจอดรถหน้าบริษัทโดยส่วนใหญจ่ะใช้
จอดรถตลอดเวลาหากไม่ได้ไปคุยงานกับลูกค้าข้างนอก จะใช้พ้ืนที่บริเวณลานจอดรถในการฉลองวัน
เกิดคนในส านกังานหรืองานสังสรรค์สิ้นป ีจึงเนื่องจากพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มาก และเป็นทีพ่ักอาศัยของ
เจ้าของจึงท าให้จอดรถไว้ตลอด ท าให้ทางเข้าบ้านค่อนข้างสัญจรล าบาก 
 
ภาพที่ 4.60: ภาพถ่ายจริงส่วนพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์ภายนอก บริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
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 พื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุ จะจัดเก็บไว้ตามชั้นเอกสาร เนื่องจากบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
รับออกแบบและก่อสร้าง ตัวอย่างวัสดุต่างๆจะขอแล้วแต่โครงการ และตัวอย่างจะน าไปเก็บไว้ที่ไซต์ 
ส่วนเล่มตัวอย่างวัสดุที่เก็บไว้ภายในส านักงานจะเป็นเล่มที่ใช้งานบ่อย เช่น เล่มลามิเนต อุปกรณ์
ติดต้ังประตู-หน้าต่าง วัสดุพื้น จากการสัมภาษณ์พนักงาน เรื่องการใช้งานหรือการดูตัวอย่างวัสดุ มี
ความสะดวกสบายในการใช้งานหรือไหม เพราะชั้นเก็บวันสุดอยู่ติดกับโต๊ะเจ้าของ พบว่าการเลือก
วัสดุทางเจ้าของบริษัทจะเป็นคนเลือกเพียงคนเดียว จึงไม่ได้เป็นปัญหาหากชั้นเก็บวัสดุอยู่ติดกับโต๊ะ
เจ้าของ 
 
ภาพที่ 4.61: ภาพถ่ายจริงพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

  
 พื้นที่ส่วนตัว 
 ส่วนท างาน จะมีเพียงส่วนเดียว โดยเจ้าของและพนักงานจะน่ัง ท างานภายในห้องเดียว ไม่มี
ผนังกั้นจากการสัมภาษณ์เจ้าของเนื่องจากพื้นที่ท างานที่ค่อนข้างจ ากัดจึงไม่เหมาะกับการก้ันห้อง 
ด้วยที่พนักงานต าแหน่งออกแบบภายใน เป็นภรรยาย และพนักงานเขียนแบบส่วนใหญ่จะไปอยู่หน้า
ไซต์ ไม่ค่อยไดเ้ข้ามาภายในส านักงานมีเพียงการประชุมโครงการทุกวันจันทร์ ที่จะเข้ามานั่งประชุมที่
ส านักงาน จึงไม่จ าเป็นต้องเป็นห้องส่วนตัวสะดวกต่อการคุยงาน ข้อเสียอาจจะไม่มีพื้นทีส่่วนตัว
เท่านั้น 
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ภาพที่ 4.62: ภาพถ่ายจริงพื้นที่ท างานของเจ้าของบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

 
 อยู่ข้างหลังก่อนจะเข้าประตู เป็นส่วนห้องนั่งเล่นของช้ัน 1 ซึ่งพนักงานไม่สามารถเข้าไปใช้
งานได้ 

 
ภาพที่ 4.63: ภาพถ่ายจริงพื้นที่ท างานของพนักงานบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
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 จะหันหน้าออกภายนอกบ้านมีพื้นที่เก็บเอกสารด้านบนและลิ้นข้างโต๊ะ 
 พื้นที่เก็บเอกสารและสัมภาระ  จะที่ตู้ข้างโต๊ะลอยตัวอยู่ใต้โต๊ะทั้ง 3 โต๊ะส าหรับเก็บเอกสาร
ส่วนตัวและมีตู้ด้านบนเป็นทที่เก็บเอกสารจากการสัมภาษณ์พนักงาน พื้นที่การเก็บของมีเพียงพอ ไม่
เกะกะการท างาน 
 
ภาพที่ 4.64: ภาพถ่ายจริงพื้นที่เก็บเอกสารพนักงานบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 
 

  
 พื้นที่ทางสัญจร เนื่องจากพื้นที่ท างานค่อนข้างเล็กและพื้นที่ใช้งานส่วนใหญ่สามาใช้งานได้
หลากหลาย ท าให้พื้นที่การสญัจร ไม่สะดวกสบาย และทางสัญจรภายนอกก็ไม่สะดวกสบายเน่ืองจาก
พื้นที่ลานจอดรถค่อนข้างแคบ และรถของเจ้าของเป็นรถตู้ท าให้ทางเข้าหลักบ้านค่อนข้างแคบ  
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ภาพที่ 4.65: ภาพถ่ายจริงพื้นที่เตรียมอาหารและห้องน้ าบริษัท Loft Sixteen. Co.,Ltd. 

 
 พื้นที่เตรียมอาหาร จะอยู่ติดทางเข้าบ้านและสุดทางเดินจะเป็นห้องน้ า ซึ้งทางเจ้าของได้
ออกแบบให้ส่วนตรียมอารและห้องน้ าอยู่ภายในพื้นที่ท างาน จะแยกออกจากตัวที่พักอาศัย จะไม่ให้
พนักงานเข้าไปใช้ส่วนพักอาศัยโดยไม่จ าเป็น 
 พื้นที่พักอาศัย จะเริ่มตั้งแต่หลังประตูห้องท างาน เป็นห้องรับแขกและห้องรับประทานอาหาร 
 
ภาพที่ 4.66: ภาพถ่ายจริงพื้นที่ห้องรับประทานอาหารส่วนพักอาศัย 
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ภาพที่ 4.67: ภาพถ่ายจริงทางขึ้นชั้น 2 ส่วนพักอาศัย 

 
 4.2.3.ผลการรวบรวมข้อมูลอาคารประเภททาวน์โฮม 
  4.2.3.1 ข้อมูลทางกายภาพประเภททาวน์โฮม 
 
ตารางที่ 4.6: ตารางข้อมูลแสดงพ้ืนที่ประเภททาวน์โฮม 
 

ทาวน์โฮม แปลนชั้น 1 แปลนชั้น 2 แปลนชั้น 3 รวม ตร.ม. 

Ch
or

n 
De

sig
n 

co
.,lt

d.
 

  

 

 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): ตารางข้อมูลแสดงพ้ืนที่ประเภททาวน์โฮม 
 

ทาวน์
โฮม 

แปลนชั้น 1 แปลนชั้น 2 แปลนชั้น 3 รวม ตร.ม. 

พื้นที ่ 149 ตร.ม. 116 ตร.ม. 86 ตร.ม. 351 ตร.ม. 

Lo
ft 

Six
te

en
 co

.lt
d.

 

  

 
 
 
 
 

ไม่มีชั้น 3 

 
พื้นที ่ 88 ตร.ม. 72 ตร.ม. - 160 ตร.ม. 

 
 เนื่องจากอาคารประเภทเดียวกันแต่จ านวนชั้นต่างกันท าให้ บริษัท Chorn Design มีขนาด
ของพ้ืนที่ตัวอาคารมากกว่าและจ านวนพนักงานที่เท่ากันหากนับพ้ืนที่ท างานขนาดจะใกล้เคียงกัน 
ต่างกันตรงพื้นที่พักอาศัยของทั้ง 2 บริษัท 
  4.2.3.2 ตารางข้อมูลทางกายภาพประเภททาวน์โฮม 
 
ตารางที่ 4.7: ตารางข้อมูลทางกายภาพประเภททาวน์โฮม 
 

ความเหมือนกันทาง
กายภาพ 

- ลักษณะอาคารทั้ง 2 จะเป็นลักษณะอาคารทาวน์โฮม 
- มีพื้นที่ท างานพนักงาน 3 ที่นั่ง 
- มีพื้นที่จอดรถชั้นล่างสามารถจอดได้ 1 คัน 
- สถานที่ตั้งใกลอ้ยู่ใกล้กับถนนที่สามาถรัดไปออกถนนหลักง่าย
ต่อการสัญจร 
- พื้นที่ท างานและพื้นทีพ่ักผ่อนของเจ้าของอยู่ชั้น 1  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): ตารางข้อมูลทางกายภาพประเภททาวน์โฮม 
 

ความต่างกันทาง
กายภาพ 

- หน้ากว้างของหน้าตึกต่างกันบริษัท Chorn Design ขนาด 
7.9 x 20 ม. มีทั้งหมด 3 ชั้น บริษัท Loft Sixteen ขนาด 5 x 17 ม. 
มีจ านวน 2 ชัน้ 
- ต าแหน่งที่ตั้งบ้านของบริษัท Chorn Design อยู่หัวมุมท าให้มี
พื้นที่ใหญ่กว่า ทัศนียภาพในการมองเห็นดีกว่า ต่างจากบริษัท Loft 
Sixteen ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านท าให้มีทัศนียภาพเพียงแค่
ด้านหน้าบ้าน 

 
  4.2.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยประเภททาวน์โฮม 
 
ตารางที่ 4.8: ข้อมูลพื้นที่ใชส้อยประเภททาวน์โฮม 
 

บริษัท Chorn Design co.,ltd. Loft Sixteen co.ltd. 

พื้นที ่

  

พื้นที่
เชื่อมโยง

กัน 

  
สีเขียว คือ พืน้ที่ส่วนพักอาศัย สีส้ม คือ พื้นที่ส่วนท างาน สีฟ้า คือ พื้นที่สาธารณะ เส้นปะสีแดง
เจ้าของใช้งาน 
 
 จากตารางด้านบนจะเห็นถึงการใช้พื้นที่ทับซอ้นกันของบริษัท Chorn Design ระหว่างพ้ืนที่
ท างานของเจ้าของและห้องนั่งเล่น โดยเส้นปะสีแดงคือส่วนที่มีเจ้าของส านักงานใช้งาน แต่จะมีบ้าง
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ครั้งที่พนังงานจะเดินมาประชุมในห้องของเจ้าของและต้องเดินผ่านส่วนห้องนั่งเล่น เนื่องจากพืน้
พักผ่อนของเจ้าของอยู่ชั้น 1 และติดกับห้องท างานเจ้าของ พื้นที่ส่วนนั่งเล่นจึงจัดเป็นกึ่งส่วนตัวแต่ 
พนักงานไม่สามารถใช้งานได้ แต่งต่างจากบริษัท Loft Sixteen เพราะทางคุณบอย แบ่งสัดส่วนของ
พื้นที่ท างานให้พื้นที่ท างานและพื้นที่ส่วนตัวแยกกัน จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพ้ืนที่ในเส้น
ปะสีแดงจะเป็นส่วนที่เจ้าของใช้งานโดยเป็นห้องที่มีเชื่อมไปถึงห้องนั่งเล่นและ ห้องนอน โดยที่
พนักงานไม่สามารถใช้งานได้ 
  4.2.3.4. ตารางรูปแบบพ้ืนที่ใช้สอยประเภททาวน์โฮม 
 
ตารางที่ 4.9: ข้อมูลพื้นที่ใชส้อยประเภททาวน์โฮม 
 

 
หมายเหตุ : แถบสีเขียวและสีเหลือง คือพื้นที่ที่ทั้ง 2 บรษิัทมีเหมือนกนัและจึงน ามาวิเคราะห ์
พื้นที่ใช้สอยทีอ่าคารประเภทบ้านเดี่ยวทั้ง 2 หลังมีพื้นที่ใช้สอยเหมือนกัน 1.การใช้งานพื้นที่เฉพาะ
ดังนี้ ห้องน้ า,ห้องครัว,ที่จอดรถ 2.การใช้สอยพื้นที่รวม ดังนี ้ห้องท างานและห้องประชุม,ห้องท างาน
และห้องเก็บวัสดุ,ห้องอเนกประสงค,์พื้นที่พักคอยและพื้นที่ท างาน จึงน าพื้นที่ที่ใช้งานเหมือนกันมาวิ
เคราะพ้ืนที่ใช้สอยในลักษณะอาคารเดียวกัน 
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  4.2.3.5 ตารางการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยประเภททาวน์โฮม 
 
ตารางที่ 4.10: การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยประเภททาวน์โฮม 
 

