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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตมนุษย์มากข้ึน ได้เปลี่ยนแปลงวิถี
การใช้ชีวิตของมนุษย์ให้เปลี่ยนไป รวมถึงพ้ืนที่ทํางานก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพียงมีคอมพิวเตอร์
พกพากับอินเทอร์เน็ตก็สามารถทํางานได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คําทีม่นุษย์ยุคใหม่เร่ิม
รู้จักกันน้อยลงก็คือ “สํานักงาน” เพราะงานยุคใหม่น้ันสามารถทํางานได้จากที่บ้าน ร้านอาหาร หรือ 
ร้านกาแฟ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอาจจะมีข้อจํากัดหรือยังไม่สามารถรองรับในการทํางานจริง ๆ ของ 
ผู้ใช้สอย หรือบางพ้ืนที่น้ันมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับการทํางานหรือการติดต่องานพูดคุยระหว่างผู้จ้าง 
กับผู้รับจ้าง อุปกรณ์ในการนําเสนองานไม่สะดวก อินเทอร์เน็ตล่าช้า ปลั๊กไฟมีไม่เพียงพอ ผู้คน
พลุกพล่าน ขาดความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้มีแนวทางการทํางานแบบ Co–working 
Space ถ้าแปลตรงตัวคือ พ้ืนที่ที่ใช้ทํางานร่วมกันและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการทํางานร่วมกัน เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี  ห้องครัว ห้องประชุม ฯลฯ บรรยากาศจะแตกต่างจากออฟฟิตทั่วไปตรงที่มีการตกแต่ง 
ที่หลากหลายและยืดหยุ่นได้ตามแต่ Concept ของแต่ละ Co–working Space บาง  
Co–(Community) ของคนทํางานประเภทเดียวกัน 
 Co Working Space หรือสํานักงานร่วมแบ่งปัน คือ สถานที่ให้ทุกคนมาใช้พ้ืนที่การทํางาน
และทุกสิ่งทกุอย่างร่วมกัน ไม่ว่าจะพ้ืนที่ทํางานพร้อมทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี อินเทอร์เน็ต ห้องครัว ห้องประชุม 
และอุปกรณ์สร้างสรรค์งานต่าง ๆ เช่น ปริ้นเตอร์ แฟกซ์ อุปกรณ์สํานักงานอ่ืน ๆ เป็นต้น รวมท้ังสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพ่ือเริ่มต้นทําธุรกิจ ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางสําหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
คนที่สนใจในงานแบบเดียวกันและคนที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม ่ๆ ซึ่งอาจจะกลายมาเป็นคู่หูทาง
ธุรกิจของคุณในอนาคต สํานักงานร่วมแบ่งปันแห่งแรกที่เปิดตัวในประเทศไทยคือ Hubba Thailand 
จากความคิดของคุณอมฤตและคุณชาล เจริญพันธ์ ในช่วงที่พวกเขาประสบกับปัญหาน้ําท่วมปี 2554 
ทั้งสองคนจําเป็นต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดช่ัวคราว ซึ่งทําให้ไม่เกิดความคล่องตัวต่อการทําธุรกิจ
เพราะไม่มีพ้ืนที่ไหนที่รองรับต่อความต้องการในการทํางานของเขาได้ ทําให้พวกเขาอยากสร้าง
สถานที่ทํางานในแบบที่เหมาะกับชาวฟรีแลนซ์ Startups และนักธุรกิจมอืใหม่ทีส่ามารถทําการติดต่อ
ธุรกิจจากส่วนไหนของประเทศก็ได้ โดยจัดต้ังสถานที่แห่งน้ีเมื่อกลางปี 2555 (ศขิรินทร ์ลางคุลเสน, 
2556) จนกระทั่งเมื่อปลายปี 2556 ได้มีธุรกิจประเภทน้ีเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 12 แห่งใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ (สุชาดา ชุติมาวรพันธ์, 2556) จนปัจจุบันมีจํานวนสํานักงาน
ร่วมแบ่งปันประมาณ 40 กว่าร้านทั่วประเทศ นับว่าภายในระยะเวลา 3 ปี สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
มีการเติบโตสูงถึง 3 เท่า 
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 ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้จึงมีผู้คิดค้นสํานักงานร่วมแบ่งปันขึ้น เหมาะสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ 
หรือผู้ที่สามารถทํางานข้างนอกได้ ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องทํางานอยู่แต่ในสํานักงานเท่าน้ัน สํานักงาน
ร่วมแบ่งปันจึงจะมีผู้ที่มีอาชีพคล้ายคลึงกันมาทํางานในที่เดียวกันแห่งน้ี ซึ่งมีข้อดีคือสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ โดยสํานักงานร่วมแบ่งปันเหล่าน้ีจะมีการให้บริการในส่วนของอุปกรณ์
