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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ ทาการศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha
ของแบบสอบถาม ได้ค่าเท่ากับ 0.883 เครื่ องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
SPSS ซึ่งใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis test) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุ คู ณ (Multiple Linear Regression Analysis) พบว่า ปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้บ ริ ก าร ได้แ ก่ ผู ้ใ ช้บ ริ ก าร
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ระยะเวลาที่ใช้บริ การ และจานวนเงินต่อครั้งในการใช้บริ การแตกต่างกันมีความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นที่แตกต่างกัน และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา บุคลากรหรื อพนักงาน กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study the satisfaction of co-working space users in Bangkok
Metropolis. In this research, the population is co-working space users, choosing of 400 people, and
the questioners are being used a tool for collecting data. To determine how the question on a test
impacts the reliability, Cronbach’s alpha provided to measure the liability coefficient is that an alpha
0.883 indicated. The statistics methodologies are used in data analysis; descriptive statistics, which
summarized data from a simple using indexes and the statistical process is used in predictive analysis;
Multiple Linear Regression Analysis. From the test result there are various factors influencing
satisfaction of co-working space are: Type of Consumer, Purpose of Use, Period of Use, and
Expenditure. The finding of the study revealed the Marketing Factors that price, products, personnel
or employee, process, physical appearance affects the satisfaction of users at statistics significant.
Keywords: Co-Working Space, Satisfaction, Service Marketing Mix

บทนา

กระแสของสังคมไทยที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยรู ปแบบการทางานและการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ซ่ ึ ง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวติ ของคนไทยในสังคมทุกเพศทุกวัย ทาให้การ
ติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดความสะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้และการทางานต่าง
เวลา ต่างอาชี พสามารถทางานด้วยกันได้อย่างไม่เป็ นปั ญหาอี กต่อไป ผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งกันได้
โดยตรงจึงเป็ นโอกาสในการทาธุรกิจได้แบบไร้ขีดจากัด นักธุรกิจจึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย เนื่ องจากการเป็ นเจ้าของ
ธุ รกิ จเกิ ดขึ้ นได้ง่ายในปั จจุ บนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิ จที่ ไม่จาเป็ นต้องใช้เงิ นลงทุ นสู ง เช่น การประกอบธุ รกิ จ
ออนไลน์หรื อธุ รกิ จที่ ไม่จาเป็ นต้องมีออฟฟิ ศเป็ นของตนเอง ธุ รกิ จประเภทนี้ จึงมีแนวโน้มการเติ บโตสู งมากขึ้ น
เรื่ อยๆ ทุกปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2558)
ธุ รกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่ งปั น หรื อ Co-working space คือธุ รกิ จหนึ่ งที่ ให้บริ การพื้นที่ ทางานแก่ ผูป้ ระกอบอาชี พ
อิ ส ระ ผูป้ ระกอบการรายย่อ ย รวมไปถึ ง ผูป้ ระกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ ดัง กล่ า ว โดยเกิ ดขึ้ น เพื่ อ รองรั บ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของการทางานในรู ปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ตอ้ งยึดติดกับการทางานในออฟฟิ ศแบบเดิมๆ เพื่อ
ค้นหาแรงบันดาลใจในการทางาน และต้องการค้นหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็ นเสมือนแหล่งรวบรวม
จากหลากหลายอาชี พมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนหรื อแบ่ งปั นความคิ ดเห็ นในการทางาน อี กทั้งยังสามารถขอ
คาแนะนาจากผูใ้ ช้บริ การคนอื่นๆ ที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกันได้อีกด้วย
Bernie Dekoven ผูก้ ่อตั้งธุรกิจ "Co-Working Space" แห่ งแรกขึ้นในปี ค.ศ. 1999 โดยในช่วงแรกจากัดแค่เฉพาะ
กลุ่มคนที่ทางานด้านไอที ต่อมาจึงเริ่ มแพร่ หลายในกลุ่มอาชีพอื่นๆ นอกจากจะเป็ นพื้นที่ที่ใช้ในการทางานและใช้
ทรัพยากรต่างๆ ร่ วมกันแล้ว อาทิ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อินเตอร์ เน็ต เครื่ องถ่ายเอกสาร ห้องครัวและห้องประชุม ออฟฟิ ศ
ร่ วมแบ่งปั นยังเป็ นสังคมของคนทางาน ที่ตอ้ งการแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากการมีปฏิสมั พันธ์ของคนในสังคมอีก
ด้วย บางแห่งอาจมีหอ้ งนัง่ เล่น ห้องสมุด ห้องดนตรี หรื อแม้กระทัง่ ห้องกีฬาเล็กๆ ไว้เพื่อรองรับผูใ้ ช้บริ การที่ตอ้ งการ
ผ่อนคลายความเครี ยดอีกด้วย (Deskmag’s. 2559)
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประเภทนี้ มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ สังเกตได้จากจานวนการเปิ ดตัวของ Coworking Space ทัว่ โลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่าในทุกๆปี โดยปั จจุบนั มี
จานวน Co-working Space มากถึ ง 7,800 แห่ งทั่วโลก จากปี 2550 ซึ่ งมีจานวน Co-Working Space เพียง 75 แห่ ง
(Deskmag’s. 2559)
ธุรกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นในแต่ละแห่ ง มักมีรูปแบบการจัดการที่ไม่แตกต่างกันมาก คือประกอบไปด้วย โต๊ะ
ทางาน เครื่ องถ่ายเอกสาร ปริ้ นเตอร์ ห้องประชุม หรื อบางแห่งอาจสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งโดยการเพิ่มมุมกาแฟ
ห้องครัว ห้องอาหาร หรื อห้องออกกาลังกาย เป็ นต้น แต่สิ่งที่สาคัญที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าหรื อผูท้ ี่มาใช้บริ การได้
นั้น คือ การทาการตลาดของแต่ละธุ รกิ จรวมถึงการมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันจากคู่แข่งซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้าจึงเป็ นสิ่ งที่
สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นซึ่งเป็ นธุรกิจที่จดั ว่าเป็ นธุรกิจใหม่และการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การที่
ยังไม่ชดั เจน การที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ได้จาเป็ นที่จะต้องทา
การตลาดให้เหมาะสม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จออฟฟิ ศร่ วม
แบ่งปั น (Co-Working Space) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นย่านธุรกิจที่สาคัญของประเทศ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การด้านต่างๆ ภายในธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นให้เหมาะสมกับกลุ่ม