บริษัท Chorn Design co.,ltd. Loft Sixteen co.ltd. หมาย
เหต ุการใช้สอย 

1.ห้องน้ า  
 

 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

เฉ
พา

ะ 

พื้นที่(ตร.ม.) 4.05 ตร.ม. 3.40 ตร.ม. 
การใช้งาน ห้องน้ าพนักงานและเจ้าของแยก

ออกจากกัน ของพนักงานจะมีเพียง
โถ่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ไม่มี

ฝักบัวอาบน้ า พ้ืนที่ใช้งานดี 

ห้องน้ าพนักงานและเจ้าของใช้
รวมกันในชั้น 1 มีโถ่ปสัสาวะ อ่าง

ล้างมือ และฝกับัว ส าหรับ
พนักงานที่ท างานถึงเช้าพื้นที่
ค่อนข้างเล็กหากอาบน้ าก็จะ

เปียก ไม่้ได้มีการแบ่ง partition 
กันโวนแห้งหรือเปียก 

2.ห้องครัว   

พื้นที่(ตร.ม.) 15.66 ตร.ม. 15.21 ตร.ม. 
การใช้งาน เป็นพ้ืนที่เจ้าของใช้เท่านั้นขนาดทั้ง 2 ทีใ่กล้เคียงกันสามารถประกอบ

อาหารได้อย่างสะดวกสบาย 
3.พื้นที่จอดรถ   

พื้นที่(ตร.ม.) 29.40 ตร.ม. 14.70 ตร.ม. 
(ตารางมีต่อ) 



83 

ตารางที่ 4.10 (ต่อ): การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยประเภททาวน์โฮม 
 

บรษิัท Chorn Design co.,ltd. Loft Sixteen co.ltd. หมาย
เหต ุการใช้สอย 

การใช้งาน พื้นที่จอดรถ สามารถจอดรถได้เพียง 1 คัน เนื่องจากขนาดหน้ากว้าง
ของบ้านแคบ และจะมีปัญหาเรื่องจอดรถไม่เพียงพอต่อพนักงานและ

ลูกค้าต้องไปจอดตามริมถนนข้างบ้าน 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

ร่ว
ม 

4.ห้อง
ท างาน+ห้อง
ประชุม 

  

พื้นที่(ตร.ม.) 10.92 ตร.ม. 24.01 ตร.ม. 
การใช้งาน ห้องท างานพนักงานและห้อง

ประชุมเป็นห้องเดียวกันจึงท าให้
การใช้งานค่อนข้างล าบากต่อ

พนักงาน หากมีการประชุมก็จะไม่
สามารถท างานได้  

ห้องท างานและห้องประชุมเป็น
ห้องเดียวกัน เนื่องจากการนัด

ลูกค้าจะนัดข้างนอกเป็นส่วนใหญ่
ห้องประชุมนี้จึงเป็นการประชุม
เล็กๆในออฟฟศิไม่กระทบต่อการ
ท างาน และง่ายต่อการสื่อสารกัน 

5.ห้อง
ท างาน+ห้อง
เก็บวัสด ุ
(ห้องท างาน
เจ้าของ) 

  

พื้นที่(ตร.ม.) 19.88 ตร.ม. 24.01  ตร.ม. 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): การวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยประเภททาวน์โฮม 
 

บริษัท Chorn Design co.,ltd. Loft Sixteen co.ltd. หมาย
เหต ุการใช้สอย 

การใช้งาน ห้องท างานเจ้าของและพื้นที่เก็บ
วัสดุอยู่ใกล้กันทางเจ้าของคิดว่าเป็น

เรื่องที่ดีสามารถลุกขึ้นหาและ
เลือกสเป็คลงไปได้ง่าย เพราะทาง
เจ้าของจะเป็นคนเลือกวัสดุเอง

ทั้งหมด 

เนื่องจากห้องท างานเจ้าของและ
พื้นที่ท างานพนักงานรวมถึงพื้นที่

เก็บวัสุดจะอยู่ในห้องเดียวกัน 
และจ านวนคนเพียง 3 คน จึงไม่

ส่งผลกระทบตอ่การท างาน 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

ร่ว
ม 

6.ห้อง
อเนกประสงค ์

  

พื้นที่(ตร.ม.) 10.92 ตร.ม. 24.01  ตร.ม. 
การใช้งาน นอกจากจะเป็นห้องประชุมและ

ห้องท างานของพนักงานยังมี 
pantry ส าหรับพนักงานให้ เพื่อ

ไม่ให้ เขาไปใชส้่วนในบ้าน 

ห้องท างานเช่ือมกับส่วน pantry 
และโตต๊ะประชุมสามารถใช้

รับประทานอาหารกลางวันบบ้าง
มือ 

7.ที่พักคอย + 
ที่ท างาน 

  

พื้นที่(ตร.ม.) 10.92 ตร.ม. 24.01  ตร.ม. 
การใช้งาน เนื่องจากพื้นที่บ้านจ ากัด ที่พักคอยของลูกค้าหรือเซลล์จะจัดให้อยู่ใน

ห้องเดียวกันกับห้องท างาน เพื่อแยกกับส่วนพักอาศัยอย่างชัดเจน 
 
 จากการวิเคราะห์พื้นที่ภายในบ้าน อาคารประเภททาวน์โฮม พื้นที่ที่มีพืน้ที่ใช้สอยมากที่สุด
คือ พื้นที่ท างานของเจ้าของและห้องเก็บวัสดุ ในการใช้พื้นที่รวมกัน ของลักษณะอาคารประเภททาวน์
โฮมซึงพื้นที่ห้องที่เยอะที่สุดจะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากห้องเก็บตัวอย่างวัสดุและห้อง
ท างานเจ้าของอยู่นพื้นที่เดียวกัน ท าให้ค่อนข้างล าบากหากในอนาคตมีพนักงานจ านวนเพิ่มขึ้นการ



85 

จัดรูปแบบการท างานอาจจะยังไม่ลงตัวส าหรับบ้านทาวน์โฮมที่มีพื้นที่จ ากัด ทางผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ว่าเนื่องจากขนาดรูปแบบอาคารของทาวน์โฮมมีขนาดตั้งแต่ 4-6 ม.ตามการทบทวนวรรณกรรมของ 
(สมพงษ์ กิตตสิรยุทธ์, 2535) ท าให้บ้านมี้ขนาดกลางและต้องใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่รวมกันและไม่สามารถ
มีห้องปะชุมทางการได้ พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อลูกค้าและพนักงาน 

 
4.3 อาคารประเภทบ้านเด่ียว 
 4.3.1 บริษัท Pure Architect Co.,Ltd.   
 
ภาพที่ 4.68: ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.   
 

 
 ผู้วิจัยได้ไปท าการส ารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมลูภายในส านักงานจ านวน 2 ครั้งโดยครั้งแรกไป
ส ารวจเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ครั้งที่ 2 วันที ่29 มีนาคม 2561 เวลา 
14.00-16.00 น. 
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 ประเภทธุรกิจ  
 - ออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน 
 พนักงานทั้งหมด  
 พนักงานทั้งหมด จ านวน 4 คนแบ่งออกเป็น 
 - เจ้าของส านักงานเพศชาย 1 คน ต าแหน่งสถาปนิก 
 - พนักงานเพศชาย 1 คน ต าแหน่งสถาปนิก 1 คน  
 - พนักงานหญงิ 2 คน ต าแหน่งออกแบบภายใน 1 คน ต าแหน่งสถาปนิก 1 คน 
 
ภาพที่ 4.69: ภาพแผนที่บริษัท Pure Architect Co.,Ltd.  

  

 
 สถานที่ตั้ง 
 16 หมู่บ้านวิกรณ์ ซอยรามค าแหง 37/1 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 ตัวอาคารเป็นอาพาณิชย์ สูง 3 โดยจากถนนใหญ่เข้ามาเพียง 8 คูหา
สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง จากถนนรามค าแหง และจากถนนประดิฐมนูธรรม ออกมาทางซอย 39  
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ภาพที่ 4.70: ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.  

 
ภาพที่ 4.71: ภาพถ่ายภายนอกของบริษัทและอาคารโดยรอบบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.  

 
 
 
 



88 

 สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
ลักษณะอาคารเป็นอาคารพาณิชย์ สูง 3 เนื่องจากอาคารนี้เป็นอาคารของครอบครัวเดิมอยู่

แล้วจึงท าการ ดัดแปลงอาคารให้เป็นโฮมออฟฟิศ ไม่มีที่จอดรถ มีเพียงพื้นที่หน้าอาคารเป็นที่จอดรถ
ชั่วคราวและจอดได้เพียงคันเดียวเนื่องจากทั้งซอยจะประกอบธุระกิจทุกอาคารท าให้ทุกคนจะจอดรถ
หน้าอาคาร จากการสัมภาษณ์เจ้าของมักมีปัญหาเรื่องที่จอดรถบ่อยครั้ง และเนื่องจากซอยเล็กและ
แคบท าให้ลูกคา้ไม่สะดวกในการจอด ต้องแจ้งให้ลูกค้าไปจอดที่วัด ในซอย 39 แทนและใช้การเดินมา
ที่ส านักงาน 
 ผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจพื้นที่และท าการจดบันทึกผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ดังภาพที่ 4.72 
และ 4.73 
 
ภาพที่ 4.72: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd. 
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ภาพที่ 4.73: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd. 
 

 
ภาพที่ 4.74: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd. 
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ภาพที่ 4.75: ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd. 
 

 
 พื้นที่ส่วนสาธารณะ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจและสัมภาษณ์ คุณเพียว เจ้าของบริษัท Pure Architect 
Co.,Ltd. และพนักงาน จ านวน 2 คน 
 ส่วนตอนรับ จะเป็นเพียงพ้ืนที่พักคอย มีโซฟา 2 ทีนั่งโดยส่วนพักคอยจะอยู่ภายในห้อง
เดียวกับห้องท างานเจ้าของและห้องประชุมแบบไม่เป็นทางการ จากการสัมภาษณ์ เจ้าของบริษัท 
Pure Architect Co.,Ltd.เนื่องจากแนวทางการออกแบบดัดแปลง ยึดหลักการทางฮวงจุ้ยท าให้ห้อง
เจ้าของนั่งด้านหน้าของอาคาร โดยใช้พื้นที่รว่มกันกับพ้ืนที่พักคอยและพื้นที่ประชุม รวมไปถึงชั้น
แสดงผลงาน  
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ภาพที่ 4.76: ภาพถ่ายภายในส่วนพื้นที่พักคอยของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.  
 

 
ภาพที่ 4.77: ภาพถ่ายภายในพื้นที่ส่วนแสดงผลงานและที่เก็บตัวอย่าวัสดุ 
 

 
 พื้นที่ส่วนกึ่งสาธารณะ 
 ห้องประชุม จะแบ่งได้ 2 ส่วน ทั้ง 2 ส่วนเป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการ จะใช้โต๊ะ
เดียวกับโต๊ะท างานของเจ้าของ เนื่องจากพื้นที่ของส านักงานมีจ ากัด จึงต้องออกแบบให้ภายในหนึ่ง
ห้องสามารถใช้งานได้ และอีก 1 จุดคือ ภายในห้อองท างานพนักงาน โต๊ะกลางจะใช้เวลาประชุมย่อย
หลากหลายรูปแบบ  
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ภาพที่ 4.78: ภาพถ่ายภายในส่วนพื้นที่ประชุมด้านนอกของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.  
 

 
ภาพที่ 4.79: ภาพถ่ายภายในส่วนพ้ืนที่ประชุมด้านในของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.  
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 พื้นที่อเนกประสงค์ภายใน จากการสัมภาษณ์ภายในจะเป็นพื้นทที่อเนกประสงค์ทั้งหมด 
สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ตายตัว หากไม่มีการประชุมพ้ืนที่ต่างๆจะแบ่งออกเป็นพ้ืนที่
ท างานเจ้าของ พื้นที่ท างานพนักงาน โดยมีผนังกั้นแบ่งออกจากกัน และห้องน้ า  
 
ภาพที่ 4.80: ภาพถ่ายภายในส่วนพ้ืนที่เอกประสงค์ภายในของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd.  
 

