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โครงการปรับปรุงออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
สิรเมศย วิวิธวรกิจ, ธนิต จึงดํารงกิจ
สาขาออกแบบตกแตงภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

บทคัดยอ
โครงการปรับปรุงออกแบบตกแตงภายใน อาคารสํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) อาคาร เอ็กโก เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโครงการศิลปะนิพนธของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีวัตถุประสงคในการทําศิลป
นิพนธเพื่อศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบภายใน อาคารสํานักงาน โดยศึกษารูปแบบ
ของลักษณะตัวอาคาร สภาพแวดลอม ทางสัญจร และงานออกแบบภายในของเดิมโครงการ วัสดุในการตกแตง รวมไปถึง
พฤติกรรมของผูใชบริการและผูใหบริการ เพื่อศึกษาปญหารวมถึงแนวทางการแกไข ที่สามารถนํามาออกแบบใหมีความ
สอดคลองกับการใชงาน ความทันสมัย และความสวยงามภายในของตัวโครงการ โดยมีการรวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษา
เปนแนวทางการออกแบบอาคารสํานักงานที่เกี่ยวของและการวิเคราะหพื้นที่ตางๆและจัดทํารายละเอียดประกอบการ
ออกแบบ การนําเสนอภาพ 3 มิติ ลักษณะสีที่ใชเปน Mood tone ที่สามารถตอบสนองตอ พฤติกรรมการใชงานทั้งยัง
สามารถแกไขปญหา ในพื้นที่ไดเหมาะสมกับการใชงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงอาคารตอไปในอนาคต
คําสําคัญ : สํานักงาน, อาคาร, ปรับปรุง
Keywords : Office, Building, Renovation
บทนํา
สํ านั กงาน บริ ษั ทผลิ ตไฟฟ า จํ ากั ด (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 และมีโครงการที่อยูระหวางกอสราง จํานวน
4 โครงการ คิดเปนปริมาณพลั งไฟฟาตามสัญญาซื้อขาย
และตามสัดสวนการถือหุนประมาณ 331 เมกะวัตต ซึ่งจะ
ทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชยและจายไฟฟาเขาระบบในป
2562 และป 2565 โดยโรงไฟฟาและโครงการตางๆ ผลิต
ไฟฟาจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท
สํ านั กงาน บริ ษั ทผลิ ตไฟฟ า จํ ากั ด (มหาชน)
อาคาร เอ็กโก ไดเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวสูงในปจจุบันอีกทั้งมีการแขงขัน
กันในหลายๆดานรวมถึงทางดานการผลิตกระแสไฟฟาที่
มากขึ้นภาพลักษณ ของการขยายตัวของบริษัท ดังนั้นเพื่อ
ตอบรับกับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพใน

การทํางาน ทางบริษัทจึ งเห็นความสําคัญ เปลี่ยนแปลง
อาคารสํ านั กงาน ให ตอบสนองกั บการทํ างาน และ
ทันสมัย ตัวโครงการมีพื้นที่ใชสอย 42,480 ตารางเมตร ซึ่ง
Function ที่พบวามีปญหาทั้งหมด 5 Functionมีการวาง
ตําแหน งเฟอรนิ เจอร และการใชงานที่ไมลงตัวรวมถึง
วัสดุที่ชํารุดทรุดโทรมจึงไดทําการออกแบบปรับปรุงให
ตอบสนองต อการใช งานที่ เหมาะสมจึ งเป นที่ มาของ
โครงการปรั บปรุ งสํ านั กงาน บริ ษั ทผลิ ตไฟฟ า จํ ากั ด
(มหาชน) อาคาร เอ็กโก โดยจะทําการปรับปรุงใหเขากับ
ยุ คสมัยที่ มีความก าวหน าต างๆทั้งด านเทคโนโลยีการ
ออกแบบและงานระบบตางๆเพื่อส งเสริ มคุณภาพการ
ทํางานของคนในองคกร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อการปรับปรุงออกแบบตกแตงภายใน
พฤติ กรรมของผู ใช งานภายใน บริ ษั ทผลิ ตไฟฟ า จํ ากั ด
(มหาชน) อาคาร เอ็กโก เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาสัดสวนและรูปแบบเฟอรนิเจอร
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สํานักงานรวมถึงแนวทางการออกแบบภายในที่สอดคลอง
และเหมาะสมกับองคกร
3. เพื่อศึกษาวัสดุในการตกแตง สํานักงาน ที่
เหมาะสมกับการใชงานในปจจุบันและอนาคต
ระเบียบวิธีวิจัย
โครงการปรั บปรุ งออกแบบตกแต งภายใน
สํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) อาคาร เอ็กโก
สามารถแบงขั้นและวิธีดําเนินการศึกษาออกเปน 2 สวน
ดังนี้ คือ
1. สวนการศึกษาขอมูลเบื้องตนหลักการวิเคราะห
ขอมูล โดยรวบรวมขอมูลดานสถาปตยกรรมที่ตองการใช
ในการออกแบบ ผังบริเวณ ผังพื้น ผังฝา ผังงานระบบ รูป
ด านอาคาร และข อมู ลอื่ นๆที่ เกี่ ยวข อง การเก็ บข อมู ล
ภาคสนามจากการสําภาษณผูจัดการฝายอาคาร และสํารวจ
สถานที่จริง การถายภาพและบรรยากาศจริง
2. สวนการออกแบบ ไดมกี ารสังเคราะหสรุปขอมูล
ที่เปนประโยชนเพื่อนําไปเปนแนวทางในการออกแบบ และ
การกํ าหนดแนวทางในการออกแบบที่ สอดคล องกั บ
วั ตถุ ประสงค ของโครงการ โดยการศึ กษาพื้ นที่ ใช สอย
พฤติกรรมการใชงาน การทํางาน ความสัมพันธ รวมถึงงาน
ระบบที่เกี่ยวของของ พื้นที่ส วนตอนรับ พื้นที่ห องสมุด
และ พื้นที่ Coworking Space พื้นที่สํานักงานแผนกบัญชี
การจั ดการ ชั้ น11 พื้ นที่ สํ านั กงานส วนบริ หาร พื้ นที่
Conference room รวมถึ ง วิ เ คราะห ก ารใช ง านของ
เฟอร นิ เจอร สํ านั กงาน และวิ ธี การแก ป ญหาโดยการ
นําเสนอในรูปแบบภาพ 3 มิติ รวมถึงรายระเอียดของการ
เขียนแบบ
องคประกอบ

