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บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ วิจยั ณฏัฐา เกิดช่ืน 
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การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นความมุง่หมายเพ่ือการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ

พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือ
ศกึษาถึงลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน  (Co-Working Space) จ านวนทัง้สิน้ 400 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
การวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว และการหาคา่ความสมัพนัธ์ด้วยสถิติสหสมัพนัธ์อยา่งงา่ยของเพียร์สนั โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-32 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 29,000-38,999 บาท เป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 

รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยด้านกิจกรรม ด้านความสนใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ ด้านความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ความพึงพอใจท่ีตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสดุ โดยมีความพงึพอใจด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านสง่เสริมการตลาด ด้านกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่อยและด้านกระบวนการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมี เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาด
บริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงูอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ค าส าคญั : พืน้ท่ีท างานร่วมกนั รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพงึพอใจ, รูปแบบการด าเนินชีวิต, สว่นประสมการตลาด
บริการ, Co-Working Space 
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The objectives of this research were to study the lifestyle related to satisfaction with the 7Ps 

service marketing mix in co-working space services in the Bangkok metropolitan area. It focused on the 
demographic characteristics and life style factors that influenced the usage of co-working space service 
offered in the Bangkok metropolitan area. 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 a computer software package. 

The results of the research were as follows: the members of the sample group were female 
and aged between twenty-four to thirty two. Their level of education was a Bachelor’s degree, they were 
single, and had an average income of 29,000 to 38,999 Thai Baht per month. Most of the participants were 
self-employed. 

In terms of overall life style factors, they were at a level of strong agreement in terms of these 
aspects, it was found that consumers strongly agreed with activity, interest and opinion at a level of 
agreement. The overall level of satisfaction with the service  marketing mix (7Ps) regarding co-working space 
services in Bangkok metropolitan area, were at a level of strongly agree. When considering these aspects, it 
was found that consumers strongly agreed in terms of satisfaction with price, satisfaction with people or 
employees, satisfaction with promotion, satisfaction with physical evidence and presentation, satisfaction 
with product  satisfaction and place satisfaction with process at a moderate level of agreement. 

The results of the hypotheses testing were as follows: consumers of different genders, ages, 
levels of education, status, occupation and average monthly income did not have different levels of 
satisfaction with the service marketing Mix (7Ps) regarding co-working space services in Bangkok 
metropolitan area. life style factors, such as activity, interest and opinion were positively correlated with 
satisfaction with the Service Marketing Mix (7Ps) in co-working space services in the Bangkok metropolitan 
area at a moderate level and a statistically significant level of 0.01. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

จากกระแสของการรวมตวักันในพืน้ท่ีท างานชั่วคราว (Co-Working Space) ท่ามกลาง
บรรยากาศสบาย ในออฟฟิศดีไซน์สวยท่ีคิดค่าบริการเพียงไม่ก่ีบาทต่อชัว่โมง ท่ีก าลงัได้รับความ
นิยมจากคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากท่ีเป็นทัง้ท่ีท างานชัว่คราวและยงัเป็นชุมชนยอ่มๆ ของคนท างานจาก
หลายสาขาอาชีพ โดยผู้ ท่ีใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มักจะเป็นกลุม่คนท่ี
ท างานคิดค้นธุรกิจใหม่ (Startup) หรือคนท่ีท างานอินสระ (Freelance) แต่คนท างานประจ าก็
สามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อเปลีย่นบรรยากาศการท างานหรือใช้เป็นท่ีนดัประชุมงานได้เช่นกนั  

จากการเปิดเผยของบริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด เก่ียวกับผลส ารวจตลาดอาคาร
ส านกังานในกรุงเทพฯ ระบุว่า ท าเลสลีม-สาทรโซนยอดนิยมของคนท างาน มีพืน้ท่ีส านกังานสงูสดุ 
2.1 ล้านตารางเมตร โดย บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) เป็นตลาดอาคาร
ส านกังานท่ีได้รับความนิยมถึง 35% โดยทนุตา่งชาติเข้ามาเจาะตลาดสลีม-สาทร รองรับกลุม่คนท่ี
ท างานคิดค้นธุรกิจใหม่ (Startup) คนท่ีท างานอินสระ (Freelance)  หรือกลุม่คนต่างชาติท่ีท างาน
อยูใ่นประเทศไทย (Expat)  

ส าหรับผลส ารวจตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบว่า มีพืน้ท่ี
ส านกังานทัง้สิน้ 8.6 ล้านตารางเมตร โดยสลีม-สาทรมีพืน้ท่ีสงูสดุอันดบัหนึ่ง 2.1 ล้านตารางเมตร 
สดัส่วน 24% รองลงมาสุขุมวิท 1.7 ล้านตารางเมตร สดัส่วน 20% รัชดาภิเษก 1.2 ล้านตาราง
เมตร สดัสว่น 14% นอกจากนีเ้ทรนด์ของโซนสีลม-สาทรเร่ิมเป็นท าเลท่ีมีพืน้ท่ีส านกังานร่วม (Co-
Working Space) เติบโตตามกระแสเศรษฐกิจแบ่งปันท่ีก าลงัมาแรงในกลุม่คนท างาน ลา่สดุในปี 
2560 พบว่ามีผู้ ใช้บริการทั่วโลก 1.74 ล้านราย เติบโตจากปี 2558 เฉลี่ย 83%  จากข้อมูลของ 
Global Co-Working Space Unconference Conference วิเคราะห์ว่า ภายในปี 2565 จ านวน
ผู้ ใช้บริการ (Co-Working Space) ทั่วโลกเพิ่มขึน้ 5.1 ล้านราย จากปัจจุบันในปี 2561 มีพืน้ท่ี
ส านกังานร่วม 17,725 แห่ง เติบโตเฉลี่ย 16% ตอ่ปี คาดวา่เพิ่มเป็น 30,432 แหง่ทัว่โลกในปี 2565 
(BUILK) 

ส าหรับประเทศไทยเร่ิมมีความต้องการหลงัจากผา่นเหตกุารณ์น า้ทว่มใหญ่ปี 2554  โดย
ปัจจุบันมีพื น้ ท่ี  ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) 91 แห่งทั่วประเทศ โดย 70% อยู่ใน
กรุงเทพฯ และ 30% กระจายในต่างจังหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ ภเูก็ต พทัยา หาดใหญ่ เป็นต้น โดยมี



  2 

อัตราค่าใช้บริการแบบรายวัน 180 – 500 บาท คิดเป็นค่าบริการแบบเหมารายเดือน 3,000 – 
7,450 บาท  ด้วยรูปแบบท่ียืดหยุน่และตอบโจทย์การท างานคนรุ่นใหม่ ท าให้ 2-3 ปีท่ีผา่นมาธุรกิจ
มีการขยายสาขาเพิ่มขึน้เฉลีย่ปีละ 35% ลา่สดุมีผู้ให้บริการตา่งชาติรายใหญ่ ได้แก่ JustCo เข้ามา
เปิดให้บริการในท าเล สีลม-สาทร ส าหรับตลาดท่ีอยู่อาศัยในย่านสีลม-สาทรเหลือพืน้ท่ีในการ
พัฒนาโครงการจ ากัด ส่งผลให้มีความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยสูง ทัง้ดีมานด์ซือ้ต่อและเช่า 
คอนโดมิเนียมในท าเลมีราคาปรับตัวขึน้อย่างน่าสนใจ โดยตลาดรีเซลล์มีผลตอบแทน (Capital 
Gain) 4-5% ตอ่ปี เฉลี่ย 230,000 บาท/ ตารางเมตร ขณะท่ีผลตอบแทนปลอ่ยเช่า (Rental Yield) 
4-5% ต่อปี อัตราเช่า 800-1,000 บาท/ตารางเมตร โดย สาเหตุท่ีสีลม-สาทรได้รับความนิยมการ
บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) และคอนโดฯ เน่ืองจากไม่เพียงตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่คนท างานทัว่ไป สตาร์ทอัพ และฟรีแลนซ์ ท่ีส าคญัดีมานด์จากกลุม่คนตา่งชาติท่ี
ท างานอยู่ในประเทศไทย (Expat) จ านวนมาก ข้อมูลปี 2560 มีชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศ
ไทย (Expat)  ในกรุงเทพฯ 1.2 ล้านคน (ประชาชาติธุรกิจ) 

จากการเติบโตของธุรกิจบริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีกล่าวมา
ข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคญัในการศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กับความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ ท่ีต้องการประกอบการธุรกิจดงักลา่วสามารถน าข้อมลูไปปรับใช้ รวมถึง
สร้างพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของผู้ ใช้บริการพืน้ ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงบริการพืน้ท่ี

ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้ใช้บริการได้
อยา่งเหมาะสม 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความเป็นไปได้และประกอบการตัดสินใจพัฒนา
บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการพืน้ ท่ีท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสทิธิภาพในอนาคต 

3. เพื่อใช้เป็นแหลง่ข้อมูลและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจท่ีต้องการศึกษา
ค้นคว้า 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมี
ความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้ ท่ีเคยใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้ ท่ีเคยใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนัน้ จึงค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรค านวณ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา 2559)โดยให้ค่าความผิดพลาด 5% ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาด
ตวัอย่าง จ านวน 385 คน และส ารอง 15 คนโดยนบัรวมเป็นกลุม่ตวัอย่าง  รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้สิน้ 400 คน 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจยัขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหา

ตวัอย่างกลุม่ผู้ ท่ีเคยใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตสาทร เขตสีลม เขตวฒันา เขตพญาไท และเขตปทุมวนั เน่ืองจากมี Co-
Working Space ท่ีเปิดให้บริการอยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นพืน้ท่ีท่ีน่าจับตามองเป็นพิเศษ 
(Brandbuffet) ดงันี ้ 

เขตสาทร  Paperworkbkk K.S.Building Soi Sathorn 9 
เขตสลีม   S64 Coworking space  อาคารสลีม 64 
เขตวฒันา  Hubba  เอกมยัซอย 4 
เขตพญาไท  Thequarterbangkok ถนนพญาไท 
เขตปทมุวนั Growth Cafe & Co โรงหนงัลโิด้ สยามสแควร์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่ตวัอยา่งแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุม่
ตวัอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลในแต่ละพืน้ท่ี ของเขตท่ีเจาะจงในขัน้ตอนท่ี 1 โดยแบ่งเป็น Co-Working 
Space ในเขตสาทร เขตสีลม เขตวฒันา เขตพญาไท และเขตปทมุวนั จ านวนเขตละ 80 คน รวม
ทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุม่ตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
เก็บเฉพาะผู้ ท่ีเคยใช้บริการ Co-Working Space ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใน
การวิจยัครัง้นี ้

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables ) ได้แก่ 
1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.1.1 เพศ 
1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 15-23 ปี 
1.1.2.2 24-32 ปี 
1.1.2.3 33-41 ปี 
1.1.2.4 42-50 ปี 
1.1.2.5 ตัง้แต ่51 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ 
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1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส/อยูด้่วยกนั 
1.1.3.3 หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1.1.4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.4.2 ปริญญาตรี 
1.1.4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 นกัเรียน/นิสติ/นกัศกึษา 
1.1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.5.4 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั  
1.1.5.5 อ่ืนๆโปรดระบุ…………….. 

1.1.6 รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
1.1.6.1 9,000 - 18,999 บาท 
1.1.6.2 19,000 - 28,999 บาท 
1.1.6.3 29,000 - 38,999 บาท 
1.1.6.4 39,000 - 48,999 บาท 
1.1.6.5 49,000 บาทขึน้ไป 

1.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 
1.2.1 กิจกรรม (Activity) 
1.2.2 ความสนใจ (Interest) 
1.2.3 ความคิดเห็น (Opinion) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
2.1 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-

Working Space)  ประกอบด้วย 
2.1.1  ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
2.1.2  ด้านราคา (Price) 
2.1.3  ด้านท าเลท่ีตัง้ (Place) 
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2.1.4 ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 
2.1.5  ด้านบุคลากร (Person) 
2.1.6 ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Phycical) 
2.1.7 ด้านกระบวนการ (Process) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) หมายถึง ผู้ ท่ีเคยใช้บริการพืน้ท่ี

ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) 
2.  พืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดบริการให้เช่า

สถานท่ีส าหรับใช้ท างานโดยมีการใช้พืน้ท่ีและสิง่อ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  
3. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง ลกัษณะของความเป็นอยู่ทีแสดงถึงการใช้เวลาของ

แตล่ะคน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
3.1 กิจกรรม หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าใช้บริการ ได้แก่ 

ท างาน อ่านหนังสือ นัดประชุมงานหรือนัดพบคนรู้จักท่ี Co-Working Space, เป็นคนท่ีเปลี่ยน
สถานท่ีนัง่ท างานหรือท่ีอ่านหนงัสอืเป็นประจ า เป็นต้น 

3.2 ความสนใจ หมายถึง เร่ืองท่ีสนใจเป็นพิเศษท่ีเก่ียวกับการใช้บริการ ได้แก่ หา
ข้อมูลสถานท่ีนัง่ท างานหรืออ่านหนงัสือใหม่ๆ , สนใจธุรกิจการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ, ชอบท า
ความรู้จกัและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืนในเร่ืองตา่งๆ ทัง้เร่ืองงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เป็นต้น 

3.3 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิดท่ีเก่ียวกับการใช้บริการ ได้แก่  
คิดว่าการท างานในพืน้ท่ีท างานร่วมกนัมีความสะดวกสบายท าให้การท างานมีสมาธิ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นให้อยากท างาน และธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ 
และคิดวา่จะเป็นท่ีนิยมในอนาคต 

4. ความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการ หมายถึง  ความรู้สกึหรือเจตคติท่ีดี ท่ี
ผู้ ใช้บริการมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 7P  เม่ือได้เข้าใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space)  ประกอบด้วย  

4.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง มีบริการมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  
ได้แก่ ปลัก๊ อินเตอร์เน็ต ห้องประชุม เคร่ืองใช้ส านกังาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ แฟกซ์ 
สแกนเนอร์ ตู้จดหมาย มีเคร่ืองด่ืมหรือขนมให้บริการ 

4.2 ราคา (Price) หมายถึง ความเหมาะสมของราคากับบริการท่ีลกูค้าจะได้รับว่ามี
ความคุ้มคา่ มีแพคเกจราคาให้เลอืกใช้หลากหลาย มีช่องทางการช าระเงินให้เลอืกหลากหลาย 
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4.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีให้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 
(Co-Working Space) อยูใ่นท าเลท่ีเดินทางสะดวก เวลาท าการมีความเหมาะสม  หางา่ย ทางเข้า
มีความสะดวก   

4.4 การสง่เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง สิ่งท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการซือ้ 
ได้แก่ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การรีวิวจากผู้ใช้  โปรโมชัน่ลดราคา การสะสมแต้ม 

4.5 บุคลากร (People) หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการในพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) เอาใจใส่ดูแลลูกค้า  ยิม้แย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ให้ข้อมูลการใช้บริการ
อยา่งละเอียด   

4.6 กระบวนการ (Process) หมายถึง มีระบบการใช้บริการท่ีสะดวก  รวดเร็ว มี
ระบบจอง 

4.7 สิง่แวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สถานท่ีสะอาด ปลอด
โปรง ตกแตง่สวยงาม เฟอร์นิเจอร์ใช้งานสะดวก โต๊ะเก้าอีน้ัง่สบาย 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อสว่น

ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั ดงันี ้
ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์เพศ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศกึษา 

5. อาชีพ 

6. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) 

1. กิจกรรม (Activity) 

2. ความสนใจ (Interest) 

3. ความคิดเห็น (Opinion) 

 

 
 

 

 

 

 

ความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาด
บริการของผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั 

(Co-Working Space) 
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สมมติฐานของการวจิัย 
1. ผู้ ใ ช้บ ริการพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ท่ี มี ลักษณ ะทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) แตกตา่งกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อสว่น

ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ครัง้นีผู้้ วิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยน าเสนอตามหวัข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
5. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ความหมายของประชากรศาสตร์ 

ราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน) ให้ค านิยามของค าว่า “ประชากร” ไว้ 2 
ความหมาย ดงันี ้

1. ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง จ านวนคนทัง้หมดในพืน้ท่ีแห่ง
หนึง่ ในช่วงระยะเวลาหนึง่หรือในขณะใดขณะหนึง่ 

2. ประชากรศาสตร์ (ในด้านสถิติ) หมายถึง คน หรือ สัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งอยู่ใน
ขา่ยท่ีจะได้รับการศกึษา หรือสุม่ตวัอยา่ง 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) ได้กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) 
หมายถึง ลกัษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อาย ุการศกึษา 
ประสบการณ์ระดบัรายได้ อาชีพ เชือ้ชาติ สญัชาติ ซึง่โดยรวมแล้ว จะมีผลตอ่รูปแบบของอุปสงค์
และปริมาณการซือ้ 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้อธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกนัในแต่
ละคน คณุสมบติัเหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสารในการท าการสื่อสาร อย่างไรก็ตามในการสือ่สาร
ในสถานการณ์ตา่ง ๆ กนันัน้ จ านวนของผู้ รับสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัด้วย การวิเคราะห์ผู้ รับสาร
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ท่ีมีจ านวนน้อยคนนัน้มักไม่ค่อยมีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้ รับสารท่ีมีจ านวน
มาก เน่ืองจากการวิเคราะห์คนท่ีมีจ านวนน้อย เราสามารถวิเคราะห์ผู้ รับสารทุกคนได้ แต่ในการ
วิเคราะห์คนจ านวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้ รับสารแตล่ะคนได้ เพราะมีผู้ รับสารจ านวนมาก
เกินไป นอกจากนีผู้้ส่งสารยงัไม่รู้จักผู้ รับสารแต่ละคนด้วย ดงันัน้ วิธีการท่ีดีท่ีสดุในการวิเคราะห์
ผู้ รับสารท่ีประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คือ การจ าแนกผู้ รับสารออกเป็นกลุม่ ๆ ตามลกัษณะ
ประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
การศกึษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคณุสมบติัเหลา่นีล้้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้ การ
ตีความ และการเข้าใจในการสือ่สารทัง้สิน้  

1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทัง้ในด้านสรีระ ความถนัด สภาวะ
ทางจิตใจอารมณ์ จากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาทัง้หลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่าง
มากในเร่ืองความคิด คา่นิยม และทศันคติ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคมได้ก าหนดบทบาท และ
กิจกรรมของคนสองทัง้เพศไว้แตกตา่งกนั 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยท่ีส าคญัประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของ
มนุษย์เน่ืองจากอายุจะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกเก่ียวกับความมีประสบการณ์ในเร่ือง
ต่าง ๆของบุคคล ดังค ากล่าวท่ีว่าผู้ ใหญ่อาบน า้ร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกว่าว่าเด็กเม่ือวานซืน เป็นต้น สิ่งเหลา่นีล้้วนแล้วแต่เป็นเคร่ืองบ่งชีห้รือแสดง
ความคิดความเช่ือ ลกัษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ของบุคคล คนเราโดยทั่วไป
เม่ืออายุเพิ่มขึน้ ประสบการณ์สงูขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึน้ วิธีคิดและสิ่งท่ีสนใจก็จะ
เปลีย่นแปลงไปด้วย 

3. การศกึษา (Education) การศกึษาหรือความรู้ เป็นลกัษณะอีกประการหนึง่ท่ีมี
อิทธิพลต่อผู้ รับสาร การท่ีคนได้รับการศึกษาท่ีต่างกัน ในยุคสมัยท่ีต่างกัน ในระบบการศึกษาท่ี
แตกต่างกันจึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการท่ีแตกต่างกัน คนทั่ว ๆ ไป
มักจะสนใจหรือยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นส าคัญ และบุคคลมักมีลักษณะบาง
ประการท่ีแสดงหรือบง่ชีถ้ึงพืน้ฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีเรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศึกษา
เป็นสถาบนัท่ีอบรมกลอ่มเกลาให้บุคคลมีบุคลกิภาพไปในทิศทางท่ีแตกตา่งกนั ทางด้านครูผู้สอนก็
มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ เรียนโดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตัวให้แก่ผู้ เรียน ดังนัน้
การศกึษาจึงเป็นตวัก าหนดในกระบวนการเลอืกสรรของผู้ รับ 

4. สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) ได้แก่ เชือ้
ชาติและชาติพนัธ์ุ ถ่ินฐาน ภูมิล าเนา พืน้ฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน 
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ปัจจัยเหล่านีมี้อิทธิพลอย่างส าคัญต่อผู้ รับ ซึ่งในการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นว่า
สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของผู้ รับสารมีอิทธิพลอย่างส าคญัตอ่ปฏิกิริยาของผู้ รับสารท่ีมีตอ่ผู้
สง่สาร และสถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ท าให้คนมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั มีประสบการณ์ท่ี
ตา่งกนั มีทศันคติ คา่นิยม และเปา้หมายท่ีตา่งกนั 

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) ได้กลา่วว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของ
แต่ละบุคคลแตกต่างกันไปโดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ  

1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งสว่นตลาดท่ีส าคญัเช่นกัน นกัการตลาดควร
ศกึษาตวัแปรนีอ้ยา่งรอบคอบ เพราะในปัจจุบนันีต้วัแปรด้านเพศมีการเปลีย่นแปลงในพฤติกรรม
การบริโภค การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจมีสาเหตจุากการท่ีสตรีท างานมีมากขึน้  

2. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลติภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่
ผู้ ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche 
Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้  

3. รายได้ การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวั
แปรท่ีส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีความร ่ารวย 
แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งสว่น
ตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชีก้ารมีหรือไม่มีความสามารถในการ
จ่ายสนิค้า ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม 
คา่นิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตวัแปรท่ีใช้บ่อยมากนกัการตลาดสว่นใหญ่จะ
โยงเกณฑ์รายได้รวมกับตวัแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อให้การก าหนดตลาดเปา้หมาย
ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุม่รายได้อาจจะเก่ียวข้องกบัเกณฑ์อายแุละอาชีพร่วมกนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ใน
การแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เพศ (Sex) เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้โดยดูเพศของ
ผู้บริโภคเป็นหลักในการตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญ 
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เพราะปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกต่างกัน
มกัจะมีทศันคติการรับรู้ และการตดัสนิใจในเร่ืองการซือ้สนิค้าบริโภคตา่งกนั 