 
 พืน้ที่อเนกประสงค์กึ่งภายนอกไม่มี เนื่องจากมีการต่อเติมอาคารออกมา ให้มีพื้นที่ท างาน
ได้มากขึ้นพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุ จะเป็นการเก็บแคตตาล็อก ไว้ตามชั้นวางของ หรือพ้ืนที่มีพื้นที่วางทั้ง
ห้องท างาานเจ้าของ และฝั่งหอ้งท างานพนักงาน เพราะมีพ้ืนทที่ไม่เพียงพอที่จะท าเป้นห้องเก็บวัสดุ  
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ภาพที่ 4.81: ภาพถ่ายภายในพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุห้องท างานพนักงานของบริษัท Pure Architect  
  Co.,Ltd.  
 

 
ภาพที่ 4.82: ภาพถ่ายภายในพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุในห้องท างานพนักงานบริษัท Pure Architect  
  Co.,Ltd.  
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 จากการสัมภาษณ์พนักงาน พบว่าห้องตัวอย่างวัสดุไม่จ าเป็นต้องมี เพียงอยากให้มีการเก็บ
วัสดุให้อยู่ภายในจุดเดียว และแบ่งหมวดหมู่หรือประเภทของวัสดุให้หาง่ายต่อการหา บ้างวัสดุมีขนาด
ใหญ ่เช่น ตัวอย่างกระเบื้องจะท าให้เสียพื้นที่การสัญจรในการท างานและล าบากต่อการใช้งาน มักเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
 
ภาพที่ 4.83: ภาพถ่ายภายในพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุในห้องท างานเจ้าของบริษัท Pure Architect  
  Co.,Ltd.  
 

 
 พื้นที่ส่วนตัว 
 ส่วนท างาน หากไม่ได้มีการประชุมการใช้งานของห้อง จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนห้อง
ท างานพนักงาน และห้องท างานเจ้าของ โดยส่วนท างานของเจ้าของจะอยู่ห้องแรกจากการเข้ามาจาก
ประตูหลักให้ตรงตามหลักของฮวงจุ้ยและมีผนังกั้น ก่อนถงึห้องท างานพนักงาน 
 ห้องท างานเจ้าของ จะเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ 1 ตัว มีม้านั่งยาว ขนาดเท่าโต๊ะส าหรับใช้ในการคุย
งานกับลูกค้าหรือพนักงานในการประชุมย่อ รวมไปถึงการสัมภาษณ์งาน จะมีชั้นเก็บเอกสารทั้งหมด
ข้างโต๊ะไว้ส าหรับเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชี และชั้นเก็บเอกสารด้านหลังไว้ส าหรับเอกเอกสารทั่วไป
หรือแบบก่อสร้าง  
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ภาพที่ 4.84: ภาพถ่ายห้องท างานเจ้าของบริษัท Pure Architect Co.,Ltd. 
 

 
ภาพที่ 4.85: ภาพถ่ายห้องท างานเจ้าของส่วนเก็บเอกสารบริษัท Pure Architect Co.,Ltd. 

 

 
 ห้องท างานพนักงาน อยู่ข้างหลังห้องท างานเจ้าของ แบ่งเป็นที่นั่ง 2 ฝั่งหันหลังให้กัน โดยมี
โต๊ะประชุมย่อย อยู่ตรงกลาง ไม่มีลิ้นชักเกบ็เอกสารส่วนตัว มีเพียงตู้บิ้วอินด้านบน ที่ไว้เก็บอุปกรณ์
ส านักงาน ด้านข้างเป็นที่วางเครื่องพิมพ์เอกสาร จ านวน 2 เครื่อง  จากการสัมภาษณพ์นักงาน อยาก
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ให้มีพื้นที่เก็บของใช้ส่วนตัวหรือกระเป๋า เพราะด้วยพ้ืนที่ที่เล็กของส านักงานท าให้ท างานล าบาก ของ
วางบ่นกันทั้งแบบขนาด A3 และเอกสารขนาด A4 
 
ภาพที่ 4.86: ภาพถ่ายห้องท างานพนักงานบริษัท Pure Architect Co.,Ltd. 
 

 
ภาพที่ 4.87: ภาพถ่ายส่วน pantry และเครื่องพิมพ์เอกสารบริษัท Pure Architect Co.,Ltd. 
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 พื้นที่เตรียมอาหาร จะอยู่ในส่วนห้องท างานพนักงาน ตามภาพที่ 4.83 หน้าทางเข้าไปส่วน
พักอาศัยจะมีเพียงตู้เย็นขนาดเล็ก และกลอ่งใส่ขนมกันพวกแมลงเข้าไปภายใน 
 พืน้ที่ทางสัญจร ค่อนข้างสัญจรล าบาก เนื่องจ้าส านักงานมีขนาดเล็ก และตัวอย่างวัสดุเยอะ
ไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบ เอกสารขนาด A3 ทีเ่ป็นแบบก่อสร้างก็มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเก็บใส่ลิ้นชักได ้
หากมีพื้นที่ส าหรับเก็บตัวอย่างวัสดุก็จะท าให้ทางสัญจร สะดวกขึ้น ห้องน้ าจะอยู่ด้านหลังสุดของ
อาคารก่อนทางขึ้นบันไดไปช้ัน 2 ส่วนพักอาศัย ท าใหแ้บ่งพื้นที่ออกจากกันอย่างชัดเจน เป็น 3 ส่วน 
ห้องท างานเจ้าของ ห้องท างานพนักงาน ห้องน้ า ก่อนขึ้นไปส่วนพักอาศัย 
 
ภาพที่ 4.88: ภาพถ่ายทางสัญจร และทางขึ้นไปส่วนพักอาศัยชั้น 2 
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ภาพที่ 4.89: ภาพถ่ายภายในห้องน้ า ชั้น 1 
 

 
 4.3.2. บริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
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ภาพที่ 4.90: ภาพถ่ายภายนอกของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd. 
 

 
 ผู้วิจัยได้ไปท าการส ารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมลูภายในส านักงานจ านวน 2 ครั้งโดยครั้งแรกไป
ส ารวจเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ครั้งที่ 2 วันที ่31 มีนาคม 2561 เวลา 
14.00-16.00 น. 
 ประเภทธุรกิจ  
 - ออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน 
 พนักงานทั้งหมด  
 พนักงานทั้งหมด จ านวน 4 คนแบ่งออกเป็น 
 - เจ้าของส านักงานเพศชาย 1 คน ต าแหน่ง สถาปนิก 
 - พนักงานเพศชาย 2 คน ต าแหน่งสถาปนิก 1 คน และต าแหน่งคนเขียนแบบ 1 คน 
 - พนักงานหญงิ 1 คน ต าแหน่งออกแบบภายใน 1คน  
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ภาพที่ 4.91: ภาพแผนที่ของบริษทั Tertra Concept Co.,Ltd.   
 

 
 สถานที่ตั้ง 
 149 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โดยอยู่ติดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถมาได้ทั้ง 2 เส้นทางคือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
และถนนรัชดาภิเษก 
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ภาพที่ 4.92: ภาพถ่ายทางเข้าของบริษัท Tertra Concept co.,ltd.   
 

 
 สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 ส านักงานตั้งอยู่บล็อกที่ 2 ดา้นซ้ายของอาคารเป็นช่องโล่งส าหรับวางไฟฟ้าแรงสูง และจอด
รถจักยานยนต์ของบริษัทโดยรอบ ส่วนด้านขวาติดกับส านักงานอ่ืน ลักษณะอาคารรูปร่างเหมือนกัน 
มีที่จอดรถหน้าอาคาร 2 คัน จากการสัมภาษณ์เจ้าของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.  หากไม่มี
การเอาป้ายมาตั้งจองก็จะมีบริษัทอื่น หรือลกูค้าของบริษัท อืน่มาจอด ค่อนข้างติดปัญหาเรื่องที่จอด
รถ โดยตัวส านักงานจะอยู่ชั้น 1 ชั้น 2 จะปล่อยเช่า และชั้น 3-4 เป็นส่วนพักอาศัยของเจ้าของ
ชั่วคราว 
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ภาพที่ 4.93: ภาพถ่ายทางเข้าของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
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 ผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจพื้นที่และท าการจดบันทึกผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ดังภาพที่ 4.94, 
4.95, 4.96 และ 4.97 
 
ภาพที่ 4.94: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 1 ของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
 

 
ภาพที่ 4.95: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 2 ของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
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ภาพที่ 4.96: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 3  

 
 ส่วนพักอาศัยช่ัวคราว จะเป็นพ้ืนที่ห้องน่ังเล่นและห้องเก็บของ มีโต๊ะส าหรับรับประทาน
อาหาร 
 
ภาพที่ 4.97: ภาพผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 4  
 

 
 ส่วนพักอาศัยช่ัวคราว เป็นห้องนอน ห้องแต่งตัว และห้องน้ า 
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ภาพที่ 4.98: ภาพผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
 

 พื้นที่ส่วนสาธารณะ 
 
ภาพที่ 4.99: ภาพถ่ายส่วนตอนรับของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
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 ส่วนตอนรับ เนื่องจากอาคารนี้ปล่อยให้ส่วนชั้น 2 เช่าเป็นส านักงาน จึงมีส่วนตอนรับและพัก
คอย ที่ใช้รวมกันของ บริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.  และ บริษัท ALlight lighting.Co.,Ltd. 
หากลูกค้าหรือเซลลม์าต้องมาแจ้งทางส่วนตอนรับก่อน และเป็นพื้นที่แสดงผลงานของทางบริษัท
ต าแหน่งโชว์ผลงานจะอยู่ด้านหลัง ส่วนตอนรับตามภาพ 4.103 
 พื้นที่กึ่งสาธารณะ 
 ห้องประชุม เป็นห้องประชุมทางการที่แยกออกจากพื้นที่ท างาน จะใช้เพียงตอนประชุมงาน
กับลูกค้าหรือสมัภาษณ์งานพนักงานใหม่ และเป็นห้องที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเน่ืองจากการสัญจรที่แยกตวั
ออกไปจึงล าบากต่อการใช้งาน เพราะด้วยรูปแบบอาคารเดิมที่มีห้องน้ าอยู่ข้างบันได 
 
ภาพที่ 4.100: ภาพถ่ายห้องประชุมของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
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ภาพที่ 4.101: ภาพถ่ายหน้าห้องประชุมซึ่งมีห้องน้ าของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
 

 
 พื้นที่อเนกประสงค์ กึ่งภายนอก และภายนอกจะไม่มีเนื่องจากรูปแบบอาคารเป็นอาคาร
พาณิชย์ที่ใช้พื้นที่ทุกส่วนเป็นพื้นที่ท างานและที่ประชุม จากการสัมภาษณ์พนักงาน หากต้องการสูบ
บุหรี่ต้องออกไปสูบด้านข้างของอาคารที่เป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ 
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ภาพที่ 4.102: ภาพถ่ายพ้ืนที่เก็บตัวอย่างวัสดุของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
 

 
 พื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุ จะมีเป็นช้ันเก็บตัวอย่างวัสดุที่อยู่ในพื้นที่ท างาน รวมกับช้ันหนังสือ
และโมเดลการต์ูนซึ่งเจ้าของบริษัทชื่นชอบ จากการสัมภาษณ์พนักงาน พบว่าการที่พื้นที่เก็บตัวอย่าง
วัสดุอยู่ในพื้นที่ท างานท าให้สะดวกสบายในการค้นหา และง่ายต่อการหยิบ ด้วยที่ทางบริษัทแยกเป็น
หมวดหมู่เป็นที่เรียบร้อย 
 ไล่จากชั้นล่างวัสดุที่หนัก เช่นกระเบ่ือง ถัดขึ้นไปเป็นพวกเล่มตัวอย่างลามิเนต ด้านบนจะเป็น
ส่วนเก็บหนังสือที่เกี่ยวกบังานออกแบบ ชั้นบนสุดจะเป็นพื้นที่เกก็บโมเดลการ์ตูนของทางเจ้าของ
บริษทั 
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 พื้นที่ส่วนตัว 
 ส่วนท างานจะเป็นห้องท างาน ที่ท างานอยู่ด้วยกันโดย แยกรูปแบบการนั่งที่แตกต่างกันไม่มี
ผนังกั้น และภายในห้องยังมีพื้นที่ประชุมแบบไม่ทางการ ส าหรับการประชุมย่อโครงการภายในบริษัท 
จากการสัมภาษณ์พนักงานไม่รู้สึกอึดอัดที่ไม่มีการแบ่ง พนังกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัว แต่เนื่องจาก
จ านวนพนักงานที่นี้ไม่มาก และรูปแบบงานต้องคอยประสานงาน หรือผู้คุยกันตลอกเวลา จึงท าให้
การไม่มีผนังกัน้เป็นสิ่งที่ช่วยให้งานด าเนินไปไว้ 
 