ที่จําเป็นต่อการทํางานต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต มีบริการรับฝากของ พ้ืนที่นันทนาการ ห้องประชุม
รวมท้ังห้องครัวอีกด้วย 
 สํานักงานร่วมแบ่งปันในปัจจุบันเริ่มแพร่หลายมากข้ึนทั้งในกรุงเทพมหานครและในเขต
ต่างจังหวัด ซึ่งจะมีการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแตกต่างกันไป รวมทั้งราคาเช่าก็จะแตกต่าง
ด้วยในรูปแบบรายช่ัวโมง รายวัน หรือรายเดือน อีกทั้งสํานักงานร่วมแบ่งปันปัจจุบันก็มีความแตกต่าง
กับสํานักงานร่วมแบ่งปันในอดีตมากขึ้น อาทิเช่น (“8 เร่ืองชวนรู้”, 2561) 
 1) ความยืดหยุ่น ในเรื่องของแพ็คเกตราคาที่มีความยืดหยุ่นมาก เหมาะกับความต้องการ 
มาใช้บริการของลูกค้าหลายประเภท รวมท้ังลูกค้าขาจรอีกมากมาย 
 2) การขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากการสํารวจต้ังแต่ปี 2011–2017 มีธุรกิจ Co–working 
Space เปิดใหม่กว่า 700 แห่งทั่วโลก คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และอาจมีจํานวนมากถึง 3.8 
ล้านแห่งในปี 2020 หรืออาจถึง 5.1 ล้านแห่งในปี 2022 
 3) การออกแบบสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มาใช้บริการ สํานักงานร่วมแบ่งปันหลายแห่ง
ประสบความสําเร็จเพราะการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ ทําให้รู้สึกสนุก ดึงดูดให้รู้สึกอยากมาทํางาน 
เพราะบรรยากาศสถานที่ทํางานนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้รู้สึกผ่อนคลายแล้ว ยังเอ้ืออํานวยให้
ผู้ใช้บริการสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าคนอ่ืน ๆ ได้ สํานักงานร่วมแบ่งปันบางที่มีบริการฟิตเนส
และแนะแนวการศึกษาอีกด้วย 
 4) สร้างการเติบโตด้านความสัมพันธ์ ด้วยการออกแบบที่กระตุ้นให้คนอยากมาทํางานและ
รวบรวมกลุ่มคนหลากหลายอาชีพไว้ด้วยกัน ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับลูกค้าได้ต่อยอดไอเดียกัน 
และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ ทําให้นวัตกรรมต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้จริง 
 5) สํานักงานร่วมแบ่งปัน คือ บ้าน โรงเรียน โรงแรม ภายใต้แนวคิดด้านการบริการด้าน
พ้ืนที่ที่ให้มากกว่าแค่พ้ืนที่ทาํงาน เพราะบางคนใช้ชีวิตพบปะเพ่ือน หาความรู้ หรือแม้แต่ค้างแรม 
จากที่น่ี 
 6) รวมกันเป็นกลุ่มไม่โดดเด่ียว จากการสํารวจคนท่ีมีงานลักษณะที่ต้องทําคนเดียวไม่ใช่
เฉพาะแค่คนทีป่ระกอบธุรกิจฟรีแลนซ์เท่าน้ัน และคนกลุ่มน้ีมีแนวโน้มว่าจะมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ 
หน่ึงในปัญหาของพวกเขาคือ ความโดดเด่ียวทางความคิดและเพ่ือนร่วมงาน จึงเป็นแหล่งที่กลุ่มคน
เหล่าน้ีสามารถพบปะกับคนอ่ืน ๆ ได้ดี 
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 7) จุดเริ่มต้นใหม่ ๆ นอกจากเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์แล้ว ปัจจุบันมีการ
ลงทุนของเหล่าบริษัทใหญ่มากมายสํานักงานร่วมแบ่งปัน ซึ่งคาดการณ์ว่าบริษัทใหญ่ ๆ จะร่วมลงทุน 
แชร์พ้ืนที่ในอนาคตถึง 50% ของพ้ืนที่เลยทีเดียว เทรนด์น้ีมีความเป็นไปได้สูงเพราะเหล่าบริษัทใหญ่
อย่าง Facebook, IBM และ Microsoft ก็มกีารเริ่มลงทุนกับสํานักงานร่วมแบ่งปันด้วย 
 8) ตลาดอสังหาริมทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากหลายบริษัทที่ทาํธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จะเริ่มใสใ่จในประสบการณ์ของลูกค้าและลูกจ้างมากข้ึน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ทํางานที่แตกต่างไปจากเดิมเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป (“8 เร่ืองชวนรู้”, 2561)
 ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรือ่งการออกแบบ การจัดการพ้ืนที่สํานักงานร่วม
แบ่งปัน ซึ่งจากการให้บริการด้านพ้ืนที่ผู้ทีท่ํางานแบบอิสระและต้องการพบปะสังสรรค์กับผู้ที่ทํางาน
ในลักษณะเดียวกัน งานวิจัยช้ินน้ีจึงสนใจว่าสํานักงานร่วมแบ่งปันเหล่าน้ีสามารถช่วยให้ผู้มาใช้บริการ
รู้สึกเปรียบเสมอืนการทํางานในสํานักงานที่มีความเพียบพร้อมด้านอุปกรณ์สํานักงาน และด้านอ่ืน ๆ
หรือไม่ 
 
