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บทคดัย่อ 
 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นความมุ่งหมายเพื่อการศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึง
พอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมาหานคร 
เพื่อศกึษาถงึลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์รูปแบบการด าเนินชวีติ ทีม่คีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ของผู้ใชบ้รกิารพืน้ที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) จ านวนทัง้สิน้ 400 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และการหาค่าความสมัพนัธด์ว้ยสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 

ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 24-32 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
สถานภาพโสด มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 29,000-38,999 บาท เป็นเจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั  
รปูแบบการด าเนินชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ความพงึพอใจทีต่่อสว่นประสมการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมี
ความพึงพอใจด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านกายภาพ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ า
หน่อยและดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการพื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ที่มี เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05    รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูอย่างมนียัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 
ค าส าคญั: พืน้ทีท่ างานร่วมกนั รปูแบบการด าเนินชวีติ สว่นประสมการตลาดบรกิาร  
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       ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the satisfaction with South Korean singers among 
subscribers through the internet in Thailand. It focused on demographic characteristics and media exposure 
that influenced satisfaction with South Korean singers. The sample size in this study consisted of four 
hundred subscribers. The data was obtained through questionnaires. The statistics for data analysis included 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment 
correlation coefficient. The statistical information was processed using computer software. 
 The results of the research were as follows: the members of the sample group were female and 
aged between fifteen to twenty-three years. Their level of education was mostly below the undergraduate 
level, they were single, and had an average income of THB 9,000 to 18,999 Thai Baht per month. Most of 
them were occupied as students.  
 In terms of overall media exposure, they were at the strongly agree level. and in terms of these 
aspects it was found that subscribers strongly agreed with selective exposure, selective attention, selective 
perception, seledtive interpretation and selective retention at a level of agreement. 
 The overall level of satisfaction with South Korean singers, were at a level of strongly agree. When 
considering these aspects, it was found that subscribers strongly agreed in terms of satisfaction towards their 
talents, satisfaction hearing their performances and other promotional events, satisfaction with events, and 
satisfaction with their visual presentation at a level of agreement. 
 The results of testing the hypotheses were as follows: subscribers of different ages, levels of 
education and average monthly income had different levels of satisfaction with South Korean singers at a 
statistically significant level of 0.01.  Media exposure, such as selective exposure, selective attention, 
selective perception, selective interpretation and selective retention were positively correlated with satisfaction 
towards South Korean singers at a moderate level and a statistically significant level of 0.01. 
  
Keywords: Satisfaction Co-Working Space, Lifestyle, Service Marketing Mix (7Ps)  
 
บทน า 

จากกระแสของการรวมตัวกันในพื้นที่ท างานชัว่คราว (Co-Working Space) ท่ามกลางบรรยากาศสบาย              
ในออฟฟิศดไีซน์สวยทีค่ดิค่าบรกิารเพยีงไม่กีบ่าทต่อชัว่โมง ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมจากคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากทีเ่ป็นทัง้ที่
ท างานชัว่คราวและยงัเป็นชุมชนย่อมๆ ของคนท างานจากหลายสาขาอาชีพ โดยผู้ที่ใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั              
(Co-Working Space) มกัจะเป็นกลุ่มคนทีท่ างานคดิคน้ธุรกจิใหม่ (Startup) หรอืคนทีท่ างานอนิสระ (Freelance) แต่
คนท างานประจ ากส็ามารถเขา้ไปใชบ้รกิารเพื่อเปลีย่นบรรยากาศการท างานหรอืใชเ้ป็นทีน่ดัประชุมงานไดเ้ช่นกนั  

จากการเปิดเผยของบรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั เกีย่วกบัผลส ารวจตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพฯ 
ระบุว่า ท าเลสลีม-สาทรโซนยอดนิยมของคนท างาน มพีื้นที่ส านักงานสูงสุด 2.1 ล้านตารางเมตร โดย บรกิารพื้นที่
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) เป็นตลาดอาคารส านกังานทีไ่ดร้บัความนิยมถงึ 35% โดยทุนต่างชาตเิขา้มาเจาะ
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ตลาดสลีม-สาทร รองรบักลุ่มคนที่ท างานคิดค้นธุรกิจใหม่ (Startup) คนที่ท างานอินสระ (Freelance)  หรอืกลุ่มคน
ต่างชาตทิีท่ างานอยู่ในประเทศไทย (Expat)  