2. อายุ (Age) กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกตา่งกนัย่อมจะมีความต้องการในสินค้า
และบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าแฟชั่น กลุ่ม
ผู้สงูอายจุะสนใจเก่ียวกับสขุภาพและความปลอดภยั นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวั
แปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน และได้ค้นหาความต้องการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche 
Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้ 

3. สถานภาพครอบครัว (Marital Status) ลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ การเข้า
สูชี่วิตสมรส (อายแุรกสมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเน่ืองมาจากการตาย การแยกกนัอยู ่
การหยา่ร้าง) และการสมรสใหม่  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) สถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีส าคญัท่ี
เก่ียวกับ เร่ืองทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นส าคัญ ท่ีสุดในการศึกษาเก่ียวกับ
องค์ประกอบด้านสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส องค์การ
สหประชาชาติได้รวบรวมและแบง่แยกประเภทของสถานภาพสมรส ดงันี ้

3.1 โสด 
3.2 สมรส 
3.3 หม้ายและไม่สมรสใหม่ 
3.4 หยา่ร้างและไม่สมรสใหม่ 
3.5 สมรสแตแ่ยกกนัอยูโ่ดยไม่ถกูต้องตามกฎหมาย 
สถานภาพสมรสมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคลโสด จะมีอิสระทาง

ความคิดมากกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีแต่งงาน
แล้ว เน่ืองจาก ไม่มีภาระผกูพนั หรือคนท่ีต้องอยูใ่นความรับผิดชอบมากเทา่กบัคนท่ีแตง่งานแล้ว 

4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) 
เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด มีแนวโน้มความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัในเชิงเหตแุละ
ผล สว่นใหญ่เป็นกลุม่ท่ีมีระดบัการศึกษาสงู บุคคลท่ีมีการศึกษาต ่าโอกาสจะหางานระดบัสงูยาก
จึงท าให้มีรายได้ต ่า ในขณะเดียวกันการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการ
ด ารงชีวิตค่านิยม อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นกัการตลาด จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับ ตวัแปร
ทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอ่ืนๆ เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่ม
รายได้อาจจะเก่ียวข้องกบัเกณฑ์อายแุละอาชีพร่วมกนั 
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อดุลย์ จาตุรงคกุล (2549) กลา่ววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง อายุ เพศ 
วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคัญต่อนักการตลาด 
เพราะ มีความเก่ียวข้องกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทัง้หลาย การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่  และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด
ความส าคญัลง ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมีดงันี ้

1. อายุ (Age) นกัการตลาดต้องค านึงถึงความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในเร่ืองของอายดุ้วย 

2. เพศ (Sex) จ านวนสตรีท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง นักการ
ตลาดต้องค านึงวา่ ปัจจุบนัสตรีเป็นผู้ซือ้รายใหญ่ ซึง่ท่ีผา่นมาผู้ชายเป็นผู้ตดัสินใจซือ้ นอกจากนัน้
บทบาทของสตรีและบุรุษมีบางสว่นท่ีซ า้กนั 

3.วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตของ
ครอบครัวเป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัของพฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 
ขัน้ตอน ซึง่แตล่ะขัน้ตอนจะมีพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศึกษาและรายได้ (Education & Revenue) การศกึษามีอิทธิพลต่อรายได้
เป็นอยา่งมาก การรู้วา่อะไรเกิดขึน้กับการศึกษาและรายได้เป็นสิ่งส าคญั เพราะ แบบแผนการใช้
จ่ายขึน้อยูก่บัรายได้ของบุคคล 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวติ 

AIOs (Activities, Interest and Opinion) เป็นวิธีการประเมินรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
บุคคล โดยอาศยัลกัษณะทางหลกัจิตวิทยา (Psychographics) ซึ่งเป็นการประเมินโดยวิธีวดัเชิง
ปริมาณ (Quantitative) เพื่อหาข้อมูลของผู้บริโภคเก่ียวกับการใช้เวลาส่วนตวัท ากิจกรรมต่างๆ 
Activities) มีความสนใจศกึษาหาข้อมลูเป็นกรณีพิเศษในเร่ืองอะไร (Interest) และ มีความคิดเห็น
ตอ่ตนเองในสิง่ตา่งๆ และสภาพแวดล้อมรอบตวั (Opinion) 

Assael (1998) ได้ให้ค านิยามของรูปแบบการด าเนินชีวิตวา่ “รูปการด าเนินชีวิตจะดู
การใช้เวลาในการท ากิจกรรมต่างๆอย่างไร ให้ความสนใจ ให้ความส าคัญกับสิ่งใดและความคิด
ของตนเองกับสิ่งรอบตวั” และ Engel, Blackwell et al. (1995) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตไว้ว่า “รูปแบบท่ีผู้คนจะด าเนินชีวิตรวมทัง้การใช้เงินและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตจะสะท้อนได้จากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 
ของผู้ คน การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิต คือความเก่ียวเน่ืองกัน
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โดยตรงแต่จะมีความแตกต่างในเร่ืองตัวแปรบางตัว คือ บุคลิกภาพ (Personality) ได้แก่ 
ความสามารถ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสังคมและความมั่นใจในตัวเอง จะเห็นได้จากสิ่งต่างๆท่ี
แสดงออกทางความสนใจในเร่ืองต่างๆ ซึ่งท าให้เห็นถึงข้อมูลเก่ียวกับผู้บริโภคท่ีละเอียดแม่นย า
ยิ่งขึน้ (Gunter and Furnham 1992)ในความเป็นจริง ลกัษณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตมักใช้
แทนกนัอยูเ่สมอ การวิเคราะห์ลกัษณะทางจิตวิทยาจะเน้นไปท่ีกิจกรรม (Activities) ตา่ง ๆ ของแต่
ละบุคคล ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 

ณัฐกานต์ บุญนนท์ (2550) กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง 
ลกัษณะความเป็นอยูท่ี่แสดงถึง การใช้เวลาด าเนินชีวิตของบุคคลแต่ละคนว่าท าอะไร (Activities) 
การแสดงความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว (Interest) ความคิดเห็นท่ีมีต่อตนเองและ
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง (Opinions) ซึ่งตัวแปรเหล่านีคื้อ ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological 
Characteristics) ประกอบด้วย 

1. กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอยา่งชัดเจน ได้แก่ การซือ้สนิค้า
หรือการคยุกับเพื่อนบ้านเก่ียวกบับริการใหม่ๆ ซึง่แม้วา่การแสดงออกเหลา่นีจ้ะสามารถสงัเกตเห็น
ได้แตก็่เป็นเร่ืองยากที่จะวดัถึงเหตผุลของการกระท าโดยตรง 

2. ความสนใจ (Interest) เป็นความสนใจในบางวตัถุประสงค์ บางสถานการณ์ 
หรือ บางเร่ือง ซึ่งหมายถึงระดบัของความต่ืนเต้นท่ีเกิดขึน้พร้อมกับความเอาใจใสเ่ป็นพิเศษหรือ
ความเอาใจใสแ่บบตอ่เน่ือง 

3. ความคิดเห็น (Opinions) เป็น “ค าตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น”ค าถาม” ลักษณะการตีความ ความคาดหวัง และการ
ประเมินผล เช่น ความคาดหวงัในเหตุการณ์และการประเมินผลดีและผลเสียของการเลือกท่ีจะ
กระท าสิง่ใดสิง่หนึง่ 

เกือ้กลู สนุนัทเกษม (2549) กลา่ววา่ การด ารงชีวิตของมนษุย์ในแต่ละยุคมิได้เป็นไป
อย่างไม่มีหลกัเกณฑ์ มนุษย์อยูร่วมกันเป็นกลุม่ แตล่ะกลุม่มีกฎหรือเกณฑ์ ท่ีทุกคนในกลุม่พึงถือ
ปฏิบติั พฤติกรรมของแตล่ะคนในกลุม่จึงเป็นไปในท านองเดียวกนัไม่เพียงแตเ่ทา่นัน้เม่ือกลุม่สงักัด
ชัน้ทางสงัคมและวัฒนธรรมพฤติกรรมของบุคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบท่ีเรียกว่า 
“ท านองเดียวกนั” เช่นกนั บุคคลผู้ เป็นสมาชิกของกลุม่ชัน้ทางสงัคมและวฒันธรรมที่กลา่วมาแล้วนี ้
จะพฒันาแบบแผนของการด ารงชีพหรือใช้ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึน้มาเพื่อใช้
ในสงัคมหรือแบบแผนดงักลา่วเราเรียกวา่ แบบแผนการใช้ชีวิต (Lifestyle)  ตวัอยา่งแบบแผนของ
การใช้ชีวิตของคนในยคุปัจจุบนั มีดงันี ้
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1. บทบาททางสงัคม (Social  Roles)โครงสร้างของความสมัพันธ์ของบทบาท
ภายในครอบครัวของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  แต่เดิมสตรีอยู่กับบ้านและท าหน้าท่ี
ตดัสินใจกับเร่ืองต่างๆภายในบ้านของตน  สามีมักจะท าหน้าท่ีในการตดัสินใจและซือ้ของมาให้  
ในปัจจุบนัสตรีได้รับการศึกษาสงูขึน้ ออกไปท างานนอกบ้าน  จึงท าให้สตรีมีบทบาทส าคญัในการ
ซือ้และมีอ านาจซือ้ในอัตราส่วนสงูในตลาด  ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ส าหรับแบบของ
การใช้ชีวิตของครอบครัวไทยในปัจจุบนันีส้มาชิกแตล่ะคนในครอบครัวตา่งก็มีบทบาทและอิทธิ พล
ตอ่การซือ้สิง่ของให้กับครอบครัวมากทีเดียว  เม่ือมีการตดัสนิใจเลือกตรายี่ห้อของสนิค้าท่ีมีราคา
สงูหรือสนิค้าคงทนถาวรก็มกัจะมีการร่วมกนัตดัสนิใจ  

2. เวลาส าหรับการพักผ่อน (Leisure  Time) ในปัจจุบนัเราท างานน้อยลงเหลือ
สปัดาห์ละ 5 วนั ดงันัน้ “ปรัชญาของการใช้เวลาพกัผอ่น” จึงมีบทบาทเป็นสว่นหนึ่งของแบบของ
การใช้ชีวิต  เราจะเห็นได้ว่าทกุวนันีค้นไทยต่ืนตวัในเร่ืองกิจกรรมและกีฬาเพื่อการพกัผ่อนมากขึน้ 
เช่น ไปเท่ียวชายทะเล สนใจศิลปกรรม  สนใจดนตรี  สนใจเก่ียวกับดอกไม้  การแสดง  มหรสพ 
การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน  เป็นต้นการเพิ่มเวลาพกัผอ่นจะน าไปสูแ่บบของการใช้ชีวิต
ท่ีแตกต่างไปจากเดิมตัง้แต่การด ารงชีพในครอบครัวไปจนถึงการแต่งกาย  การใช้เคร่ืองทุ่นแรง 
เป็นต้น 

3. ช่วงเวลาของชีวิต (Pace  of  Living) ในขณะนีมี้การเร่งช่วงเวลาของชีวิตมาก
ขึน้บุคคลจะไม่ใคร่เต็มใจท่ีจะรอเวลาท่ีจะตอบสนองความต้องการส าหรับสินค้าหรือบริการตา่งๆ
แม้วา่เขาจะไม่มีเงินพอท่ีซือ้ก็ตาม  แนวโน้มทางสงัคมและจิตวิทยาดงักลา่วนีจ้ะเพิ่มความส าคญั
ในการให้สนิเช่ือในการขยายของนกัการตลาด  ตลอดจนถึง  บริการขายผ่อนสง่ของบริษัทตา่งๆ ใน
รูปเคร่ืองจกัรและระบบอตัโนมติั  มีเคร่ืองส าหรับขายสนิค้า  ตลอดจนเคร่ืองยนต์กลไกในการบรรจุ
สนิค้า  ผลิตสินค้า  ประทบัตราสินค้าไว้  เพื่อให้ทนักับความต้องการของสิ่งแวดล้อมทางสงัคมท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  ราคาก็อาจจะต ่าลงแต่
บริการดีขึน้ 

นอกจากท่ีกลา่วมานีแ้บบของการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยงัเก่ียวข้องกบัต้นทนุในแง่
ของเวลาและความพยายามท่ีลงไปในการจับจ่ายของการบริโภคและการใช้ของผู้ซือ้ด้วย ปัจจุบนั
การซือ้แต่ละครัง้สะดวกรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก  เน่ืองจากมีการเพิ่มความส าคัญของการ
ปฏิบติัการทางการตลาดมากขึน้ ได้แก่ การใช้ตรายี่ห้อและหีบห่อท่ีเด่นดึงดูดใจ  การโฆษณาและ
การสง่เสริมการขายท่ีเร้าใจ  ยิ่งในยุคจรวดนีด้้วยแล้ว  ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีผลิตออกขายนัน้  นกัการ
ตลาดพยายามพฒันาผลติภณัฑ์ให้ “ใช้ได้โดยฉับพลนั” (Instant-use) เราจะเห็นได้จากผลติภณัฑ์
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นม น า้ส้ม กาแฟ โจ๊ก ข้าวต้ม น า้ปลาผง เคร่ืองแกงส าเร็จรูป เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ผู้บริโภคในการอ านวยความสะดวกและความง่ายแก่การบริโภคผลิตภณัฑ์และเพื่อให้
เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของแบบของการใช้ชีวิต 

4. การเคลือ่นท่ีทางสงัคม (Social  Mobility) การเคลือ่นท่ีทางสงัคมเป็นลกัษณะ
ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคซึ่งหมายถึง  สิ่งต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนงาน 
รายได้เพิ่ม  และการแยกจากบุคคลยคุก่อนหน้าตน เป็นต้น  การศกึษาท่ีเพิ่มขึน้ได้ยกระดบัรสนิยม
และกลายเป็นสว่นส าคญัในการเพิ่มการเคลื่อนท่ีทางสงัคม  นอกจากนัน้การศึกษาได้ท าให้งาน
เก่ียวกบัการเคลื่อนย้ายภายในชัน้ของสงัคมงา่ยขึน้  และเป็นเหตใุห้บุคคลหวงัท่ีจะหารายได้สงูขึน้
ในอนาคต  ปรากฏว่าปัจจุบนันีนิ้สยัของการใช้จ่ายและแบบแผนของครอบครัวได้เปลี่ยนไป โดย
ขึน้อยู่กับความปรารถนาและความคาดหมายมากกว่าท่ีจะขึน้อยูก่ับรายได้ปัจจุบนั  เราจะเห็นได้
วา่มีการใช้สินเช่ือมากขึน้และการเคลื่อนท่ีก็เพิ่มมากขึน้  ชนชัน้กลางมีมากขึน้  การเคลื่อนท่ีทาง
ภมิูศาสตร์ก็มีมากขึน้ด้วยบุคคลย้ายจากท้องถ่ินเข้าไปอยูใ่นเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
จนแนน่ไปหมด 

แบบของการใช้ชีวิตของเราแต่ละคน น าไปสู่การแสดงออกของสถานการณ์ 
ประสบการณ์ชีวิต ค่านิยม ทัศนคติ และความคาดหมาย แบบของการใช้ชีวิตได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่างๆมากมาย  บุคคลและครอบครัวต่างก็มีแบบของการใช้ชีวิต แบบของการใช้ชีวิตของ
ครอบครัวถูกก าหนด (สว่นหนึ่ง)  โดยแบบของการใช้ชีวิตของตัวบุคคล  และในท านองกลบักัน
แบบของการใช้ชีวิตของตวับุคคลก็จะถกูก าหนด (สว่นหนึง่) โดยครอบครัว 

Schiffman (2007) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) เป็นการตัดสินใจ
เก่ียวกบัด้านจิตใจ ได้แก่ ทศันคติ ความเช่ือ ความคิดเห็น บุคลิกภาพ การวิเคราะห์และศึกษาเร่ือง
กิจกรรมหรือพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงค่านิยม เป็นผลของการแสดงออกของความรู้สกึภายใน
ของบุคคล ซึ่งเป็นวิธีท่ีบุคคลเลือกท่ีจะอยู่ พยายามให้มีรายได้และมีความสามารถ ท่ีถูกแรงจูงใจ
อย่างมากจากสถานะทางสงัคมและความปรารถนาภายในของบุคคลเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของคนซึ่งรวมถึงสินค้าท่ีเราซือ้ วิธีท่ีเขาใช้ซือ้สินค้าและวิธีคิดเก่ียวกับสินค้าเป็นบทสรุปของการ
ตัดสินใจในอดีตและเป็นการวางแผนในอนาคตเป็นภาพรวมทัง้หมดของบุคคลหนึ่งท่ีมีต่อ
สิ่งแวดล้อมของคนนัน้ๆ และเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งส่วนการตลาดวิธีการวัดและแบ่งกลุ่ม
การตลาดตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตได้ถูกสร้างขึน้ เป็นผลของลักษณะต่างๆของ
พฤติกรรมและทศันคติต่างๆ ทัง้ท่ีมีความขดัแย้งและไม่แน่นอนในชีวิตของแต่ละบุคคล ดงันัน้จึง
เป็นไปได้ท่ีจะวดัลกัษณะของกลุ่มคนจากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมท่ีต่างกันของกลุม่บุคคล
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ต่างๆ ท่ีเรียกว่า การศึกษาแบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นการวัด
องค์ประกอบสามประการท่ีส าคัญ คือ กิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interests) และความ
คิดเห็น(Opinions) ในลกัษณะกว้างๆ จนถึงลกัษณะเฉพาะเจาะจงของสินค้า ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ของรูปแบบการด าเนินชีวิตนัน่เอง 

อัญชัน สนัติไชยกุล (2547) อ้างอิงจาก Assael ให้ค านิยามของรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตดไูด้จากการใช้เวลาในการท ากิจกรรมอยา่งไร ให้ความส าคญักบัสิ่ง
ใดและความคิดของตนเองกบัสิง่รอบตวั รวมถึง Blackwell & Miniard กลา่ววา่ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต (Lifestyle) คือ โครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต  การใช้เวลาและการใช้จ่ายเงินของบุคคล 
รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นตัวสะท้อน  กิจกรรม (Activities)  ความสนใจ (Interest) และความ
คิดเห็น (Opinions)  ของบุคคลได้เป็นอยา่งดี  และยงัสามารถสะท้อนคา่นิยมของบุคคล  ผา่นมา
ทางกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้รอบๆตวับุคคล นอกจากนี ้รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็น
สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ดังนัน้ผู้ ท่ี
ต้องการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  จึงควรท่ีจะคอยติดตามความเคลื่อนไหวและ
สถานการณ์ในปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลาเพื่อท่ีจะสามารถเข้าใจและรู้เท่าทนัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
ก าลงัเปลีย่นแปลงไป 

อัญชัน สนัติไชยกุล (2547) อ้างอิงจาก Solomon กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของการ
บริโภคสินค้าต่างๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งท่ีชอบเหมือนๆ กัน ใช้เวลาท า
กิจกรรมที่คล้ายกนั และซือ้ของท่ีคล้ายกนั ดงันัน้ นบัเป็นโอกาสท่ีดีของนกัการตลาดในการก าหนด
กลยทุธ์หรือผลติสนิค้าให้ตรงกบัลกัษณะและความต้องการของกลุม่คนตา่งๆ เหลา่นี ้

อญัชัน สนัติไชยกุล (2547) อ้างอิงจาก Berkman, Lindquist และ Sirgy ได้อธิบาย
ลกัษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ดงันีคื้อ 

1. รูปแบบการด าเนินชีวิตได้รับอิทธิพลมาจากกลุม่ รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
แต่ละบุคคลได้รับอิทธิพลมาจากหลายปัจจัย โดยกลุ่มทางสังคมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย  
นบัเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคญัต่อแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลเป็นอย่างมาก ได้แก่ กลุม่เพื่อน  
ครอบครัว  บุคคลส าคญัในชีวิต ดงักรณี ตวัอย่างต่อไปนี ้พนกังานบริษัทสองคนท่ีมีต าแหนง่และ
เงินเดือนเท่ากันแต่ทัง้คูมี่รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกตา่ง  คนหนึง่อาจชอบออกสงัคม  มีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตท่ีหรูหรา แต่อีกคนหนึ่งอาจชอบท ากิจกรรมกับครอบครัว เน่ืองมาจากสองคนนีมี้
พืน้ฐานครอบครัวท่ีแตกตา่งกนั  มีเพื่อนคนละกลุม่ จบการศกึษาจากคนละสถาบนั เป็นต้น 
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2. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง เม่ือเรารู้รูปแบบการด าเนินชีวิต
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็มีความเป็นไปได้ท่ีเราจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล
นัน้ได้ ได้แก่ คนท่ีมีแนวคิดแบบเสรีนิยม รักความอิสระ มกัจะชอบเดินทางทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถบอกจุดศูนย์กลางของความสนใจของบุคคล 
(Center of interest) ท าให้เราสามารถคาดคะเนความสนใจอ่ืนๆท่ีเก่ียวพนัหรือใกล้เคียงกบัความ
สนใจท่ีเป็นจุดศูนย์กลาง เช่น คนท่ีให้ความสนใจเร่ืองครอบครัว ก็มักจะใสใ่จเร่ืองหน้าท่ีการงาน 
งานอดิเรก และเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาด้วย เป็นต้น 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตแปรผนัตามการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เช่น สงัคมใน
ปัจจุบันท่ีแตกต่างไปจากเดิม ผู้หญิงออกมาท างานนอกบ้านหาเลีย้งครอบครัวได้เหมือนผู้ ชาย 
ดงันัน้ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบนัยอ่มแตกตา่งไปจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้หญิงเม่ือ 20ปีท่ีแล้ว ผู้หญิงในยุคปัจจุบนัใช้ชีวิตแบบผู้ชายมากขึน้ ท ากิจกรรมที่ผู้ชายท ามากขึน้ 
เช่น ออกก าลงักาย ตีกอล์ฟ ใสส่ทูผกูเน็คไท เป็นต้น 

อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2543) ได้กลา่วถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้วา่ “การด ารงชีวิตของ
มนษุย์แตล่ะยคุมิได้เป็นอยา่งไม่มีหลกัเกณฑ์ มนุษย์อยูร่วมกันเป็นกลุม่ แตล่ะกลุม่มีกฎหรือเกณฑ์
ท่ีทุกคนในกลุม่พึงถือปฏิบติัพฤติกรรมของแต่ละคนในกลุม่จึงเป็นไปในท านองเดียวกัน เม่ือกลุม่
สงักัดชัน้ทางสงัคมและวฒันธรรมของกลุม่ชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรมท่ีกลา่วมาแล้วนีพ้ัฒนา
แบบแผนการด ารงชีพหรือใช้ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึน้มาใช้ในสงัคมแบบหรือ
แบบแผนดงักลา่ว เราเรียกวา่ “แบบของการใช้ชีวิต” แบบการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของผู้บริโภค
มีความแตกต่างจากบุคลกิภาพอย่างชัดเจนแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงความหมายวา่ ผู้บริโภค
ด าเนินชีวิตอย่างไร ใช้เงินและแบ่งปันเวลาเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า 
แบบการด าเนินชีวิตเก่ียวข้องกับการกระท าและพฤติกรรมท่ี เปิดเผย  (Over action and 
behaviors) ของผู้บริโภคท่ีสงัเกตเห็นได้ ซึง่แตกต่างจากบุคลิกภาพ ท่ีบรรยายลกัษณะอนัเกิดจาก
สว่นภายในเสียเป็นส่วนมาก นัน่คือรูปแบบลกัษณะของกิจกรรม (A) ความสนใจ (I) และความ
คิดเห็น (O) รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดงันี ้ 

A คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออกเช่น ซือ้ของราคาถูก ดูโทรทศัน์
หรือเล่าให้เพื่อนฝูงเก่ียวกับการบริการซ่อมรถของอู่ประจ า แม้ว่าปฏิกิริยานีใ้ครๆ ก็เห็นอยู่แต่ไม่
สามารถคาดเดาเหตุผลของการกระท าทัง้หมด และก็ไม่วา่ใครจะมีใครท าการวดัเพื่อหาเหตผุลของ
ปฏิกิริยานี ้ 
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I คือความสนใจ เป็นความสนในในเร่ืองราว เหตกุารณ์หรืออวตัถโุดยมีระดบัของ
ความต่ืนเต้นท่ีเกิดขึน้เม่ือได้ตัง้ใจติดตอ่กนัหรือมีความตัง้ใจเป็นพิเศษเก่ียวกบัสิง่นัน้ๆ  

O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพดูหรือเขียนตอบ ท่ีบุคคลตอ่สถานการณ์ ท่ี
กระตุ้นเร้าท่ีมีการถามค าถาม ความคิดเห็นเพื่อใช้อธิบายแปลความหมาย การคาดคะเน และการ
ประเมินคา่ เช่น เช่ือในสิ่งท่ีบุคคลอ่ืนตัง้ใจ ความเช่ือเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ประเมินรางวลัท่ี
ได้รับจากการเลอืกทางเลอืก และโทษท่ีจะเป็นผลของการเลอืกทางเลอืก 

Antonides & W. Van Raaij (1999)กลา่ววา่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
องค์ประกอบ 3 ประการมีความหมายดงันี ้

- กิจกรรม (Activities) เป็นส่วนก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตว่า ผู้ บริโภคใช้
เวลาท าอะไร ท างานอดิเรกอยา่งไร ชอบพกัผอ่นและกีฬาชนิดไหน ใช้เวลาไปกบัสือ่ตา่งๆ มากน้อย
เพียงใด ช้อปปิง้บ่อยหรือเปล่า ออกไปนอกบ้านถ่ีแค่ไหน อยู่บ้านมากน้อยเพียงใด วันหยุดมี
กิจกรรมอะไรบ้าง อาทิเช่น การจดัสวน การล้างรถ การทอ่งเท่ียว การพบเพื่อน พบญาติ กิจกรรมมี
วตัถปุระสงค์ อะไรและคณุคา่ท่ีเป็นจริงคืออะไร 

- ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความต้องการท่ีจะเข้าใจเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ 
ความพอใจและการให้ความส าคญัในสิ่งนัน้ เป็นสว่นหนึ่งของรูปแบบการด าเนินชีวิต เพราะเป็น
ตวับ่งชีใ้ห้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคท่ีเขาชอบทัง้ในแง่การกระท าและในการอ่านผู้บริโภค
สนใจในสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีเขาท า อ่าน สนทนาในเร่ืองท่ีเขาสนใจ ซึ่งมักจะมีการแบง่กลุม่
เพื่อให้ตรงกบัลกัษณะความสนใจของผู้บริโภค เช่น เร่ืองการเมือง กีฬา การทอ่งเท่ียวและดนตรี 

- ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพืน้ฐานของ
ค่านิยมท่ีมีต่อตนเองและต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกับปรากฏการณ์ต่างๆ 
เหตุการณ์ตา่งๆ บุคคลตา่งๆ สินค้าต่างๆ องค์กรตา่งๆ รัฐบาล นกัการเมือง ประเทศ หนงัสือพิมพ์ 
นิตยสาร ความคิดเห็นจะสมัพนัธ์กับวตัถปุระสงค์ เช่น ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการขึน้ค่า
โดยสาร รถประจ าทาง การขึน้ราคาน า้ตาลทราย การประกนัราคาข้าวอยา่งไร 

Wells (1974) กล่าวว่าข้อมูลทางด้านประชากรของผู้ บริโภคเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถให้ข้อมูลท่ีละเอียดเพียงพอควรมีการเพิ่มข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตซึ่งได้แก่
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรมความสนใจและความคิดเห็นเพื่อให้สามารถได้รายละเอียดเก่ียวกับ
ผู้บริโภคได้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

ในการศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้วิธี AIOs นัน้ไม่ได้มีกฎในการ
ตัง้ค าถามท่ีแน่นอนตายตัวทัง้นีข้ึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแต่ละครัง้แต่โดยรวมแล้ว
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ค าถามส่วนใหญ่ท่ีใช้ส าหรับศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้วิธีการประเมิน AIOs อาจ
ประกอบไปด้วยประเด็นตา่งๆ ดงันี ้(Hawkins and Mothersbaugh (2013)  

1. ทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินเก่ียวกับบุคคลอ่ืนสถานท่ีความ
คิดเห็นและผลติภณัฑ์ตา่งๆเป็นต้น  

2. คา่นิยม (Values) คือความเช่ือหรือสิง่ท่ีเป็นท่ียอมรับหรือต้องการ  
3. กิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interests) หมายถึงกิจกรรมท่ี

ผู้บริโภคมกัจะท า เช่น งานอดิเรกกีฬาการเข้าโบสถ์เป็นต้น  
4. ลักษณะทางประชากร (Demographics) ได้แก่ อายุการศึกษารายได้

อาชีพลกัษณะครอบครัวเชือ้ชาติเพศและภมิูล าเนา  
5. รูปแบบการใช้สือ่ (Media Patterns) หมายถึงสือ่ท่ีผู้บริโภคนิยมเปิดรับ  
6. ระดบัการใช้ (Usage Rates) หมายถึงระดบัการบริโภคส าหรับสินค้าชนิด

ใดชนิดหนึง่ซึง่โดยทัว่ไปจะแบง่ออกเป็นใช้ในระดบัมากระดบัปานกลางระดบัน้อยและไม่ใช้ 
ดารา ทีปะปาล (2553) รูปแบบการด าเนินชีวิตประเมินโดยการใช้ลกัษณะจิตวิทยา

ทางสงัคม (Psychographics) ด้วยการวิเคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: 
I) และความคิดเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” โดยเฉพาะการวิเคราะห์ว่าผู้บริโภค ใช้เวลาและ
ทรัพยากรตา่งๆ ของเขาอยา่งไรในแตล่ะวนั อะไรในสิง่แวดล้อมท่ีเขาสนใจและถือว่ามีความส าคญั 
และเขาคิดเก่ียวกบัตนเอง และคิดถึงโลกรอบๆ ตวัเขาอยา่งไร  

ดารา ทีปะปาล (2553) อ้างอิงจาก Plummer ได้สรุปแนวทางส าหรับหวัข้อท่ีจะใช้ใน
การตัง้ค าถามส าหรับการศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้วิธี AIOs ดงัรายละเอียดใน
ตาราง 1 โดยมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ (Activities) ความสนใจ (Interests) และความ
คิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ (Opinions) ของบุคคลรวมถึงลกัษณะทางประชากร (Demographics) ดงันี ้
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ตาราง 1 การจดัพวก AIO เพือ่การศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิต (AIDs Categories of Lifestyle 
Studies) 
 

กิจกรรม 
(A : Activities) 

ความสนใจ 
(I : Interest) 

ความคิดเห็น 
(O : Opinion) 

ประชากรศาสตร์ 
(Demographic) 

งาน (Work) ครอบครัว (Family) ตอ่ตนเอง 
(Themselves) 

อาย ุ(Age) 

งานอดิเรก (Hobbies) บ้าน (Home) ปัญหาสงัคม(Social 
Issues) 

การศกึษา 
(Education) 

กิจกรรมสงัคม      
(Social Event) 

งาน (Job) การเมือง 
(Politics)ธุรกิจ 
(Business) 

รายได้ (Income) 

การใช้เวลาวา่ง
(Vacation) 

การร่วมกิจกรรมชุมชน 
(Community) 

เศรษฐกิจ (Economy) อาชีพ 
(Occupation) 

การพกัผอ่น
(Entertainment) 

การพกัผอ่น
(Entertainment) 

การศกึษา 
(Education) 

ขนาดครอบครัว
(Family Size) 

สมาชิกคลบั (Club 
Membership) 

ความนิยม (Fashion) ผลติภณัฑ์ (Product) ท่ีอยูอ่าศยั 
(Dwelling) 

การร่วมกิจกรรมชุมชน
(Community) 

อาหาร (Food) อนาคต (Future) ภมิูศาสตร์ 
(Geography) 

การเลอืกซือ้ 
(Shopping) 

สือ่ (Media) วฒันธรรม (Culture) ขนาดเมืองท่ีอาศยั
(City Size) 

กีฬา (Sports) ความส าเร็จ 
(Achievements) 

 ขัน้ตอนวงจรชีวิต
(Life Cycle) 

 
ท่ีมา: ดารา ทีปะปาล (2553).การสือ่สารการตลาด.กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์. 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ความหมายของค าวา่พงึพอใจ 

Morse (1977) กลา่วว่าความพึงพอใจหมายถึงสิ่งใดก็ตามท่ีช่วยลดความตึงเครียด
ของมนษุย์ให้น้อยลงและความตงึเครียดเหลา่นีเ้ป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย์เม่ือมนุษย์
มีความต้องการเพิ่มมากขึน้ก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องเม่ือใดความต้องการได้รับการตอบสนอง
ความตงึเครียดก็จะลดลงหรือหมดไปท าให้เกิดความพงึพอใจ 

Hackman, Lawler et al. (1983) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงแนวคิดหรือ
ทศันคติอยา่งหนึง่เป็นสภาวะการรับรู้ภายในท่ีเกิดจากความคาดหวงั 

Vroom. (1995) กล่าวว่าทัศนคติและความพึงพอใจสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้
เพราะทัง้สองค านีจ้ะหมายถึงผลท่ีได้จากการท่ีบุคคลเข้าไปมีสว่นร่วมในสิง่นัน้ทศันคติด้านบวกจะ
แสดงให้เห็นสภาพความพงึพอใจในสิง่นัน้และทศันคติในด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึง
พอใจ 

Good and Phi Delta Kappa. (1973) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงคุณภาพ
สภาพหรือระดบัของความชอบความพอใจซึ่งเป็นผลจากความสนใจตา่งๆทศันคติของบุคคลตอ่สิ่ง
นัน้ 

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2544) อ้างอิงจาก Oliver ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่าความพึง
พอใจของผู้บริโภคหมายถึงภาวการณ์แสดงออกท่ีเกิดจากการประเมินประสบการณ์การซือ้และ
การใช้สนิค้าและบริการ 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นการแสดงออกถึงความรู้สกึในทางบวกของผู้บริโภค
ตอ่การบริการซึง่ความรู้สกึนีส้ามารถแปรเปลีย่นได้หลายระดบัตามปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคโดยมีปัจจยัท่ีส าคญัดงันี ้

1. ผลิตภณัฑ์ / บริการความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเกิดขึน้เม่ือได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพและระดบัการให้บริการตรงกับความต้องการความเอาใจใสข่ององค์การบริการในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์สนองตามความต้องการของลกูค้าวิธีการใช้หรือสถานการณ์ท่ีลกูค้าใช้สินค้า
หรือบริการแต่ละอย่างและคุณภาพของการน าเสนอบริการเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการท่ีจะสร้าง
ความพงึพอใจให้กบัลกูค้า  

2. ราคาค่าบ ริการความพึงพอใจของผู้ บ ริโภคขึน้อยู่กับราคาค่าบริการท่ี
เหมาะสมกบัคณุภาพของการบริการ  
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3. สถานท่ีบริการความพึงพอใจของผู้บริโภคขึน้อยูก่ับท าเลท่ีตัง้และการกระจาย
สถานท่ีบริการให้ทัว่ถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้า  

4. การสง่เสริมแนะน าบริการความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเกิดขึน้ได้จากการได้
ยินข้อมลูขา่วสารหรือบุคคลอ่ืนกลา่วขานถึงคณุภาพของบริการไปในทางบวก  

5. ผู้ ให้บริการความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเกิดขึน้เม่ือผู้ประกอบการผู้บริหาร
และผู้ปฏิบติังานแสดงพฤติกรรมบริการและสนองบริการท่ีลกูค้าต้องการด้วยความเอาใจใสอ่ย่าง
เต็มท่ีด้วยจิตส านกึของการบริการ  

6. สภาพแวดล้อมของการบริการความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเกิดขึน้จากการ
ช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการท่ีเก่ียวข้องกับการตกแต่งสถานท่ีให้สวยงามการให้สีสรร
ตลอดจนการจดัสรรตลอดจนการจดัแบง่พืน้ท่ีเป็นสดัสว่น  

7. กระบวนการบริการความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเกิดขึน้จากการน าระบบการ
ท างานท่ีมีคณุภาพและถกูต้องท าให้เกิดความคลอ่งตวัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

จิตตินนัท์ เดชะคุปต์ (2544) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจของผู้บริโภคไว้ว่า 
ภาวะการแสดงถึงความรู้สกึในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับ 
"บริการท่ีตรงกบัสิง่ท่ีลกูค้าคาดหวงัหรือดีเกินกวา่ความคาดหวงัของลกูค้าในทางตรงกนัข้ามความ
ไม่พึงพอใจหมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณ์ได้บริการท่ีต ่ากวา่ความคาดหวงัของลกูค้า 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) อ้างอิงจาก Kotler ความพึงพอใจของลกูค้าเป็น
ความรู้สึกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจซึ่งเป็นผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการ
ท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้าถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์ต ่ากว่าความ
คาดหวังลูกค้าก็จะไม่พอใจถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความคาดหวังลูกค้าจะเกิด
ความพึงพอใจและถ้าผลการท างานของผลติภณัฑ์สงูกว่าความคาดหวังมากลกูค้าก็จะเกิดความ
พงึพอใจอยา่งมาก 

Maslow (2000) มีหลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยเน้นในเร่ืองล าดบัขัน้
ความต้องการเขามีความเช่ือวา่มนษุย์มีแนวโน้มท่ีจะมีความต้องการอันใหม่ท่ีสงูขึน้แรงจูงใจของ
คนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสูก่ารตอบสนองความพงึพอใจ 

ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขัน้ของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of needs) 
Maslow ชีใ้ห้เห็นวา่ความต้องการของคนจะเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการจูงใจและความต้องการ
จะแบง่ออกเป็นระดบัตา่งๆกนัโดย Maslow ได้ตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัความต้องการคนไว้วา่  
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1. คนมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีท่ีสิน้สดุเม่ือความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะเกิดความต้องการขึน้ตอ่ไปเร่ือยๆ ไม่จบสิน้  

2. ความต้องการท่ีไม่ได้รับตอบสนองจะยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดพฤติกรรมส่วน
ความต้องการการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิง่จูงใจอีกตอ่ไป  

3. ความต้องการของคนจะเรียงล าดบัความส าคญัเม่ือความต้องการขัน้ใดได้รับ
การตอบสนองแล้วจะเกิดความต้องการในขัน้สงูไปเร่ือยๆ และได้จดัล าดบัความต้องการของคนไว้ 
5 ขัน้ตามล าดบัดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ความต้องการขัน้พืน้ฐานหรือความต้องการทางร่างกาย (Basic 
needs of physiological needs) เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์และเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีสดุ
ส าหรับการด ารงชีวิตตลอดจนความต้องการทางเพศด้วยเหตนีุอ้งค์การทกุแห่งจึงต้องสนองความ
ต้องการของแต่ละคนโดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างเงินเดือนเพื่อท่ีผู้ปฏิบติังานทุกคนจะได้
น าเงินไปใช้จ่ายเพื่อสนองตอบความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของชีวิตเพื่อการด ารงชีวิตของแตล่ะคน 

ขัน้ท่ี 2 ความต้องการความมั่นคงความปลอดภัย (Security and safety 
needs) เม่ือความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองแล้วมนษุย์ก็จะมีความต้องการในขัน้สงู
ต่อไปคือความต้องการรักษาพยาบาลและได้รับบ าเหน็จบ านาญเป็นการตอบแทนเม่ือออกจาก
งานนอกจากนีต้้องมีรายได้พอสมควรมีหลกัประกันตา่ง ๆ อยา่งพอเพียงตลอดจนครอบครัวเป็นสขุ
ปลอดภยัท าให้ผู้ปฏิบติังานมีความรู้สึกว่างานท่ีท าอยู่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งจะมีผลท าให้ระดับ
ความร่วมร่วมใจในการปฏิบติังานสงูยิ่งขึน้ 

ขัน้ท่ี 3 ความต้องการทางสงัคมหรือความต้องการเป็นเจ้าของ (Social or 
love and belonging needs) เม่ือมนุษย์ได้รับการตอบสนองในสองประการแรกดังกล่าวแล้ว
มนุษย์จะมีความต้องการท่ีสูงขึน้อีกคือความรักความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความต้องการ
ทางด้านสงัคมต้องการให้สงัคมยอมรับตนเข้าเป็นสมาชิกและมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และ
เพื่อนร่วมงานยอมรับในความส าคัญของตนองค์การย่อมตอบสนองความต้องการของลกูจ้างให้
ความสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสว่นในการปรับปรุงข้อบกพร่องขององค์การท าให้เกิดความ
ภมิูใจรู้สกึคล้ายกบัวา่องค์การนัน้เป็นของตนเอง 

ขัน้ท่ี 4 ความต้องการการยอมรับนบัถือ (Esteem needs) มนษุย์ต้องการให้
สงัคมยกยอ่งยอมรับนบัถือทัง้จากบุคคลทัว่ไปและการยอมรับนบัถือตนเองรวมถึงความเช่ือมั่นใน
ตนเองในเร่ืองความสามารถความส าคญัในตวัเองต้องการมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน
และการมีต าแหนง่สงูในองค์การท าให้เกิดความภาคภมิูใจ  
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ขัน้ท่ี 5 ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเอง (Self actualization needs) หรือ
ความต้องการแสวงหาความก้าวหน้าให้แก่ตนเองความต้องการขัน้สดุท้ายนีเ้ป็นความนกึคิดอยา่ง
สงูสดุในชีวิตนัน่คือตนเองความต้องการขัน้นีม้นุษย์จะมีความสขุในการท างานมีความพึงพอใจท่ี
จะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตมีความต้องการให้ตนเจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ความหมายของสว่นประสมทางการตลาด 
สว่นประสมทางการตลาด เป็นแนวคิด และทฤษฎีท่ีส าคญัอยา่งหนึ่งทางการตลาดเพราะ

เป็นเคร่ืองมือท่ีถกูใช้ในการสร้างความพึงพอใจให้กบัผู้บริโภค โดยนกัการตลาดจะใช้สว่นผสมทาง
การตลาดเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการและการพัฒนาวิธีการทางการตลาดเพื่อให้ตรงกับ
กลุม่เป้าหมาย จากการศึกษาค้นคว้า มีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของส่วนประสม
ทางการตลาดไว้ดงันี ้

Kotler (2016) ให้ความหมายของ สว่นประสมทางการตลาด ไว้ว่าหมายถึง ชุดของ
เคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจัดจ าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด 
ท่ีธุรกิจสร้างขึน้ในการตอบสนองตอ่กลุม่เปา้หมายโดยการสง่มอบคณุคา่ท่ีมีไปยงัผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ให้ความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ การจัดจ าหน่าย ราคา การ
สง่เสริมการตลาด 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไข 
โดยจะเก่ียวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุม่ลกูค้าเปา้หมายโดยเฉพาะเจาะจง ซึง่ประกอบด้วย เคร่ืองมือทางด้าน ผลิตภณัฑ์ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การรับรู้ และการจดจ าต่อกลุม่ตลาดเป้าหมาย รวมถึง
สามารถตอบสนองความต้องการของเปา้หมายทางการตลาด 

ทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
รูปแบบของธุรกิจบริการประกอบด้วยสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ ( Tangible Product) 

และไม่สามารถจบัต้องได้ (Intangible Product) ยกตวัอยา่งสิง่ท่ีสามารถจบัต้องได้ในธุรกิจบริการ 
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ได้แก่ บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นองค์ประกอบร่วมในการให้บริการ สภาพแวดล้อมของสถานท่ี การตกแต่ง 
ความสะอาดของอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีให้บริการ รูปลกัษณ์การแตง่กายของพนกังาน เป็นต้น และ
สิ่งท่ีไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Product) ได้แก่ มารยาทการให้บริการของพนักงาน 
ขัน้ตอนกระบวนการการสง่มอบบริการ การอานวยความสะดวกแก่ผู้ รับบริการ ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ความสามารถในการส่งมอบบริการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามความคาดหวังของ
ผู้ รับบริการ เป็นต้น 

