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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพ มหานคร 

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั

ส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจยัดา้นทศันคติต่อสถานการณ์โควิด 19 

ท่ี ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ หรือผูท่ี้เขา้ใจในธุรกิจ

โคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และความถ่ีในการ

ใชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซก่อนสถานการณ์โควิด 19 นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

โคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทศันคติต่อสถานการณ์โควิด 19 ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นความเขา้ใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม อยู่ในระดบั

มาก 

โดยพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้เคยใชบ้ริการ หรือผูท่ี้เขา้ใจในธุรกิจโคเวิร์คก้ิงสเปซ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

โคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ไม่

แตกต่างกนั  
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํโครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
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 ส่วนดา้นเพศ อาชีพ และวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์ค

ก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ีแตกต่างกนั  

 

คาํสาํคัญ : ความพึงพอใจ, โคเวิร์คกิง้สเปซ, โควิด 19 

 

Abstract 

 

 The study of customer satisfaction co-working space in Bangkok Metropolis under 

situation of the epidemic of COVID 19 was conducted in order to study the 15demographic factors 

marketing mix service factors and attitudes towords the COVID 19 situation factors  effacting 

customer satisfaction co-working space in Bangkok Metropolis under situation of the epidemic of 

COVID 19. The result from the collected data of 400 samples using and understanding the co-

working space business in Bangkok Metropolis showed that most of respondents were female 

with the age between 21-30 years old, have marital status Education level is at the bachelor level , 

average monthly income less than 15,000 Baht, private company employee and the frequency of 

using the co-working space service before the COVID 19 situation  less than once per week. 

 Analysis results factors marketing mix service Influence on customer satisfaction co-

working space in Bangkok Metropolis under situation of the epidemic of COVID 19 Respondents 

pay more attention to factors product and promotion very level 

 Analysis results factors attitudes towards the COVID 19 situation Influence on customer 

satisfaction co-working space in Bangkok Metropolis under situation of the epidemic of COVID 

19 Respondents pay more attention to factors Cognition, Affect and Conation very level 

 Found that the personal intentions of the using and understanding the co-working space 

business in Bangkok Metropolis in differents Age and average monthly income had the same 

customer satisfaction co-working space in Bangkok Metropolis under situation of the epidemic of 

COVID 19 while differents gender, occupation and education different.  

 

Keyword : Satisfaction, Co-working space, COVID 19 
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1. บทนํา 

 ในยุคปัจจุบนัการทาํงานไม่จาํกดัว่าตอ้งทาํงานท่ีบริษทัหรือภายในพื้นท่ีขององคก์รเท่านั้น 

เน่ืองจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ ๆ จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรม

ขององคก์ร ท่ีแต่เดิมตอ้งมาทาํงานในพื้นท่ีทาํงานขององคก์ร  มาเป็นลกัษณะผ่อนคลายการทาํงาน

ของพนักงานโดยสามารถท่ีจะทาํงานในสถานท่ีอ่ืนภายนอกบริษทัซ่ึงเป็นการสร้างบรรยากาศใน

การทาํงานและการดาํเนินชีวิตของพนกังานให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างสบายใจ ซ่ึงธุรกิจท่ีมีแนวคิด

น้ีคือ โคเวิร์คก้ิงสเปซ (Co-working space) โดยเป็นธุรกิจให้บริการพื้นท่ีทํางานโดยท่ีมีเพียง       

คอมพิวเตอร์พกพาหน่ึงเคร่ือง และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีความรวดเร็วก็สามารถทํางานและ

ขบัเคล่ือนองคก์รได ้ 

 คนวยัทาํงานรุ่นใหม่ ซ่ึงอยู่กลุ่ม Generation Y และGeneration Z ท่ีไม่ตอ้งการให้อะไรมา

ผูกมดั เช่น เวลาเขา้งาน สถานท่ีทาํงาน เพื่อนร่วมงาน ทาํให้การเลือกท่ีจะทาํงานโดยไม่ตอ้งเขา้

สถานท่ีทาํงานมีสูงขึ้น โคเวิร์คก้ิงสเปซจึงเหมาะสมสาํหรับคนท่ีทาํงานฟรีแลนซ์หรือพนกังานท่ีไม่