ส าหรบัผลส ารวจตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลพบว่า มพีื้นที่ส านักงานทัง้สิน้ 8.6 ลา้น
ตารางเมตร โดยสลีม-สาทรมีพื้นที่สูงสุดอนัดบัหนึ่ง 2.1 ล้านตารางเมตร สดัส่วน 24% รองลงมาสุขุมวทิ 1.7 ล้าน
ตารางเมตร สดัส่วน 20% รชัดาภเิษก 1.2 ลา้นตารางเมตร สดัสว่น 14% นอกจากน้ีเทรนดข์องโซนสลีม-สาทรเริม่เป็น
ท าเลทีม่พีืน้ทีส่ านักงานร่วม (Co-Working Space) เตบิโตตามกระแสเศรษฐกจิแบ่งปนัทีก่ าลงัมาแรงในกลุ่มคนท างาน 
ล่าสดุในปี 2560 พบว่ามผีูใ้ชบ้รกิารทัว่โลก 1.74 ลา้นราย เตบิโตจากปี 2558 เฉลีย่ 83%  จากขอ้มูลของ Global Co-
Working Space Unconference Conference วเิคราะห์ว่า ภายในปี 2565 จ านวนผู้ใช้บรกิาร (Co-Working Space) 
ทัว่โลกเพิม่ขึน้ 5.1 ลา้นราย จากปจัจุบนัในปี 2561 มพีืน้ทีส่ านกังานร่วม 17,725 แห่ง เตบิโตเฉลีย่ 16% ต่อปี คาดว่า
เพิม่เป็น 30,432 แห่งทัว่โลกในปี 2565 (BUILK) 

ส าหรบัประเทศไทยเริม่มีความต้องการหลงัจากผ่านเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ปี 2554  โดยปจัจุบันมีพื้นที ่
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) 91 แห่งทัว่ประเทศ โดย 70% อยู่ในกรุงเทพฯ และ 30% กระจายในต่างจงัหวดั 
ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ ภูเกต็ พทัยา หาดใหญ่ เป็นตน้ โดยมอีตัราค่าใชบ้รกิารแบบรายวนั 180 – 500 บาท คดิเป็นค่าบรกิาร
แบบเหมารายเดอืน 3,000 – 7,450 บาท  ดว้ยรูปแบบที่ยดืหยุ่นและตอบโจทยก์ารท างานคนรุ่นใหม่ ท าให้ 2 -3 ปีที่
ผ่านมาธุรกจิมกีารขยายสาขาเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 35% ล่าสุดมผีูใ้ห้บรกิารต่างชาติรายใหญ่ ไดแ้ก่ JustCo เขา้มาเปิด
ใหบ้รกิารในท าเล สลีม-สาทร ส าหรบัตลาดทีอ่ยู่อาศยัในย่านสลีม-สาทรเหลอืพืน้ทีใ่นการพฒันาโครงการจ ากดั สง่ผลให้
มคีวามต้องการดา้นทีอ่ยู่อาศยัสงู ทัง้ดมีานดซ์ือ้ต่อและเช่า คอนโดมเินียมในท าเลมรีาคาปรบัตวัขึน้อย่างน่าสนใจ โดย
ตลาดรเีซลลม์ผีลตอบแทน (Capital Gain) 4-5% ต่อปี เฉลีย่ 230,000 บาท/ ตารางเมตร ขณะทีผ่ลตอบแทนปล่อยเช่า 
(Rental Yield) 4-5% ต่อปี อตัราเช่า 800-1,000 บาท/ตารางเมตร โดย สาเหตุทีส่ลีม-สาทรไดร้บัความนิยมการบรกิาร
พืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) และคอนโดฯ เน่ืองจากไม่เพยีงตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนท างาน
ทัว่ไป สตารท์อพั และฟรแีลนซ์ ที่ส าคญัดมีานด์จากกลุ่มคนต่างชาตทิี่ท างานอยู่ในประเทศไทย (Expat) จ านวนมาก 
ขอ้มลูปี 2560 มชีาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย (Expat)  ในกรุงเทพฯ 1.2 ลา้นคน (ประชาชาตธิุรกจิ) 

จากการเตบิโตของธุรกจิบรกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ทีก่ล่าวมาขา้งต้นท าใหผู้ว้จิยัเหน็
ความส าคญัในการศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารของ
พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการประกอบการธุรกิจดงักล่าว
สามารถน าข้อมูลไปปรบัใช้ รวมถึงสร้างพื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ให้ตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถงึความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัรอ้งเกาหลใีตข้องผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัขา่วสาร ในดา้นการเลอืกเปิดรบัขา่วสาร การเลอืกใหค้วามสนใจ
ข่าวสาร การเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมายข่าวสาร และการเลอืกจดจ าข่าวสาร กบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้
ของผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 
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สมมติฐานในการวิจยั 
  1. ผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบรกิารของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) แตกต่างกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารของพื้นที่ท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ฉลองศร ีพมิลสมพงศ์ (2557) ไดก้ล่าวว่า ประชากรศาสตร ์
(Demographic) หมายถึง ลกัษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครวั เพศ อายุ การศกึษา 
ประสบการณ์ระดบัรายได ้อาชพี เชือ้ชาต ิสญัชาต ิซึง่โดยรวมแลว้ จะมผีลต่อรปูแบบของอุปสงคแ์ละปรมิาณการซือ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต Assael (1998) ไดใ้หค้ านิยามของรูปแบบการด าเนิน
ชวีติว่า “รปูการด าเนินชวีติจะดูการใชเ้วลาในการท ากจิกรรมต่างๆอย่างไร ใหค้วามสนใจ ใหค้วามส าคญักบัสิง่ใดและ
ความคดิของตนเองกบัสิง่รอบตวั” และ Engel, Blackwell et al. (1995) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชวีติ 
ไวว้่า “รูปแบบที่ผู้คนจะด าเนินชวีติรวมทัง้การใชเ้งนิและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชวีติจะสะท้อนไดจ้ากกจิกรรม 
(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็ (Opinions) ของผูค้น การศกึษาลกัษณะทางจติวทิยาและรปูแบบ
การด าเนินชีวิต คือความเกี่ยวเนื่ องกันโดยตรงแต่จะมีความแตกต่างในเรื่องตัวแปรบางตัว คือ บุคลิกภาพ 
(Personality) ได้แก่ ความสามารถ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและความมัน่ใจในตัวเอง จะเห็นได้จากสิ่งต่างๆที่
แสดงออกทางความสนใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งท าให้เหน็ถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้บรโิภคที่ละเอยีดแม่นย ายิ่ งขึน้ (Gunter and 
Furnham 1992) ในความเป็นจรงิ ลกัษณะและรูปแบบการด าเนินชวีติมกัใชแ้ทนกนัอยู่เสมอ การวเิคราะหล์กัษณะทาง
จติวทิยาจะเน้นไปทีก่จิกรรม (Activities) ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็ (Opinions) 