ภาพที่ 1.1: แสดงถึงการน่ังทํางานตามร้านกาแฟแทนการนั่งทํางานประจําในออฟฟิศ 
 

 
 
ที่มา: Starbucks.  (2558).  สืบค้นจาก http://popularreadingplaces.blogspot.com/2015/  
       04/starbucks.html. 

 
1.2 คําถามของการวิจัย 
 สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะการจัดการอย่างไร 
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1.3 จุดประสงค์การวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาประโยชน์ใช้สอยภายในของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันแต่ละประเภท 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้มาใช้งานพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาการจัดวางพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 1.3.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทาง ประโยชน์ใช้สอยของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน เพ่ือให้
เหมาะสมกับผูม้าใช้บริการ 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะห์น้ีมุ่งศึกษาถึงการเลือกสถานที่ พ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน  
การเปรียบเทียบในแต่ละพ้ืนที่ การจัดวางลักษณะพ้ืนที่ของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที่มผีลต่อการทํางานของผู้ใช้บริการ ซึง่กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคคลที่มาใช้บริการ 
พ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร  
 การเลือกประเภทของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันและพ้ืนที่ใช้สอยที่มใีห้บริการ โดยผู้วิจัย
เลือก สํานักงานร่วมแบ่งปัน Ko Kreate Space  สํานักงานร่วมแบ่งปัน Wolf สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
Launchpad และสํานักงานร่วมแบ่งปัน Hubba Thailand เป็นกรณีศกึษาของพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
โดยหาข้อมูลปฐมภูมิคือ เข้าไปดูสถานที่จริงของ Ko Kreate Space , Wolf, Launchpad และ 
Hubba Thailand และการสังเกตพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ และขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น  
ทางอินเทอร์เน็ต หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบถึงพฤติกรรมในการทํางานของผู้มาใช้บริการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันว่า 
มีลักษณะพฤติกรรมอย่างไร 
 1.5.2 ทราบถึงการบริหารพ้ืนที่ที่เหมาะสมสาํหรับเป็นพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน
 1.5.3 นําเสนอแนวทางในการออกแบบพื้นที่สํานักงานร่วมแบ่งปันและสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้มาใช้บริการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
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1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.6.1 การบริหารพ้ืนที่ หมายถึง การจัดวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ภายใน
สํานักงานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีอยู่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ สมชาย หิรัญกติติ, สุดา สุวรรณาภิรมย์, 
ลัทธิการ ศรีวะรมย์ และชวลิต ประภวานนท์, 2541) 
 1.6.2 พฤติกรรมในการทํางาน หมายถึง พฤติกรรมและการกระทําของคนงานที่จะส่งผลต่อ
ความสําเร็จต่องานของเขาโดยตรง และพฤติกรรมน้ันยังรวมไปถึงการแสดงออกของคนงานที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมในสังคมท่ีเขาปฏิบัติงานอยู่ เช่น ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การเข้าร่วมการฝึกอบรม 
เป็นต้น (Albanese, 1981, p. 204) 
 1.6.3 สํานักงานร่วมแบ่งปันคือสถานที่ที่ทํางาน สํานักงานช่ัวคราวแต่มีเคร่ืองใช้สํานักงาน
ให้บริการ โดยมีการเก็บค่าเช่าเป็นรายวันหรือรายเดือน และมีผู้อ่ืนสามารถใช้ร่วมกันได้ ที่มีรูปแบบ
การใช้พ้ืนที่บางประเภททํางานร่วมกันในสถานที่เดียวกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้คอยบริการเหมือนสํานักงานทั่วไป ซึ่งมี 2 