ผูใ้ ช้บริ การ กลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการ หรื อผูท้ ี่จะประกอบกิจการออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น
สามารถนาข้อมูลไปปรับปรุ งกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจโดยจาแนกตามพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น (CoWorking Space) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จ
ออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น (Co-Working Space) ในเขตกรุ งเทพมหานคร

การทบทวนวรรณกรรม
ศิริลกั ษณ์ ปรางทิ พย์และคณะ (2552) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจต่อการใช้บริ การสถาบันวิทยบริ การ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 728 คน ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมาก สังกัด
คณะวิศวกรมศาสตร์ โดยมีสถาบันวิทยบริ การเป็ นสถานที่นดั พบปะ/ทางาน/ค้นคว้าข้อมูลมากที่สุด เหตุผลในการใช้
บริ การ คื อ มาใช้บริ การออนไลน์ของสถาบันวิทยบริ การ โดยรู ้ จกั สถาบันวิทยบริ การจากคู่มือ/เอกสารเผยแพร่
แนะนาการใช้หอ้ งสมุด ส่วนใหญ่มาใช้บริ การในช่วงเวลาบ่าย (12.00 – 16.00) วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อทารายงาน/
วิทยานิ พนธ์/งานวิจยั /การบ้าน/ค้นคว้าข้อมูล ด้านความพึงพอใจต่อการบริ การด้านต่างๆข องสถาบันวิทยบริ การ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกบริ การ
มณี ลกั ษณ์ อะโคตรมี (2553) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสารสนเทศและสารสนเทศ
เศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อห้องสมุดสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 293 คน ผลการศึกษา
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสารสนเทศและสารสนเทศเศรษฐกิ จการเกษตรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุเฉลี่ ย 40 ปี จบ
การศึกษาระดับชั้นปริ ญญาตรี มีอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 24,788.56 บาท มาใช้บริ การ
ในช่ วงเวลา 12.01 – 13.00 น. เฉลี่ ย 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยใช้บริ การสารสนเทศทุกประเภทในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน
ได้รับประโยชน์จากการใช้บริ การทุกด้านส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดีมาก และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสารสนเทศ
และสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรต่อห้องสมุดสานักเศรษฐกิจการเกษตรส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านการ
ใช้ห้ อ งสมุ ด และบริ การสารสนเทศ คื อ ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก าร และประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากการใช้บ ริ ก ารมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสารสนเทศและสารสนเทศเศรษฐกิ จการเกษตรที่ มีต่อ
ห้องสมุดสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชัญญานุช หัสดินรัตน์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การบริ หารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิ ศร่ วม
แบ่งปั น ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อประสบการณ์ ที่
ได้รับจากการใช้บริ การออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความคาดหวังในด้านการอานวยความ
สะดวกและด้านกิจกรรมมากที่สุด และความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้บริ การออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น
โดยรวมในระดับ ปานกลาง โดยมี ค วามพึ ง พอใจในด้า นราคามากที่ สุ ด กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามหวัง ต่ อ จุ ด ติ ด ต่ อ
