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บทคัดย่อ 
 

การเปลี่ยนแปลงและย้ายพื้นที่ศูนย์สร้างสรรคง์านออกแบบซึ่งเป็นอาคารศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านการออกแบบขนาดใหญ่ไปยังอาคารไปรษณีย์กลางต้องมีการเตรียมการที่มีประสิทธิภาพและเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจต่อพนักงาน การวิจัยนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจ
ความพึงพอใจของพนักงาน จ านวน 43 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบกับการศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง จ านวน 7 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  
พื้นที่ใหม่แตกต่างจากพื้นที่ เดิมทุกด้าน ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้จัดท าแผนการด าเนินการร่วมกัน เพื่อให้ 
การด าเนินการมีประสิทธิภาพและรองรับความแตกต่างของพื้นที่อย่างลงตัว โดยพนักงานมีความพึงพอใจต่อ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ปัจจัยที่พนักงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า ได้แก่ (1) อุณหภูมิและระบบการระบายอากาศ  
(2) การใช้สีและวัสดุตกแต่งภายใน (3) ความสะดวกในการเดินทาง (4) ต าแหน่งที่ตั้งของที่ท าการใหม่  
(5) การบ ารุงรักษาอาคารและงานระบบต่าง ๆ (6) บริษัทผู้รับจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
(7) ระยะเวลาในการย้ายที่ท าการ (8) ระยะเวลาในการเตรียมการก่อนการย้ายที่ท าการ และ  
(9) การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน  
 

ค าส าคัญ: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร, ความพึงพอใจ, การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
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ABSTRACT 
 

Thailand Creative and Design Center (TCDC) is a large public space used as a 
learning center and a source of research on design and creativity for Thai society. Changing 
location from the Emporium to Grand Postal Office needs to be well prepared so that space 
and resources are used efficiently and users are satisfied. This research aims to evaluates the 
satisfaction of the employees on this change, compare the physical characteristics of the area 
before and after the change including the internal contexts, change process, and related 
factors. The researcher collected data by using a questionnaire to evaluate the satisfaction of 
43 samples and comparative study of physical characteristics before and after the change 
including interviewing 7 respondents involved to the change process. Then, data were 
analyzed by descriptive statistics and content analysis, respectively.  

The research found that the new space differ from the old. The participants of 
this change set a plan to make the operation more efficient and able to accommodate the 
new environment of space more effective. The employees were satisfied with the changes at 
a high level. However, the factors that are less satisfied include: (1) the temperature and 
ventilation system; (2) the use of colors and interior materials; (3) the ease of travel;  
(4) the location of the new office; (5) the maintenance of buildings and building system;  
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(6) material handling company; (7) the period of the moving; (8) the period of preparation 
before moving; and (9) hearing opinions of the employees. 

 
Key Words: Thailand Creation and Design Center, satisfaction, workplace changing, employees. 
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4.3 ห้องเวิร์คช็อป (The Workshop Room) ของศูนย์สร้างสรรคง์านออกแบบ ณ ศูนยก์ารคา้ 44 
     เอ็มโพเรยีม (กอ่นและหลังการเปลี่ยนแปลง) 
4.4 พื้นที่ครีเอทีฟสเปซ (The Creative Space) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ ศนูย์การค้า 45 
     เอ็มโพเรยีม (กอ่นและหลังการเปลี่ยนแปลง) 
4.5 ห้องประชุม (The Auditorium) ของศนูย์สรา้งสรรค์งานออกแบบ ณ ศูนยก์ารค้าเอม็โพเรยีม 45 
     (ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง) 
4.6 แกลเลอรี ่2 (Gallery 2) ของศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม 46 
     (ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง) 
4.7 ผังพื้นที่ศูนยส์รา้งสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรกั (หลังการเปลี่ยนแปลง 47 
 พื้นที่). 
4.8  ผังอาคารด้านหน้าของศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรัก  48 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
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4.9  ผังอาคารด้านขา้งของศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรัก  49 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นท ี
4.10 ผังพื้นที ่Front Lobby ของศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  50 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
4.11 ผังพื้นที ่Auditorium ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  51 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
4.12 ผังพื้นที ่TCDC Office ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  52 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
4.13 ผังพื้นที ่Meeting Room ของศูนย์สร้างสรรคง์านออกแบบ ณ อาคารไปรษณยี์กลาง บางรกั  53 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
4.14 ผังพื้นที ่Function Room ของศูนย์สร้างสรรคง์านออกแบบ ณ อาคารไปรษณยี์กลาง บางรกั  54 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
4.15 ผังพื้นที ่Creative Space ของศูนย์สร้างสรรคง์านออกแบบ ณ อาคารไปรษณยี์กลาง บางรกั  55 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
4.16 ผังพื้นที ่Back of House ของศูนย์สร้างสรรคง์านออกแบบ ณ อาคารไปรษณยี์กลาง บางรกั  56 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
4.17 ผังพื้นที ่Back Lobby และ Gallery ของศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง  57 
 (บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่) 
4.18 ผังพื้นที ่Material and Design Innovation Center ของศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ  58 
 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรกั (หลังการเปลี่ยนแปลงพืน้ที)่ 
4.19 ผังพื้นที ่Maker Space ของศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  59 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
4.20 ผังพื้นที ่Resource Center ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรกั  60 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
4.21 บรรยากาศภายในศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรกั  61 
 (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร (ศสบ.) หรือ Thailand Creative and Design 
Center (TCDC) เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ Office 
of Knowledge Management and Development (OKMD) ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้น               
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 เปิดให้บริการ                
ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย                  
สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของ                   
นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความพร้อมส าหรับการก้าวสู่อนาคต (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป.)  

ปัจจุบันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ได้ย้ายสถานที่ท าการไปยังอาคาร           
ไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ซึ่งเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560                   
เนื่ องจากหมดสัญญาเช่าพื้นที่ กับศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ทางคณะผู้บริหารศูนย์สร้ างสรรค์                    
การออกแบบ จึงพยายามหาพื้นที่ที่มีขนาดเพียงพอที่จะสามารถรองรับบริการของศูนย์สร้างสรรค์                      
การออกแบบได้ทั้งหมด ซึ่งได้พิจารณาตัดสินใจย้ายศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง 
บางรัก เนื่องจากต้องการให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้พื้นที่อาคารเก่าให้เต็มประสิทธิภาพ โดยการผสาน
บริการสมัยใหม่ให้เข้ากับการรีโนเวทอาคารเก่า 80 ปี ให้คงไว้ซึ่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและวัสดุเดิม                 
ของอาคารเดิมให้มากที่สุด เพื่อให้กลายเป็น public space ขนาดใหญ่ที่จะเกิดกิจกรรมขึ้นมากมาย               
และเกิดการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ (อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล, 2559) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของ                 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีปัจจัยและ
กระบวนการที่มีความส าคัญ ส่งผลต่อการด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนต่าง ๆ และการใช้งานอาคาร             
ทั้งในส่วนของบุคลากรในองค์กรและผู้ใช้บริการของศูนย์ฯ การศึกษาถึงกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(change management) จึงเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึง 

การบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management: FM) นอกจากจะเป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแล้ว (สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร, 2560) ยังเป็นการจัดการพื้นที่ (space 
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management) ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเหมาะสมที่สุด ผู้ใช้อาคารมีความพึงพอใจในระดับ              
ที่ยอมรับได้ และลดค่าใช้จ่ายขององค์กรให้ได้มากที่สุด จึงต้องอาศัยความรู้ทั้งในด้านการออกแบบ การดูแล
รักษา การซ่อมบ ารุง และการบริหารจัดการ เพื่อท าให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
นโยบายขององค์กร ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากที่สุด (บัณฑิต จุลาสัย และเสริชย์                   
โชติพานิช, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับการปรับปรุงอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ของศูนย์สร้างสรรค์                      
การออกแบบ กรุงเทพมหานคร การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรอาคาร                    
ที่จ าเป็นต้องมีการเตรียมการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร                
ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.2 ค าถามของงานวิจัย 
 

1.2.1 กระบวนการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนอย่างไร 

1.2.2 กระบวนการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีผลต่อผู้ใช้งานอาคารอย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  

1.3.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

1.3.2  เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 
ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

1.3.3 เพื่อศึกษาแนวคิด นโยบาย บริบทภายในองค์กร กระบวนการเตรียมการและ                  
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 
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1.4 ขอบเขตของการวิจยั 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยท าการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

กรุงเทพมหานครที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่  ภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรอาคารและหลักการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ (space change)  

1.4.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

กรุงเทพมหานคร (ทั้งที่ท าการเดิมและที่ท าการใหม่) สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured 
interview) และส ารวจความพึงพอใจของพนักงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้า
ท างานตั้งแต่ช่วงที่ยังด าเนินการที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) 

1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ในการศึกษา คือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ได้แก ่
1.4.3.1 ที่ท าการเดิม ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท                

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
1.4.3.2 ที่ท าการใหม่ ตั้งอยู่ที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง                     

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอย 9,000 ตารางเมตร 
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 

ผู้วิจัยท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากต ารา บทความทางวิชาการ งานวิจัย                   
ที่เกี่ยวข้อง ส ารวจลักษณะทางกายภาพ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ระหว่างเดือนกันยายน 2560 
– เดือนพฤษภาคม 2561 

 
1.5 ขั้นตอนการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการศึกษา (แสดงได้ดังภาพที่ 1.1) ดังนี ้
1.5.1 ทบทวนวรรณกรรมจากต ารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.5.2 ก าหนดขอบเขตของการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
1.5.3 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
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1.5.3.1 ท าการส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง โดยท าการศึกษารูปแบบการวางผังและการจัดสรร              
พื้นที่ใช้สอย จากรูปแปลนอาคาร การสังเกต การจดบันทึก และการบันทึกภาพถ่าย 

1.5.3.2 ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่            
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด นโยบาย บริบทภายในองค์กร 
รวมถึงกระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

1.5.3.3 ท าการประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถาม 

1.5.4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
1.5.5 สรุปผลการวิจัยและน าเสนอรูปแบบของการเตรียมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ขนาดใหญ่                

ที่ได้จากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 แผนภูมิขั้นตอนการวิจัย, โดย ผู้วิจัย, 2560. 
 
 

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลขอ้มูล 

สรปุผลการวิจยั 

น าเสนอรูปแบบของการเตรียมการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่

ก าหนดขอบเขตของการวิจยัและระเบยีบวธิีวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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1.6 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดการวิจยั, โดย ผู้วิจัย, 2560. 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

1. ลักษณะทางกายภาพ (ที่เดิม/ที่ใหม่) 
- รูปแบบการวางผัง 
- การจัดสรรพื้นที่ใชส้อย 

2. แนวคิด/นโยบายในการเปลี่ยนแปลง 
3. บริบทภายในองค์กร 
- รูปแบบองค์กร 
- เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
- โครงสร้างองค์กร 
- วัฒนธรรมองค์กร 

4. กระบวนการเตรียมการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่
- วัตถุประสงค ์
- ขั้นตอนและวิธีการ 
- ปัญหาและอุปสรรค 
- ผลกระทบที่เกดิขึ้น 

5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที ่
- พื้นที ่
- ทรัพยากร 
- วัสดุอุปกรณ ์
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

ตัวแปรตาม 
 

ความพึงพอใจของพนักงาน 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 
 

1.7.1 ผู้บริหารอาคารสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ขนาดใหญ่ได ้

1.7.2 เจ้าของอาคารสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ในขั้นตอนการวางแผนเปลี่ยนแปลงพืน้ที่และการจัดเตรียมพื้นที่อาคารได ้

1.7.3 หน่วยงานภาครัฐสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นกรณีศึกษาในการน าอาคารเก่ามาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าเชิงสังคมและวัฒนธรรมได้ 

1.7.4 ผู้ที่สนใจสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปต่อยอดและศึกษาในประเด็นที่ไม่ครอบคลุม
เพิ่มเติมได้ 
 
1.8 นิยามศัพท ์

 
1.8.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่หมายถึง ล าดับขั้นตอน วิธีการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่และการจัดเตรียมพื้นที่อาคาร เพื่อให้การด าเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร จากชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  

1.8.2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ              
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยย้ายที่ท าการจากชั้น 6 
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ : กรณีศึกษา  
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 
2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
2.3 หลักการบริหารทรัพยากรกายภาพ 
2.4 หลักการออกแบบพื้นที่นิทรรศการ 
2.5 การใช้อาคารเก่าในฟังก์ชั่นใหม่ 
2.6 หลักการเกี่ยวกับบริบทองค์กร 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 
  

2.1.1 ความเป็นมา 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร (ศสบ.) หรือ Thailand Creative and 

Design Center (TCDC) เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ 
Office of Knowledge Management and Development (OKMD) ในสั งกัดส านักนายกรั ฐมนตรี                   
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547                    
เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม โดยมีวัตถุประสงค์
หลักให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
สังคมไทย สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ
ของนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความพร้อมส าหรับการก้าวสู่อนาคต ปัจจุบันได้ย้ายที่ท าการไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง 
บางรัก ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป.)  
เป็นต้นมา 
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2.1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีภารกิจรวม 4 ด้าน เพื่อเป็นหน่วยงาน

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป.) ประกอบด้วย 
2.1.2.1 creative vision โดยจัดท าโครงการศึกษาวิจัยและให้ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ในการพัฒนาฐานข้อมูล นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.1.2.2 creative business โดยการจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อการสร้าง

เครือข่ายการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และการสนับสนุนให้เกิดการน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจของภาคเอกชนและบริการของภาครัฐ บนฐานความรู้ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” (design 
thinking) อันเป็นแนวคิดที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างเห็นพ้องว่า เป็นองค์ความรู้ที่ท าให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์             
มีโอกาสประสบความส าเร็จมากขึ้น เป็นแนวทางในการปรับองค์กรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด 

2.1.2.3 creative center โดยสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ที่จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง การเพิ่มพูนความรู้              
ด้วยนิทรรศการการบรรยายและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจากห้องเมคเกอร์ ตลอดจนการจัดพื้นที่ที่สร้าง
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลากหลายสาขา นอกจากนี้ ยังขยายพื้นที่การให้บริการไปสู่
พื้นที่ต่าง ๆ ในรูปแบบสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น หน่วยบริการ mini TCDC ที่ตั้งอยู่ใน 
สถาบันการศึกษา รวม 13 แห่งทั่วประเทศ และ TCDC Commons พื้นที่ท างานของชุมชนนักออกแบบ            
ในกรุงเทพมหานคร อีก 2 แห่ง 

2.1.2.4 creative Thailand โดยการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดียที่ช่วยกระตุ้น
จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อการสร้างสังคมที่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของความคิดสร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ 

2.1.3 ห้ามิติการท างานและงานบริการใหม่ 
ภายใต้บริบทแห่งการสร้างสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

กรุงเทพมหานคร ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ได้น าเสนอ 5 มิติการท างานและงานบริการใหม่ที่จะ              
ตอบโจทย์อย่างเข้มข้น ชัดเจน และหลากหลายมากยิ่งขึ้น (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป.) ดังนี ้

2.1.3.1 business development บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมที่มี
คุณค่าและยั่งยืน น าเสนอกิจกรรมและบริการเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการออกแบบบริการ โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในและ
ต่างประเทศมาช่วยกันผลักดันการเริ่มต้นและการเติบโตของธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ทั้งในภาคการผลิตและ      
ภาคบริการ เพื่อน าไปสู่โอกาสของนวัตกรรมที่เป็นจริงได้ทั้งในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้คน  
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2.1.3.2 multi-disciplinary learning สร้างสนามการเรียนรู้และต่อยอดทักษะอย่างมือ
อาชีพ สร้างสรรค์พื้นที่ส าหรับการแบ่งปันองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากการท างานจริง การอ่าน 
การใช้สื่อมัลติมีเดีย โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมทรัพยากรความรู้ที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ไว้กว่า 50,000 รายการ พร้อมฐานข้อมูลที่เจาะลึกในด้านเทรนด์และสถิติตลาดโลก 
รวมถึงมีแผนการน าเสนอองค์ความรู้ที่มีคุณค่าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมายตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นการจัด
นิทรรศการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย และเวทีชุมนุมความคิดประจ าปี เป็นต้น 

2.1.3.3 networking and partnership เปิดประตูให้โอกาสกับเครือข่ายและชุมชน                        
คนสร้างสรรค์ พัฒนากิจกรรมและฐานข้อมูลเครือข่ายนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาส 
ในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ  

2.1.3.4 creative district ร่วมพัฒนาย่านสร้างสรรค์ที่ก าลังเติบโต มุ่งมั่นและจริงใจที่จะ
พัฒนาย่านเจริญกรุงให้เติบโตเป็นย่านสร้างสรรค์ (creative district) บนพื้นฐานของการพัฒนาแบบมี               
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน (co-creation) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนกิจกรรมต่าง ๆ                 
ที่สอดคล้องต่อพื้นที่ทางกายภาพของเจริญกรุงและตอบโจทย์ความต้องการของคนในย่านได้อย่างแท้จริง  

2.1.3.5 regional access ขยายมิติการเข้าถึงแหล่งความรู้สู่ระดับภูมิภาค ค้นหาแนวทาง
ใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาช่องทางการเข้าถึงความรู้ระดับภูมิภาค ผ่านทางศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น รวมถึง mini TCDC center (เครือข่ายแหล่งความรู้ใน
สถาบันการศึกษา รวม 35 แห่งทั่วประเทศ) รวมถึง TCDC commons (ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ   
การสื่อสาร) ที่ IDEO Q จุฬา-สามย่าน ภายใต้ความร่วมมือกบับริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

2.1.4 การจัดสรรพื้นที ่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก มีพื้นที่

ทั้งหมด 5 ชั้น ต้ังอยู่ด้านปีกซ้ายของอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยพื้นที่ทั้งหมดของไปรษณีย์กลาง                
บางรัก มีประมาณ 12,000 ตารางเมตร แต่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ได้เข้าใช้พื้นที่
ทั้งหมด 9,000 ตารางเมตร รวมทั้งหมด 5 ชั้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแต่เดิมนั้นอาคาร
ไปรษณีย์กลาง บางรัก มีทั้งหมด 4 ชั้น แต่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ได้ท าการต่อเติม
ขยายพื้นที่เข้าไปเพิ่มเป็น 5 ชั้น โดยมีการจัดสรรพื้นที่ตามกิจกรรมที่หลากหลาย (ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ, 2559)
ดังนี้ 
 

Ref. code: 25605916033250DYQ



 10 

28 

 
ภาพที่ 2.1 การออกแบบด้านหน้าอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ที่ท าการใหม่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร. จาก TCDC เจริญกรุง design center โฉมใหม่บนตึกเก่าไปรษณีย์กลางที่มีอายุเกือบ  
80 ปี, โดย ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ, 2559. 
 

ชั้นที่ 1 พื้นที่จัดนิทรรศการ เป็นพื้นที่ที่ ใช้จัดงานนิทรรศการตามโอกาสต่าง ๆ 
ปรับเปลี่ยนหมุมเวียนกันไปตามคอนเทนต์ทีศู่นย์สร้างสรรค์งานออกแบบจัดตามปกต ิ

 

 
ภาพที่ 2.2 การออกแบบชั้นที่ 1 พื้นที่จัดนิทรรศการ. จาก TCDC เจริญกรุง design center โฉมใหม่ 
บนตึกเก่าไปรษณีย์กลางที่มีอายุเกือบ 80 ปี, โดย ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ, 2559. 

 
ชั้นที่ 2 พื้นที่การออกแบบนวัตกรรม เป็นพื้นที่ที่มีการรวบรวมนวัตกรรมเอาไว้มากมาย 

และหลากหลาย มีวัสดุทีเ่ป็นไม้และผ้ากว่า 30,000 ชิ้นในโซนนี ้
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ภาพที่ 2.3 การออกแบบชั้นที่ 2 พื้นที่การออกแบบนวัตกรรม. จาก TCDC เจริญกรุง design center โฉมใหม่
บนตึกเก่าไปรษณีย์กลางที่มีอายุเกือบ 80 ปี, โดย ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ, 2559. 

 
ชั้นที่ 3 พื้นที่ส าหรับลงมือปฏิบัติจริง เป็นพื้นที่เตรียมพร้อมสู่โลกของการท าธุรกิจ                         

มีอุปกรณ์งานช่างที่หลากหลาย  
 

 
ภาพที่ 2.4 การออกแบบชั้นที่ 3 พื้นที่ส าหรับลงมือปฏิบัติจริง. จาก TCDC เจริญกรุง design center                 
โฉมใหม่บนตึกเก่าไปรษณีย์กลางที่มีอายุเกือบ 80 ปี, โดย ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ, 2559. 

 
ชั้นที่ 4 พื้นที่ข้อมูล resource center เป็นห้องสมุดและห้องทฤษฎี มีสื่อการเรียนรู้

มากกว่า 50,000 รายการ รวมทั้งหนังสือและมัลติมีเดียต่าง ๆ 
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ภาพที่ 2.5 การออกแบบชั้นที่ 4 พื้นที่ข้อมูล resource center. จาก TCDC เจริญกรุง design center                 
โฉมใหม่บนตึกเก่าไปรษณีย์กลางที่มีอายุเกือบ 80 ปี, โดย ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ, 2559. 