มาตรฐานการออกแบบ

พื้นที่ (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
เพื่อหาแนวทางการแกป ญหาในพื้นที่สว นตางๆ ใน
สํานักงานให มีพื้นที่และการจัดวางแปลนที่ตองการ
ตอบสนองการใช ง านที่ เ หมาะสมต อ พฤติ ก รรม
ผูใชงานและใชเป นแนวทางในการออกแบบรวมถึง
ภาพลักษณขององคกรธุรกิจขององคกรเปนธุรกิจดาน
พลังงาน ซึ่งเปนตัวกําหนด Mood Tone และได
จัดทํารายละเอียดของโครงการดังนี้ คือ Furniture
lay-out-plan, Pattern for plan, Ceiling
Lighting& Air condition, Elevation ที่เกิดจากการ
วิเคราะหขอดีและขอเสียของโครงการเดิม เพื่อนํามา
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสม เพื่อใหไดซึ่งมาตรฐานของ
พื้นที่ทั้งหมดที่มีการใชงาน
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รูปที่ 6 รายละเอียด Ceiling lighting Air
condition plan

รูปที่ 3 การกําหนด Mood Tone

รูปที่ 7 รายละเอียด Pattern for plan

รูปที่ 5 รายละเอียด Furniture lay out plan
รูปที่ 8 รายละเอียด elevation
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แนวคิดในการออกแบบอาคารสํานักงา(Concept
of Design) คือ ความกาวไกลที่ไมไดหมายถึงเพียงแค
เทคโนโลยีเทานั้น แตรวมถึงแนวคิด และวัสดุที่เลือกใช
ในการออกแบบ (Futuristic) จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและรูปแบบการทํางานสมัยใหม ซึ่งการทํางานใน
ปจจุบันไดนําเอาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้นทําให
การทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งปจจุบันการทํางานไมได
เป นพี ยงการทํ างานติ ดกั บโต ะทํ างานเท านั้ น แต ยั ง
สามารถออกไปทํางานในที่ตาง ๆได โดยการใชเทคโนโลยี
ชวยในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง ดดยในแตละพื้นที่มีการใช
แนวความคิดในการออกแบบดังนี้
1. สวนตอนรับ คือ พื้นที่สําหรับใหขอมูลและ
ติ ดต อสอบถาม ที่ เป นพื้ นที่ สํ าหรั บแสดงภาพลั กษณ
องคกร

รูปที่ 9 FURNITURE LAY OUT บริเวณพื้นที่
ตอนรับ

การบริการดานอื่นๆที่เปนพื้นที่สําหรับ เชาทํางานเปน
กลุ มหรื อประชุ มได ด ว ย และยั งมี ร านกาแฟที่ เป ด
ให บริ การทั่ งพนั กงานภายในสํ านั กงานและ
บุคคลภายนอก อีกดวย

รูปที่11 FURNITURE LAY OUT หองสมุด และ
พื้นที่ Coworking Space

รูปที่12 PERSPECTIVE หองสมุด และ พืน้ ที่
Coworking Space

รูปที่ 10 PERSPECTIVE บริเวณพื้นที่ตอนรับ
2. หองสมุด และ พื้นที่ Coworking Space
เป น พื้ น ที่ สํ า หรั บ อ า นหนั ง สื อ และสามารถให
บุคคลภายนอกเขามาใชบริการได ซึ่งพื้นที่นี้เปนพื้นที่มี