ประสบการณ์ของออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความคาดหวังต่อจุดติดต่อประสบการณ์
ทางอ้อมมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อจุดติดต่อประสบการณ์ของออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นโดยรวมในระดับปานกลาง
โดยมีความพึงพอใจต่อจุดติดต่อประสบการณ์ทางอ้อมมากที่สุด และพบว่าความคาดหวังต่อประสบการณ์ที่ได้รับมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับในระดับสูง ความคาดหวังต่อจุดติดต่อประสบการณ์
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อจุดติดต่อประสบการณ์ในระดับสูง และความพึงพอใจต่อประสบการณ์
ที่ได้รับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความถี่ในการใช้บริ การในระดับต่ามาก
ภัทรวดี มอลินิว (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การห้อง
เช่าในเขตอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 132 คน ผลการวิจยั พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การห้องเช่าจาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการเดินทางจากหอพัก
ไปสถานศึกษา หรื อที่ทางานและประสบการณ์ในการเช่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยยะสาคัญทางสถิติ แต่สาหรับ
กลุ่มที่ มีสถานภาพและอาชี พที่ แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจที่ มีความแตกต่างกัน โดยที่ กลุ่มโสดความพึงพอใจ
มากกว่ากลุ่มสมรสและกลุ่มม่ายหย่าร้างส่ วนกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาจะมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั
กลุ่มข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิ จและกลุ่มธุรกิ จส่ วนตัว การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดพบว่าปั จจัยทางด้าน
สิ นค้าและบริ การและด้านกระบวนการจัดการมีผลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่ วนด้านราคา ด้าน
สถานที่ ทาเลที่ ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด รับพนักงานที่ ให้บริ การ และด้านกายภาพไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ ส่ วนการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริ หารจัดการเฉพาะด้านการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การส่ วนด้านการวางแผนด้านการจัดองค์กรและด้านจูงใจใช้บริ การไม่มีผลต่อความพึง
พอใจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Katanyu Hiransomboon (2012) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใช้ บริ การที่
พักของนักท่องเที่ยว Backpacker ภายในเกาะรัตนโกสิ นทร์ กรุ งเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 417 คน ผล
การศึ กษาพบว่า Backpacker ส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ ายอายุ 20 -30 ปี ทางานเป็ นพนักงานใน บริ ษทั เอกชน จบการศึกษา
ปริ ญญาตรี รายได้ต่อปี มากกว่า 10,000 ถึง 50,000 ดอลล่าร์ และมาจากยุโรป พฤติกรรมการซื้ อที่พกั รวมถึงค่าเช่า
รายวัน มากกว่า 10 ถึง 20 ดอลล่าร์ ใช้เวลาในการพัก 1 สัปดาห์หรื อน้อยกว่า ชอบที่ จะอยู่ในเกสท์เฮ้าส์ ราคาที่
เหมาะสม การตัดสิ น ใจสารองห้องพักด้วยตัวเองและได้รับข้อมู ลจากเว็บไซต์ ระดับ ที่ สาคัญของส่ วนประสม
การตลาดการจัดอันดับตามลาดับคือ 1) พนักงานบริ การเป็ นปั จจัยในการมีลกั ษณะที่ดีกบั บุคลิกเป็ นกันเอง 2) ปั จจัย
หลักฐานทางกายภาพในการมีสถานที่ ที่สะอาด 3) ผลิตภัณฑ์ที่พกั และปั จจัยที่ ให้บริ การในความสามารถที่ จะไป
ท่องเที่ยว เว็บไซต์สะดวก 4) ช่องปั จจัยติดต่อในความสามารถในการติดต่อผ่านหน่วยงาน 5) ปั จจัยกระบวนการใน
การมีข้ นั ตอนการจองห้องพักที่ สะดวกสบาย 6) การส่ งเสริ มการตลาดในการได้รับการแนะนาในคอลัมน์คู่มือการ
ท่องเที่ยวและ 7) ปั จจัยด้านราคาในการเป็ นที่เหมาะสมกับงบประมาณของพวกเขา

