
โครงการปรับปรุงออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
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สาขาออกแบบตกแตงภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 

บทคัดยอ  

 โครงการปรับปรุงออกแบบตกแตงภายใน อาคารสํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) อาคาร เอ็กโก เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโครงการศิลปะนิพนธของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีวัตถุประสงคในการทําศิลป
นิพนธเพ่ือศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบภายใน อาคารสํานักงาน โดยศึกษารูปแบบ
ของลักษณะตัวอาคาร สภาพแวดลอม ทางสัญจร และงานออกแบบภายในของเดิมโครงการ วัสดุในการตกแตง รวมไปถึง 
พฤติกรรมของผูใชบริการและผูใหบริการ เพ่ือศึกษาปญหารวมถึงแนวทางการแกไข ที่สามารถนํามาออกแบบใหมีความ
สอดคลองกับการใชงาน ความทันสมัย และความสวยงามภายในของตัวโครงการ โดยมีการรวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษา
เปนแนวทางการออกแบบอาคารสํานักงานที่เกี่ยวของและการวิเคราะหพ้ืนท่ีตางๆและจัดทํารายละเอียดประกอบการ
ออกแบบ การนําเสนอภาพ 3 มิติ ลักษณะสีที่ใชเปน Mood tone ที่สามารถตอบสนองตอ พฤติกรรมการใชงานท้ังยัง
สามารถแกไขปญหา ในพ้ืนที่ไดเหมาะสมกับการใชงาน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงอาคารตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ : สํานักงาน, อาคาร, ปรับปรุง 

Keywords : Office, Building, Renovation 
 

บทนํา 
สํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

อาคาร เอ็กโก เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีโรงไฟฟาทั้งใน
และตางประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว จํานวน 27 
แหง คิดเปนปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาซื้อขายและตาม
สัดสวนการถือหุนประมาณ 5,315 เมกะวัตต ใน 6 ประเทศ 
ไดแก ไทย สปป.ลาว ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย 
และเกาหลีใต และมีโครงการท่ีอยูระหวางกอสราง จํานวน 
4 โครงการ คิดเปนปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาซ้ือขาย
และตามสัดสวนการถือหุนประมาณ 331 เมกะวัตต ซึ่งจะ
ทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชยและจายไฟฟาเขาระบบในป 
2562 และป 2565 โดยโรงไฟฟาและโครงการตางๆ ผลิต
ไฟฟาจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท  
 สํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
อาคาร เอ็กโก ไดเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวสูงในปจจุบันอีกทั้งมีการแขงขัน
กันในหลายๆดานรวมถึงทางดานการผลิตกระแสไฟฟาที่
มากขึ้นภาพลักษณของการขยายตัวของบริษัท ดังนั้นเพ่ือ
ตอบรับกับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพใน

การทํางาน  ทางบริษัทจึงเห็นความสําคัญ เปลี่ยนแปลง
อาคารสํานักงาน  ให ตอบสนองกับการทํางาน  และ
ทันสมัย  ตัวโครงการมีพ้ืนที่ใชสอย 42,480 ตารางเมตร ซึ่ง 
Function ที่พบวามีปญหาทั้งหมด 5 Functionมีการวาง
ตําแหนงเฟอรนิเจอร และการใชงานที่ไมลงตัวรวมถึง
วัสดุที่ชํารุดทรุดโทรมจึงไดทําการออกแบบปรับปรุงให
ตอบสนองตอการใชงานที่เหมาะสมจึงเปนที่มาของ
โครงการปรับปรุงสํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน) อาคาร เอ็กโก โดยจะทําการปรับปรุงใหเขากับ
ยุคสมัยที่มีความกาวหนาตางๆทั้งดานเทคโนโลยีการ
ออกแบบและงานระบบตางๆเพ่ือสงเสริมคุณภาพการ
ทํางานของคนในองคกร  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือการปรับปรุงออกแบบตกแตงภายใน 

พฤติกรรมของผูใชงานภายใน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน) อาคาร เอ็กโก เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาสัดสวนและรูปแบบเฟอรนิเจอร  
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สํานักงานรวมถึงแนวทางการออกแบบภายในท่ีสอดคลอง
และเหมาะสมกับองคกร 

3. เพ่ือศึกษาวัสดุในการตกแตง สํานักงาน ที่ 
เหมาะสมกับการใชงานในปจจุบันและอนาคต 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

โครงการปรับปรุ งออกแบบตกแต งภายใน
สํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) อาคาร เอ็กโก 
สามารถแบงขั้นและวิธีดําเนินการศึกษาออกเปน 2 สวน 
ดังนี้ คือ 

1. สวนการศึกษาขอมูลเบื้องตนหลักการวิเคราะห 
ขอมูล โดยรวบรวมขอมูลดานสถาปตยกรรมที่ตองการใช
ในการออกแบบ ผังบริเวณ ผังพ้ืน ผังฝา ผังงานระบบ รูป
ดานอาคาร และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ การเก็บขอมูล
ภาคสนามจากการสําภาษณผูจัดการฝายอาคาร และสํารวจ
สถานที่จริง การถายภาพและบรรยากาศจริง 