รูปที่13 FURNITURE LAY OUT หองสมุด และ
พื้นที่ Coworking Space
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4. สํานักงานสวนบริหาร เปนพื้นที่การทํางาน
สําหรับผู บริ หารในองคกรณ จึ งตองมีการแบงพื้นที่
ชัดเจนและเปนสวนตัว และยังคํานึงถึงความปลอดภัย
มากกวาพื้นที่ทํางานทั่วไป การออกแบบพื้นที่บริหารได
นําเอารูปแบบเฟอรนิเจอรที่ดูทันสมัย รวมถึงวัสดุและ
งานระบบตาง ๆที่เหมาะสมกับการทํางาน
รูปที่14 PERSPECTIVE หองสมุด และ พื้นที่
Coworking Space
3. สํานักงานแผนกบัญชี การจัดการ เปน
พื้ น ที่ ส ว นสํ า นั ก งานของพนั ก งานในองค ก ร ซึ่ ง มี
รู ปแบบการทํา งานที่ทั น สมัย โดยการจั ดพื้น ที่ เป น
สัดสวนแตไมเปนหองที่ทําใหอึดอัดจนเกินไป และยัง
สามารถทํางานกับเปนกลุมได อยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นดวย รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชใน
การทํางานทําใหการทํางานมีความหนาสนใจและ ล่ํา
สมัย ซึ่งการจัดพื้นทีเ่ ฟอรนิเจอร ไดมีการออกแบบชุด
เฟอร นิ เ จอร แ บบใหม เ พื่ อ ให เ ค า กั บ ภาพรวมของ
Concept และภาพลักษณขององคกร เวลาที่มีผูมา
ติดตอ

รูปที่17 FURNITURE LAY OUT สํานักงานสวน
บริหาร

รูปที่18 PERSPECTIVE สํานักงานสวนบริหาร
รูปที่15 FURNITURE LAY OUT สํานักงานแผนก
บัญชี การจัดการ

5. พื้นที่ Conference room เปนพื้นที่
สําหรับหองประชุมที่มีการแบงพื้นที่สําหรับการประชุม
โดยไมไดรวมอยูกับพื้นที่ทํางานอื่น ๆ เนื่องจากตองการ
ใหองคกรสามารถเขาถึงการใชงานประชุมไดทุกแผนก

รูปที่16 PERSPECTIVE สํานักงานแผนกบัญชี การ
จัดการ
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เอกสารอางอิง
นภาพรรณ สุทธะพินทุ 2556. การออกแบบและจัดพื้นที่
สํานักงาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ส.ส.ท.
เนตรพัณณา ยาวิราช 2556. การจัดการสมัยใหม =
Modern management. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
บริษัททริปเพิ้ลกรุป
ปยานันท ประสาสราชกิจ, 2521 การออกแบบดวย
ทฤษฎี สี) [กรุ งเทพฯ] : บริ ษัท พริ กหวาน
กราฟฟค จํากัด, [2543]
รูปที่19 FURNITURE LAY OUT Conference room พิบูลย ดิษฐอุดม, 2534 การออแบบแสงวางกรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535
สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2545 การบริหารสํานักงาน =
Office management กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545

รูปที่ 20 PERSPECTIVE Conference room
สรุปและอภิปรายผล
การศึ กษาเพื่ อเสนอแนวทางการออกแบบ
ปรั บปรุ งตกแต งภายใน สํ านั กงาน บริ ษั ทผลิ ตไฟฟ า
จํ ากั ด (มหาชน) อาคาร เอ็ กโ ก เขตหลั กสี่
กรุงเทพมหานคร เปนการเสนอขึ้นเพื่อเปนขอมูลในการ
ปรั บปรุ งอาคารสํ านั กงานรู ปแบบใหม โดยมาใช ใน
รู ปแบบของ เฟอร นิ เจอร ระบบไฟฟ าแสงสว าง การ
ตกแตงพื้น ผนัง ฝาเพดาน รวมถึงวั สดุ ที่นํามาใชดวย
เพื่อตอบสนองตอความตองการและพฤติกรรมการทํางาน
ภายในองคกร ที่สอดคลองกับปจจุบัน และอนาคต จาก
การศึกษาลักษณะการทํางาน การใชเฟอรนิเจอร รูปแบบ
เฟอรนิเจอร ที่มีการพัฒนาใหดูทันสมัยมากขึ้น ทั่งระบบ
การทํางานที่ตองใชระบบของเทคโนโลยี Internet เขามา
มีสวนรวมในการทํางาน ในทุกขั้นตอน และยังเปนการ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรดวย
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