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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ งุ่ เน้นทีก่ ารศึกษาตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในการใช้พนื้ ทีท่ ำ� งานร่วมกัน (Co-working space)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เพือ่ สามารถแนะน�ำผูป้ ระกอบการส�ำหรับการพัฒนาธุรกิจพืน้ ทีท่ ำ� งานร่วมกัน
ให้ตอบสนองกับความต้องการของคนกลุม่ นีท้ มี่ เี พิม่ มากขึน้ ในปัจจุบนั ซึง่ ธุรกิจนีเ้ ติบโตเพิม่ ขึน้ ทุกปีประมาณ 29 โครงการต่อ
ปี และภายหลังวิกฤติโควิด-19 มีการคาดการณ์วา่ พืน้ ทีท่ ำ� งานร่วมกันจะมีความต้องการเพิม่ มากขึน้ กว่าเดิม เนือ่ งจากทัง้
พนักงานออฟฟิศ นักเรียน นักศึกษา เจ้าของกิจการ จะมีรปู แบบพฤติกรรมในการท�ำงานและการเรียนทีเ่ ปลีย่ นไป ระบบการ
เรียนแบบไฮบริด (ออนไลน์และห้องเรียน) จะถูกน�ำมาใช้มากขึ้นในมหาวิทยาลัย อยู่ที่ไหนก็สามารถท�ำงานและเรียนได้
งานวิจยั นีท้ ำ� การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยใช้บริการ Co-working space แล้วทัง้ หมด 436 คน และ
น�ำมาวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตเิ ชิงอนุมานเพือ่ หาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้ Co-working
space และการให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) และท�ำการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู เพือ่ หา
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space ผลการวิจยั พบว่า การออกแบบพืน้ ทีบ่ ริการให้หลากหลาย
การตั้งราคาให้เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจและใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม การเพิ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยใน Co-working space มีผลต่อการเพิ่มความพึงพอใจในการใช้ Co-working space ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาระบบ, ระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์, การบริหารจัดการสถานที่
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Abstract
This study focuses on finding the determinants related to satisfaction in using co-working space
among college students in Bangkok. It recommends developers how to develop co-working spaces to
fulfill the higher customer’s current demand. Co-working space market grows annually, accounting for
around 29 new projects per year. The demand of using co-working space would expectedly be much
higher after the COVID-19 pandemic crisis since both working and learning methods of office employees,
college students and business entrepreneurs would change. In the educational sector, more classes
would be changed to hybrid system (online and on-site class at the same time). They can work and
study wherever they are. In this study, the data was collected by questionnaires answered by 436
co-working space users. The data was analyzed by descriptive and inferential statistics to determine the
demographic characteristics, behaviors of using co-working space and important levels of marketing mix
(7Ps) of respondents. The multiple regression analysis was used to find the factors influencing the
satisfaction in using co-working space. According to the results, it was found that building a variety of
spaces, setting reasonable price, public relations via suitable platforms, installing safety facilities in
co-working spaces significantly affects the satisfaction in using co-working space of college students in
Bangkok.
Keywords: Co-working space, Customer satisfaction, University students, Bangkok
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1. บทน�ำ
Co-working space หรือ พื้นที่ท�ำงานร่วมกันนั้น เป็นค�ำจ�ำกัดความของ พื้นที่ที่ให้คนมาท�ำงาน ใช้สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกร่วมกัน มีการสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน (social interaction) แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ซึ่งกันและกันได้ ซึ่งถือว่า
เป็นความแตกต่างจากพื้นที่ท�ำงานทั่วไป (Gandini, 2015) Co-working space เริ่มมีบทบาทในตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ภายหลังวิกฤตอุทกภัย
ในประเทศ ท�ำให้ผู้คนส่วนใหญ่หาพื้นที่นั่งท�ำงานยากขึ้น การท�ำงานอยู่บ้านไม่ตอบสนองต่อการท�ำงานและการเรียน
เนือ่ งจากบรรยากาศและความไม่พร้อมของสิง่ อ�ำนวยความสะดวก หลายคนจึงมองหาพืน้ ทีน่ งั่ ท�ำงานร่วมกัน เช่น ร้านกาแฟ
หรือร้านอาหารที่สามารถนั่งท�ำงานได้ เมื่อมีความต้องการพื้นที่นั่งท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น จึงเริ่มมีอุปทาน เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการที่มีอยู่มากขึ้นเช่นกัน จากการเก็บข้อมูลพบว่าจ�ำนวนพื้นที่ Co-working space ในประเทศไทย ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2555 – 2559 นั้น พบว่ามีเพิ่มขึ้นจาก 4 แห่งเป็น 120 แห่ง หรือการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 29 แห่งต่อปี (จีราวัฒน์
คงแก้ว, 2561) ในกรุงเทพฯ มีอยู่เกินกว่า 70 แห่ง อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ Co-working space นี้จะได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยภายหลังจากวิกฤตโควิด 19 ในปัจจุบัน เนื่องจากคนต้องท�ำงานที่บ้าน นิสิต/นักศึกษาต้องเรียน
ออนไลน์ที่บ้านมากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่มีความสะดวกสบาย รวมทั้งในอนาคตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแบบวิถี
ใหม่ (New normal) ต้องพึง่ พาพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับความต้องการใช้บริการพืน้ ทีเ่ ช่าแบบนี้มากขึ้นแน่นอน จากงานวิจยั
ของ World Economic Forum (2021) ได้ส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน 29 ประเทศ และพบว่า 23%
ของนักศึกษา เชื่อว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ และอีก 49%
มองว่าการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบไฮบริด (มีทั้งออนไลน์และห้องเรียน) นั่นหมายความว่า กลุ่มนักศึกษาจะเป็นกลุ่ม
ลูกค้าหลักแน่นอนที่ต้องการพื้นที่ท�ำงานร่วมกัน ที่มีความพร้อมส�ำหรับทั้งเรียน ท�ำงาน และรวมไปถึงการพักผ่อนในสถาน
ที่นั้น ซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท�ำงานฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดย่อยเป็นหลัก องค์ประกอบที่
ส�ำคัญของการพัฒนา Co-working space นัน้ ไม่เพียงแต่นำ� เสนอพืน้ ทีน่ งั่ อย่างเดียว ยังต้องออกแบบตกแต่งให้มบี รรยากาศ
ภายในและภายนอกอาคาร สามารถสนับสนุนการท�ำงานและการเรียนได้อกี ด้วย อุปกรณ์หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกก็ตอ้ ง
ถูกติดตั้งให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น ความหลากหลายของรูปแบบโต๊ะ อินเตอร์เน็ต เครื่อง Printer
หรือพื้นที่พักผ่อน ห้องสมุด ห้องประชุม หรือห้องครัว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแบ่งกันใช้ได้ตลอด ซึ่งตัวอย่าง Co-working
space ที่ประสบความส�ำเร็จในกรุงเทพฯ เช่น HUBBA, Pencave, Paper Work, Naplab, Co-op, Lunchpad หรือ
Too fast to sleep เป็นต้น มีลักษณะการให้บริการที่เหมือนกัน นั่นคือ ให้บริการพื้นที่ท�ำงานร่วมกันโดยมีค่าบริการเริ่ม
ต้น มีความยืดหยุน่ ในการให้บริการสูงรองรับผูใ้ ช้บริการตลอดทัง้ วันทัง้ คืน มีอปุ กรณ์ครบวงจรพืน้ ฐาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ลักษณะส่วนผสมทางการตลาดในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งท�ำให้ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นมีความแตกต่าง
กันด้วย ดังนั้น การปรับปรุงหรือพัฒนา Co-working space ใหม่ๆ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยใดบ้างที่
