
ศึกษาแนวทางการออกแบบออกแบบตกแตงภายใน 
หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี 

จิรภัทร   พิมนอย 1 และ กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ 1 

1 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทหอสมุด
แหงชาติ  โดยแนวทางการศึกษาผูวิจัยศึกษาดานพฤติกรรมผูใชภายในอาคารรวมถึงพ้ืนที่ใชสอยเพ่ือตอบสนอง
ตอการเรียนรูภายในหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เพ่ือใหเปนพ้ืนที่ในการเรียนรู หอสมุดแหงชาติรัชมังคลา
ภิเษกกาญจนบุรี เปนโครงการท่ีตอบสนองตอดานสังคม วัฒนธรรม การศึกษา มีความสําคัญทั้งเปนศูนย
เผยแพรขาวสารทางวิชาการ และงานดาน บรรณารักษศาสตร ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นของจังหวัด
กาญจนบุรี เปนศูนยกลางการรวบรวมเอกสารความรู ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือประโยชนแกสาธารณชนทั่วไป ทุก
เพศทุกวัยไดใชเปนแหลงเสริมสรางการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ตลอดจนเพ่ือประโยชนแกสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ เปน แหลงการศึกษาคนควาวิจัย รวมถึงเปนการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของชาติ  โครงการศึกษาแนว
ทางการออกแบบออกแบบตกแตงภายใน หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี สถานท่ีแหงนี้เพ่ือ
แกปญหาดังกลาวโดยเลือกใชรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีของคนในชุมชน ใหเปนสถานที่แลกเปลี่ยน
ความรูและสามารถ ในการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อสรางสัมพันธที่ดีตอกันภายใตแนวคิดการออกแบบหองสมุดมี
ชีวิต 

 

คําสําคัญ :  หองสมุดมีชีวิต, พ้ืนที่การเรียนรู, การออกแบบสภาพแวดลอม 

Keywords : Living Library, Learning Area, Environment Design 
 

บทนํา 
     ปจจุบันหองสมุด มีหลายรูปแบบท่ีมีการ
นํามาใช เพ่ือตอบสนองความตองการและใหได 
ประโยชนสูงสุด เชน หองสมุดการตูน หองสมุด
ดิจิตอล หองสมุดวัสดุ หองสมุดมีชีวิต เปนตน 
หองสมุดมีชีวิตเปนรูปแบบการจัดสถานที่เพ่ือการ
เรียนรู ที่เนนบรรยากาศของการพักผอนหยอนใจ 
ที่ ดูสดใสเอ้ือตอการมีชีวิต “มีแหลงเรียนรูและ
พ้ืนที่ ส า ธ า รณะที่ ใ ห บริ ก า รสารสน เทศ อัน
หลากหลาย ที่ สัมพันธกับบริบทและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ผานกระบวนการจัดความรูและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพ่ือให ผูใชบริการไดศึกษาคนควา
ความรูดวยตนเองอยางเสมอภาคเทาเทียม มีสวน

รวมมีความสุข มีคุณคา และจิตวิญญาณ” (ธวัชชัย 
เพ็งพินิจ, 2549) ที่ชวยในการสรางความรูรวมไป
ถึงการถายทอดและการแลกเปล่ียนเรียนรู  เพ่ือทํา
ใหเปนหองสมุดมีชีวิตและแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ของประชาชน  ใหสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และอยากกลับมาใชบริการอีก 
จากความสําคัญในขางตนที่ไดกลาวมาทางผูวิจัยได
พิจารณาเห็นถึงความสําคัญของหอสมุด แหงชาติ
รัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรีวาเปนแหลงใหบริการ
ทางความรูแกคนทั้งประเทศ แตดวยปญหาที่สราง
มาเปนระยะเวลานานไมไดมีการปรับปรุง รูปแบบ
ของการใชหองสมุดแบบเดิมจึงไมไดรับความสนใจ
ในการเขามาใชบริการ รวมถึงบรรยากาศของ
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สถานท่ีไมสงเสริมการกระตุนการเรียนรูทําใหไม 
เกิดประโยชนมากเทาที่ควร ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็น
ความสําคัญในการนําเสนอ  ศึกษาแนวทางการ
ออกแบบออกแบบตกแตงภายในหอสมุดแหงชาติ
รัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี เพ่ือแกปญหาดังกลาว
โดยเลือกใชรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีของคน
ในชุมชนใหเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรูและ
สามารถทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือสรางสัมพันธที่ดีตอ
กัน ภายใต แนวคิดการออกแบบแนวทางในการ
ออกแบบหองสมุดมีชีวิต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาดาน

พฤติกรรมผูใชภายในอาคารรวมถึงพ้ืนที่ใชสอย
เพ่ือตอบสนองตอการเรียนรูภายใตแนวคิดการ
ออกแบบแนวทางในการออกแบบหองสมุดมีชีวิต 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยมุ งคนหาศึกษาแนวทางการ

หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เพ่ือใหเปนพ้ืนที่
ตอบสนองตอการใชสอยและรูปแบบท่ีมีความ
เชื่อมโยงกับวิถีของคนในชุมชนภายใตแนวคิดการ
ออกแบบแนวทางในการออกแบบหองสมุดมีชีวิต 

โดยผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพจาก
การ ศึกษาพฤติกรรมผู ใช ใน โครงการ ท่ี เป น
กลุมเปาหมายการรวบรวมขอมูลการลงพ้ืนที่ใน
การศึกษาโครงการตัวอยางที่เกี่ยวกับหองสมุด 
การสัมภาษณ  ศึกษาขอมูล พ้ืนฐานเกี่ยวการ
ออกแบบหองสมุดและคนหาปจจัยเพ่ือนําไปสู
แนวทางในการออกแบบหอสมุดแหงชาติรัชมังคลา
ภิ เ ษ ก  โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ง า น วิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย
ทําการศึกษาแบบ (Case Study) ผูวิจัยตองการ
ศึกษาเพ่ือหารูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะในการ
ออกแบบ เพ่ืออธิบายรูปแบบปจจัยที่สงผลตอแนว
ทางการออกแบบและ ในการทบทวนวรรณกรรม
ผู วิ จั ย ได ศึ กษา  หลักการด านจิ ตวิ ทยาด าน

พฤติกรรมผูใชภายในอาคาร หลักการองคประกอบ
ดานการออกแบบหองสมุดมีชีวิต  หองสมุดมีชีวิต
เปนหองสมุดที่เนนมิติสุนทรียภาพ สุนทรียภาพ
เปนสิ่ งหนึ่ งที่ จะทํ า ใหมี จิต ใจสงบ  มีสมาธิมี 
จินตนาการ สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค
ผลงานใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง (ศศิพร 
มานะ สุข. 2551) เชน อุทยานการเรียนรู TK Park 

(Thai Knowledge Park) การจัดตั้งการเรียนรูมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่
เนนการปลูกฝง และสงเสริมนิสัยรักการอาน และ
การแสวงหาความรูในบรรยากาศการเรียนรูอยาง
สร า งสรรค ที่  ทันส มัย  มี กา ร ใช เทค โนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเช่ือมโยงเครือขาย
กระจายความรูในลักษณะศูนยรวมสื่อขอมูลที่
สะดวกในการเขาถึง และใชบริการ ประกอบดวย
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการ จัดกิ จกรรม
สรางสรรคตางๆ และเปนการสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู สาธารณะ รวมท้ังการพัฒนา
ความสามารถของแตละบุคคลตลอดชีวิต (อภินันท 
บุญเรืองพะเนา. 2547)   
         ขอบเขตในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเลือกกําหนด
ขอบเขตในการทําวิจัยที่หอสมุดแหงชาติรัชมังคลา
ภิเษก กาญจนบุรี พ้ืนที่ที่เลือกในการศึกษาและ
ออกแบบประกอบดวย พ้ืนที่สวนตอนรับและ
บริการ สวนพ้ืนที่กิจกรรม พ้ืนที่ดานการเรียนรู
กลุมผูใชภายในโครงการนั้นผูวิจัยศึกษา ไดแก 
พฤติกรรมผูใชในโครงการที่เปนกลุมเปาหมาย จาก
ผูใหขอมูล 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมผูใชบริการ
หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกไดแกประชาชน
ทั่วไป และกลุมผูใหบริการไดแกเจาหนาที่ภายใน
โครงการ จากการเก็บรวมรวมขอมูลการสัมภาษณ
เชิงลึก ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบหองสมุด 
เพ่ือนํามาวิเคราะหเนื้อหา และกําหนดพ้ืนที่ใชสอย
ภายในโครงการ การทํารายละเอียดประกอบการ
ออกแบบโดยการจัดการรวบรวมขอมูลที่สําคัญ
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จากความตองการของผูใชสอยโครงการในดาน
ความตองการพ้ืนฐาน องคประกอบทางกายภาพ 
และองคประกอบแวดลอมอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใชเปน
แนวทางในระหวางการทํางานดานการออกแบบ  
และศึกษาปจจัยดานการออกแบบเพ่ือนําไปสู
กระบวนการออกแบบหอสมุดแหงชาติรัชมังคลา
ภิเษก 