จาํกดัจะตอ้งเขา้ไปทาํงานในสถานท่ีทาํงานทุกวนั แต่ดว้ยการทาํงานท่ีตอ้งการพื้นท่ีทาํงานท่ีดูเป็น

ทางการกวา่ท่ีบา้นแต่ไม่ยดึติดกบัพื้นท่ีสํานกังานในรูปแบบเดิมและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกพร้อม

ท่ีจะรองรับการทาํงานซ่ึงไม่ต่างจากสํานกังาน เช่น โต๊ะทาํงานในหลายรูปแบบ ระบบอินเทอร์เน็ต

ไร้สายท่ีปัจจุบนัมีความรวดเร็วสูง คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพรินเตอร์ และอุปกรณ์สํานกังานพื้นฐานท่ีมี

ใหบ้ริการอย่างครบครัน โคเวิร์คก้ิงสเปซ มีบรรยากาศผอ่นคลายมากกว่าออฟฟิศและมีราคาถูกกว่า

เม่ือเทียบกบัปัจจยัต่าง ๆ ของสํานักงาน และมีภาพลกัษณ์ท่ีดูดี ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาน้ี ซ่ึงผูใ้ช ้

บริการท่ีนิยมใช้คือ ผูท่ี้สามารถทาํงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงธุรกิจ SME และธุรกิจกลุ่ม

สตาร์ทอพั  

 อย่างไรก็ตามได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซ่ึงช่วงระยะเวลาท่ีเกิดการ

ระบาดไดมี้การดาํเนินชีวิตรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และการปฏิบติั

ตามนโยบายเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความเส่ียงในการสัมผสัและติดเช้ือ

ดว้ยการทาํงานท่ีบา้นจึงกลายเป็นนโยบายของแต่ละบริษทัท่ีใช้ในการให้พนักงานทาํงานโดยลด

ความเส่ียงจากการสัมผสัโรคผลท่ีตามมา คือโคเวิร์คก้ิงสเปซเป็นสถานท่ีท่ีตอ้งปิดให้บริการตาม

คาํสั่งรัฐบาลซ่ึงในระหว่างท่ีปิดพื้นท่ีนั้นการทาํงานท่ีตอ้งอาศยัการพูดคุยกนันั้นไดเ้กิดหนทางใน

การส่ือสารรูปแบบใหม่ซ่ึงเป็นรูปแบบการประชุมออนไลน์ท่ีในปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยี

ช่วยให้สะดวกสบายมากขึ้น และมากไปดว้ยฟังกช์ัน่การใชง้านสาํหรับประชุม แอปพลิเคชนัต่าง ๆ 

ท่ีใชส้าํหรับการประชุมออนไลน์  
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 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขต

กรุงเทพมหานครภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลของผูใ้ช ้

บริการเป็นการมองภาพรวมธุรกิจจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนในอนาคตและนํามาปรับใช้ใน

ธุรกิจเพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจโคเวิร์คก้ิงสเปซยงัตอ้ง

ประสบปัญหาไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อยูใ่นขณะน้ี 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อ

สถานการณ์โควิด 19 และ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  19  

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

และปัจจยัดา้นทศันคติต่อสถานการณ์โควิด 19 ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโคเวิร์ค

ก้ิงสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  19 

 

สมมติฐานการวิจัย 

  1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซท่ี

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ      

โคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19   

 3. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อสถานการณ์การโควิด 19 มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  

19   

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ประชากรท่ีเคยใชบ้ริการ หรือ มีความเขา้ใจใน

ธุรกิจโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ได้แก่ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
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ประกอบดว้ย ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นส่งเสริมการตลาด ด้าน

บุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และปัจจยัดา้นทศันคติต่อสถานการณ์โค

วิด 19 ประกอบดว้ย ความเขา้ใจ ความรู้สึก พฤติกรรม  

  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจของผูใ้ช ้บริการโคเวิร์ค

ก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19   

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูวิ้จยักาํหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ ธนัวาคม 2563 –

กุมภาพนัธ์ 2564 

  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ

การศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัวา่ผลจาก

การวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจและส่วนประสม

ทางการตลาดตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานสาํหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