 
ชั้นที่  5 พื้นที่การเรียนรู้  สันทนาการ และปรึกษาธุรกิจ เป็นพื้นที่พื้นที่โล่งแจ้ง                

ขยายออกไปเป็นสวน ส าหรับกิจกรรมสันทนาการ อีกส่วนเป็นโซน creative space ที่มีพนักงาน                
ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจประจ าการอยู่ รวมถึงโซนคล้ายห้องสมุด ซึ่งมีนิตยสารให้เลือกมากมาย ทั้งด้านธุรกิจ
และการออกแบบดีไซน์ตามสไตล์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

 

 
ภาพที่ 2.6 การออกแบบชั้นที่ 5 พื้นที่การเรียนรู้. จาก TCDC เจริญกรุง design center โฉมใหม่บนตึกเก่า
ไปรษณีย์กลางที่มีอายุเกือบ 80 ปี, โดย ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ, 2559. 
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2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 

2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเมื่อได้รับความสุขหรือความผิดหวังจาก                  

การเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังในผลลัพธ์ของสิ่งที่ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการพอดีกับ
ความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ (Kotler, 2000) และยังหมายความถึง ระดับความรู้สึกของลูกค้า            
ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบการรับรู้การท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า ถ้าผลการ
ท างานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์             
สูงกว่าความคาดหวังมาก ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)                
จึงสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือคุณค่าที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการได้รับจาก             
ความคาดหวังที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ส าหรับธุรกิจบริการ สามารถพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่ โดยวัดจาก                   
(1) การให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การให้บริการที่มีความยุติธรรม (2) ความเสมอภาค (3) การให้บริการ               
ที่รวดเร็วและทันต่อเวลา คือ การให้บริการตามลักษณะความจ าเป็นรีบด่วน (4) การให้บริการอย่างพอเพียง 
คือ ความเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (5) การให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่า                  
จะบรรลุผล และ (6) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทั้งด้านปริมาณและ                     
ด้านคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ (Millet, 1954) 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
ทฤษฎีความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับลักษณะและความ

ต้องการของมนุษย์ ในอดีตที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอแนวคิดที่และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึง
พอใจ ดังนี้  

2.2.2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Maslow, 1970) โดยมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ดังนี้  

(1) ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามล าดับขั้นความส าคัญ โดยเริ่มจาก 
ความต้องการขั้นต่ าไปสู่ความต้องการขั้นสูง มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ เมื่อความต้องการหนึ่งได้รับ 
การตอบสนองแล้ว จะไม่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น แต่จะมีความต้องการในระดับสูงกว่าเข้ามาแทน 
และเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น  

(2) ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์มี 5 ระดับ คือ 1) ความต้องการทางกายภาพ 
เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
เป็นต้น 2) ความต้องการทางร่างกาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อความต้องการทั้งหมดยังไม่ได้รับ
การตอบสนอง 3) ความต้องการความปลอดภัย เป็นการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ 
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ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ รวมถึงการประกันความมั่นคงในหน้าที่การงานและ
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 4) ความต้องการความรักและความต้องการทางสังคม 
เป็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันและการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และ 5) ความต้องการ
การยกย่อง เป็นความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจในตนเอง เป็นความต้องการที่จะให้ผู้อื่น 
ยกย่องสรรเสริญตนเมื่อท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส าเร็จ  

2.2.2.2 ทฤษฎี ERG (Clayton, 1976) โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่ว่าความต้องการมีอิทธิพล
ต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

(1) ความต้องการเพื่อการด ารงชีวิต เป็นความต้องการทางกายภาพและ 
ความต้องการทางวตัถุที่ช่วยให้มนุษยส์ามารถอยู่รอดได ้เช่น อาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
เป็นต้น นอกจากนี ้ค่าจ้าง ความมั่นคง ความปลอดภัย ก็จัดอยู่ในกลุ่มความต้องการเพื่อการด ารงชีวิตด้วย 

(2) ความต้องการความสัมพันธ์ เป็นความต้องการที่หมายรวมถึงความต้องการ 
ทางสังคม ความต้องการความปลอดภัย การได้รับการยอมรับ การมีชื่อเสียง และการได้รับการยกย่องจาก
สังคม 

Clayton สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานที่ว่ามนุษย์อาจมีความต้องการ 
หลายอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยไม่จ าเป็นว่าความต้องการขั้นต่ าจะต้องได้รับการตอบสนองก่อนจึงจะ
เกิดความต้องการขั้นสูง หากความต้องการได้รับการตอบสนองน้อยเท่าใดบุคคลนั้นจะมีความต้องการ 
แต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น และหากความต้องการขั้นสูงได้รับการตอบสนองน้อยเท่าใดบุคคลนั้นจะมี 
ความต้องการในขั้นต่ ามากขึ้นเท่านั้น  

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าความต้องการของมนุษย์มีมากมายทั้งขอบเขตและปริมาณ 
เนื่องจากมนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การก าหนดความต้องการจึงแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
หากความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 

2.2.3 กระบวนการเปลี่ยนเจตคติหรือความพึงพอใจ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคต ิเป็นกระบวนการยอมรบั ประกอบด้วย 5 ขั้น (จิระวัฒน์ 

วงสวัสดิ์วัฒน์, 2538) ดังนี ้ 
2.2.3.1 ขั้นรับรู ้คือ การที่บุคคลได้รับรูแ้นวคิดใหม่แต่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียด

ในเชิงลึกที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น การรับรู้ที่ตรงกับปัญหาหรือความสนใจ
ย่อมกระตุ้นให้เกิดความสนใจได้ง่ายกว่าการรับรู้ในเรื่องทั่วไป 

2.2.3.2 ขั้นความสนใจ คือ ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งใหม่ เป็นการแสวงหาความรู้อย่างมี
จุดมุ่งหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถทางสมองและจิตลักษณะบางประการ เช่น ความทันสมัย  
บรรทัดฐานของสังคม การสื่อสารที่ด ีการเปิดโอกาสให้สิ่งแปลกใหม่เข้าสู่สังคม เป็นต้น 
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2.2.3.3 ขั้นประเมิน คือ การประเมินแนวความคิดใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ของตน  
เป็นการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อนวัตกรรม หากแนวความคิดใหม่มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ก็จะ
ทดลองท า สิ่งส าคัญที่จะเกิดขึ้นใหม่ในขั้นนี ้คือ ความรู้สึกหรือเจตคติต่อความรู้ใหม่ 

2.2.3.4 ขั้นทดลอง คือ การลงมือท าบางส่วนเพื่อให้เกิดความแน่ใจ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ
เพราะเป็นขั้นทดลองและกระบวนการคัดเลือก หากเห็นว่าดีก็เลือกปฏิบัติ หากเห็นว่าไม่ดีก็สิ้นสุดในขั้นนี ้

2.2.3.5 ขั้นยอมรับ คือ การยอมรับความรู้ใหม่และมีการน าไปใช้จริง เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมหรือการแสดงออกจากลักษณะและองค์ประกอบของเจตคติ ตลอดจนการเกิดและการเปลี่ยนแปลง
เจตคต ิ 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าเจตคติเป็นสิ่งที่สามารถปลูกฝังและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ต้องการได้ โดยอาศัยเทคนิควิธีการที่มีความเหมาะสม เช่น การใช้แรงจูงใจให้บุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ การเปิดโอกาสให้รับรู้สิ่งใหม่อย่างมีเหตุผล เป็นต้น 
 
2.3 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร 
 

2.3.1 แนวคิดของการบริหารทรัพยากรกายภาพ 
การบริหารทรัพยากรกายภาพอาคาร หมายถึง กระบวนการบริหารและจัดการทรัพยากร

กายภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและกิจกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยเพิ่มศักยภาพ
การท างาน ผลผลิต และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (เสริชย์ โชติพานิช, 2549) 

แนวคิดพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรกายภาพ คือ การบริหารทรัพยากรกายภาพ 
(place) ให้ท าหน้าที่สนองตอบและสนับสนุนกิจกรรมองค์กร (process) และบุคลากรขององค์กร (people) 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ ทรัพยากรกายภาพสามารถท างานได้อย่างสอดคล้องและสมดุล                    
ตามเป้าหมาย พันธกิจ และรูปแบบกิจกรรมขององค์กร เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยใช้
งบประมาณที่เหมาะสม  
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ภาพที่ 2.7 แนวคิดพื้นฐานของการบรหิารทรัพยากรกายภาพ. จาก การบริหารจัดการอาคารสถานที ่Facility 
Management, โดย Builder News, 2557, ดัดแปลงโดย ผู้วิจยั, 2560. 

 
นอกจากนี้ การบริหารทรัพยากรกายภาพ ยังเป็นการมุ่งเน้นการจัดการให้สถานที่ท างาน

และพื้นที่ท างาน (workplace and workspace) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างผลผลิตในการท างาน                 
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ท างาน โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่อาคารส านักงาน                 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและสนับสนุนแผนปฏิบัติการในระยะสั้นและแผนกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กร  

โครงสร้างของการบริหารทรัพยากรกายภาพ สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนหลัก ได้แก่               
1) ส่วนบริหารจัดการ (strategic FM) เป็นการก าหนดนโยบาย วางแผน จัดการแผน และด าเนินการในระดับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรกายภาพที่เพียงพอและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะกลาง
และระยะยาว และ 2) ส่วนจัดการงานปฏิบัติงาน (operational FM) เป็นการจัดการงานในระดับปฏิบัติการ 
ได้แก่ งานบริการอาคารสถานที่ งานซ่อมบ ารุง งานท าความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการ
อื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัย (Barrett, 1995) 

2.3.2 การวางแผนด้านทรัพยากรกายภาพ (facility and space planning) 
พื้นที่อาคาร (space) เป็นองค์ประกอบส าคัญของทรัพยากรกายภาพ เนื่องจากเป็น

สถานที่รองรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร การวางแผนด้านทรัพยากรกายภาพจึงจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในระยะยาว ทั้งพื้นที่อาคาร พื้นที่ท างาน พื้นที่บริการ ระบบประกอบ
อาคาร เทคโนโลยี อุปกรณ์ประกอบการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวก ท าเลที่ตั้งอาคาร ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ              
ในการวางแผนด้านทรัพยากรกายภาพโดยทั่วไป ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน ดังนี้  

2.3.2.1 การวางแผนทรัพยากรกายภาพ (facility planning) เป็นการวางแผนเตรียมการ
ให้องค์กรมีทรัพยากรกายภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมการจัดหาและจัดเตรียม                    

คน 
(People) 

สถานที่ 
(Place) 

กระบวนการ 
(Process) 

FM 
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พื้นที่ส านักงานให้สามารถรองรับความต้องการในระยะยาว โดยการสร้างสมดุลระหว่างอุปทานทรัพยากร
กายภาพกับความต้องการพื้นที่อาคาร ประกอบด้วย การวิเคราะห์แผนการเปลี่ ยนแปลงขององค์กร                 
การวิเคราะห์ทรัพยากรกายภาพที่ต้องการในอนาคต การส ารวจสภาพ/การประเมินความสามารถของ
ทรัพยากรกายภาพในปัจจุบัน การคัดเลือกทรัพยากรกายภาพที่ต้องการใช้ในอนาคต การวิเคราะห์                    
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ และการจัดท าแผนความต้องการทรัพยากรกายภาพขององค์กร 

2.3.2.2 การครอบครอง ( facility investment and acquisition) เป็นการจัดหา
ทรัพยากรกายภาพตามความต้องการ โดยพิจารณาถึงความสามารถของทรัพยากรกายภาพ ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลาในการด าเนินการ และสิทธิในการครอบครองซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ท้ังน้ี สามารถ
ท าได้โดยการซื้อ การเช่า การก่อสร้าง และการขอยืมใช ้

2.3.2.3 การวางแผนและการจัดการพื้นที่ (workspace planning and workspace 
management) เป็นการวางแผนการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมต่อความต้องการใช้พื้นที่ เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยการระบุความต้องการใช้พื้นที่                   
การวางแผนความสัมพันธ์ของกิจกรรมการท างานของพื้นที่แต่ละส่วน การวางแผนระบบประกอบอาคาร            
การวางแผนการจัดวางจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย และการออกแบบผังพื้นที่   

2.3.3 หลักการจัดการพื้นที่ (space management) 
การจัดการพื้นที่ เป็นการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  

เพื่อให้ผู้ใช้สถานมีความพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้และลดค่าใช้จ่ายขององค์กรให้ได้มากที่สุด การบริหาร
จัดการพื้นที่ที่แตกต่างกัน ท าให้ทัศนคติของผู้ใช้สถานที่ในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน หลักการจัดการ
พื้นที่ตามหลักการบริหารทรัพยากรอาคาร จึงต้องอาศัยความรู้ทั้งในด้านการออกแบบ การดูแลรักษา              
การซ่อมบ ารุง และการบริหารจัดการ เพื่อให้การบริหารงานมปีระสิทธิภาพและตอบสนองนโยบายขององค์กร 
ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากที่สุด (บัณฑิต จุลาสัย และเสริชย์ โชติพานิช, 2547) นอกจากนี้ 
การบริหารจัดการพื้นที่ ยังเป็นการจัดส่วนประกอบต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน
กิจกรรมในพื้นที่ (การใช้สอยพื้นที่) และพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กันระหว่างวัสดุอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกต่อ
กิจกรรมของผู้ใช้งานด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545)  

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการพื้นที่  ได้แก่ 1) จัดให้มีพื้นที่ที่ เพียงพอและ                     
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 2) ผู้ ใช้สถานที่ ได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพอใจ                    
3) การไหลของงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) ก าหนดต าแหน่งงานให้เกิดวิธีการปฏิบัติและมีระบบ
การหมุนเวียนของงาน (work flow) ที่มีประสิทธิภาพ 5) เกิดการใช้ประโยชน์จากการใช้พื้นที่ร่วมกับปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น แสง เสียง สี อากาศ เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสม 6) เกิดความยืดหยุ่นในการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงการจัดแผนผังและการขยายปริมาณงานในอนาคต 7) การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นไปอย่าง
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สะดวกและรวดเร็ว 8) ตรวจสอบแผนการบริหารพื้นที่และท าการปรับปรุงได้เมื่อมีความจ าเป็น 9) สะดวกต่อ
การควบคุมบังคับบัญชา 10) เกิดความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรในแต่ละ
ขั้นตอนของงาน และ 11) ก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อหน่วยพื้นที่  

สรุปได้ว่า การจัดการพื้นที่ตามหลักการบริหารทรัพยากรกายภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ พื้นที่ (place) บุคคล (people) และกระบวนการ (process) โดยมุ่งเน้นการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ                
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่ มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ผู้ใช้สถานที่ (ผู้ปฏิบัติงานและ                
ผู้ที่เกี่ยวข้อง) มีความพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้ และลดค่าใช้จ่ายขององค์กรให้ได้มากที่สุด  

2.3.4 การประเมินการใช้งานอาคาร (Post Occupancy Evaluation: POE) 
การประเมินการใช้งานอาคาร เป็นการศึกษาเพื่อท าการประเมินสภาพแวดล้อม                

ทางกายภาพของอาคารภายหลังการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและพฤติกรรม 
(Wener, 1989) โดยเกณฑ์การประเมินจะให้ความส าคัญกบัศักยภาพของอาคารและความต้องการของมนุษย์
เน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอย (function) เทคนิค (technical) และพฤติกรรม (behavioural) (Preiser et al., 
1988) ประกอบด้วย ด้านเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคาร เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
อาคารว่าด้วยเรื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ด้านประโยชน์ใช้สอย เป็นการประเมินศักยภาพของ
พื้นที่ใช้งานว่าด้วยเรื่องความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมกับความต้องการทางกายภาพของผู้ใช้ ซึ่งมีผลต่อ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของผู้ใช้อาคาร และด้านพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
และความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคาร  

ต่อมา Voordt & Wegen (2005) ได้ท าการบูรณาการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
การใช้งานอาคาร โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการใช้งาน (function) เป็นการประเมินศักยภาพ                  
ส่วนใช้งานของอาคาร ประกอบด้วย รายละเอียดการประเมิน ประสิทธิภาพของอาคาร ความยืดหยุ่นในการ 
ใช้งาน ความปลอดภัย การจัดพื้นที่ความเป็นส่วนตัว และความเหมาะสมทางกายภาพ 2) ด้านสุนทรียศาสตร์
หรือความงาม (aesthetics) เป็นการประเมินการออกแบบและการตกแต่งภายใน ประกอบด้วย ความสวยงาม 
ความเป็นระเบียบ การใช้สัญลักษณ์ และการมีคุณค่าทางวัฒนธรรม 3) ด้านเทคนิค (technical) เกี่ยวกับ             
การก่อสร้างและงานระบบต่าง ๆ รวมถึงความเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและความยั่ งยืน และ                                     
4) ด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย (economic and legal) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนและกฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เกณฑ์การเมินคุณภาพของอาคาร ภายใต้พื้นฐานที่ว่า อาคารที่ดีต้องสร้างขึ้น                        
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการใช้งาน ผู้ใช้อาคารสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย                      
และปลอดภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ประการ (Voordt & Wegen, 2005) ดังนี ้

(1) ความสามารถในการเข้าถึงและที่จอดรถ (reachability and parking facilities) 
หมายถึง อาคารต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกทั้งกรณีใช้รถส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ มีจ านวน                      
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ที่จอดรถเพียงพอกับการใช้งาน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รถพยาบาลหรือรถดับเพลิงสามารถเข้าถึง               
ตัวอาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

(2) ความสะดวกในการเข้าถึง (accessibility) หมายถึง การเข้าถึงทางกายภาพ คือ การที่
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวอาคารและเข้าใช้งานพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก มีการออกแบบเส้นทางสัญจรไว้
ส าหรับผู้ใช้งาน รวมถึงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินควรมีเส้นทางให้สามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็ว ที่ส าคัญมีการ
ค านึงถึงหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (universal design) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ใช้งาน                    
ทุกกลุ่ม และการเข้าถึงทางจิตวิทยา คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อตัวอาคารสามารถ                 
หาทางเข้าออกได้สะดวก รูปแบบการจัดพื้นที่ใช้งานง่ายแก่การรับรู้และเข้าใจ มีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน
ระหว่างพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว 

(3) ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง อาคารที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์             
ที่ตั้งไว้และคุ้มค่ากับการลงทุน ประกอบด้วย ต าแหน่งที่ตั้งอาคารควรมีความเหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย                              
ทางเข้า-ออกอาคารมีเพียงพอ การแบ่งพื้นที่มีความเหมาะสมและมีขนาดเพียงพอส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ                  
ความสูงในแนวดิ่งจากระดับพื้นถึงเพดาน การใช้สีและวัสดุเหมาะสมในการท าความสะอาดและดูแลรักษา               
ได้ง่าย สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ ตลอดจน                     
มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ด ี                          

(4) ความยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ง่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถปรับการใช้งานได้ง่ายเมื่อกลุ่มผู้ใช้งาน                
มีความต้องการเปลี่ยนไปและรองรับกิจกรรมที่หลากหลายได ้ 

(5) ความปลอดภัย (safety) หมายถึง การที่ผู้ใชอ้าคารรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง  
(6) การจัดพื้นที่ (spatial orientation) หมายถึง สามารถเข้าถึงได้สะดวกและจ าไดง้่าย 
(7) ความเป็นส่วนตัว การมีอาณาเขตครอบครอง และการติดต่อกันทางสังคม (privacy, 

territoriality and social contact) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ 
ประกอบด้วย ความเป็นส่วนตัว คือ การที่บุคคลควบคุมและจัดการการเข้าถึงตนเองและระยะห่างระหว่าง
บุคคล และการมีอาณาเขตครอบครอง คือ ขอบเขตที่ว่างรอบตัวที่ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกถึงตัว  

(8) สุขภาพและความเหมาะสมทางกายภาพ (health and physical well-being) 
ประกอบด้วย แสง (คุณภาพ ปริมาณ ทิศทาง และสี) เสียงรบกวน สภาพอากาศภายในอาคาร (อุณหภูมิและ
ความชืน้ในอากาศ)  

(9) ความยั่งยืน (sustainability) หมายถึง การพัฒนาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
คนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

2.3.5 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
2.3.5.1 แรงกระตุ้นที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่  
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การเปลี่ยนแปลงพื้นที่อาคาร เป็นผลมาจากแรงกระตุ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น                 
5 ประเด็นหลัก (Riratanaphong, 2011) ได้แก่ (1) การลดค่าใช้จ่าย (cost reduction) เป็นเหตุผลส าคัญ                
ที่องค์กรค านึงถึง เพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับผลการด าเนินงานขององค์กร (2) วัฒนธรรมองค์กร 
(organizational culture) (3) เทคโนโลยี (technology) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยน
พื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมที่สุด (4) โครงสร้างองค์กร (organizational 
structure) ส่งผลต่อรูปแบบและลักษณะของพื้นที่ และ (5) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน (changing 
work pattern) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.3.5.2 การเตรียมการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานอาคาร                

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับ                       
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของผู้ใช้งานอาคารให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่                      
อย่างมีประสิทธิภาพ (Queensland Government, 2011 อ้างถึงใน ไพลิน อุดมตระกูลวงศ์, 2558, น.52-53) 

2.3.5.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ (Gemma, 2016) มี 7 ประการ 
ได้แก่ (1) ท าเลที่ตั้ง ควรพิจารณาเลือกพื้นที่ส านักงานที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ทั้งบุคลากรของ
องค์กรและผู้ใช้บริการอาคาร (2) ราคา ควรมีราคาเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงความสามารถในการ
จ่ายเงินและการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด (3) ขนาด ขนาดพื้นของส านักงานเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร (4) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมี
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (5) รูปแบบ มาจากการรับรู้             
ถึงผลกระทบตอ่ผู้ใช้งานอาคาร ควรออกแบบให้สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร (6) ภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้
ของผู้ใช้งานอาคาร ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาองค์กร และ (7) แผนฉุกเฉิน การก าหนดกลยุทธ์ในกรณี               
ที่พื้นที่อาคารไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้หรือมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น 

2.3.5.4 ปัจจัยส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ (Queensland Government, 2011               
อ้างถึงใน ไพลิน อุดมตระกูลวงศ์, 2558, น.53-55) สามารถแบ่งได้ 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) การวางแผน โดยการ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน บันทึกรายละเอียด                          
การเปลี่ยนแปลง (สาเหตุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลกระทบ ผลประโยชน์) และประเมินผลการด าเนินการ
และพัฒนาแผนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (2) องค์กร โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
จัดตั้งทีมคณะท างานก ากับดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทีมงาน
ประสานงานการเปลี่ยนแปลง และทีมงานด าเนินการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส่วนงาน (3) ผู้น า
องค์กร โดยการก าหนดกฎระเบียบขององค์กร การสนับสนุนการด าเนินการ และการเข้ามามีส่วนร่วม                   
ในกระบวนการอย่างสม่ าเสมอ (4) การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ โดยการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง การแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบถึงวัตถุประสงค์ในการ
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เปลี่ยนแปลง การศึกษาความต้องการและลักษณะการใช้งานของผู้ได้รับผลกระทบ และการประชาสัมพันธ์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ และ (5) แรงงาน โดยการระบุผลกระทบจาก                       
การด าเนินการที่มีต่อแรงงาน การประเมินความสามารถของแรงงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้
มาตรฐานขององค์กร และการพัฒนาแรงงานควบคู่กบัการพัฒนาองค์กร  