ภาพที่ 4.103: ภาพถ่ายห้องท างานของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
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ภาพที่ 4.104: ภาพถ่ายห้องท างานของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
 

 
 พื้นที่เก็บเอกสารและสัมภาระ ทางบริษัทจะมีลิ้นชักให้กับพนักงานทุกคนไว้เก็บเอกสาร
ส่วนตัวหรือของมีค่า จากการสัมภาษณ์พนักงาน พบว่าการมีลิ้นชักใหส้่วนตัวท าให้พื้นที่บนโต๊ะท างาน 
ไม่เกะกะท างานได้สะดวก เพราะเมื่อกว่าต้องว่างกระเป๋าบนโต๊ะท างาน จึงท าให้กองเอกสารปนกับ
ของใช้ส่วนตัว 
 พื้นที่ทางสัญจร จากการสัมภาษณ์พนักงาน ถึงจะมีพื้นที่ท างานเพียงห้องเดียว และมีโต๊ะ
ประชุมที่ไม่เป็นทางการอยู่รวมด้วยนั้น ก็ยังสามารถสัญจรกันได้อย่างสะดวก เนื่องด้วยพฤติกรรมการ
ใช้งาน ทุกคนจะต่างน่ังท างาน หากใครจะเลือกวัสดุก็จะเดินไปเลือกเพียงคนเดียวก็จะไม่ได้เป็นปัญหา 
ปัญหาคือห้องประชุมที่แยกออกแจกกันโดยต้องเดินไปฝั่งตรงข้ามห้อง เวลามีการประชุมงาน ท าให้
ค่อนข้างเสียเวลาหากตอ้งกลับมาเอาเอกสารที่อยู่ในห้องท างาน 
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ภาพที่ 4.105: ภาพถ่ายหน้าห้องท างานของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
 

 
 และทางสัญจรภายนอกห้องท างานจะติดกับส่วนตอนรับจึงมีคนมาติดต่อ ทั้งวันท าใหห้น้า
ห้องท างานมีคนพลุกพล่านและเนื่องจากกระจกห้องท างานใส บ้างครั้งก็ท าให้เสียสมาธิในการท างาน 
เพราะทุกคนจะน่ังหันหลังให้กันและหันหนา้เขาหา กระจก หรือก าแพง 
 พื้นที่เตรียมอาหาร จะอยู่ด้านหลังสุดของช้ัน 1ซึ่งต้องเดินผ่านห้องประชุม ห้องน้ า และทาง
ขึ้นชั้น 1จะเป็นพื้นที่เตรียมอาหารที่ค่อยข้างครบ เพราะพนักงานที่นี้เลิกงานดึก และเวลาค่ าพนักงาน
ส่วนใหญ่จะซื้อมาม่าหรืออาหารแช่แข็งมาเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อกินในคืนถัดไป 
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ภาพที่ 4.106: ภาพถ่ายส่วนเตรียมอาหารของบริษัท Tertra Concept Co.,Ltd.   
 

 
 4.3.3.ผลการรวบรวมข้อมูลอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ 
  4.3.3.1 ข้อมูลทางกายภาพประเภทอาคารพาณิชย์ 
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ตารางที่ 4.11: ข้อมูลทางกายภาพประเภทอาคารพาณิชย์ 
 

อาคาร
พาณิชย์ 

แปลนชั้น 1 แปลนชั้น 2 แปลนชั้น 3 แปลนชั้น 4 รวม ตร.
ม. 

Pu
re

 A
rc

hit
ec

t c
o.

,lt
d.

 

   

 
 
 
 

ไม่มีชั้น 4 

 

พื้นที ่ 36.80 ตร.ม. 30.80 ตร.ม. 30.80 ตร.ม. - 98.40 
ตร.ม. 

Te
rta

r C
on

ce
pt

 c
o.

ltd
. 

    

 

พื้นที ่ 106.60 ตร.ม. พื้นที่ให้เช่า 106.60 ตร.ม. 90.20 ตร.ม. 303.4 
ตร.ม. 

 
 เนื่องจากอาคารประเภทเดียวกันแต่จ านวนชั้นต่างกัน บริษัท Tertar Concept ปล่อยพ้ืนที่
ชั้น 2 ของอาคารให้ส านักงานอื่นเช่า จ านวนชั้นของการท างานและพักอาศัยจึงเท่ากัน 
 
  4.3.3.2. ตารางข้อมูลทางกายภาพประเภทอาคารพาณิชย์ 
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ตารางที่ 4.12: ข้อมูลทางกายภาพประเภทอาคารพาณิชย์ 
 

ความเหมือนกันทาง
กายภาพ 

- ลักษณะอาคารทั้ง 2 จะเป็นลักษณะอาคารพาณิชย ์
- มีพื้นที่พักอาศัยด้านบนสุด 
- มีพื้นที่ท างานพนักงานอยู่ช้ัน 1 
- ไม่มีที่จอดรถ เป็นเพียงพ้ืนที่จอดรถหน้าอาคารจอดได้ 1-2 
คัน 
- สถานที่ตั้งใกล้ทางด่วนง่ายต่อการสัญจร 
- มีมุมมองทางทศันียภาพที่สามารถมองได้เพียงด้านหน้าอาคาร
เพราะทั้ง 2 ข้างติดกับส านักงานอื่น 

ความต่างกันทาง
กายภาพ 

- บริษัท Pure Architect เป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น ขนาด
หน้ากว้าง 4.00 x 8.70 m. และบริษัท Tertar Concept เป็นอาคาร
พาณิชย์ที่สูง 4 ชั้น ขนาด 8.00 x 13.90 m. แต่พื้นททีช่ั้น 2 ของ
อาคารทางบริษัทปล่อยใหส้ านักงานอื่นเช่าจึงนับการใช้งานจริงๆมี 3 
ชั้น 

 
  4.3.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยประเภทอาคารพาณิชย์ 
 
ตารางที่ 4.13: แสดงความสัมพนัธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยประเภทอาคารพาณิชย์ 
 

บริษัท Pure Architect co.,ltd. Tertar Concept co.ltd. 

พื้นที ่

  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ): แสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยประเภทอาคารพาณิชย์ 
 

บริษัท Pure Architect co.,ltd. Tertar Concept co.ltd. 

พื้นที่
เชื่อมโยง

กัน 

  

สีเขียว คือ พื้นที่ส่วนพักอาศัย ส้ม   คือ พืน้ที่ส่วนท างาน  สีฟ้า คือ พื้นที่สาธารณะ เสน้ปะแดงคือ
การใช้งานเจ้าของ 
 
 จากตารางด้านบนจะเห็นถึงการใช้พื้นที่ทับซอ้นกันของบริษัท Pure Architect เพราะห้อง
ท างานของเจ้าของเป็นห้องที่ใช้งานรูปแบบห้องอเนกประสงค์ เพราะใช้งานเป็นส่วนพักคอย รวมถึง
ห้องประชุม ส่วนของบริษัท Tertar Concept พื้นที่ท างานและพื้นที่แยกตัวออกจากกันท าให้เกิดการ
ใช้งานที่ค่อนข้างล าบากในการสัญจร 
 
  4.3.3.4 ตารางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยประเภทอาคารพาณิชย์ 
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ตารางที่ 4.14: รูปแบบพ้ืนที่ใช้สอยประเภทอาคารพาณิชย์ 
 

หมายเหตุ : แถบสีเขียวและสีเหลือง คือพื้นที่ที่ทั้ง 2 บรษิัทมีเหมือนกนัและจึงน ามาวิเคราะห ์
พื้นที่ใช้สอยทีอ่าคารประเภทบ้านเดี่ยวทั้ง 2 หลังมีพื้นที่ใช้สอยเหมือนกัน 1.การใช้งานพื้นที่เฉพาะ
ดังนี้ ห้องท างานพนักงาน,ห้องน้ า 2.การใช้สอยพ้ืนที่รวม ดังนี ้ห้องท างานและห้องประชุม,ห้องท างาน
และห้องเก็บวัสดุ,ห้องอเนกประสงค์ จึงน าพื้นที่ที่ใช้งานเหมือนกันมาวิเคราะพ้ืนที่ใช้สอยในลักษณะ
อาคารเดียวกัน 
 
  4.3.3.5 ตารางการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยประเภทอาคารพาณิชย์ 
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ตารางที่ 4.15: วิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยประเภทอาคารพาณิชย ์
 

บริษัท Pure Architect co.,ltd Tertar Concept co.ltd. หมาย
เหต ุการใช้สอย 

1.ห้องท างาน
พนักงาน 

 

 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

เฉ
พา

ะ 

พื้นที่(ตร.ม.) 19.20 ตร.ม. 28.80 ตร.ม. 
การใช้งาน ห้องท างานพนักงานสามารถรับ

ได้สูงสุด 5 คนปัจจุบบันมีพัก
งาน 3 คนไม่รวมเจ้าของ เป็น
การนั้งหันหลังให้กันโดยมีโต๊ะ
กลางเป็นโต๊ะประชุมหรือที่จัด
วัสดุแต่ละโครงการทางเดิน
ค่อนข้างขับแคบด้วยหน้ากว้าง
อาคารเพียงแค่ 4 ม. และแยก
ออกจากห้องเจ้าของเป็นสัดส่วน 

ห้องท างานพนักงานและเจ้าของจะ
อยู่ภายในห้องเดียว โดยในห้อง
สามารถประชุมแบบไม่เป็นทางการ
ได้ ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด3 คน
ไม่ร่วมเจ้าของแต่มีที่ส ารอง 2 ที่นั่ง 
เนื่องจากพนักงานน้อยการท างานอยู่
ภายในห้องเดียวกันจึงไม่กระทบ 
และสามารถสื่อสารติดต่อคุยงานกัน
ได้งาน เจ้าของสามารถดูแลได้ทั่วถึง 

2.ห้องน้ า   

พื้นที่(ตร.ม.) 2.80 ตร.ม. 3.06 ตร.ม. 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ): วิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยประเภทอาคารพาณิชย์ 
 

บริษัท Pure Architect co.,ltd Tertar Concept co.ltd. หมาย
เหต ุการใช้สอย 

การใช้งาน ห้องน้ าเป็นห้องน้ าที่มีเพียงโถ่ปัสสาวะและอ่างล้างมือไม่มีฝักบัวอาบน้ า
จะมีแม่บ้านมาท าความสะอาดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

เฉ
พา

ะ 

3.ห้อง
ท างาน+ห้อง
ประชุม 
(ห้องท างาน
เจ้าของ) 

 

 

พื้นที่(ตร.ม.) 15.20 ตร.ม. 28.80 ตร.ม. 
การใช้งาน เนื่องจากห้องท างานของเจ้าของ

ติดทางเข้าหลักจึงเป็นทั้งห้อง
ประชุม ส่วนตอนรับ ท าให้ไม่มี
ความเป็นส่วนตัวในการท างาน
เนื่องจากมีเซลล์ หรือไปรษณยี์ 
เข้ามาตลลอด 

การใช้งานห้องนี้เจ้าของและ
พนักงานไม่กระทบต่อการใช้งานมี
เพียงเรื่องความเป็นส่วนตัวระหว่าง
เจ้านายและพนักงานบ้างครั้งที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว 

4.ห้อง
ท างาน+ห้อง
เก็บวัสด ุ

  

พื้นที่(ตร.ม.) 15.20 ตร.ม. 28.80 ตร.ม. 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ): วิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยประเภทอาคารพาณิชย์ 
 