2 ประโยชน์เชิงนโยบาย  ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ   

โคเวิร์คก้ิงสเปซได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการโคเวิ ร์คก้ิงสเปซในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งน้ีเพื่อให้ผู ้บริหารและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจในสถานการณ์ปัจจุบนัและสามารถกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่าง

เหมาะสมสาํหรับอนาคต 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 JobThai(2560)ไดใ้หค้าํนิยามของโคเวิร์คก้ิงสเปซ คือการรวมตวักนัในพื้นท่ีทาํงานชัว่คราว

และยงัหมายถึงชุมชนย่อม ๆ ท่ีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันของคนทาํงานจากหลายสาขาอาชีพไดอี้ก

ดว้ย คนท่ีใช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ มกัจะเป็นกลุ่มคนท่ีทาํงาน Startup หรือคนท่ีทาํงานฟรีแลนซ์ 

แต่คนทาํงานประจาํก็สามารถเขา้ไปใช้บริการเพื่อเปล่ียนบรรยากาศการทาํงานหรือใช้เป็นท่ีนัด

ประชุมไดเ้ช่นกนั สาเหตุหลกัๆท่ีทาํให้โคเวิร์คก้ิงสเปซไดรั้บความนิยมก็คือ ราคาประหยดักว่าการ

เช่าออฟฟิศรายเดือน ซ่ึงดึงดูดกลุ่มคนท่ีกาํลงัเร่ิมทาํธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัมีอุปกรณ์สาํนกังาน

ต่างๆท่ีครบครัน มีพื้นท่ีให้เลือกใช้หลากหลาย หรืออาจมีครัว ขนมและเคร่ืองด่ืมให้บริการ 
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นอกจากนั้นโคเวิร์คก้ิงสเปซยงัเป็นแหล่งรวมคนทาํงานและนักธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีชอบ

อิสระ และไม่ยดึติดกบักรอบเดิม ๆ อีกดว้ย 

 

ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Kotler (1997, p.92) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวั

แปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาดจะ

มีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ

จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่ง เสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติม

ขึ้นมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวน 

การ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีสาํคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบั

ธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

 

ทฤษฎีเกีย่วกบัทัศนคติ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดอ้ธิบาย วา่ ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเรียนรู้

เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับลักษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

(Schiffman and kanuk.2007: 282) หรืออาจหมายถึงการแสดงความ รู้สึก ภายในท่ีสะทอ้นว่าบุคคล

มีความโนม้เอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิง เช่น ตราสินคา้ บริการ ร้านคา้ปลีก เน่ืองจากเป็นผล

ของกระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรงแต่ตอ้งแสดงวา่บุคคลกล่าว 

ถึงอะไรหรือทาํอะไร  

โมเดลประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model) หมายถึง โมเดล

ทศันคติ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (1) ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive) หรือ ความรู้ (knowledge) 

(2) ส่วนของความรู้สึก (Affective หรือ Feeling learning) (3) ส่วนของพฤติกรรม (Conative หรือ 

Doing หรือ Behavior) (Schiffman and Kanuk,2007:235) 

 

ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

อเนก สุวรรณบัณฑิ ต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2554) อธิบายว่า ความพึงพอใจ 

(Satisfaction) มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่าน แต่พอท่ีจะสรุปไดว้่า “ความพึงพอใจเป็นระดบัของ

ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง” โดยมีลกัษณะของความพึงพอใจในการบริการ 
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เป็นพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของบุคคลท่ีเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิง

ท่ีคาดหวงักับส่ิงท่ีได้รับจริงในสถานการณ์อนัหน่ึงอนัใด ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามปัจจยั

แวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 

ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไว้ว่า พฤติกรรม

ผู ้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลทําการค้นหา (Searching) การซ้ือ 

(Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจ่้าย (Disposing) ในผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยคาด

ว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk,2007:G-3) หรือหมายถึง พฤติกรรม

การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้สินคา้และบริการ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา (Solomon, 2002: 528) หรือหมายถึงการะบวนการตดัสิน 

ใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือทาํการประเมินผล (evaluaing) การได้รับ (obtaining) 

การใช้ (using) และการดาํเนินการภายหลงัการบริโภค (disposing) สินคา้และบริการ (Blackwell, 

miniard and Engel, 2006: 735) 

 

