
การเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีส านักงานเป็นรูปแบบ Co-working space ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ธนชาตประกนัภัย จ ากดั มหาชน 

The modification of office space into co-working space which affect performance of 
personnel of Thanachart Insurance Co., Ltd. 

 
นางสาวจารุณ ี พุ่มอรุณ 

สาขาวชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผู้รับผดิชอบบทความ 

 
Jarunee Pumarun 

Faculty of Business Administration Program in Management, Ramkhamhaeng 
University 

Corresponding author 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีส านกังานเป็นรูปแบบ Co-working space ท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน มีวตัถุประสงค ์(1) 
เพื่อศึกษาศึกษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีส านกังานงานเป็นรูปแบบ Co-working Space ท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน (2) เพื่อศึกษาขอ้มูล
ส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ อาย ุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และระดบัต าแหน่งงาน ท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน (3) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเป็นรูปแบบ Co-working space ดา้นสถานท่ี และดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั 



มหาชน ดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบเฉพาะ เจาะจง (purposive หรือ judgmental sampling) เป็น
การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งทั้งพนกังานและผูบ้ริหารท่ีมีท่ีปฏิบติังานท่ีส านกั 
งานใหญ่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 
245 คน  ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ LSD และสถิติถอดถอยหลายตวัแปร (Multiple 
Regression Model)  

ผลการวิจยัพบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคล อาย ุและ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน ส่วน 
ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ และระดบัต าแหน่งงาน ไม่ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน และเม่ือท าการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
คิดเห็นดา้นการเปล่ียนแปลงพ้ืนส านกังานเป็นรูปแบบ Co-working space ท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังาน โดยใชส้ถิติถดถอยหลายตวัแปร (Multiple Regression Model)  
พบวา่ ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเป็นรูปแบบ Co-working space ดา้นสถานท่ี 
ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธนชาตประกนั จ ากดั มหาชน 

 
ค าส าคัญ: Co-working space, การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเป็นรูปแบบ Co-working space, 
สถานท่ี, ส่ิงอ านวยความสะดวก, การปฏิบติังานของพนกังานธนชาต   
 
ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัตลาด Co-working space ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ าลงัไดรั้บความนิยม
และก าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทยท่ีใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากตลาด Co-working space ในระดบัโลกไดเ้ร่ิมขยายตลาดมายงัประเทศไทย และ
ก าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในยา่นใจกลางเมืองท่ีเป็นยา่นธุรกิจของกรุงเทพ ซ่ึงปัจจุบนัมี 
พ้ืนท่ี Co-working space จ านวนมากท่ีเปิดข้ึนเพ่ือรองรับกลุ่มผูใ้ชใ้นลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
อาทิเช่นร้านกาแฟใหบ้ริการ หรือ Co-working space ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา ชาวต่างชาติ 



และธุรกิจ Startups เป็นตน้ ซ่ึงท่ีแรกท่ีเปิดข้ึนในประเทศไทยคือ 1. HUBBA 2.Glowfish
ใหบ้ริการ Co-working space ในลกัษณะของ Private - Office ใหบ้ริการในรูปแบบเช่า 3. 
spaces (สเปซเซส) 4. Regus (รีจสั) ลว้นแต่เป็นพ้ืนท่ีอิสระในการท างาน ส่งเสริมใหมี้ความ 
คิดสร้างสรรคใ์นการท างาน ซ่ึงเป็นการ พลิกรูปแบบการท างาน ของคนรุ่นใหม่ ซ่ึงสภาพ 
แวดลอ้มในการท างานนบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากจะท าใหเ้อ้ือต่อคนท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงหากสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่ดี อาจท าใหเ้กิดภาวะกดดนั และส่งผล
ใหเ้กิดความเหน่ือยลา้จากการท างานและลดประสิทธิภาพในการท างานลงได ้(กระทรวง
สาธารณสุข, กรมอนามยั, กองอาชีวอนามยั, 2536) นอกจากน้ีสถานการณ์โควิด-19 ท่ีแพร่
ระบาดท าใหธุ้รกิจมากมายตอ้งปรับตวัรับกบัรูปแบบการท างานแบบ New Normal ซ่ึงเป็น
การท างานแบบ Remote หรือ Work from Home เพ่ิมมากข้ึน ท าใหพ้นกังานประจ าออฟฟิศ 
เร่ิมสนใจมาใชง้าน Co-working space มากข้ึน (บทความอิเลก็ทรอนิกส์ ธนาคารกรุงเทพ 
“การปรับตวัของ Co-working space ยคุ New Normal”,2563) และผลกระทบการแพร่
ระบาดน้ียงัท าใหค้นไทยหนัมาใชง้านเคร่ืองมือดิจิตลัเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเรียนรู้การท างานแบบ 
Work form Home ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในส านกังาน รวมถึง
สอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหารตอ้งการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มส านกังาน
ใหม่ ใหเ้ป็นรูปแบบ Co-working space เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานใหก้บับุคลากรภายในบริษทั ผูวิ้จยัจึงเห็นวา่ควรศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ี
ส านกังานเป็นรูปแบบ Co-working Space ของบริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน เพ่ือ
น าไปสู่ขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาปรับปรุงพ้ืนท่ีส านกังานในรูปแบบ Co-working space ให้
เหมาะสมกบัองคก์รต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีส านกังานงานเป็นรูปแบบ Co-working  

space ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน  



2. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ อาย ุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ
ระดบัต าแหน่งงาน ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั 
มหาชน 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเป็นรูปแบบ Co-Working space
ดา้นสถานท่ี และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน  