2.3.5.5 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ สามารถสรุปได้ 10 ขั้นตอน (Lee, 2014                    
อ้างถึงใน ไพลิน อุดมตระกูลวงศ์, 2558, น.55-56) ได้แก่ (1) การวางแผนล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง                       
(2) การรวบรวมตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบและจัดตั้งทีมด าเนินการ (3) ส ารวจความต้องการของผู้ได้รับ
ผลกระทบ (4) จัดการประชุมหารือและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (5) จัดการประชุมทีมผู้น าเพื่อเป็น
ตัวแทนในการด าเนินการ (6) จัดตั้งทีมผู้น าหรือตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ                             
(7) จัดท าสื่อเพื่อรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินการ (8) จัดการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบได้แสดงความคิดเห็น (9) การน าเสนอรุปแบบการใช้งานพื้นที่ และ (10) การสร้างความประทับใจ                                   
ในการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ให้กับผู้ใช้งานอาคาร 

 
2.4 หลักการออกแบบพื้นที่นิทรรศการ 

 
2.4.1 การออกแบบพื้นที่ 

การออกแบบพื้นที่นิทรรศการเป็นปัจจัยส าคัญต่อลักษณะการจัดแสดงงานนิทรรศการ 
ทั้งนี้ การออกแบบผังของพื้นที่การแสดงนิทรรศการขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของพื้นที่ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี ้(Geoffrey, 1991) 

2.4.1.1 ผังแบบ open plan ได้แก่ ผังที่มีลักษณะเป็นห้องกว้าง มีทิศทางการเดินชม
แบบอิสระ (free circulation) และมีทางเข้ากับทางออกเป็นทางเดียวกัน เป็นรูปแบบที่เหมาะส าหรับ                 
การจัดแสดงในลักษณะทั่วไป 

2.4.1.2 ผังแบบ core and satellites ได้แก่ ผังที่มีห้องหลักอยู่ตรงกลางและมีห้องย่อย                   
รายล้อมและเชื่อมต่อกับห้องหลัก มีทิศทางการเดินชมแบบอิสระและแบบเดินชมจากห้องหลักแล้วแยกไปยัง
ห้องย่อยแต่ละห้อง (circulation control core to specific satellites) และมีทางเข้ากับทางออกเป็น                  
ทางเดียวกัน เป็นรูปแบบที่เหมาะส าหรับการจัดแสดงนิทรรศการหลักในห้องกลางและการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนหรือนิทรรศการพิเศษในห้องย่อยต่าง ๆ 

2.4.1.3 ผังแบบ linear procession ได้แก่ ผังที่มีห้องหลายห้องเรียงรายและเชื่อมต่อกัน                 
มีทิศทางการเดินชมแบบก าหนดได้ (controlled circulation) คือ การเดินชมจากห้องแรกไปยังห้องสุดท้าย 
และมีทางเข้ากับทางออกไม่ใช่ทางเดียวกัน เป็นรูปแบบที่เหมาะส าหรับการจัดแสดงผลงานตามล าดับ            
หรือตามหัวข้อ เช่น ยุคสมัยของศิลปะ งานศิลปะประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
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2.4.1.4 ผังแบบ loop ได้แก่ ผังที่มีห้องเรียงรายต่อกันเป็นกลุ่ม มีทิศทางการเดินชมจาก                
ห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งจนครบ (circulation retums to entrance) และมีทางเข้ากับทางออกเป็น                 
ทางเดียวกันกระจายไปยังห้องต่าง ๆ เป็นรูปแบบที่เหมาะส าหรับนิทรรศการต้องการเล่าเรื่องราว มีล าดับ
เหตุการณ์หรือล าดับประเภทงานที่แสดง 

2.4.1.5 ผังแบบ complex ได้แก่ ผังที่มีห้องหลายห้องเรียงรายและเชื่อมต่อกันในหลาย
ลักษณะ มีทิศทางการเดินชมขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของห้องต่าง ๆ และมีทางเข้ากับทางออกเป็น                     
ทางเดียวกัน เป็นรูปแบบที่เหมาะส าหรับการจัดแสดงที่มีความซับซ้อนหรือการจัดแสดงหลายหัวข้อ 

2.4.2 การจัดระยะและทิศทาง (distance and direction)  
พื้นที่ส าหรับจัดแสดงนิทรรศการสามารถจ าแนกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ พื้นที่โล่ง

กว้างและพื้นที่ภายในห้องจัดแสดง การจัดแสดงนิทรรศการมีองค์ประกอบส าคัญที่ควรค านึงถึงหลายประการ 
ดังนี้ 

2.4.2.1 ขนาดของพื้นที่จัดแสดง เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการจัดแสดงในแต่ละพื้นที่และ
มีความสัมพันธ์ต่อการก าหนดขนาดและจ านวนของงานที่น ามาจัดแสดง การจัดสรรพื้นที่ที่ดีจึงควรค านึงถึง 
ความเหมาะสมระหว่างพื้นที่จัดแสดงและพื้นที่ส าหรับการเดินชมของผู้ใช้บริการ 

2.4.2.2 ระยะและต าแหน่งทิศทาง การจัดระยะและต าแหน่งทิศทางในการจัดแสดง                  
ในการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ การจัดการพื้นที่ที่ดี 
จึงควรติดตั้งป้ายบอกทิศทางให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตรงบริเวณจุดส าคัญต่าง ๆ การติดตั้ง                
ป้ายอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสม คือ การติดตั้งโดยค านึงถึงความสัมพันธ์กับการจัดแสดงและขนาดของ                
งานนิทรรศการที่จัดแสดงเป็นส าคัญ  

2.4.3 ฉากและแผงกั้น  
ฉากและแผงกั้นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการจัดแสดงนิทรรศการ มีประโยชน์              

ในการช่วยให้การออกแบบการจัดแสดงเป็นระเบียบ มีพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และดึงดูดความสนใจของ 
ผู้ใช้บริการ  

2.4.3.1 ประเภทของฉากและแผงกั้น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ แผงเดี่ยวมีขาตั้ง 
บนพื้น แผงหลายแผงเป็นมุมเชื่อมต่อกัน แผงแขวนติดตั้งกับเพดาน แผงที่ติดตั้งกับพื้นเพดาน และแผงที่
เลื่อนไปมาด้านข้าง 

2.4.3.2 การติดตั้งฉากและแผงกั้น แนวทางที่ส าคัญในการออกแบบการติดตั้งฉากและ
แผงกั้น ได้แก่ การติดตั้งแบบเป็นมุมฉากและแผงกั้นเชื่อมต่อกันเป็นมุมฉาก เป็นแนวทางการติดตั้งที่สะดวก
ต่อการออกแบบการจัดแสดง และช่วยสร้างความเป็นระเบียบให้กับการจัดแสดง การติดตั้งฉากและแผงกั้น
เชื่อมต่อกันแบบไม่เป็นมุมฉาก เป็นแนวทางการติดตั้งที่มีความยืดหยุ่น ดึงดูดความสนใจ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดต้ามความต้องการ 
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2.4.4 ทิศทางการเดินชม (circulation)  
เป็นทิศทางการเดินชมงานนิทรรศการ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ประกอบด้วย 

ลักษณะของผังห้องจัดแสดง ต าแหน่งการจัดวางงานนิทรรศการ การติดตั้งแผงกั้นภายในห้องจัดแสดง และ
การตัดสินใจของผู้เข้าชม 

2.4.4.1 ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นเดียวบริเวณกลางห้อง โดยส่วนมากห้องที่มีการจัดแสดง
งานชิ้นเดียวบริเวณกลางห้อง มักเป็นการจัดแสดงงานที่มีความส าคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น ผู้เข้าชมจึงมักใช้เวลา
ในการดูค่อนข้างมากและมีทิศทางการเดินชมเป็นการเดินชมโดยรอบงานที่แสดง 

2.4.4.2 ห้องที่จัดแสดงงานเป็นกลุ่มบริเวณกลางห้อง ทิศทางการเดินชมห้องที่มีการจัด
แสดงงานเป็นกลุ่มบริเวณกลางห้อง เป็นการเดินชมโดยรอบกลุ่มของงานที่จัดแสดง งานที่จัดแสดงเป็น               
กลุ่มมักเป็นงานที่มีความสัมพันธ์และลักษณะใกล้เคียงกัน 

2.4.4.3 ห้องจัดแสดงงานกระจายทั่วห้อง ทิศทางการเดินชมห้องที่มีการจัดแสดงงาน
กระจายอยู่ทั่วห้อง เป็นการเดินชมแบบอิสระ ผู้เข้าชมสามารถเดินชมงานต่าง ๆ ที่จัดแสดงตามความสนใจ
ของแต่ละคน 

2.4.4.4 ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ด้านในสุดของห้อง ทิศทางการเดินชมห้องที่มี 
การจัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ด้านในสุดของห้อง ประกอบด้วย การเดินชมที่มุ่งเน้นความสนใจไปยังงาน              
ชิ้นพิเศษซึ่งจัดแสดงอยู่ด้านในสุดของห้องและการเดินชมงานอื่น ๆ ที่ร่วมจัดแสดงอยู่ภายในห้อง 

2.4.4.5 ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นพิเศษหลายชิ้นบริเวณหน้าแผงกั้น ทิศทางการเดินชม              
ห้องที่มีการจัดแสดงงานชิ้นพิเศษหลายชิ้นหน้าแผงกั้น ประกอบด้วย การเดินชมงานชิ้นพิเศษหลายชิ้นและ
การเดินชมงานที่จัดแสดงบนแผงกั้นซึ่งอยู่ใกล้กับงานชิ้นพิเศษ 

2.4.4.6 ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นพิเศษหลายชิ้นบริเวณทางเดินกลางห้อง ทิศทาง                  
การเดินชมห้องที่มีการจัดแสดงงานชิ้นพิเศษหลายชิ้นบริเวณทางเดินกลางห้อง ประกอบด้วย การเดินชมงาน
ชิ้นพิเศษหลายชิ้นซึ่งจัดอยู่บริเวณทางเดินกลางห้องและการเดินชมงานที่จัดแสดงอยู่ด้านข้างทั้งสองด้าน
ระหว่างทางเดิน 

2.4.4.7 ห้องที่จัดแสดงงานในลักษณะก าหนดทิศทางการเดิน ทิศทางการเดินชมห้องที่มี
การจัดแสดงในลักษณะก าหนดทิศทางการเดิน เป็นการเดินชมงานทั้งหมดที่จัดแสดงตามทิศทางที่ก าหนดไว้
ด้วยการใช้แผงกั้น 

2.4.4.8 ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ใกล้กับทางเดิน ทางการเดินชมห้องที่มีการจัด
แสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ใกล้กับทางเดิน ประกอบด้วย การเดินชมงานชิ้นพิเศษซึ่งจัดแสดงใกล้กับทางเดินและ
การเดินชมอื่น ๆ ที่จัดแสดงอย่างเป็นสัดส่วนระหว่างแผงกั้น 
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2.4.4.9 ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ด้านหน้าและงานหลายชิ้นอยู่ด้านหลัง                  
ทิศทางการเดินชมห้องที่มีการจัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ด้านหน้าและงานหลายชิ้นอยู่ด้านใน1 เป็นการเดินชม
งานชิ้นพิเศษซึ่งจัดแสดงอยู่ด้านหน้าและการเลือกเดินชมงานอื่น ๆ ที่จัดแสดงอยู่ภายในห้อง 

2.4.4.10 ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ด้านหน้าและด้านในสุดของห้อง ทิศทางการเดิน
ชมห้องที่มีการจัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ด้านหน้าและด้านในสุดของห้อง ประกอบด้วย การเดินชมงาน                 
ชิ้นพิเศษซึ่งจัดแสดงอยู่ด้านหน้าและด้านในสุดของห้องและการเลือกเดินชมงานอื่น ๆ ที่จัดแสดงอยู่ด้านข้าง
ระหว่างทางเดินภายในห้อง 

2.4.5 แสงและการมองเห็น  
การจัดแสดงงานนิทรรศการมีความสัมพันธ์กับเรื่องของแสงและการมองเห็น ซึ่งต้อง

ค านึงถึงความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสะดวก ความปลอดภัย การรักษาผลงานที่จัดแสดง ตลอดจน
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของผู้เข้าชม 

2.4.5.1 แสงสว่างภายในหอศิลปะ ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชม สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เข้าชม และชี้น าทิศทางในการเดินชมของผู้เข้าชมได ้

2.4.5.2 พื้นที่ในการมองเห็น ประกอบด้วย การมองเห็นในแนวต้ังและการมองเห็น                  
ในแนวนอน  

2.4.5.3 มุมที่แสงมีผลกระทบต่อการมองเห็น 
 

2.5 การใช้อาคารเก่าในฟังก์ชั่นใหม ่
 

2.5.1 หลักการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่า 
การอนุรักษ์อาคาร เป็นการรักษาและคงประโยชน์ใช้สอยเดิ มของอาคารไว้                   

แต่ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยให้ตอบรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการหาประโยชน์ใช้สอย
ใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของอาคารเดิมภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุด ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
(1) ความหมายและความเหมาะสมทางด้านรูปลักษณ์ของอาคารเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิธีการ               
ในการน าอาคารเก่ากลับมาใช้ใหม่ สร้างคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับอาคาร ช่วยเพิ่มศักยภาพ
ด้านการใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเป็นการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (2) ความต้องการ
ของผู้ใช้งาน โดยความต้องการนั้นมาจากคน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ใช้อาคาร ซึ่งต้องสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ที่ดี รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) ผู้ลงทุน ซึ่งต้องการมูลค่าอาคารสูงสุด โดยให้ผลตอบแทน
สูงสุด ด้วยค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด และ 3) องค์กร ซึ่งต้องการสถานที่ท างานที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิต
และค่าใช้จ่ายการใช้งานภายในอาคารที่ต่ า และ (3) ปัจจัยในการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร โดยพิจารณาจาก              
ผู้ใช้งานอาคาร ประกอบด้วย จ านวนผู้ใช้ ประเภท พฤติกรรม กิจกรรมที่ท า พื้นที่อาคาร ประกอบด้วย 
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รูปทรง การใช้งาน บริการ รูปแบบของที่ว่าง สาธารณูปโภค และเวลา ประกอบด้วย ระยะเวลาและช่วงเวลา 
(ปิ่นรัชฏ์ กาญจนัษฐิติ, 2552) 

2.5.2 กรณีศึกษาการใช้อาคารเก่าในฟังก์ชั่นใหม ่
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟท์ ซึ่งได้น าแนวความคิด

นวัตกรรมการออกแบบสถานที่ท างานมาใช้กับอาคารชั่วคราวของคณะฯ เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ถูก              
ไฟไหม้จนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 หลังเกิดเพลิงไหม้ ท าให้ต้องจัดการ
เรียนการสอนในเต็นท์ ส่งผลให้ต้องหาอาคารทดแทนส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการท างาน  

ส าหรับอาคารที่ถูกเลือก เป็นอาคารหลักของ Julianalaan ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นอาคาร 
ที่มีความพร้อมใช้งาน แต่ยังช่วยให้ต้นทุนค่าก่อสร้างต่ าและสามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาอันสั้นด้วย เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ แนวทางในการพัฒนาอาคารหลังดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้แนวคิดการใช้ พื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายสูงสุด อาคารชั่วคราวหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอย 32,000 ตารางเมตร น้อยกว่า
อาคารเดิมซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 45,000 ตารางเมตร ด้วยจ านวนพนักงานมากกว่า 800 คน แนวคิด
เกี่ยวกับสถานที่ท างานแบบยืดหยุ่นจึงถูกน ามาใช้ชั่วคราว ซึ่งไม่เพียงตอบข้อจ ากัดด้านพื้นที่ แต่ยังท าให้             
มีสถานที่ท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหตุผลหลักก็คือ ไม่สามารถดัดแปลงให้มีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่               
ในห้องขนาดเล็กได้โดยไม่สูญเสียพื้นที่ว่างจ านวนมาก แนวคิดเกี่ยวกับสถานที่ท างานที่มีความยืดหยุ่น คือ 
ความสามารถในการปรับตัวของคนงานในสภาพแวดล้อมการท างาน โดยให้อิสระในการเลือกสภาพแวดล้อม
การท างานที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา การท างานที่มีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยง
อัตราการว่างงานในส านักงานที่ต่ าและช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการประชุม                        
เชิงปฏิบัติการ (Riratanaphong, 2009) 
 

 
ภาพที่ 2.8 อาคารชั่วคราว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟท์. จาก Delft University 
of Technology, 2009a, อ้างถึงใน Riratanaphong, C., 2009. 
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2.6 หลักการเกี่ยวกับบริบทองค์กร 
 

2.6.1 ความหมายของบริบทองค์กร 
บริบทองค์กร เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประกอบด้วย (1) บริบทภายในองค์กร ได้แก่ 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรที่แสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงลักษณะและภาพลักษณ์ขององค์กร ได้แก่                
ความเป็นมา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ รูปแบบทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และ
วัฒนธรรมองค์กร และ (2) บริบทภายนอกองค์กร ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร
แต่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ สภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายและข้อบังคับ เทคโนโลยี เป็นต้น 
(Stojanovic, 2014) 

2.6.2 รูปแบบองค์กร 
รูปแบบองค์กรสามารถแบ่งออกตามการจัดกลุ่มโครงสร้างอุตสาหกรรมได้ 8 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (2) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (3) กลุ่มธุรกิจการเงิน (4) กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม (5) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (6) กลุ่มทรัพยากร (7) กลุ่มธุรกิจบริการ และ                       
(8) กลุ่มเทคโนโลยี (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 

2.6.3 โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร หมายถึง รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ และ

ระหว่างสมาชิกในองค์กร เป็นตัวก าหนดงาน ความรับผิดชอบ บทบาท ความสัมพันธ์ของงาน และช่วงของ
การติดต่อสื่อสาร (Mullins, 1985) 

2.6.4 วัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง การก าหนดบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันที่ใช้ควบคุม

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายปัจจัยการผลิต ลูกค้า และบุคคล 
ภายนอกองค์กร (วัลลี พุทโสม, 2550) เป็นค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันในองค์กรอย่างเป็นระบบ               
และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กร จึงเป็นเสมือนบุคลิกภาพหรือจิตวิญญาณ               
ขององค์กร (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2547) นอกจากนี้ ทุกองค์กรต้องท าการแก้ไขปัญหา 2 ประการ คือ                    
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ประสาน
สอดคล้องกัน (Schein, 1992)  
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษากระบวนการเตรียมการในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ส านักงาน กรณีศึกษา ส านักงาน

บริเวณศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความคล้ายและความแตกต่างของกระบวนการ                        
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การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ส านักงาน พบว่า รูปแบบของกระบวนการเตรียมการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่             
(1) รูปแบบกระบวนการด้านการจัดการ ซึ่งเป็นการเตรียมการในขั้นตอนของการวางแผน การออกแบบ                   
ผังพื้นที่ส านักงานใหม่ รวมถึงการวัดผลความพึงพอใจของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และ                    
(2) รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษา
พบว่า บริบทภายในองค์กร อาทิ รูปแบบธุรกิจองค์กร นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร 
และวัฒนธรรมองค์กร เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเตรียมการในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ส านักงานที่เกิดขึ้น (ไพลิน อุดมตระกูลวงศ์, 2559) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาแนวทางการออกแบบและ
บริหารจัดการพื้นที่เปิดโล่งภายนอกอาคารส านักงานเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ที่สนับสนุน               
สุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้ใช้งานพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ                    
ทางกายภาพและการบริหารจัดการพื้นที่เปิดโล่งภายนอกอาคารส านักงานที่ก่อให้เกิดกิจกรรม ซึ่งพบว่า              
แนวทางการออกแบบลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เปิดโล่งที่ค านึงถึงองค์รมและมีความสอดคล้องกันของ
องค์ประกอบและประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ที่สามารถก่อให้เกิดความคุ้นเคย ความอบอุ่น และความมั่นใจ             
ในการใช้งาน ส่วนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เปิดโล่ง มุ่งเน้นการบูรณาการ 3 ส่วน ได้แก่ บุคคล                   
การท างาน และพื้นที่เปิดโล่ง ให้มีความสอดคล้องกัน ส่วนที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการพื้นที่เปิดโล่ง
ภายนอกอาคารส านักงาน ได้แก่ การท างาน อันประกอบไปด้วย การรักษาความปลอดภัย การรักษา                
ความสะอาด การซ่อมบ ารุง และการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ ซึ่งท าไปพร้อมการออกแบบ                  
ทางกายภาพ เนื่องจากส่งผลต่อกันโดยตรง (อากาศ วังน้อย, 2552)  

ในประเทศอังกฤษ ได้มีการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานต่อสุขภาพจิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน จ านวน 5,400 คน ด้วยการวัดผลการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยสถาบัน
ประกันสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร จ านวน 6 แห่ง ซึ่งท าการประเมินสุขภาพจิตโดยใช้
แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (General Health Questionnaire - 12) ของ GHQ ซึ่งพบว่า เพียงแค่หนึ่งในสี่
ของขนาดกลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคทางจิตเวช หลังจากท าการควบคุมตัวแปรด้านลักษณะ
ส่วนบุคคลและตัวแปรด้านการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่รายงานการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานจาก            
ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะถูกจัดกลุ่มเป็นกรณี GHQ ในขณะที่การฝึกอบรม การเลื่อนต าแหน่ง และปรับปรุง
ความมั่นคงในการท างาน มีผลดีต่อสุขภาพจิตของพนักงาน (มีโอกาสน้อยที่จะเป็นกรณี GHQ) ปริมาณหรือ
ระดับของการเปลี่ยนแปลงแสดงความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับสถานะ GHQ ซึ่งข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้               
มีความขัดแย้งกับสมมติฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบุถึงพื้นที่ เช่น                 
การส่งเสริมและการพัฒนาซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบเชิงบวก (Loretto, Platt, & Popham, 2010) 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจยั 

 
การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ : กรณีศึกษา  

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานของ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
พืน้ที่ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวคิด นโยบาย และบริบทภายในองค์กร กระบวนการ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม (mixed mothodology) ซึ่งเป็น
การผนวกรวมรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) เข้าด้วยกัน เพื่อตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์และมุ่งเน้นองค์รวมด้วยการน าความแตกต่าง
ของกระบวนการวิจัยทั้งสองรูปแบบมาสนับสนุนซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นกระบวนทัศน์การวิจัยที่แสวงหา
ความรู้จากหลายกระบวนวิธี (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัย ดังนี ้

3.1 การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย 
3.1.1 พนักงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าท างานตั้งแต่ช่วงที่ยัง

ด าเนินการที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมจ านวน 110 ราย ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์จากจ านวน
ประชากร คือ จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 15 – 30 (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2535) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ร้อยละ 30 ในการค านวณ จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
เท่ากับ 33 ราย ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) จ านวน 50 ราย  
เพื่อเป็นการป้องกันความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา 