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมของผู้ใช้ บริการธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่ งปัน
(co-working space)
1. ผูใ้ ช้บริ การ
2. วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
3. ระยะเวลาที่ใช้บริ การ
4. ความถี่ในการใช้บริ การ
5. จานวนเงินต่อครั้งในการใช้บริ การ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
บุคลากรหรื อพนักงาน
กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปัน
(Co-Working Space)

ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ด ชนิดเลือกตอบ และมาตรวัดประมาณค่า
(Rating scale) จากผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน ผูว้ จิ ยั ได้คานวณหาตัวอย่างโดยใช้สูตรในการคานวณกรณี ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนของ Yamane
ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน การสุ่ มตัวอย่างในครั้งนี้ ใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
และทาการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยใช้หลักการ
และเหตุ ผ ล ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ ใ ช้บ ริ การธุ ร กิ จ ออฟฟิ ศร่ ว มแบ่ ง ปั น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และในการสุ่ มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ จะมุ่งไปที่ออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด
10 ล าดับ แรก คื อ Hubba Thailand, Glowfish, Launchpad, Muchroom, The Sync, The Revol, Kliquedesk, JOINT
Café, 522CWS และ The Space โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมเป็ นเวลา 7 เดือน

ผลการศึกษา

ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริ การที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่าสถิติ
พฤติกรรมการใช้บริ การออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น
𝑛
X̅
S.D.
(p-value)
ใครคือผูใ้ ช้บริ การ
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
207
4.12
0.35
2.63
อาชีพอิสระ
128
4.05
0.48
(p=0.034)*
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
38
4.13
0.48
พนักงานบริ ษทั เอกชน
23
3.86
0.44
อื่นๆ
4
4.25
0.41
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
เพื่อการประชุม/ฟังบรรยาย/งานสัมมนา
147
4.06
0.40
เพื่อทางานเป็ นทีม
139
4.19
0.39
6.19
เพื่อทางานคนเดียว
81
3.95
0.44
(p=0.000)**
เพื่อการพบปะลูกค้า
33
4.09
0.46
อื่นๆ
0
0.00
0.00
ระยะเวลาในการใช้บริ การ
น้อยกว่า 1 เดือน
139
4.14
0.43
ตั้งแต่ 1 – 3 เดือน
85
4.11
0.43
2.30
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
75
3.98
0.43
(p=0.044)*
ตั้งแต่ 6 – 9 เดือน
45
4.13
0.41
ตั้งแต่ 3 – 6 เดือน
36
4.08
0.31
ตั้งแต่ 9 – 12 เดือน
20
3.91
0.30
ความถี่ในการใช้บริ การ
ทุกวัน
136
4.10
0.40
5 - 6 ครั้ง/สัปดาห์
106
4.05
0.42
1.66
1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์
95
4.16
0.40
(p=0.174)
3 - 4 ครั้ง/สัปดาห์
63
4.02
0.46

ตารางทีx่ 1xx(ต่อ)
พฤติกรรมการใช้บริ การออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น

𝑛

X̅

S.D.

ค่าสถิติ
(p-value)