 
สมมติฐานของการวจิัย 

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั  
ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน ท่ีต่างกนั 

2. การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเป็นรูปแบบ Co-working space ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน 
ของพนกังานบริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูวิ้จยัสามารถน าผลสรุปท่ีไดจ้ากการงานวิจยัน้ี ไปบริหารงานปรับปรุงพ้ืนท่ี
ส านกังานของบริษทัตนเองได ้

2. บริษทัหรือผูป้ระกอบการทัว่ไป สามารถน าผลสรุปท่ีส ารวจน้ีไปใชใ้นการ
ประกอบการตดัสินใจ พฒันาและปรับปรุงพ้ืนท่ีส านกังานใหเ้ป็นรูปแบบ Co-working 
space ได ้

3. ส าหรับผูท่ี้ศึกษาคน้ควา้หรือผูท่ี้สนใจขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการเปล่ียน 
แปลงพ้ืนท่ีส านกังานเป็นรูปแบบ Co-working space ต่อไป 

 
 
 
 



กรอบแนวคดิในการวจิัย 
  
                                      ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทฤษฎแีนวคดิและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 ชลดา อกัษรศิริวิทยา (2556) ไดก้ล่าววา่ การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพนั้น การจดั
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานใหส้ะดวก สามารถประหยดัเวลาในการได ้อาทิเช่น เทคนิค 5 ส. 
เป็นตน้ เพราะถา้สภาพแวดลอ้มในการท างานดี การสะดวกในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ และมี
ความพร้อมในการใชง้าน มองดูสะอาดตา ยอ่มจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานไม่เสียเวลาในการ
ท างาน 
 เมธี ไพรชิต (2556) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั สุธานี จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นสภาพ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

    1. เพศ 

    2. อาย ุ
    3. หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

    4. ระดบัต าแหน่งงาน 

 

 

 

ความคิดเห็นต่อการเปลีย่นแปลงพืน้ที่
เป็นรูปแบบ Co-working Space  
    1. ดา้นสถานท่ี 

    2. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ธนชาตประกนัภัย จ ากัด 

มหาชน 
 

 

 

 



แวดลอ้มในการท างานในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน  

สิรินนภา ทาระนดั (2561) ไดก้ล่าววา่ สถานท่ีปฏิบติังานท่ีดี การจดัสถานท่ีปฏิบติั 
งานสะอาด มีอุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม แสงสวา่งเพียงพอ จะส่งผลให้
การปฏิบติังานไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน และสามารถปฏิบติังานท่ีโต๊ะไดน้านมากข้ึน ท าใหรั้กงานท่ี
ท าและพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ณฐัฐา เกิดช่ืน (2561) ไดก้ล่าววา่ พ้ืนท่ี Co-working space ส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นส าหรับการท างาน ตลอดจนเคร่ืองพิมพเ์อกสาร อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย รวมไปถึง
ของใช ้ใน ส านกังานอ่ืน ซ่ึงส่ิงท่ีท าให ้Co-working space แตกต่างกวา่ ส านกังานทัว่ไปกคื็อ 
ความยดืหยุน่ท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคน ทั้งเร่ืองเวลา 
สามารถเลือกเวลาใชง้านได ้หรือเลือกสถานท่ีนัง่ท างานได ้

 จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีดงักล่าว ผูวิ้จยัสามารถสรุปไดว้า่ การ
ปฏิบติังานของพนกังาน คือ ความสามารถในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลดีและเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ร นั้น สถานท่ีท างานหรือสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมไปถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ อาจท าใหพ้นกังานปฏิบติังานไดบ้รรลุเป้าหมาย ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วธีิการด าเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน 
ปฏิบติังานท่ีส านกังานใหญ่ ทราบจ านวนพนกังานท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัจึงใชใ้ชห้ลกัการค านวณ
ใชสู้ตรของ Yamane (อา้งถึงใน กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หนา้ 184) และไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 245 คน 
 
 
 



ขอบเขตการวจิัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร  
  กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั 

จ ากดั มหาชน ส านกังานใหญ่ ท่ีปฏิบติังานท่ีอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์  
2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย  
  ตัวแปรอสิระ (X)โดยผูวิ้จยัเลือกใช ้ไดแ้ก่ 
  ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ระดบั