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ Morse (1977) กล่าวว่าความพงึพอใจหมายถงึสิง่ใดกต็ามที่ช่วยลดความ 
ตึงเครยีดของมนุษย์ให้น้อยลงและความตึงเครียดเหล่านี้เป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย์เมื่อมนุษย์มคีวาม
ต้องการเพิม่มากขึน้กจ็ะเกดิปฏกิริยิาเรยีกรอ้งเมื่อใดความต้องการไดร้บัการตอบสนองความตึงเครยีดกจ็ะลดลงหรอื
หมดไปท าใหเ้กดิความพงึพอใจ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่ เคยใช้บริการพื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ ในการวิจัย  ผู้ที่ เคยใช้บริการพื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ จงึค านวณขนาดตวัอย่างจากสตูรค านวณ (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา 2559)โดยใหค้่าความผดิพลาด 5% ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่าง จ านวน 385 คน และส ารอง 15 
คนโดยนบัรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง  รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 
 ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหาตวัอย่างกลุ่มผูท้ีเ่คยใชบ้รกิาร
พืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เขต ไดแ้ก่ เขตสาทร เขตสลีม เขตวฒันา 
เขตพญาไท และเขตปทุมวนั เนื่องจากม ีCo-Working Space ทีเ่ปิดใหบ้รกิารอยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นพืน้ทีท่ีน่่าจบั
ตามองเป็นพเิศษ (Brandbuffet) ดงันี้  
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เขตสาทร  Paperworkbkk K.S.Building Soi Sathorn 9 
เขตสลีม   S64 Coworking space  อาคารสลีม 64 
เขตวฒันา  Hubba  เอกมยัซอย 4 
เขตพญาไท  Thequarterbangkok ถนนพญาไท 
เขตปทุมวนั Growth Cafe & Co โรงหนงัลโิด ้สยามสแควร ์

 ขัน้ตอนที ่2 การสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูใน
แต่ละพื้นที่ ของเขตที่เจาะจงในขัน้ตอนที่ 1 โดยแบ่งเป็น Co-Working Space ในเขตสาทร เขตสลีม เขตวฒันา เขต
พญาไท และเขตปทุมวนั จ านวนเขตละ 80 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
 ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่เคยใช้
บรกิาร Co-Working Space ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลและการแปรผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์
และน าเสนอในรปูแบบของตารางประกอบค าอธบิาย โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่นดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอนดงันี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส 
  ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชวีติผู้ใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-
Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคดิเหน็ 
  ตอนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารของพืน้ทีท่ างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้  
  สมมติฐานที่  1 ผู้ใช้บริการพื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ที่มีลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มี
ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 
  สมมตฐิานขอ้ที ่2 รปูแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาด
บรกิารของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจยั 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-32 ปี มี มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี

สถานภาพโสด อาชพีเจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 29,000-38,999 บาท  
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนความถี ่และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. เพศ   
 ชาย 193 48.25 
 หญงิ 207 51.75 

รวม 400 100 
2. อาย ุ   
 15 – 23 ปี 61 15.25 
 24 – 32 ปี 203 50.75 
 33 ปีขึน้ไป 136 34.00 

รวม 400 100 
3. การศกึษา   
 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 58 14.50 
 ปรญิญาตร ี 262 65.50 
 สงูกว่าปรญิญาตร ี 80 20.00 

รวม 400 100 
4. สถานภาพ   
 โสด 337 84.25 
 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 63 15.75 

รวม 400 100 
5. อาชพี   
 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 61 16.25 
 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 20 5.00 
 พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 121 30.25 
 เจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั,  198 49.50 

รวม 400 100 
6. รายได ้   
 9,000-18,999 บาท 63 15.75 
 29,000-38,999 บาท 248 62.00 
 39,000 บาทขึน้ไป 89 22.25 

รวม 400 100 
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2. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติของผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-
Working Space) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ดา้นกจิกรรม ผู้ใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด 2 ขอ้ 
ไดแ้ก่ ท่านมกัจะเปลีย่นสถานทีน่ัง่ท างานหรอืทีอ่่านหนงัสอืเป็นประจ า และท่านมกัจะนดัประชุมงานหรอืนัดพบคนรูจ้กั
ที ่Co-Working Space โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.98 และ 4.65 ตามล าดบั โดยท่านมกัจะไปนัง่ท างานหรอือ่านหนังสอืที ่
Co-Working Space มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 ตามล าดบั 

ดา้นความสนใจ ผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด 2 ขอ้ 
ได้แก่ ท่านชอบท าความรู้จกัและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบัผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ทัง้เรื่องงานหรอืเรื่องอื่นๆ และท่าน
สนใจธุรกจิการใหบ้รกิารรปูแบบใหม่ๆ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.94 และ 4.56 ตามล าดบั โดยท่านมกัจะหาขอ้มลูสถานที่
นัง่ท างานหรอือ่านหนงัสอืใหม่ๆ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ตามล าดบั 

