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บทคัดยอ   
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาโครงการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนองคกรที่มีสวนแลกเปล่ียน

ความรูใหกับประชาชน ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญที่จะเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภายในสํานักงาน โดยมี
วัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลถึง
ประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือศึกษากิจกรรม พฤติกรรมและความตองการของผูใชงานนําไปสูกระบวนการ
วิเคราะหงานออกแบบสํานกังาน และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกแบบสํานักงานที่สอดคลองกับการใชงาน
ที่สื่อถึงเอกลักษณขององคกร ผูวิจัยกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ทําการวิจัย ไดแก 1) สวนโถงตอนรับและพักคอย 
2) สวนหองประชุมสัมมนา 3) สวนสํานักเลขาธิการ 4) สวนสํานักงานธุรการ และ 5) ศูนยสงเสริมการเรียนรู 
ดวยขั้นตอนการทําวิจัยเชิงคุณภาพคือ การศึกษาขอมูลเบื้องตนจากหนวยงาน เก็บขอมูลภาคสนาม ศึกษา
ลักษณะที่ตั้ง สัมภาษณผูใชงาน ทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากความตองการของผูใชงาน เพ่ือนําไปสู
ขั้นตอนการออกแบบ โดยมีแนวความคิดเพ่ือความยั่งยืนและการผสมผสานกับความเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติภายใตชื่อ “วิถีออรแกนิค” โดยการนําเอารูปราง รูปทรง ลวดลายของธรรมชาติ และการจําลอง
บรรยากาศภายในสํานักงานใหเสมือนกับการทํางานในสวนอยูใกลชิดธรรมชาติ สงเสริมบรรยากาศใหมีความ
ผอนคลาย ลดความกดดันจากการทํางาน และดึงเอกลักษณขององคกรใหมีความชัดเจน จัดสรรพ้ืนที่อยางเปน
สัดสวน เพียงพอตอความตองการของบุคลากรภายในองคกรและเปนพ้ืนที่ที่ใหประชาชนเขามาใชประโยชน
รวมได 
 
คําสําคัญ : การออกแบบสํานักงาน, เอกลักษณองคกร, สภาพแวดลอมในการทํางาน 
Keywords : Office Design, Corporate Identity, Working Environment

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 251 -



บทนํา 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517 เปนองคกร
หลักของประเทศท่ีคุมครอง กํากับ ดูแล ตรวจสอบ
และเฝาระวังทั้งกอนและหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายในดานอาหาร ยารักษาโรค 
อาหารเสริม เครื่องสําอางและเครื่องมือแพทย ไม
เพียงแคเปนองคกรที่กํากับดูแลเทานั้น ประชาชน
สวนใหญไมทราบวาสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาแหงนี้นอกจากจะใหประชาชนไปใชบริการจด
ทะเบียนฉลากผลิตภัณฑของตนเองแลว ภายใน
สํานักงานยังมีสวนที่เปนแหลงใหความรูแกประชาชน
อีกดวยและในปจจุบันสังคมออนไลนนั้นเริ่มมีบทบาท
อยางมากใหชีวิตประจําวัน มีพอคาแมคาในโลก
ออนไลนจํานวนมาก ที่แอบอางการใชเครื่องหมาย
อาหารและยา (อย.) และมีผูบริโภคท่ีหลงเชื่อคํา
โฆษณา ทางสํานักงานพยายามอยางยิ่งที่จะเผยแพร
ขอมูลเรื่องการบริโภคที่ถูกตองใหแกประชาชน 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2562) 
 อาคารสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเปนหนวยงานที่ถูกสรางและใหบริการภายใน
กระทรวงสาธารณสุขเมื่อ ป พ.ศ. 2537 และในป 
พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน 
ไดแก บริเวณสวนพักคอยตอนรับเน่ืองจากอาคารมี
ระยะเวลายาวนานทําใหภายในเกิดความทรุดโทรม
อยางมากและมีอัตรากําลังคนที่เพ่ิมมากขึ้น ทําให
พ้ืนที่เกิดความคับแคบภายในหนวยงานมีสวนที่ให
ความรูแกประชาชนแตประชาชนสวนใหญยังไมดึงดูด
ความสนใจที่จะใหเขาไปใชบริการเทาท่ีควร   
 จากงานวิจัยสหรัฐอเมริกา นักวิจัยจาก 
Florida State University ไดเปดเผยผลการวิจัย
เ กี่ ย ว กั บ สภาพแวดล อม ในก า ร ทํ า ง าน ไ ว ว า
สภาพแวดลอมที่ไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน เชน 
ความสกปรก เสียงดัง หรือขาดแรงกระตุนในการ
ทํางาน สงผลกระทบทําใหกระบวนความคิดและการ
รับรูของพนักงานลดลงในระยะยาว  (อางอิงจาก
เว็บไซต Voice TV ออนไลน) และจากผลงานวิจัยยัง
พบอีกวาสิ่ งตางๆ  ที่อยู รอบตัวที่ เ อ้ืออํานวยให

คนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนหน่ึงที่สําคัญ 
คือ สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก วัสดุอุปกรณ
ในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางาน แสง เสียง (เยาว
ลักษณ กุลพานิช , 2533)  จึงเปนที่มาของการ
เสนอแนะแนวทางการออกแบบปรับปรุงตกแตง
ภายในอาคารสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดวยการนําเอาวิสัยทัศน เอกลักษณขององคกรที่วา 
“เปนองคกรหลักดานคุมครองผูบริโภคและสงเสริม
ผูประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อประชาชน
สุขภาพดี” เปนแรงบันดาลใจ และไปสูแนวความคิด
เพ่ือความย่ังยืนและการผสมผสานกับความเปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติภายใตชื่อแนวคิด “วิถีออรแกนิค” 
โดยการนําเอารูปราง รูปทรง ลวดลายของธรรมชาติ 
และการจําลองบรรยากาศภายในสํานักงานใหเสมือน
กับการน่ังทํางานในสวนอยูใกลชิดธรรมชาติ สงเสริม
บรรยากาศใหมีความผอนคลาย ลดความกดดันจาก
การทํางาน และดึงเอกลักษณขององคกรใหมีความ
ชัดเจน จัดสรรพ้ืนที่อยางเปนสัดสวน เพียงพอตอ
ความตองการของบุคลากรภายในองคกรและเปน
พ้ืนที่ที่ใหประชาชนเขามาใชประโยชนรวมได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาหลักการและแนวคิดในการ
ออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลถึง
ประสิทธิภาพของบุคลากร  

2. เพ่ือศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมและ
ความตองการของผูใชงานภายในหนวยงาน นําไปสู
กระบวนการวิเคราะหงานออกแบบสํานักงาน 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
สํานักงานท่ีสอดคลองกับการใชงานและพฤติกรรมที่
สื่อถึงเอกลักษณขององคกรสํานักคณะกรรมการ
อาหารและยา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยมุงศึกษาหาแนวทางการออกแบบ

ตกแตงภายในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) เพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีที่ใหประชาชนไดแลกเปล่ียน
เรียนรูเกี่ยวกับอาหารและยา ไดใชบริการในดานการ
จดทะเบียนฉลากผลิตภัณฑ  และยั ง เปน พ้ืนที่
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สํานักงานที่มีเอกลักษณขององคกรที่ชัดเจน โดย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถแบงขั้นตอน
และวิธีดําเนินการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้ คือ 
 สวนที่หนึ่ง การศึกษาขอมูลเบื้องตนและการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแก 1) ศึกษารวบรวมขอมูล
เบื้องตน หาขอมูลจากหนวยงาน คนควาขอมูลจาก
เว็บไซตทางการของโครงการ ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลจาก
สถานที่จริ ง  สํารวจ  สังเกตการณกิจกรรมและ
พฤติกรรมของผูใชพ้ืนที่ สัมภาษณผูใชงานภายใน
หนวยงาน  2) ศึกษาลักษณะทางกายภาพ  ที่ตั้ ง 
สิ่งแวดลอมรอบบริเวณโครงการผานทาง Google 
Map ลงพ้ืนที่ทําการถายภาพ และจดบันทึก (ภาพที่ 
1) รวบรวมขอมูลเบื้องตนและจากการเก็บขอมูล
ภาคสนาม เพ่ือนําไปสูวิเคราะหโครงการ (ภาพท่ี 2) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางการเก็บขอมูลจากการลงพื้นท่ี
จริง 

 
ภาพที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหที่ตั้งของโครงการ 

(Site Analysis) 
 

3) กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีที่ทําการวิจัยโดยผูวิจัยจะ
เลือกพ้ืนที่ใชสอยที่มีความเชื่อมโยงกันในแงของการ
ใชงาน 5 พื้นที่ ไดแก วิจัย ไดแก สวนโถงตอนรับและ
พักคอย  ส วนห องประชุ มสั มมนา  ส วนสํ า นัก
เลขาธิการ สวนสํานักงานธุรการ และศูนยสงเสริม
การเรียนรู 4) ศึกษาและวิเคราะหกิจกรรม 
พฤติกรรมการใชงานท่ีเกิดขึ้นภายในสํานักงาน โดย
การลงพ้ืนที่ที่สามารถเขาถึงไดเพ่ือสังเกตการณ และ
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในกรณีของ
พ้ืนท่ีที่ไมสามารถเขาถึงได 5) รวบรวมขอมูลจาก
พฤติกรรมและความตองการของผู ใช งาน และ
องคประกอบพ้ืนท่ีใชสอยเพ่ือนําไปสูกระบวนการ
วิเคราะหการออกแบบ (Design Process) เพ่ือ
นําไปสูการนําเสนอแนวทางการออกแบบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกอบดวย 1) 
การวิเคราะหองคประกอบในแตละพ้ืนที่ใชสอย 
(Function Element) และตารางแสดงคา
ความสัมพันธ (Interaction Chart) 2) การวิเคราะห
ความสัมพันธของพ้ืนที่ใชสอย (Bubble Diagram) 
3) วิเคราะหพ้ืนท่ีใชสอยและทางสัญจร (Function 
Diagram & Circulation) 4) วิเคราะหพ้ืนที่ใชสอย
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ของโครงการ และ5) สรุปพ้ืนที่ใชสอยของโครงการ 
ขั้นตอนท้ังหมดจะทําใหเกิดการแบงพ้ืนที่ใชสอย 
(Zoning)  

 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางกระบวนการวิเคราะหการ
ออกแบบ (Design Process) สวนสํานักเลขาธิการ 
 

สวนท่ีสอง การออกแบบ ไดแก 1) ศึกษา
ขอมูลโครงการที่มีลักษณะใกล เคียงกัน  (Case 
Study) เพ่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบและหาแนวทาง
ในการออกแบบ  2)  นําขอมูลที่หามาไดมาคิด 
วิเคราะหและหาปญหา นําสวนขอดีมาพัฒนาในการ
ออกแบบตอไป  3)  นําแนวคิดในการออกแบบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีมีสื่อถึง
เอกลักษณองคกร 4) เสนอแนะแนวทางการออกแบบ
ในเชิงพ้ืนที่และเชิงสภาพแวดลอม ไดแก การจัดวาง
พ้ืนที่ ใ ช สอย  ทางสัญจรหลั ก และย อยภายใน
สํานักงาน และแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอม
ภายในสํานักงาน ไดแก บรรยากาศภาพรวมภายใน
สํานักงาน โครงสี วัสดุ และรูปแบบการตกแตง
ภายในพ้ืน ผนัง ฝาเพดาน และเฟอรนิเจอร 
 

 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและกระบวนการวิเคราะหงาน
ออกแบบ ผูวิจัยสามารถจัดวางและแบงพ้ืนที่ใชสอยที่
ตองการ โดยมีรายละเอียด คือ องคประกอบพ้ืนที่ใช
สอย ขนาดสัดสวน ตําแหนงของพ้ืนที่ยอยตางๆ ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญตอการจัดวางแปลนในการออกแบบ 
แบงไดเปนการจัดแบงกลุมพ้ืนที่ใชสอย (Zoning) 
(ภาพที่ 4) 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอยางการจัดแบงกลุมพื้นที่ใชสอย 
(Zoning) สวนสํานักงานเลขาธิการ 

 
 ในสวนของการวิเคราะหแนวคิดการออกแบบ
เ พ่ื อ ใช เ ป นแนวทางการออกแบบ สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยาเชิงสภาพแวดลอม 
ผูวิจัยไดนําเอาแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศนขององคกร
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ที่วา “เปนองคกรหลักดานคุมครองผูบริโภคและ
สงเสริมผูประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี” เพ่ือตองการสื่อถึงเอกลักษณ
ขององคกรที่มีภารกิจในดานของการดูแลและเปนท่ี
พ่ึงดานสุขภาพของประชาชนและไปสูแนวความคิด
ในการออกแบบสํานักงานท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอ
การทํางาน และสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน 
ภายใตแนวคิดท่ีชื่อวา “วิถีออรแกนิค” (ภาพท่ี 5)  
 