ต าแหน่งงาน  
  ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเป็น Co-working space ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  
  ตัวแปรตาม (Y) โดยผูวิ้จยัเลือกใช ้ไดแ้ก่ การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 

ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน  
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ช่วงเวลาในการเกบ็แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ 

2565 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
ข้อจ ากดัของการวจิัย 
ในการศึกษาวิจยั คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีส านกังานเป็น

รูปแบบ Co-working space ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประ
กนัภยั จ ากดั เฉพาะพนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีส านกังานใหญ่ เท่านั้น 
 
 
 
 



การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended 
question) ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบ
จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุหนา้ความรับผิดชอบ ระดบัต าแหน่งงาน ซ่ึงเป็นค าถามแบบ
ปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเป็นรูปแบบ Co-
working space โดยมีเน้ือหา จ านวน 10 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ี 5 ขอ้ ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก 5 ขอ้ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีเป็นมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert ซ่ึงมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตั้งแต่ 5 คือ เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ - 1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั 
จ ากดั มหาชนโดยมีเน้ือหา จ านวน 4 ขอ้ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีเป็นมาตรวดัแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert ซ่ึงมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตั้งแต่ 5 คือ 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ - 1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
 
การตรวจสอบเคร่ืองมือวดั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ 
ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีส านกังานเป็นรูปแบบ Co-
working space ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั
มหาชน  

ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพ่ือน าขอ้มูลทั้งหมดมา
สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวิจยั  



ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน  
ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารย ์รศ.ดร.ณรัฐ  วฒันพานิช ท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข  
ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน

ไปเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการศึกษา 
ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้

(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวิจยั จ านวน 30 คน 
หลงัจากนั้น น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้แสดงถึงระดบัความ
คงท่ีของแบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง 0 <  < 1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มี
ความเช่ือมัน่มาก ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถาม  โดยค่าความเช่ือมัน่ของ
ค าถามจากการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ไดค่้าความเช่ือมัน่ โดยรวมเท่ากบั 0.936 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แจกแบบสอบถามเพ่ือเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 245 คน จากพนกังานธนชาตประกนัภยั ส านกังานใหญ่ หลงัจากรวบรวม
ขอ้มูลครบแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค านวณผล โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชอ้ธิบายตวัแปร (ปริมาณ) ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีส านกังานเป็นรูปแบบ Co-working space 
และ การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน 

2. ร้อยละและความถ่ีท่ีใชอ้ธิบาย ใชอ้ธิบายตวัแปร (กลุ่ม) ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
ต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อาย ุหนา้ท่ีความรับผิดชอบและระดบัต าแหน่งงาน   



 3. ใชส้ถิติ T test (independent sample t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวั
แปรตน้ 2 กลุ่ม คือใชท้ดสอบสมมุติฐานปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-Way ANONVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวั
แปร 3 กลุ่มข้ึนไป คือ สมมุติฐานขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ
ระดบัต าแหน่งงาน หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธี 
LSD และใชส้ถิติ Multiple Regression ในการอธิบายอิทธิพลของ ความคิดเห็นต่อการ
เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีส านกังานเป็นรูปแบบ Co-working space ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดน้ ามาประยกุต ์ใชใ้น
งานวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีส านกังานเป็นรูปแบบ Co-working space ท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน  อภิปรายผลตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.เพ่ือศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน พบวา่ อาย ุและ ความรับผดิชอบในองคก์ร ท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธกรศกัด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก ท่ีพบวา่ 
อาย ุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการปฏิบติังานท่ีต่างกนั และปัจจยัจูงใจท่ีประกอบไปดว้ย ความ
รับผดิชอบหรือลกัษณะงานท่ีทา้ทา้ยนั้นมีค่าเฉล่ียในระดบัสูงท่ีสุด  
 2. การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเป็นรูปแบบ Co-working space ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติั 
งานของพนกังานบริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั มหาชน นั้น พบวา่ ดา้นสถานท่ี ส่งผลต่อ
การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธนชาตประกนั จ ากดั มหาชน ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่การเปล่ียนแปลงดา้นสถานท่ีการท างานนั้น เป็นการปรับปรุงและ



เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในส านกังาน รวมถึงการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปรับปรุง โดยแบ่งสดัส่วนพ้ืนท่ีส าหรับหอ้งประชุม หอ้งจดักิจกรรมสนัทนาการ ซ่ึงส่งผล
ท าใหเ้พ่ิมความสามารถในการปฏิบติังานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ น่ิมนวล ทองแสน (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอางในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบวา่องคป์ระกอบของ
ความคาดหวงัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน สอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ เมธี ไพร
ชิต (2556) ศึกษาเร่ืองการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั สุธานี จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นภาพรวมต่อการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเป็น
รูปแบบ Co-working space ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน และ เป็นการส ารวจภาพรวมของ
องคก์ร ดงันั้นเพ่ือส่งเสริมใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ การวิจยัในอนาคต ควรศึกษาความ
คาดหวงัการใชง้านพ้ืนท่ีท างานของพนกังานรุ่นใหม่ เพ่ือน ามาพฒันาปรับงานพ้ืนท่ีของ
บริษทัฯ ต่อไป 