ดา้นความคดิเหน็ ผู้ใช้บรกิารพืน้ที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยอย่างยิง่ 2 ขอ้ ได้แก่ พื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) เป็นธุรกจิที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ 
และคดิว่าจะเป็นที่นิยมในอนาคต และพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ช่วยให้ท างานอย่างสะดวกสบาย มี
ความสุข โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.99 และ 4.36 ตามล าดบั โดยพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ท าให้การ
ท างานมสีมาธ ิเกดิความคดิสรา้งสรรค ์ช่วยกระตุ้นให้อยากท างาน มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัเฉยๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.36 ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารของพืน้ทีท่ างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.62 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ใช้บรกิารเพราะสิง่อ านวยความสะดวกมเีพียงพอต่อการใช้งาน / ใช้บรกิารเพราะมีสิง่
อ านวยความสะดวกในการท างาน / ใชบ้รกิารเพราะมเีครื่องดื่มหรอืขนมให้บรกิาร  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.91  4.57 
และ 4.39 ตามล าดบั 

2. ด้านราคา (Price) ผู้ใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.76 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุทุกขอ้ ไดแ้ก่ ใชบ้รกิารเพราะมชี่องทางการช าระเงนิใหเ้ลอืกหลากหลาย / ใชบ้รกิารเพราะมแีพค็เกจราคาใหเ้ลอืก
หลากหลาย / ใชบ้รกิารเพราะราคาคุม้ค่า เหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.95  4.66 และ 4.65 ตามล าดบั 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผู้ใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากที่สุดทุกขอ้ ได้แก่ ใชบ้รกิารเพราะมชี่องทางการช าระเงนิให้เลอืกหลากหลาย / ใชบ้รกิารเพราะ
ราคาคุม้ค่า เหมาะสม / ใชบ้รกิารเพราะมแีพค็เกจราคาใหเ้ลอืกหลากหลาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67  4.57 และ 4.55 
ตามล าดบั 
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4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ผูใ้ชบ้รกิารพื้นทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพงึ
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ ไดแ้ก่ โปรโมชัน่ลดราคา / การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ การรวีวิ / การสะสมแตม้เพื่อ
แลกเป็นการใชบ้รกิารฟร ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.95  4.67 และ 4.65 ตามล าดบั 

5. ดา้นบุคลากร (People) ผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.76 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ดทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานใหข้อ้มูลการใชบ้รกิารอย่างละเอยีด / พนักงานยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจใหบ้รกิาร / พนกังาน
ดแูลเอาใจใส ่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.94  4.67 และ 4.66 ตามล าดบั 

6. ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด 2 ขอ้ ได้แก่ มรีะบบจองทางออนไลน์หรอืทางโทรศพัท ์/ ระบบการใช้บรกิารที่สะดวก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.66 และ 4.58 ตามล าดบั โดยมคีวามพงึพอใจการใหบ้รกิารรวดเรว็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 

7. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ผูใ้ชบ้รกิารพืน้ที่
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.70 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ ไดแ้ก่ เฟอรน์ิเจอรใ์ชง้านสะดวก โต๊ะ
เกา้อีน้ัง่สบาย / สถานทีส่ะอาด ปลอดโปร่ง / ตกแต่งสวยงาม  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.97  4.57 และ 4.55 ตามล าดบั 
 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ
สว่นประสมการตลาดบรกิารของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
ผู้ใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากการเขา้รบับรกิารพืน้ที่
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มจีุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสถานทีท่ างาน ประชุม อบรม สมัมนา Workshop ทีม่สีิง่
อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน ซึง่ท าให้ผูใ้ชบ้รกิารที่มเีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนแตกต่างกนั ความพงึพอใจในการใช้บรกิารไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของชไมพร เลศิสริลิดากุล 
(2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟทรู ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร พบว่าผู้ใช้บรกิารที่มีเพศ อายุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั  
 สมมตฐิานขอ้ที ่2 รปูแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารของ
พืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 รูปแบบการด าเนินชวีิตมคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารของพื้นที่ท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) อย่างมนีัยทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู   ดา้น
ราคา  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร และดา้นกายภาพส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารพืน้ที่ท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ซึ่งสอดคล้องกบัซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของอ้อมจนัทร์ วงศ์วเิศษและคณะ (2560) 
ศกึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ในการเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิ
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ออฟฟิตร่วมแบ่งปนัในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ดา้นผลติภณัฑ์และดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิออฟฟิตร่วมแบ่งปนัในกรุงเทพมหานครมาก
ทีส่ดุใชบ้รกิาร    

จากรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารของ
พื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู เนื่องจากผู้ทีม่รีูปแบบการด าเนินชวีติที่มกัจะไปนัง่ท างานหรอือ่าน
หนังสอื  นัดประชุมงาน นัดพบคนรูจ้กั หรอืเขา้ร่วมกจิกรรม Workshop สมัมนาที่ Co-Working Space จะมคีวามพึง
พอใจในในการใช้บรกิารสูง เพราะถ้าผู้ใช้บรกิารเป็นประจ าจะมคีวามต้องการจ่ายค่าใช้บรกิารในราคาที่ถูกลง ได้รบั
สว่นลด ใชโ้ปรโมชัน่    

จากรูปแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารมกัจะหาขอ้มลูสถานทีน่ัง่ท างานหรอือ่านหนงัสอื
ใหม่ๆ สนใจหาขอ้มูลธุรกจิการให้บรกิารรูปแบบใหม่ๆ และชอบท าความรูจ้กัและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัผู้อื่นใน
เรื่องต่างๆ ทัง้เรื่องงานหรอืเรื่องอื่นๆ ซึง่เป็นลกัษณะการปฏสิมัพนัธก์นัของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารในพืน้ทีท่ างานร่วมกนั    
รูปแบบการด าเนินชวีติด้านความคิดเหน็มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารของพื้นที่
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารคดิว่าการท างานในพื้นที่ท างานร่วมกนัท าให้
การท างานมสีมาธ ิเกดิความคดิสรา้งสรรค ์ช่วยกระตุ้นให้อยากท างาน  ช่วยให้ท างานอย่างสะดวกสบาย มคีวามสุข 
และเป็นธุรกจิทีต่อบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ และคดิว่าจะเป็นทีนิ่ยมในอนาคต 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  พบว่ารูปแบบการ
ด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารของพื้นที่ท างานร่วมกนั 
(Co-Working Space) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มากที่สุด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง ผู้ใชบ้รกิารทีม่คีวามสนใจในการเช่าพื้นที่ท างาน
ร่วมกันจะมีความพึงพอใจเรื่องมีเครื่องดื่มหรือขนมให้บริการ  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน สถานที่มี
บรรยากาศเงยีบสงบเหมาะสมในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ออ้มจนัทร ์วงศว์เิศษและคณะ (2560) ศกึษา
เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ในการเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิออฟ
ฟิตร่วมแบ่งปนัในกรุงเทพมหานคร มคีวามพงึพอใจ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์ากทีส่ดุ 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.2 รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา (Price) มคีวามสมัพนัธก์บัรูปแบบ
การด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมมากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามสนใจในการเช่าพืน้ทีท่ างานร่วมกนัจะมคีวาม
พึงพอใจเรื่อง มีช่องทางการช าระเงินให้เลือกหลากหลาย  มีแพ็คเกจราคาให้เลือกหลากหลาย ราคาคุ้มค่า ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชญัญานุช หัสดินรตัน์ (2557) ที่ศึกษากลยุทธ์การบรหิารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจ
ออฟฟิศร่วมแบ่งปนั ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร ทีก่ล่าวว่า ผูใ้ชบ้รกิารบางรายมคีวามคาดหวงัต่อ
ราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผลมาก โดยผูใ้ชบ้รกิารให้ความส าคญัถึงดา้นช่องทางการช าระเงนิทีห่ลากหลาย ธุรกจิพืน้ที่
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ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) จึงควรออกแบบรูปแบบการช าระเงนิที่สามารถช าระได้หลากหลายช่องทาง            
มากขึน้  