ประเภท คือ 1) พ้ืนที่ทํางานร่วมที่มีการสร้างชุมชนเพ่ือสนับสนุนระหว่างผู้ใช้บริการ และ 2) พ้ืนที่
ทํางานร่วมที่ไม่มีการสร้างชุมชนสนับสนุนระหว่างผู้ใช้บริการ 
 1.6.4 สํานักงานร่วมแบ่งปันแบบ Small Function คือ การให้บริการด้านพ้ืนที่ใน
สํานักงานร่วมแบ่งปันประมาณ 1–5 ประเภท อาทิเช่น ห้องประชุม โต๊ะบริการแบบไม่เจาะจง  
ห้องส่วนตัว ที่จอดรถ และอปุกรณ์สํานักงาน 
 1.6.5 สํานักงานร่วมแบ่งปัน แบบ Full Function คือ การให้บริการด้านพ้ืนที่ในสํานักงาน
ร่วมแบ่งปันมากกว่า 5 ประเภทขึ้นไป อาทิเช่น ห้องประชุม โต๊ะบริการแบบไม่เจาะจง ห้องส่วนตัว  
ที่จอดรถ อุปกรณ์สํานักงาน โต๊ะแบบเจาะจง ห้องครัว พ้ืนที่สันทนาการ และอุปกรณ์สาํนักงาน 
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1.7 กรอบการวิจัย 
 
ภาพที่ 1.2: กรอบการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทของสํานักงานร่วมแบ่งปัน 
- แบบ Full Function 
- แบบ Small Function 

  กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้มา 
  ใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน 

- ประชุม 
- ทํางานแบบห้องส่วนตัว 
- ทํางานบนโต๊ะส่วนรวม 
- กิจกรรมสันทนาการ 
- ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

การจัดพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
- รูปแบบการจัดพ้ืนที่ 
- รูปแบบพฤติกรรมของผู้มา 
  ใช้บริการ 
- สิ่งอํานวยความสะดวก 
  ที่สามารถให้บริการได้ 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในงานศึกษาวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาวิจัยในเร่ือง การจัดการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในบทท่ี 2 น้ีจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมโดยมีทฤษฎี แนวความคิด  
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษา โดยสามารถจําแนกเน้ือหาได้ดังน้ี 
 2.1 ประวัติและความเป็นมาของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 2.2 ประเภทของสํานักงาน (Office) 
 2.3 กิจกรรมที่เกิดในสํานักงานแบ่งปัน 
 2.4 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจการบริการ 
 2.5 แนวคิดการออกแบบที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
 2.6 พฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.7 การจัดวางพ้ืนที่ในสํานักงาน 
 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 ประวัติและความเป็นมาของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 แบรด นิวเบิร์ก (Brad Newberg) ได้ให้คํานิยามของคําว่า “Coworking” ซึ่งหมายถึง 
รูปแบบการทํางานในพ้ืนที่ร่วมกัน และได้ก่อต้ัง “Coworking Space” แห่งแรกขึ้นทีซ่านฟรานซิสโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่ือว่า “The Hat Factory” ในปี 2005 ซึง่เป็นสถานที่ที่รวมอาชีพ
นักเขียนบทความด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มาทํางานในที่แห่งน้ีเป็นประจํา จํานวน 3 คน และจากการ
บอกต่อ ๆ กันถึงการมาใช้บริการ สํานักงานในลักษณะน้ีว่ามีประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลกันหรือ 
ได้ประโยชน์อะไรจากการที่มาน่ังทํางานในสถานที่แห่งน้ีจึงทําให้มีผูม้าใช้บริการมากขึ้นและมาใช้
บริการเป็นประจําจนกลายเป็นธุรกิจสํานักงานย่อย และธุรกิจประเภทน้ีได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 
ทั้งในประเทศแถบยุโรปและเอเชีย 
 ในปี 2007 พบว่า มีสํานักงานร่วมแบ่งปันเปิดใหม่เป็นจํานวนมากข้ึนกว่า 2,000 แห่งใน
สหรัฐอเมริกาและแพร่หลายไปในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยเองปัจจุบัน 
ก็มีสํานักงานร่วมแบ่งปันเป็นจํานวนหลายแห่งเกิดขึ้น (“ที่เก่า--เล่าใหม”่, 2556) 
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ภาพที่ 2.1: ตัวอย่าง Coworking Space ในนิวยอร์ค สหรฐัอเมริกา 
 