ความส าคัญท่ีสามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจการบริการ คือ ขัน้ตอนหรือ
กระบวนการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการสร้างประสบการณ์จากผู้ให้บริการหรือเจ้าของธุรกิจและพนกังาน
ไปสู่ลูกค้าผู้ รับบริการด้วยความรู้ความเช่ียวชาญของพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมให้เป็น
มาตรฐานการบริการเดียวกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ รับบริการและให้เป็นไปตามท่ีผู้
ให้บริการได้ให้ค ามัน่สญัญาไว้กบัผู้ รับบริการ จึงต้องใช้เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคมุ
ได้ เพื่อกระตุ้นให้กลุม่เปา้หมายเกิดความต้องการสนิค้าและบริการ ผู้ให้บริการต้องให้ความเช่ือมั่น
โดยสร้างหลกัประกันเพื่อเอือ้ให้ผู้ รับบริการพิจารณาการเข้าใช้บริการได้เร็วขึน้ ผ่านเคร่ืองมือสว่น
ประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน หรือ 7Ps 

ทัง้นี ้การวางกลยุทธ์สว่นประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการจะแตกต่างจาก
ธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยทัว่ไป ซึ่งสาหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยพืน้ฐานจะ
ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคญั ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย 
(Place) และการสง่เสริมการตลาด (Promotion) แต่การวางกลยุทธ์สว่นประสมทางการตลาดสา
หรับธุรกิจบริการนัน้ จะต้องค านึงเพิ่มจากเดิม 3 สว่นด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 
หรือพนกังาน (Employee) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical) และ
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์การบริการท่ี
แตกตา่งจากคูแ่ขง่ และไม่สามารถจบัต้องได้ ดงันัน้ สาหรับธุรกิจบริการจึงประกอบด้วยปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาดท่ีมากกว่าธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค หรือ 7Ps (Kotler and Keller 2017)
ดงันี ้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีธุรกิจเสนอเพื่อสร้างประโยชน์และ
คุณค่าแบะตอบสนองตามความต้องการ รวมไปถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ รับบริการ โดย
ผลติภณัฑ์ของธุรกิจบริการมกัเป็นสิง่ท่ีจบัต้องไม่ได้ (Intangible Product) ยกตวัอยา่งได้แก่ ความ
พึงพอใจในการใช้บริการ ความสะดวก ความสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นย า เป็นต้น 
การบริการของธุรกิจบริการสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
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1.1 การบริการหลกั (Core Service) คือ กิจกรรมท่ีธุรกิจได้ให้ค ามั่นสญัญา
แก่ผู้ รับบริการ ในการส่งมอบประสบการณ์นีผ้่านการให้บริการ ได้แก่ สถานท่ีท างานแบบ Co-
Working Space มีบริการหลกัของธุรกิจเป็นการให้บริการพืน้ท่ีท างานแก่บุคคลท่ีต้องการสถานท่ี
ท างานแบบชั่วคราว ซึง่ประกอบไปด้วยสถานท่ี เคร่ืองอ านวยความสะดวกพืน้ฐานท่ีจาเป็นตอ่การ
ท างาน อินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อใช้ประกอบการท างาน บริการด้านความสะดวกและความปลอดภยั 
เป็นต้น 

1.2 การบริการเสริม (Facilitating Service) คือ สิ่งอานวยความสะดวกทาง
กายภาพท่ีผู้ รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับ นอกเหนือจากการบริการหลกั เช่น บริการท่ีจอดรถ 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกให้บริการอยา่งครบครัน เป็นต้น 

1.3 การบริการพิเศษ (Exceeded Service) คือ สิ่งอานวยความสะดวกทาง
กายภาพท่ีผู้ รับบริการไม่ได้คาดหวงัว่าจะได้รับ ซึ่งเป็นบริการนอกเหนือจากบริการหลกัท่ีให้ โดย
เป็นสิง่ท่ีสามารถเพ่ิมมลูค่าและคุณคา่ให้แก่การบริการ เพื่อสร้างความประทบัใจเหนือคูแ่ข่ง ได้แก่ 
บริการจัดเคร่ืองด่ืมและการต้อนรับอ่ืน ๆ เม่ือเดินทางไปถึง บริการจองพืน้ท่ีทางออนไลน์ บริการ
ห้องอาบน้า บริการอุปกรณ์และพืน้ท่ีนอนพกัชัว่คราว เป็นต้น 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีก าหนดมูลค่าในการเข้ารับบริการ โดย
ผู้ รับบริการจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ท่ีได้รับจากการบริการกับราคา (Price) ท่ีต้อง
จ่ายหากผู้ รับบริการสามารถรับรู้ได้ว่าคุณค่าท่ีผู้ ให้บริการส่งมอบให้นัน้มีมูลค่าหรือให้ความคุ้ม
ค่าท่ีสูงกว่า ราคาท่ีต้องจ่าย จะส่งผลให้ผู้ รับบริการตัดสินใจเลือกรับบริการได้ง่ายขึน้ ดังนัน้ 
นอกจากการก าหนดราคาจะมีความสมัพันธ์กับต้นทุน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการให้บริการและ
สถานภาพการแขง่ขนัในกลุม่ธุรกิจแล้ว ยงัสมัพนัธ์กบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดอ่ืน โดยต้อง
ค านึงถึงคุณค่าท่ีผู้ รับบริการรับรู้ (Perceived Value) การยอมรับคุณค่าในมูลค่าท่ีสูงกว่าราคาท่ี
ต้องจ่ายของบริการนัน้ ๆ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ การตัดสินใจเลือกท าเลท่ีตัง้ของ
สถานท่ีท่ีให้บริการ โดยต้องค านงึถึงความสะดวกในการเดินทางซึง่เป็นปัจจยัท่ีธุรกิจบริการต้องให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก และท าเลท่ีเลือกต้องครอบคลุมในพืน้ท่ี ท่ีกลุม่เป้าหมายอาศยัอยู่ให้
ได้มากท่ีสดุ โดยต้องพิจารณาสถานท่ีตัง้ของคู่แข่งประกอบด้วยเช่นกัน เพราะธุรกิจบริการเป็น
ธุรกิจท่ีผู้ รับบริการต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเองในสถานท่ีท่ีผู้ ให้บริการได้จัดไว้และยงัเป็น
สว่นหนึง่ในการก าหนดกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย โดยมีหลกัเกณฑ์ 2 สว่นท่ีผู้ให้บริการต้องค านงึถึง 
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3.1 ความสามารถเข้าถึงได้ หมายถึง การท่ีผู้ รับบริการจะเข้ามาใช้บริการนัน้
ต้องมีความสะดวกและง่ายในการเดินทาง เพราะหากผู้ รับบริการรู้สกึได้ว่าการเดินทางมาเข้ารับ
บริการมีอุปสรรค ไม่สะดวกหรือมีความยากลาบาก ไม่สามารถเข้าถึงสถานท่ีท่ีให้บริการได้ 
กระบวนการการให้บริการก็จะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ เพราะผู้ รับบริการจะให้ความสนใจในการมา
เข้ารับบริการน้อยลง 

3.2 ความพร้อมท่ีจะให้บริการ หมายถึง ผู้ ให้บริการต้องมีความพร้อมในการ
เตรียมสง่มอบบริการได้อยา่งครบถ้วน ถูกต้องและสามารถสง่มอบบริการได้ทนัทีท่ีผู้ รับบริการเข้า
มาใช้บริการ เน่ืองจากกระบวนการการผลิตบริการจากผู้ ให้บริการและการบริโภคของผู้ รับบริการ
เกิดขึน้ในขณะเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าทัง้ผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการต้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการผลิตบริการไปพร้อม ๆ กัน ดงันัน้ผู้ ให้บริการจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการเสมอ เช่น การดูแลระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้พร้อมใช้งานเสมอ การอัพเดตข้อมูลบน
เว็บไซต์ การดแูลระบบการจองออนไลน์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นต้น 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารข้อมูลท่ีถูกต้องเพื่อ
สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้จากผู้ ให้บริการไปสูผู่้ รับบริการด้วยเคร่ืองมือทางการสื่อสาร
การตลาด 6 อยา่ง ได้แก่ 

4.1 การสื่อสารโดยใช้บุคคล (Personal Communications) เป็นการสื่อสาร
ผ่านตวับุคคลหรือการขายโดยใช้พนกังานขาย ไปยงัผู้ รับบริการ โดยการสื่อสารด้วยเคร่ือง มือนี ้
เป็นการสื่อสารแบบสองทาง หรือ Two-way Communications ท่ีผู้ รับบริการสามารถสื่อสาร 
สอบถามและโต้ตอบกบัผู้ ให้บริการได้ เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีตรงกับความต้องการของผู้ รับบริการแตล่ะ
ราย รวมไปถึงสามารถสร้างการสื่อสารแบบปากตอ่ปาก (Word-of-Mouth Communications) ซึ่ง
เป็นการสื่อสารท่ีเกิดการแนะน าจากผู้ ท่ีเคยเข้ารับบริการแล้วไปสูบุ่คคลอ่ืน ๆ โดยการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากเป็นรูปแบบของการสื่อสารท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้ ให้บริการ เน่ืองจาก
ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจหลงัจากรับบริการของผู้ รับบริการแตล่ะราย และเป็นการสือ่สารท่ีมีอิทธิพล
อยา่งมากตอ่การตดัสนิใจเข้าใช้บริการของผู้ ท่ีมีแนวโน้มหรือมีความสนใจเข้ารับบริการ 

4.2 การประชาสมัพันธ์ (Public Relations) หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการ
สร้างความเช่ือมัน่ ยอมรับและให้เกิดทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร ด้วยการสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของบริษัทท่ีอยูใ่นการรับรู้ของผู้ รับบริการทัว่ไป 

4.3 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสร้างการรับรู้และก่อให้เกิด
ความเข้าใจในรูปแบบหรือลกัษณะเฉพาะของการบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการสื่อสาร
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จุดเด่นของการบริการผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อกลางแจ้ง 
แผน่พบั สือ่เคลือ่นท่ี เป็นต้น 

4.4 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตดัสนิใจเข้ารับบริการได้เร็วขึน้ในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

4.5 อุปกรณ์และเคร่ืองมือแนะน าบริการ (Instructional Materials) หมายถึง 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบการอธิบายให้ผู้ รับบริการเข้าใจถึงขัน้ตอนการเข้ารับ
บริการหรือวิธีการปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัระหวา่งการเข้ารับบริการ 

4.6 การออกแบบภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Design) หมายถึง การใช้
องค์ประกอบภายนอกท่ีจบัต้องได้ เพื่อสือ่สารและสร้างการจดจาการบริการท่ีไม่สามารถจบัต้องได้
ให้เกิดแก่ผู้ รับบริการ  ได้แก่ สญัลกัษณ์ ส ีเคร่ืองหมาย การออกแบบเคร่ืองแบบพนกังานและการ
จดัวางองค์ประกอบท่ีให้เป็นเอกลกัษณ์ขององค์กร 

5. ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายถึง ความสมัพันธ์
ระหว่างพนักงานผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการขององค์กร ซึ่งเก่ียวข้องกับบุคลากรทุกภาคส่วนใน
องค์กร ทัง้พนักงานผู้ ให้บริการหน้าร้านหรือพนักงานส่วนสนับสนุน ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก 
ฝึกอบรมและจูงใจ เพื่อให้พนักงานสามารถส่งมอบประสบการณ์การบริการท่ีแตกต่างแล ะ
เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั โดยไม่น้อยไปกวา่ระดบัท่ีผู้ รับบริการความคาดหวงัไว้จนสร้างความพงึพอใจแก่
ผู้ รับบริการ ซึ่งพนักงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญเพราะมีผลต่อประสบการณ์การรับบริการของ
ผู้ รับบริการแต่ละราย โดยพนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ผู้ รับบริการได้ มีความคิดริเร่ิม สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้า เป็นสว่นหนึ่งในการสร้าง
ค่านิยมให้กับองค์กร ทัง้นีเ้จ้าของและผู้บริหารมีส่วนส าคัญอย่างมาก เน่ืองจากเป็นผู้ก าหนด
ทิศทาง นโยบายในการให้บริการ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน กระบวนการในการ
ให้บริการ การแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งพนกังานท่ีท าหน้าท่ีให้บริการเป็นบุคคลท่ีต้อง
พบปะและสร้างกระบวนการการผลิตบริการให้เกิดกับผู้ รับบริการโดยตรง และพนกังานในสว่น
สนบัสนนุจะท าหน้าท่ีสนบัสนนุงานด้านตา่ง ๆ ท่ีจะท าให้การบริการนัน้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีจับต้องได้ให้กบัผู้ รับบริการ 
สามารถเป็นเคร่ืองบ่งชีคุ้ณภาพการบริการได้ ทัง้ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อ
สร้างคุณค่าท่ีตรงกับความคาดหมายให้กับผู้ รับบริการ  ได้แก่ ลกัษณะเคร่ืองแบบพนกังาน การ
แตง่กายของผู้ให้บริการท่ีดดีูสะอาดเรียบร้อย ลกัษณะการพดูคยุและมารยาทท่ีต้องสภุาพอ่อนโยน 
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การให้บริการท่ีรวดเร็วและถูกต้อง รวมไปถึงการดูแลรักษาและสง่มอบผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลกูค้า
ควรได้รับ เน่ืองจากความประทบัใจแรก (First Impression) ของผู้ รับบริการจะเกิดท่ีกระบวนการนี ้
เพราะเป็นปัจจัยลาดับต้น ๆ ท่ีผู้ รับบริการจะสมัผัสก่อนเกิดการใช้บริการ ทัง้นีส้ิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

6.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีให้บริการทัง้หมด 
ได้แก่ การออกแบบและตกแต่งสถานท่ีให้บริการ ขนาด แสง หรือสีของสถานท่ี สิ่งอานวยความ
สะดวก ความสะอาด อุณหภมิู เป็นต้น 

6.2 สิ่งท่ีจับต้องได้ประเภทอ่ืนท่ีสามารถจับต้องได้และช่วยเสริมสร้างการ
สื่อสารกับผู้ รับบริการ  ได้แก่ การแต่งกายของพนกังานผู้ ให้บริการท่ีมีการสวมใสเ่คร่ืองแบบใน
ลักษณะเดียวกัน สะท้อนถึงบุคลิกภาพของสถานท่ี Co-Working Space และเช่ือมโยงไปถึง
บุคลกิภาพของผู้ รับบริการ ซึง่อาจสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกเข้ารับบริการจากผู้ รับบริการบางสว่น  
ได้แก่ หากมีการออกแบบสถานท่ีและเคร่ืองแตง่กายท่ีมีความทนัสมัย เรียบงา่ย อาจเช่ือมโยงกับ
ลกัษณะบุคลกิภาพของกลุม่คนท่ีประกอบอาชีพครีเอทีฟ เป็นต้น 

7. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง การก าหนดระเบียบวิธีการและแนวทาง
ในการปฏิบติัเพื่อให้บริการ เพื่อสามารถสง่มอบบริการได้อย่างถกูต้องในระยะเวลาท่ีสัน้ท่ีสดุและ
สร้างความประทบัใจแก่ผู้ รับบริการ เช่น ธุรกิจ Co-Working Space ท่ีอาจมีผู้มารับบริการจ านวน
มาก โดยผู้ให้บริการต้องมีการบริการจดัการคิวการจองเพื่อเข้ารับบริการ รวมไปถึงบริหารจดัการ
สถานท่ีให้เพียงพอต่อความต้องการเข้ารับบริการของลูกค้าแต่ละราย แม้ว่าจะมีขัน้ตอนในการ
บริการไม่ซบัซ้อน แต่ผู้ ใช้บริการจะให้ความสนใจแต่ผลของการรับบริการท่ีต้องตอบสนองความ
ต้องการอย่างครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง (Completion) ดังนัน้ ในธุรกิจบริการต้องค านึงถึง 3 
ประการ ดงันี ้

7.1 การจดัท าผงักระบวนการบริการหรือการสร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service 
Blueprint) เช่น การก าหนดขัน้ตอน/กระบวนการให้บริการ ตัง้แตก่ารจองพืน้ท่ีห้องประชุม การเข้า
มารับบริการ จนถึงการใช้บริการเสร็จสิน้ 

7.2 การจัดการการรอคอย เช่น การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดขัน้ตอน
ความซบัซ้อน จากแต่เดิมผู้ รับบริการอาจสามารถจองคิวด้วยการโทรศพัท์สอบถามช่วงเวลาว่าง
จากผู้ให้บริการเพื่อหาช่วงเวลาท่ีวา่งตรงกบัตนเอง หลงัจากนัน้จึงแจ้งช่ือ เบอร์ติดตอ่และช่วงเวลา
ท่ีต้องการ แตปั่จจุบนัผู้ รับบริการสามารถตรวจสอบเวลาวา่งรวมทัง้จองคิวได้ผา่นทางเว็บไซต์ 
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7.3 การน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ เช่น การจองคิวและตรวจสอบสทิธิของผู้ รับบริการผา่นแอปพลเิคชัน่มือถือ เป็นต้น 

 
5 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพืน้ที่ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) 

1. Co-Working Space คืออะไร 
Co-Working Space คือการท่ีกลุ่มคนจากต่างสาขาอาชีพมารวมตัวกัน (Co-

Working) และท างานในพืน้ท่ีเดียวกนั (Space) โดยสว่นใหญ่แล้วคนท่ีจะมาท างานร่วมกนันีเ้ป็นผู้
ท่ีต้องการความยืดหยุน่ในการท างาน สว่นมากจะเป็นกลุม่คนท่ีก าลงัรวมตวักันเพื่อประกอบธุรกิจ
ใหม่ (Startup Company)  หรือ ผู้ ท่ีประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)  พืน้ท่ีเหลา่นีท้ าให้เราได้เจอ
คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้มีการปฏิสมัพนัธ์ท าความรู้จกักนัและกนั กบักลุม่คนท่ีมีลกัษณะ
ความคิดท่ีเหมือนกันบางทีก็อาจจะได้พาร์ทเนอร์และลกูค้าท่ีจะร่วมงานกนัในอนาคตในสถานท่ีนี ้
(AISDC)  

หวัใจส าคญัของ  Co-Working Space เร่ิมต้นมาจากการท างานในรูปแบบท่ีเรียกว่า 
Co-Working ซึ่งก็คือการท่ีกลุ่มคนจากต่างสาขาอาชีพมารวมตวักันและท างานในพืน้ท่ีเดียวกัน 
สว่นใหญ่แล้วคนท่ีจะมาท างานร่วมกนันีม้ักเป็นกลุม่คนท างานอิสระ  ซึง่แน่นอนว่าการท างานใน
ลกัษณะนีแ้ตกตา่งจากการท างานในบริษัทหรือองค์กรโดยทัว่ไป พดูง่าย ๆ ก็คือ ทกุคนตา่งคนตา่ง
ท างานของตวัเอง เพียงแตแ่บ่งปันพืน้ท่ีในการท างานร่วมกันเท่านัน้ สถานท่ีเปิดให้เช่าพืน้ท่ีท างาน
ท่ีเรียกกันว่า  Co-Working Space จึงได้ถือก าเนิดขึน้เพื่อรองรับรูปแบบการท างานในลกัษณะนี ้
ในบางครัง้ ค านิยามของ  Co-Working Space นอกจากจะหมายถึงการรวมตวักันในพืน้ท่ีท างาน
ชั่วคราวแล้ว ยังอาจหมายถึงชุมชนย่อม ๆ ท่ีเป็นสงัคมแห่งการแบ่งปันของคนท างานจากหลาย
สาขาอาชีพได้อีกด้วย  

ค านิยามของ  Co-Working Space คือการรวมตวักนัในพืน้ท่ีท างานชัว่คราว และยงั
หมายถึงชุมชนยอ่ม ๆ ท่ีเป็นสงัคมแห่งการแบ่งปันของคนท างานจากหลายสาขาอาชีพได้อีกด้วย 
คนท่ีใช้บริการ  Co-Working Space มกัจะเป็นกลุม่คนท่ีท างาน Startup หรือคนท่ีท างานฟรีแลนซ์ 
แต่คนท างานประจ าก็สามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการท างานหรือใช้เป็นท่ีนัด
ประชุมงานได้เช่นกนั 

สาเหตหุลกั ๆ ท่ีท าให้  Co-Working Space ได้รับความนิยมก็คือ ราคาประหยดักว่า
การเช่าออฟฟิศรายเดือน ซึ่งดึงดูดกลุม่คนท่ีก าลงัเร่ิมท าธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยังมีอุปกรณ์
ส านักงานต่าง ๆ ท่ีครบครัน มีพืน้ท่ีให้เลือกใช้หลากหลาย หรืออาจมีครัว ขนม และเคร่ืองด่ืม
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ให้บริการ นอกจากนัน้  Co-Working Space ยังเป็นแหล่งรวมคนท างานและนักธุรกิจรุ่นใหม่ท่ี
มีไลฟ์สไตล์ท่ีชอบอิสระ และไม่ยดึติดกบักรอบเดิม ๆ อีกด้วย 

 
2. Co-Working Space เร่ิมต้นมาจากไหน? 

หากจะถามว่ารูปแบบการท างานในพืน้ท่ีร่วมกัน หรือ Co-Working นัน้เร่ิมขึน้มาได้
อย่างไร ต้องย้อนไปในปี 2005 ท่ีแบรด นิวเบิร์ก (Brad Neuberg) ได้ก่อตัง้ Co-Working Space  
ท่ีนา่จะเป็นแหง่แรกขึน้ในเมืองซานฟรานซิสโก ช่ือ “The Hat Factory” ณ ท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีพบปะของ
นกัเขียนด้าน  IT อยู่สามคน แตก็่มกัจะมีผู้คนแวะเข้ามานัง่ท างานท่ีน่ีทกุวนั แบรดยงัเป็นหนึง่ในผู้
ก่อตัง้ Citizen Space ซึง่เป็น Co-Working Space แหง่แรกท่ีตัง้ขึน้ส าหรับนัง่ท างานจริง ๆ 