3. วิธีการศึกษา 

 ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แนวทางการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

  การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดตวัอยา่ง (sample size) ใหมี้ความ

เหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั .05 ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใชสู้ตรคอแค

รน (Cochran, 1977) ในการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 มีสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี       𝑛𝑛 =     
P(1−P)(𝑍𝑍)2

𝐸𝐸2
 

 โดย n  = ขนาดตัวอย่างท่ีควรสุ่ม , P  = สัดส่วนป ระชากรท่ีผู ้วิจัยกําลังสุ่ม  (0.50),                 

Z  = ระดับความเช่ือมั่น ท่ีผู ้วิจัยกําหนด มีค่าเท่ ากับ 1.96 ท่ีระดับความเช่ือมั่น  95%, E = ค่า

ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้0.05  

ผูวิ้จยัจึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงสามารถสรุปขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้จาํนวน 400 คน และ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรเป้าหมาย โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) 
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 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยการใช้คาํถามปลายปิด ซ่ึงลักษณะการตั้ งข้อคาํถามเป็น 

การเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert’s scale) โดยแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด ตามลาํดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการทาํงานของบุคลากร 

โดยสร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงค์การศึกษา การตั้ งค ําถามแบบปลายปิดและวิธีการ

เรียงลาํดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และนาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จาํนวน 3 ท่าน จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุง

แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 คน เพื่อ

นาํมาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation)  และหาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach แลว้นาํ

แบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแลว้จาํนวน 400 ชุด ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นนําแบบสอบถาม

ทั้งหมดมาทาํการตรวจสอบการตอบคาํถามในแบบสอบถาม แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย

ใชโ้ปรแกรมคาํนวณสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยผูวิ้จยัไดแ้บ่งขอ้มูลการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

โดยผูวิ้จยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหว่างวนัท่ี 11 มกราคม 

2564 – 5 กุมภาพนัธ์ 2564 และตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึงนาํมา

ลงรหสัตวัเลขสําหรับการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วน

นาํมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นต่อไป 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 

วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีทาํการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ

นาํมาใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยั

ได ้
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 ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

และดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย  

  1) ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ในการวิเคราะห์

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วุฒิ

การศึกษา จาํนวนเขา้ใชบ้ริการก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด 

  2) ใช้งานค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ

ใช้ในการวิเคราะห์ตวัแปรจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ แบบ 

สอบถามส่วนท่ี 3 ทศันคติต่อสถานการณ์โควิด 19 และแบบสอบถามส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใช้สถิติเพื่ อทดสอบ

สมมุติฐานท่ีมีระดับนัยสําคญัท่ี 0.05 โดยใช้การทดสอบ t-test และ ANOVA เพื่อทดสอบความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพ    

มหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple 

regression analysis) และการถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) เพื่อทดสอบอิทธิพล

ของส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติต่อสถานการณ์โควิด 19 และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

โคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.3 ในขณะท่ีเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 43.8 ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากอยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.5 

รองลงมาคือ มีอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5 ไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.8 ในขณะท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนนอ้ยมีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.2 และ มีอายมุากกวา่ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 1.0  เท่านั้น  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.5 

มากท่ีสุดรองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.0  อาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 14.5  และ

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีใกลเ้คียงกนัคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจส่วนตวั / 

เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ 9.75 ตามลาํดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ยท่ีมี

ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 1.75 ผูต้อบแบบสอบถามประมาณ 1 ใน 4  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือน ไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาคือมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 

บาท และ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 และร้อยละ 22.5 ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบ 

ถามซ่ึงมีจาํนวนนอ้ย ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 40,000 บาท ขึ้นไป และ30,001-40,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 14.5  และ 11.7 ตามลาํดบั 

 ในดา้นวุฒิการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคือ มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และระดบัการศึกษา

ตํ่ากวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 19.5 และ ร้อยละ 7.0  ตามลาํดบั และขอ้คาํถามก่อนสถานการณ์

การแพร่ระบาดทา่นใชบ้ริการ Co-working space จาํนวนก่ีคร้ังต่อสัปดาห์ ผูต้อบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุดคือนอ้ยกวา่หน่ึงคร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.75 และรองลงมาคือใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อ

สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 30.75  ใชบ้ริการ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 17.75 ในขณะท่ีผูต้อบ

แบบสอบ ถามจาํนวนนอ้ยท่ีใชบ้ริการ 5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ และใชบ้ริการทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 4.0 

และ 1.75 ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของโคเวิร์ค

ก้ิงสเปซโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.13 และเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการของโคเวิร์คก้ิงสเปซ ดา้นต่าง ๆ พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.24 และให้ความสําคญัระดบัมาก รองลงมา

คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.21 ให้ระดับความสําคัญมาก ปัจจยัด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย มีค่าเฉล่ียคือ 4.14 ให้ระดบัความสําคญัมาก  ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.13 ให้ระดบั

ความ สําคญัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.10 ให้ระดบัความ สําคญัมาก ปัจจยัดา้นส่งเสริม

การตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ใหร้ะดบัความสาํคญัมาก และ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 

ใหร้ะดบัความสาํคญัมาก ตามลาํดบั  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัทศันคติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า 

เฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.14 อยู่ในระดบัมาก โดยวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่าทศันคติดา้นความเขา้ใจ มีค่า 

เฉล่ีย 4.38 ให้ระดบัความสําคญัมาก รองลงมาคือ ทศันคติดา้นพฤติกรรม มีค่าเฉล่ีย 4.15 ให้ระดบั

ความสาํคญัมาก และทศันคติดา้นความรู้สึก มีค่าเฉล่ีย 3.88 ใหร้ะดบัความสาํคญัมาก ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิง 

สเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 

4.12 โดยระดบัความสําคญัมากโดยวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่าโดยรวมท่านมีความพึงพอใจใน

การใช้บริการ Co-working space ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์โควิด 19 มีค่าเฉล่ีย 

4.18 ให้ระดบัความสําคญัมาก รองลงมาคือ บริการท่ีไดรั้บจากการใช้บริการ Co-working space ท่ี
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ท่านใช้บริการอยู่ตรงตามความต้องการของท่านมีค่าเฉล่ีย 4.11 ให้ความสําคัญระดับมาก และ 

บริการท่ีได้รับจาก Co-working space ท่ีท่านใช้บริการอยู่ดีกว่าท่ีท่านคาดหวงัไว ้มีค่าเฉล่ีย 4.07

ระดบัความสาํคญัมาก ตามลาํดบั 

  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

  สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ช้บริการโคเวิร์คสเปซท่ีมีเพศ 

อาชีพ และวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยั

ดา้นอายุ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซใน

เขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยภาพ รวมมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งน้ีจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น 

มีเพียง 2 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.01 ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่าปัจจยัด้านทศันคติต่อสถานการณ์โควิด 19 โดย 

ภาพรวมรวมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภายใตส้ถาน การณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 ไดแ้ก่ ดา้นความ

เขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม  

  

5. สรุปผลการศึกษา 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.3  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน 

มากอยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.5  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกั 

งานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.5  ผูต้อบแบบ สอบถามประมาณ 1 ใน 4 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.3 ดา้นวุฒิการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการ 

ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.5 และขอ้คาํถามก่อนสถานการณ์การแพร่

ระบาดท่านใชบ้ริการ Co-working space จาํนวนก่ีคร้ังต่อสัปดาห์ ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ

นอ้ยกวา่หน่ึงคร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.75  

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของโคเวิร์ค

ก้ิงสเปซโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
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โคเวิร์คก้ิงสเปซ ด้านต่าง ๆ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ มีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด และด้านราคา  

ตามลาํดบั  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัทศันคติโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ

เม่ือวิเคราะห์ในราย ละเอียด พบว่าทศันคติดา้นความเขา้ใจ มีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ทศันคติดา้นพฤติกรรม และทศันคติดา้นความรู้สึก ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิง 

สเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากโดยวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่าโดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-

working space ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์โควิด 19 มากท่ีสุด รองลงมาคือ บริการ

ท่ีได้รับจากการใช้บริการ Co-working space ท่ีท่านใช้บริการอยู่ตรงตามความต้องการของท่าน 