ส�ำคัญและมีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บริการ Co-working space ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการพื้นที่
Co-working space นั้นสามารถปรับปรุง หรือพัฒนาโครงการให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้หลักในอนาคตที่
มีความหลากหลายมากขึ้นด้วย
ในงานวิจัยนี้ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริการ Co-working space และปัจจัย
ด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อการเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งาน Co-working
space ของนิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ผูใ้ ช้งาน Co-working space หลักในปัจจุบนั
และในอนาคตเมื่อวิกฤตโควิด-19 เริ่มลดความรุนแรงลง ประกอบกับจ�ำนวนนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี และพฤติกรรมในการเรียนจะเปลี่ยนแปลงไปการน�ำระบบการสอนออนไลน์มาใช้ควบคู่กับการเรียนในห้องเรียน
มากขึ้น (Hybrid learning system) อยู่ที่ไหนก็เข้าเรียนได้ (ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด, 2564) ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้จะสามารถ
แนะน�ำผู้ประกอบการสถานที่ให้บริการพื้นที่ท�ำงานร่วมกันเพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาพื้นที่
Co-working space ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตได้มากขึ้น
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2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีต
งานวิจัยของ Capdevila (2013) และ Khoirunurrofik (2020) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการ Co-working space ในจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย พบว่า ต�ำแหน่งที่ตั้งของ Co-working space และ อัตรา
ค่าบริการ (Deskmag, 2012) มีผลต่อความพึงพอใจอย่างมีนยั ส�ำคัญ ธุรกิจ Co-working space จะเติบโตมากขึน้ ในอนาคต
เนือ่ งจากพฤติกรรมการท�ำงาน และการใช้พนื้ ทีท่ ำ� งานทีเ่ ปลีย่ นไป โดย Berbegal-Mirabent (2021) ได้กล่าวว่าปัจจัยหลัก
ในการพัฒนาธุรกิจนี้นั้น มี 4 ปัจจัย คือ ต�ำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม, ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ท�ำงานร่วมกัน, โมเดลทาง
ธุรกิจ และการสร้างชุมชนของพื้นที่ท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนบรรยากาศในพื้นที่ Co-working
space อยู่เสมอ (dynamic atmosphere) จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น (Fuzi, 2015) ยังมีอีกหลายงานวิจัย
ทีพ่ บว่าปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผูใ้ ช้ Co-working space มีผลต่อความพึงพอใจเพิม่ มากขึน้
Rothe et.al. (2011) พบว่า อายุ เพศ ระยะเวลาในการใช้ Co-working space มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
Co-working space มากขึ้น นอกจากนั้นผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุน้อยจะชอบพื้นที่ท�ำงานที่สามารถกระตุ้น
การท�ำงานเป็นทีมกันได้ ส่วนผูใ้ ช้ทอี่ ายุมากขึน้ จะชอบพืน้ ทีส่ ว่ นตัวในการท�ำงาน ส�ำหรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย
นั้น มนัสภร สีเมฆ (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Co-working space ในกรุงเทพ ของกลุ่มคนอายุ
18 ปีขนึ้ ไป พบว่า สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจด้านราคา มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ในการใช้บริการ ปวันรัตน์ อิ่มเจริญกุล (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ Co-working
space ในกรุงเทพ พบว่า อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space
และปัจจัยด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ และปัจจัยด้านระบบการจัดการบริเวณพื้นที่ให้บริการนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเข้าใช้ Co-working space อ้อมจันทร์ วงศ์วิเศษ และวิลาสินี ยนต์วิกัย (2560) พบว่า อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการ ที่แตกต่างกันนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space ในกรุงเทพ
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่น�ำปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 4Ps เข้ามาพิจารณาในการให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
Co-working space โดย Hatthawijitkul & Jarito (2017) พบว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ (Product) และสถานที่ (Place)
และราคา (Price) มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้ Co-working space ตามล�ำดับ
2.2 ปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด (7Ps)
Kotler & Keller (2009) ได้กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ จะใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง 4Ps ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่หรือ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งต่อมาพบว่ามีองค์ประกอบ
ทีเ่ กีย่ วข้องอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ
(Process) จึงเป็นนิยามของ ส่วนประสมทางการตลาด “7Ps” เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดธุรกิจบริการ โดยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) มีความหมายดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือ
บริการทีธ่ รุ กิจเสนอเพือ่ สร้างประโยชน์และคุณค่า และตอบสนองตามความต้องการ รวมไปถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู้ บั
บริการ (2) ราคา (Price) คือ การตั้งราคาสินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่ได้รับจากการบริการ
กับราคาที่ต้องจ่ายก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ (3) การจัดจ�ำหน่าย (Place) คือ การตัดสินใจเลือกท�ำเลที่ตั้ง ของสถานที่
ที่ให้บริการ โดยต้องค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางซึ่งเป็นปัจจัยที่ธุรกิจบริการต้องให้ ความส�ำคัญเป็นอย่างมากและ
ท�ำเลที่เลือกต้องครอบคลุมในพื้นที่ ที่กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่ให้ได้มากที่สุด (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
คือ การสือ่ สารข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เพือ่ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ จากผูใ้ ห้บริการไปสูผ่ รู้ บั บริการด้วยเครือ่ งมือทางการ
สือ่ สารการตลาด (5) ด้านบุคคล (People) เป็นการจัดการทีเ่ กีย่ วกับคนหรือพนักงาน เช่น การคัดเลือกพนักงาน การอบรม
พนักงาน การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า การรับมือกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้และ
ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจจากการที่ลูกค้าได้สัมผัสกับบุคลากรที่มาให้บริการ (6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ หรือสัมผัสได้จากการเลือกสินค้าหรือมาใช้บริการ
(7) ด้านกระบวนการ (Process) คือ กระบวนการ และขั้นตอนในการให้บริการ มาตรฐานของการให้บริการ เพื่อสามารถ
ส่งมอบบริการได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
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จากทีก่ ล่าวมานัน้ ส่วนผสมทางการตลาดเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญต่อการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจสินค้าและบริการ และ
มีผลต่อการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าและบริการได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น�ำปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 7Ps
มาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้สถานที่บริการพื้นที่ท�ำงาน
(Co-working Space) ของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยใดศึกษามา
ก่อนหน้านี้ เพือ่ ให้เห็นถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา Co-working space ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการท�ำงาน
และการศึกษาของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของธุรกิจ Co-working space ในอนาคต

3. วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ ที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้
Co-working space และปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อการเพิ่มความพึงพอใจใน
การใช้บริการ Co-working space ภายหลังจากวิกฤตโรคระบาดโควิด ซึ่งปัจจัยทั้ง 7 นี้ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
(Product), ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ต่อมามีตัวแปรเพิ่มเติมอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) ซึ่งถูกน�ำมาสร้างเป็นค�ำถามในแบบสอบถามปลายปิด (Closed-end form)
โดยมี ค� ำ ถามย่ อ ยๆ ตามตารางที่ 2 การเก็ บ ข้ อ มู ล แบบสอบถามนั้ น ท� ำ โดยการเก็ บ แบบสอบถามออนไลน์
(Online questionnaire survey) กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น Line group และ Facebook
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งแบบสอบถามผ่านทางหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
หลังจากได้ข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับแล้ว ผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่สมบูรณ์และน�ำไป
วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส�ำคัญ คือ ส่วนที่ (1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ส่วนที่
(2) พฤติกรรมการใช้ Co-working space และส่วนที่ (3) ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้ Co-working
space และในค�ำถามข้อสุดท้าย คือ ความพึงพอใจต่อการใช้ Co-working space ซึ่งในค�ำถามส่วนที่ 3 และค�ำถามข้อ
สุดท้ายนั้น ใช้การวัดแบบ 5-point Likert scale มีช่วงระดับคะแนน 1-5 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง - เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เมื่อเก็บ
ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะท�ำการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability test) ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ที่ระดับการยอมรับไม่ต�่ำกว่า 0.7 (Nunnaly, 1978)
ช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ส�ำหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ กลุม่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึง่ จากการค้นคว้าข้อมูลในปัจจุบนั ไม่ทราบ
จ�ำนวนที่แน่นอน ดังนั้น จึงใช้การค�ำนวณหาจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีของ Cochran (1977) ดังนี้