2. สวนการออกแบบ ไดมกีารสังเคราะหสรุปขอมูล 
ที่เปนประโยชนเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการออกแบบ และ
การกําหนดแนวทางในการออกแบบที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ โดยการศึกษาพ้ืนที่ใชสอย 
พฤติกรรมการใชงาน การทํางาน ความสัมพันธ รวมถึงงาน
ระบบท่ีเกี่ยวของของ พ้ืนที่สวนตอนรับ พ้ืนที่หองสมุด 
และ พ้ืนที่ Coworking Space พ้ืนที่สํานักงานแผนกบัญชี 
การจัดการ ชั้น11 พ้ืนที่สํานักงานสวนบริหาร พ้ืนที่ 
Conference room รวมถึ งวิ เคราะหการใช งานของ
เฟอรนิเจอรสํานักงาน และวิธีการแกปญหาโดยการ
นําเสนอในรูปแบบภาพ 3 มิติ รวมถึงรายระเอียดของการ
เขียนแบบ 
องคประกอบ มาตรฐานการออกแบบ พื้นท่ี (ตร.ม.) 

/ หนวย 
1. โถงตอนรับ 
 

 

0.64 
 

2. เคานเตอร
ประชาสัมพันธ 

 

20.25 

3. พื้นที่พัก
คอย 

 

 

9.60 

 

รูปที่ 1 ตัวอยางการวิเคราะหพื้นที่ใชสอย 
 

องคประกอบ มาตรฐานการออกแบบ พื้นที่ (ตร.ม.) 
/ หนวย 

1. โถงตอนรับ 
 

 

0.64 
 

2. Coworking 
Space 
-แทนวาง
นิตยาสาร 

 

10.24 

-มานั่ง+ตู
หนังสือ+แทน
วางนิตยาสาร 
ทรงตรง  

18.75 

 
รูปที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหพื้นที่ใชสอย 

 
ผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาและการวิเคราะหพฤติกรรม 
เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาในพ้ืนที่สวนตางๆ ใน
สํานักงานใหมีพ้ืนท่ีและการจัดวางแปลนที่ตองการ 
ตอบสนองการใชงาน ท่ีเหมาะสมตอพฤติกรรม
ผูใชงานและใชเปนแนวทางในการออกแบบรวมถึง
ภาพลักษณขององคกรธุรกิจขององคกรเปนธุรกิจดาน
พลังงาน ซึ่งเปนตัวกําหนด Mood Tone และได
จัดทํารายละเอียดของโครงการดังนี้ คือ Furniture 
lay-out-plan, Pattern for plan, Ceiling 
Lighting& Air condition, Elevation ที่เกิดจากการ
วิเคราะหขอดีและขอเสียของโครงการเดิม เพ่ือนํามา
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหไดซึ่งมาตรฐานของ
พ้ืนที่ทั้งหมดท่ีมีการใชงาน 
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รูปที่ 3 การกําหนด Mood Tone 

 
 

 
รูปที่ 5 รายละเอียด Furniture lay out plan 

 
รูปที่ 6 รายละเอียด Ceiling lighting Air 

condition plan 
 

 
รูปที่ 7 รายละเอียด Pattern for plan 

 

 
รูปที่ 8 รายละเอียด elevation 
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แนวคิดในการออกแบบอาคารสํานักงา(Concept 
of Design) คือ ความกาวไกลท่ีไมไดหมายถึงเพียงแค
เทคโนโลยีเทานั้น แตรวมถึงแนวคิด และวัสดุที่เลือกใช
ในการออกแบบ (Futuristic) จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและรูปแบบการทํางานสมัยใหม ซึ่งการทํางานใน
ปจจุบันไดนําเอาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้นทําให
การทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งปจจุบันการทํางานไมได
เปนพียงการทํางานติดกับโตะทํางานเทานั้น แตยัง
สามารถออกไปทํางานในท่ีตาง ๆได โดยการใชเทคโนโลยี
ชวยในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง ดดยในแตละพ้ืนที่มีการใช
แนวความคิดในการออกแบบดังนี้  

1. สวนตอนรับ คือ พ้ืนที่สําหรับใหขอมูลและ 
ติดตอสอบถาม ที่เปนพ้ืนที่สําหรับแสดงภาพลักษณ
องคกร  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที่ 9 FURNITURE LAY OUT บริเวณพื้นที่
ตอนรับ  
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 10 PERSPECTIVE บริเวณพ้ืนที่ตอนรับ 
 

2. หองสมุด และ พ้ืนที่ Coworking Space 
เป น พ้ืนที่ สํ าหรั บอ านหนั งสื อ และสามารถให
บุคคลภายนอกเขามาใชบริการได ซึ่งพ้ืนที่นี้เปนพ้ืนที่มี