 
 
ที่มา: ที่เก่า--เล่าใหม่.  (2556).  สืบค้นจาก http://www.deskmag.com/th/old-spaces-new- 
       ideas-midwest-cincinnati-coworking-covington-reinvention. 
 
 รายละเอียดทั่วไปของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 ธุรกิจน้ีมีจุดกําเนิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการติดต่อสื่อสารที่มีผลทําให้ลักษณะ 
การทํางานของคนรุ่นใหม่ทีส่ามารถทํางานได้ทุกที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าสํานักงานเพ่ือที่จะไปทํางาน 
ซึ่งถือเป็นวิถีการทํางานของคนรุ่นใหมใ่นปัจจุบัน ดังน้ันถึงแม้จะไม่ต้องเข้าสํานักงานแต่คนเหล่าน้ีก็ยัง
ต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกคล้ายสํานักงานนอกสถานที่ที่สามารถสนับสนุนการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์สํานักงาน พ้ืนที่ประชุม หรือทาํกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นต้น 
 พ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันจะมีลักษณะเป็นสํานักงานเล็ก ๆ ที่มีการบริการด้านอุปกรณ์
สํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองส่งเอกสาร อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สําหรับ
ห้องครัวไว้คอยบริการ เช่น โต๊ะทานอาหาร ไมโครเวฟ กานํ้าร้อน เคร่ืองชงกาแฟ ซึ่งเปรียบเสมือน
สํานักงานใหญ ่ๆ ทั่วไปที่มีอุปกรณ์เหล่าน้ีไว้บริการพนักงานของตน และพื้นที่ในส่วนห้องนํ้าชาย 
ห้องนํ้าหญิง ห้องประชุม ห้องฉายภาพ ห้องเวิร์คชอป สตูดิโอถ่ายภาพ สถานที่จัดกิจกรรม ลานโล่ง 
และพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผ่อน เป็นต้น ซึ่งผูม้าใช้บริการสามารถใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี
ได้ เพ่ือรองรับการทํางานของผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งสําคัญทีสุ่ดที่ผู้มาใช้บริการ
สํานักงานร่วมแบ่งปันน้ีพึงจะได้รับคือ ผู้ร่วมมาใช้บริการทีม่ีอาชีพ ตําแหน่ง ลักษณะการทํางานที่
แตกต่างกันที่สามารถพูดคุย ให้คําปรึกษา และมีปฏิสัมพันธ์เร่ืองงานที่เก่ียวเน่ืองกันในอนาคตได้  
(สุวิทย์ วงศ์รุจริาวาณิชย์, 2555) 
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 ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มาใช้บริการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันน้ีจะคิดเป็นรายช่ัวโมงต้ังแต่ 100 
ถึง 350 บาท โดยเฉลี่ย หรือสามารถสมัครสมาชิกและใช้บริการระยะยาวในรูปแบบของค่าใช้บริการ
รายเดือนได้ และในแต่ละพ้ืนที่ หรือรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันด้วย 
 การบริการทั่วไปของสํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 ผู้วิจัยได้จําแนกถึงลักษณะการให้บริการในส่วนต่าง ๆ ของสํานักงานร่วมแบ่งปันไว้เป็น 
ข้อ ๆ ดังน้ี 
 1) โต๊ะสํานักงาน จะมีทั้งเป็นแบบไม่เจาะจงและแบบเจาะจงเลือกที่น่ัง โดยที่แบบไม่เจาะจง 
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่น่ังได้ตามต้องการแต่จะไม่สามารถวางสิ่งของส่วนตัวไว้กับท่ีได้ ส่วนโต๊ะ
ทํางานแบบเจาะจงผู้ใช้บริการสามารถเจาะจงที่น่ังและสามารถวางของท้ิงไว้ได้ ไม่จําเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สิ่งของส่วนตัว เพราะผู้ให้บริการได้เจาะจงที่น่ังน้ันสําหรับผู้มาใช้บรกิารที่ชําระ
ค่าบริการเป็นรายเดือน สามารถอธิบายได้ตามภาพที่ 2.2  