บริษัท Pure Architect co.,ltd Tertar Concept co.ltd. หมาย
เหต ุการใช้สอย 

การใช้งาน เนื่องจากด้านในบิ้วอินเป็นที่นั้ง
พนักงานทั้ง 2 ฝังท าให้ไม่มีพืน้ที่
ภายในเหลือเก็บตัวอย่างวัสดุ จึง
ต้องมาเก็บไว้ด้านหน้าชั้น
หนังสือบริเวณห้องเจ้าของท าให้
เวลาใช้งานต้องออกมาหยิบด้าน
นอกแต่ตัวห้องติดกันจึงไม่
ล าบากต่อการสัญจร 

เนื่องจากทางเจ้าของอยากให้ทุก
อย่างอยู่ภายในห้องเดียวจึงจัดมุม
ตัวอย่างวัสดุไว้ด้านหลังบริเวณโต๊ะ
ประชุมไว้ส าหรับเลือกตัวอย่างวัสดุ 
บนโต๊ะได้เลย 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

ร่ว
ม 

5.ห้อง
อเนกประสงค ์

  

พื้นที่(ตร.ม.) 30 ตร.ม. 28.80 ตร.ม. 
การใช้งาน บริเวณชั้น 1 จัดเป็นพ้ืนทที่

ท างานโดยแบ่งห้องท างาน
พนักงานและเจ้าของโดยทั้ง 2 
ห้องถือเป็นห้องอเนกประส่งค์
เพราะสามารถปรับเปลี่ยนการ
ใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถ
ประชุม หรือเป็นส่วนพักคอย
รวมไปถึงพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุ 

เนื่องจากจะใช้เป็นที่ท างานของ
พนักงานและเจ้าของแล้วสามารถ
ปรับเป็นห้องประชุมหรือห้องทาน

ข้าวบ้างมื้อหรือโต๊ะประชุมตรงกลาง
จะไว้จัดฉลองงานวันเกิดของ

พนักงาน 
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 จากการวิเคราะห์พื้นที่ภายในบ้าน อาคารประเภทอาคารพาณิชย ์พื้นที่ที่มีพื้นทีใ่ช้สอยมาก
ที่สุดคือ ห้องอเนกประสงค ์ในการใช้พื้นที่รวมกัน ทั้งเป็นห้องประชุม ห้องท างานพนักงาน เป็น 
pantry และสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุ ดังนั้นลักษณะอาคารประเภทอาคารพาณิชย์จะมี
พื้นที่ห้องที่เยอะที่สุดจะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบคือ หอ้งอเนกประสงค์ 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์และส ารวจกลุ่มตัวอย่างส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงาน
ออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
 4.4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ ์
 
ตารางที่ 4.16: ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลทั่วไป เพศ ต าแหน่งการท างาน ระดับการศึกษา 

จ านวน 

ชา
ย 

หญ
ิง 

สถ
าป

นิก
 

นัก
ออ

กแ
บบ

ภา
ยใ

น 

เข
ียน

แบ
บ/

3D
 

บัญ
ช ี

Ad
m

in 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ปร
ิญญ

าโ
ท 

อื่น
ๆ 

17 11 7 10 9 1 1 3 20 3 2 
ทั้งหมด 28 28 28 

 
 4.4.2 ทางกายภาพ 
 ผลการวิเคราะห์จาการสัมภาษณ์และส ารวจเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ส านกังานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
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ตารางที่ 4.17: ข้อมูลทางกายภาพ 
 

ประเภท
อาคาร 

ชื่อบริษัท วิเคราะห ์

บ้านเดี่ยว Lofttid 
Design.co.,ltd. 

88/161 หมู่บ้านสราญสิร ิวงแหวน-ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 
เขตทุ่งครุ 10140 ตัวอาคารอยูใ่นหมู่บ้านสราญสิริ ในเครือแสน
สิริ แยก 3 บ้านเลขที่ 88/116 ลักษณะตัวบ้านเป็นอาคาร 2 
ชั้น โครงสร้างบ้านเป็นคนกรีตเสริมเหล็ก ตอ่เติมพื้นที่ท างาน
เป็นโครงสร้างเหล็กอยู่ข้างบ้าน เดิมเป็นบริเวณสวน จึงท าให้มี
พื้นที่สวนเล็ก  
บ้านต้ังอยู่ตรงหัวมุมของแยก 3 ท าให้ไม่รูส้ึกอึดอัดเวลามอง
ออกมาภายนอกบ้านและมีพืน้ที่สวนข้างบ้านที่ค่อนข้างใหญ่ 
ด้านซ้ายติดกับบ้านลักษณะคล้ายกัน หน้าบ้านและด้านข้างขวา
มีพื้นที่ถนนโล่งคนส่วนใหญ่มักใช้เป็นที่จอดรถช่ัวคราว 

Riroem 
Design.co.,ltd. 

46/5-6 ถนนนวมินทร์ หมู่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10230 ตัวอาคารเป็นลักษณะบ้านเด่ียว 
ลักษณะตัวบ้านเป้นอาคาร 3 ชั้น โครงสร้างบ้านเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก สรา้งบ้านเต็มพื้นที่ ไม่มีบริเวณสวนรอบบ้าน 
บ้านต้ังอยู่หัวมุมท าให้รู้สึกไมอ่ึกอัด ตรงข้ามเป็นหมู่บ้านจัดสรร 
ทางเข้าบ้านสามารถเข้าได้จากทั้ง  2 ทาง ทางถนนประเสริฐมนู
กิจ และ ทางถนนนวมินทร์ เนื่องจากถนนซอยนวมินทร์
ค่อนข้างใหญ่จงึสามารถจอดรถได้ชั่วคราวทั้งหน้าและข้างบ้าน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ): ข้อมูลทางกายภาพ 
 

ประเภท
อาคาร 

ชื่อบริษัท วิเคราะห ์

ทาวน์โฮม Chorn 
Design.co.,ltd. 

23/244 โชคชัย 4 ซอย 59 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 ตัวอาคารเป็นทาวน์โฮม สูง 3 ชัน้ 
ลักษณะตัวบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่หัวมุมสุดซอย 
บ้านต้ังอยู่ตรงหัวมุมท้ายซอยท าให้มีพื้นที่จอดรถช่ัวคราว
บริเวณข้างบ้านเพิ่ม จากการสัมภาษณ์เจ้าของบ้านหลังนี้เป็น
การรีโนเวท ต่อเติมและตกแต่งใหม่ เพื่อให้ใช้งานเป็น โฮมออฟ
ฟิศได้ซึงในซอยน้ีมี 
โฮมออฟฟิศค่อนข้างเยอะจึงมากจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ 
เพราะจะมีการจอดรถล้ ามาหน้าบ้านคนอื่นท าให้ลูกค้า ไม่
สามารถจอดรถได ้

Loft 
Sixteen.co.,ltd. 

20 ซ.ลาดปลาเค้า17 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 ตัวอาคารอยู่ในหมู่บ้านสราญสิริ ใน
เครือแสนสิริ แยก 3 บ้านเลขที่ 88/116 ลักษณะตัวบ้านเป็น
อาคาร 2 ชั้น โครงสร้างบ้านเป็นคนกรีตเสริมเหล็ก  
ส านักงานตั้งอยู่บริเวณกลางซอยลาดปลาเค้า 17 ซึ่งมีอาคาร
ขนาบอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง ตัวบ้านเป็นการซื้อบ้านเก่า และน ามาต่อเติม
ตกแต่งใหม่ โดยต่อเติม ทั้งช้ัน 1 และชั้น 2 สามารถจอดรถได้ 
1 คัน ภายในซอยรถสามารถขับรถสวนกันได้ แต่ไม่สามารถ
จอดรถหน้าบ้านได้ จะท าให้การสัญจรของถนนใช้งานได้ไม่ดี 
จากการสอบถามจากทางเจ้าของหากลูกค้าจะนัดมาคุยที่
ส านักงานจะล าบากในเรื่องที่จอดรถต้องจอดชิดก าแพงฝั่งตรง
ข้ามส านักงานช่ัวคราว 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ): ข้อมูลทางกายภาพ 
 

ประเภท
อาคาร 

ชื่อบริษัท วิเคราะห ์

อาคาร
พาณิชย์ 

Pure 
architect.co.,ltd. 

16 หมู่บ้านวิกรณ์ ซอยรามค าแหง 37/1 ถนนรามค าแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตัว
อาคารเป็นอาพาณิชย์ สูง 3 โดยจากถนนใหญ่เข้ามาเพียง 8 
คูหาสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง จากถนนรามค าแหง และ
จากถนนประดิฐมนูธรรม ออกมาทางซอย 35  
ลักษณะอาคารเป็นอาคารพาณิชย์ สูง 3 เนื่องจากอาคารนี้
เป็นอาคารของครอบครัวเดิมอยู่แล้วจึงท าการ ดัดแปลง
อาคารให้เป็นโฮมออฟฟิศ ไม่มีที่จอดรถ มีเพียงพ้ืนที่หน้า
อาคารเป็นที่จอดรถชั่วคราวและะจอดได้เพียงคันเดียว
เนื่องจากทั้งซอยจะประกอบธุระกิจทุกอาคารท าให้ทุกคนจะ
จอดรถหน้าอาคาร จากการสมัภาษณ์เจ้าของมักมีปัญหาเรือ่ง
ที่จอดรถบ่อยครั้ง และเนื่องจากซอยเล็กและแคบท าให้ลกูค้า
ไม่สะดวกในการจอด ต้องแจ้งให้ลูกค้าไปจอดที่วัด ในซอย 39 
แทนและใช้การเดินมาที่ส านักงาน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ): ข้อมูลทางกายภาพ 
 

ประเภท
อาคาร 

ชื่อบริษัท วิเคราะห ์

อาคาร
พาณิชย์ 

Tertra 
Concept.co.,ltd. 

149 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยอยู่ติดถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ สามารถมาได้ทั้ง 2 เส้นทางคือ ถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ และถนนรัชดาภิเษก 
ส านักงานตั้งอยู่บล็อกที่ 2 ดา้นซ้ายของอาคารเป็นช่องโล่ง
ส าหรับวางไฟฟ้าแรงสูง และจอดรถจักยานยนต์ของบริษัท
โดยรอบ ส่วนด้านขวาติดกับส านักงานอ่ืน ลักษณะอาคาร
รูปร่างเหมือนกัน มีที่จอดรถหน้าอาคาร 2 คัน จากการ
สัมภาษณ์เจ้าของบริษัท Tertra Concept co.,ltd.  หากไม่
มีการเอาป้ายมาตั้งจองก็จะมีบริษัทอื่น หรอืลูกค้าของบริษัท 
อืน่มาจอด ค่อนข้างติดปัญหาเรื่องที่จอดรถ โดยตัว
ส านักงานจะอยู่ชั้น 1 ชั้น 2 จะปล่อยเช่า และชั้น 3-4 เปน็
ส่วนพักอาศัยของเจ้าของชั่วคราว 

 
 ผลการวิเคราะห์อาคารประเภทบ้านเดี่ยว มีพื้นที่จอดรถส่วนตัว ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ
รับรองได้ทั้งรถลูกค้าและพนกังาน และมีพืน้ที่ภายในบ้านสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายอย่าง 
 ผลวิเคราะห์อาคารประเภททาวน์โฮม มีพื้นนทีจอดรถจ ากัดไม่เกิน 1-2 คน ไม่สามารถรบัรอง
ลูกค้าได้สามารถจอดรถได้ในบ้างครั้งหากมีพื้นที่ว่างในบริเวณใกล้เคียง 
 ผลวิเคราะห์อาคารประเภทอาคารพาณิชย์ ไม่มีพื้นที่จอดรถเป็นส่วนตัวไม่เพียงพอต่อการ
รับรองแขกหรอืพนักงานจอดได้ไม่เกิน 1 คันในพื้นที่หน้าบ้าน 
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4.5 ผลการวิเคราะห์จาการสัมภาษณ์และส ารวจเรื่องของพื้นที่ใช้สอย 
 
ตารางที่ 4.18: ผลการสรุปการเสนอแนะการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอย 

 
ผลการวิเคราะห์จาการสัมภาษณ์และส ารวจเรื่องของพ้ืนที่ใช้สอยของส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม  
ผลการวิเคราะห์อาคารประเภทบ้านเดี่ยว มีพื้นที่ใช้งานภายในบ้านได้หลากหลายกว่าเนื่องจากบ้านเดียวมีพื้นที่บ้านใหญ่กว่าและมีพื้นที่ว่างรอบบ้านที่