Co-Working Space สว่นมากก็จะมีโต๊ะธรรมดา โต๊ะท่ีมีผนงักัน้ หรือบริเวณท างาน
ส่วนตัวท่ีสามารถมาเช่าเฉพาะเวลาหรือเต็มเวลาก็ได้ ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการสามารถใช้อุปกรณ์
ส านกังานหรือสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้บริการร่วมกนัได้  ได้แก่ ห้องประชุม 
เคร่ืองพิมพ์ ครัว บริเวณพกัผ่อนและสญัญาณ WiFi การท างานในรูปแบบการท างานร่วมกันหรือ 
Co-Working Space นัน้เติบโตและได้รับความนิยมอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากมีข้อได้เปรียบกว่าห้อง 
Executive Suite หรือห้องท างานแบบพิเศษส าหรับผู้บริหารอยูม่าก คา่บริการก็ถกูกวา่และมีความ
ยืดหยุ่นในการรองรับคนได้มากกว่าเป็นไหน ๆ Co-Working Space จึงผุดขึน้ในเมืองต่างๆ มาก
ขึน้ พร้อมเติบโตและพัฒนาต่อไปอีก โดยเห็นได้ชัดจากในระยะเวลาเพียง 2 ปีท่ีผ่านมา มี Co-
Working Space เกิดขึน้ใหม่ถึง 2000 แหง่  

3. Co-Working Space เหมาะส าหรับใครบ้าง 
ผู้ ท่ีใช้บริการ  Co-Working Space คือ ผู้ ท่ีต้องการความยืดหยุ่นในการท างาน โดย

ส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนท่ีก าลังรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจใหม่ (Startup Company)  ผู้ ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ (Freelancer) ดงันัน้จึงไม่นา่แปลกใจ ถ้าคุณจะเจอคนจากหลากหลายสาขา
อาชีพ  เช่น  Startup สาย  Social Enterprise   Developer สาย  IT  Graphic Designer หรือ 
คนท างานสาย Creative  ภายใน  Co-Working Space แห่งเดียวกัน  หรือถ้าหากคุณท างาน
ประจ า แต่อยากเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ต นั่งท างานนอกสถานท่ีเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ประชุมคุย
งานดว่น หรือจะนดัพบกบัลกูค้าคนส าคญัก็สามารถท าได้ไม่มีปัญหา 

เจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมและเหล่าผู้คนท างานท่ีบ้าน เน่ืองจากใน
ปัจจุบนันัน้ลกัษณะการท างานมีการเปลีย่นแปลงไปจากอดีต โดยเหตุผลมาจากความพยายามใน
การลดงบประมาณของหลายๆ บริษัท การท างานสมัยนีจ้ึงไม่ได้จ ากัดให้อยู่แต่ในออฟฟิศเท่านัน้ 
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ในประเทศสหรัฐอเมริกามี Freelance หรือผู้ท างานอาชีพอิสระอยู่ถึง 32-35 ล้านคน และมีคนท่ี
ท างานท่ีบ้านมากกวา่ 20 ล้าน 

แม้ว่าการท างานในบ้านนัน้มีข้อดี คือ สามารถใสชุ่ดอะไรก็ได้ จะนอนหรือนัง่ท างาน
ก็ได้ และอยากเร่ิม - หยดุท างานเม่ือไหร่ก็ได้ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ท าให้คุณไม่มีสมาธิจดจ่ออยูก่ับ
การท างาน งานท่ีได้จึงไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สว่นการนัง่ท างานคนเดียวนัน้อาจท าให้คุณ
รู้สกึเหงา เปลา่เปลีย่ว เพราะไม่มีเพื่อนและอาจสง่ผลให้ธุรกิจของคณุเติบโตช้าลงอีกตา่งหาก สว่น
การท างานในร้านกาแฟก็อาจสนกุอยูใ่นช่วงสัน้ๆ แตเ่ม่ือเวลาท่ีมีคนเดินผา่นไปผ่านมา คุยกนัเสยีง
ดงัในร้านก็อาจท าให้คณุเสียสมาธิในการท างาน ขาดความเป็นสว่นตวั แถมเกรงใจเจ้าของร้านจน
อาจต้องสัง่กาแฟเพิ่มหลายแก้วเป็นสาเหตุให้นอนไม่หลบัโดยไม่รู้ตวัในตอนกลางคืน ด้วยเหตุนี ้
คนท างานอิสระเพียงแค่ 2% เลือกท่ีจะท างานในร้านกาแฟ แต่ถ้าหากเป็นการท างานร่วมกัน ใน 
Co-Working Space แล้วปัญหาเหล่านัน้จะถูกแทนท่ีด้วยบรรยากาศการถูกรายล้อมไปด้วย
เจ้าของกิจการท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และขยนัท างาน ซึง่จะเป็นแรงผลกัดนัให้คณุเป็นแบบนัน้ด้วย
เช่นกนั นอกจากนี ้Co-Working Space ยงัเพิ่มโอกาสในการพบปะผู้คนท่ีอาจสง่ผลดีตอ่ธุรกิจหรือ
งานของคณุ เช่น ผู้ท างานอิสระอาจได้แนวคิดดีๆ จากเจ้าของกิจการ ผู้ ท่ีท างานประจ าก็อาจได้แรง
บันดาลใจในการท างานจากเหล่าอาชีพอิสระ ซึ่งจะท าให้เกิดเช่ือมต่อกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไป
ด้วยกนัเป็นโยงใยทางสงัคม 

4. ท าไม Co-Working Space ถึงได้รับความนิยม  
คุณสมบติัอย่างแรกของ  Co-Working Space ท่ีท าให้คนท างานรุ่นใหม่สนใจคงจะ

หนีไม่พ้นบรรยากาศการท างานสบาย ๆ ดเูป็นกนัเอง และการออกแบบสถานท่ีท่ีค านงึถึงประโยชน์
ด้านการใช้งานและความสวยงาม ซึ่งนั่นท าให้  Co-Working Space นัน้แตกต่างจากออฟฟิศ
ธรรมดา ๆ โดยสิน้เชิง ทัง้นีแ้ม้  Co-Working Space แต่ละท่ีจะมีดีไซน์การตกแต่ง ประเภท
เฟอร์นิเจอร์และสสีนัท่ีต่างกันออกไปตามความพึงพอใจของผู้ ให้บริการ คุณจะได้สร้างกลุม่เพื่อน
ใหม่และท าความรู้จักกบัผู้ อ่ืนเป็นแนน่อน หลาย ๆ บริษัทนัน้ท าธุรกิจส าหรับตลาดกลุม่ยอ่ยจึงอาจ
ต้องการความช่วยเหลือจากคนนอกในงานบางประเภท หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ท่ีประสบ
ความส าเร็จแต่ไม่ รู้จะท าแอพพลิเคชั่นส าหรับเว็บตัวเองบนมือถืออย่างไร คุณอาจพบ
โปรแกรมเมอร์ฝีมือดีท่ีท างานอยู่ใน Co-Working Space เดียวกันช่วยเหลือคุณได้ หากคุณ
ต้องการความช่วยเหลือเร่ือง SEO  คุณอาจพบท่ีปรึกษาด้าน SEO ท่ีสามารถช่วยคุณได้ หาก
อธิบายง่าย ๆ คือคุณสามารถหาความช่วยเหลือหรือท างานร่วมกัน (Co-working Space) กับ
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เหล่ามืออาชีพได้โดยไม่ต้องออกไปล าบากหาท่ีไหนเลย แต่โดยรวมแล้วทุกท่ีจะมีคุณสมบัติ 3 
อยา่งท่ีเหมือนกนั ได้แก่ 

4.1 ราคาประหยัดกว่าการเช่าออฟฟิศรายเดือน หากมองในมุมของความ
ต้องการของตลาดแล้ว กลุ่มคนท่ีต้องการเช่าพืน้ท่ีส านักงานเพื่อใช้เป็นท่ีท างานชั่วคราวนัน้คือ  
กลุ่มเป้าหมายเป็นเพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งในอดีตก่อนการเกิดขึน้ของ  Co-Working Space นัน้ 
ส านกังานท่ีเปิดให้เช่าท างานนัน้มักจะเป็นอาคารท่ีใหญ่โต มีหลายชัน้ และมีพืน้ท่ีมากเกินความ
ต้องการของคนกลุม่นี ้เวลาท าสญัญาเช่าแต่ละครัง้ก็ต้องจ่ายเงินลว่งหน้าเป็นเดือน ๆ หรือเป็นปี
เลยด้วยซ า้ ท าให้ไม่ตอบโจทย์คนท าธุรกิจท่ีเพิ่งสร้างตวัซึ่งมีก าลงัคนน้อยและยงัไม่มีเงินทุนมาก
นกั บางคนจึงเลอืกท่ีจะใช้ร้านกาแฟ ร้านขนมหรือบ้านของตวัเองเป็นท่ีท างานชั่วคราวไปก่อน แต่
เม่ือ  Co-Working Space เร่ิมได้รับความนิยมและเปิดให้เช่าโดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงและ
รายวนัในราคาท่ีประหยดักวา่ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีสถานท่ีท างานชั่วคราวประเภทนีจ้ะดึงดูดเหล่า
เจ้าของ Startup รุ่นใหม่ และคนท างานอิสระอีกหลายสาขาอาชีพให้เข้ามาใช้บริการ 

4.2 เหมาะสมกับการท างานและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่  นอกจากเร่ืองของความ
คุ้มค่าในการเช่าพืน้ท่ีท างานในราคาประหยัดแล้ว Co-Working Space ยังเป็นมากกว่าพืน้ท่ี
รวมตวัของคนท างาน แต่มันคือขุมก าลงัของคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการอิสระในชีวิต จะว่าไปแล้ว  Co-
Working Space แทบจะเรียกได้ว่าเป็นตวัแทนทางจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น นัก
ธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีอยากจะเป็นเจ้านายตวัเอง ไม่อยากท างานออฟฟิศ เป็นมนษุย์เงินเดือนแบบคนรุ่น
ก่อน ๆ หรือแม้แต่ นักเขียน ศิลปิน ไปจนถึงช่างภาพ ท่ีมักจะรับงานอิสระเป็นงานท่ีท าจบใน
ระยะเวลาไม่นาน นัน่ท าให้  Co-Working Space เหมาะกบัลกัษณะการท างานและไลฟ์สไตล์ของ
คนรุ่นใหม่ท่ียืดหยุน่ ไม่ยดึติดอยูก่บักรอบเดิมๆ ได้อยา่งลงตวั 

4.3 มีทุกสิ่งท่ีคนท างานต้องการ  Co-Working Space สว่นใหญ่มักมีอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นส าหรับการท างาน ไลต่ัง้แต่เฟอร์นิเจอร์พืน้ฐานอย่าง เก้าอี ้เบาะนัง่โซฟา หรือโต๊ะส าหรับ
วางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเคร่ืองพิมพ์เอกสาร อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย รวมไปถึงของใช้ใน
ส านักงานอ่ืน ๆ ไม่ต่างจากออฟฟิศทั่วไป แต่สิ่งท่ี  Co-Working Space  สามารถให้ได้มากกว่า
ออฟฟิศทัว่ไปก็คือ ความยืดหยุน่ท่ีสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความต้องการของลกูค้าแตล่ะคน ทัง้
เร่ืองเวลา (จะมาก่ีโมงก็ได้) หรือสถานท่ี (เลอืกนัง่ตรงไหนของห้องก็ได้ในกรณีท่ีเป็นห้องรวม) ไม่ว่า
จะมาคนเดียวหรือยกกันมาเป็นกลุ่ม  ทัง้นี ้ Co-Working Space บางท่ียังผสมผสานความเป็น 
Serviced Office หรือ มีการให้เช่าพืน้ท่ีและอุปกรณ์การท างานแบบครบวงจรเข้าไปด้วย เช่น การ
มีบริการให้เช่าห้องท างานเฉพาะบุคคล ถ้าเราต้องการความเป็นสว่นตวัและต้องการสมาธิในการ
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ท างาน ห้องประชุมเพื่อคุยงาน  ห้องอบรมสมัมนา หรือพืน้ท่ีพิเศษในการจัดกิจกรรม รวมไปถึง
ห้องครัวและห้องอาหาร  บางแห่งยงัมีเคร่ืองด่ืม หรือขนมขบเคีย้วให้บริการฟรีอีกด้วย เรียกได้ว่า
คนท างานอยากได้อะไร  Co-Working Space จดัให้ได้หมด 

ด้วยเหตผุลทัง้หมดเหลา่นี ้Co-Working Space จึงเปรียบเสมือนโลกใบใหม่ของ
คนรุ่นใหม่ท่ีต้องการความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ท่ีส าคญัพืน้ท่ีแหง่นีจ้ะท าให้
การท างานของคุณไม่ได้ถกูจ ากดัอยู่เฉพาะในห้องสีเ่หลีย่มแคบ ๆ แบบเดิมอีกตอ่ไป คณุจะเข้าไป
ท างานในบรรยากาศสบาย ๆ เม่ือไหร่ก็ได้ตามใจ และคุณยงัจะได้สงัคมใหม่ ได้พบเพื่อนใหม่ ๆ 
จากสาขาอาชีพอ่ืน ๆ ในสถานท่ีแหง่การแบง่ปันแหง่นีอี้กด้วย (Jobthai) 

 
6. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

อ้อมจันทร์ วงศ์วิเศษและคณะ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค ในการเลอืกใช้บริการธุรกิจออฟฟิศร่วมแบง่ปันใน
กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัสว่นบุคคลจากผลการวิจยัพบวา่ อาย ุอาชีพ รายได้
เฉลีย่ตอ่เดือน และความถ่ีในการใช้บริการธุรกิจ Co-Working Space สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ ธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปันในกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการจากผลการวิจัยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการ เลือกใช้บริการธุรกิจ
ออฟฟิศร่วมแบง่ปันในกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ  

ปวนัรัตน์ อ่ิมเจริญกุล (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการสถานท่ีให้บริการ พืน้ท่ีท างาน  Co-Working Space ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับบริการสถานท่ีให้บริการพืน้ท่ีท างาน  Co-Working 
Space ในกรุงเทพมหานคร โดยล าดบัตามอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการสง่เสริมภาพลกัษณ์ และ ปัจจยัด้านระบบการจดัการบริเวณพืน้ท่ีให้บริการ เพียง 2 
กลุม่ปัจจัยจากการจัดกลุม่ปัจจัยใหม่ทัง้สิน้ 11 กลุม่ปัจจัย ท่ีสง่ผลต่อความพึงพอใจของผู้ เข้ารับ
บริการ สว่นปัจจยัด้านพนกังานและกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านการสง่เสริมการขาย ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านกายภาพและบรรยากาศ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านช่องทางและท าเล
ท่ีตัง้ ปัจจยัด้านช่องทางการสือ่สาร ปัจจยัด้านการจัดสดัสว่นพืน้ท่ี และปัจจยัด้านอุณหภมิูภายใน 
ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ เข้า รับบริการ ส่วนของผลการวิจัยปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์พบว่า อาชีพและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันสง่ผลต่อความพึงพอใจในการเข้า
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รับบริการจากสถานท่ีให้บริการพืน้ท่ีท างาน Co- Working ระดบัความพงึพอใจในการเข้ารับบริการ
จากสถานท่ีให้บริการพืน้ท่ีท างาน  Co-Working Space ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

กรกนก นันทพล (2560)ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการใช้บริการ   Co-
Working Space ของผู้บริโภคในเขตปทุมวนั เขตบางรัก และเขตวฒันา ผลการวิจัยพบวา่ ตลาด   
Co-Working Space ในกรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างเป็น แบบตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ งผูกขาด 
เน่ืองจากผู้ประกอบการสามารถเข้ามาในการตลาดได้งา่ยท าให้มี ผู้ประกอบการและมีผู้บริโภคใน
ตลาดเป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้Co-Working Space เป็นสินค้าท่ีมี ลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกัน
และสามารถทดแทนกนัได้ท าให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจะพยายามสร้าง ความแตกต่างใน   Co-
Working Space ของตนให้มีจุดเด่นหรือมีเอกลกัษณ์เฉพาะ รวมไปถึงการปรับโมเดลธุรกิจใหม่ๆ 
เสมอ โดยมาให้ความส าคญักบัเร่ืองของ Software และให้ความส าคญักับการ สร้าง Community 
ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ ผลวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงโลจิสติค (Logistic 
Regression) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ของผู้ บริโภค และปัจจัยด้านคุณภาพในการ
ให้บริการ มีผลต่อการเพิ่มความน่าจะเป็นในการตดัสินใจใช้บริการ   Co-Working Space เป็น
ประจ าอยา่งมี นยัส าคญัท่ี .05 

สชุาดา ชุติมาวรพนัธ์ (2557)พบวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพึงพอใจในการเลอืกใช้บริการ 
Co-Working Space ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เรียงตามล าดับของ
อิทธิพลท่ีส่งผลจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้านสง่เสริมการตลาด ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านพนกังาน และ
ความรวดเร็วของการให้บริการ โดยตวัแบบนีส้ามารถอธิบายความสมัพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
การเลอืกใช้บริการ Co-Working Space ในเขตกรุงเทพมหานครของกลุม่ตวัอยา่งได้ 53.1 % 

ชัญญานุช หสัดินรัตน์ (2557) พบว่ากลุม่ตัวอย่างมีความคาดหวังต่อประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการใช้บริการออฟฟิศร่วมแบ่งปัน โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 2.75 โดยมี
ความคาดหวงัในด้านการอ านวยความสะดวกและด้านกิจกรรมมากท่ีสดุ และมีความพึงพอใจต่อ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการใช้บริการออฟฟิศร่วมแบ่งปันในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยรวม 3.03 
โดยมีความพงึพอใจในด้านราคามากท่ีสดุ 

ธวัชชัย สุขสมโภชน์ (2558)ศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซือ้
เคร่ืองส าอางของผู้บริโภคท่ีสง่ผลต่อความต้องการใช้เคร่ืองส าอางของผู้ ชายในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ บ ริโภคและพฤติกรรมการซื อ้
เคร่ืองส าอางสง่ผลตอ่ความต้องการใช้เคร่ืองส าอางของผู้ชาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
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.05 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความส าคญัตอ่รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ ท่ีสง่ผลตอ่ความ
ต้องการใช้เคร่ืองส าอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มีระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ ด้านความสนใจและสิ่งท่ีชอบ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความส าคัญต่อพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางของผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุในประเด็นเร่ือง การเลือกซือ้เคร่ืองส าอางโดยพิจารณาจากคณุภาพท่ี
ได้มาตรฐานของผลติภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความต้องการใช้เคร่ืองส าอาง โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีระดบัความต้องการใช้มากท่ีสดุคือด้านความคุ้มคา่ของเคร่ืองส าอาง 

ในการศึกษาครัง้นี ้ใช้แนวความคิดเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ (2552)ได้กลา่วว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งสว่น
ตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมถึง
ผลงานวิจัยของ ปวนัรัตน์ อ่ิมเจริญกุล (2560)เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมข้อมลูในด้านประชากรศาสตร์  

แนวคิดสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P ตามแนวคิดของ Kotler and Keller (2017) 
ได้กล่าวว่า สาหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยพืน้ฐานประกอบด้วย 4 สว่นส าคัญ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการสง่เสริมการตลาด 
(Promotion) แตก่ารวางกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการนัน้ จะต้องค านงึเพิ่ม
จากเดิม 3 สว่นด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านบุคลากร (People) หรือพนกังาน (Employee) ปัจจัยด้าน
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)   
รวมถึงได้ใช้ผลงานวิจัยของ อ้อมจันทร์ วงศ์วิเศษและคณะ (2560) เพื่อเป็นเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมลูในด้านปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P  

แนวคิดรูปแบบการด าเนินตามแนวคิดของ Assael (1998) ได้ให้ค านิยามของรูปแบบ
การด าเนินชีวิตว่า “รูปการด าเนินชีวิตจะดูได้จากการใช้เวลาในการท ากิจกรรมอย่างไร ให้
ความส าคัญกับสิ่งใดและความคิดของตนเองกับสิ่งรอบตัว” และ  Blackwell (2012) ได้ให้
ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า “รูปแบบท่ีผู้คนจะด าเนินชีวิต รวมทัง้การใช้เงินและ
เวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะท้อนได้จากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 
และความคิดเห็น (Opinions) ของผู้คนรวมถึงได้ใช้ผลงานวิจัยของ ธวชัชัย สุขสมโภชน์ (2558) 
เพื่อเป็นเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้วย 
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ในแนวคิดความพึงพอใจตามแนวคิดของ Assael (1998) กล่าวว่าความพึงพอใจ
หมายถึงคุณภาพสภาพหรือระดับของความชอบความพอใจซึ่งเป็นผลจากความสนใจต่างๆ
ทศันคติของบุคคลต่อสิง่นัน้ ได้ใช้ผลงานวิจยัของ ยวุรี กิจวรเศรษฐ์ (2557)เพื่อเป็นเป็นแนวทางใน
การออกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตด้วย 

เน่ืองจากในการศึกษานีท้ าการศึกษาความพึงพอใจในสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบการวิจัย แบ่งเป็น ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และรูปแบบการด าเนินชีวิต และตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในสว่นประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ซึ่งเกิดจากการเลือกใช้แนวคิด
ต่างๆ ข้างต้น เน่ืองจากแนวคิดเหลา่นี ้มีรายละเอียดของข้อมูล ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การอ้างอิงและเป็นแนวทางในการศึกษาครัง้นี ้โดยมีความสอดคล้องกบัแบบสอบถามและกรอบ
งานวิจยัท่ีก าหนดไว้ 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
การศึกษาค้นคว้าครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กับความ

พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory research) ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ง
ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัการกระท าและวิเคราะห์ข้อมลู  
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้คือ ผู้ ใช้บริการ/เคยใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่  ผู้ ใช้บริการ/เคยใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 

(Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึง
ค านวณหาตวัอยา่งโดยใช้สตูรค านวณหาตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้และน าไปเก็บข้อมูลจาก ผู้ ใช้บริการ/เคยใช้
บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนด
ขนาดตวัอยา่งโดยใช้สตูรค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2559) ใช้สตูรดงันี ้