3.1.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้บริหาร คณะท างาน และทีมผู้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ จ านวน 7 ราย 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี ้
3.2.1.1 แบบสอบถาม ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นพนักงานของ 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการออกแบบแบบสอบถาม โดยแบ่งข้อค าถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อค าถามแบบมีตัวเลือก 
(multiple choice question) ได้แก่ อายุ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน รายได้ส่วนบุคคล  
ที่พักอาศัยในปัจจุบัน วิธีการเดินทางมาท างาน ผลกระทบต่อค่าครองชีพจากการย้ายที่ท าการ และปัญหาต่อ
การด ารงชีวิต (กรณีที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น) 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วน (rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มีความพึงพอใจในระดับ            
มากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในระดับน้อย และ
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด โดยข้อค าถามจะประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร และด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด (opened end question) 
3.2.1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการออกแบบ 
แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 แนวคิด นโยบาย และบริบทภายในองค์กร  
ส่วนที่ 3 กระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่    

3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการหาค่าความเที่ยงตรง (validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                

โดยน าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ              
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์ คือ ค่า IOC 
≥ 0.5 (สุวิมล ติรกานันท์, 2551) ส าหรับข้อค าถามที่ได้ค่า IOC ไม่ถึงเกณฑ์ ต้องท าการปรับปรุงแก้ไข 
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริง 
ซึ่งผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จึงยอมรับได้ว่า 
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ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา จึงสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้จริง 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะท าการหาค่าความเที่ยง (reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปท าการทดสอบ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 ชุด        
และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามดังกล่าวมาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม              
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach alpha coefficient) ซึ่งผลการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค เท่ากับ .930 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถน าไป
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค าตอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ได ้

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.3.1 ท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากต ารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัย                  

ที่เกี่ยวข้อง  
3.3.2 ท าการส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

กรุงเทพมหานคร ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง โดยท าการศึกษารูปแบบการวางผังและการจัดสรร              
พื้นที่ใช้สอย จากรูปแปลนอาคาร การสังเกต การจดบันทึก และการบันทึกภาพถ่าย 

3.3.3 ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

3.3.4 ท าการประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
3.4.1 ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจลักษณะทางกายภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

(comparison analysis) 
3.4.2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
3.4.3 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ ร้อยละ 

(percentage) 
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ตารางที่ 3.1 
 

กรอบวิธีการวิจัย 
วัตถุประสงค์ ตัวแปรที่ท าการศึกษา เครื่องมือ/วิธีการทีใ่ช ้ แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประเมินความพงึพอใจ               
ของผู้ใช้งานอาคารต่อ                   
การเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ 

- ความพงึพอใจ - แบบสอบถาม - พนักงานที่ท างานกับ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบมา
ตั้งแต่อยู่ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม 

- สถิติเชิงพรรณนา              
(ร้อยละ) 

2. ศึกษาลกัษณะทางกายภาพ              
ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง              

- ส ารวจรูปแบบการวางผัง 
- การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย                  

- การส ารวจ/การสงัเกต 
- การจดบันทึก/การบันทึกภาพถา่ย 

- รูปแปลนอาคาร 
- ภาพถ่าย 

- การวิเคราะห ์
เชิงเปรียบเทียบ 

3. ศกึษาแนวคิด นโยบาย บรบิท
ภายในองค์กร กระบวนการ
เตรียมการและการเปลี่ยนแปลง
พื้นที ่และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

- แนวคิด/นโยบายการเปลี่ยนแปลง 
- บริบทภายในองค์กร 
- รูปแบบองค์กร 
- เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- โครงสรา้ง/วัฒนธรรมองค์กร 

- กระบวนการเตรียมการ 
- วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลง 
- ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ  
- ปัญหาและอุปสรรค 
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
- พื้นที/่วัสดุอุปกรณ์/ทรัพยากร 

- การสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง - ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 
- ผู้บริหาร  
- คณะท างาน 
- ทีมผู้ด าเนินการ 

 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
4.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานครที่มีต่อ 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
 

ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ จ านวน 33 ราย  
โดยผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) จ านวน 50 ราย เพื่อเป็นการป้องกัน 
ความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา ซึ่งสามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 43 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
130.30 ของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดังน้ี 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 4.1 
 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. อายุ 

(1) 21 – 30 ป ี
(2) 31 – 40 ป ี
(3) 41 – 50 ป ี
(4) 51 – 60 ป ี
(5) มากกว่า 60 ป ี

 
23 
20 
- 
- 
- 

 
53.49 
46.51 

- 
- 
- 

รวม 43 100.00 
2. ต าแหน่งงาน 

(1) ระดับปฏิบัติการ 
(2) ระดับบริหาร 

 
41 
2 

 
95.35 
4.65 

รวม 43 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

3. ประสบการณก์ารท างานกับศูนย์สร้างสรรค ์
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 
(1) น้อยกว่า 5 ปี 
(2) 5 – 10 ป ี
(3) มากกว่า 10 ป ี

 
 

26 
12 
5 

 
 

60.46 
27.91 
11.63 

รวม 43 100.00 
4. รายได้ส่วนบคุคลต่อเดือน 

(1) ไม่เกิน 15,000 บาท 
(2) 15,001 – 30,000 บาท 
(3) 30,001 – 45,000 บาท 
(4) 45,001 – 60,000 บาท 
(5) มากกว่า 60,000 บาท 

 
- 

29 
14 
- 
- 

 
- 

67.44 
32.56 

- 
- 

รวม 43 100.00 
5. ที่พักอาศัยในปัจจุบัน 

(1) กรุงเทพมหานคร 
(2) ปริมณฑล 
(3) จังหวัดอื่น 

 
34 
9 
- 

 
79.07 
20.93 

- 
รวม 43 100.00 

6. การเดินทางมาท างานที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร (อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก) 
(1) รถส่วนตัว 
(2) รถไฟฟ้า 
(3) รถโดยสารประจ าทาง 
(4) รถแท็กซี ่
(5) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
(6) อื่น ๆ 

 
 

19 
9 
5 
1 
2 
7 

 
 

44.19 
20.93 
11.63 
2.33 
4.65 

16.27 
รวม 43 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
7. ผลกระทบต่อค่าครองชีพของท่านที่เกิดขึน้จาก 

การย้ายที่ท าการศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(1) มากขึ้น 
(2) น้อยลง 
(3) ไม่กระทบ 

 
 

15 
20 
8 

 
 

34.88 
46.51 
18.61 

รวม 35 100.00 
8. กรณีที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ทา่นคิดวา่เป็นปญัหาต่อ

การด ารงชีวิตหรือการท างานในที่ท าการใหม่หรือไม่ 
(1) ใช ่
(2) ไม่ใช ่

 
 
6 
9 

 
 

40.00 
60.00 

รวม 15 100.00 
 
จากตารางที ่4.1 สามารถแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน

ไดด้ังนี้ 
(1) อาย ุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.49  
คิดเป็นร้อยละ 46.51 และมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 

(2) ต าแหน่งงาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ คิดเป็น 

ร้อยละ 95.35 และท างานในต าแหน่งงานระดับบริหาร คิดเป็นร้อยละ 4.65 
(3) ประสบการณ์การท างานกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานกับศูนย์สร้างสรรค์ 
งานออกแบบกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.46 รองลงมาคือ  
มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี และมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.91 และ 11.63 ตามล าดับ 
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(4) รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลอยู่ระหว่าง 15,001 – 30,000 

บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 67.44 และมีรายได้อยูร่ะหว่าง 30,001 – 45,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 32.56 

(5) พื้นที่พักอาศัยในปัจจุบัน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 

79.07 และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 20.93 โดยพักอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 

(6) วิธีการเดินทางมาท างาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท างานโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 

44.19 รองลงมาคือ รถไฟฟ้า (คิดเป็นร้อยละ 20.93) วิธีอื่น ๆ ได้แก่ เรือ รถไฟ และรถจักรยานต์  
(คิดเป็นร้อยละ 16.27) รถโดยสารประจ าทาง (คิดเป็นร้อยละ 11.63) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (คิดเป็น
ร้อยละ 4.65 เท่ากัน) และรถแท็กซี่ (คิดเป็นร้อยละ 2.33) 

 (7) ผลกระทบต่อค่าครองชีพ 
การย้ ายที่ท าการของศูนย์สร้ างสรรค์ งานออกแบบ กรุ ง เทพมหานคร  

จากศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีค่าครองชีพน้อยลงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมาคือ มีค่าครองชีพมากขึ้นและไม่กระทบ
กับค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 34.88 และ 18.61 ตามล าดับ  

(8) ปัญหาจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวันจากการที่

ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60.00 ในขณะที่ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเป็นปัญหาต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 40.00 
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4.1.2 ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่
 
ตารางที่ 4.2 
 
ความพึงพอใจของพนักงานที่ มีต่อการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ศูนย์สร้ างสรรค์ งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในแต่ละระดับคะแนนความพึงพอใจ 

สัดส่วนของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 ความพึงพอใจ* 

ด้านพืน้ที่ 
1. ขนาดพื้นที่อาคารที่ท าการใหม่ 0.00 4.65 18.60 44.19 32.56 76.74 
2. ความสว่างภายในพื้นที่ท างาน 0.00 6.98 18.60 39.53 34.88 74.42 
3. บรรยากาศภายในพื้นที่ท างาน 0.00 9.30 18.60 65.12 6.98 72.09 
4. การจัดสรรพ้ืนที่ในแต่ละส่วน 0.00 9.30 30.23 48.84 11.63 60.47 
5. กลิ่นภายในพื้นที่ท างาน 2.33 9.30 30.23 34.88 23.26 58.14 
6. ระดับเสียงภายในพื้นที่ท างาน 0.00 4.65 39.53 39.53 16.28 55.81 
7. ความยืดหยุ่นในการปรับพื้นที ่ 4.65 4.65 37.21 44.19 9.30 53.49 
8. ความสวยงาม/สภาพแวดล้อม 0.00 4.65 44.19 46.51 4.65 51.16 
9. อุณหภูมิ/การระบายอากาศ 0.00 9.30 48.84 27.91 13.95 41.86 
10. การใช้สีและวสัดุตกแต่งภายใน 0.00 11.63 46.51 30.23 11.63 41.86 
11. ความสะดวกในการเดินทาง  2.33 30.23 39.53 13.95 13.95 27.91 
12. ต าแหน่งที่ต้ังของที่ท าการใหม่ 2.33 18.60 55.81 20.93 2.33 23.26 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
13. ความเหมาะสมของการจัดวาง

พื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ เช่น  
ที่จอดรถ ห้องประชุม   
พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 

0.00 6.98 25.58 39.53 27.91 67.44 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 
 
ความพึงพอใจของพนักงานที่ มีต่อการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ศูนย์สร้ างสรรค์ งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในแต่ละระดับคะแนนความพึงพอใจ 

สัดส่วนของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 ความพึงพอใจ* 

14. วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เช่น 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 
ตู้กดน้ า เป็นต้น มีความเพียงพอ 
ต่อความต้องการใช ้

0.00 13.95 18.60 48.84 18.60 67.44 

15. ความเหมาะสมของการจัดวาง
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เช่น 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 
ตู้กดน้ า เป็นต้น 

2.33 9.30 20.93 55.81 11.63 67.44 

16. พื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ เช่น  
ที่จอดรถ ห้องประชุม   
พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น มีความ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

2.33 13.95 18.60 55.81 9.30 65.12 

ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร 
17. ระบบการรักษาความปลอดภัย  0.00 0.00 25.58 39.53 34.88 74.42 
18. การรักษาความสะอาดและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
0.00 0.00 25.58 41.86 32.56 74.42 

19. การบ ารุงรักษาอาคารและ 
งานระบบต่าง ๆ  

2.33 18.60 30.23 20.93 27.91 48.84 

ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงพืน้ที ่
20. การประชาสัมพันธ์/การกระจาย

ข่าวสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าการ 

0.00 6.98 34.88 41.86 16.28 58.14 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 
ความพึ งพอใจของพนักงานที่ มีต่อการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ศูนย์สร้ างสรรค์ งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในแต่ละระดับคะแนนความพึงพอใจ 

สัดส่วนของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 ความพึงพอใจ* 

21. กระบวนการ/วิธีการขนย้าย 0.00 0.00 46.51 37.21 16.28 53.49 
22. การเตรียมความพร้อมของพ้ืนที ่

ที่ท าการใหม่กอ่นย้ายเข้า 
0.00 6.98 41.86 37.21 13.95 51.16 

23. บริษัทผู้รับจ้างขนย้ายวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

2.33 2.33 48.84 46.51 0.00 46.51 

24. ระยะเวลาในการย้ายที่ท าการ 0.00 13.95 44.19 39.53 2.33 41.86 
25. ระยะเวลาในการเตรียมการ 

ก่อนท าการย้ายที่ท าการ 
0.00 13.95 46.51 37.21 2.33 39.53 

26. การรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน 

0.00 9.30 53.49 32.56 4.65 37.21 

หมายเหตุ * คือ ผลรวมของรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4-5 
 

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อลักษณะ 
ทางกายภาพและการบริหารทรัพยากรอาคารเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการสรุปผล
ความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่  

(1) กรณีที่สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีความพึงพอใจมีจ านวนมากกว่า 
ร้อยละ 75 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมาก  

(2) กรณีที่สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีความพึงพอใจมีจ านวนมากกว่า 
ร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจปานกลาง  

(3) กรณีที่สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีความพึงพอใจมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 
50 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจน้อย 
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อลักษณะทางกายภาพและ 
การบริหารทรัพยากรอาคารเป็นรายด้าน สามารถแสดงดังนี ้

(1) ด้านพื้นที่ 
ปัจจัยด้านพื้นที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก มี 1 ปัจจัย ได้แก่  

ขนาดพื้นที่อาคารที่ท าการใหม่ (คิดเป็นร้อยละ 76.74)  
ปัจจัยด้านพื้นที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปานกลาง มี 7 ปัจจัย ได้แก่  

ความสว่างภายในพื้นที่ท างาน (คิดเป็นร้อยละ 74.42) และบรรยากาศภายในพื้นที่ท างาน (คิดเป็น
ร้อยละ 72.09) การจัดสรรพื้นที่ในแต่ละส่วน (คิดเป็นร้อยละ 60.47) กลิ่นภายในพื้นที่ท างาน  
(คิดเป็นร้อยละ 58.14) ระดับเสียงภายในพื้นที่ท างาน (คิดเป็นร้อยละ 55.81) ความยืดหยุ่นในการ
ปรับพื้นที่ใช้งาน (คิดเป็นร้อยละ 53.49) และความสวยงาม/สภาพแวดล้อมโดยรอบ (คิดเป็นร้อยละ 
51.16) ตามล าดับ 

ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุณหภูมิและระบบการระบาย
อากาศ การใช้สีและวัสดุตกแต่งภายใน ความสะดวกในการเดินทาง และต าแหน่งที่ตั้งของ 
ที่ท าการใหม่ อยูในระดับน้อย โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 41.86, 41.86, 
27.91 และ 23.26ตามล าดับ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากที่ท าการเดิม ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ตั้งอยู่บน
ถนนสุขุมวิท ซึ่งถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมหลักใจกลางเมือง พนักงานสามารถเดินทาง 
โดยรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีพร้อมพงษ์ซึ่งมีทางเชื่อมต่อไปยังตัวอาคารศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ในขณะที่
ไปรษณีย์กลาง บางรักมีท าเลที่ตั้งห่างจากแหล่งชุมชนและพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจ คือ ตั้งอยู่ห่างจาก
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางรัก เป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร และห่างจากถนนเจริญกรุงซึ่งเป็น  
ถนนสายหลัก เป็นระยะทาง 2.0 กิโลเมตร พนักงานที่เดินทางมาท างานโดยรถไฟฟ้าต้องลงที่  
สถานีสุรศักดิ์ และต่อรถประจ าทางมายังไปรษณีย์กลางบางรัก เป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร โดยมี 
รถประจ าทางที่วิ่งผ่านเพียง 2 สาย ส่งผลให้การเดินทางของพนักงานไม่สะดวกสบายเมื่อเทียบกับ  
ที่ท าการเดิม นอกจากนี้ ยังพบว่าอาคารที่ท าการใหม่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างอาคารเก่า 
ให้ตอบสนองลักษณะความต้องการใช้งาน ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการบริหารจัดการงานระบบอาคาร 
เช่น งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น รวมถึงแนวคิดการออกแบบที่เน้นโทนสีเทาเข้ม
ซึ่งมีความแตกต่างจากที่ท าการเดิมที่เน้นการใช้สีสดใส 

(2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
ไม่มีปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากและไม่มีความพึงพอใจ โดยผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างพึงพอใจต่อ
ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงานทุกปัจจัยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่  
ความเหมาะสมของการจัดวางพื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องประชุม พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 
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วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ ตู้กดน้ า เป็นต้น มีความเพียงพอ 
ต่อความต้องการใช้ ความเหมาะสมของการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์ ตู้กดน้ า เป็นต้น (คิดเป็นร้อยละ 67.44 เท่ากัน) และพื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ 
ห้องประชุม พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ (คิดเป็นร้อยละ 65.12) 
ตามล าดับ 

(3) ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร 
ไม่มีปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรอาคารที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

มาก โดยปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรอาคารที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปานกลาง 
มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (คิดเป็นร้อยละ 74.42 เท่ากัน) ส่วนการบ ารุงรักษาอาคารและงานระบบต่าง ๆ เป็นปัจจัย
ด้านการบริหารทรัพยากรอาคารที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อย (คิดเป็นร้อยละ 48.84) 
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการบริหารทรัพยากรกายภาพของอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เป็นการแบ่ง 
การบริหารจัดการระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร และไปรษณีย์กลาง  
โดยพื้นที่ด้านล่างของอาคารไปรษณีย์กลางเป็นผู้บริหารจัดการ ท าให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรอาคารได้อย่างเต็มที่ 

(4) ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ผู้วิจัยไม่พบปัจจัยด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจมาก ส่วนปัจจัยด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
ปานกลาง มี 3 ปัจจัย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์/การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ท าการ(คิดเป็นร้อยละ 58.14) กระบวนการ/วิธีการขนย้าย (คิดเป็นร้อยละ 53.49) และการเตรียม 
ความพร้อมของพื้นที่ท าการใหม่ก่อนย้ายเข้า (คิดเป็นร้อยละ 51.16) ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจต่อบริษัทผู้รับจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาในการย้ายที่ท าการ ระยะเวลา
ในการเตรียมการก่อนการย้ายที่ท าการ และการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน อยู่ในระดับน้อย 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 46.51, 41.86, 39.53 และ 37.21 ตามล าดับ 
ทั้งนี้  เป็นผลมาจากอัตราก าลังคนของบริษัทขนย้ายมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน  
ประกอบกับพนักงานแต่ละส่วนมีลักษณะงานแตกต่างกัน วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
จึงแตกต่างกัน ส่งผลให้พนักงานแต่ละคนต้องการเวลาในการเตรียมการไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร จะมีการท า workshop กับพนักงาน แต่ด้วย
ข้อจ ากัดของลักษณะพื้นที่ จึงท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้ตรงตามความต้องการของพนักงาน  
อย่างครบถ้วน 
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4.2 ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ (ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง) 
 

4.2.1 ลักษณะทางกายภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีที่ท าการเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

ตั้งอยู่บนชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม อาคารมีอายุการใช้งาน 21 ปี โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก การจัดสรรพื้นที่ใช้งานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร (ก่อนการ
เปลี่ยนแปลง) แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ รวม 5 ส่วน ดังนี ้

4.2.1.1 พื้นที่ล็อบบี้ (the lobby) อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องสมุดเฉพาะด้านการ
ออกแบบ เป็น พื้นที่เปิด ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร เป็นบริเวณที่ผู้ใช้บริการและผู้เข้า 
เยี่ยมชมจะต้องเดินผ่าน เพื่อไปยังห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และสามารถมองเห็นได้จากโถงด้านหน้า
นิทรรศการ เหมาะส าหรับการจัดนิทรรศการขนาดเล็ก งานแถลงข่าว และงานแสดงผลิตภัณฑ ์

4.2.1.2 ห้องเวิร์คช็อป (the workshop room) อยู่บริเวณด้านขวามือ ก่อนเข้าห้องสมุด
เฉพาะด้านการออกแบบ เป็นห้องปิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดพื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร สามารถจัดเก้าอี้ใน
ลั กษณะนั่ งฟั งบรรยาย (theater) ได้ประมาณ 40 ที่ นั่ ง  และแบบห้องเรี ยน (classroom) ได ้ 
25 ที่นั่ง และมีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติได้ เหมาะส าหรับการนิทรรศการขนาดเล็ก การประชุมปฏิบัติการ 
ขนาดเล็ก งานสัมมนาขนาดเล็ก และงานแถลงข่าวขนาดเล็ก (ไม่เกิน 50 คน)  

4.2.1.3 พื้นที่ครีเอทีฟสเปซ (the creative space) อยู่บริเวณด้านซ้ายมือก่อนเข้า
ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ เป็นพื้นที่เปิดรูปสามเหลี่ยม ขนาดพื้นที่ใช้สอย 34 ตารางเมตร สามารถ 
จัดเก้าอี้ในลักษณะนั่งฟังบรรยาย (theater) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง และมีเคาน์เตอร์บาร์ เครื่องดนตรี 
ระบบเสียง โปรเจคเตอร์ และจอรับภาพขนาด 200 น้ิว เหมาะส าหรับงานแถลงข่าวขนาดเล็ก (ไม่เกิน 50 คน) 
งานแถลงข่าวขนาดเล็ก งานเปิดตัวสินค้า และการประชุมปฏิบัติการขนาดเล็ก 

4.2.1.4 ห้องออดิทอเรียม (the auditorium) อยู่บริเวณภายในห้องสมุดเฉพาะด้านการ
ออกแบบ ระหว่างเมมเบอส์เลานจ์และเอ็มซีเอ็กซ์ เป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพื้นที่ใช้สอย 130 ตารางเมตร 
สามารถจัดเก้าอี้ในลักษณะนั่งฟังบรรยาย (theater) ได้มากที่สุด 150 ที่นั่ง หรือแบบห้องเรียน (classroom) 
ได้ 70 ที่นั่ง และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ห้องเล็กได้ โดยมีพื้นที่ห้องละประมาณ 65 ตารางเมตร  
เหมาะส าหรับงานประชุม งานบรรยาย/สัมมนา งานแถลงข่าว และงานเปิดตัวผลิตภัณฑ ์