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ง
มากกว่า 400 บาท – 500 บาท
122
3.99
0.46
3.95
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 400 บาท
109
4.13
0.41
(p=0.008)**
มากกว่า 500 บาท – 600 บาท
106
4.16
0.38
มากกว่า 600 บาทขึ้นไป
63
4.07
0.37
หมายเหตุ : *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับx0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ x1xแสดงผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การที่ มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านความถี่ใน
การใช้บริ การ ที่มีค่า p-value มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การด้านความถี่ในการ
ใช้บริ การที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจการใช้บริ การธุ รกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยที่ มีค่า pvalue น้อยกว่าเท่ากับ 0.01 และ 0.05xประกอบด้วย ใครคือผูใ้ ช้บริ การ วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ระยะเวลาใน
การใช้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศร่ วม
แบ่งปั นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ตารางทีx่ 2xxการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ของปั จจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นในเขต
กรุ งเทพมหานคร
Collinearity
ตัวแปร
B
Beta
t
p-value
Statistics
Tolerance VIF
ผลิตภัณฑ์
0.200
0.216
4.196
0.000**
0.218
4.578
ราคา
0.251
0.228
5.550
0.000**
0.344
2.903
ช่องทางการจัดจาหน่าย
0.060
0.067
1.669
0.096
0.362
2.762
การส่งเสริ มการตลาด
0.049
0.055
1.230
0.219
0.288
3.476
บุคลากร
0.121
0.135
2.756
0.006**
0.242
4.135
กระบวนการ
0.154
0.177
3.255
0.001**
0.196
5.100
ลักษณะทางกายภาพ
0.093
0.101
2.010
0.045*
0.232
4.317
ค่าคงที่
0.373
ค่า R square = 0.773 , ค่า SEE = 0.201 , ค่า F = 190.65 , ค่า sig of F = 0.000**
หมายเหตุ : *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าค่า R square เท่ากับ 0.773แสดงว่า ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากรหรื อพนักงาน กระบวนการ และลักษณะทาง
กายภาพ สามารถอธิ บายความผันแปรของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นได้ร้อยละ 77.30
และอีกร้อยละ 22.70 เป็ นอิทธิ พลจากปั จจัยที่ไม่ได้นามาศึกษา และค่าความคลาดเคลื่อนของการวิจยั ครั้งนี้ (SEE) มี
ค่าร้อยละ 20.10 โดยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา บุคลากรหรื อพนักงาน กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ มีผล
ทาง บ วกต่ อค วาม พึ ง พอ ใ จ ข อ ง ผู ้ ใ ช้ บ ริ การธุ ร กิ จ อ อ ฟฟิ ศ ร่ วม แ บ่ ง ปั น ใ น เชิ ง เ ส้ น ต รง มากที่ สุ ด
(Pผลิตภัณฑ์, ราคา, บุคลากรหรื อพนักงาน, กระบวนการ, ลักษณะทางกายภาพ = 0.000) ที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.01 และระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่ วนด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลทางบวกต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น แต่พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และมีค่า Tolerance ของแต่ละปั จจัย
มีค่าเกิน 0.10 และค่า VIF ไม่เกิน 10 ตามที่กาหนดไว้ แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน จึงไม่มีปัญหา
Multicollinearity ซึ่ งสามารถนาสัมประสิ ทธิ์ ของตัวพยากรณ์มาแสดงสมการถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณของปั จจัยด้าน
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ การธุ ร กิ จ ออฟฟิ ศร่ ว มแบ่ ง ปั น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้ดงั สมการ
̂=0.373+0.200 X1**+0.251 X2**+0.060X3+0.049 X4+0.121X5**+0.154 X6**+0.093 X7*
Y