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
p = สัดส่วนของประชากร โดยในกรณีที่ไม่ทราบสัดส่วนประชากร ก�ำหนดให้ p = 0.5
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส�ำคัญ (ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส�ำคัญ 0.05 มีค่า
Z = 1.95)
ดังนั้นค�ำนวณจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำ คือ 384.16 หรือ 385 คน (ตามการค�ำนวณด้านล่าง) ซึ่งจากการเก็บข้อมูล
นั้น ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ในข้อมูลทั้งสิ้น 436 คน ซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำที่ต้องการ
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 436 คน
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
statistics) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้
Co-working space จะใช้การอธิบายข้อมูลในรูปแบบแจงแจงความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าร้อยละ
(percentage) ส่วนข้อมูลด้านความส�ำคัญของปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดต่อการใช้ Co-working space จะเพิม่ การ
วิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard deviation: SD) และการแปลความหมายเพื่อจัดล�ำดับคะแนนเฉลี่ย
ตามตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงการแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่าง ๆ
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ความหมาย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

- การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานนั้น ผู้วิจัยใช้วิธี Independent Sample t-test ส�ำหรับการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้ Co-working space ของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน เช่น เพศ, กลุ่มระดับ
การศึกษา (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท), กลุ่มอายุ (กลุ่ม 18-22 ปี และ กลุ่มที่มากกว่า 22 ปีขึ้นไป) และใช้วิธี One way
ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน เช่น ด้านรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน, ความถี่ในการใช้ Co-working space, ระยะเวลาในการใช้ Co-working space ต่อครั้ง และ จ�ำนวนสมาชิกผู้ใช้
Co-working space ร่วมกันเฉลีย่ ในแต่ละครัง้ เป็นต้น และใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis: MRA) เพื่อหาปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Co-working
space ของนิสิต/นักศึกษาในอนาคตภายหลังจากวิกฤตโควิด-19 โดยก�ำหนดให้มีค่าการทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่นทาง
สถิติที่ 95% หรือ p < 0.05 โดยมีกรอบแนวคิดงานวิจัยดังภาพที่ 1 สมการถดถอยพหุคูณ ดังต่อไปนี้
(1)
โดย

Y คือ คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space
X1-k คือ ค่าคะแนนปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ซึ่งมีตัวแปรย่อยทั้งสิ้น 34 ตัวแปร (k = 34)
B_(0 ) คือ ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย และ β_(1-k ) คือ ค่าคงที่ของตัวแปรอิสระ
ε คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูลนั้น นอกจากจะวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามผ่านสัมประสิทธิ์
Cronbach’s alpha แล้ว ผู้วิจัยจะท�ำการวิเคราะห์การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multi-collinearity)
ด้วยการวัดค่า VIF (Variance Inflation Factor) (ต้องมีค่าน้อยกว่า 10) และ Tolerance (ต้องมีค่ามากกว่า 0.1) อีกด้วย
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตารางที่ 2 ตัวแปรและค�ำถามย่อยในด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps)
ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด (7Ps)

ชื่อย่อตัวชี้วัดย่อย
Product_1

Product

Product_2
Product_3
Product_4
Product_5
Product_6

ค�ำถามในแบบสอบถาม
ลักษณะของพื้นที่ให้บริการมีให้เลือกหลากหลาย เช่น พื้นที่นั่งคน
เดียว พื้นที่นั่งได้หลายคนแบบโต๊ะยาวหรือโต๊ะกลม พื้นที่นั่งพื้นสไตล์
ญี่ปุ่น ห้องประชุมขนาดเล็ก เป็นต้น
พื้นที่ให้บริการกว้างขวาง ปลอดโปร่ง สะดวกสบาย
มีอินเตอร์เน็ตให้บริการฟรี ครอบคลุมทุกพื้นที่และรวดเร็วต่อการใช้
บริการ
มีปลั๊กไฟมีเพียงพอต่อการใช้บริการ
การแบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น พื้นที่ห้องประชุม
และพื้นที่นั่งปกติ
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างอื่นครบครัน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
จอ Projector กระดานไวท์บอร์ด เป็นต้น
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด (7Ps)
Price

Place

ชื่อย่อตัวชี้วัดย่อย
Price_1
Price_2
Price_3
Location_1

Location_2
Location_3
Promotion_1

Promotion

Promotion_2
Promotion_3
Promotion_4
Promotion_5
Promotion_6
Staff_1
Staff_2

People

Staff_3
Staff_4
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ค�ำถามในแบบสอบถาม
ราคามีความเหมาะสมกับริการที่ได้รับ
ราคามีความดึงดูดให้ใช้บริการ
ราคาคุ้มค่ากับระยะเวลาที่ให้ใช้บริการ
ท�ำเลที่ตั้งของ Co-Working Space เข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวกใน
การเดินทาง เช่น อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า และระบบขนส่งสาธารณะ
อื่นๆ
ท�ำเลที่ตั้งของ Co-Working Space อยู่ใกล้กับแหล่งจับจ่ายใช้สอย
เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร และศูนย์การค้า
ท�ำเลที่ตั้ง Co-Working Space อยู่ใกล้กับพื้นที่ธรรมชาติ เช่น
สวนสาธารณะ แม่น�้ำ เป็นต้น
ลักษณะการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ Co-working space
มีความน่าสนใจ
มีการประชาสัมพันธ์ Co-working ในสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
มีการจัดกิจกรรมภายใน Co-working space ที่น่าสนใจอย่าง
สม�่ำเสมอ
มีการใช้ช่องทางสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
มีการจัดโปรโมชันที่น่าสนใจ เช่น ลดราคา ระบบบัตรสมาชิก
ระบบสะสมแต้ม เป็นต้น
สิทธิพิเศษที่ได้รับสามารถใช้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
มีจ�ำนวนพนักงานที่เพียงพอในการให้บริการ
พนักงานมีความพร้อมในการให้ข้อมูลและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง
พนักงานแสดงออกถึงความจริงใจในการให้บริการ เช่น รอยยิ้ม
น�้ำเสียง
พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด (7Ps)

Physical

Process

ชื่อย่อตัวชี้วัดย่อย
Physical_1
Physical_2
Physical_3
Physical_4
Physical_5
Physical_6
Physical_7
Process_1
Process_2
Process_3
Process_4
Process_5