สามารถต่อเติมออกมาได้อีก 
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ผลการวิเคราะห์อาคารประเภททาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ มีพื้นที่ใช้งานที่ค่อนข้างจ ากัดเนือ่งจากอยู่ในบ้านที่มีขนาดจ ากัดด้วยกฎหมาย 
 

4.6 ผลการสรุปการเสนอแนะการวิเคราะห์ทางกายภาพและพื้นที่ 
 
ตารางที่ 4.19: ผลการสรุปการเสนอแนะการวิเคราะห์ทางกายภาพและพื้นที ่
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ตาราง 4.19: ตารางสรุปการวิเคราะห์อาคารทั้ง 3 ประเภท 
จากการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ทางกายภาพ ที่มีพื้นที่รวมใกล้เคียงกัน คือขนาด

พื้นที่บ้านเดี่ยว 300 ตร.ม. ขึน้ไป และจ านวนช้ันในการใช้งานเหมือนกัน ในขณะที่จ านวนช้ันใกล้เคียง
กันจะมีความต่างเรื่องที่จอดรถ ที่ลักษณะของอาคารประเภทบ้านเดี่ยว สามารถรับรองและมีพื้นที่
จอดรถเพียงพอต่อพนักงานและลูกค้า ส่วนการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอย พบว่าพื้นที่ใช้สอยทั้ง 3 อาคารที่
มีพื้นที่ใช้สอยเยอะที่สุดคือ พื้นที่ท างาน จะมีเพียงอาคารประเภทบ้านเดี่ยว ที่สามารถจัดการพ้ืนที่ใช้
เฉพาะมากที่สุดและเป็นสัดสว่น โดยไม่ใช้พื้นที่รวมกับห้องอื่น 
  
4.7.ปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกซื้อของเจ้าของ 
 
ตารางที่ 4.20: ปัจจัยที่มผีลตอ่การเลือกซื้อของเจ้าของ (บ้านเดี่ยว) 
 

ปัจจัยต่อการเลือกซื้อ Lofttid Design co.,ltd. Rioem Design co.ltd. 
1.ท าเลที่ตั้ง จากการสัมภาษณ์ทางคุณแอนซ์ 

ปัจจัยของที่ตั้งไม่จ าเป็นต้องอยู่ใน
เมืองหรือบริเวณที่ใกล้รถไฟฟ้า 
เพราะท าเลเหล่าน้ันส่งผลต่อ
ราคาของที่ดินและบ้านที่สูง ที่
เลือกซื้อหมู่บ้านสราญสิริ เพราะ
อยู่ติดทางด่วนที่สามารถเข้าเมือง
ได้ง่าย เนื่องจากชีวิตประจ าวัน
ขับรถไปท างานทุกวัน 

จากการสัมภาษณ์คุณลิฟต์
เนื่องจากที่ดินบ้านหลังน้ีเป็นที่ดิน
เดิมของครอบครัวจึงน ามารีโนเวท
เป็นโฮมออฟฟิศ จากการที่
ครอบครัวประกอบอาชีพ
ออกแบบและรับเหมาอยู่แล้วท า
ให้ตัดสินใจออกแบบบ้านที่ตอบ
โจทย์การท างาน และราคา
ก่อสร้างที่ราคาไม่ได้สูงมากได้ 

2.ขนาดที่อยู่อาศัย จากการสัมภาษณ์ทางคุณแอนซ์
เรื่องของขนาดอาคารมีผลต่อการ
เลือกซื้อเพราะทางคุณแอนซซ์ื้อ
บ้านหลังนี้เพราะบ้านเดี่ยวจะมี
พื้นที่และบริเวณกว้างกว่า ทาวน์
โฮมและอาคารพาณิชย ์

จากการสัมภาษณ์คุณลิฟท์เคยเช่า
ส านักงานอยู่มาก่อนจึงน ารูปแบบ
ที่ไม่ตอบโจทย์ของการท าโฮ
มออฟฟิศมารีโนเวท โฮมออฟฟิศ
ของตัวเองใหม่ให้มีที่จอดรถและ
ห้องต่างๆรับรองได้ครบ  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ): ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกซื้อของเจ้าของ (บ้านเดี่ยว) 
 

ปัจจัยต่อการเลือกซื้อ Lofttid Design co.,ltd. Rioem Design co.ltd. 
3.ราคาและดอกเบี้ย จากการสัมภาษณ์เนื่องจากอยู่

บริเวณที่ไกลจากตัวเมืองท าให้
ราคาของบ้านไม่สูงมากและได้
พื้นที่ บ้านที่ใหญ่และคุ้มค่าในการ
ลงทุน ส าหรับอยู่กัน 1 ครอบครัว 

เนื่องจากเป็นที่ดินเดิมของ
ครอบครัวราคาขึ้นอยู่กับการ
ก่อสร้างซึ่งเราสามารถควบคมุอง
ได้เน่ืองจากเราออกแบบและท า
ราคาเอง 

4.สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

จากการสัมภาษณ์เนื่องจาก
เหตุผลที่เลือกซื้อบ้านจัดสรรที่มี
ราคาสูงกวา่การซื้อ เพราะ
ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น รักษาความปลอดภัย 
ส่วนกลางและจะท าให้ลูกค้ามี
การเช่ือใจเรามากขึ้น 

ไม่จ าเป็น 

5.ชื่อเสียงโครงการ จากการสัมภาษณ์ชื่อเสียง
โครงการมีผลต่อการเลือกซื้อ
เนื่องจากเกรดของวัสดุที่ใช้ในการ
สร้างบ้านของแต่ละเจ้า เรื่องของ
คุณภาพวัสดุก็จะต่างกันไป 

ไม่จ าเป็น 

6.บริการพิเศษของ
โครงการ 

การได้เห็นบ้านตัวอย่างก่อน ไม่จ าเป็น 

7.การส่งเสริมการขาย จะได้ส่วนลด หรือของแถมจาก
การซื้อบ้าน 

ไม่จ าเป็น 
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ตารางที่ 4.21: ปัจจัยที่มผีลตอ่การเลือกซื้อของเจ้าของ (ทาวน์โฮม) 
 

ปัจจัยต่อการเลือกซื้อ Chorn Design co.,ltd. Loft Sixteen co.ltd. 

1.ท าเลที่ตั้ง ท าเลที่ตั้งจ าเป็นต่อการเลือกซื้อ
เพราะบริเวณที่เลือกซื้อทาวน์โฮม
ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองท าให้ราคาไม่ได้
สูงมากแต่มีถนนและทางด่วนที่
สามารถเข้าไปในตัวเมืองได้อย่าง
รวดเร็วจึงคุ้มค่ากว่า 

จากการสัมภาษณ์คุณบอย
ท าเลที่ตั้งก็จะเลือกจากการใช้
รถที่สะดวกไม่จ าเป็นต้องอยู่
ในเมืองเพราะส่วนตัวใช้รถ
ส่วนตัวในการเดินทาง 

2.ขนาดที่อยู่อาศัย จากการสัมภาษณ์ขนาดที่อยู่จ าเป็น
ต่อการท าโฮมออฟฟิศต้องมีพื้นที่
มากพอที่จะจัดสรรให้ท างานได้
อย่างเหมาะ 

ขนาดของบ้านจ าเป็นหาก
ต้องการขยายส านักงาน
เพราะบ้านลักษณะทาวน์โฮม
มีขนาดที่ค่อนข้างจ ากัด 

3.ราคาและดอกเบี้ย ราคามีผลต่อการเลือกซื้อเพราะ
หากซื้อบ้าน ราคาและดอกเบี้ยจะ
สูงกว่าทาวน์โฮม  

ราคาเนื่องจากตัวบ้านไม่
ค่อนข้างชานเมืองและ
ลักษณะของบ้านไม่ได้ใหญ่
มากราคาจึงไม่สูง 

4.สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

จ าเป็น ไม่จ าเป็น 

5.ชื่อเสียงโครงการ ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
6.บริการพิเศษของ
โครงการ 

ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น 

7.การส่งเสริมการขาย ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
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ตารางที่ 4.22: ปัจจัยที่มผีลตอ่การเลือกซื้อของเจ้าของ (อาคารพาณิชย์) 
 

ปัจจัยต่อการเลือกซื้อ Pure Architect co.,ltd. Tertra Concept co.ltd. 

1.ท าเลที่ตั้ง เนื่องจากอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่
ครอบครัวซื้อไว้แต่แรก จึงน ามารี
โนเวทเป็นโฮมออฟฟิศ ซึ่งสถาน
ที่ตั้งก็จัดอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้า
ไปในตัวเมืองได้ง่ายเพราะปัจจุบันมี
ถนนสร้างใหมใ่ห้เข้าเมืองได้ง่าย
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้รถไฟฟ้า 

จากการสัมภาษท์ าเลที่ตั้งจ าเป็น
ต่อการเลือกซื้อและไม่จ าเป็นต้อง
อยู่ในเมือง โดยส่วนตัวทางคุณนุ
เป็นคนขับรถไปคุยงานจึงรู้สึกว่า
การอยู่ในเมือง ที่ราคาค่าเช่าสูง
ยังไม่คุ้มค่า 

2.ขนาดที่อยู่อาศัย จ าเป็นเพราะเนื่องจากอาคารเดมิ
เป็นของครอบครัวที่มีหน้ากว้าง
เพียง 4 ม.จึงท าให้มีพื้นที่ท างานไม่
เพียงพอและไม่สามารถขยายหรือ
ต่อเติมได้เพราะติดอาคารข้างๆท า
ได้เพียงหาซื้อส านักงานใหม่หากใน
อนาคตจะขยายกิจการ 

จ าเป็นต่อการเลือกซื้อขึ้นอยูก่ับ
แต่ละคนที่จะวางแผนว่าพื้นที่
หรือขนาดอาคารเพียงพอในการ
ใช้งานไหม 

3.ราคาและดอกเบี้ย เนื่องจากเพ่ิงเริ่มต้นธุระกิจจึงไม่
อยากลงทุนกับการซื้อหรือเช่า
ส านักงาน จึงน าบ้านที่มีอยู่มารีโน
เวทเพ่ือลดรายจ่ายและค่อยๆเก็บ
จนสามารถขยายบริษัทให้ใหญ่ขึ้น
ได ้

จ าเป็นเพราะปัจจัยหลักของคน
เริ่มท าธุระกิจคือเงินทุนการกู้
ธนาคารก็ต้องดูดอกเบี้ย  

4.สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ไม่จ าเป็น จ าเป็น 

5.ชื่อเสียงโครงการ ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
6.บริการพิเศษของ
โครงการ 

ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น 

7.การส่งเสริมการขาย ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
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ตารางที่ 4.23: ตารางสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของเจ้าของ 
 

ปัจจัยต่อการ
เลือกซื้อ 

Lofttid 
Design  

Rioem 
Design  

Chorn 
Design 

Loft 
Sixteen 

Pure 
Architect 

Tertra 
Concept 

1.ท าเลที่ตั้ง จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น 
2.ขนาดที่อยู่
อาศัย 

จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น 

3.ราคาและ
ดอกเบี้ย 

จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น 

4.สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

จ าเป็น ไม่จ าเป็น จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น จ าเป็น 

5.ชื่อเสียง
โครงการ 

จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น 

6.บริการพิเศษ
ของโครงการ 

จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น 

7.การส่งเสริม
การขาย 

จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น 

 
 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อของเจ้าของประเภทลักษณะอาคารทั้ง 
3 ประเภทจากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจยัที่มีผลต่อการซื้ออาคารจาก 7 ข้อ ท าเลที่ ขนาดที่อยู่
อาศัย ราคาและดอกเบ้ีย สิ่งอ านวนความสะดวก ชื่อเสียงโครการ บริการพิเศษของโครงการ การ
ส่งเสริมการขาย ในส่วนของบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารหาณิชย์ พบว่า มีปัจจัย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ท าเลที่ตั้งที่เจ้าของธุระกิจไม่ต้องการให้อยู่ในเมืองเนื่องจากการคมนาคมในปัจจุบันสามารถเดินทางได้
สะดวกและส่วนใหญ่ขับรถส่วนตัวไปท างาน  ปัจจัยขนาดทีอ่ยู่อาศัย เพราะเป็นโฮมออฟฟิศจึงต้องจัด
พื้นที่ใช้สอยใหเ้หมาะสมทั้งพ้ืนที่ท างานและพื้นที่พักอาศัยให้เพียงพอต่อสมาชิกภายในบ้านและ
พนักงาน ปัจจัยราคาและดอกเบี้ย เป็นปัจจัยหลักของธุระกิจขนาดเล็กเพราะยังไม่มีเงินลงทุนมาก
พอการลงทุนท าโฮมออฟฟิศที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นทั้งที่พักอาศัยและเป็นที่ท างานจึงเหมาะสมและคุ้มค่า
ในการลงทุน 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ข้อสรุปผลจากการศึกษา 