อภิปรายผลการศึกษาและการสรุ ปผล
จากผลการวิจัย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ออฟฟิ ศร่ ว มแบ่ ง ปั น (Co-Working Space) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความแตกต่ างของปัจจัยด้ านพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่ งปัน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ความถี่
ในการใช้บริ การ จานวนเงินต่อครั้งในการใช้บริ การที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศร่ วม
แบ่งปั นที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ (2546) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้
การประเมินผลในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนองต่อความต้องการหรื อเป็ นขั้นตอนซึ่ งเกี่ ยวกับความคิด
ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการธุรกิจออฟฟิ ศ
ร่ วมแบ่ งปันในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศ
ร่ วมแบ่งปั นในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา บุคลากรหรื อพนักงาน กระบวนการ และ
ลัก ษณะทางกายภาพ มี ผ ลทางบวกต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การธุ ร กิ จ ออฟฟิ ศร่ วมแบ่ ง ปั นในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่ วนด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด แม้จะมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จออฟฟิ ศร่ วม
แบ่งปั น แต่พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น ที่ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับคุณภาพของสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อินเทอร์ เน็ตที่มีความเร็ ว
สูง, เครื่ องพิมพ์, เครื่ องแฟกซ์, เครื่ องถ่ายเอกสาร, ห้องประชุม และมุมรับแขก อย่างมีคุณภาพและมีความทันสมัย อีก
ทั้งเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิ ริลกั ษณ์ ปรางทิ พย์และคณะ (2552) ที่
ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริ การสถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กล่าวว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับของส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ด้านราคา มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.01 โดยผูใ้ ช้บ ริ การให้ร ะดับ ความสาคัญของปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีอิท ธิ พลต่อผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จ
ออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชัญญานุช หัสดินรัตน์ (2557) ที่ศึกษากลยุทธ์การบริ หาร
ประสบการณ์ ลูกค้าของธุ รกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่ งปั น ความพึงพอใจและความคาดหวัง ของผูใ้ ช้บริ การ ที่ กล่าวว่า
ผูใ้ ช้บริ การบางรายมีความคาดหวังต่อราคาที่ มีความสมเหตุสมผลมาก โดยผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญถึงด้านช่อง
ทางการชาระเงินที่ หลากหลาย ธุรกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นจึงควรออกแบบรู ปแบบการชาระเงิ นที่สามารถชาระได้
หลากหลายช่องทางมากขึ้น
ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน มี ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในเรื่ องของความกระตือรื อร้นของพนักงานมากที่ สุด โดย
บุคลากรหรื อพนักงานในองค์กรถือเป็ นผูท้ ี่พบลูกค้าเป็ นด่านแรกซึ่ งสามารถเพิ่มความพึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การได้ท้ งั
ทางบวกและทางลบ ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญต่อบุคลากรหรื อพนักงานเป็ นอย่างมาก เช่น การจัดอบรมเพื่อสร้าง
กาลังใจในการทางานให้แก่พนักงาน เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Katanyu Hiransomboon (2012) ที่ศึกษา
เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การที่พกั ของนักท่องเที่ยว Backpacker
ด้านกระบวนการ มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิ ติ 0.01 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของมณี ล ัก ษณ์ อะโคตรมี (2553) ที่ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ ก าร
สารสนเทศและสารสนเทศเศรษฐกิ จ การเกษตรที่ มีต่อห้องสมุดสานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร ที่ กล่าวว่า ด้า น
กระบวนการบริ การมีระดับความสาคัญต่อผูใ้ ช้บริ การมาก โดยผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในเรื่ องของการสามารถดู
ข้อมูลการใช้บริ การเบื้ องต้นผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต มากที่ สุด โดยผูป้ ระกอบการควรมี การนาเสนอข้อมูลต่ างๆ ผ่า น
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อผูใ้ ช้บริ การ สามารถค้นคว้าข้อมูลของธุ รกิจได้อย่างง่ายและ
สามารถทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความเข้าใจในธุรกิจมากขึ้น
ด้านลักษณะทางกายภาพ มี ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จ ออฟฟิ ศร่ วมแบ่ งปั น ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในเรื่ องของระดับเสี ยงรบกวนของพื้นที่ให้บริ การที่มีความ
เหมาะสมต่อการทางานมากที่ สุด ซึ่ ง จะช่ วยสร้ างแรงดึ งดูดและสร้ างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดี
ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรสร้างสถานที่ให้มีความสงบและแบ่งแยกสัดส่วนของสถานที่ให้เหมาะสมกับรู ปแบบการ
ใช้งานของผูใ้ ช้บริ การของละประเภทได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ชัญญานุ ช หัสดินรัตน์ (2557) ที่
ศึกษากลยุทธ์การบริ หารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น ที่กล่าวว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ให้ระดับความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเหมาะสมต่อการทางานมาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย แม้จะมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุรกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น แต่
พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ อาจเป็ นเพราะว่า การจราจรที่คบั คัง่ ของกรุ งเทพมหานคร ประชากรมีจานวนแออัด จึง

ก่อให้เกิดการเดินทางที่ไม่สะดวก ธุรกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นจึงควรตั้งอยูใ่ นสถานที่ๆ มีการเดิ นทางที่สะดวก เช่น
ตั้งอยูใ่ กล้รถไฟฟ้ าต่างๆ หรื อตั้งอยูใ่ นย่านแหล่งธุรกิจซึ่งสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้สะดวกขึ้น รวมทั้งในเรื่ องของ
เวลาการทาการของออฟฟิ ศนั้นควรจัดสรรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากขึ้น
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด แม้จะมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั น แต่
พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ อาจเป็ นเพราะว่าธุรกิจออฟฟิ ศร่ วมแบ่งปั นเป็ นธุรกิจที่ยงั ค่อนข้างใหม่ จึงยังมีผทู ้ ี่รู้จกั
ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม การจัดโปรโมชัน่ หรื อมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างยิง่
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