ในกระบวนการศึ กษาแนวทางการ
ออกแบบหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกการมี
กระบวนการในการวิเคราะหพฤติกรรม กิจกรรม
การเรียนรู ความตองการเชิงพ้ืนที่ การใชสอยพ้ืนที่ 
และความสัมพันธในการใชพ้ืนที่ของผูใช เพ่ือแบง
ประเภทของแตละกิจกรรม การวิเคราะหขอมูลใน
สวนนี้ผูวิจัยใชเคร่ืองมือ คือ ตารางความสัมพันธ 
(Interaction Matrix และ Interaction Net) และ
แผนภูมิความสัมพันธ (Bubble Diagram และ 
Circulation Diagram) (ตัวอยางภาพที่ 1) ที่
สามารถนําไปสูกระบวนการออกแบบ (Design 

Process) เนื่องจากสามารถทราบถึงระยะของแต
ละพ้ืนที่วาพ้ืนที่ ใดอยูติดกับพ้ืนที่ ใด การสัญจร
ภายในพ้ืนที่ รวมกับการวิเคราะหหนาที่ใชสอย
หลัก  และหน าที่ ใช สอยรอง  สามารถนําไป
กําหนดคาความสัมพันธระหวางพื้นที่ใชสอยและใน
พ้ืนที่ใชสอยเดียวกัน ซึ่งจัดเปนขอมูลหลักที่สําคัญ
ในการออกแบบ โดยรูปแบบตารางความสัมพันธ 
(Interaction Matrix) มีหลักเกณฑในการ
กําหนดคาความสัมพันธตามลําดับคะแนน 1 ถึง 5 
แทนคาคะแนน 1 คือคาความสัมพันธนอยที่สุด
หรือแทบจะไมมีความสัมพันธกัน ไปจนถึง 5 แทน
คาความสัมพันธมากที่สุด (ปรีชญา ครูเกษตร, 80-
84) 

 

 

   
 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางเครื่องมือในการวิจัย 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาผู วิ จั ยวิ เคราะหความ

ตองการเชิงพ้ืนที่และกิจกรรมเพ่ือใหไดขนาดของ
พ้ืนที่ใชสอยที่ตองการโครงการออกแบบหอสมุด
แหงชาติรัชมังคลาภิเษกนําไปใชในการสรุปเปน
แนวทางออกแบบ และใชเปนเกณฑพิจารณา
แนวความคิดในการออกแบบ โดยมีรายละเอียดคือ
ขนาดของพ้ืนที่รวมถึงองคประกอบแวดลอมของ
พ้ืนทีแ่ละสิ่งอํานวยความสะดวกตามความตองการ
ของผูใชซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการจัดวางแปลนในการ
ออกแบบแบงได เปนการจัดกลุมพ้ืนที่ ใชสอย 
(Zoning) (ภาพที่ 2-3) และการลงรายละเอียด
ของเฟอรนิเจอร (Furniture Lay-Out Plan) 

(ภาพท่ี 4-5)ดวยการศึกษาขอมูลที่สามารถนํามาใช
ในโครงการไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหรูมาตราฐาน
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของผูใช 

ภาพที่ 2 การจัดกลุมพื้นที่ใชสอยชั้นที่ 1 
(Zoning F1) 
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ภาพที่ 3 การจัดกลุมพื้นที่ใชสอยช้ันที่ 2 
(Zoning F2) 

 สวนกิจกรรมภายในงานนิทรรศการมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตั้งแตการสรางสีสันตาง ๆ 
จากธรรมชาติสําหรับเด็ก ไปจนถึงการเรียนเพ่ือ
สรางเปนอาชีพที่เหมาะสําหรับกลุมเปาหมายของผู
เขาชมงานนิทรรศการ และตรงตอความตองการ
มากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพที่ 4 รายละเอียด Lay-Out Plan F1 

  
ภาพที่ 5 รายละเอียด Lay-Out Plan F2 
 

หอ ส มุ ด แ ห ง ช า ติ รั ช มั ง ค ล า ภิ เ ษ ก 
กาญจนบุรี เปนศูนยเผยแพรขาวสารทางวิชาการ 
ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นของจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือประโยชนกับประชาชนไดศึกษา
คนควาความรู โดย นําเสนอผานรูปแบบหองสมุดมี
ชีวิต แนวคิดในการออกแบบใชหองสมุดมีชีวิตเปน
รูปแบบการจัดสถานท่ีเ พ่ือการเรียนรู ที่ เนน
บรรยากาศของการพักผอนหยอน ใจ ที่สัมพันธกับ
บริบทและภูมิปญญาทองถิ่น  สามารถนํามา
ประยุกตใช ใหเกิดประโยชนสูงสุด และอยาก 
กลับมาใชบริการอีก โดยแนวคิดมาจากการเลา
เรื่องจากหนังสือที่มีเอกลักษณมาจากพ้ืนถิ่นของ
จั งหวั ด  กาญจน บุ รี  โ ดย เล า เ รื่ อ ง ร าวผ าน
สถาปตยกรรมวัฒนธรรมประเพณี สภาพแวดลอม 
ผูคน ใหมีดูมีชีวิตมี ความเคลื่อนไหว  (ภาพท่ี6) 