สมมตฐิานขอ้ที ่2.3 รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) พบว่ามี
ความสมัพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านด้านความสนใจมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู ผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามสนใจในการเช่า
พืน้ทีท่ างานร่วมกนัจะมคีวามพงึพอใจในท าเลทีต่ัง้หาง่าย มคีวามสะดวกในการใชบ้รกิาร เวลาเปิดปิดทีเ่หมาะสม 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.4 รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) พบว่า
มีความสมัพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านด้านกิจกรรมมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ผูใ้ช้บรกิารทีใ่ชบ้รกิารพื้ นที่
ท างานร่วมกนัเป็นประจ าจะมคีวามพงึพอใจในโปรโมชัน่ลดราคา การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ การรวีวิ  การสะสมแต้ม
เพื่อแลกเป็นการใชบ้รกิารฟร ี

สมมตฐิานขอ้ที ่2.5 รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคลากร (Person) พบว่ามคีวามสมัพนัธ์
กบัรูปแบบการด าเนินชวีติดา้นดา้นกจิกรรมมากทีส่ดุ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ผูใ้ชบ้รกิารทีใ่ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนัเป็นประจ า
จะมคีวามพงึพอใจในพนกังานใหข้อ้มลูการใชบ้รกิารอย่างละเอยีด มคีวามยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจใหบ้รกิาร  และดแูลเอา
ใจใส ่

สมมตฐิานขอ้ที ่2.6 รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ของพื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการ (Process) พบว่ามี
ความสมัพนัธก์บัรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นดา้นกจิกรรมมากทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู ผูใ้ชบ้รกิารที่ ใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนัเป็น
ประจ าจะมคีวามพงึพอใจในกระบวนการทีม่รีะบบจองทางออนไลน์หรอืทางโทรศพัท ์/ ระบบการใชบ้รกิารทีส่ะดวก ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของมณีลักษณ์ อะโคตรมี (2553) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศและ
สารสนเทศเศรษฐกจิการเกษตรที่มีต่อห้องสมุดส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ที่กล่าวว่า ด้านกระบวนการบรกิารมี
ระดบัความสาคญัต่อผูใ้ชบ้รกิารมาก  

สมมตฐิานขอ้ที ่2.7  รปูแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ (Physical) พบว่ามคีวามสมัพนัธ์
กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านด้านความสนใจมากที่สุด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง ผู้ใช้บรกิารที่มคีวามสนใจธุรกจิให้บรกิารพื้นที่
ท างานร่วมกนัจะมีความพึงพอใจในเรื่องเฟอร์นิเจอร์ใช้งานสะดวก โต๊ะเก้าอี้นัง่สบาย สถานที่สะอาด ปลอดโปร่ง 
ตกแต่งสวยงาม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัชญัญานุช หสัดนิรตัน์ (2557) ทีศ่กึษากลยุทธก์ารบรหิารประสบการณ์ลูกคา้
ของธุรกจิออฟฟิศร่วมแบ่งปนั ที่กล่าวว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญัต่อสภาพแวดลอ้มที่เงยีบ
สงบเหมาะสมต่อการท างานมาก 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 
จากการศึกษาวิจยัเรื่องปจัจยัที่มคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-

Working Space) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1.ดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติ 
  1.1 ด้านกิจกรรม ผู้ประกอบการสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาปรบัปรุงบรกิารให้ตรงต่อความต้องการของ

ลูกค้า ซึ่งจากผลการวจิยัพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบรกิารของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา โปรโมชัน่ บุคลากร
และกระบวนการมากทีส่ดุ 

   1.2 ด้านความสนใจ ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
ผูบ้รโิภค รวมถึงการท าโฆษณาในสื่อตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Webpage อาหาร หรอืใน Social Media เป็นต้น เพื่อ
สรา้งการรบัรูก้ารบรกิารไปสู่ผูบ้รโิภค ซึง่จากผลการวจิยัพบว่ารปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธ์
กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพื้นที่ท างานร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลติภณัฑ ์สถานทีแ่ละลกัษณะทางกายภาพมากทีส่ดุ 