 
ภาพที่ 2.2: รปูแบบโต๊ะทํางานแบบไม่เจาะจง 
 

 
 
 2) พ้ืนทีส่่วนกลาง เช่น ห้องนํ้าหญิง ห้องนํ้าชาย ห้องประชุม ห้องครัว เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองส่งเอกสาร กานํ้าร้อน เคร่ืองชงกาแฟ โต๊ะทานอาหาร ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่าน้ี ผู้มา 
ใช้บริการต้องแบ่งปันใช้ร่วมกับผู้มาใช้บริการท่านอ่ืน ๆ 
 3) ห้องส่วนตัว สําหรับสํานักงานขนาดเล็กที่สามารถรับพนักงานได้ 3 ถงึ 10 คน โดย
สํานักงานร่วมแบ่งปันบางแห่งจะมีพ้ืนที่เล็ก ๆ ไว้คอยบริการในส่วนของสํานักงานขนาดเล็กด้วย 
 4) ส่วนบริการอาหาร คือ พ้ืนที่ขนาดเล็กทีจ่ัดเตรียมไว้สําหรับผู้มาใช้บรกิารที่ซื้ออาหาร 
มาเพ่ือทานในช่วงเวลากลางวันหรือระหว่างทํางาน โดยมีอุปกรณ์ในการรับประทานเอาไว้บางส่วน  
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อาทิเช่น ช้อน ส้อม ทีล่้างจาน  
 5) ส่วนบริการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น พ้ืนที่สันทนาการต่าง ๆ พ้ืนที่จัดกิจกรรม อุปกรณ์
สันทนาการ เช่น โต๊ะสนุกเกอร์ หรืออุปกรณ์กีฬาบางชนิดไว้คอยบริการ สําหรับผู้ที่ต้องการ  
การพักผ่อนที่เกิดจากการเหน่ือยล้าหลังจากทํางาน 
 สิ่งที่จะได้รับจากการใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 เน่ืองจากสํานักงานร่วมแบ่งปันเปิดให้บริการกับทุกเพศ ทุกช่วงอายุ และทุกสายอาชีพ  
จึงทําให้มีการทํางานของกลุ่มหลากหลายสายอาชีพที่แตกต่างกันไป เพราะโดยส่วนมากสํานักงาน 
ร่วมแบ่งปันจะทําพ้ืนที่สําหรบัทํางานเพ่ือให้เหมาะสมกับทุกสายอาชีพ แต่ก็มีบางแห่งที่จะเน้นในบาง
สายอาชีพน้ัน ๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนกับ 
คนกลุ่มน้ัน ๆ ดังน้ันก่อนการใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปันควรที่จะหาข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการให้ 
บริการว่าเป็นในลักษณะใด หรือสนับสนุนสายอาชีพใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพ่ือทําให้การทํางานของ
ผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด (“ที่เก่า--เล่าใหม”่, 2556)  
 จุดเด่นของสํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 1) ประหยัดค่าใช้จ่าย เน่ืองด้วยสํานักงานประเภทน้ีจะมีอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ ที่เป็น
ส่วนกลางที่ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถใช้ได้และอุปกรณ์สํานักงานก็มีครบทุกประเภทท่ีอํานวย 
ความสะดวกในการทํางานได้ จึงทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เหล่าน้ีเอง รวมทั้งอุปกรณ์