 
ภาพที่ 5 แนวความคิดในการออกแบบสํานักงาน

เพื่อสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 
 

 โดยการนําเอารูปราง รูปทรง ลวดลายของ
ธรรมชาติ  และการจํ าลองบรรยากาศภายใน
สํานักงานใหเสมือนกับการนั่งทํางานในสวนอยู
ใกลชิดธรรมชาติ สงเสริมบรรยากาศใหมีความผอน
คลาย  ลดความกดดันจากการทํางาน  และดึ ง
เอกลักษณขององคกรใหมีความชัดเจน จัดสรรพ้ืนที่
อยางเปนสัดสวน เพียงพอตอความตองการของ
บุคลากรภายในองคกร  มีบรรยากาศภาพรวม 
(Mood & Tone) ภายในสํานักงานท่ีมีความเรียบ
งาย เนนความโปรง ใชลวดลายไมและโทนสีไมออน 
โทนสีที่มาจากธรรมชาติ ไดแก โทนสีของแกนดอก
ดาวเรือง ไมฟาง เปลือกมะพราว ใบมะมวง เนื่องจาก
เปนสีที่ไดจากธรรมชาติไมถูกปรุงแตงหรือผสมเพ่ิมจะ
ใหความรูสึกถึงความเปนธรรมชาติอยางแทจริง ผอน
คลาย การใชโทสีที่สวางจะชวยทําใหบรรยากาศดู
ปลอดโปรงและสดใส ในชวงเวลากลางวันสามารถรับ
แสงธรรมชาติเขามาชวยสะทอนกับโทนสีออนภายใน
พ้ืนที่สํานักงาน  ลดการใชปริมาณแสงประดิษฐ  
รวมถึงการใชลวดลายเลียนแบบวัสดุธรรมชาติ ไดแก 

ลวดลายของไม ทําใหรูสึกผอนคลาย ลดความเครียด
จากการทํางาน ในรูปแบบการตกแตงแบบเนเชอรัล 
(Natural Style) ผสมผสานความทันสมัย (Modern 
Style) และเปนมิตร เขาถึงไดงายกับผูใชบริการท่ีมา
จากภายนอกดวย (ภาพท่ี 6) 
  

 
 

ภาพที่ 6 ตัวอยางบรรยากาศภาพรวม โทนสี และ
วัสดุที่ใชในการตกแตงภายในสํานักงาน 

 
 ผลการวิจัยจากการจัดแบงกลุมพ้ืนท่ีใชสอย 
(Zoning) และการกําหนดแนวความคิดในการ
ออกแบบ สามารถนํามาสูการลงรายละเอียดของ
แปลนเฟอรนิเจอร (Furniture Lay-out Plan) 
รูปแบบการออกแบบภาพดาน (Elevation) และ
ทัศนียภาพที่แสดงบรรยากาศภายใน  โดยผูวิจัยได
นําเสนอแนวทางการออกแบบภายในสํานักงาน 5 
พ้ืนที่ใชสอยดังนี้ คือ 
 
 1.พ้ืนที่สวนตอนรับพักคอย  
 แนวความคิดในการออกแบบ คือ สวน
ตอนรับพักคอย ใชองคประกอบของสวนในการ
ออกแบบ ประกอบดวย ตนไม ใบไม กอนหิน สราง
บรรยากาศใหผูที่ใชงานสัมผัสไดถึง “สวนในอาคาร” 

บรรยากาศภาพรวมเนนใหผูที่ ใชพ้ืนท่ีรูสึก
สบาย อบอุนเปนกันเอง ลดความกดดัน ผอนคลาย
ใหความรูสึกเหมือนอยูในสวน ใชโทนสีออน ไมออน 
ฝาเพดานติดตั้งดวยโคมไฟตกแตงรูปใบไมที่ถูกตัด
ทอนขนาดใหญเพ่ือใหพ้ืนที่มีเอกลักษณ จดจําไดงาย 
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ภาพที่ 7 แนวความคิดในการออกแบบ 