   1.3 ด้านความคดิเหน็ ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวจิยัไปวางแผนเกี่ยวกบัการสื่อสารสร้างการรบัรู ้
ความเขา้ใจ ทศันคติ โดยอาจจะอาศยัการประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้างความถี่ในการใช้บรกิาร และเพิ่มจ านวนการใช้
บรกิารไดซ้ึง่จากผลการวจิยัพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดบรกิารของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ดา้นความพงึพอใจสว่นประสมการตลาดบรกิาร 
   2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ผู้ใช้บรกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพงึพอใจโดย

รวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุในเรื่อง มเีครื่องดื่มหรอืขนมใหบ้รกิาร ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบับรกิารเสรมิในเรื่อง
เครื่องดื่มและของว่างเพิง่ดงึดดูผูใ้ชบ้รกิาร 

   2.2 ดา้นราคา (Price) ผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุในเรื่อง มชี่องทางการช าระเงนิใหเ้ลอืกหลากหลาย ผูป้ระกอบการควรจดัใหม้ชี่องทางการช าระค่าบรกิาร
มากขึน้ เช่น สามารถช าระโดยบตัรเครดติ  สแกนจ่ายเงนิทางแอพพลเิคชัน่ 

   2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพงึ
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่อง ใช้บริการเพราะร้านหาง่าย มีความสะดวกในการเดินทางไปใช้บรกิาร  
ผูป้ระกอบการควรเลอืกท าเลในการเปิดใหบ้รกิารทีอ่ านวยความสะดวกกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

   2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ผูใ้ชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวาม
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดในเรื่อง โปรโมชัน่ลดราคา ผู้ให้บริการควรค านึงถึงการส่งเสริมการขาย ที่
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

   2.5 ด้านบุคลากร (People) ผู้ใช้บริการพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุในเรื่อง พนกังานใหข้อ้มลูการใชบ้รกิารอย่างละเอยีด ผูป้ระกอบการควรอบรมพนกังานในเรื่อง
รายละเอยีดการใชบ้รกิาร เพื่อตอบสนองผูใ้ชบ้รกิาร 

   2.6 ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดในเรื่อง มรีะบบจองทางออนไลน์หรอืทางโทรศพัท ์ผูใ้หบ้รกิารอาจจะพฒันาช่องทางการ
จองเพิม่มากขึน้ เช่น ระบบจองทางแอพพลเิคชัน่ 
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   2.7 ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ผู้ใช้บรกิาร
พื้นที่ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดในเรื่อง เฟอร์นิเจอร์ใช้งาน
สะดวก โต๊ะเก้าอี้นัง่สบาย ผู้ให้บรกิารควรให้ความส าคญักบัเฟอรน์ิเจอร์ เลอืกใช้เฟอรน์ิเจอร์ที่ท าให้ผู้ใช้บรกิารรู้สกึ
สบายเมื่อเขา้รบับรกิาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดเีน่ืองจากผูว้จิยัไดร้บัความเมตตาและกรุณาอย่างสงู จาก อาจารย ์ดร. 
ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ที่ได้เสยีสละเวลาให้
ค าปรกึษา แนะน า ตรวจและแก้ไขขอ้บกพร่อง และขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย์ ดร. 
อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ที่ได้ให้ความกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์           
ทุกท่าน อกีทัง้ท าใหผู้ว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการท างานวจิยัและรูถ้งึคุณค่าของงานวจิยัทีจ่ะช่วยใหก้ารท างานในการ
พฒันาความรูเ้ป็นไปอย่างมคุีณค่ามากขึน้ รวมถงึคณาจารยค์ณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคมทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาท
วชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั ซึง่ใหก้ารสนบัสนุนและคอยใหก้ าลงัใจในยามเหน็ด
เหนื่อยและท้อแท้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยช่วยเหลอืและแนะน าในการจดัท าวิจยัของผู้วิจยัมาโดยตลอด
สดุทา้ยนี้ 
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธปิระสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้ 
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