4.2.1.5 ห้องแกลเลอรี่ 2 (gallery 2) อยู่บริเวณด้านซ้ายของพื้นที่ล็อบบี้ เป็นห้องโถง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 560 ตารางเมตร ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน 6 เมตร ผนังสีด าทั้ง 4 ด้าน ท าให้สามารถ
ควบคุมแสงได้ร้อยละ 100 มีประตูทางเข้า-ออกระบบอัตโนมัติ 3 บาน พร้อมพ้ืนที่เตรียมงานด้านหลัง
ประมาณ 15 ตารางเมตร สามารถจัดเก้าอี้ในลักษณะนั่งฟังบรรยาย (theater) ได้มากที่สุด 600 ที่นั่ง  
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เหมาะส าหรับงานนิทรรศการขนาดใหญ่ การประชุมขนาดใหญ่ งานบรรยาย/ สัมมนาขนาดใหญ่ และ 
งานแสดงแบบแฟชั่น 
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ภาพที่ 4.1 ผังพื้นที่ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ ศนูย์การค้าเอ็มโพเรียม (ก่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่. จาก คู่มือการเช่าพื้นที่ของศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : 
กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ (น. 6), โดย ศนูย์สรา้งสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป., กรงุเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.2 พื้นที่ล็อบบี้ (the lobby) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม (ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่). จาก คู่มือการเช่าพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : กรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่ (น. 7-8), โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
 

 
ภาพที่ 4.3 ห้องเวิร์คช็อป (the workshop room) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ ศูนย์การค้า 
เอ็มโพเรียม (ก่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่). จาก คู่มือการเช่าพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : 
กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ (น. 9-10), โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.4 พื้นที่ครีเอทีฟสเปซ (the creative space) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ ศูนย์การค้า 
เอ็มโพเรียม (ก่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่). จาก คู่มือการเช่าพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : 
กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ (น. 11-12), โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

 

 
ภาพที่ 4.5 ห้องประชุม (the auditorium) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม  
(ก่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่). จาก คู่มือการเช่าพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : กรุงเทพฯ 
และเชียงใหม่ (น. 13-14), โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่  4.6 แกลเลอรี่  2 (gallery 2) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม  
(ก่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่). จาก คู่มือการเช่าพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : กรุงเทพฯ 
และเชียงใหม่ (น. 15-16), โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
 

4.2.2 ลักษณะทางกายภาพหลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีที่ท าการใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

ตั้งอยู่ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก อาคารมีอายุการใช้งาน 78 ปี โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีต 
เสริมเหล็ก โดยพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ปีกซ้ายของอาคาร
รวมถึงชั้น 5 ของอาคาร ซึ่งทางศูนย์สร้างสรรค์งานออกไปได้ท าการต่อเติมใหม่ ขนาดพื้นที่รวม 
5,126 ตารางเมตร การจัดสรรพื้นที่ใช้งาน (หลังการเปลี่ยนแปลง) แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี ้ 

ชั้น 1 Lobby และ Gallery ขนาดพื้นที ่1,207 ตารางเมตร 
ชั้น M  Auditoriom ขนาดพื้นที ่  218 ตารางเมตร 
ชั้น 2 TCDC Office / Material and Design  ขนาดพื้นที ่1,179 ตารางเมตร 
 Innovatve Center 
ชั้น 3 Meeting Room / Maker Sapce ขนาดพื้นที ่  493 ตารางเมตร 
ชั้น 4 Function Room / Resource Center ขนาดพื้นที ่  764 ตารางเมตร 
ชั้น 5  Creative Space ขนาดพื้นที ่1,265 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 4.7 ผังพืน้ที่ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรกั (หลังการเปลี่ยนแปลงพืน้ที)่. จาก TCDC เจรญิกรุง design center โฉมใหม่บนตึกเก่า
ไปรษณีย์กลางที่มีอายุเกือบ 80 ปี, โดย ไอรดา รื่นภิรมยใ์จ, 2559.   

 
47 
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ภาพที่ 4.8 ผังอาคารด้านหน้าของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรกั (หลังการเปลี่ยนแปลงพืน้ที)่. จาก TCDC Bangkok, โดย บรษิัท SHMA จ ากัด, 
ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.9 ผังอาคารด้านข้างของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรกั (หลังการเปลี่ยนแปลงพืน้ที)่. จาก TCDC Bangkok, โดย บรษิัท SHMA จ ากัด, 
ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.10 ผังพื้นที่ Front Lobby ของศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่).. จาก TCDC Bangkok, โดย บรษิัท SHMA 
จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.11 ผังพื้นที่ Auditorium ของศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่).. จาก TCDC Bangkok, โดย บรษิัท SHMA 
จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.12 ผังพื้นที่ TCDC Office ของศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่).. จาก TCDC Bangkok, โดย บรษิัท SHMA 
จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.13 ผังพื้นที่ Meeting Room ของศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่.. จาก TCDC Bangkok, โดย บริษัท 
SHMA จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.14 ผังพื้นที่ Function Room ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่.. จาก TCDC Bangkok, โดย บริษัท 
SHMA จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.15 ผังพื้นที่ Creative Space ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่.. จาก TCDC Bangkok, โดย บริษัท 
SHMA จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.16 ผังพื้นที่ Back of House ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่.. จาก TCDC Bangkok, โดย บริษัท 
SHMA จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.17 ผังพื้นที่ Back Lobby และ Gallery ของศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่).. จาก TCDC Bangkok,  
โดย บริษทั SHMA จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.18 ผังพื้นที่ Marerial and Design Innovation Center ของศูนยส์รา้งสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรกั (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่).. จาก TCDC 
Bangkok, โดย บริษัท SHMA จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.19 ผังพื้นที่ Maker Space ของศนูยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรัก (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่).. จาก TCDC Bangkok, โดย บรษิัท SHMA 
จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 4.20 ผังพื้นที่ Resource Center ของศูนย์สร้างสรรคง์านออกแบบ ณ อาคารไปรษณยี์กลาง บางรกั (หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที)่.. จาก TCDC Bangkok, โดย บริษทั 
SHMA จ ากัด, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ภาพที่ 21 บรรยากาศภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก (หลังการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่)., โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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ตารางที่ 4.3 
 
ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะทางกายภาพ 
ที่ท าการเดมิ 

(ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม) 
ที่ท าการใหม ่

(อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก) 
ปีที่เปิดใช้งานอาคาร พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2483  
อายุอาคาร (นับถึง พ.ศ. 2561) 21 ปี 78 ปี 
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวนชั้น 1 ชั้น 5 ชั้น 
ขนาดพื้นที ่ 914 ตารางเมตร (ไม่รวมทางเดิน) 5,126 ตารางเมตร 
ระบบทางสัญจร 
- ทางเข้า-ออก 
- ลิฟต์โดยสาร 
- ลิฟต์ขนของ 

 
1 ทาง 
ใช้ร่วมกบัศูนยก์ารค้าเอม็โพเรยีม 
ใช้ร่วมกบัศูนยก์ารค้าเอม็โพเรยีม 

 
3 ทาง 
4 ตัว (ของ TCDC) 
1 ตัว (ของ TCDC) 

ที่จอดรถ ใช้ร่วมกบัศูนยก์ารค้าเอม็โพเรยีม ใช้ร่วมกบัไปรษณีย์กลาง บางรกั 
 
4.3 ผลการศึกษาแนวคิด นโยบาย บริบทภายในองค์กร กระบวนการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ราย ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษา
แนวคิด นโยบาย บริบทภายในองค์กร กระบวนการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ รวมถึงปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

(1) ที่ท าการเดิมของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่ภายใน
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เป็นเพียงต้นแบบของหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความรู้แห่งแรก โดยเป็น
เพียงที่ท าการชั่วคราว ซึ่งมีแผนที่จะต้องหาที่ท าการถาวรที่มีความเหมาะสมทั้งด้านขนาดพื้นที่และ
การออกแบบพื้นที่ที่รองรับความหลากหลายของกิจกรรม ซึ่งอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก มีพื้นที่
ขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ เป็นการน าพาให้ประวัติศาสตร์
แห่งความภาคภูมิใจมาสู่คนรุ่นใหม่ ต้องการแสดงให้เห็นว่าการน าความคิดสร้างสรรค์และ 
การออกแบบมามาใช้ จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์ผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์สร้างสรรค์  
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งานออกแบบ กรุงเทพมมหานคร ที่มุ่งส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าของทรัพย์สินโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้ การเลือกอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เป็นที่ท าการใหม่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
จะเป็นการใช้อาคารเก่าให้เกิดประโยชน์ และเนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ จึงท าให้
เกิดความเช่ือมโยงคุณค่าไปสู่คนรุ่นใหม่ได ้

(2) ที่ท าการใหม่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ณ อาคาร 
ไปรษณีย์กลาง บางรัก มีแนวคิดในการออกแบบที่แตกต่างจากที่ท าการเดิมที่อยู่ภายใน
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม จากเดิมจะเน้นความหรูหราและใช้สีสันสดใส ในขณะที่ที่ท าการใหม่จะเน้น
การใช้งานในพื้นที่เป็นหลัก โดยมีการแบ่งพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเป็นสัดส่วนชัดเจน ทั้งนี้ การเข้าไปใช้
พื้นที่ของไปรษณีย์กลาง บางรัก อยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงสร้างอาคารเดิม จึงต้องใช้แนวคิด 
adaptive reuse คือ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยของอาคารเก่าเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ลงตัว  
นอกจากนี้ ยังพบว่าพื้นที่ที่แตกต่างกนัย่อมส่งผลให้วิธีคิดขององค์กรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

(3) การบริหารทรัพยากรอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารจัดการ และส่วนที่ไปรษณีย์กลาง 
เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงพื้นที่อาคารด้านล่างทั้งหมด  

(4) กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ คือ การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของย่านควบคู่กับ 
การพัฒนาพ้ืนที่ในย่าน 

(5) ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จะมีการจัดสรรบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
เตรียมพื้นที่ใหม่ กลุ่มที่เคลียร์พื้นที่เก่า และกลุ่มที่ท าการขนย้ายสิ่งของ โดยการขนย้ายสิ่งของ  
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ การขนย้ายสิ่งของไปยังที่ท าการใหม่เลย การขนย้ายสิ่งของไปไว้ที่โกดังเพื่อ
รอขนย้ายไปยังที่ท าการใหม่ และการขนย้ายสิ่งของไปเก็บไว้ที่โกดังถาวร 

(6) พนักงานทราบว่าต้องมีการย้ายพื้นที่ท าการตั้งแต่แรก แต่ยังไม่ทราบสถานที่ โดย
ตลอดระยะเวลาเตรียมการย้าย พนักงานจะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลประกอบการออกแบบ 
เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็น ร่วมท า workshop ท าให้พนักงานมีความเข้าใจในเข้าใจพื้นที่ด้วย 

(7) ปัญหาที่พบในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ คือ ความล่าช้าในการก่อสร้าง ส่ง ผลให้
แผนการด าเนินงานในส่วนอื่นต้องเลื่อนออกไป 
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ตารางที ่4.4 
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

ส่วนที่ 1      
ชื่อ – นามสกุล นายวรชาต ิกรีประกอบ นางสาวอรนิรัตน ์สดีาเพ็ง นางสาวธฤตวัน ไชยวส ุ นางสาวอภญิญา ละแมนชัง นางสาวรัติมา เผือกนาโพธิ ์

ต าแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ ผู้จัดการบริหารโครงการ บรรณารักษ์อาวโุส ผู้จัดการส่วนงานบรกิารสร้างสรรค ์ บรรณารักษ ์

บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนกิจกรรมนิทรรศการ ฝ่ายพัฒนาองค์ความรูส้ร้างสรรค ์ ส่วนงานบริการสรา้งสรรค์ ฝ่ายพัฒนาองค์ความรูส้ร้างสรรค ์

ประสบการณ์การท างาน  11 ป ี 7 ป ี 12 ป ี 12  ป ี 9 ป ี

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ 
ความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 

ดูแลและควบคุมการท างานด้านบริหาร
จัดการพื้นที่ขององค์กร 

ก ากับดูแลและรับผดิชอบการจดั
กิจกรรมนทิรรศการ 

ก ากับดูแลและรับผดิชอบงานห้องสมุด ก ากับดูแลและรับผดิชอบงานบริการ รับผิดชอบงานห้องสมุด 

ส่วนที่ 2      
1. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

กรุงเทพมหานคร มีแนวคิดหรือ
นโยบายการด าเนินงานอย่างไร 

- 
 

- - - - 

2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีบริบทภายใน
องค์กรอยา่งไร ทั้งด้านรปูแบบ
องค์กร วิสยัทัศน์ขององค์กร 
โครงสรา้งองคก์ร รูปแบบ 
การด าเนินงาน และวัฒนธรรม
องค์กร 

- - - - - 
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65 

ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 
ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

ส่วนที่ 3      
1. ในอดีตที่ผ่านมาศูนยส์ร้างสรรค์ 

งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร  
ได้ท าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
หรือไม่ เมื่อใด อย่างไร และ
เพราะเหตุใด 

ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย 

2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร ตอ้งท าการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ (ยา้ยจาก
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม)  
เพราะเหตุใด 

เนื่องจาก TCDC หมดสญัญาเช่าที่ท าไว้
กับเอ็มโพเรียมเมื่อเดือนกรกฎาคม 
2560 จึงต้องคืนพืน้ที่ให้กับ 
เอ็มโพเรียมโดยด่วน ซึ่งตอนนัน้ไมไ่ด้
เก็บค่าเช่าแล้ว 

- - หมดสัญญาเช่ากับทางเอ็มโพเรียม - 

3. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร (ย้ายจาก
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม) มีเกณฑ ์
ในการพิจารณาเลือกพืน้ที่ใหม่
อย่างไร 

จริง ๆ  แล้วต้องการพื้นที่ 9,600  
ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ที่ไปรษณีย์กลาง  
ในขณะนี้อยู่ที ่8,000 ตารางเมตร  
โดยออกแบบใหม่ทั้งหมด การก่อสร้าง
จะแบ่งออกเป็น 2 เฟส คือ  
การก่อสรา้งชั้น 2 และการก่อสร้าง
พื้นที่ส านกังานส าหรับพนักงาน ซึ่งมี
ความล่าช้าจากแผนงานค่อนข้างมาก  

- - ต้องค านึงถึงพื้นที่ที่สามารถรองรับ
ฟังก์ชั่นของกิจกรรมไดล้งตัวที่สดุ 

- 
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66 

ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

4. ท าไมจึงเลือกเปลี่ยนแปลง 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร  
จากศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม  
ไปยังไปรษณีย์กลาง บางรัก 

ตอนแรกเลือกพื้นที่เยอะมาก เกิน 10 
แห่ง เช่น 1) จามจุรีสแควร์ ซึ่งพื้นที ่
ไม่เพียงพอ ระยะระหว่างชั้นเตี้ยเกนิไป 
2) อาคาร FYI ตรงขา้มตลาดลองเตย 
ระยะเวลาเปิด-ปิดอาคารไม่สอดคล้อง
กับระยะเวลาท าการของ TCDC  
3) Siam Discovery มีความเหมาะสม
มากที่สดุ ค่าเช่าถูก แตต่ิดตรงที่ว่าเป็น
การย้ายจากห้างไปห้าง 4) พืน้ที ่
ตรงขา้ม MBK ค่าเช่าถูก แตต่้องเสีย 
ค่าเปิดหน้าดนิ 200 ลา้นบาท และ 
TCDC เองไม่อยากจะอิงกับ
สถาบันการศกึษาใด 5) เทคนิคกรุงเทพ 
6) ไปรษณียก์ลาง จงึกลายเป็นพื้นที ่
ที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก 
มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพียงพอต่อ 
การท างานหลาย Function 

- - - - 
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67 

ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

5. การเปลีย่นแปลงพืน้ที ่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร สง่ผลกับ
รูปแบบการด าเนินงานหรือ
วัฒนธรรมองคก์รหรือไม่ อย่างไร 

มีวัฒนธรรมองค์กรมกีารเปลี่ยนแปลง 
เช่น เน้นส่วนของธุรกิจมากขึ้น จึงมี
กิจกรรมมากขึ้น เป็นต้น โครงการหนึ่ง
ของ TCDC คือ การพัฒนาย่าน 
ถนนเจริญกรุงให้เป็นย่านสร้างสรรค์ 
เนื่องจาก TCDC เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของพื้นที่นี ้จึงต้องท าการพัฒนาพืน้ที่
นี้ด้วย พอเป็นหน่วยราชการจึงท าการ
พัฒนาองคก์รว่าจะท าการต่อยอดได้
อย่างไร 

- จริง ๆ  ไม่ได้รู้สกึว่ามีการเปลี่ยนแปลง
อะไร เพราะจะมีการบอกความต้องการ
กับทีมอาคารอยู่ตลอดและทีมอาคาร 
ก็คิดให้ว่าการย้ายพื้นทีจ่ะต้อง 
ไม่กระทบกับรูปแบบการท างานเดมิ  
จึงไม่รู้สึกว่ามีผลกระทบอะไรตอ่ 
การท างาน 

- การย้ายพื้นทีไ่ม่กระทบกับการท างาน  
จึงไม่รู้สึกว่ามีผลกระทบอะไร 

6. พื้นที่ศูนยส์ร้างสรรค ์
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร  
ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมกับ
ไปรษณีย์กลาง คล้ายคลึงกัน
อย่างไร 

ในเชิงกายภาพไม่มีอะไรที่เหมือนกัน ไม่ม ี - ไม่มีอะไรที่เหมอืนกัน - 
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68 

ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

7. พื้นที่ศูนยส์ร้างสรรค ์
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร  
ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมกับ
ไปรษณีย์กลาง แตกต่างกัน
อย่างไร สง่ผลอยา่งไร และ
เตรียมการรองรับความแตกต่าง
ดังกลา่วอยา่งไร 

1) ด้าน Facility เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ต่าง ๆ  ตอ้งอิงตามห้าง ในขณะที่ 
ที่ท าการใหม่เราสามารถจัดการได้เอง  
2) การจราจร/การขนสง่ ห้างท าได้ยาก  
ในขณะที่ที่ท าการใหม่ท าไดส้ะดวกกว่า 
3) การเข้า-ออกอาคารห้างตอ้งเข้า-ออก
ตามเวลาท าการของห้าง ในขณะที ่
ที่ท าการใหม่มีความยดืหยุ่นมากกว่า 

ต่างจากที่เดิม อยา่งในสว่นของ 
งานนทิรรศการ เดิมเคยอยู่เอ็มโพเรยีม
ชั้น 7 ซึ่งเวลาจะขนย้ายสิ่งของ 
ขนาดใหญ ่จะใชร้ถเครนซึ่งมีค่าใช้จ่าย
สูง แต่สามารถขนยา้ยได้อย่างรวดเร็ว 
แต่ที่ไปรษณีย์กลาง พื้นที่นิทรรศการ
อยู่ชั้น 1 ก็จริง แต่เส้นทางสญัจรที่ใช ้
ในการขนยา้ยสิง่ของมีความซับซ้อน
และแคบกว่าที่เดิมมาก จึงท าให้การ 
ขนย้ายมีความยากล าบากและ 
ใช้เวลานาน   

มีความต่างมาก จากเดิมเป็นพื้นที ่
ชั้นเดยีว แต่ที่ใหม่งานหอ้งสมดุ 
จะกระจายไปตามชั้นตา่ง ๆ   

มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเดมิและ 
มีหลายชั้น ท าให้การใหบ้ริการกระจาย
ไปตามพื้นที่ของส่วนงานต่าง ๆ   
ตามทีไ่ด้จดัสรรไว ้ 

มีความต่างมาก เพราะงานห้องสมุด 
จะกระจายไปตามชั้นตา่ง ๆ   
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69 

ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

8. แนวคิดในการออกแบบพื้นที ่
ใช้งาน ณ ที่ท าการใหม่  
เป็นอย่างไร 

การออกแบบจะเป็นแนวมืด ๆ   
ซึ่งไม่ตอบโจทย์ขององคก์ร อาคาร 
มี front building และ back building 
ตอนแรกมีแต่ส่วนหนา้ ต้องมีการเช่า
พื้นที่เชื่อมอาคาร 

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างอาคารเก่า 
ให้ตอบสนองลกัษณะของความต้องการ
ใช้งาน ท าให้เกดิข้อจ ากัดหลายอย่าง 
เช่น ความสงูและความกว้างของห้อง 
ความชื้นภายในห้อง ลกัษณะที่ได้
มาตรฐาน flow ของเสน้ทาง 
การสญัจร ซึ่งส่วนนทิรรศการที่ใหม ่
มีพื้นที่น้อยกว่าที่เดิม จงึเป็นปัญหา
เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์และพื้นที ่
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งต่างจากที่เดิมที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมที่หลากหลาย จงึมีคุณลักษณะ
ตรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งไม่กระทบ
กับผู้เยี่ยมชม แต่จะกระทบกับ
คนท างานมากกว่า และเกิดเป็นเงือ่นไข
ว่าการจดันิรรศการตอ้งค านึงถึง
ข้อจ ากัดเรือ่งพื้นที่และการขนย้ายด้วย 

- - - 
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70 

ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

9. ใครเป็นผู้มีหน้าที่หลกัในการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนยส์ร้างสรรค์
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 
จากศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมไปยงั
อาคารไปรษณีย์กลาง  

TCDC TCDC TCDC TCDC TCDC 

10. กลยทุธ์ในการเปลีย่นแปลงพื้นที ่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร คืออะไร  
ในแต่ละช่วง (กอ่นด าเนนิการ 
ระหว่างด าเนินการ และ 
หลังด าเนนิการ) มีความแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร 

- ท าการสื่อสารให้ฝ่ายอาคารทราบถึง 
ความต้องการและความจ าเป็นต่าง ๆ   
อย่างต่อเนือ่งในทุกกระบวนการ
ด าเนินการ 

- - จัดท าแผนงานในแตล่ะช่วงเวลา  
โดยก าหนดสิ่งที่ต้องท า ระยะเวลา 
ที่ต้องแล้วเสร็จ และบุคคลผู้รับผดิชอบ 
และแจ้งแผนนี้ให้พนกังานทุกคนทราบ 
เพื่อจะไดท้ างานไปในทศิทางเดยีวกัน 
ตลอดจนควบคุมให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว ้

11. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอน 
การด าเนินการอยา่งไร และ 
ใช้ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
เท่าใด 

เริ่มเข้ามาก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2560 มีเวลาเตรยีมการก่อสร้าง  
1 เดอืน  และมีเวลาให้พนักงาน 
เตรียมความพรอ้ม 2 เดอืน ย้ายเข้ามา
ที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  
เมื่อเดือนพฤศจิกายนทีผ่่านมา  
โดยเริ่มยา้ยเข้ามาทีช่ั้น 2 ก่อน 