พื้นที่สวนตอนรับพักคอย 
 

2.สวนพื้นทีห่องประชุมสัมมนา 
แนวความคิดในการออกแบบ  คือ การ

จําลองบรรยากาศเหมือนน่ังอยูใตรมไมขนาดใหญ 
ศึกษาและนําองคประกอบของตนไมมาใชในการ
ออกแบบ ไดแก รูปราง รูปทรง ลวดลายกิ่งไม ใบไมที่
แผกิ่งกานสาขา  

บรรยากาศภาพรวมตองการใหผูที่มาใชงาน
พ้ืนที่แหงนี้รูสึกสงบ อบอุน และสบายภายใตตนไม
ใหญ การเลือกวัสดุที่ ใชตกแตงสวนใหญเปนไม
ตกแตง เลียนแบบใหมีลักษณะการตัดทอนของ
โครงสรางตนไม พ้ืนสวนดานหนาหองประชุมสัมมนา
ใชกระเบื้องเพราะตองรองรับการใชงานท่ีมีการเดิน
สัญจร สวนในหองประชุมสัมมนาใชพ้ืนพรมเพ่ือดูด
ซับเสียง 

 
ภาพที่ 8 แนวความคิดในการออกแบบ 

สวนพื้นที่หองประชุมสัมมนา 

 
ภาพที่ 9 แปลนเฟอรนิเจอรและลวดลายพื้น  
สวนตอนรับพักคอย และสวนพื้นที่หอง

ประชุมสัมมนา 

 
ภาพที่ 10 Isometric View สวนตอนรับและพัก

คอย 
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ภาพที่ 11 ทัศนียภาพ (Perspective)  

สวนตอนรับและพักคอย 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 12 ทัศนียภาพ (Perspective) 
สวนเคานเตอรตอนรับ 

 

 
ภาพที่ 13 ทัศนียภาพ (Perspective)  

ภายในหองประชุมสัมมนา 
 

 3.สวนสํานักงานธุรการ 
 แนวความคิดในการออกแบบ คือ เรื่องราว
ของไมไผ การนําเอาเอกลักษณของการเติบโต การ
ยืนตน ลวดลายของลําตน ลวดลายของการขัดสาน 
รมเงาของใบ มาเปนสวนในการออกแบบพ้ืนท่ีสวน
สํานักงาน  
 บรรยากาศภาพรวม เนื่องดวยสวนสํานักงาน
ธุรการนี้ มีการเขาใชบริการทั้งบุคคลภายในและ
ภายนอก การออกแบบจึงเนนใหมีบรรยากาศที่เปน
มิตร ดูเปนกันเอง มีการจัดวางพ้ืนท่ีเปนสัดสวน มี
ทางเดินสัญจรท่ีเหมาะสม การจัดสภาพแวดลอมเนน
ใชโทนสีออนสบายตา และมีการก้ันพ้ืนที่ แตยังมีการ
เชื่อมโยงกันอยู โดยการใชแผงก้ันที่โปรงหรือเปน
ระแนง 

 
ภาพที่ 14 แนวความคิดในการออกแบบ 

สวนสํานักงานธุรการ 
 

 
ภาพที่ 15 แปลนเฟอรนิเจอรและลวดลายพื้น  

สวนสํานักงานธุรการ 
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ภาพที่ 16 ทัศนียภาพ (Perspective) 

ภายในสวนสํานักงานธุรการ 
 

 4.สวนสํานักเลขาธิการ 
แนวความคิดในการออกแบบ คือ การใช

รูปแบบโครงสรางของการคางไมเลื่อยหรือไมเถายึด
เกาะ เปนไมที่อยูในแปลงผักเปนไมที่นิยมนํามาไขว
กัน เพ่ือใหพืชไดเลื่อยเกาะ เปนของตกแตงสวนผัก
ออรแกนิค  
 บรรยากาศของหองเลขาธิการ จะเนนใชวัสดุ
เปนไม สีออน-เขมสลับกัน มีรายละเอียดของการใช 
Texture ของลายไม การขัดสานของไม ทําให
บรรยากาศดูอบอุน และสบาย เพ่ิมความผอนคลาย 
 

 
ภาพที่ 17 แนวความคิดในการออกแบบ 

สวนสํานักเลขาธิการ 

 
ภาพที่ 18 แปลนเฟอรนิเจอรและลวดลายพื้น 

สวนสํานักเลขาธิการ 
 

 
 

 
ภาพที่19 ทัศนียภาพ (Perspective)  