ผลการศึกษาส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และพื้นที่ใช้สอยของส านักงานขนาดเล็ก
ส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการเลือก
ประเภทของอาคารส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม
รายละเอียดดังนี้ 
 5.1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบ
ภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
ตารางที่ 5.1: ตารางสรุปการวิเคราะห์ในส านักงาน ทั้ง 3 ประเภท 
 

 
 ลักษณะรูปแบบอาคารของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 6 ส านักงาน เป็นอาคารประเภทบ้านเดี่ยว 2
หลัง ประเภททาวน์โฮม 2 หลัง และอาคารณิชย์ 2 หลัง จากการส ารวจและสัมภาษณ์ดังนี้ 
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  5.1.1.1 บ้านเดี่ยว ผู้วิจัยพบว่า เป็นการลงทุนระยะยาวมีต้นทุนและราคาของที่ดิน
สูงกว่าการเลือกซื้อทาวน์โฮมหรืออาคารพาณิชย์ และมีพื้นที่จอดรถส่วนตัว ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ
สามารถรับรองได้ทั้งรถลูกค้าและพนักงาน และมีพื้นที่ภายในบ้านสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย
อย่าง และหากในอานาคตทางเจ้าของอยากจะขยายหรือเพิ่มจ านวนพนักงานก็สามารถท าได้เป็นการ
ต่อเติมบ้าน 
  5.1.1.2 ทาวน์โฮม ผู้วิจัยพบว่าราคาไม่สูงมาก และมีพื้นทีจ่อดรถจ ากัดไม่เกิน 1-2 
คัน หากเป็นเพียงบ้านพักอาศัยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่หากเปิดเป็นส านักงานด้วยจะ ไม่สามารถ
รับรองลูกค้าได ้เนื่องจากตัวบ้านมีพื้นที่จ ากัดจึงต้องจัดให้เป็นห้องอเนกประสงค์เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ครอบคลุมและขาดความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 
  5.1.1.3 อาคารพาณิชย์ ผู้วิจัยพบว่าขนาดพื้นที่ค่อนข้างเล็ก แต่ราคากซ็ื้อหรือเช่าถูก
กว่าบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ไม่มีพื้นที่จอดรถซึ่งการเปิดเป็นโฮมออฟฟิศ เรื่องพ้ืนที่จอดเป็นเรื่อง
ส าคัญต้องสามารถรองรับความสะดวกสบายของลูกค้าและพนักงาน  การใช้งานจะเป็นห้อง
อเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งเจ้าของและพนักงานเป็นทั้งห้องท างานและห้อง
ประชุมด้วยพ้ืนที่ที่ จ ากัดของลักษณะอาคารพาณิชย์ 
   
ภาพที่ 5.1: ภาพเปรียบเทียบลักษณะอาคารทั้ง 3 ประเภทจากพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกัน 
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 5.1.2 วิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
  5.1.2.1 พื้นที่จอดรถของส านักงาน จากอาคารส านักงาน ส่วนใหญ่ขาดเรือ่งพื้นที่
จอดรถซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการใช้งานหรือตอนรับลูกค้ามีเพียงอาคารประเภทเด่ียวที่มีพื้นที่เพียงพอ 
และส าหรับอาคารประเภททาวน์โฮมมีพื้นที่จอดรถเพียง 1 คันซึ่งไม่เพียงพอส าหรับส านักงาน ส่วน
อาคารที่ไม่มีที่จอดรถคืออาคารประเภทอาคารพาณิชย์ 
  5.1.2.2 ลักษณะการวางผังเฟอร์นิเจอร์ อาคารทุกประเภทจะจัดให้พื้นที่ท างานอยู่
ชั้น 1 ส่วนชั้นบนสุดจะเป็นที่อยู่อาศัย ขึ้นอยู่กับจ านวนช้ัน และจ านวนพนักงานของแต่ละบริษัท จัด
วางเฟอร์นิเจอร์แบบเปิดโล่งไม่มีการกั้นพื้นที่ จะมีกั้นก็จะเป็นห้องเจ้าของและห้องพนักงาน ท าให้
พื้นที่โล่งควบคุมการท างานได้อย่าง นอกจากบ้านเด่ียวที่มีเป็นห้องส าหรับเจ้าของแยกความเป็น
ส่วนตัว เพราะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง 

 5.1.2.3 ลักษณะการใช้งานของอาคาร คือเป็นทั้งเจ้าของส านักงานและใช้เป็นที่อยู่
อาศัย ทั้ง 6 แห่งโดยมีอาคารพาณิชย์ของบริษัท Tertra Concept. Co.,Ltd.ที่ใช้เป็นที่พักอาศัย
ชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่อาคารยังไม่อ านวยต่อการใช้งานในเรื่องของจ านวนชั้นที่สูงถึง 4 ช้ันและ
รูปแบบอาคารที่ไม่เอื้ออ านวนต่อการใช้งาน 
  5.1.2.4 พื้นที่จดัแสดงผลงาน จากการสัมภาษณ์มีเพียงรูปแบบอาคารพาณิชย์ที่มี
ส่วนแสดงสินคา้ขึ้นอยู่กับการน าเสนอแต่ละผลงานของบริษัท 
  5.1.2.5 ห้องประชุมทางการ มีเพียงอาคารประเภทบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ที่มี
ห้องประชุมแยกทางการ และทุกบริษัทจะตอ้งมีพื้นที่ประชุมย่อแต่ละโครงการภายในห้องท างาน จาก
การสัมภาษณห์้องประชุมย่อจะใช้บ่อยกว่าห้องประชุมทางการ ส่วนห้องประชุมทางการนอกจาก
ประชุมกับลูกค้าก็จะไม่ค่อยใช่งาน 
  5.1.2.6.พื้นที่อเนกประสงค์ ซึ่งอาคารประเภทบ้านเดี่ยวจะใช้พ้ืนที่ส่วนนี้ท ากิจกรรม
สังสรรค์หรือพกัผ่อนและบ้านเดี่ยวจะมีพ้ืนที่โดยรอบบ้านจึงจะสามารถท ากิจกรรมไดม้ากกว่ารูปแบบ
อาคารอื่น 
  5.1.2.7 พื้นที่เก็บตัวอย่างวัสดุเนื่องจากเป็นส านักงานออกแบบจึงจะมีตัวอย่างวัสดุ
ทุกบริษัทจากการสัมภาษณพ์นักงานส่วนใหญ่อยากจะใหม้ีห้องเก็บบตัวอย่างวัสดุจะสะดวกต่อการหา
โดยแยกไว้ให้เป็นหมวดหมู่ โดยปัจจุบันทุกบริษัทจะมีเพียงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างวัสดุเพราะเป็นเพียง
ส านักงานขนาดเล็ก 
  5.1.2.8 พื้นที่เก็บเอกสารทั่วไปจากการสัมภาษณ์พนักงานส่วนใหญ่อยากให้มีที่เก็บ
เอกสารส่วนตัวเนื่องจากแบบก่อสร้างมีขนาดทั้ง เอ3 และ เอ4 ของทั้งหมดจะปนท าให้ท างานอยาก
ล าบากต่อการท างาน 
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  5.1.2.9 พื้นทีท่างสัญจร จากการสัมภาษณ์การเลือกท าบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศท าให้
รู้สึกง่ายต่อการท างาน การแยกส านักงานและพื้นที่พักอาศัยจะเป็นเพียงการแบ่งช้ัน เพื่อให้เป็น
สัดส่วนง่ายต่อการท างานและยังมีพื้นที่ส่วนตัว 
 5.1.3 การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทั้ง 3 ลักษณะอาคาร 
 
ตารางที่ 5.2: การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทั้ง 3 ลักษณะอาคาร 
 
ลักษณะ บริษัท ข้อด ี ข้อเสีย 

บ้า
นเ

ดี่ย
ว 

Lo
ftt

id 
De

sig
n 

1.มีพื้นที่รอบบริเวณบ้าน 
2.สามารถต่อเติมหรือดัดแปลงได้ 
3.หน้ากว้างอาคารมีขนาดใหญ่
ขนาด 6-8 ม. 
4.สามารถจอดรถได้มากว่า 1-2 คัน 
5.จัดสรรการใช้งานแต่ละส่วนของ
พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
6..มีพื้นที่ใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน 
7.เนื่องจากอยู่ในหมู่บ้านจึงมีการ
รักษาความปลอดภัยอย่างดี 
8.มีทัศนียภาพภายในหมู่บ้านที่
สวยงาม 

1.ราคาซื้อสูง 
2.ไม่มีพื้นที่จอดรถเพียงพอหากกรณี
ที่มีลูกค้ามาจอดมากว่า 3 คัน 
3.เนื่องอยู่ในหมู่บ้านจึงไม่สามารถ
ท างานเสียงดังรบกวนข้างบ้านได้
เนื่องจากที่บริษัทนี้ รับเหมาก่อสร้าง
ด้วยบ้างครั้งเสียงจะดังรบกวนข้าง
บ้าน 
4.เนือ่งจากมีความการรักษาความ
ปลอดภัยตลอดบ้างครั้งการจะมาพบ
ที่บ้านจึงเป็นเรื่องอยากในการให้
บุคคลภายนอกเข้ามาภายในหมู่บ้าน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ): การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทั้ง 3 ลักษณะอาคาร 
 
ลักษณะ บริษัท ข้อด ี ข้อเสีย 

บ้า
นเ

ดี่ย
ว 

Rio
em

 D
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ign
 

1.เนื่องจากมีที่ดินและอาคารเดิมอยู่แล้ว
จึงลดต้นทุนเรื่องราคาค่าที่ดินและทาง
เจ้าของได้ออกแบบและก่อสร้างเองท า
ให้เรื่องของราคาถูกลงกว่าการญซื้อบ้าน
ใหม ่
2.เนื่องจากน าอาคารเดิมมารีโนเวทให้
เป็นโฮมออฟฟิศจากการได้ศึกษาบริษัท
เดิมที่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถในให้มีการ
ออกแบบรองรับการจอดรถของลูกค้า
แลพพนักงานโดยทุบชั้น 1 ทัง้หมดเพื่อ
ท าเป็นที่จอดรถ 
3.สามารถออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายใน
ได้ตามต้องการเนื่องจากเป็นพื้นที่
สร้างใหม่โดยใช้แนวโครงสร้างเดิมท าให้
เป็นสัดส่วนมากกว่าบ้านที่ซื้อใหม ่
4.การเดินทางมาที่บริษัทสะดวกละงาน
เพราะติดทางด่วนในกรณีที่ขับรถส่วนตัว 

1.การออกแบบต้องดูต าแหน่ง
โครงสร้างเดิมและกฏหมายการ
ต่อเติมอาคาร 
2.เนื่องจากเป็นบ้านเดี่ยวไม่ได้
อยู่ในหมู่บ้านจดัสรรท าให้ขาดใน
เรื่องของความปลอดภัย 
3.ทัศนียภาพภายนอกบ้าน
ค่อนข้างไม่สวยงามต่างจาก
หมู่บ้านจัดสรร 

ทา
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n 1.ราคาและดอกเบี้ยถูกกว่าบ้านเดี่ยว
กรณีอยู่หากจากตัวเมืองราคาขายจะถูก
กว่าบริเวณในเมือง 
2.ขนาดพ้ืนที่ใกล้เคียงบ้านเดี่ยวมีหน้า
กว้างบ้านขนาดตั้งแต่ 4-6 ม. 
3.ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ถนน
สาธารณะและมีความสะดวกสบายใน
การเข้าถึงอาคาร 