การบริการดานอ่ืนๆที่เปนพ้ืนที่สําหรับ เชาทํางานเปน
กลุมหรือประชุมไดดวย และยังมีร านกาแฟที่ เปด
ให บริ ก าร ท่ั งพนั ก งานภายใน สํ านั ก งานและ
บุคคลภายนอก อีกดวย 

 
รูปท่ี11 FURNITURE LAY OUT หองสมุด และ  

พื้นที่ Coworking Space 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่12 PERSPECTIVE หองสมุด และ พืน้ที่ 

Coworking Space 

 
รูปท่ี13 FURNITURE LAY OUT หองสมุด และ 

พื้นที่ Coworking Space 
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รูปที่14 PERSPECTIVE หองสมุด และ พื้นที่ 
Coworking Space 

3. สํานักงานแผนกบัญชี การจัดการ เปน 
พ้ืนที่สวนสํานักงานของพนักงานในองคกร  ซึ่งมี
รูปแบบการทํางานที่ทันสมัยโดยการจัดพ้ืนที่ เปน
สัดสวนแตไมเปนหองที่ทําใหอึดอัดจนเกินไป และยัง
สามารถทํางานกับเปนกลุมได อยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นดวย รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชใน
การทํางานทําใหการทํางานมีความหนาสนใจและ ล่ํา
สมัย ซึ่งการจัดพื้นทีเ่ฟอรนิเจอร ไดมีการออกแบบชุด
เฟอรนิ เจอรแบบใหมเพ่ือใหเคากับภาพรวมของ 
Concept และภาพลักษณขององคกร เวลาท่ีมีผูมา
ติดตอ 

 
รูปที่15 FURNITURE LAY OUT สํานักงานแผนก

บัญชี การจัดการ 
 
 
 
 
 

 
รูปที่16 PERSPECTIVE สํานักงานแผนกบัญชี การ

จัดการ 

4. สํานักงานสวนบริหาร เปนพ้ืนท่ีการทํางาน 
สําหรับผูบริหารในองคกรณ จึงตองมีการแบงพ้ืนที่
ชัดเจนและเปนสวนตัว และยังคํานึงถึงความปลอดภัย 
มากกวาพ้ืนที่ทํางานทั่วไป การออกแบบพ้ืนที่บริหารได
นําเอารูปแบบเฟอรนิเจอรที่ดูทันสมัย รวมถึงวัสดุและ
งานระบบตาง ๆท่ีเหมาะสมกับการทํางาน 
 

 
รูปท่ี17 FURNITURE LAY OUT สํานักงานสวน

บริหาร 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่18 PERSPECTIVE สํานักงานสวนบริหาร 

 
5. พ้ืนท่ี Conference room เปนพ้ืนท่ี 

สําหรับหองประชุมที่มีการแบงพ้ืนที่สําหรับการประชุม
โดยไมไดรวมอยูกับพ้ืนที่ทํางานอ่ืน ๆ เนื่องจากตองการ
ใหองคกรสามารถเขาถึงการใชงานประชุมไดทุกแผนก  
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รูปที่19 FURNITURE LAY OUT Conference room 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่20 PERSPECTIVE Conference room 
 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบ
ปรับปรุงตกแตงภายใน สํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา 
จํ า กั ด  (มหาชน )  อาคาร  เ อ็ ก โ ก  เ ขตห ลั กสี่
กรุงเทพมหานคร เปนการเสนอข้ึนเพ่ือเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานรูปแบบใหม โดยมาใชใน
รูปแบบของ เฟอรนิเจอร ระบบไฟฟาแสงสวาง การ
ตกแตงพ้ืน ผนัง ฝาเพดาน รวมถึงวัสดุที่นํามาใชดวย 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการและพฤติกรรมการทํางาน
ภายในองคกร ที่สอดคลองกับปจจุบัน และอนาคต จาก
การศึกษาลักษณะการทํางาน การใชเฟอรนิเจอร รูปแบบ
เฟอรนิเจอร ที่มีการพัฒนาใหดูทันสมัยมากขึ้น ทั่งระบบ
การทํางานท่ีตองใชระบบของเทคโนโลยี Internet เขามา
มีสวนรวมในการทํางาน ในทุกข้ันตอน และยังเปนการ
สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรดวย 
 

เอกสารอางอิง 
นภาพรรณ สุทธะพินทุ 2556. การออกแบบและจัดพ้ืนท่ี 
 สํานักงาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ส.ส.ท. 
เนตรพัณณา ยาวิราช 2556. การจัดการสมัยใหม =  

Modern management. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
บริษัททริปเพ้ิลกรุป 

ปยานันท ประสาสราชกิจ, 2521 การออกแบบดวย 
 ทฤษฎีสี) [กรุงเทพฯ] : บริษัท พริกหวาน 
กราฟฟค จํากัด, [2543] 

พิบูลย ดิษฐอุดม, 2534 การออแบบแสงวางกรุงเทพฯ :  
 ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535 
สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2545 การบริหารสํานักงาน =  

Office management  กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2545  
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