 

n =
Z2

4e2
 

 
โดย n = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
ก าหนดให้   n  แทน  ขนาดจ านวนสมาชิกกลุม่ตวัอยา่ง 
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Z  แทน  Z score ระดบัความมัน่ใจ 
e  แทน  ระดบัความคลาดเคลือ่นท่ีจะยอมให้เกิดขึน้ได้ 
ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนด Z ไว้ มีค่าเทา่กับ 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 

95% (ระดบั .05) และยอมให้คลาดเคลือ่นได้ 5% 
 

n =
(1.96)2

4(0.05)2
 

 

= 385 
ดงันัน้ ขนาดตวัอยา่งจากการค านวณได้ เทา่กบั 385 ตวัอยา่ง 

จากสูตรดังกล่าว ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง แต่เน่ืองจากการเก็บ
แบบสอบถามบางตัวอย่าง อาจจะเกิดความไม่สมบูรณ์ จึงได้เก็บแบบสอบถามส ารองไว้ 15 
ตวัอย่าง หรือ 3.9% รวมขนาดตวัอยา่งทัง้หมด เป็นจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยกลุม่ตวัอย่างได้จาก 
ผู้ใช้บริการ/เคยใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ใน 5 เขต ได้แก่ เขตสาทร เขต
สลีม เขตวฒันา เขตพญาไท และเขตปทมุวนั 

การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
ผู้ วิจัยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non – Probability 

Sampling) โดยขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง

ไปท่ีกลุม่ผู้ ท่ีใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตสาทร 
เขตสลีม เขตวฒันา เขตพญาไท และเขตปทมุวนั เน่ืองจากมี Co-Working Space ท่ีเปิดให้บริการ
อยูเ่ป็นจ านวนมาก และเป็นพืน้ท่ีท่ีนา่จบัตามองเป็นพิเศษ (Brandbuffet) 

ขัน้ท่ี  2 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า  (Quota Sampling) โดยก าหนด
จ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลในแต่ละพืน้ท่ีของเขตท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 โดยแบ่งเป็น 
Co-Working Space ในเขตสาทร เขตสลีม เขตวฒันา เขตพญาไทและเขตปทุมวนั จ านวนเขตละ 
80 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
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ตาราง 2 แสดงการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งและจ านวนท่ีท าการส ารวจ 
 

ล าดบัท่ี สถานท่ีเก็บข้อมลู จ านวนตวัอยา่งแตล่ะเขต 
1 เขตสาทร ร้าน Paperworkbkk 80 
2 เขตวฒันา ร้าน Hubba 80 
3 เขตสลีม ร้าน S64 Coworking space 80 
4 เขตพญาไท ร้าน The Quarter Bangkok 80 
5 เขตปทมุวนั ร้าน Growth Cafe & Co 80 
 รวม 400 

 
ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุม่ตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดย

เลือกเก็บเฉพาะผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เต็มใจท่ีจะให้ข้อมูล และเป็น
ผู้ใช้บริการ/เคยใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ใน 5 เขต ท่ีก าหนดในขัน้ท่ี 1 
เพื่อให้ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามครบตามขนาดท่ีก าหนดไว้ตามสดัสว่นในขัน้ท่ี 
2 ในแตล่ะเขตจนครบจ านวน 400 คน 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึน้จากการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง น ามาสร้างเป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่น 
ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ชนิดมี
ค าตอบให้เลอืกได้ 2 ข้อ (Simple dichotomy question) จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ เพศ โดยใช้ระดบัการ
วัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ (Nominal scale) และค าถามแบบมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple choices question) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมลูประเภทนามบญัญัติ และ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน รวม 6 ข้อ โดยใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) ดงันี ้ 
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ข้อท่ี 1 เพศ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
1) เพศชาย 
2) เพศหญิง 

ข้อ ท่ี  2  อ ายุ  ระดับ ก ารวัด ข้ อมู ลป ระ เภท เรีย งล าดับ  (Ordinal scale) 
แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed - Ended Response Question( โดยการก าหนดช่วงอาย ุ 

 
 ความกว้างอนัตรภาคชัน้ =    ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ  
                                                                         จ านวนชัน้ 

 
ข้อมูลรายงานผลส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 

2562 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ)ใช้เกณฑ์การส ารวจผู้ มีงานท าอายุ
ตัง้แต่ 15 – 60 ปี ดงันัน้ การวิจัยในครัง้นีจ้ึงได้ใช้ช่วงอายุดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการก าหนดช่วง
อาย ุโดยแบง่ช่วงอายอุอกเป็น 5 ช่วง ดงันี ้

 
ช่วงอาย ุ =    60 – 15     =   9 
      5 

แบง่ช่วงอายท่ีุใช้ในแบบสอบถาม ดงันี ้
1) 15 – 23 ปี 
2) 24 – 32 ปี 
3) 33 – 41 ปี 
4) 42 – 50 ปี 
5) 51 ปีขึน้ไป 

ข้อท่ี 3 สถานภาพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
1) โสด 
2) สมรส/อยูด้่วยกนั 
3) หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

ข้อท่ี 4 ระดบัการศกึษา ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรี 
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3) สงูกวา่ปริญญาตรี 
ข้อท่ี 5 อาชีพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 

1) นกัเรียน/นิสติ/นกัศกึษา 
2) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3) พนกังานบริษัทเอกชน 
4) อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ / ธุรกิจสว่นตวั 
5) อ่ืนๆโปรดระบ…ุ………….. 

ข้อท่ี 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
scale) โดยก าหนดช่วงรายได้  

 ความกว้างอนัตรภาคชัน้ =    ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ  
                                                                          จ านวนชัน้ 

การก าหนดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขัน้ต ่า  ซึ่งค านวณจากอัตราค่าจ้างขัน้ต ่า 
เป็นวนัละ 300 บาท (กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน) เท่ากับ 300 x 30 = 9,000 บาท ดงันัน้ 
การวิจัยครัง้นีจ้ึงได้ใช้ช่วงรายได้ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการก าหนดช่วงรายได้ โดยแบ่งช่วงอายุ
ออกเป็น 5 ช่วงดงันี ้

  ช่วงรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน  =    59,000 – 9,000    =   10,000 บาท 
         5 
 

 แบง่ช่วงรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนท่ีใช้ในแบบสอบถาม ดงันี ้
1) 9,000 - 18,999 บาท 
2) 19,000 - 28,999 บาท 
3) 29,000 - 38,999 บาท 
4) 39,000 - 48,999 บาท 
5) 49,000 บาทขึน้ไป 

สว่นท่ี 2 แบบสอบถาม รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 
(Co-Working Space) ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

- ด้านกิจกรรมและด้านความสนใจ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close-ended question) มาตราวดัแบบ Likert rating scale จ านวนรวม 6 ข้อ โดยใช้
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ระดับการวดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมีการก าหนดระดบัการให้คะแนน
ดงันี ้

มากท่ีสดุ  เกณฑ์การให้คะแนน  5  คะแนน 
มาก        เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน 
ปานกลาง  เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน 
น้อย   เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน 
น้อยท่ีสดุ  เกณฑ์การให้คะแนน  1 คะแนน 
- ด้านความคิดเห็น โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-

ended question) มาตราวดัแบบ Likert rating scale จ านวนรวม 3 ข้อ โดยใช้ระดบัการวดัข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมีการก าหนดระดบัการให้คะแนนดงันี ้

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เกณฑ์การให้คะแนน  5  คะแนน 
เห็นด้วย  เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน 
เฉยๆ   เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เกณฑ์การให้คะแนน  1 คะแนน 
ผู้วิจัยใช้วิธีการแสดงระดบัของคะแนนเฉลี่ย (Mean) พิจารณาจากคะแนนของ

ค าตอบแล้วน ามาเป็นเป็นอันตรภาคชัน้ของคะแนน ก าหนดเป็น 5 อันตรภาคชัน้ ใช้เกณฑ์การ
ค านวณ ดงันี ้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2552) 

 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =   ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                                                                       จ านวนชัน้ 
          =    5 – 1 
              5 
          =     0.80 

จากหลกัเกณฑ์ดังกลา่ว ผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตกับความพึงพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ตามล าดบัคะแนน ดงันี ้
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ตาราง 3 การแปลความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความพงึพอใจใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คา่เฉลีย่ ความหมาย 
4.21 – 5.00 รูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกบัความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี                                    

ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 รูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกบัความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี                                       

ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มาก 
2.61 – 3.40 รูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกบัความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี                                        

ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ปานกลาง      
1.81 – 2.60 รูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกบัความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี                                        

ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) น้อย 
1.00 – 1.80 รูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกบัความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี                                        

ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) น้อยท่ีสดุ 

 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P  ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการสง่เสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ  โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็น
ค าถามปลายปิด (Close-ended question) มีหลายค าตอบให้เลือก (Multichotomo Questions) 
ให้เลอืกเพียงค าตอบเดียว มาตราวดัแบบ Likert rating scale จ านวนรวม 21 ข้อ โดยใช้ระดบัการ
วดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมีการก าหนดระดบัการให้คะแนนดงันี ้

พงึพอใจมากท่ีสดุ เกณฑ์การให้คะแนน  5  คะแนน 
พงึพอใจมาก  เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน 
พงึพอใจปานกลาง เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน 
พงึพอใจน้อย  เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน 
พงึพอใจน้อยท่ีสดุ เกณฑ์การให้คะแนน  1 คะแนน 

ผู้ วิจัยใช้วิธีการแสดงระดับของคะแนนเฉลี่ย (Mean) พิจารณาจากคะแนนของ
ค าตอบแล้วน ามาเป็นเป็นอันตรภาคชัน้ของคะแนน ก าหนดเป็น 5 อันตรภาคชัน้ ใช้เกณฑ์การ
ค านวณ ดงันี ้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2552) 
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 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =   ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                                                                    จ านวนชัน้ 
           =    5 – 1 
              5 
          =     0.80 

จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ผู้ วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายความความพึงพอใจ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P ของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space)  ตามล าดบัคะแนน ดงันี ้

 
ตาราง 4 การแปลความหมายความพงึพอใจด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P ของ
ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คา่เฉลีย่ ความหมาย 
4.21 – 5.00 ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P ระดบั

พอใจมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P ระดบั

พอใจมาก 
2.61 – 3.40 ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P ระดบั

พอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P ระดบั

พอใจน้อย 
1.00 – 1.80 ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P ระดบั

พอใจน้อยท่ีสดุ 
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2.2 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
2.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะประชากรศาสตร์

รูปแบบการด าเนินชีวิตและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.2.2 ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเก่ียวข้องกับ ท่ีอยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร และสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ท าการทดสอบ โดยแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มา 
จะต้องมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ นิยามศพัท์ และกลุม่ตวัอยา่งของงานวิจยัในครัง้นี ้

2.2.3 สร้างแบบสอบถามซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
- สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน 6 ข้อ 
- ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ี

ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) จ านวน 9 ข้อ 
- สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจด้านสว่นประสมทางการตลาด

บริการ 7P จ านวน 21 ข้อ 
2.2.4 น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม 
2.2.5 น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว หรือแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับผู้ ใช้บริการจ านวน 40 ชุด แล้วน าผลท่ีได้ไปใช้ท าการวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α– Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) ค่าแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัของความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 <α< 1 โดยค่าท่ีใกล้เคียง 1 มากแสดงถึงความเช่ือมั่นท่ีสูง 
โดยทัง้นีค้่าความเช่ือมั่นท่ียอมรับได้จะต้องมีค่าเกิน 0.70 (กัลยา วานิชย์บญัชา 2559) ซึ่งได้ค่า
สมัประสิทธ์ิปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแยกเป็นแตล่ะด้านดงันี ้

 
ด้านกิจกรรม      เทา่กบั  0.748 
ด้านความสนใจ     เทา่กบั  0.774 
ด้านความคิดเห็น     เทา่กบั  0.749 
ความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการ เทา่กบั  0.723 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขัน้ตอน 

ดงันี ้
3.1 แหลง่ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ใน 5 เขต ได้แก่ เขตสาทร เขตสี
ลม เขตวฒันา เขตพญาไท และเขตปทุมวนั โดยการแจกแบบสอบถามท่ีให้ผู้ตอบตอบเอง (Self-
administered questionnaires) จ านวนทัง้สิน้ 400 ชุด โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งตามสถานท่ีท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ แล้วรอรับแบบสอบถามคืน 

3.2 แหลง่ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลผล
การศกึษาในอดีต และกรอบทฤษฎีตา่งๆ ท่ีน ามาใช้อ้างอิงในการศกึษาวิจยั ดงันี ้

3.2.1 ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 
3.2.2 หนงัสอืทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง 
3.3 3. ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูเป็นระยะเวลา 15 วนั 

 
4. การจัดการกระท าและวเิคราะห์ข้อมูล 

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมด ท่ีท าการตอบเรียบ ร้อยแล้ว ผู้ วิจัยน า
แบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2. การลงรหัส (Coding) ผู้ วิจัยจะน าแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์  ถูกต้อง มา
ด าเนินการลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ 

3. การประมวลผล ผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามฉบบัท่ีลงรหสัเรียบร้อยแล้ว มาบนัทกึลง
ในคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพรรณนาและ
ทดสอบสมมติฐาน 
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

5.1 คา่สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย  
5.1.1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการแปลความหมายของข้อมูล

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สตูร (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560) ดงันี ้
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𝑃 =  
𝑓(100)

𝑛
 

 

𝑃 แทน  ร้อยละ หรือ% (Percentage) 
𝑓 แทน ความถ่ีท่ีต้องการเปลีย่นแปลงให้เป็นร้อยละ 

𝑛  แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

5.1.2 คา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมลูในด้านตา่งๆ โดยใช้
สตูร (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560) ดงันี ้
 

คา่คะแนนเฉลีย่ =    x̅   = 
∑ x

n
 

 

เม่ือ x̅   แทน คา่เฉลีย่  

   ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  

   n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
5.1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้ในการแปลความหมาย

ของข้อมลูในด้านตา่ง ๆ โดยใช้สตูร (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560) ดงันี ้

คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน.  𝑆. 𝐷. =
√𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 

 

เม่ือ     𝑆. 𝐷             แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

          ∑ X2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง  

 (∑ X)2  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง  

           n      แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
5.1.4 การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยวิธีหาค่า

สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา 2559) 
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∝ =  
𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ / 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 + (𝑘 + 1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

เม่ือ ∝ แทน คา่สมัประสทิธ์ิของความเช่ือมัน่ 

  𝑘 แทน จ านวนค าถาม 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 แทน คา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนของค าตอบ 

5.2 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
statistic) ประกอบด้วย  

5.2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test sample) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันโดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 
2546) โดยมีสตูรดงันี ้ 

ในการทดสอบ t-test หากคา่ความแปรปรวนของข้อมลูเท่ากนัทกุกลุม่จะใช้คา่ t จาก
การทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าความแปรปรวนของข้อมูล
ไม่เท่ากันทุกกลุม่จะใช้ค่า  t จากการทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variance not assumed 
โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s Test 

5.2.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ตวัอยา่ง เทา่กนั  𝑆1
2 = 𝑆2

2 
 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1 

2 +  (𝑛2 − 1)𝑆2 
2  

𝑛1 +  𝑛2 − 2 [
1

𝑛1
+

1
𝑛2

]

 

 

𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2  
 

เม่ือ 𝑡 แทน คา่การแจกแจงใช้พิจารณาใน t-distribution  

  �̅�1 แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1  

 �̅�2 แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
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 𝑆1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

 𝑆2
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

 𝑛1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

 𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

   𝑑𝑓 แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

5.2.1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ตวัอยา่ง ไม่เทา่กนั 𝑆1
2 ≠ 𝑆2

2 
 

�̅�1 − �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
   

 

 

โดยใช้คา่ Degree of freedom (𝑑𝑓) ดงันี ้
 

𝑑𝑓 = 
(

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
)

(
𝑆1

2

𝑛1
)

𝑛1 − 1

2

+
(

𝑆2
2

𝑛2
)

𝑛2 − 1

2

2

 

 

เม่ือ 𝑡 แทน คา่สถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบคา่วิกฤตจากการแจกแจง  
แบบ t-test เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 

  �̅�1 แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

  �̅�2 แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

  𝑆1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

  𝑆2
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

  𝑛1 แทน ขนาดตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

  𝑛2 แทน ขนาดตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 
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  𝑑𝑓 แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
5.2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis Variance) 

แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างตัง้แต่ 2 กลุม่ขึน้ไป มีสูตรดงันี ้
(กลัยา วานิชย์บญัชา 2559) 

5.2.2.1 ใช้ค่า F – test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา 
2561) มีสตูร ดงันี ้
 

𝐹 =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑤)
 

เม่ือ   𝐹 แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 

      𝑑𝑓 แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1)  
และ ภายในกลุม่ (n-k) 

𝑘  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมติฐาน 

N  แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด  

𝑆𝑆(𝐵)  แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่  
(Between Sum of Squares) 

𝑆𝑆(𝑊)  แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่  
(Within Sum of Squares)   

𝑀𝑆(𝐵)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
(Mean Squares between groups) 

𝑀𝑆(𝑤)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean Squares within groups) 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติแล้วต้องท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันโดยใช้วิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) (กลัยา วานิชย์บญัชา 2559) 
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𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1 − ∝ 2⁄ ; 𝑛 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸
1

  𝑛𝑖
 +

1

  𝑛𝑗
   

𝐹 =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑤)
 

 

เม่ือ   𝐹 แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 

      𝑑𝑓 แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1) 
และ ภายในกลุม่ (n-k) 

𝑘  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมติฐาน 

N  แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด  

𝑆𝑆(𝐵)  แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่  
(Between Sum of Squares) 

𝑆𝑆(𝑊)  แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่  
(Within Sum of Squares)   

𝑀𝑆(𝐵)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
(Mean Squares between groups) 

𝑀𝑆(𝑤)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean Squares within groups) 
 

โดยท่ี  𝑛𝑖≠  𝑛𝑗 

เม่ือ 𝐿𝑆𝐷 แทน ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับประชากรกลุม่ 
i และ j 

𝑡1 − ∝ 2⁄ ; 𝑛 − 𝑘 แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ 
t -distribution ท่ีระดบัความเช่ือมั่น95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายใน
กลุม่  = n-k  

𝑀𝑆𝐸 แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ MS(W) 

 𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i   

 𝑛𝑗  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ j 

 ∝  แทน คา่ความคลาดเคลือ่น 
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5.2.2.2 สถิติทดสอบ Brown-Forsythe ใช้ในกรณีท่ีความแปรปรวนของข้อมลูแต่
ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยดูจากสถิติ Levene’s Test ซึ่งใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุม่ตวัแปร เม่ือพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรตามมีความ
แปรปรวนแตกตา่งกนัมีสตูรดงันี ้Brown – Forsythe (Hartung 2001) 

𝛽 =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

 

โดยท่ี  𝑀𝑆(𝑊) ∑ (1 −  
𝑛𝑖

𝑁

𝐾

𝑡=1
)𝑆𝑡

2 

 
 

เม่ือ 𝛽 แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน Brown – Forsythe 

𝑀𝑆(𝐵) แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

𝑀𝑆(𝑊)  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรับ 
Brown – Forsythe 
 𝑘 แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่ง 

  𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i  

 𝑁 แทน ขนาดของประชากร 

 𝑆𝑡
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 

กรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ด าเนินการทดสอบความ
แตกตา่งของค่าเฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยสถิติเป็นรายคู่ตอ่ไปโดยสถิติ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่ค่าเฉลีย่คู่
ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95 มีสูตรดังนี ้Dunnett’s T3 
(วิเชียร เกตสุงิห์ 2541) 

𝑡 =  
�̅�𝑖 −  �̅�𝑗 

𝑀𝑆(𝑤) (
1
𝑛𝑖

+  
1

𝑛𝑗  
)

 

 

เม่ือ  𝑡  แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณา t-distribution 

 𝑀𝑆(𝑤) ) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean Squares within groups)  
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ส าหรับ Dunnett’s T3 

 �̅�𝑖 
  แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 

 �̅�𝑗 
  แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี j 

 𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 

 𝑛𝑗    แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี j 
5.2.3 สถิติสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพีย ร์สัน (Pearson product 

moment correlation coefficient) ใช้หาค่าความสมัพันธ์ของตัวแปรสองตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน มี
สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา 2559) 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)]
 

 

เม่ือ 𝑟  แทน สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  

 ∑ 𝑋  แทน ผลรวมของคะแนน X 

 ∑ 𝑌  แทน ผลรวมของคะแนน Y  

 ∑ 𝑋2  แทน ผลรวมคะแนนชุด X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

 ∑ 𝑌2  แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

 ∑ 𝑋𝑌  แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X และ Y  

 𝑛  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยท่ีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีคา่ระหวา่ง -1<r <1 ดงันี ้ 

1. ค่า r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ
ถ้า X เพิ่ม Y จะลด ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม  

2. คา่ r เป็นบวกแสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัข้าม คือ
ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิม่ ถ้า X ลด Y จะลดลงด้วย  

3. ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน
และมีความสมัพนัธ์ กนัมาก  

4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามและมีความ สมัพนัธ์กนัมาก  

5. ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเลย  
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6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงวา่ X และ Y มีคมสมัพนัธ์กนัน้อย 
เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560) 

คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์   ความหมาย  
0.91 – 1.00   มีความสมัพนัธ์ระดบัสงูมาก  
0.71 – 0.90   มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู  
0.31 – 0.70   มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง  
0.01 – 0.30   มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า  
0.00   ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพันธ์กับความพึง

พอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน การวิเคราะห์
ข้อมลูและการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัได้ท าการก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

n    แทน จ านวนผู้ รับขา่วสารท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
X   แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.  แทน คา่เบี่ยงแบนมาตรฐาน(Standard deviation) 
t   แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t – distribution 
df   แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
F   แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution  
SS   แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
MS  แทน  คา่เฉลีย่ของผลบวกก าลงัสองของคะแนน 