และบริการท่ีไดรั้บจาก Co-working space ท่ีท่านใชบ้ริการอยูดี่กวา่ท่ีท่านคาดหวงัไว ้ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของผูใ้ช้โค

เวิร์คก้ิงสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แตกต่างกนั พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คสเปซท่ีมีเพศ อาชีพ และวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

โคเวิร์คก้ิง สเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ีแตกต่าง

กนั ในขณะท่ีปัจจยัดา้นอายุ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

โคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ีไม่

แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซใน เขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด 19 ทั้งน้ีจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาด และ

ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บุคลากร กระบวนการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

โคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นทศันคติต่อสถานการณ์โควิด 19 มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด 19 แบ่งออกเป็น 3 ปัจจยัไดแ้ก่ ด้านความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
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ลว้นมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งส้ิน 

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี  

 1. การใชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ เพศชายมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ 

ในเขตกรุงเทพ มหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สูงกวา่เพศหญิง เน่ืองจาก

พฤติกรรม ความรู้สึก ความชอบ ความพึงพอใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงของเพศชายหรือเพศหญิงมีระดบัท่ี

แตกต่างกนั ยอ่มมีประเมินระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัตามแต่สถานะ หรือรสนิยมของแต่ละ

บุคคล ผูมี้อาชีพอิสระมีความพึงพอใจในการใช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เน่ืองจากในปัจจุบนัโคเวิร์คก้ิงสเปซเป็นสถานท่ีซ่ึง

มีการวางรูปแบบเอ้ืออาํนวยให้กับผูป้ระกอบธุรกิจ SME  อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ซ่ึงก่อนเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผูป้ระกอบอาชีพน้ีมีแนวโน้มใชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ 

มากกว่าผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน ๆ อาชีพอิสระจึงมีความพึงพอใจในการใชโ้คเวิร์คก้ิงสเปซ ดว้ยเหตุผล

ท่ีไม่ตอ้งการให้มีอะไรมาผูกมดัในการทาํงาน เช่น เวลาเขา้งาน สถานท่ีทาํงาน หรือเพื่อนร่วมงาน 

ส่วนดา้นวุฒิการศึกษาระดับ ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจสูง

กว่าผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบัอ่ืน ๆ ซ่ึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีการ Work 

from home พนกังานบริษทัจึงตอ้งทาํงานท่ีบา้นจึงหาสถานท่ีท่ีคลา้ยกบัสํานกังาน โคเวิร์คกิ้งสเปซ

จึงเหมาะสําหรับพนักงานท่ีส่วนใหญ่จะมีระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซ่ึง

ผลการวิจยัในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลมีความสอดคลอ้งในบางปัจจยักบังานวิจยัของออ้มจนัทร์ วงษ์

วิเศษ (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ในการเลือกใช้บริการธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปันในกรุงเทพ มหานคร และ ปวนัรัตน์ อ่ิมเจริญกุล 

(2560)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับบริการพื้นท่ีทาํงาน Co-Working 

Space ในกรุงเทพมหานคร  

  2. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 พบว่ามีเพียงกปัจจยัดา้น

ผลิตภัณฑ์ และ ด้านส่งเสริมการตลาด ซ่ึงอธิบายได้ว่าผูท่ี้มีความต้องการท่ีใช้บริการโคเวิร์ค

ก้ิงสเปซ จะเร่ิมค้นหาข้อมูลบนส่ือออนไลน์ การท่ีโคเวิร์คก้ิงสเปซมีการช่องทางท่ีผูใ้ช้บริการ

สามารถเข้าถึงไดห้ลายช่องทางเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีจะเติบโตได้ง่าย การนําเสนอพื้นท่ี หรือ
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สถานท่ีให้ผูใ้ช้บริการรับรู้อย่างสมํ่าเสมอจะทาํให้ผูใ้ช้บริการหรือผูท่ี้รู้จกัโคเวิร์คก้ิงสเปซเขา้มา

สนใจในผลิตภณัฑ์หรือสถานท่ีไดม้าก ปัจจยัท่ีทาํให้ลูกคา้มีความพึงพอใจมากขึ้นคือการส่งเสริม

การขาย เช่น ให้ส่วนลด หรือราคาพิเศษ เป็นส่ิงท่ีทําให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจท่ีจะเข้าใช้