 

 
 

ภาพที่ 6 แนวคิดการออกแบบหอสมุดแหงชาติ
รัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี 

 
พ้ืนที่ การออกแบบส วนที่1ส วนตอนรับและ
ประชาสัมพันธแนวความคิดของสวนตอนรับนี้คือ 
อัญมณีเมืองกาญจน ไดแก นิลและไพลิน เนื่องจาก
เปนพลอย ที่พบไดมากที่สุดในเมืองกาญจนมี
ชื่อเสียงและไดรับความนิยมมาก ดวยรูปทรงที่ผาน
การเจียระไน และ สีสันที่มีความเปนเอกลักษณมา
เปนแนวทางในการออกแบบ(ภาพที่ 7และ8) 
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ภาพที่ 7 แสดงทัศนียภาพสวนตอนรับ พักคอย  

 

ภาพที่ 8 แสดงทัศนียภาพสวนตอนรับ พักคอย 
 

พ้ืนที่สวนที่ 2 สวนอานทั่วไป และ สวนวารสาร
นิตยสาร แนวความคิดของสวนหองสมุดคือ เที่ยว
ทอง ลองแพ ซึ่งเปนการทองเท่ียวของจังหวัดอีก
ทาง  หนึ่ ง  เ พ่ือใหผู ที่ เขามาใชบริการ รูสึกไม
เครงเครียดกับบรรยากาศรูปแบบหองสมุดเดิมๆที่
ดูเงียบสงบ ให ความรูสึกอบอุน ผอนคลายและ
เพลิดเพลินไปกับการอาน โดยมีสวนเชื่อมกันที่
บริเวณลานอเนกประสงคที่ มีรานกาแฟเล็กๆเปน
จุดเชื่อมโยงของพ้ืนที่ทั้ งสองสวนเขาดวยกัน 
เปรียบเสมือนเปนเรือนที่เชื่อมตอกัน(ภาพที่ 9และ
10)และแนวคิด ในการออกแบบเคาน เตอร
ประชาสัมพันธหองสมุดท่ัวไป(ภาพที่11และ12) 

 

ภาพที่ 9 แสดงทัศนียภาพสวนอานทั่วไป และ 
สวนวารสารนิตยสาร 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงทัศนียภาพสวนอานทั่วไปและ 
สวนวารสาร 

 

ภาพที่ 11 แนวคิดการออกแบบเคานเตอร
ประชาสัมพันธสวนอานทั่วไปและ สวนวารสาร 

 

ภาพที่ 12 แนวคิดการออกแบบเฟอรนิเจอรสวน
พ้ืนที่นั่งอานทั่วไปและ สวนวารสาร 

พ้ืนที่สวนที่ 3 หองสมุดเด็กแนวความคิดมาจาก 
สวนสัตวซาฟารีปารคแอนดแคมป เปนสถานท่ีที่
ไดมาสัมผัสกับสัตวอยาง ใกลชิด ใหความรูความ
สนุ กสนานและตื่ น เต นกับผู เ ข าชมจึ ง ได นํ า 
บรรยากาศเปรียบเสมือนการมาทองเท่ียวสวนสัตว 
ไปพรอมกับการเรียนรู นํามาออกแบบใหมีความ
นาสนใจเหมือนกับไดมาอยูในสวนสัตว ขนาดเล็ก 
ที่มีความผอนคลานและเพลินเพลิน กระตุนและจูง
ใจใหเกิดการเรียนรูมากยิ่งข้ึน(ภาพท่ี 13 
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14และ15)และแนวคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอร
หองสมุดเด็ก(ภาพท่ี16) 

 

ภาพที่ 13 แสดงทัศนียภาพสวนหองสมุดเด็ก 

 

ภาพที่ 14 แสดงทัศนียภาพสวนหองสมุดเด็ก 

 

ภาพที่ 15 แสดงทัศนียภาพสวนหองสมุดเด็ก 

 