1.พื้นที่จอดรถสามารถจอดได้
เพียง 1 คันเทา่นั้น 
2.เนื่องจากราคาอาคารถูก
บริเวณใกล้ที่มีลักษณะอาคาร
คล้ายกันจะจัดเป็นที่อยู่อาศัย
เพียงอย่างเดียวท าให้เวลาท างาน
ช่วงกลางวันไม่สามารถสงเสียง
รบกวนข้างบ้านได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ): การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทั้ง 3 ลักษณะอาคาร 
 
ลักษณะ บริษัท ข้อด ี ข้อเสีย 

อา
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1.อาคารออกแบบให้ชั้นล่างเป็นการ
ประกอบกิจการและช้ันบนใชเ้ป็น
ประโยชน์เพื่อการพักอาศัยตามรูปแบบ
การใช้งานตึก 
2.ขนาดอาคารมีความกว้าง 3.5-4 ม. 
2.สถานที่ตั้งตตั้งอยู่บริเวณแหล่งชุมชน 
ติดถนนสาธารณะ 
3.ราคาและดอกเบี้ยถูกกว่าบ้านเดี่ยว
และทาวน์โฮมกรณีอยู่หากจากตัวเมือง
ราคาขายจะถูกกว่าบริเวณในเมือง 

1.เพื่อให้ตรงตามรูปแบบการใช้
อาคารตามกฎหมายจึงไม่มีพื้นที่
จอดรถดังนั้นหากน ามาปรับ
รูปแบบเป้นโฮมออฟฟิศจึงติด
ปัญหาเรื่องพื้นที่จอดรถไม่มี
รองรับลูกค้าหรือพนักงาน 
2.พื้นที่และขนาดอาคารเล็กจาก
รูปแบบอาคารที่ออกแบบให้ใช้
ผนังกันไฟรวมกับอาคาร
ข้างเคียงท าให้ไม่มีพื้นที่ต่อเติม
หรือขยายได้ ต่างจากบ้านเดี่ยว 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของอาคารทั้ง 3 ลักษณะ บ้านเด่ียวเน่ืองจากกรณีศึกษาที่
ได้ศึกษามาจะเป็น 2 กรณีคือ 1.เจ้าของซื้อบ้านใหม่และอยู่ในหมู่บ้านจัดสระ 2.เจ้าของเป็นเจ้าของ
ที่ดินและอาคารเดิมเองออกแบบสร้างและรีโนเวทเอง ท าให้ต้องแยกข้อดีและข้อเสียออกจากกันหาก
มองจากในมุมของผู้วิจัยการจะลงทุนท าโฮมออฟฟิศการน าบ้านเดิมที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงรีโนเวทท า
ให้ลดเรื่องของค่าใช้จ่ายออกไปได้ค่อนข้างเยอะและจะมีข้อเสียดังตารางข้างต้น ทาวน์โฮมและอาคาร
พาณิชย์หากมองในเรื่องการรับรองแขกเรื่องของพ้ืนที่จอดรถ หรือขนาดอาคารตามกฎหมายแล้วก็ยัง
ไม่สามารถเป็นโฮมออฟฟิศที่มีการใช้ประสทิธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่ในแต่ละกรณีของลักษณะอาคาร 
 
5.2 ข้อเสนอแนะในการเลือกประเภทของอาคารส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบ
ภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
 การวิจัยน้ีเป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากอาคารท้ัง 3 ประเภท ของการใช้พ้ืนท่ีใช้สอย
ของส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อวิเคราะห์
ภาพแวดล้อมทางกายภาพของส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงาน ออกแบบภายในและ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ผลของการวิเคราะห์ต่างๆ ที่ได้รับ ก็เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าของ
กิจการที่จะดัดแปลงหรือซื้ออาคารประเภทใดในการท าเป็นโฮมออฟฟิศ เพื่อให้ทราบถึงประเภทของ
อาคารที่เหมาะเป็นโฮมออฟฟิศและความต่างของแต่ละอาคารที่จะน ามาท าเป็นส านักงานขนาดเล็ก
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ส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม โดยจากการส ารวจ สัมภาษณ์และ
วิเคราะห์ โดยสรุปว่าบ้านเด่ียวเหมาะส าหรับอาคารส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบ
ภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีเงื่อนไข ดังน้ี เนื่องจากที่ดินและตัวอาคารเดิมเป็นของ
เจ้าของที่ปล่อยพ้ืนที่ให้คนผู้อื่นเช่าท าส านักงาน และเมื่อไม่มีผู้เช่า เช่าต่อจึงน ามารีโนเวทท าเป็น
ส านักงานโฮมออฟฟิศของตัวเอง ท าให้ในเรื่องของราคาที่ดินไม่ต้องลงทุน ท าให้สามารถมีพื้นที่ใช้สอย
ครบ และพื้นทีจ่อดรถก็ทุบช้ัน 1 ออกทั้งหมดเพื่อรองรับให้เป็นที่จอดรถของพนักงานและลูกค้า ต่าง
จากทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ ถึงพื้นที่ใช้สอยจากลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 จะมีความใกล้เคียงกันก็มี
ความต่างในเรื่องของลักษณะอาคาร ราคา การลงทุนของเจ้าของดังนั้นในกรณีนี้บ้านเด่ียว จึงเหมาะ
เป็นอาคารส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านกังานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
5.3 ข้อจ ากัดการวิจัย 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยยังมีข้อจ ากันในเรื่องขอระยะเวลาและได้รับความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 แห่งทีส่ละเวลามาใหส้ัมภาษณ์ ถึง 2 รอบ โดยเริม่เก็บข้อมูลตั้งแต่ 5 มีนาคม 
ถึง 31 มีนาคม 61จ านวนทั้งสิน 6 แห่ง 28 คน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 การวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างการวิจัยส านักงานให้มากขึ้นเพือ่จะได้เห็นถึงความต่าง
ดูเรื่องของพื้นที่ของแต่ละอาคารเพราะมีผลต่อการวิจัยเรื่องท าเลของที่ต้ังหากเจอเป็นเขตแคบกว่านี้ก็
จะมีแนวทางการวิจัยที่แตกต่างออกไปจาก เขตกรุงเทพมหานคร 
 
5.5 ประโยชน์จากการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 5.5.1 เป็นประโยชน์ต่อผู้เจ้าของผู้ประกอบการที่จะเริ่มต้นธุรกิจด้านออกแบบภายในและ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ต้องการเปิดส านักงานทีม่ีขนาดเล็ก หรือโฮมออฟฟิศเป็นของตัวเอง 
 5.5.2 ท าให้เกดิการพัฒนาของของส านักงานขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีขึน้ภายในอนาคต 
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รูปแบบค าถามแบบส ารวจและสัมภาษณ ์
 

แบบส ารวจ 
การจัดการพื้นที่ใช้สอยในส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและ 

ออกแบบสถาปัตยกรรม เขต กรุงเทพมหานคร 
 

ค าชี้แจง: 
 แบบส ารวจน้ีใช้ในการประกอบการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ จัดท าเพ่ือการศึกษาการจัดการพื้นที่ใช้สอยในส านักงาน 
โฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและออกแบบสถาปัตยกรรม เขต 
กรุงเทพมหานคร  
 จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที่สุดและผู้วิจัยขอถอื
โอกาสขอบพระคุณท่านที่กรณุาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

พิมลพรรณ กลิ่นกุล 
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ค าชี้แจง : แบบส ารวจการใช้งานส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายใน
และออกแบบสถาปัตยกรรม เขต กรุงเทพมหานครโปรดเขียนเครื่องหมาย         (เครือ่งหมายถูก) ลง

ในสี่เหลี่ยม หรอืเขียนข้อความตอบลงในช่องว่างที่ก าหนด 
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แบบส ารวจใช้งานส านักงานโฮมออฟฟิศขนาดเล็กส าหรับส านักงานออกแบบภายในและ 
ออกแบบสถาปัตยกรรม เขต กรุงเทพมหานคร 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1.1 เพศ 

 ชาย  

 หญิง 
 
1.2 อาย ุ

 20-24   

 25-34 

 35-39 

 40-59 
 
1.3 อาชีพ 

 สถาปนิก 

 นักออกแบบตกแต่งภายใน 

 สถาปนิกผังเมือง 

 ภูมิสถาปนิก 
 
1.4 ระดับกาศกึษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตร ี

 ปริญญาตร ี

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

 อื่นๆ.............................. 
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2. ข้อมูลทางกายภาพ 
2.1 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารส านักงานของท่าน 

 บ้านเดี่ยว 

 อาคารพาณิชย์ 

 ทาวน์เฮ้าน์ 
 
2.2 พื้นที่จอดรถของส านักงานของท่าน 

 1-2 คัน 

 3-6 คัน 

 มีพื้นที่จอดรถส่วนกลาง 
 
2.3 ลักษณะการจัดจัดการ Furniture Lay Out Plan ของส านักงาน 

 ไม่มีผนังสูงกั้นแบ่งการท างาน (Open Plan) 

 แบ่งห้องเป็นสัดส่วนชัดเจนแต่ละแผนก 
 
2.4 ลักษณะการใช้งานของอาคารส านักงาน 

 ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและส านักงาน (Home Office) 

 ใช้เป็นส านักงานเพียงอย่างเดียว 
 
2.5 จ านวนพนกังานในส านักงานของท่าน 

 1-3 คน 

 3-5 คน 

 5-8 คน 

 8-10 คน 
 
2.6 สถานที่ติดต่อคุยงานกับลูกค้าของส านักงาน 

 ติดต่อคุยงานที่ส านักงาน 

 นัดติดต่อคุยงานกับลูกค้านอกสถานที ่
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2.7 จ านวนชั้นขออาคารส านักงาน 

 1 ชั้น 

 2 ชั้น 

 3 ชั้น 
2.8 ขนาดความกว้างของอาคาร............................................................ 
 
3.ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ท าเลที่ตั้งของส านักงาน 

 ย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

 ย่านที่มีระบบขนส่งมวลชน (BTS , MRT) 

 บริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
3.2 ราคาที่ดินและค่าก่อสร้าง 

 เป็นที่ดินเดิมที่มีอยู่แล้วน ามาปรับปรุง 

 ซื้ออาคารใหม ่
3.3 ชื่อเสียงของโครงการหรือส่วนลดต่างๆ.................................................................... 
3.4 กฎหมาย ............................................................................................................. 
 
4.การใช้งานพ้ืนที่ส านักงาน 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย        (เครือ่งหมายถูก) ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

แบบส ารวจพ้ืนที่ มี ไม่ม ี
1.พื้นที่ส่วนสาธารณะ (Public Zone)   
1.1 เคาน์เตอรส์่วนตอนรับผู้มาติดต่อ   
1.2 ที่นั่งพักคอยใกล้กับส่วนต้อนรับ   
1.3 ใช้ที่นั่ง admins เป็นส่วนต้อนรับ   
1.4 พื้นที่ส่วนตอนรับอยู่หน้าส านักงาน   
1.5 พื้นที่ส่วนแสดงผลงานการออกแบบของบริษัท   
อื่น..................................................................................   
2.พื้นที่ส่วนกึ่งสาธารณะ (Semi Public Zone)   
2.1 ห้องประชุมที่แบ่งแยกสัดส่วนเป็นทางการ   
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แบบส ารวจพ้ืนที่ มี ไม่ม ี
2.2 ห้องประชุมไม่เป็นทางการ   
2.3 พื้นที่อเนกประสงค์ภายใน   
2.4 พื้นที่อเนกประสงค์ Semi outdoor   
2.5 พื้นที่อเนกประสงค์ outdoor   
2.6 พื้นที่ของห้องสมุดในส านักงาน   
2.7 พื้นที่ห้องเก็บตัวอย่างวัสด ุ   
3. พื้นที่ส่วนตัว ( Private Zone)   
3.1 พื้นที่เก็บสัมภาระส่วนตัวของพนักงาน   
3.2 พื้นที่เก็บเอกสารทั่วไปและเอกสารงานแบบ   
3.3 พื้นที่ส่วนพักอาศัยที่แยกกับส่วนส านักงาน   
3.4 พื้นที่ทางสัญจรส่วนที่พักอาศัยที่แยกกบัส่วนส านักงาน   
3.5 พื้นที่เก็บของที่เป็นสัดส่วน   
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