ภายในหองผูบริหาร สวนสํานักเลขาธิการ 
 

 5.ศูนยสงเสริมการเรียนรู 
 แนวความคิดในการออกแบบ คือ นํารูปแบบ
ของเรือนกระจก มาใชในการออกแบบ เปนเรือน
กระจก หรือเรือนเพาะชําสําหรับปลูกผักออรแกนิค 
โดยการออกแบบไดเลียนแบบโครงสรางเรือนกระจก 
เนนบรรยากาศท่ีเชื่อมโยงพ้ืนที่เขาหากัน ประดับ
ตกแตงดวยตนไมที่สามารถปลูกในที่รมได การใชสี
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โทนออน  ลวดลายจากธรรมชาติ  จะชวยสราง
บรรยากาศใหรูสึกสดชื่นพรอมเรียนรูสิ่งใหม ในพ้ืนที่
นี้บุคคลภายนอกสามารถเขามาใชงานได ดังนั้นการ
ปดกั้นพ้ืนที่จะไมใชผนังทึบ ซึ่งจะเนนเปนกระจกและ
ผนังก้ันที่มกีารฉลุหรือระแนงไม 

 
ภาพที่ 20 แนวความคิดในการออกแบบ 

ศูนยสงเสริมการเรียนรู 

 
ภาพที่ 21 แปลนเฟอรนิเจอรและลวดลายพื้น 

ศูนยสงเสรมิการเรียนรู 

 
ภาพที่ 22 ทัศนียภาพ (Perspective) 

ภายในศูนยสงเสริมการเรียนรู 
 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย .) ใหเปนพ้ืนท่ี
ทํางานขององคกรหลักของประเทศที่คุมครอง กํากับ 
ดูแล  ตรวจสอบและเฝ าระวังทั้ งกอนและหลั ง
ผลิตภัณฑออกสูตลาดใหเปนไปตามท่ีกฎหมายใน
ดานอาหาร ยารักษาโรค อาหารเสริม เครื่องสําอาง
และเครื่องมือแพทย ไมเพียงแคเปนองคกรที่กํากับ
ดูแลเทานั้น นอกจากนั้นยังเปนพ้ืนที่ที่ ใหบริการ
ประชาชนไปใชบริการจดทะเบียนฉลากผลิตภัณฑ 
และยังมีสวนท่ีเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูแก
ประชาชน  ในความเปนสํ านักงานของภาครัฐ 
ประชาชนสวนใหญยังยึดติดกับภาพลักษณที่มีความ
เปนทางการ เขาถึงยาก เปนสถานท่ีที่ดูเครงขรึม 
แนวทางการออกแบบปรับปรุงในงานวิจัยชิ้นนี้
สามารถสรางภาพลักษณใหมๆที่มีสภาพแวดลอมที่ดู
เปนมิตรกับประชาชนใหกับองคกรภาครัฐ และยัง
เปนสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีเพ่ือสงเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานใหกับบุคลากรภายในไดเปน
อยางดีอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 ในการออกแบบปรับปรุ งตกแต งภายใน
สํานักงาน ในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ ไดแก พ้ืนที่สวน
ตอนรับและพักคอย  พ้ืนที่หองประชุมสัมมนา 
สามารถนําไปเปนแนวทางในการออกแบบสํานักงาน
ที่มีลักษณะงานใกลเคียงกันได แตในพ้ืนที่สวนที่
สวนตัวหรือเปนพ้ืนที่ชั้นในของสํานักงานไดแก พ้ืนท่ี
สํานักงานแผนกตางๆรวมไปถึงสํานักงานสวน
ผูบริหารระดับสูง ผูวิจัยมีความจําเปนที่ตองสามารถ
เขาถึงและเก็บขอมูลได หากมีขอจํากัดในการเขาถึง 
อาจจะตอง เ ก็บขอมูลด วยการสอบถาม  หรื อ
สัมภาษณผูที่ใชงานโดยตรงหรือผูที่มีความเกี่ยวของ
เพ่ือให เขาถึงความตองการสวนบุคคลท่ีแทจริง 
ประกอบกับการศึกษาโครงการกรณีศึกษาเพ่ือทําการ
เปรียบเทียบเพ่ือหาแนวทางการออกแบบในจํานวนที่
มากขึ้นเพ่ือความนาเชื่อถือของการสรุปเพ่ือหาเสนอ
แนวทางการออกแบบภายในสํานักงานตอไป 
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