(Mean of Square) 
LSD   แทน  Least Significant Difference 
r   แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  
Prob.  แทน คา่ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
Sig. 2 tailed  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบ 

ใช้ในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
H0   แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1   แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 

*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยัครัง้

นี ้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น
ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ต ่าสดุ คา่สงูสดุ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1. การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน และสถานภาพสมรส 

ตอนท่ี 2. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความ
คิดเห็น 

ตอนท่ี 3. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับความพึงพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการ
ของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ข้อ ดงันี ้ 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีลกัษณะ

ทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลีย่ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในการใช้บริการแตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสว่น
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่ต ่าสดุ 
คา่สงูสดุ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน โดยน าเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อย
ละปรากฎผลดงัตาราง 5 ดงันี ้
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ตาราง 5 แสดงจ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 193 48.25 
 หญิง 207 51.75 

รวม 400 100 
2. อาย ุ   
 15 – 23 ปี 61 15.25 
 24 – 32 ปี 203 51.00 
 33 – 41 ปี 109 27.25 
 42 – 51 ปี 24  6.00 
 51 ปีขึน้ไป 2   0.50 

รวม 400 100 
3. การศกึษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 58 14.50 
 ปริญญาตรี 262 65.50 
 สงูกวา่ปริญญาตรี 80 20.00 

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

รวม 400 100 
5. อาชีพ   
 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 61 16.25 
 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 20   5.00 
 พนกังานบริษัทเอกชน 120 30.25 
 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั,  199 49.50 

รวม 400 100 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. รายได้   
 9,000-18,999 บาท 63 15.75 
 29,000-38,999 บาท 248 62.00 
 39,000 - 48,999 บาท 43 10.75 
 49,000 บาทขึน้ไป 46 11.50 

รวม 400 100 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5 พบว่าข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ

แบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ ดงันี  ้
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48.25 และเพศชาย มีจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 ตามล าดบั 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 24-32 ปี มีจ านวน 203 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.75 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหวา่ง 33-41 ปีขึน้ไป มีจ านวน 109 
คน ร้อยละ 27.25 อายุระหวา่ง 15-23 ปี มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 อายุระหวา่ง 42-
51 ปี มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 อายุระหว่าง 51 ปีขึน้ไป มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 
262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 337 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.25 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 
ตามล าดบั 

 
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีเจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั มีจ านวน 199 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.50 รองลงมามีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 30.25 อาชีพ นักเรียน/นกัศึกษา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 29 ,000-
38,999 บาท มีจ านวน 248 คนคิดคนเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 9,000-
18,999 บาท มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 มีรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 39,000 - 48,999 บาท 
มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 39,000 บาทขึน้ไป มีจ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.25 ตามล าดบั 

เน่ืองจากอันตรภาคชัน้ของข้อมูลด้านอายุ และรายได้มีความถ่ีคอ่นข้างต ่า ดงันัน้ผู้วิจัย
จึงท าการปรับปรุงกลุม่ใหม่เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติุฐานดงันี ้
 
ตาราง 6 แสดงจ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 193 48.25 
 หญิง 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 ่ากวา่ปริญญาตรี 58 14.50 
 ปริญญาตรี 262 65.50 
 สงูกวา่ปริญญาตรี 80 20.00 

รวม 400 100 
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ตาราง 6 (ตอ่)   

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. การศกึษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 58 14.50 
 ปริญญาตรี 262 65.50 
 สงูกวา่ปริญญาตรี 80 20.00 

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

รวม 400 100 
5. อาชีพ   
 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 61 16.25 
 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 20   5.00 
 พนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 121 30.25 
 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั,  198 49.50 

รวม 400 100 
6. รายได้   
 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 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6 พบว่าข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ

แบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ ดงันี ้
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 24-32 ปี มีจ านวน 203 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.75 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหวา่ง 33 ปีขึน้ไป มีจ านวน 136 คน 
ร้อยละ 34 อายรุะหวา่ง 15-23 ปี มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ตามล าดบั 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 29,000-
38,999 บาท มีจ านวน 248 คนคิดคนเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000-
18,999 บาท มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 39,000 บาทขึน้ไป มี
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ตามล าดบั 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้าน
ความคิดเห็น โดยน าเสนอในรูปแบบคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงันี ้ 

 
ตาราง 7 แสดงคา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิตผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั x̅ 𝑆. 𝐷. ระดบัความคิดเห็น 
ด้านกิจกรรม    
ทา่นมกัจะไปนัง่ท างานหรืออ่านหนงัสอืท่ี Co-Working 
Space  

4.19 0.793 มาก 

ทา่นมกัจะนดัประชุมงานหรือนดัพบคนรู้จกัท่ี Co-Working 
Space  

4.65 0.489 มากท่ีสดุ 

ทา่นมกัเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หรือสมัมนาท่ี Co-
Working Space 

4.98 0.193 มากท่ีสดุ 

ด้านกิจกรรมโดยรวม 4.60 0.369 มากท่ีสดุ 
ด้านความสนใจ    
ทา่นมกัจะหาข้อมลูสถานท่ีนัง่ท างานหรืออ่านหนงัสอืใหม่ๆ 4.05 0.889 มาก 
ทา่นสนใจธุรกิจการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ 4.56 0.512 มากท่ีสดุ 
ทา่นชอบท าความรู้จกัและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืน
ในเร่ืองตา่งๆ ทัง้เร่ืองงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ 

4.94 0.242 มากท่ีสดุ 

ด้านความสนใจโดยรวม 4.51 0.424 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั x̅ 𝑆. 𝐷. ระดบัความคิดเห็น 
ด้านความคิดเห็น    
พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ท าให้การ
ท างานมีสมาธิ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นให้อยาก
ท างาน 

3.36 0.729 เฉยๆ 

พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ช่วยให้ท างาน
อยา่งสะดวกสบาย มีความสขุ 

4.36 0.491 เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) เป็นธุรกิจท่ี
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และคิดวา่จะเป็นท่ีนิยม
ในอนาคต 

4.99 0.132 เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ด้านความคิดเห็นโดยรวม 4.23 0.337 เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม 4.45 0.300 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต

ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุโดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 

ด้านกิจกรรม ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ใช้ 
บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 2 ข้อ ได้แก่ ท่านมักเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หรือ
สมัมนาท่ี Co-Working Space และท่านมักจะนัดประชุมงานหรือนัดพบคนรู้จักท่ี Co-Working 
Space โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 และ 4.65 ตามล าดับ โดยท่านมักจะไปนั่งท างานหรืออ่าน
หนงัสอืท่ี Co-Working Space มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.19 

ด้านความสนใจ ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ผู้ใช้บริการ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ ได้แก่ ท่านชอบท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้ อ่ืนในเร่ืองต่างๆ ทัง้เร่ืองงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ และท่านสนใจธุรกิจการให้บริการรูปแบบ
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ใหม่ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 และ 4.56 ตามล าดบั โดยท่านมักจะหาข้อมูลสถานท่ีนัง่ท างาน
หรืออ่านหนงัสอืใหม่ๆ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 

ด้านความคิดเห็น ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 ข้อ ได้แก่ พืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) เป็นธุรกิจท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และคิดว่าจะเป็นท่ีนิยมใน
อนาคต และพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ช่วยให้ท างานอย่างสะดวกสบาย มี
ความสขุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.99 และ 4.36 ตามล าดบั โดยพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) ท าให้การท างานมีสมาธิ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นให้อยากท างาน มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.36 
 

สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของ
พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ี

ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการน าเสนอ
ข้อมลูในรูปแบบของคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

 
ตาราง 8 แสดงคา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการ
ของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P x̅ 𝑆. 𝐷. ระดบัความคิดเห็น 
ด้านผลิตภณัฑ์ (Product)    
ใช้บริการเพราะมีสิง่อ านวยความสะดวกในการ
ท างาน 

4.57 0.496 มากท่ีสดุ 

ใช้บริการเพราะมีเคร่ืองด่ืมหรือขนมให้บริการ 4.91 0.316 มากท่ีสดุ 
สถานท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสมในการ
ท างาน 

4.39 0.488 มากท่ีสดุ 

ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม 4.62 0.313 มากท่ีสดุ 
 



  67 

ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ความพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P x̅ 𝑆. 𝐷. ระดบัความคิดเห็น 
ด้านราคา (Price)    
ใช้บริการเพราะราคาคุ้มคา่ เหมาะสม 4.65 0.502 มากท่ีสดุ 
ใช้บริการเพราะมีแพ็คเกจราคาให้เลอืกหลากหลาย 4.66 0.479 มากท่ีสดุ 
ใช้บริการเพราะมีช่องทางการช าระเงินให้เลอืก
หลากหลาย 

4.95 0.218 มากท่ีสดุ 

ด้านราคาโดยรวม 4.76 0.330 มากท่ีสดุ 
เดินทางสะดวก    
เวลาเปิด-ปิด ให้บริการ มีความสะดวก  4.57 0.495 มากท่ีสดุ 
สามารถเข้าใช้บริการเวลาใดก็ได้ 4.55 0.522 มากท่ีสดุ 
ร้านหางา่ย ทางเข้ามีความสะดวก 4.67 0.476 มากท่ีสดุ 
ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยโดยรวม 4.60 0.404 มากท่ีสดุ 

ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion)    
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  การรีวิว  4.67 0.482 มากท่ีสดุ 
การสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นการใช้บริการฟรี 4.65 0.510 มากท่ีสดุ 
โปรโมชัน่ลดราคา 4.95 0.233 มากท่ีสดุ 

ด้านการสง่เสริมการตลาดโดยรวม 4.75 0.332 มากท่ีสดุ 

ด้านบุคลากร (People)    
พนกังานดแูลเอาใจใส ่ 4.66 0.478 มากท่ีสดุ 
พนกังานยิม้แย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.67 0.470 มากท่ีสดุ 
พนกังานให้ข้อมลูการใช้บริการอยา่งละเอียด 4.94 0.242 มากท่ีสดุ 
ด้านบุคลากรโดยรวม 4.76 0.331 มากท่ีสดุ 
 
 
 
 
 



  68 

ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ความพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P x̅ 𝑆. 𝐷. ระดบัความคิดเห็น 

ด้านกระบวนการ (Process)    
ระบบการใช้บริการท่ีสะดวก   4.58 0.500 มากท่ีสดุ 
ให้บริการรวดเร็ว 4.17 0.801 มาก 
มีระบบจองทางออนไลน์หรือทางโทรศพัท์ 4.66 0.479 มากท่ีสดุ 

ด้านกระบวนการโดยรวม 4.47 0.464 มากท่ีสดุ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) 

   

สถานท่ีสะอาด ปลอดโปร่ง 4.57 0.501 มากท่ีสดุ 
ตกแตง่สวยงาม 4.55 0.523 มากท่ีสดุ 
เฟอร์นิเจอร์ใช้งานสะดวก โต๊ะเก้าอีน้ัง่สบาย 4.97 0.205 มากท่ีสดุ 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
โดยรวม 

4.70 0.343 มากท่ีสดุ 

ความพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P 
โดยรวม 

4.66 0.299 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ี

ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.66 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ ใช้บริการเพราะใช้บริการ
เพราะมีเคร่ืองด่ืมหรือขนมให้บริการ / ใช้บริการเพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน/ ใช้
บริการเพราะสถานท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสมในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91  
4.57 และ 4.39 ตามล าดบั 



  69 

2. ด้านราคา (Price) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทุกข้อ ได้แก่ ใช้บริการเพราะมีช่องทางการช าระ
เงินให้เลือกหลากหลาย / ใช้บริการเพราะมีแพ็คเกจราคาให้เลือกหลากหลาย / ใช้บริการเพราะ
ราคาคุ้มคา่ เหมาะสม โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.95  4.66 และ 4.65 ตามล าดบั 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ ได้แก่ ใช้บริการเพราะร้าน
หางา่ย ทางเข้ามีความสะดวก  สามารถเข้าใช้บริการเวลาใดก็ได้  เวลาเปิด-ปิด ให้บริการ มีความ
สะดวก โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.67  4.57 และ 4.55 ตามล าดบั 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ ได้แก่ โปรโมชัน่ลดราคา / 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  การรีวิว / การสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นการใช้บริการฟรี โดยมีคา่เฉลี่ย
เทา่กบั 4.95  4.67 และ 4.65 ตามล าดบั 

5. ด้านบุคลากร (People) ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทุกข้อ ได้แก่ พนกังานให้ข้อมลูการใช้บริการอยา่ง
ละเอียด / พนกังานยิม้แย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ / พนกังานดแูลเอาใจใส ่โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
4.94  4.67 และ 4.66 ตามล าดบั 

6. ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 2 ข้อ ได้แก่ มีระบบจองทางออนไลน์หรือ
ทางโทรศพัท์ / ระบบการใช้บริการท่ีสะดวก โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.66 และ 4.58 ตามล าดบั โดยมี
ความพงึพอใจการให้บริการรวดเร็วอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.17 

7. ด้านการสร้างและน า เสนอลักษณ ะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลีย่เท่ากบั 4.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพึง
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พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ใช้งานสะดวก โต๊ะเก้าอีน้ั่งสบาย / สถานท่ี
สะอาด ปลอดโปร่ง / ตกแตง่สวยงาม  โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.97  4.57 และ 4.55 ตามล าดบั 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ท่ีมี
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาด
บริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีเพศ 

แตกต่างกนัมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working 
Space) แตกตา่งกนั  
  
ตาราง 9 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั 
(Co-Working Space) ด้านเพศ 
 

ความพงึพอใจ Levene’s Test for Equality of Variances. 
F Sig 

ความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั 
(Co-Working Space) 

0.74 0.786 

 

จากตาราง 9 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนความพึงพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ด้านเพศ พบว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความพงึพอใจในการใช้บริการ
พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ด้านเพศ 
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ความพงึพอใจ t-test of Equality of Means 
เพศ x̅ S.D. t df Sig. 

(2-tailed) 
ความพงึพอใจในการใช้บริการ
พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-
Working Space) 

ชาย 4.67 0.304 0.417 398 0.677 
หญิง 4.66 0.296    

 
จากตาราง 10 พบว่า ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีเพศ

แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีอาย ุ
แตกต่างกนัมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working 
Space) แตกตา่งกนั  
 

ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ของแตล่ะอายโุดยใช้ Levene’s test 
 

ความพงึพอใจ Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) 

0.567 2 397 0.568 

 
จากตาราง 11 พบว่า ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างาน

ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้การ
ทดสอบ ONE-WAY ANOVA 
 

ความพงึพอใจ แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ความพงึพอใจใน
การใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-
Working Space) 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.19 0.009 0.103 0.902 
ภายในกลุม่ 397 35.765 0.090   

 รวม 399 35.783    

 
จากตาราง 12 พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี

ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
สมมติฐานข้อท่ี 1.3  ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ท่ีมีการศกึษา

แตกต่างกนัมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working 
Space) แตกตา่งกนั  

 
ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้ Levene’s test 

 

ความพงึพอใจ Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) 

0.342 2 397 0.710 

 
จากตาราง 13 พบว่า ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างาน

ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการศกึษา โดยใช้
การทดสอบ ONE-WAY ANOVA 

ความพงึพอใจ แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ความพงึพอใจใน
การใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-
Working Space) 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.107 0.593 0.593 0.553 
ภายในกลุม่ 397 35.677 0.090   

 รวม 399 35.783    

 
จากตาราง 14 พบวา่ ผู้ ใช้บริการท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้บริการ

พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ท่ีมีสถานภาพ

แตกต่างกนัมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working 
Space) แตกตา่งกนั  
 
ตาราง 15 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั 
(Co-Working Space) ด้านสถานภาพ 
 

ความพงึพอใจ Levene’s Test for Equality of Variances. 
F Sig 

ความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั 
(Co-Working Space) 

2.448 0.119 

 
จากตาราง 15 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 

Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั  
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ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความพงึพอใจในการใช้บริการ
พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ด้านสถานภาพ 

 

ความพงึพอใจ t-test of Equality of Means 
สถานะ x̅ S.D. t df Sig. 

(2-tailed) 
ความพงึพอใจในการใช้
บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั 
(Co-Working Space) 

โสด 4.66 0.304 204 398 0.838 
สมรส/อยู่
ด้วยกนั 

4.67 0.277    

 
จากตาราง 16  พบว่า ผู้ ใช้บ ริการพื น้ ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ี มี

สถานภาพแตกตา่งกันมีความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีอาชีพ 

แตกต่างกนัมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working 
Space) แตกตา่งกนั  

 
ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ของแตล่ะอาชีพโดยใช้ Levene’s test 

 

ความพงึพอใจ Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) 

0.327 2 397 0.721 
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จากตาราง 17 พบว่า ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้การ
ทดสอบ ONE-WAY ANOVA 

ความพงึพอใจ แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ความพงึพอใจใน
การใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-
Working Space) 

ระหวา่งกลุม่ 2 0.027 0.014 0.152 0.859 
ภายในกลุม่ 397 35.756 0.090   

 รวม 399 35.783    

 
จากตาราง 18 พบวา่ ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพตา่งกัน มีความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี

ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกตา่งกันมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 
(Co-Working Space) แตกตา่งกนั  

 
ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ของแตล่ะระดบัรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนโดยใช้ Levene’s test 

 

ความพงึพอใจ Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความพงึพอใจในการใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) 

2.041 3 396 0.108 
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จากตาราง 19 พบว่า ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ตอ่
เดือน โดยใช้การทดสอบ ONE-WAY ANOVA 

ความพงึพอใจ แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ความพงึพอใจใน
การใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-
Working Space) 

ระหวา่งกลุม่ 3 0.152 0.051 0.565 0.639 
ภายในกลุม่ 396 35.631 0.090   

 รวม 399 35.783    

 
จากตาราง 20 พบวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในการ

ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

สมมติฐานข้อท่ี 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 21 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนินชีวิต Pearson 
Correlation 

Sig. ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

ด้านกิจกรรม 0.771** 0.000 สงู เดียวกนั 
ด้านความสนใจ 0.721** 0.000 สงู เดียวกนั 
ด้านความคิดเห็น 0.546** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม 0.860** 0.000 สงู เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที่ 21 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมกบัความพงึพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบ ริการของพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสงู และเม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ 

ด้านกิจกรรมและด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับสูง ส่วนด้านความคิดเห็นมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
ปานกลาง 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 

 
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค 

ความพงึพอใจตอ่สว่น
ประสมการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Sig. 
ด้านกิจกรรม 0.487** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความสนใจ 0.767** .000 สงู เดียวกนั 
ด้านความคิดเห็น 0.631** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม 0.797** .000 สงู เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตาราง 22 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมกับความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบ ริการของพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) พบวา่ มีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู และเม่ือ
พิจารณารายด้านพบวา่ 

ด้านความสนใจมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการของ
พืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดบัสงู สว่นด้านกิจกรรมและด้านความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านราคา (Price) 

 
ตาราง 23 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านราคา (Price) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค 

ความพึงพอใจต่อ
สว่นประสมการตลาดบริการ 
ด้านราคา (Price) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Sig. 
ด้านกิจกรรม .685* .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความสนใจ .411 .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความคิดเห็น .396* .000 ปานกลาง เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม .623 .000 ปานกลาง เดียวกนั 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 23 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมกับความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบ ริการของพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านราคา (Price)พบว่า มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 
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ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อ
สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านราคา (Price) มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อท่ี 2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 

 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค 

ความพงึพอใจตอ่สว่น
ประสมการตลาดบริการ 
ด้านช่องทางการจดั
จ าหนา่ย (Place) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Sig. 
ด้านกิจกรรม .598** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความสนใจ .781** .000 สงู เดียวกนั 
ด้านความคิดเห็น .484** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม .794    .000 สงู เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ตาราง 24 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมกับความพึงพอใจ

ต่อส่วนประสมการตลาดบ ริการของพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบวา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดบัสงู และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

ด้านความสนใจมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการของ
พืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดบัสงู สว่นด้านกิจกรรมและด้านความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กบัความพึง
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พอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ด้านช่องทาง
การจดัจ าหนา่ย (Place) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสว่น

ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

 
ตาราง 25 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค 

ความพงึพอใจตอ่สว่น
ประสมการตลาดบริการ 
ด้านการสง่เสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Sig. 
ด้านกิจกรรม .666** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความสนใจ .407** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความคิดเห็น .389** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม .610** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตาราง 25 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมกับความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบ ริการของพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) พบว่า มีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัย
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
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สมมติฐานข้อท่ี 2.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านบุคลากร (Person) 

 
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากร (Person) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค 

ความพงึพอใจตอ่สว่น
ประสมการตลาดบริการ 
ด้านบุคลากร (Person) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Sig. 
ด้านกิจกรรม .676* .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความสนใจ .397 .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความคิดเห็น .391* .000 ปานกลาง เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม .611 .000 ปานกลาง เดียวกนั 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 26 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมกับความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบ ริการของพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากร (Person) พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนั โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านบุคลากร 
(Person)  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านกระบวนการ (Process) 
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ตาราง 27 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการ (Process) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค 

ความพงึพอใจตอ่สว่น
ประสมการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการ 
(Process) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Sig. 
ด้านกิจกรรม .896** .000 สงู เดียวกนั 
ด้านความสนใจ .630** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความคิดเห็น .494** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม .849 .000 สงู เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตาราง 27 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมกับความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบ ริการของพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า มีความสมัพันธ์กัน โดยมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

ด้านกิจกรรมมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ี
ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านกระบวนการ (Process) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู 

ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านกระบวนการ (Process) มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2.7  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสว่น

ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านกายภาพ (Physical) 
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ตาราง 28 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาพ (Physical) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค 

ความพงึพอใจตอ่สว่น
ประสมการตลาดบริการ 
ด้านกายภาพ (Physical) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

r Sig. 
ด้านกิจกรรม .394** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความสนใจ .761** .000 สงู เดียวกนั 
ด้านความคิดเห็น .386** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม .664** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตาราง 28 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมกับความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบ ริการของพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาพ (Physical) พบว่า มีความสมัพนัธ์กัน อย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