ค�ำถามในแบบสอบถาม
มีแสงสว่างที่เพียงพอ
อุณหภูมิภายในที่เหมาะสมต่อการใช้บริการเป็นระยะเวลานาน
การตกแต่งภายในมีความเหมาะสมและสวยงาม
การตกแต่งภายนอกมีความเหมาะสมและสวยงาม
บรรยากาศภายในให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
สถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
ห้องน�้ำสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า
กระบวนการส่งมอบการให้บริการลูกค้าเป็นอย่างมีระเบียบแบบแผน
และรวดเร็ว
มีกระบวนการท�ำงานที่กระชับและไม่ซับซ้อน
มีกระบวนการส่งมอบการบริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
มีขั้นตอนการดูแลความปลอดภัย รวมทั้งระบบป้องกันความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
มีกระบวนการท�ำความสะอาด ก�ำจัดเชื้อโรคในพื้นที่ Co-working
space ที่เป็นระบบ

4. ผลการศึกษา
จากการท�ำการทดสอบความเชื่อมั่นของข้อมูลในปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) นั้น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
Cronbach’s alpha อยูท่ ี่ 0.927 (> 0.7) ซึง่ ถือว่าแบบสอบถามทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลนัน้ มีความน่าเชือ่ ถือมาก หลัง
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา และข้อมูลเชิงอนุมานของผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ 436 คน และสามารถ
อธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
4.1 ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง และพฤติกรรมการใช้บริการ Co-working space
จากตารางที่ 3 เป็นการแจกแจงข้อมูลลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างนิสติ /นักศึกษาทีเ่ คยใช้บริการ Co-working space
ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนทัง้ สิน้ 436 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (64.68%) และมีอายุอยูร่ ะหว่าง 18-22 ปี (92.20%)
ส่วนใหญ่กำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี (94.04%) และมากกว่าครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้เฉลีย่
ต่อเดือนระหว่างระหว่าง 5,000-15,000 บาท (64.90%) ส�ำหรับลักษณะพฤติกรรมในการใช้ Co-working space
ของกลุม่ ตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ Co-working space เฉลีย่ เดือนละ 5-10 ครัง้ (41.06%) และ 2-4 ครัง้
(38.53%) ตามล�ำดับ ระยะเวลาในการใช้บริการแต่ละครัง้ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 3-6 ชัว่ โมง (50.46%) และ 6-12 ชัว่ โมง (27.98%)
ตามล�ำดับ และส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการเป็นกลุม่ จ�ำนวนเฉลีย่ ที่ 3-5 คน (54.82%) และ 2 คน (24.54%) ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 3 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการใช้บริการ Co-working space
ปัจจัย
จ�ำนวนตัวอย่าง (คน)
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระยะเวลาในการใช้บริการ

จ�ำนวนผู้เช้าใช้บริการร่วม
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ชาย
หญิง
18-22 ปี
22-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
< 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท

จ�ำนวน (คน)
436
154
282
402
34
0
410
26
0
0
47
166

เปอร์เซ็นต์
100
35.32
64.68
92.20
7.80
0.00
94.04
5.96
0.00
0.00
10.78
38.07

10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
> 20,001 บาท
<1 ชั่วโมง
1-3 ชั่วโมง
3-6 ชั่วโมง
6-12 ชั่วโมง
12-24 ชั่วโมง
คนเดียว
2 คน
3-5 คน
>5 คน

117
70
36
2
75
220
122
17
58
107
239
32

26.83
16.06
8.26
0.46
17.20
50.46
27.98
3.90
13.30
24.54
54.82
7.34

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

4.2 ความส�ำคัญของปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space
เมื่อพิจารณาการให้ความส�ำคัญของปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
Co-working space ในกรุงเทพมหานคร ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด (ตารางที่ 4) จะเห็นได้วา่ ในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เกือบ
ทุกปัจจัยอยูใ่ นเกณฑ์ เห็นด้วยอย่างยิง่ ยกเว้น ปัจจัยด้าน Product_6 (มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกทีค่ รบครันใน Co-working
space) ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ และปัจจัยด้านการบริการปลัก๊ ไฟให้เพียงพอ (Product_4), มีอนิ เตอร์เน็ตฟรี ทีค่ รอบคลุม
ในพื้นที่ (Product_3) และ พื้นที่บริการกว้างขวาง ปลอดโปร่ง (Product_2) มีความส�ำคัญมากที่สุดสามอันดับแรก
ด้วยคะแนนเฉลีย่ 4.45, 4.44 และ 4.41 ตามล�ำดับ
ด้านราคา (Price) นัน้ กลุม่ ตัวอย่างให้ควาส�ำคัญกับ ราคาทีค่ มุ้ ค่าเทียบกับระยะเวลาในการให้บริการ (Price_3) ส�ำคัญ
มากทีส่ ดุ ทีค่ ะแนนเฉลีย่ 4.38 และด้านต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของโครงการ (Place) นัน้ เห็นได้ชดั ว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�ำคัญมาก
ทีส่ ดุ กับ ท�ำเลของ Co-working space ทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ (Location_1) และ ใกล้แหล่งจับจ่ายใช้สอย
เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (Location_2) ด้วยคะแนนเฉลีย่ 4.50 และ 4.30 ตามล�ำดับ
ด้านรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ กับปัจจัยด้านการน�ำสิทธิพเิ ศษ
ทีไ่ ด้รบั ไปใช้ได้อย่างง่ายและสะดวก (Promotion_6) และ การจัดโปรโมชัน่ ทีน่ า่ สนใจ เช่น การลดราคา ระบบบัตรสมาชิก
ระบบสะสมแต้ม เป็นต้น (Promotion_5) ด้วยคะแนนเฉลีย่ 4.26 และ 4.11 ตามล�ำดับ
ด้านบุคคากร (People) นัน้ กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ กับ พนักงานให้ความช่วยเหลือและแก้ปญ
ั หาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Staff_4) และ การให้บริการด้วยความจริงใจ มี service mind ทีด่ ี (Staff_3) ด้วยคะแนนเฉลีย่ 4.37
และ 4.34 ตามล�ำดับ
ด้านกายภาพ (Physical) กลุม่ ตัวอย่างให้คะแนนสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับกลุม่ ปัจจัยด้านอืน่ ๆ โดยปัจจัยย่อย 2 อันดับ
แรกทีใ่ ห้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ คือ Physical_6 และ Physical_7 นัน้ คือ สถานที่ Co-working space ต้องมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และปราศจากเชือ้ โรค และ ห้องน�ำ้ ทีใ่ ห้บริการต้องมีความสะอาดและเพียงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ ข้ามาใช้บริการ
ในแต่ละวัน โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.62 และ 4.58 ตามล�ำดับ
ด้านกระบวนการ (Process) นัน้ กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�ำคัญกับ กระบวนการท�ำความสะอาด ก�ำจัดเชือ้ โรคในพืน้ ที่
(Process_5) กระบวนการส่งมอบการให้บริการกับลูกค้าอย่างมีระเบียบแบบแผน และรวดเร็ว (Process_1) และให้บริการได้
ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า (Process_3) มีคะแนนเฉลีย่ 4.40, 4.38 และ 4.37 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 4 คะแนนเฉลีย่ ของปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้ Co-working space
ปัจจัย