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ รวมท้ังไม่มีค่าเช่าสํานักงานที่ค่อนข้างแพงสําหรับ
พ้ืนที่ในเมืองหรือพ้ืนที่ที่สัญจรได้สะดวก ผู้ใช้บริการสามารถมาทํางานได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียม
อุปกรณ์ใด ๆ และที่สําคญัไมจ่ําเป็นต้องเสียค่าเช่าสํานักงานในระยะยาว เพราะค่าใช้จ่ายของ
สํานักงานร่วมแบ่งปันมีทั้งแบบคิดเป็นช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ให้เลือกได้ 
ตามสะดวก 
 2) การเดินทางที่สะดวก สําหรับคนที่ที่พักอาศัยอยู่ไกลจากที่ทํางานมากสํานักงานร่วม
แบ่งปันจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องเข้าสํานักงาน 
 3) ได้สังคมใหม่ ๆ ในการทํางาน เน่ืองด้วยลักษณะการทํางานของคนในยุคปัจจุบันจะมีนิสัย
ในการทํางานที่รีบเร่ง ใจร้อน เป็นห่วงภาพลักษณ์ต่าง ๆ เน่ืองจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันจึงรวดเร็ว สะดวก และง่ายดาย ดังนั้นบรรยากาศในการทํางาน 
ที่สวยงาม รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และสามารถพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่ทําในสาย
ธุรกิจเดียวกันหรือธุรกิจอ่ืน ๆ จึงมสี่วนสําคัญกับการทํางานของผู้มาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน
ด้วย  
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 ธุรกิจสํานักงานร่วมแบ่งปันในกรุงเทพมหานคร 
 ในปี 2558 ธุรกิจสํานักงานร่วมแบ่งปันในประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลาย
มากข้ึนจึงมีผู้ประกอบการหลายรายที่ให้บรกิารสํานักงานร่วมแบ่งปัน ดังน้ี (“Coworking Space 
เปลี่ยนที่ (ทํางาน)”, 2558) 
 1) Cluster office : www.clusterofficebangkok.com  
 2) Draftboard : www.draftboard.co.th coworking  
 3) Glowfish : www.glowfishoffices.com  
 4) Hubba  : www.hubbathailand.com  
 5) Klique Desk : www.kliquedesk.com 
 6) Launchpad :  www.facebook.com/launchpadhq   
 7) Ma’D :  www.facebook.com/madeehub 
 8) Muchroom : www.facebook.com/muchroomthailand 
 9) PAH Creative Space : www.pahspace.com  
 10) Phynn : www.facebook.com/phynncoworkingspace  
 11) Regus : http://www.regus.com  
 12) Startuphouse.asia : www.startuphouse.asia  
 13) The Hive : www.thehive.co.th  
 14) Third Place : www.thirdplacebangkok.com  
 15) The revol :  www.facebook.com/therevolcoworkingspace 
 16) The space : www.facebook.com/thespacebangkok  
 17) Work Buddy : www.workbuddy.co.th 
 18) 522 : www.facebook.com/522coworkingspace  
 19) Ko Kreate space : https://www.kokreatespace.com/ 