2. การวิจยัเก่ีวยกบัการจดัท าพ้ืนท่ี Co-working spaceในอนาคตนั้นควรศึกษาในส่วน
ของกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีในรูปแบบ Co-working space ท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบติังานของกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ หรือ ตอบโจทยก์บักลุ่มธุรกิจใดมากท่ีสุด 
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ใชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร, คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

วรันยณฐั ภาคภูมิ (2559) พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ Co-working 
space ในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัมหิดล 

ภานุพงค ์มณีศรี (2558) ศูนยร์วมชุมชนคนท างานสร้างสรรค ์Co-working Space 
Community Creative Center, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ณฐกร พินิจกรปภา (2561) การจดัการพ้ืนท่ีส านกังานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร, 
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ติณณ์ อนุชาตระกูล (2562) นวตักรรมระบบการคน้หาเวบ็ไซตจ์ากประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน
ออฟฟิศร่วมแบ่งปัน, วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ธญัญรัตน ์ทองถม และ ผศ.ดร.ชยัวฒัน์ ริรัตนพงษ ์(2560) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึง
พอใจผูใ้ชง้านอาคาร: กรณีศึกษา โค-เวิร์คก้ิงสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร, 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สิรินนภา ทาระนดั (2561) การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการส่วน

ทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

ตุลยภทัร แสงชยั, ธนพล แสงเมือง (2559) ระบบบริหารพ้ืนท่ีท างานร่วมกนั (Co-working 
space) ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร, ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์
บณัฑิต, มหาวิทยาลยันเรศวร 

ชลดา อกัษรศิริวิทยา (2556) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายการเดินรถ 
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ, คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกริก 

สุดารัตน์ ธีรธรรมธาดา (2557) ปัจจยัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค ์และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน



บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

ไพบูลย ์ตั้งใจ (2554) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ตามหลกัอิทธิบาท ๔  
กรณีศึกษา บริษทั แอมพาส อินดสัตรี จ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ, บณัฑิตวิทยาลยั, 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา, บริหารธุรกิจมหา 

 บณัฑิต, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิษณุ กิตติพงศว์รการ (2563) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานรัฐ 

 วิสาหกิจแห่งหน่ึง, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
น่ิมนวล ทองแสน (2557) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานกลุ่มธุรกิจ

เคร่ืองส าองในเขตปทุมธานี, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
เมธี ไพรชิต (2556) การหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังาน กรณีศึกษา บริษทั สุธานี จ ากดั, วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี 

มนชนก ชูพรรคเจริญ (2562) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพนกังาน

เอกชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดสมุทรปราการ, บณัฑิตวิทยาลยั, สถาบนั
เทคโนโลยไีทย -ญ่ีปุ่น 

ศิริขวญั ผลวจิิตร (2562) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
การเงินการบญัชี หน่วยงานราชการ เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร, บญัชีมหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ปทิตตา จนัทวงศ ์(2559) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของลูกจา้ง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, รัฐประศาสตรมหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสงขลาครินทร์  



ปริศนา พิมพา (2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ร
ปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม, บณัฑิตวิทยาลยั, 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

สุพงษ ์ฉนัทพฒัน์พงศ ์(2558) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน สาย
เทคโนโลยขีองธนาคารแห่งหน่ึง, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี, วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์, มหาวิทยาลยับูรพา 

ธกรศกัด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
กรณีศึกษา สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก, วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, วิทยาลยั
บณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ 

มารวย วิชาญยทุธนากลู (2560) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน
โรงแรมระดบั 5 ดาว, ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

กรมอนามยั 2536, กองอาชีวอนามยั, กระทรวงสาธารณสุข 
Peerpower, 2020, Co-working Space พ้ืนท่ีออฟฟิศแบ New Normalหลงัพน้วิกฤต Covid-19 
https://www.bangkokbanksme.com/en/business-adjustment-new-normal-co-working-space 
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/Remote working-ยคุโควิด/ 

 
 

https://www.bangkokbanksme.com/en/business-adjustment-new-normal-co-working-space
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/Remote%20working-ยุคโควิด/
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/Remote%20working-ยุคโควิด/
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รับรองสําเนาถูกต้อง

.......................................
(นางสาวจารุณี   พุุ่มอรุณ)

ตรวจสอบโดย

........................................
(รองศาสตราจารย์ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช)