- - - - 
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71 

ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

12. แผนการย้ายพื้นที่และการขน
ย้ายสิง่ของ วสัดุอุปกรณ์ และ
เฟอร์นิเจอร ์เป็นอย่างไร 

1) แจง้ให้พนักงานทราบเพื่อเคลยีร์ของ
ใช้ส่วนตัว 2) ทรพัย์สนิขององค์กรจะให้
เบิกกล่องบรรจ ุ2 กลอ่ง/คน  
3) มีการลงรหสั เพื่อแยกของตามแผนก 
4) จดุพักสิง่ของจะอยู่บริเวณ Loading 
และหน้าลฟิต์ขนของ 5) ให้บริษัท 
ที่ว่าจ้างให้ท าการขนย้ายเข้ามา 
ขนของไปวังที่โกดังที่มีขนาด  
500 ตารางเมตร 6) ในสว่นของพืน้ที่
ส านักงานต้องท าการจดัซื้อ/ย้ายโต๊ะ
ท างานเข้าในพืน้ที่ให้แลว้เสร็จก่อน
เดือนพฤศจิกายน ทัง้นี ้ในส่วนของ 
Exhibition และห้องสมดุ จะมีสิง่ของ
ปริมาณมากที่สดุ ซึ่งต้องท าการแยก
หมวดหมู่ด้วย 

ไฟลง์านและเอกสารต่าง ๆ  จะถูก
จัดเก็บ โดยแยกหมวดหมู่ตามประเภท 
เช่น รายงาน ซีดี หนงัสอื สือ่ต่าง ๆ  
เป็นต้น ส่วนวัสดุอุปกรณ์หรือชิ้นงาน 
ที่น ามาจัดนทิรรศการจะเป็น object  
ที่มีคุณค่า จะถูกจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ประกอบ เช่น 
อะครีลิค เป็นต้น แต่เนือ่งจากได้ข้อมูล
ว่าพื้นที่ใหมม่ีจ ากัด จึงน ามาเพยีง
บางส่วนที่เป็นสิง่ที่ใช้ บางส่วนก็ม ี
ผู้มาประมูลไป และบางส่วนก็ถูก
จัดเก็บไว ้จากนั้นก็จะท าการขอ
อุปกรณ์ขนย้าย เช่น กล่อง พลาสติก
กันกระแทก เป็นต้น ในการขนย้าย
สิ่งของเข้าพื้นที่ใหม่กต็อ้งน าบางส่วน 
ไปไว้ในพื้นที่เตรยีมนิทรรศการหรือ
พื้นที่ท างาน ซึ่งท าให้จัด stock  
ไม่ไดอ้ย่างที่ตอ้งการ 

1) ส ารวจทรัพยากรที่ครอบครองอยู ่
ทั้งปริมาณและขนาด เพือ่ขอกล่อง
บรรจุให้เพียงพอและเหมาะสม  
ซึ่งทรัพยากรของห้องสมุดก็มีหนังสือ 
วารสาร สื่อมัลติมีเดีย อปุกรณ์
ส านักงาน 2) ศกึษาแบบอาคารและ 
ผังอาคาร เพือ่ดูว่าพื้นทีใ่ช้สอยของ
ห้องสมุดอยูต่รงจดุใดบา้งและมีขนาด
พื้นที่เท่าใด 3) เนื่องจากพื้นที่บริการ
ของห้องสมุดกระจายอยู่ในหลายชั้น จึง
ก าหนดชื่อเรียกและสญัลักษณ ์
เป็นสี เพื่อให้เจ้าหนา้ทีข่นย้ายย้าย
สิ่งของเข้าไปถูกจดุ 4) หาพื้นที ่
พักทรัพย์สินระหวา่งรอด าเนินการ คอื 
โกดังของ Zebra และใช้พื้นที่ชั้น 2 ของ
ไปรษณีย์กลาง เก็บสิ่งของที่ตอ้งใช้และ
สิ่งของที่ต้องส่งใหส้าขาหรือ AISDC 5) 
ประสานขออุปกรณ ์ขนย้าย เช่น กลอ่ง 
เทปปิดกลอ่ง bubble 6) กอ่นเก็บ
หนังสือลงกล่องต้องท าการสแกน
บาร์โค้ดก่อน เพื่อให้รู้ทีอ่ยู่ของหนังสอื 
7) ป้ายตดิกลอ่งม ี4 สี คือ สีเหลือง 

ในส่วนของงานบริการจะเน้น 
การอ านวยความสะดวกให้กับสมาชิก
และผู้ใช้บริการ โดยงานบริการได้
ประสานไปยัง co-working space VISA 
เพื่อให้สมาชิกได้เข้าไปใช้บริการ 
ในระหว่างที่ยงัด าเนินการย้ายพื้นที ่
ไปก่อน 

- 
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ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

12. แผนการย้ายพื้นที่และการขนยา้ย
สิ่งของ วัสดุอุปกรณ ์และ
เฟอร์นิเจอร ์เป็นอย่างไร (ต่อ) 

- - ใช้กับทรัพยากรหมวดทัว่ไปและ
หนังสือทีต่้องอยู่ชั้น 4 สีเขียวใช้กับ
สิ่งของที่ต้องอยู่ในพื้นทีส่ านักงาน
บรรณารักษ ์ชั้น 3 และหนังสือทีไ่ม่ได้
ให้บริการแล้ว ทรพัยากรรอขึ้นชั้น 
วารสารย้อนหลัง exclusive reference 
สีแดงใช้กับหนังสือที่เกีย่วข้องกับ 
material เนื่องจาก material center 
อยู่ชั้น 2 ซึ่งเป็นคนละชั้นกับห้องสมดุ 
และสีฟ้าใช้กับทรัพยากรที่ต้องจัดเก็บ
ไว้ที่ TCDC office  ทั้งนี ้ท าการแบ่ง 
ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน 
ตามหมวดหนังสอื 

- - 

13. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีการว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอกองคก์ร 
ในการด าเนนิการหรือไม่ ถ้ามี  
มีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจ้าง
อย่างไร 

ในการขนยา้ยคนในท างานเอง มกีาร
จัดตั้ง คณะกรรมการขนย้าย  
คณะกรรมรือ้ถอน คณะกรรมการ
ก่อสร้าง คละชุด โดยใหต้ัวแทนของ 
แต่ละฝ่ายทีส่ามารถตดัสินใจไดเ้ข้าร่วม
เป็นคณะท างาน และมกีารว่าจ้างบริษัท 
Zebra จ ากดั ซึ่งให้บริการด้าน Logistic 
มาท าการขนย้ายสิ่งของไปไว้ที่โกดัง 

มีการว่าจ้างบริษัท Zebra เข้ามาช่วย 
ในส่วนของการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ ์
ต่าง ๆ  ซึ่งปกติก็ใช้บรกิารกันอยู่แล้ว
เวลามีการจัดงานนทิรรศการต่าง ๆ   
จึงท าให้มีประสบการณ์การท างาน
ร่วมกันมากอ่น สื่อสารกันง่าย ท าให้
เข้าใจแนวทางปฏิบัติงานและ 
การขนย้ายเป็นอย่างด ี

มีบริษัท Zebra จ ากัด เข้ามาช่วย 
ขนย้ายทรัพยากรต่าง ๆ  และมี
เจ้าหน้าที่ของ Zebra มาช่วยจดั
หนังสือขึ้นชั้นต่าง ๆ  แต่ไม่เยอะ 
ประมาณ 6 – 7 คน 

บริษัท Zebra จ ากดั  บริษัท Zebra จ ากดั 
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ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

14. แนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ (Facility 
Management) ในพืน้ที่ 
ท าการใหม่ของศนูย์สรา้งสรรค ์
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร  
(ไปรษณียก์ลาง บางรกั)  
เป็นอย่างไร ทัง้ด้านการจัดสรร
พื้นที่ การจัดการ และ 
การบ ารงุรักษา 

การก่อสรา้งทีอ่าคารไปรษณีย์กลาง 
ไม่สามารถควบคุมให้ด าเนินการได้เร็ว 
พื้นที่อาคารรวม 12,000 ตารางเมตร 
โดยไปรษณีย์กลางเช่ามาจาก 
กรมธนารักษ์อีกที ซึ่งตอนแรก TCDC 
ต้องการพืน้ที ่9,600 ตารางเมตร  
ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ถอืครองที่มากเกินไป 
กรมธนารักษจ์ึงไม่อยากให ้TCDC  
มาเช่า ไปรษณีย์กลางตดัพื้นทีช่ั้นล่าง
ออก เหลอืพื้นที ่8,000 ตารางเมตร 
TCDC ก็ค านึงถึงการท างาน จึงม ี
การสร้างพื้นที่ตอ่เนื่องไปที่ชั้น 5  
ซึ่งเป็นชั้นดาดฟา้ 

การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
ง่ายขึ้น จากเดิมต้องอยูภ่ายใต้ระเบียบ
และข้อก าหนดของเอ็มโพเรียม  
แต่ที่ใหม่มี facilities ของเราเอง  
เป็นสัดส่วนแยกกับไปรษณีย์กลาง  
ซึ่งสามารถบริหารจดัการได้เอง 

- - - 

15. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การเปลีย่นแปลงพืน้ที ่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคดิเห็นและ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือไม่ อย่างไร 

มีการเรยีกประชุมเพื่อชี้แจงให้ทราบ
และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  
มีการ Service Design ท าให้ Office 
เป็น Office เดียวกัน มีการท าวิจัยกับ
กลุ่มพนกังาน เจ้าของพืน้ที่ และชุมชน
โดยรอบ 

TCDC มีการท า workshop กับ
พนักงานทกุฝ่าย โดยจะสอบถามถึง
สิ่งของรอืทรพัยากรที่แต่ละฝ่าย
ครอบครองอยู่และกิจกรรมต่าง ๆ   
เพื่อดูฟังก์ชั่นการท างาน พนกังาน 
ก็มีส่วนร่วมในการน าเสนอฟังกช์ั่นของ
พื้นที่ด้วย 

- - TCDC มีการท า workshop กับ
พนักงานทกุฝ่าย เพื่อดฟูังก์ชั่น 
การท างาน และให้พนกังานเข้ามามี
ส่วนร่วมในการน าเสนอการออกแบบ
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ 
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ตารางที ่4.4 (ตอ่)  
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

16. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร  
มีการประชาสัมพนัธ์ การกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร และการรับฟังความ
คิดเห็นอยา่งไร ผ่านช่องทางใด 
และมีวิธีการจัดการกับผลตอบรับ
หรือความคดิเห็นทีไ่ด้รับอย่างไร 

Facebook ป้ายประชาสัมพันธ์  
co-working VISA ที่ให้สมาชิกของ 
TCDC เข้าไปท างานได ้ซึ่งมีประมาณ 
30 แห่ง 

- - มีการประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานและ
ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  เช่น 
Facebook page ของ TCDC  
ป้ายประชาสัมพันธ ์เป็นต้น 

- 

17. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร คาดหวังผล
อย่างไรและผลที่เกดิขึ้นจริง 
เป็นอย่างไร 

ต้องการใหก้ารย้ายที่ท าการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและ 
มีค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ได้
เตรียมการไว ้ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดหวัง 

ในส่วนของงานนิทรรศการพยายาม
จัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่ให้ตรงตามฟังก์ชั่น
งาน กิจกรรมต่าง ๆ  หรอืการจัด
นิทรรศการแตล่ะครั้ง ซึง่เป็นเรื่องยาก
และท้าทายมาก  

- - - 
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ตารางที ่4.4 (ตอ่) 
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ข้อค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 

18. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร พบปญัหาหรือ
อุปสรรคหรอืไม ่อยา่งไร และ 
มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

มีปัญหาเฉพาะบุคคลมากกว่า  
ความร่วมมือของพนักงานแต่ละคน 
ไม่เท่ากนั ต้องการเวลาในการจัดสรร 
ไม่เท่ากนั 

ปัญหาที่พบในส่วนของงานนิทรรศการ
จะเป็นเรื่องข้อจ ากดัในการใช้พื้นที ่
ให้เหมาะกับฟังก์ชัน่งาน เนือ่งจาก 
ที่ไปรษณีย์กลางเป็นการรีโนเวท 
อาคารเดิม จึงกลายเป็นข้อจ ากัด  
ส่วนงานนิทรรศการก็จะพยายาม 
ใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับฟังก์ชั่น 
ที่ต้องการมากที่สดุ ส่วนอีกปัญหาหนึง่
ก็คือความไม่สะดวกสบายในการ
เดินทาง จากเดิมพนักงานส่วนหนึ่งก็ซื้อ 
ที่พักในบริเวณใกลเ้คียงกับเอ็มโพเรียม 
พอย้ายมาที่ไปรษณียก์ลางก็คิดว่า 
ต้องล าบากแน ่และประกอบกับ 
ความท้าทายในการท างานที่มาจาก
ข้อจ ากัดเรือ่งพื้นที่ด้วย แตพ่อยา้ย 
มาจริงกไ็ม่ได้ล าบากมากเท่าที่คดิไว ้

อุปสรรคทีพ่บก็คือเรือ่งการอา่นแบบ
อาคารหรือผงัอาคารไม่เป็น ท าให้มอง
ไม่เห็นภาพในเชิง 3 มิต ิท าให้บางครั้ง
พื้นที่จริงผดิไปจากที่เข้าใจ ปัญหา 
อีกประการหนึ่ง คอื ปญัหาการขนย้าย
หนังสือ เนื่องจากการเชื่อมต่อของ
อาคารและเส้นทางการสญัจรภายใน
อาคารที่ซับซ้อน และการที่ลิฟต ์
มีบริการแค่ชั้น 1 – 4 ท าให้การ 
ขนย้ายหนังสอืไปทีช่ั้นพื้นดินหรือ 
ชั้น 5 ค่อนข้างล าบาก ประกอบกับ
ความต่างระดับของพื้นที่มีระยะ 
หลายขั้นบันได ท าให้เวลาขนย้าย
หนังสือตอ้งใช้ไม้พาดขัน้บันได 
แล้วสไลดก์ล่องบรรจุหนังสือ 
ไปตามไม้นั้น    

- - 

19. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีแผนการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ในอนาคต
หรือไม่ เพราะเหตุใด และ 
เป็นอย่างไร 

มีการตอ่สัญญาทุก 3 ปี แต่มีสัญญาใจ
ประมาณ 10 ปีขึ้นไป  

- - เน้นการขยายสาขาเพื่อให้บริการ
สมาชิกในตา่งจังหวดั เช่น ขอนแกน่ 
เป็นต้น 

- 
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อมูลและประเด็น  
ที่น่าสนใจเพิ่มเติม สามารถแสดงผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี ้

คุณพันธิตรา สินพิบูลย์ หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์และบริหารบริการสร้างสรรค์  
ฝ่ายบริหารและพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

“แผนการย้าย TCDC มีมาตั้งแต่ต้น เพราะ TCDC ที่เก่า เป็นเหมือน prototype ของ
หน่วยงานแห่งแรกที่เป็นองค์กรแห่งความรู้ โจทย์แรก คือ คนไทยยังไม่คุ้นกับ design center  
ท าอย่างไรให้คนรู้จัก design center ครั้งแรกจะได้ที่ตึกอมรินทร์พลาซ่า แต่พอดีช่อง 3 ย้ายออก 
เอ็มโพเรียมจึงเป็นพื้นที่ที่มีความลงตัวมากที่สุดในขณะนั้น สามารถจัดแกลอรี่ได้ ต่อมาภารกิจของเรา
เพิ่มขึ้น เพราะเราเป็นหน่วยงานในการให้ข้อมูล มีทั้ง exhibition มีทั้งกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องหา 
พื้นที่ใหม่ ประกอบกับผู้ที่สนับสนุนงบประมาณก็มีค าถามว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่มาเช่า  
ที่เอกชน เดิมมีพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร ถ้าจะย้ายต้องได้พื้นที่เพิ่มขึ้น จนมาได้ตึกไปรษณีย์กลาง  
ซึ่งเป็นจังหวะที่ก าลัง renovate เป็นรัชดาลัยคอมเพล็กซ์ แต่ไม่ได้ท าต่อ ข้อดีข้อเสียของที่เดิม คือ  
ที่เดิมเดินทางง่าย แต่ด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้น การย้ายมาที่นี่หลัก ๆ มี 2 ประการ คือ เดิมกลุ่มเป้าหมาย
ของเรา คือ ผู้ประกอบการและนักออกแบบ จะท าอย่างไรที่จะส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้กับ
เศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ แต่ที่เดิมกลุ่มผู้ใช้บริการหลักมากกว่า 80% คือ นักศึกษา ท าให้
ผู้ประกอบการมาใช้บริการแล้วไม่มีพื้นที่ การมาที่นี่คิดอยู่แล้วว่าผู้ใช้บริการจะลดลง จึงต้องหาทาง
เพิ่มลูกค้าในย่านนี้ ซึ่งพบว่าในช่วง 1 ปีที่ย้ายมา กลุ่มลูกค้านักศึกษาลดลงแต่ไม่มาก การย้ายมาที่นี่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ จึงจัดพื้นที่ maker space, material center นอกจากนี้ พื้นที่นี้
เป็นพื้นที่ที่มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็นแห่งแรก ๆ ของประเทศ อาคารมีอายุมากกว่า 80 ปี   
มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นย่าน การมาของเราจึงเป็นการมาเพื่อดึงศักยภาพของชุมชนให้คนอื่นเห็น 
เราอยากสร้างโอกาสให้กับชุมชน จึงกลายเป็น creative district โดย creative ecology จึงมาลง
ตัว ซึ่งถึงแม้ว่าการเดินทางจะล าบากกว่าเดิม แต่ลูกค้าก็ไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดไว้ ลูกค้าบางคนก็ชอบ 
ที่ใหม่มากกว่า เช่น การออกแบบ เป็นต้น TCDC ร่วมกับธรรมศาสตร์ได้ท าการศึกษาย่านนี้ เช่น  
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเพิ่มตรอกหรือซอยให้เชื่อมโยงกัน การเปลี่ยนป้าย การพัฒนาตึกร้าง  
การพัฒนาชุมชนริมน้ า เป็นต้น ซึ่งระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี เริ่มเห็นอะไรที่มันดีขึ้น” 

“การออกแบบมีความแตกต่างกัน จากที่ เดิมที่มีความหรูหรา การที่จะเดินผ่าน 
เอ็มโพเรียมมาที่ TCDC บางคนไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้นเข้ามา ที่นี่เป็นแนว minimal เข้ามาแล้ว 
ไปในทางเดียวกัน ไม่มีอะไรที่แปลกปลอมกัน มาที่นี่อาจจะมีความงง เพราะฝั่งหนึ่งอาจจะขึ้นลง 
ด้วยลิฟต์ ฝั่งหนึ่งอาจจะขึ้นลงด้วยบันไดเลื่อน ความแตกต่างกัน คือ ที่นี่เน้นเรื่องการใช้งาน ไม่เน้น
ความหรูหรา มีการแบ่งพื้นที่ความเป็นส่วนตัว เช่น อยากคุยไปที่ด้านหน้าพื้นที่ชั้น 5 อยากได้  
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ความเงียบไปที่ชั้น 4 พื้นที่อาคารที่เราได้อยู่ที่ประมาณ 9,000 ตารางเมตร อาคารจะมีลักษณะเป็น 
รูปตัวที พื้นที่ชั้น 5 จะเป็นดาดฟ้าเก่า ชั้น 4 เราสร้างเป็นกล่องขึ้นมา เพดานเลยสูงมากประมาณ  
9 เมตร เพราะพ้ืนที่เราไม่พอ จึงต้องเพ่ิมพื้นที่ในส่วนนี”้ 

“พนักงานรู้ว่าเราต้องย้ายแน่ ๆ แต่ไม่ทราบว่าจะย้ายไปที่ไหน ซึ่งใช้ระยะเวลา
เตรียมการย้ายหลายปี พนักงานบางส่วนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบด้วย เช่น เลือกแบบ 
เลือกวัสดุที่เป็นมิตร เป็นต้น ก่อนย้ายพนักงานจะได้เห็นภาพคร่าว ๆ ว่าที่นี่มีพื้นที่อะไรและ 
มีบรรยากาศอย่างไร โดยท าเป็นนิทรรศการให้เห็นเลยว่าที่ใหม่เป็นอย่างไร” 

“เนื่องจากเป็นอาคารเก่า ระยะเวลาก่อสร้างจึงล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน แต่ส่วน 
ออฟฟิซจะเสร็จก่อน หมดสัญญากับเอ็มโพเรียมประมาณเดือนตุลาคม จึงต้องปิดให้บริการ 7 เดือน 
แต่มีโครงการ co-working VISA ให้สมาชิกเข้าไปใช้บริการในช่วงระยะเวลา 7 เดือน หรือท าการ 
คืนค่าบริการโดยค านวณเป็นรายวัน” 

“ระยะเวลาในการเตรียมตัวย้าย จริง ๆ เพียงพอ เพราะทุกอย่างอยู่ในแผน แต่มีปัญหา
ที่การก่อสร้างที่ล่าช้า เลยท าให้แผนเลื่อนออกไป แบ่งทีมที่มาเตรียมพื้นที่ใหม่ ทีมที่ต้องเคลียร์  
พื้นที่เก่า การย้ายของ อะไรต้องน ามา อะไรต้องเคลียร์  ๆ อย่างไร การย้ายของจะมี 3 ระดับ คือ  
ย้ายมาที่นี่เลยเพราะต้องใช้ ย้ายไปไว้ที่โกดังก่อน ใกล้เปิดแล้วค่อยย้ายมา และเก็บไว้ที่โกดังเลย  
คนที่มาก่อนก็ต้องมาเคลียร์สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน วันที่ปิดตัวที่เอ็มโพเรียม ทุกคน  
ย้ายมาที่นี่ การขนย้ายของ บรษิัทจะขนย้ายให้ว่าอะไรมาที่นี่ อะไรไปที่โกดัง คนที่ต้องเคลียร์พื้นที่เดิม
ก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม พอดี AIS เข้ามาสานต่อ เลยกลายเป็น AISDC ชั้น 24 เดิม 
เป็นออฟฟิซก็ต้องหาผู้รับเหมามาเคลียร์พื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม” 

“โดยระบบราชการจะจัดจ้าง โดยเลือกราคาถูกที่สุด แต่ไม่มีอะไรที่ดีแล้วถูก จริง ๆ 
แบบที่ชนะการประกวดเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ไปรษณีย์กลางไม่ให้รื้อถอนพื้นที่ เลยต้องมีการปรับแบบ 
ประกอบกับผู้รับเหมาก็ไม่ได้มีคุณภาพดีนัก” 