ด้านความสนใจมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการของ
พืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านกายภาพ (Physical) มีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู 

ด้านกิจกรรมและด้านความคิดเห็นมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้านกายภาพ (Physical) มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 29 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ท่ีมีลกัษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความพงึ
พอใจในการใช้บริการแตกตา่งกนั 

 

เพศ t-test ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
อาย ุ One-Way ANOVA ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
การศกึษา One-Way ANOVA ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
สถานภาพ t-test ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
อาชีพ One-Way ANOVA ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน One-Way ANOVA ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-
Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

2.1 ด้านผลติภณัฑ์ (Product) Pearson 
Correlation 

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

2.2 ด้านราคา (Price) Pearson 
Correlation 

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

2.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) Pearson 
Correlation 

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

2.4 ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) Pearson 
Correlation 

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ ผลการทดสอบ 
2.5 ด้านบุคลากร (Person) Pearson 

Correlation 
สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

2.6 ด้านกระบวนการ (Process) Pearson 
Correlation 

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

2.7ด้านกายภาพ (Physical) Pearson 
Correlation 

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสม

การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือน 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กับความพึง
พอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงบริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้ใช้บริการได้
อยา่งเหมาะสม 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความเป็นไปได้และประกอบการตัดสินใจพัฒนา
บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการพืน้ ท่ีท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสทิธิภาพในอนาคต 

3. เพื่อใช้เป็นแหลง่ข้อมูลและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจท่ีต้องการศึกษา
ค้นคว้า 

 
สมมติฐานของการวจิัย 

1. ผู้ ใช้บ ริการพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ท่ี มี ลักษณ ะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) แตกตา่งกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาด
บริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ ท่ีเคยใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
ผู้ ท่ีเคยใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนัน้ จึงค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรค านวณ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา 2559)โดยให้ค่าความผิดพลาด 5% ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาด
ตวัอย่าง จ านวน 385 คน และส ารอง 15 คนโดยนบัรวมเป็นกลุม่ตวัอย่าง  รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้สิน้ 400 คน 

การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ีกลุม่

ผู้ ท่ีใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตสาทร เขตสีลม 
เขตวฒันา เขตพญาไท และเขตปทุมวนั เน่ืองจากมี Co-Working Space ท่ีเปิดให้บริการอยู่เป็น
จ านวนมาก และเป็นพืน้ท่ีท่ีนา่จบัตามองเป็นพิเศษ (Brandbuffet) 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลในแต่ละพืน้ท่ีของเขตท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 โดยแบ่งเป็น Co-Working 
Space ในเขตสาทร เขตสีลม เขตวฒันา เขตพญาไทและเขตปทุมวนั จ านวนเขตละ 80 คน รวม
ทัง้สิน้ 400 คน 

 
ตาราง 30 แสดงการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งและจ านวนท่ีท าการส ารวจ 
 

ล าดบัท่ี สถานท่ีเก็บข้อมลู จ านวนตวัอยา่งแตล่ะเขต 
1 เขตสาทร ร้าน Paperworkbkk 80 
2 เขตวฒันา ร้าน Hubba 80 
3 เขตสลีม ร้าน S64 Coworking space 80 
4 เขตพญาไท ร้าน The Quarter Bangkok 80 
5 เขตปทมุวนั ร้าน Growth Cafe & Co 80 
 รวม 400 
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ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้ วิจัย
จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครใจและสะดวกท่ีจะให้ข้อมูล ในการตอบ
แบบสอบถาม 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ในการศกึษางานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม 
(Questionaire) เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึน้เองจากการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง น ามาสร้างเป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น เพื่อให้
ครอบคลมุข้อมลูท่ีต้องการในการประมวลผลการวิจยั ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน มีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close-ended question) และค าถามจะเป็นลักษณะให้เลือกค าตอบ (Multiple 
choices question) ได้เพียงค าตอบเดียว จ านวน 6 ข้อ  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ด้านกิจกรรมและด้านความสนใจมีลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) มาตราวดัแบบ Likert rating scale 
จ านวนรวม 6 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมีการ
ประเมินคา่แบบ 5 ระดบั ด้านความคิดเห็น มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-
ended question) มาตราวดัแบบ Likert rating scale จ านวนรวม 3 ข้อ โดยมีการประเมินคา่แบบ 
5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 21 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด 
(Close-ended question) มีหลายค าตอบให้เลือก (Multichotomo Questions) ให้เลือกเพียง
ค าตอบเดียว โดยมีการประเมินคา่แบบ 5 ระดบั 

 
 

 



  89 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสม

การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัขอ
สรุปได้ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา  
ตอนท่ี 1. วิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์  
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 207 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.25 และเป็นเพศชายจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 ตามล าดบั 
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 24-32 ปี มีจ านวน 203 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 33-41 ปี มีจ านวน 
110 คน ร้อยละ 27.50 อายรุะหวา่ง 15-23 ปี มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 อายุระหวา่ง 
42-50 ปี มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายตุัง้แต ่51 ปีขึน้ไป 
มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

เน่ืองจากผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 24-32 ปี มีจ านวน 203 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 33 ปีขึน้ไป มีจ านวน 
136 คน ร้อยละ 34 อายรุะหวา่ง 15-23 ปี มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ตามล าดบั 

ระดบัการศกึษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มี
จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีการศกึษาระดบัสงู
กวา่ปริญญาตรี มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มี
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 337 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.25 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.75 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 
มีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมามีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีจ านวน 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 
และมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั  
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เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามอาชีพ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวนน้อย
กว่า 30 คน จึงรวมอาชีพเข้ากับอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.25 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
29,000-38,999 บาท มีจ านวน 248 คนคิดคนเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
9,000-18,999 บาท มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 39,000 บาทขึน้
ไป มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space)  

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมผู้ ใช้บริการ
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ 

ด้านกิจกรรม ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ผู้ใช้บริการ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 2 ข้อ ได้แก่ ท่านมักจะเปลี่ยนสถานท่ีนั่งท างานหรือท่ีอ่าน
หนงัสือเป็นประจ า และท่านมักจะนดัประชุมงานหรือนดัพบคนรู้จักท่ี Co-Working Space โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 และ 4.65 ตามล าดับ โดยท่านมักจะไปนั่งท างานหรืออ่านหนังสือท่ี Co-
Working Space มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.19 ตามล าดบั 

ด้านความสนใจ ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 2 ข้อ ได้แก่ ทา่นชอบท าความรู้จกัและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ อ่ืนในเร่ืองต่างๆ ทัง้เร่ืองงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ และท่านสนใจธุรกิจการให้บริการ
รูปแบบใหม่ๆ โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.94 และ 4.56 ตามล าดบั โดยทา่นมักจะหาข้อมลูสถานท่ีนัง่
ท างานหรืออ่านหนงัสอืใหม่ๆ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 ตามล าดบั 

ด้านความคิดเห็น ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ ผู้ ใช้บริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 ข้อ ได้แก่ พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-
Working Space) เป็นธุรกิจท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และคิดว่าจะเป็นท่ีนิยมใน
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อนาคต และพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ช่วยให้ท างานอย่างสะดวกสบาย มี
ความสขุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.99 และ 4.36 ตามล าดบั โดยพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) ท าให้การท างานมีสมาธิ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นให้อยากท างาน มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.36 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการของ

พืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

บริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ ใช้บริการเพราะสิ่งอ านวย
ความสะดวกมีเพียงพอตอ่การใช้งาน / ใช้บริการเพราะมีสิง่อ านวยความสะดวกในการท างาน / ใช้
บริการเพราะมีเคร่ืองด่ืมหรือขนมให้บริการ   โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91  4.57 และ 4.39 
ตามล าดบั 

2. ด้านราคา (Price) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทุกข้อ ได้แก่ ใช้บริการเพราะมีช่องทางการช าระ
เงินให้เลือกหลากหลาย / ใช้บริการเพราะมีแพ็คเกจราคาให้เลือกหลากหลาย / ใช้บริการเพราะ
ราคาคุ้มคา่ เหมาะสม โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.95  4.66 และ 4.65 ตามล าดบั 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทุกข้อ ได้แก่ ใช้บริการเพราะมี
ช่องทางการช าระเงินให้เลือกหลากหลาย  / ใช้บริการเพราะราคาคุ้มค่า เหมาะสม  / ใช้บริการ
เพราะมีแพ็คเกจราคาให้เลอืกหลากหลาย โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.67  4.57 และ 4.55 ตามล าดบั 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 เม่ือพิจารณา
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เป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ ได้แก่ โปรโมชัน่ลดราคา / 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  การรีวิว / การสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นการใช้บริการฟรี โดยมีคา่เฉลี่ย
เทา่กบั 4.95  4.67 และ 4.65 ตามล าดบั 

5. ด้านบุคลากร (People) ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทุกข้อ ได้แก่ พนกังานให้ข้อมลูการใช้บริการอยา่ง
ละเอียด / พนกังานยิม้แย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ / พนกังานดแูลเอาใจใส ่โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
4.94  4.67 และ 4.66 ตามล าดบั 

6. ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 2 ข้อ ได้แก่ มีระบบจองทางออนไลน์หรือ
ทางโทรศพัท์ / ระบบการใช้บริการท่ีสะดวก โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.66 และ 4.58 ตามล าดบั โดยมี
ความพงึพอใจการให้บริการรวดเร็วอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.17 

7. ด้านการสร้างและน า เสนอลักษณ ะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลีย่เท่ากบั 4.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ใช้งานสะดวก โต๊ะเก้าอีน้ั่งสบาย / สถานท่ี
สะอาด ปลอดโปร่ง / ตกแตง่สวยงาม  โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.97  4.57 และ 4.55 ตามล าดบั 

 
สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน  
การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีลกัษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลีย่ต่อเดือนแตกตา่งกัน มีความพึงพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 
(Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีเพศ 
แตกต่างกนัมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working 
Space) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างาน
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ร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีอาย ุ
แตกต่างกนัมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working 
Space) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพงึพอใจต่อ
ส่วนป ระสมกา รตลาดบ ริกา รขอ งพื น้ ท่ี ท า งาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ใน เขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐาน ท่ี  1.3 ผู้ ใช้บ ริการพื น้ ท่ีท างานร่วมกัน  (Co-Working Space) ท่ี มี
การศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 
(Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบวา่ ผู้ ใช้บริการท่ีมีการศกึษาตา่งกัน 
มีความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมม ติฐาน ท่ี  1.4 ผู้ ใช้บ ริการพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ท่ี มี
สถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 
(Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 
(Co-Working Space) ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการ
ของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีอาชีพ 
แตกต่างกนัมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working 
Space) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบ ริการของพื น้ ท่ีท างาน ร่วมกัน  (Co-Working Space) ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 1.6 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกตา่งกันมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 
(Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมติฐานข้อท่ี 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสงู โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่นประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตา่งกนั มีประเด็นให้อภิปรายดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีมีลักษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลีย่ต่อเดือนแตกตา่งกัน มีความพึงพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน 
(Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั พบวา่ 

1. ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาด
บริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากการเข้ารับบริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท างาน ประชุม อบรม สมัมนา Workshop ท่ีมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพืน้ฐาน ซึ่งท าให้ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของชไมพร เลศิสริิลดากลุ (2559)  ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟทรู ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบวา่ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ
สถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายได้ แตกตา่งกนั มีความพงึพอใจไม่แตกตา่งกนั 
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สมมติฐานข้อท่ี 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการ
ของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง   ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้าน
กายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ซึ่ง
สอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอ้อมจันทร์ วงศ์วิเศษและคณะ (2560) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ในการเลือกใช้
บริการธุรกิจออฟฟิตร่วมแบง่ปันในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ด้านผลติภณัฑ์และด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการ
ธุรกิจออฟฟิตร่วมแบง่ปันในกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุใช้บริการ    

จากรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจตอ่สว่นประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู เน่ืองจาก
ผู้ ท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมักจะไปนั่งท างานหรืออ่านหนังสือ  นัดประชุมงาน นดัพบคนรู้จัก 
หรือเข้าร่วมกิจกรรม Workshop สมัมนาท่ี Co-Working Space จะมีความพึงพอใจในในการใช้
บริการสงู เพราะถ้าผู้ใช้บริการเป็นประจ าจะมีความต้องการจ่ายคา่ใช้บริการในราคาท่ีถกูลง ได้รับ
สว่นลด ใช้โปรโมชัน่    

จากรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสงู 
เน่ืองจากผู้ ใช้บริการมักจะหาข้อมูลสถานท่ีนัง่ท างานหรืออ่านหนงัสือใหม่ๆ สนใจหาข้อมูลธุรกิจ
การให้บริการรูปแบบใหม่ๆ และชอบท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ อ่ืนในเร่ือง
ต่างๆ ทัง้เร่ืองงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลักษณะการปฏิสมัพันธ์กันของผู้ เข้าใช้บริการในพืน้ท่ี
ท างานร่วมกนั    

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 



  96 

เน่ืองจากผู้ ใช้บริการคิดว่าการท างานในพืน้ท่ีท างานร่วมกนัท าให้การท างานมีสมาธิ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นให้อยากท างาน  ช่วยให้ท างานอยา่งสะดวกสบาย มีความสขุ และเป็นธุรกิจ
ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และคิดวา่จะเป็นท่ีนิยมในอนาคต 

สมมติฐานข้อท่ี 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่น
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านผลติภณัฑ์ (Product)  พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจมีความสมัพนัธ์กบัความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) มากท่ีสุด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสงู ผู้ ใช้บริการท่ีมีความสนใจใน
การเช่าพืน้ท่ีท างานร่วมกันจะมีความพึงพอใจเร่ืองมีเคร่ืองด่ืมหรือขนมให้บริการ  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างาน สถานท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสมในการท างาน ซึง่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อ้อมจันทร์ วงศ์วิเศษและคณะ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค ในการเลอืกใช้บริการธุรกิจออฟฟิตร่วมแบง่ปันใน
กรุงเทพมหานคร มีความพงึพอใจ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มากท่ีสดุ 

สมมติฐานข้อท่ี 2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่น
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านราคา (Price) มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมากท่ีสุดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดบัปานกลาง ผู้ ใช้บริการท่ีมีความสนใจในการเช่าพืน้ท่ีท างานร่วมกันจะมีความพึง
พอใจเร่ือง มีช่องทางการช าระเงินให้เลือกหลากหลาย  มีแพ็คเกจราคาให้เลือกหลากหลาย ราคา
คุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัญญานุช หัสดินรัตน์ (2557) ท่ีศึกษากลยุทธ์การบริหาร
ประสบการณ์ลกูค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบง่ปัน ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ใช้บริการ 
ท่ีกลา่วว่า ผู้ ใช้บริการบางรายมีความคาดหวงัต่อราคาท่ีมีความสมเหตสุมผลมาก โดยผู้ใช้บริการ
ให้ความส าคญัถึงด้านช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ธุรกิจพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) จึงควรออกแบบรูปแบบการช าระเงินท่ีสามารถช าระได้หลากหลายช่องทางมากขึน้ 
สมมติฐานข้อท่ี  

2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่ามีความสมัพนัธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านด้านความ
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สนใจมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ผู้ ใช้บริการท่ีมีความสนใจในการเช่าพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกันจะมีความพึงพอใจในท าเลท่ีตัง้หาง่าย มีความสะดวกในการใช้บริการ เวลาเปิดปิดท่ี
เหมาะสม 

สมมติฐานข้อท่ี 2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่น
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) พบว่ามีความสมัพนัธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านด้าน
กิจกรรมมากท่ีสดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ผู้ ใช้บริการท่ีใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกันเป็น
ประจ าจะมีความพึงพอใจในโปรโมชั่นลดราคา การโฆษณาประชาสมัพันธ์  การรีวิว  การสะสม
แต้มเพื่อแลกเป็นการใช้บริการฟรี 

สมมติฐานข้อท่ี 2.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่น
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านบุคลากร (Person) พบวา่มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านด้านกิจกรรมมากท่ีสดุ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ผู้ใช้บริการท่ีใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนัเป็นประจ าจะมีความ
พงึพอใจในพนกังานให้ข้อมูลการใช้บริการอยา่งละเอียด มีความยิม้แย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ  
และดแูลเอาใจใส ่

สมมติฐานข้อท่ี 2.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสว่น
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านกระบวนการ (Process) พบว่ามีความสมัพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านด้านกิจกรรม
มากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสูง ผู้ใช้บริการท่ีใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนัเป็นประจ า
จะมีความพึงพอใจในกระบวนการท่ีมีระบบจองทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ / ระบบการใช้
บริการท่ีสะดวก ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของมณีลกัษณ์ อะโคตรมี (2553) ท่ีศกึษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสารสนเทศและสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรท่ีมีต่อห้องสมดุส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร ท่ีกลา่ววา่ ด้านกระบวนการบริการมีระดบัความสาคญัตอ่ผู้ใช้บริการมาก  

สมมติฐานข้อท่ี 2.7  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจตอ่สว่น
ประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ด้านกายภาพ (Physical) พบว่ามีความสมัพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านด้านความสนใจ
มากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู ผู้ ใช้บริการท่ีมีความสนใจธุรกิจให้บริการพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกันจะมีความพึงพอใจในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ใช้งานสะดวก โต๊ะเก้าอีน้ัง่สบาย สถานท่ีสะอาด 
ปลอดโปร่ง ตกแต่งสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญานุช หสัดินรัตน์ (2557) ท่ีศึกษา
กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ท่ีกล่าวว่า ผู้ ตอ บ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ระดบัความส าคญัตอ่สภาพแวดล้อมท่ีเงียบสงบเหมาะสมตอ่การท างาน
มาก 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการพืน้ท่ี
ท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดงันี ้

1. ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.1 ด้านกิจกรรม ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมลูไปพฒันาปรับปรุงบริการให้ตรงต่อ

ความต้องการของลูกค้า ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมมี
ความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคา โปรโมชัน่ บุคลากรและกระบวนการมากท่ีสดุ 

 1.2 ด้านความสนใจ ผู้ ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปวางแผนการตลาด เพื่อ
กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค รวมถึงการท าโฆษณาในสื่อตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Webpage 
อาหาร หรือใน Social Media เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้การบริการไปสูผู่้บริโภค ซึง่จากผลการวิจัย
พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ผลติภณัฑ์ สถานท่ีและลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสดุ 

1.3 ด้านความคิดเห็น ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจยัไปวางแผนเก่ียวกับการ
สือ่สารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทศันคติ โดยอาจจะอาศยัการประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความถ่ีใน
การใช้บริการ และเพิ่มจ านวนการใช้บริการได้ซึง่จากผลการวิจยัพบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้าน
ความคิดเห็นมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกนั (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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2. ด้านความพงึพอใจสว่นประสมการตลาดบริการ 

2.1 ด้านผลติภณัฑ์ (Product) ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) 
มีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุในเร่ือง มีเคร่ืองด่ืมหรือขนมให้บริการ ผู้ประกอบการ
ควรให้ความส าคญักบับริการเสริมในเร่ืองเคร่ืองด่ืมและของวา่งเพิ่งดงึดดูผู้ใช้บริการ 

2.2 ด้านราคา (Price) ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีช่องทางการช าระเงินให้เลือกหลากหลาย 
ผู้ประกอบการควรจัดให้มีช่องทางการช าระค่าบริการมากขึน้ เช่น สามารถช าระโดยบัตรเครดิต  
สแกนจ่ายเงินทางแอพพลเิคชัน่ 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) มีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุในเร่ือง ใช้บริการเพราะร้านหางา่ย 
มีความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ  ผู้ประกอบการควรเลือกท าเลในการเปิดให้บริการท่ี
อ านวยความสะดวกกบัผู้ใช้บริการ 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-
Working Space) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง โปรโมชั่นลดราคา  ผู้
ให้บริการควรค านงึถึงการสง่เสริมการขาย ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2.5 ด้านบุคลากร (People) ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกนั (Co-Working Space) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุในเร่ือง พนกังานให้ข้อมูลการใช้บริการอย่างละเอียด 
ผู้ประกอบการควรอบรมพนกังานในเร่ืองรายละเอียดการใช้บริการ เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการ 

2.6 ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุในเร่ือง มีระบบจองทางออนไลน์หรือทาง
โทรศพัท์ ผู้ให้บริการอาจจะพฒันาช่องทางการจองเพิ่มมากขึน้ เช่น ระบบจองทางแอพพลเิคชัน่ 

2.7 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง เฟอร์นิเจอร์ใช้งานสะดวก โต๊ะเก้าอีน้ั่งสบาย ผู้ ให้บริการควรให้
ความส าคญักบัเฟอร์นิเจอร์ เลอืกใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าให้ผู้ใช้บริการรู้สกึสบายเม่ือเข้ารับบริการ 
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ข้อเสนอแนะเพื่องานวจิัยครัง้ต่อไป 
1. เน่ืองจากงานวิจัยในครัง้นีมุ้่งเน้นศึกษาถึงพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 

Space) ในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ ซึง่หากการท าวิจัยครัง้ต่อไป ผู้วิจัยเสนอให้ศึกษาความพึง
พอใจในการใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ท่ีอยู่ในแต่ละภูมิภาค/จังหวัด 
หรือปริมณฑล เพื่อท่ีจะได้น าผลการวิจัยท่ีแตกต่างกันมาท าการศึกษาเปรียบเทียบกัน และ
สามารถ วางแผนก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. ควรมีการศึกษากลุม่ตวัอย่างท่ีไม่เคยใช้บริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) เพื่อท่ีจะได้สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ รับทราบข้อมูล สาเหตุ และใช้วางกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มการใช้บริการในอนาคต 

3. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการพืน้ ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working 
Space) ท่ีมีจุดประสงค์ในการใช้บริการให้มีความหลากหลายเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 

 

 



 

ภาคผนวก 



 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจคฝุรภาพเคร่ืองมือวิจยั 
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