บริการไดง้่ายขึ้นและใชบ้ริการต่อ ๆ ไปรวมถึงผลดีคือการบอกต่อการแพร่ข่าวสารโดยการพูดคุย

กนัต่อเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีธุรกิจจะมีผูใ้ชบ้ริการมากขึ้น ซ่ึงผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบัออ้มจนัทร์ 

วงษ์วิเศษ (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปันในกรุงเทพ เน่ืองดว้ยช่วงเวลาท่ีทาํการวิจยั

อยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทาํให้ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ

ในเขตกรุงเทพมหานครเปล่ียนแปลงไป 

 3. ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้และตระหนักถึงอนัตรายจากโรคโควิด 19 แต่ผูใ้ชบ้ริการก็ยงัมาใช้

บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซท่ีมีการรวมตวัของผูค้นเพราะมีความเช่ือมัน่ในมาตรการการป้องกนัจะทาํ

ให้ผูใ้ช้บริการสามารถใช้บริการพื้นท่ีโคเวิร์คก้ิงสเปซไดอ้ย่างปลอดภยัและลดโอกาสจากการติด

เช้ือดว้ยการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน เช่น การเวน้ระยะห่างทางสังคม ซ่ึงจาํกดัการเขา้ใช้งาน

ของโคเวิร์คก้ิงสเปซและห้องประชุม ไม่ให้มีจาํนวนมากเกินกว่าท่ีกาํหนดเพื่อป้องกันการแพร่ 

กระจายของเช้ือไวรัสจากคนสู่อีกคนหน่ึง  การท่ีพื้นท่ีให้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซมีการจดัให้มีเจล

แอลกอฮอลส์ําหรับทาํความสะอาด ไวบ้ริการอยา่งเพียงพอต่อผูเ้ขา้ใชบ้ริการ มีการวดัอุณหภูมิของ

ผูใ้ช้บริการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผูใ้ช้บริการทุกคนท่ีใช้พื้นท่ีโคเวิร์ค

ก้ิงสเปซร่วมกนัดงันั้น จึงเห็นว่าการท่ีพื้นท่ีใหบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซมีการเตรียมการตามมาตรการ

ป้องกนัอย่างเขม้ขน้ทาํให้ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโคเวิร์คก้ิงสเปซเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk, (2007: 235) ท่ีอธิบายโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ  3 

ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (1) ส่วนของความเขา้ใจ  หรือความรู้ (2) ส่วนของความรู้สึก 

(3) ส่วนของพฤติกรรม และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนงลกัษณ์ ทองไทย และอรไท ชั้วเจริญ 

(2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ในช่วงสภาวะวิกฤตการเกิดโรคระบาดไวรัสโค

วิด ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของวิศวกรชีวการแพทย ์ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัการให้โคเวิร์คก้ิงสเปซของตนมีความแตกต่างจากโค

เวิร์คก้ิงสเปซของผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ ทั้งในดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก จาํนวนท่ีนั่ง

ตอ้งเพียงพอต่อความตอ้งการ ด้วยปัจจุบนัมีการพฒันาด้านเทคโนโลยีมากขึ้นจึงมีอุปกรณ์ท่ีตอบ 

สนองต่อการใชง้านเพิ่มขึ้น โคเวิร์คก้ิงสเปซตอ้งมีการเพิ่มการเขา้ถึงอุปกรณ์เหล่านั้น และอินเทอร์ 
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เน็ตในโคเวิร์คก้ิงสเปซตอ้งมีความเร็วและต่อเน่ืองของสัญญาณดา้นส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดั

โปรโมชนัเพือ่กระตุน้การใชง้านของผูใ้ชบ้ริการใหม้ากขึ้น และพยายามรักษาฐานผูใ้ชบ้ริการเดิมไว ้

และเพิ่มผูใ้ช้บริการรายใหม่  ในดา้นทศันคติ ต่อสถานการณ์โควิด 19 ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงให้

ผูใ้ช้บริการเห็นว่าโคเวิร์คก้ิงสเปซ มีความสะอาดเหมาะสมกบัการใช้งานโดย การประชาสัมพนัธ์

ถึงความสะอาดและการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด 19 อยา่งสมํ่าเสมอ 
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