Product

Price

ปัจจัยย่อย/ตัวชี้วัด
Product_1
Product_2
Product_3
Product_4
Product_5
Product_6
Price_1
Price_2
Price_3

Mean
4.24
4.41
4.44
4.45
4.21
3.98
3.97
3.56
4.38

Std. Deviation
0.77
.82
.77
.76
.84
.98
.90
1.15
.79

การแปลผล
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ปัจจัย
Place

Promotion

People

Physical

Process

ปัจจัยย่อย/ตัวชี้วัด
Location_1
Location_2
Location_3
Promotion_1
Promotion_2
Promotion_3
Promotion_4
Promotion_5
Promotion_6
Staff_1
Staff_2
Staff_3
Staff_4
Physical_1
Physical_2
Physical_3
Physical_4
Physical_5
Physical_6
Physical_7
Process_1
Process_2
Process_3
Process_4
Process_5

Mean
4.50
4.30
3.74
3.99
4.03
3.96
3.94
4.11
4.26
3.94
4.22
4.34
4.37
4.49
4.42
4.25
4.00
4.43
4.62
4.58
4.38
4.25
4.22
4.37
4.40

Std. Deviation
.67
.75
1.13
.84
.83
.92
.91
.94
.89
.81
.80
.79
.76
.60
.69
.77
.90
.70
.60
.67
.75
.80
.80
.80
.73