“พื้นที่สนับสนุน ไม่มีโรงอาหาร แต่มีห้องอาหารให้ การย้ายมาที่นี่ดีอย่างหนึ่ง  คือ 
พนักงานต้องเจอกันหมด กินข้าวต้องเจอกัน ส่วนที่จอดรถพนักงานก็จะจัดสรรให้ตามจ านวน  
ความต้องการ แต่ลูกค้าต้องไปจอด CAT เสียชั่วโมงละ 20 บาท จอดกันคนละพื้นที่กับพนักงาน” 

“อาคารนี้มีการจัดการ 2 ส่วน คือ TCDC กับไปรษณีย์ แสงสว่างโดยรวมยังโอเคอยู่  
แต่ถ้าเป็นอาคารด้านล่าง ไปรษณีย์ดูแล เลยมีปัญหาเรื่องท่อระบายน้ าเวลาฝนตก มีน้ าอยู่ใต้ดิน  
น้ าระบายออกไม่ทัน จึงมีน้ ากักขังบ้าง แล้วมีปัญหาเรื่องความชื้น อุณหภูมิก็จะมีปัญหาเรื่องความสูง
ของเพดาน จึงต้องดูว่าอุณหภูมิควรเป็นอย่างไร แก้ปัญหาโดยการน าเครื่องมือมาใช้ในการควบคุม
อุณหภูม”ิ 
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“มีฝ่ายที่ดูแลแม่บ้าน ช่าง รปภ. แม่บ้านเป็น outsource ความยาก คือ พื้นที่เยอะและ
ซับซ้อน จึงต้องแบ่งเป็นชั้น ช่างก็ต้องเรียนรู้ระบบอาคารใหม่ ที่นี่เหมือนเป็นบ้านที่เราต้องดูแล  
มากขึ้น รปภ. ต้องท า job description ให้เป็นเชิง service ทุกคนเป็น outsource แต่ต้องเทรน 
ให้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TCDC ได”้ 

“กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ อย่างน้อยต้องอยู่ที่นี่อีกหลายสิบปี จึงไม่คิดเรื่องย้าย 
แต่คิดในเรื่องการพัฒนาพื้นที่มากกว่า เพราะพอเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ เราจะเห็นพฤติกรรมของชุมชน 
มากขึ้น ซึ่งท าให้มีแนวทางในการพัฒนาได้มากขึ้น internal communication” 

“คาดว่าคนจะน้อยลง แต่สิ่งที่จะได้ คือ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการ มาใช้
บริการมากขึ้นและอยู่ทั้งวัน เพื่อให้พื้นที่ตรงน้ีเป็นพ้ืนที่ทดสอบความคิดของผู้ประกอบการ แต่ปรากฏ
ว่าคนไม่ได้น้อยอย่างที่เราคิดไว้ พนักงานบางคนก็ชอบ เพราะที่เดิมชีวิตดี แต่ของแพง เงินไม่เหลือ 
และอยู่ที่นี่ได้พัฒนาชุมชน” 

“ส าหรับพนักงาน เอ็มโพเรียมสะดวกสบายกว่า มีรถไฟฟ้า มีห้าง มีที่จอดรถ ที่นี่
รถไฟฟ้าหรือรถไฟต้องเดิน รถเมล์ต้องรอ คนที่ไม่อยากมาที่นี่มีน้อย ส่วนหนึ่งมีโปรแกรมจะออกจาก
งานอยู่แล้ว การย้ายมาที่นี่ โครงสร้างงานเปลี่ยน แบ่งโครงสร้างงานใหม่ บางงานถูกรวบ บางงาน  
ถูกแบ่ง พนักงานต้องปรับตัวและเรียนรู้ใหม่ ที่ใหม่โจทย์ยากขึ้นกว่าเดิม แต่มันก็ควรจะต้องเป็นไป” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะผู้ท างานในการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่ได้กล่าวไว้ดังนี ้

“ที่ท าการ TCDC เดิมเป็นพื้นที่ชั่วคราวและมีแผนที่จะต้องพื้นที่ถาวรอยู่แล้ว ซึ่งพบว่า
ไปรษณีย์กลาง บางรัก ก าลังจะ renovate อาคารใหม่ จึงเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ  
เป็นสถาปัตยกรรม modern ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ TCDC ที่ว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถ 
เพิ่มคุณค่าของทรัพย์สินหรือสมบัติที่มีอยู่ได้ การมีพื้นที่ใช้สอยของ TCDC เข้าไปอยู่ภายในอาคาร
ไปรษณีย์กลาง บางรัก จะท าให้เกิดโปรแกรมการใช้งานที่มากขึ้น TCDC เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้
บริการ จึงท าให้เกิดความเช่ือมโยงคุณค่าไปสู่คนรุ่นใหม่ได้ ซึ่งตรงกับภารกิจของ TCDC” 

“พนักงานรู้ตั้งแต่แรกว่าที่เอ็มโพเรียมเป็นที่ท าการชั่วคราว ต้องหาที่ท าการถาวร  
จนมาเจอไปรษณีย์กลางที่ตอบโจทย์ ค่าเช่าถูก ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ อาคารมีความน่าสนใจ  
ซึ่งเป็นการน าพาให้ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาสู่คนรุ่นใหม่ ต้องการแสดงให้เห็นว่าการน า
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมาคิดกับทุก ๆ เรื่อง ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์ผล” 

“การเข้าไปใช้พื้นที่ของไปรษณีย์กลาง บางรัก อยู่ภายใต้เงื่อนไขของโคร งสร้าง 
อาคารเดิม จึงต้องใช้แนวคิด adaptive reuse คือ การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารเก่า เพื่อให้
เกิดการใช้งานที่ลงตัว TCDC เป็นองค์กรที่เปิดมานานพอสมควรและมีภารกิจของหน่วยงานที่เป็น
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องค์กรภาครัฐ เป็นหน่วยงานที่ใช้ภาษีในการด าเนินโครงการ พื้นที่ใช้สอยต้องออกแบบให้ตรงกับ
ภารกิจเดิมที่ท าอยู่และภารกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น” 

“พื้นที่ต่างกัน วิธีคิดขององค์กรก็ต้องเปลี่ยนไป เมื่อก่อนอยู่ในห้าง เดินออกมาก็เจอ
ศูนย์การค้า ย้ายไปอยู่ uban area เหมือนย้ายจากชุมชนไปย่าน บริบทเปลี่ยน โจทย์ก็เปลี่ยน  
จึงต้องคิดเรื่อง TCDC ไปพร้อมกับบริบทของย่าน” 

“ทุกคนก็คาดหวังที่จะประสบความส าเร็จ เพราะ TCDC เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ของย่าน 
ต้องแสดงให้เห็นว่าก่อนและหลัง TCDC ย้ายเข้าไปเป็นอย่างไร จะได้เห็น impact การย้าย TCDC 
ย้ายไปพร้อมสมาชิก 30,000 คน ต้องกินข้าว ต้องเดินทาง ต้องจับจ่ายใช้สอย กลายเป็นประชากร
กลุ่มใหม่ของย่าน” 

“พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ประชุมให้ความคิดเห็น ร่วมท า workshop  
ซึ่งท าร่วมกันตลอด พนักงานก็จะเข้าใจพื้นที่ไปด้วย” 

“เป็นธรรมชาติของโปรเจ็คลักษณะนี้ที่ต้องมีการท างานร่วมกัน ทั้ง TCDC เจ้าของ
อาคาร user ผู้สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพูดคุยกัน ใช้เวลาประมาณ 2 -3 ปี  
ในการเก็บข้อมูล ถึงจะได้ข้อสรุป การเงินสนับสนนุจากภาครัฐ ต้องจัดตั้งงบประมาณและศึกษาข้อมูล  
ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก” 

 
4.4 การอภิปรายผล 

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร พบว่า  
4.4.1 ด้านพื้นที่ 

พนักงานมีความพึงพอใจขนาดพื้นที่อาคารที่ท าการใหม่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
76.74 รองลงมาคือ ความสว่างภายในพื้นที่ท างาน บรรยากาศภายในพื้นที่ท างาน การจัดสรรพื้นที่ 
ในแต่ละส่วน กลิ่นภายในพื้นที่ท างาน ระดับเสียงภายในพื้นที่ท างาน ความยืดหยุ่นในการปรับพื้นที่ 
ความสวยงามและสภาพแวดล้อม อุณหภูมิและการระบายอากาศ การใช้สีและวัสดุตกแต่งภายใน  
ความสะดวกในการเดินทาง และที่ต าแหน่งที่ตั้งของที่ท าการใหม่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.42, 72.09, 
60.47, 58.14, 55.81, 53.49, 51.16, 41.86, 41.86, 27.91 และ 23.26 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า 
ขนาดพื้นที่มีผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากที่ท าการใหม่มีพื้นที่ใช้สอย 5,126 ตารางเมตร  
ซึ่งมากกว่าที่ท าการเดิมซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยเพียง 914 ตารางเมตร ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างอาคารเก่า
เพื่อใช้ประโยชน์และแนวคิดการออกแบบก็ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานเช่นกัน เนื่องจาก
ส่งผลต่อสุขภาวะของพนักงาน นอกจากนี้ ยังพบว่า ต าแหน่งที่ตั้งของที่ท าการแห่งใหม่ส่งผลต่อ  
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ความสะดวกในการเดินทางของพนักงานด้วย  เนื่องจากไปรษณีย์กลาง บางรัก มีท าเลที่ตั้ ง 
ที่ห่างออกมาจากแหล่งชุมชนและพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจ กล่าวคือ ที่ท าการใหม่ในไปรษณีย์กลาง 
บางรัก อยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางรัก เป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร (Google map) 
และอยู่ห่างจากถนนสายหลัก (ถนนเจริญกรุง) เป็นระยะทาง 2.0 กิโลเมตร (Google map) ในขณะที่
ที่ท าการเดิมอยู่ในศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม และอยู่ห่างจากถนนสายหลัก (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะทาง 
0.7 กิโลเมตร (Google map) นอกจากนี้ ที่ท าการเดิม ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ตั้งอยู่บน 
ถนนสุขุมวิท ซึ่งถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมหลักใจกลางเมือง โดย Terra BKK (2016) 
ในขณะที่ที่ท าการใหม่ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ซึ่งอยู่ห่างจาก  
ที่ท าการเดิมถึง 7.3 กิโลเมตร (Google map) และไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้าไปรษณีย์กลาง บางรัก 
พนักงานที่เดินทางมาท างานโดยรถไฟฟ้า ต้องลงที่สถานีสุรศักดิ์ และต่อรถประจ าทางมายังไปรษณีย์
กลางบางรัก เป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร (Google map) และรถประจ าทางที่วิ่งผ่านมีเพียง 2 สาย 
คือ สาย 1 และสาย 75 ซึ่งแตกต่างจากที่ท าการเดิมที่พนักงานสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า ลงที่
สถานีพร้อมพงษ์ซึ่งมีทางเชื่อมต่อไปยังตัวอาคารศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม  

4.4.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
พนักงานมีความพึงพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุ

อุปกรณ์ส านักงานในสัดส่วนใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของการจัดวาง
พื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ (คิดเป็นร้อยละ 67.44) มีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน (คิดเป็นร้อยละ 67.44) มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของการจัดวางวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน (คิดเป็นร้อยละ 67.44) และมีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของพื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ  
(คิดเป็นร้อยละ 65.12) ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการออกแบบพื้นที่ใช้สอยซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ชั้น ท าให้
สามารถออกแบบการจัดวางพื้นที่สนับสนุนและวัสดุอุปกรณ์ส านักงานได้ตรงตามความต้องการใช้งาน
ของพนักงาน 

4.4.3 ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร 
พนักงานมีความพึงพอใจต่อระบบการรักษาความปลอดภัยและการรักษา 

ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.42 เท่ากัน รองลงมาคือ  
การบ ารุงรักษาอาคารและงานระบบต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 48.84 ซึ่งน้อยกว่าปัจจัยอื่นในด้านนี้  
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสามารถบริหารจัดการด้านระบบ  
การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่การบริหารทรัพยากร
อาคารและงานระบบของอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เป็นการแบ่งการบริหารจัดการระหว่าง  
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร และไปรษณีย์กลาง แต่พื้นที่ด้านล่างของอาคาร
ไปรษณีย์กลางเป็นผู้บริหารจัดการ 
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4.4.4 ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
พนักงานมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์หรือการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท าการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.14 รองลงมาคือ กระบวนการและวิธีการ 
ขนย้าย การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อนย้ายเข้า บริษัทผู้รับจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา 
ในการย้าย ระยะเวลาในการเตรียมการ และการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
53.49, 51.16, 46.51, 41.86, 39.53 และ 37.21 ตามล าดับ ทั้งนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
กรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบมาตั้งแต่ต้นว่าพื้นที่ท าการเดิมเป็นเพียงพื้นที่
ท าการชั่วคราวเท่านั้น ท าให้พนักงานทราบดีว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท าการในอนาคต  
อย่างไรก็ตาม พนักงานแต่ละส่วนมีลักษณะงานแตกต่างกัน วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
จึงแตกต่างกัน ส่งผลให้พนักงานแต่ละคนต้องการเวลาในการเตรียมการไม่เท่ากัน ประกอบกับอัตรา
ก าลังคนของบริษัทขนย้ายมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน และแม้ว่าทางศูนย์สร้างสรรค์ 
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร จะมีการท า workshop กับพนักงาน แต่ด้วยข้อจ ากัดของลักษณะ
พื้นที่ จึงท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้ตรงตามความต้องการของพนักงานอยา่งครบถ้วน  

 
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับ Voordt และ Wegen (2005)  

ที่กล่าวถึงเกณฑ์การเมินคุณภาพของอาคารไว้ว่า อาคารที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) ต้องมีต าแหน่งที่ตั้ง 
ที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย ทางเข้า-ออกอาคารมีเพียงพอ การแบ่งพื้นที่มีความเหมาะสมและมีขนาดเพียงพอ
ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ความสูงในแนวดิ่งจากระดับพื้นถึงเพดานมีความเหมาะสม การใช้สีและวัสดุตกแต่ง 
มีความเหมาะสมและง่ายต่อการท าความสะอาดและดูแลรักษา สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่าง ๆ มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ดี นอกจากนี้ อาคารที่ดี
ต้องมีสุขภาพและความเหมาะสมทางกายภาพ (health and physical well-being) ซึ่งประกอบด้วย แสง  
เสียงรบกวน ตลอดจนอุณหภูมิและความชื้นในอากาศภายในอาคาร และยังสอดคล้องกับ Queensland 
Government (2011) ปัจจัยส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับ
ผลกระทบ โดยการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง การแจ้งให้ 
ผู้ได้รับผลกระทบทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลง การศึกษาความต้องการและลักษณะการใช้งาน
ของผู้ได้รับผลกระทบ และการประชาสัมพันธ์กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่
5.1.1.1 ด้านพื้นที่  

ปัจจัยด้านพื้นที่ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ ประกอบด้วย 1) การเลือกท าเลที่ตั้ง เพราะส่งผลต่อความสะดวกสบายในการเดินทางของ
พนักงานโดยตรง 2) ขนาดพื้นที่และการออกแบบพื้นที่ใช้งาน เพราะสามารถตอบสนองการท างาน
ของพนักงานได้ตรงตามกิจกรรมและลักษณะงาน และ 3) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่
ท างาน เพราะส่งผลต่อสุขภาวะในการท างานของพนักงาน 

5.1.1.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  
ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่ส่งผลต่อ 

ความพึงพอใจของพนักงานในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ประกอบด้วย 1) การจัดวางพื้นที่สนับสนุน  
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร ที่จอดรถ เป็นต้น และ  
2) การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ส านักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งล้วนอ านวยความสะดวกให้กับ
พนักงานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

5.1.1.3 ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร  
ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรอาคารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน

ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ค่อนข้างมาก เนื่องจาก 2 ใน 3 ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร 
ในการวิจัยครั้งนี้มีสัดส่วนความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 74.00 ได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัย 
เพราะท าให้พนักงานรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการรักษาความสะอาดและ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะช่วยให้พื้นที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนการบ ารุงรักษาอาคาร
และงานระบบต่าง ๆ พนักงานมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย  

5.1.1.4 ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่  
ปัจจัยด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

พนักงานในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ประกอบด้วย 1) การประชาสัมพันธ์/การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท าการ 2) การเตรียมการและกระบวนการย้าย และ 3) การรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงาน  
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ตารางที่ 5.1 
 
ปัจจัยที่พนักงานมีความพึงพอใจสูงสุด 5 ล าดับแรก 

ปัจจัย สาเหต ุ
สถานที่ (place) กระบวนการ (process) 

ขนาดพื้นที่อาคาร มีขนาดใหญ่กวา่ที่ท าการเดิม
ประมาณ 5 เทา่ 

-- 

การรักษาความสะอาด อาคารท าการปรับปรุงใหม่  
จึงดูใหม่ สะอาด และ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

มกีารจัดสรรอตัราก าลังแม่บ้าน
ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ระบบการรักษาความปลอดภัย - มีระบบรักษาความปลอดภัย 
ที่ดี ทั้งพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
และระบบสแกนบัตรพนักงาน 

ความสว่างภายในพื้นที่ท างาน การใช้ผนังกระจกท าให้ม ี
แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามา
ภายในอาคาร 

- 

บรรยากาศภายในพื้นที่ท างาน ความใหม่ของพื้นที่ พื้นที่โล่ง 
เพดานสูง แสงสว่างทั่วถึง  

- 

 
ตารางที่ 5.2 
 
ปัจจัยที่พนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

ปัจจัย สาเหต ุ
สถานที่ (place) กระบวนการ (process) 

อุณหภูมิและระบบการระบาย
อากาศ 

ความสูงของเพดานที่ไม่เท่ากัน
ในแต่ละชั้น ท าให้ควบคุม
ระดับอุณหภมูิได้ยาก และ
ความช้ืนในอากาศ 

- 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) 
 
ปัจจัยที่พนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

ปัจจัย สาเหต ุ
สถานที่ (place) กระบวนการ (process) 

การใช้สีและวสัดุตกแต่งภายใน การออกแบบที่เน้นโทนสีเขม้ - 
ความสะดวกในการเดินทาง ไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้านหน้า

และมีรถประจ าทางที่วิ่งผ่าน
เพียง 2 สาย 

- 

ต าแหน่งที่ตั้งของที่ท าการใหม่ ท าเลที่ตั้งห่างจากแหล่งชุมชน
และพื้นที่ศูนยก์ลางทางธุรกิจ 

- 

การบ ารุงรักษาอาคารและงาน
ระบบต่าง ๆ 

- การแบ่งการบริหารจัดการ
ระหว่าง TCDC และไปรษณยี์
กลาง ท าให้บรหิารจัดการได้ 
ไม่เต็มที ่

บริษัทผู้รับจ้างขนย้ายวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

- อัตราก าลังคนน้อยกว่า 
ปริมาณงาน 

ระยะเวลาในการย้ายที่ท าการ 
ระยะเวลาในการเตรียมการ
ก่อนการย้ายที่ท าการ 

- ลักษณะงานแตกต่างกัน  
วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบจึงแตกต่างกัน 
จึงต้องการเวลาไม่เท่ากัน 

การรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน 

ข้อจ ากัดของลักษณะพ้ืนที่ 
ท าให้ไม่สามารถออกแบบพื้นที่
ใช้สอยได้ตรงตาม 
ความต้องการใช้งานได้ทั้งหมด 

- 

 
5.1.2 ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ (ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง) 

ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง พบว่า ลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ท าการเดิม ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม และพื้นที่ท าการใหม่ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง 
บางรัก มีความแตกต่างกันในด้านท าเลที่ตั้ง อายุอาคาร ขนาดพื้นที่ จ านวนชั้น ระบบทางสัญจรภายในอาคาร 
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และการออกแบบพื้นที่ใช้สอย โดยที่ท าการใหม่จะเปรียบที่ท าการเดิมในเกือบทุกด้าน ทั้งขนาดพื้นที่ 
ที่มากกว่าถึง 5 เท่า จ านวนชั้นที่มากกว่า ส่งผลให้สามารถออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้เป็นสัดส่วนมากกว่า  
แต่เนื่องจากอายุอาคารที่ท าการใหม่ที่มากกว่าที่ท าการเดิม การใช้งานพื้นที่อาคารเก่าและโครงสร้าง 
อาคารเดิมจึงเกลายป็นข้อจ ากัดประการหนึ่งที่ส่งผลให้การออกแบบพื้นที่ใช้สอยยังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ทั้งนี้ ท าเลที่ตั้งของที่ท าการเดิมมีความได้เปรียบมากกว่า เนื่องจากอยู่ใกล้ถนนสายหลัก แหล่งชุมชน 
ห้างสรรพสินค้า และมีรถไฟฟ้าผ่านด้านหน้าอาคาร นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
ส่วนใหญ่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยขนาดพื้นที่อาคารเป็นปัจจัยที่พนักงานพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่อาคารที่ท าการใหม่ 
ที่มีพื้นที่ใช้สอย 5,126 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าพื้นที่อาคารที่ท าการเก่าที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง 914 ตารางเมตร 

5.1.3 ผลการศึกษาแนวคิด นโยบาย บริบทภายในองค์กร  
ผลการศึกษาแนวคิด นโยบาย และบริบทภายในองค์กร พบว่า ที่ท าการเดิมของ 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ท างานช่ัวคราว ซึ่งมีแผนงานที่จะต้องจัดหา 
พื้นที่ท าการถาวร โดยอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ ทั้งขนาดพื้นที่อาคารและ
สถาปัตยกรรมอาคารเก่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร  
ที่ต้องการเพิ่มคุณค่าของทรัพย์สินที่มีโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มผู้ใช้บริการของศูนย์สร้างสรรค์ 
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ จึงท าให้เกิดการเชื่อมโยงคุณค่าไปสู่คนรุ่นใหม่ได้ 
ทั้งนี้ พบว่าปัจจัยด้านแนวคิด นโยบาย และบริบทภายในองค์กร ค่อนข้างส่งผลต่อความพึงพอใจของ
พนักงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการเลือกใช้อาคารเก่าเป็นที่ท าการของ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร เป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะต้องออกแบบพื้นที่ใช้สอย
ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับกิจกรรมหรืองานของพนักงานภายใต้ข้อจ ากัดของ
โครงสร้างอาคารเดิม  

5.1.4 ผลการศึกษากระบวนการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

ผลการศึกษากระบวนการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ พบว่า กระบวนการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ประกอบด้วย การแจ้งให้
พนักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การเตรียมการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ โดยท าการบรรจุลงกล่อง ลงรหัส 
เพื่อแยกของตามแผนก น าไปวางไว้ที่จุดพักสิ่งของบริเวณ loading และหน้าลิฟต์ขนของ และให้บริษัท 
ที่ว่าจ้างให้ท าการขนย้ายเข้ามาขนของไปยังที่โกดัง ในส่วนของพื้นที่ส านักงานต้องท าการจัดซื้อหรือย้ายโต๊ะ
ท างานเข้าในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนพฤศจิกายน ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านพื้นที่ ได้แก่ ท าเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที ่การออกแบบพื้นที่ใช้สอย 2) ปัจจัยด้านบุคคล 
ได้แก่ ความต้องการและความร่วมมือของพนักงาน และ 3) ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการในการ
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เตรียมการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ทั้งนี้ พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการเตรียมการและ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน
ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อ 
ความพึงพอใจของพนักงาน ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล การเตรียมความพร้อม การก าหนด
กระบวนการและระยะเวลาการด าเนินการอย่างเหมาะสม ตลอดจนการให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น วางแผน และบริหารจัดการ 
 
5.2 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 

5.2.1 การวิจัยครั้ งนี้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์ 
งานออกแบบ กรุงเทพมหานครไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ซึ่งเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์  
ในอาคารเก่าเป็นอาคารแรก จึงท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องข้อมูลที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา
อื่นได้   

5.2.2 การวิจัยครั้งนี้ท าการก าหนดเกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจของพนักงาน  
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น โดยก าหนดจากความคิดเห็นของผู้วิจัย  
ซึ่งเกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจของพนักงานอาจแตกต่า งกันตามความคิดเห็นของผู้วิจัย 
แต่ละคน 

5.2.3 การวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์ 
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  
ก่อนการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งส่งผลให้ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพยังไม่มีความสมบูรณ ์

5.2.4 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถให้ข้อมูลที่จ าเป็น 
ต้องใช้ในการท าวิจัยได้ เช่น ภาพถ่ายภายในพื้นที่ส านักงาน การเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิก  
เป็นต้น  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
ผู้บริหารทรัพยากรกายภาพของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบควรปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน  
โดยการให้พนักงานได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้วางแผนการด าเนินงานทั้งกระบวนการและระยะเวลา
อย่างเหมาะสม ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เนื่องจากพนักงานเป็น
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบล าดับแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที ่

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ผู้สนใจศึกษาควรท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) หรือ 
การสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลการวิจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

5.3.2.2 ผู้สนใจศึกษาควรท าการเปรียบเทียบผลการศึกษากับกรณีศึกษาอื่น ๆ 
เพื่อศึกษาว่าผลการศึกษาที่ได้มีความเหมือนหรือแตกต่างจากกรณีศึกษาอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

5.3.2.3 ผู้สนใจศึกษาควรท าการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ก 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) 

 
แบบสัมภาษณ ์

การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ : กรณีศึกษา ศูนยส์ร้างสรรค ์

งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

 

แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด นโยบาย บริบทภายในองค์กร ผังอาคารและการจัดสรรพื้นที่ รวมถึง
กระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โดยแบบสัมภาษณ์นี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

ส่วนที่ 2  แนวคิด /นโยบาย และบริบทภายในองค์กร 

ส่วนที่ 3 กระบวนการเตรียมการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

ในการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ชุดนี้ มีการก าหนด 
ค่าคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

+1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ 
-1 หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

นางสาวสิรินันท ์พุฒเมือง 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขานวตักรรมการพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

โทรศพัท ์08-1557-7848 อีเมล์ minesirinan@gmail.com 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ชื่อ – นามสกุล 1 1 0 0.67 

ควรทราบอยู่แล้วว่าคนที่ไปสัมภาษณ์
มีคุณสมบัติอย่างไร 

2. ต าแหน่งงาน 1 1 0 0.67 

3. บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน 1 1 0 0.67 
4. ประสบการณ์การท างาน (ปี) 1 1 0 0.67 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ/ 
ความเกี่ยวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 

1 1 0 0.67 

ส่วนที่ 2 แนวคิด /นโยบาย และบริบทภายในองค์กร 

1. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีแนวคิดหรือ
นโยบายการด าเนนิงานอย่างไร 

1 1 1 1.00 
 

2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีบริบทภายใน
องค์กรอย่างไร ทั้งด้านรูปแบบ
องค์กร วิสัยทัศนข์ององค์กร 
โครงสรา้งองค์กร รูปแบบ 
การด าเนนิงาน และวัฒนธรรม
องค์กร 

1 1 1 1.00  

ส่วนที่ 2 กระบวนการเตรียมการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่

1. ในอดีตที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร  
ได้ท าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
หรือไม่ เม่ือใด และอย่างไร 

1 1 1 1.00 เพิ่มค าว่า “เพราะเหตุใด” 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร ต้องท าการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ (ย้ายจาก
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม)  
เพราะเหตุใด 

1 1 1 1.00  

3. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร (ย้ายจาก
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม)  
มีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
พื้นที่ใหม่อย่างไร 

1 1 1 1.00  

4. ท าไมจึงเลือกเปลี่ยนแปลง 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร  
จากศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม  
ไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง  
บางรัก 

1 1 1 1.00  

5. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร ส่งผลกับ
รูปแบบการด าเนินงานหรือ
วัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ 
อย่างไร 

1 1 1 1.00 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

6. พื้นทีศู่นย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ กรุงเทพมหานคร  
ที่ศูนย์การค้า 
เอ็มโพเรียมกับอาคารไปรษณีย์
กลาง บางรัก มคีวามคล้ายคลึง
กันอย่างไร 

1 1 1 1.00 

 

7. พื้นทีศู่นย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ กรุงเทพมหานคร  
ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมกับ
อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  
มีความแตกต่างกันอย่างไร 
ส่งผลอย่างไร และเตรียมการ
รองรับความแตกต่างดังกล่าว
อย่างไร 

1 1 1 1.00  

8. แนวคิดในการออกแบบพื้นที่ 
ใช้งาน ณ ที่ท าการใหม่  
เป็นอย่างไร 

1 1 1 1.00 

 

9. ใครเป็นผู้มีหน้าที่หลักในการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที ่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร จาก
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมไปยัง
อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก 

1 1 1 1.00 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

10. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร คืออะไร  
ในแต่ละช่วง (ก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และ 
หลังด าเนินการ) มีความแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร 

1 1 1 1.00 

 

11. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอน 
การด าเนินการอย่างไร และ 
ใช้ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
เท่าใด 

1 1 1 1.00  

12. แผนการย้ายพื้นที่และ 
การขนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ 
และเฟอร์นิเจอร์ เป็นอย่างไร 

1 1 1 1.00  

13. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีการว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอกองค์กร 
ในการด าเนินการหรือไม่ ถ้ามี  
มีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจ้าง
อย่างไร 

1 1 1 1.00  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

14. แนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ (Facility 
Management)  
ในพื้นที่ท าการใหม่ของ                
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร (ไปรษณีย์
กลาง บางรัก) เป็นอย่างไร  
ทั้งด้านการจัดสรรพื้นที่  
การจัดการ และการบ ารุงรักษา 

1 1 1 1.00  

15. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นและ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือไม่ 
อย่างไร 

1 1 1 1.00  

16. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีการ
ประชาสัมพันธ์ การกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร และการรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างไร  
ผ่านช่องทางใด และมีวิธีการ
จัดการกับผลตอบรับหรือ 
ความคิดเห็นท่ีได้รับอย่างไร 

1 1 1 1.00  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

17. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร คาดหวังผล
อย่างไรและผลที่เกิดขึ้นจริง 
เป็นอย่างไร 

1 1 1 1.00  

18. ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร พบปัญหา 
หรืออุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 
และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

1 1 1 1.00  

19. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร มีแผนการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ในอนาคต
หรือไม่ เพราะเหตุใด  
และเป็นอย่างไร 

1 1 1 1.00  
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การหาค่าดชันีความสอดคล้องของขอ้ค าถาม (IOC) 

แบบสอบถาม 

การศึกษาความพึงพอใจของพนกังานที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ : กรณีศึกษา ศูนยส์ร้างสรรค ์

งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

 

แบบสอบถามนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์ 
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2  ความพึ งพอใจต่อการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ศูนย์สร้ างสรรค์ งานออกแบบ 

กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ในการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) ของแบบสอบถามชุดนี้ มีการก าหนด 
ค่าคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

+1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ 
-1 หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

นางสาวสิรินันท ์พุฒเมือง 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขานวตักรรมการพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

โทรศพัท ์08-1557-7848 อีเมล์ minesirinan@gmail.com 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. อายุ (ปี) 1 1 1 1.00  

2. ต าแหน่งงาน 1 1 1 1.00  

3. ประสบการณ์การท างานกับ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 

1 1 1 1.00  

4. รายได้ส่วนบุคคล (บาท/เดือน) 1 1 1 1.00  
5. ที่พักอาศัยในปัจจุบัน 1 1 1 1.00  

6. การเดินทางมาท างานที ่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร  
(อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก) 

1 1 1 1.00  

7. การย้ายที่ท าการศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบส่งผลกระทบต่อ 
ค่าครองชีพของท่านอย่างไร 

1 1 1 1.00  

8. กรณีที่ค่าครองชพีเพิ่มขึ้น  
ท่านคิดว่าเป็นปัญหาต่อ 
การด ารงชีวิตหรือการท างาน 
ในที่ท าการใหม่หรือไม่ 

1 1 1 1.00  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเปลีย่นแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 
ด้านพื้นที่ 

1. ต าแหน่งที่ตั้งของที่ท าการใหม่ 1 1 1 1.00  

2. ความสวยงาม/สภาพแวดล้อม
โดยรวมของที่ท าการใหม่ 

1 1 1 1.00  

3. ขนาดพื้นที่อาคารที่ท าการใหม่ 1 1 1 1.00  

4. การจัดสรรพื้นที่ใช้งาน 
ในแต่ละส่วน 

1 1 1 1.00  

Ref. code: 25605916033250DYQ



101 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

5. ความยืดหยุ่นในการปรับพื้นที่ 
ใช้งาน 

1 1 1 1.00  

6. ความสะดวกในการเดินทาง 
มาท างาน ณ ที่ท าการใหม่ 

1 1 1 1.00  

7. บรรยากาศภายในพื้นที่ท างาน 1 1 1 1.00  

8. การใช้สีและวัสดุตกแต่งภายใน 1 1 1 1.00  

9. อุณหภูมิและระบบการระบาย
อากาศ 

1 1 1 1.00  

10. ความสว่างภายในพื้นที่ท างาน 1 1 1 1.00  
11. ระดับเสียงภายในพื้นที่ท างาน 1 1 1 1.00  
12. กลิ่นภายในพื้นที่ท างาน 1 1 1 1.00  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

13. ความเหมาะสมของการจัดวาง
พื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ เช่น  
ที่จอดรถ ห้องประชุม  
พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 

1 1 1 1.00  

14. พื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ เช่น  
ที่จอดรถ ห้องประชุม   
พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น มีความ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

1 1 1 1.00  

15. ความเหมาะสมของการจัดวาง
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เช่น 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 
ตู้กดน้ า เป็นต้น 

1 1 1 1.00  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

16. วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เช่น 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 
ตู้กดน้ า เป็นต้น มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ 

1 1 1 1.00  

ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร 

17. การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1 1 1 1.00  

18. ระบบการรักษาความปลอดภัย 
เช่น รปภ. กล้องวงจรปิด  
คีย์การ์ด เป็นต้น 

1 1 1 1.00  

19. การบ ารุงรักษาอาคารและ 
งานระบบต่าง ๆ  

1 1 1 1.00 ยกตัวอยา่งประกอบ เช่น 

ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

20. การประชาสัมพันธ์/การกระจาย
ข่าวสารเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท าการ 

1 1 1 1.00  

21. การรับฟังความคดิเห็นของ
พนักงาน 

1 1 1 1.00  

22. การเตรียมความพร้อมของพื้นที่
ที่ท าการใหม่ก่อนย้ายเข้า 

1 1 1 1.00  

23. ระยะเวลาในการเตรียมการ 
ก่อนท าการย้ายที่ท าการ 

1 1 1 1.00  

24. ระยะเวลาในการด าเนินการย้าย 1 1 1 1.00 ตัดค าว่า “ด าเนินการ” ออก 

25. กระบวนการ/วิธีการขนย้าย 1 1 1 1.00  
26. บริษัทผู้รับจ้างขนย้ายวัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ 
1 1 1 1.00  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อเสนอแนะ 

ผูเ้
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

ท่า
นท

ี่ 3
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

1. ความคิดเห็นเพิ่มเติม 1 1 1 1.00  
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 

 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี 12121
โทรศัพท ์0-2986-9434, 0-2986-9605-6 โทรสาร 0-2986-8067 http://www.arch.tu.ac.th e-mail: infoiaarch@tu.ac.th 

 

เรยีน 
 

เนื่องด้วยนางสาวสิรินันท์ พุฒเมือง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าลังท าวิทยานิพนธ์
เรื่อง กระบวนการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และผลกระทบต่อความพึงพอใจผู้ใช้งานอาคาร: 
กรณีศึกษา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด 
นโยบาย บริบทภายในองค์กร ผังอาคารและการจัดสรรพื้นที่ รวมถึงกระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ    
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

คณะฯ เล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อ             
การท าวิทยานิพนธ์หัวข้อดังกล่าวได้เป็นอย่างด ีจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้
นางสาวสิรินันท์ พุฒเมือง ได้นัดเวลาและสถานที่ในการเข้าพบและสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ได้แนบค าถามมาให้ท่าน 
ได้พิจารณาด้วยและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะใช้ข้อมูลที่ ได้ เพื่อการศึกษาเท่านั้น จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ                       
แก่บุคคลภายนอก และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไห้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับ            
จะเป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการต่อไป 

 
นางสาวสิรินันท ์พุฒเมือง 

นักศึกษาปรญิญาโท  สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

โทรศพัท ์08-1557-7848 E-mail: minesirinan@gmail.com 
 

 

THAMMASAT 
DESIGN SCHOOL 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์

1.1  ชื่อ – นามสกุล 1 

1.2  ต าแหน่งงาน  

1.3  บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน  

1.4  ประสบการณ์การท างาน (ปี)    

1.5  หน้าที่ความรับผิดชอบ/ความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร 

 
ส่วนที่ 2 แนวคิด /นโยบาย และบริบทภายในองค์กร 

2.1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีแนวคิดหรือนโยบายการด าเนินงานอย่างไร 

2.2  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีบริบทภายในองค์กรอย่างไร ทั้งด้านรูปแบบองค์กร 
วิสัยทัศน์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร รูปแบบการด าเนินงาน และวัฒนธรรมองค์กร  

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการเตรียมการและปจัจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่

3.1  ในอดีตที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ได้ท าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือไม่ 
เมื่อใด อย่างไร และเพราะเหตุใด 

3.2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ต้องท าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ (ย้ายจากศูนย์การค้า                 
เอ็มโพเรียม) เพราะเหตุใด 

3.3 ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร (ย้ายจากศูนย์การค้า                       
เอ็มโพเรียม) มีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ใหม่อย่างไร 

3.4 ท าไมจึงเลือกเปลี่ยนแปลงศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร จากศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม              
ไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก 

3.5 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ส่งผลกับรูปแบบการด าเนินงาน
หรือวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ อย่างไร 

3.6 พื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมกับอาคารไปรษณีย์กลาง 
บางรัก มีความคล้ายคลึงกันอย่างไร 
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3.7 พื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมกับอาคารไปรษณีย์กลาง 
บางรัก มีความแตกต่างกันอย่างไร ส่งผลอยา่งไร และเตรียมการรองรับความแตกต่างดังกล่าวอย่างไร 

3.8 แนวคิดในการออกแบบพื้นที่ใช้งาน ณ ที่ท าการใหม่ เป็นอย่างไร  

3.9 ใครเป็นผู้มีหน้าที่หลักในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร                
จากศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  

3.10 กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร คืออะไร ในแต่ละช่วง 
(ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ) มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  

3.11 ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการด าเนินการ
อย่างไร และใช้ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนเท่าใด 

3.12 แผนการย้ายพื้นที่และการขนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นอย่างไร  

3.13 ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
องค์กรในการด าเนินการหรือไม่ ถ้ามี มีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจ้างอย่างไร 

3.14 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) ในพื้นที่ท าการใหม่ของ                
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร (อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก) เป็นอย่างไร ทั้งด้าน           
การจัดสรรพื้นที่ การจัดการ และการบ ารุงรักษา 

3.15 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพื้นทีศู่นย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือไม่ อย่างไร 

3.16 ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพันธ์                     
การกระจายข้อมูลข่าวสาร และการรับฟังความคิดเห็นอย่างไร ผ่านช่องทางใด และมีวิธีการจัดการกับ
ผลตอบรับหรือความคิดเห็นที่ได้รับอย่างไร 

3.17 ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร คาดหวังผลอย่างไรและผลที่
เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร 

3.18 ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร พบปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ 
อย่างไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

3.19 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร มีแผนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในอนาคตหรือไม่                   
เพราะเหตุใด และเป็นอย่างไร 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 
 

 

 
แบบสอบถาม 

การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ : กรณีศึกษา ศูนยส์ร้างสรรค ์

งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

 

แบบสอบถามนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์  
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์ 
งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามให้ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ค าตอบที่ได้จะใช้ในการศึกษาเท่านั้น และขอรับรองว่าการให้ข้อมูลของท่าน
จะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน โดยแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2  ความพึ งพอใจต่อการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ศูนย์สร้ างสรรค์ งานออกแบบ 

กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

นางสาวสิรินันท ์พุฒเมือง 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขานวตักรรมการพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

โทรศพัท ์08-1557-7848 อีเมล์ minesirinan@gmail.com 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมค าลงในช่องว่างที่ตรงกับค าตอบของท่าน 

1. อายุ (ปี) 

 (1) 21 – 30                 (2) 31 – 40            (3) 41 – 50   
 (4) 51 – 60                (5) มากกว่า 60       

2. ต าแหน่งงาน 

 (1) ระดับปฏิบัติการ  (2) ระดับบริหาร          

3. ประสบการณก์ารท างานกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร  

 (1) น้อยกว่า 5 ป ี  (2) 5 – 10 ป ี  (3) มากกว่า 10 ป ี

4. รายได้ส่วนบคุคล (บาทต่อเดือน) 

 (1) ไม่เกิน 15,000   (2) 15,001 – 30,000      (3) 30,001 – 45,000  
 (4) 45,001 – 60,000  (5) มากกว่า 60,000  

5. ที่พักอาศัยในปัจจุบัน 

เขต ______________________ จังหวัด ______________________ 

6. การเดินทางมาท างานทีศู่นย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร (อาคารไปรษณีย์กลาง 
บางรัก) 

 (1) รถส่วนตัว    (2) รถไฟฟ้า  (3) รถโดยสารประจ าทาง 
 (4) รถแท็กซี ่  (5) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  (6) อื่นๆ (ระบุ)________ 

7. การย้ายที่ท าการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของท่านอย่างไร 

 (1) มากขึน้ (ตอบข้อ 8)  
 (2) น้อยลง (ข้ามไปส่วนที่ 2) 
 (3) ไม่กระทบ (ข้ามไปส่วนที่ 2) 

8. กรณีที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ทา่นคิดวา่เป็นปญัหาต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานในทีท่ าการ
ใหม่หรือไม ่

 (1) ใช ่   (2) ไมใ่ช่  
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.ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นทีศู่นยส์รา้งสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจมาก 

พอใจปาน
กลาง 

พอใจน้อย 
พอใจ

น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านพืน้ที่ 
1. ต าแหน่งที่ตั้งของที่ท าการใหม่      
2. ความสวยงามและสภาพแวดล้อมโดยรวม

ของที่ท าการใหม่ 
     

3. ขนาดพื้นที่ของอาคารที่ท าการใหม ่      
4. การจัดสรรพ้ืนที่ใช้งานในแตล่ะส่วน      
5. ความยืดหยุ่นในการปรับพื้นที่ใช้งาน      
6. ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน  

ณ ที่ท าการใหม่ 
     

7. บรรยากาศภายในพื้นที่ท างาน      
8. การใช้สีและวสัดุตกแต่งภายใน      
9. อุณหภูมิและระบบการระบายอากาศ      
10. ความสว่างภายในพื้นที่ท างาน      
11. ระดับเสียงภายในพื้นที่ท างาน      

12. กลิ่นภายในพื้นที่ท างาน      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

13. ความเหมาะสมของการจัดวางพ้ืนที่
สนับสนุนต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องประชุม 
พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่พักผ่อน  
เป็นต้น 

     

14. พื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ  
ห้องประชุม พื้นที่รับประทานอาหาร  
พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น มีความเพียงพอ 
ต่อความต้องการใช ้
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ปัจจัย 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจมาก 

พอใจปาน
กลาง 

พอใจน้อย 
พอใจ

น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
15. ความเหมาะสมของการจัดวางวัสดุอุปกรณ์

ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์ ตู้กดน้ า เป็นต้น 

     

16. วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เช่น  
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ ตู้กดน้ า  
เป็นต้น มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ 

     

ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร 

17. การรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

     

18. ระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น รปภ. 
กล้องวงจรปิด คีย์การ์ด เป็นต้น 

     

19. การบ ารุงรักษาอาคารและงานระบบต่าง ๆ 
เช่น การซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

     

ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงพืน้ที ่
20. การประชาสัมพันธ์/การกระจายข่าวสาร

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท าการ 
     

21. การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน      

22. การเตรียมความพร้อมของพ้ืนที ่
ในที่ท าการใหม่ก่อนการย้ายเข้า 

     

23. ระยะเวลาในการเตรียมการก่อนท าการย้าย
ที่ท าการ 

     

24. ระยะเวลาในการย้ายที่ท าการ      

25. กระบวนการ/วิธีการขนย้าย      

26. บริษัทผู้รับจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ      

 
 
 

Ref. code: 25605916033250DYQ



111 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

*** ขอขอบคณุเป็นอย่างสูงที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ *** 
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ประวัตผิูเ้ขียน 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวสิรินันท์ พุฒเมือง 
วันเดือนปีเกิด 16 ตุลาคม 2536 
วุฒิการศึกษา การผังเมืองบัณฑิต  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานทางวิชาการ บทความวิชาการเรื่อง กระบวนการเตรียมการและ 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่และผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
บุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
กรุงเทพมหานคร ในการประชมุวชิาการระดับชาติ Built 
Environment Research Associates Conference ครั้งที่ 9 วนัที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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