ภาพที่ 16 แสดงทัศนียภาพแนวคิดในการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรหองสมุดเด็ก 

 

พ้ื นที่ ส วนที่  4  ส วน โสตทัศน อุปกรณ "หนั ง
กลางแปลง" ที่เปนอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิง
ที่คูเคียงกับสังคมไทยมานาน โดยเฉพาะ ชาวบาน
ในชนบท เมื่อมีการตั้งจอหนังบนลานกวางและเปด
เพลงดังกระหึ่มในยามเย็น เสียงเพลงท่ีดัง กังวาน
นั้น  เหมือนจะปลุกใหผูคนเกิดความคึกคักมี
ชีวิตชีวา กอนที่จะพากันออกมาน่ังหาความสุข
สําราญดู หนังกลางแปลงในคํ่าคืนนั้น มีบรรยากาศ 
ที่คนในชุมชนจะไดมาพบกัน เอกลักษณอีกอยาง
หนึ่งของการดู หนังกลางแปลงคือผูชมสามารถ
หอบเสื่อมานอนดูไดตามอัธยาศัย(ภาพที่ 17และ
18)และแนวคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอรโสต
ทัศนอุปกรณ(ภาพท่ี19) 

 

ภาพที่ 17 แสดงทัศนียภาพสวนโสตทัศน
อุปกรณ 

 

ภาพที่ 18 แสดงทัศนียภาพสวนโสตทัศน
อุปกรณ 
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ภาพที่ 19 แสดงทัศนียภาพสวน 
โสตทัศนอุปกรณ 

พ้ืนที่สวนที่ 5 สวนนิทรรศการเปนอีกพ้ืนที่ในการ
เรียนรูที่สําคัญ สวนนิทรรศการ เปนนิทรรศการ
ชั่วคราว สามารถปรับเปลี่ยนเรื่องราวท่ีจะนํามาจัด
แสดลงไดตาม ความเหมาะสม นิทรรศการท่ีนํามา
จัดแสง เปนนิทรรศการเกี่ยวกับสะพานขามแมน้ํา 
แควภายใตชื่อ นิทรรศการ “เปดตํานานสะพาน
ขามแมน้าํแคว สะพานแหงประวัติศาสตร” ซึ่งเปน
เอกลักษณท่ีโดดเดน ของจังหวัดกาญจนบุรี(ภาพที่ 
20และ21)และแนวคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอร
โสตทัศนอุปกรณ(ภาพที่22) 

 

ภาพที่ 20 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ 

 

ภาพที่ 21 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 แสดงทัศนียภาพสวนนิทรรศการ 
ขอเสนอแนะ 

ในการออกแบบศึกษาแนวทางการ
ออกแบบออกแบบตกแตงภายในหอสมุดแหงชาติ
รัชมังคลาภิ เษกกาญจนบุรีผลในการวิจัยเปน
ขอสรุปที่ไดจากกการศึกษาการจัดพ้ืนที่การเรียนรู
ห อ ง สมุ ด ให มี ชี วิ ต เป นห อ ง ส มุดที่ เ น น กา ร
สรางสรรคพ้ืนที่จะทําใหมี มีสมาธิ มีจินตนาการ 
สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคแลวใชรูปแบบ
ความเชื่อมโยงกับวิถีของคนในชุมชน ให เปน
สถานท่ีแลกเปลี่ยนความรูและสามารถเปนที่ตอ
การเรียนรูของคนในชุมชนได ในการวิจัยครั้งตอไป
จะควรศึกษาเทคโนโลยีที่ชวยในการเรียนรูและ
ตอบสนองตอคนท่ีเขามาใชบริการพื้นท่ีหองสมุดให
มากข้ึน 
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เกลา คุณทหารลาดกระบัง. 
 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 148 -



นภาพรรณ สุทธะพินทุ. 2548. พิมพครั้งท่ี 1. การ 

ออกแบบและจัดพื้นที่ สํานักงาน. 
กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ที. 
เอส. บี โปรดักส 

นริศร ธรรมพิทักษพงษ. 2554. หองสมุดปะชาชน 

จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธปริญญา 
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมและการวางแผน คณะ 
สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ภัทราวดี ศิริวรรณ. (ม.ป.ป.) พิมพครั้งที่ 1. ความรู 
พื้นฐานงานออกแบบตกแตงภายใน.  
ปทุมธานี: สกายบุกส จํากัด 

ปรีชญา ครูเกษตร. 2561. ตํารา การวิจัยเพื่อการ 
ออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ 
(Research for Interior and 
Exhibition Design). กรุงเทพมหานคร: 
ศูนยสื่อสิ่งพิมพและถายภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 149 -