การแปลผล
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

โดยคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space เฉลีย่ (ตัวแปรตาม) ของกลุม่ ตัวอย่าง คือ 4.20 (เห็นด้วย)
โดยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) คือ 0.64
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4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการ
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของการให้คะแนนความพึงพอใจระหว่างกลุ่ม โดยพิจารณาจากปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้บริการ Co-working space ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ความถีใ่ นการใช้บริการ ระยะเวลาเฉลีย่ ต่อการใช้บริการต่อครัง้ และจ�ำนวนผูเ้ ข้าใช้บริการร่วมต่อครัง้ ด้วยวิธี Independent
sample T-test และ One way ANOVA ส�ำหรับข้อมูล 2 กลุม่ และ มากกว่า 2 กลุม่ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกันนัน้ พบว่า คะแนน
ความพึงพอใจการใช้บริการของเพศชาย (4.25) มากกว่าเพศหญิง (4.18) ด้านการศึกษานัน้ กลุม่ นิสติ /นักศึกษาระดับปริญญา
โทมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space ทีผ่ า่ นมา (4.23) มากกว่า กลุม่ ระดับปริญญาตรี (4.20) และอายุระหว่าง
22-30 ปี (4.26) มีความพึงพอใจในการใช้บริการ มากกว่า กลุม่ อายุ 18-22 ปี (4.20) และกลุม่ คนทีใ่ ช้บริการ Co-working
space 10-20 ครัง้ ต่อเดือนและใช้ตอ่ ครัง้ ระหว่าง 6-12 ชัว่ โมง มีความพึงพอทีส่ งู ทีส่ ดุ ที่ 4.48 และ 4.26 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space ทีแ่ ตก
ต่างกันนัน้ พบว่า มีเพียงปัจจัยย่อยด้านความถีใ่ นการใช้บริการทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจทีแ่ ตกต่างกัน โดยมี
ค่า F เท่ากับ 7.442 และ Sig = 0.00 (p < 0.05) ในขณะทีป่ จั จัยย่อยด้านอืน่ ๆ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การให้คะแนนความพึง
พอใจทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ (Sig > 0.05)
4.4 การวิเคราะห์ปจั จัยด้านส่วนผสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุม่ ตัวอย่าง 436 คน เพือ่ ตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อ
ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ Co-working space โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple
Regression Analysis: MRA) ด้วยวิธี Enter มาใช้ทดสอบ จากตารางที่ 5 เมือ่ ท�ำการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระ
(Multicollinearity) ของตัวแปรย่อย (ตัวแปรอิสระ) ทัง้ 34 ตัวแปร พบว่าตัวแปรย่อยทัง้ หมดมีความเป็นอิสระจากกัน โดยค่า
Tolerance ทัง้ หมดมีคา่ มากกว่า 0.1 และเข้าใกล้ 1 ส่วนค่า VIF (Variance Inflation Factor) ทัง้ หมดทุกปัจจัยมีคา่ น้อยกว่า
10 (Hair et al., 1995) นอกจากนัน้ ผลการทดสอบตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง (Autocorrelation) ยังพบว่า
ค่า Dubin-watson มีคา่ เท่ากับ 2.056 ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 1.50-2.50 ซึง่ หมายความว่า ตัวแปรอิสระทีน่ ำ� มาใช้ในการทดสอบ
ทัง้ หมดนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ภายในตัวเอง
จากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ความถดถอย พบว่าในปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ส�ำหรับการพัฒนา
Co-working space นัน้ มีปจั จัยหลัก 4 กลุม่ หลักเท่านัน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ ี่ p < 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) รายการส่งเสริมการขาย (Promotion) กระบวนการ
(Process) โดยมีปจั จัยย่อย/ตัวชีว้ ดั ย่อย ทีม่ อี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ Product_1, Price_1,
Promotion_1 & Promotion_4, Process_1 & Process_4 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ Beta อยูท่ ี่ 0.110, 0.077, 0.107, 0.137,
0.098 และ 0.097 ตามล�ำดับ ขณะที่ Promotion_2 มีอทิ ธิพลเชิงลบต่อความพึงพอใจทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ p<0.05 และ
มีคา่ สัมประสิทธิ์ Beta เท่ากับ -0.154 ขณะทีค่ า่ คงที่ (Constant) มีอทิ ธิพลทางสถิตอิ ย่างมีนยั ส�ำคัญ p<0.05 และมีคา่
สัมประสิทธิ์ Beta เท่ากับ 1.291 สามารถสร้างสมการถดถอยพหุคณ
ู เชิงเส้นตรง ซ่งเป็นสมการท�ำนายคะแนนความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ Co-working space ในกรุงเทพฯ ของนิสติ /นักศึกษาดังต่อไปนี้
Y = 1.291+ 0.110 (Product_1) + 0.077(Price_1) + 0.107 (Promotion_1) – 0.154(Promotion_2) +
0.137 (Promotion_4) + 0.098 (Process_1) + 0.097 (Process_4)
อธิบายได้วา่ เมือ่ คะแนนของตัวแปรในด้านลักษณะของพืน้ ที่ Co-working space มีความหลากหลาย, ราคามีความ
เหมาะสมกับบริการทีไ่ ด้รบั , การประชาสัมพันธ์มคี วามน่าสนใจ, การใช้ชอ่ งทางสือ่ สารทีเ่ หมาะสม, กระบวนการส่งมอบบริการ
ให้ลกู ค้ามีแบบแผนและรวดเร็ว และมีขนั้ ตอนการดูแลความปลอดภัย รวมทัง้ ติดตัง้ ระบบอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย
ภายใน Co-working space เพิม่ ขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท�ำให้ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสูงขึน้ 0.11, 0.077, 0.107, 0.137,
0.098 และ 0.097 ตามล�ำดับ
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อธิบายได้วา่ เมือ่ คะแนนของตัวแปรในด้านลักษณะของพืน้ ที่ Co-working space มีความหลากหลาย, ราคามีความเหมาะ
สมกับบริการทีไ่ ด้รบั , การประชาสัมพันธ์มคี วามน่าสนใจ, การใช้ชอ่ งทางสือ่ สารทีเ่ หมาะสม, กระบวนการส่งมอบบริการให้
ลูกค้ามีแบบแผนและรวดเร็ว และมีขนั้ ตอนการดูแลความปลอดภัย รวมทัง้ ติดตัง้ ระบบอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย
ภายใน Co-working space เพิม่ ขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท�ำให้ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสูงขึน้ 0.11, 0.077, 0.107, 0.137,
0.098 และ 0.097 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู
ตัวแปรชี้วัด
(Constant)
Product_1
Product_2
Product_3
Product_4
Product_5
Product_6
Price_1
Price_2
Price_3
Location_1
Location_2
Location_3
Promotion_1
Promotion_2
Promotion_3
Promotion_4
Promotion_5
Promotion_6
Staff_1
Staff_2
Staff_3
Staff_4
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Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1.291
.301
.110
.042
-.002
.045
-.027
.044
.049
.047
-.002
.042
.041
.036
.077
.033
.032
.025
-.003
.039
-.024
.052
.023
.042
.003
.030
.107
.050
-.154
.049
.036
.042
.137
.048
.033
.042
-.024
.046
.075
.046
.057
.049
-.043
.048
.067
.053

Standardized
Coefficients
Beta
.132
-.002
-.032
.058
-.003
.063
.108
.057
-.003
-.024
.027
.004
.140
-.199
.051
.195
.049
-.033
.095
.070
-.053
.079

t

Collinearity Statistics
Tolerance

4.291*
2.630*
-.038
-.603
1.045
-.056
1.160
2.332*
1.279
-.065
-.454
.552
.082
2.151*
-3.136*
.845
2.838*
.784
-.527
1.635
1.148
-.889
1.249

.656
.487
.591
.529
.546
.561
.771
.838
.705
.566
.678
.575
.390
.410
.449
.351
.428
.414
.491
.439
.470
.415

VIF
1.525
2.053
1.692
1.889
1.831
1.782
1.297
1.194
1.419
1.766
1.475
1.739
2.562
2.440
2.228
2.850
2.339
2.417
2.038
2.280
2.127
2.409
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวแปรชี้วัด

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

t

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

Physical_1

-.014

.060

-.013

-.239

.520

1.923

Physical_2

.039

.050

.042

.779

.567

1.764

Physical_3

.045

.046

.055

.978

.528

1.892

Physical_4

-.005

.044

-.007

-.112

.430

2.326

Physical_5

.050

.053

.055

.943

.489

2.043

Physical_6

.030

.060

.028

.498

.519

1.925

Physical_7

.036

.053

.038

.678

.536

1.866

Process_1

.098

.051

.115

1.912*

.459

2.180

Process_2

.060

.049

.075

1.232

.441

2.270

Process_3

.030

.050

.037

.591

.412

2.425

Process_4

.097

.047

.122

2.081*

.484

2.065

Process_5

.067

.052

.077

1.288

.467

2.140

ค่า R square = 0.338, Adjusted R square = 0.282, F = 6.014 (Sig< 0.05)
* นัยส�ำคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05

5. การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space ของนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ซึง่ ถือว่าเป็นลูกค้ากลุม่ หลักของธุรกิจ Co-working space นี้ ซึง่ งานวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษา
ปัจจัยทางด้านลักษณะบุคคล พฤติกรรมในการใช้บริการ และส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ความพึง
พอใจในการใช้บริการ กับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 436 คน ซึง่ ได้ใช้บริการ Co-working space ทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพฯ โดยใช้การวิเคราะห์
สถิตเิ ชิงพรรณนาและอนุมานเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จากผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง เป็นนิสติ /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 5,000-15,000 บาท เข้าใช้
บริการ Co-working space เฉลีย่ ประมาณ 5-10 ครัง้ ต่อเดือน และมีระยะการใช้บริการ 6-12 ชัว่ โมง และส่วนใหญ่ใช้บริการ
เป็นกลุม่ จากการศึกษาความส�ำคัญของปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) นัน้ เห็นได้ชดั เจนว่า ถ้าเจ้าของโครงการ
Co-working space ทีต่ อ้ งปรับปรุงรูปลักษณ์ การให้บริการพืน้ ที่ เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจของคนกลุม่ นีน้ นั้ จ�ำเป็นต้องให้ความ
ส�ำคัญกับ การจัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นต่อการใช้งานให้เพียงพอ เช่น ปลัก๊ ไฟ ฟรีอนิ เตอร์เน็ตครอบคลุมในพืน้ ทีใ่ ห้
บริการ รวมทัง้ ต้องตัง้ ราคาทีร่ สู้ กึ คุม้ ค่าต่อการใช้งาน ท�ำเลของโครงการต้องสะดวกในการเดินทาง เข้าถึงได้งา่ ย อยูไ่ ม่ไกลจาก
พืน้ ทีจ่ บั จ่ายใช้สอย มีการจัดรายกรส่งเสริมการขาย เช่น มีสทิ ธิพเิ ศษ ส่วนลด ระบบสมาชิกให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการเป็น
ประจ�ำ รวมทัง้ พนักงานต้องมีความรูค้ วามช�ำนาญในการแก้ไขปัญหาในการให้บริการอย่างรวดเร็ว และมี Service mind ทีด่ ี
และต้องจัดพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ปราศจากเชือ้ โรค โดยต้องมีกระบวนส่งมอบบริการให้กบั ลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วและเป็นแบบแผน ซึง่ เป็นสิง่ ทีล่ กู ค้ากลุม่ นีใ้ ห้ความส�ำคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มีเฉพาะปัจจัยด้านความถีใ่ น
การใช้บริการเท่านัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ ความพึงพอใจในการใช้บริการทีแ่ ตกต่างกันของลูกค้ากลุม่ นี้

61

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

จากผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมในการใช้บริการ ด้านความถีใ่ นการเข้าใช้บริการทีแ่ ตกต่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครนัน้ มีความสัมพันธ์ตอ่ ความพึงพอใจในการใช้ Co-working space ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ของอ้อมจันทร์
วงศ์วเิ ศษ และวิลาสินี ยนต์วกิ ยั (2560) และเมือ่ วิเคราะห์ถงึ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการการเพิม่ ความพึงพอใจในการใช้บริการ
Co-working space ของกลุม่ ตัวอย่างนีด้ ว้ ยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regression analysis) ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) รายการส่งเสริมการขาย (Promotion) กระบวนการ (Process) มีผลต่อ
การเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยที่มีผลนั้น สามารถเสนอแนะ
ผูป้ ระกอบการ นักพัฒนาโครงการ Co-working space ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ในอนาคตได้ คือ ในการออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
ต้องมีความหลากหลาย เช่น มีรปู แบบโต๊ะทีน่ งั่ แบบเดีย่ ว และแบบกลุม่ โต๊ะยาว หรือโต๊ะนัง่ พืน้ แบบญีป่ นุ่ เป็นต้น, การตัง้ ราคา
ให้มคี วามเหมาะสมกับบริการทีไ่ ด้รบั , การประชาสัมพันธ์มคี วามน่าสนใจ, การใช้ชอ่ งทางสือ่ สารทีเ่ หมาะสม, กระบวนการ
ส่งมอบบริการให้ลกู ค้ามีแบบแผนและรวดเร็ว และมีขนั้ ตอนการดูแลความปลอดภัย รวมทัง้ ติดตัง้ ระบบอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
ความปลอดภัยภายใน Co-working space เช่น กล้อง CCTV หรือ อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายจากคนและสถานทีอ่ นื่ ๆ เป็นต้น
จะมีผลท�ำให้กลุม่ นิสติ /นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ Co-working space ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ มีความแตกต่างจาก
ผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมาในประเทศไทยของ Hatthawijitkul (2017) ทีพ่ บเพียง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่ และ อัตราค่าใช้
บริการ มีผลต่อการใช้งาน Co-working space ในประเทศไทย จากผลวิจยั นี้ คาดหวังว่าผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ผูป้ ระกอบการ
ในธุรกิจ Co-working space ตลอดจนผูก้ ำ� หนดนโยบายทางด้านการใช้ประโยชน์บนทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานคร จะสามารถ
ส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจ Co-working space ทีเ่ ป็นพืน้ ทีท่ ำ� งานของนิสติ นักศึกษา ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายใหญ่ในธุรกิจนี้
ภายหลังวิกฤติโควิด 19 ได้อย่างมีดขี นึ้
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