 
 ลักษณะและประเภทการให้บริการของสํานักงานร่วมแบ่งปัน 

 ประเภทการให้บริการสําหรบัธุรกิจสํานักงานร่วมแบ่งปันได้มีการจัดสรรพ้ืนที่ตาม 
การให้บริการ ดังน้ี 
 

 1) ห้องประชุม โดยส่วนมากจะมีลักษณะแบ่งเป็นห้องแล้วแต่ขนาดจํานวนเก้าอ้ีสําหรับ 
ประชุม เช่น ห้องเล็กจํานวน 4 ที่น่ังไปจนถงึห้องใหญ่ที่มปีระมาณ 20 ที่น่ัง โดยการให้บริการ 
ห้องประชุมในแต่ละที่น่ันจะแตกต่างกันไป บางแห่งมีบริการเพียงห้องเดียว ขนาดเดียว บางแห่ง 
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มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ก็สามารถมีห้องประชุมหลายห้องหลายขนาดไว้คอยบริการ 
 2) โต๊ะทํางานแบบสาธารณะ มีลักษณะเป็นโต๊ะยาวหรือโต๊ะเล็ก ลักษณะการใช้งานคือ 

ผู้มาใช้บริการทุกคนสามารถนั่งด้วยกันได้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจง จึงไม่สามารถนําสิ่งของหรืออุปกรณ์ 
วางทิ้งไว้ข้ามคืนได้ และไม่รับฝากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้บนโต๊ะสาธารณะ 

 3) โต๊ะทํางานแบบส่วนตัว มีลักษณะเป็นโต๊ะเด่ียว ซึ่งบางแห่งจะแยกพ้ืนที่สําหรับโต๊ะ 
ทํางานส่วนตัวไว้บริการ ซึ่งการบริการลักษณะน้ีผู้มาใช้บรกิารจะต้องเช่าเป็นรายเดือนและสามารถ 
นําอุปกรณ์สํานักงาน เคร่ืองเขียนวางทิ้งไว้ข้ามคืนได้ และผู้มาใช้บริการท่านอ่ืน ๆ ไมส่ามารถมาใช้
โต๊ะส่วนตัวที่มีผู้มาใช้บริการเช่ารายเดือนได้ 

 4) ห้องทํางานแบบส่วนตัว มีลักษณะที่มีพ้ืนที่ทํางานเป็นแบบส่วนตัว จะไม่สามารถ 
ส่งเสียงดังได้ และจะแยกออกไปจากส่วนที่บริการสาธารณะ ซึ่งผู้มาใช้บริการจะต้องเช่าเป็น 
รายช่ัวโมง รายวัน หรือรายเดือน สําหรับการใช้บริการในส่วนน้ี 
 5) พ้ืนทีส่ันทนาการ เป็นพ้ืนที่จัดเตรียมไว้สําหรับการพักผ่อน ซึ่งจะมีอุปกรณ์สันทนาการไว้
คอยบริการ เช่น โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ช้ันหนังสือทีม่ีหนังสือหลากหลายประเภท เคร่ืองเกมส์ หรือพ้ืนที่ 
ลานกว้างไว้สําหรับทํากิจกรรมกลุ่ม 

 6) ร้านอาหารหรือเบเกอรี่ ในบางสํานักงานร่วมแบ่งปันจะมีพ้ืนที่ขายขนมปัง เบเกอรี่  
เครื่องด่ืมประเภทต่าง ๆ ไว้บริการ สําหรับผูท้ี่ต้องการรับประทานอาหารว่างในระหว่างทํางาน 

 7) พ้ืนทีท่ํางานด้านนอกสํานักงาน สํานักงานร่วมแบ่งปันที่มีขนาดใหญ่จะมีพ้ืนที่ด้านนอก 
อาคารไว้คอยบริการทั้งในรปูแบบโต๊ะทํางาน หรือพ้ืนที่สนัทนาการต่าง ๆ เพ่ือใหผู้้มาใช้บริการรู้สึก
ผ่อนคลายหรือต้องการรับอากาศบริสุทธ์ิภายนอก 

 8) อุปกรณ์สํานักงาน สํานักงานร่วมแบ่งปันจะมีเคร่ืองใช้สํานักงานไว้คอยบริการ เช่น  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองแฟกซ์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตไร้สาย อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ 

 9) พ้ืนทีจ่อดรถสําหรับผู้มาใช้บริการ  
 ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าธุรกิจสํานักงานร่วมแบ่งปันเป็นพ้ืนที่ทํางานสําหรับคนรุ่นใหมแ่ละยงัทํา
ให้เห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอีก เพราะธุรกิจประเภทน้ีกลายเป็นศูนย์รวม
สําคัญสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในสว่นน้ีเป็นการลดต้นทุนในการ
สร้างสํานักงานของผู้ประกอบการมือใหม่และยังสร้างสังคมเล็ก ๆ ได้อีก คนส่วนมากทีต้่องการหา  
แรงบันดาลใจในการทํางานมักจะแสวงหาที่ทํางานใหม่ ๆ ได้พบเจอคนมากมาย ซึ่งสถานท่ีรองรับ 
การทํางานแบบนี้มีไม่มากนัก ตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟ ก็ไมส่ามารถรองรับการทํางานเป็นเวลานานได้ 
และมีข้อจํากัดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสํานักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี รวมท้ังบรรยากาศภายในร้านที่มีคน
ผลัดเปลี่ยนกันมามากเกินไป ซึ่งอาจทําให้เสยีสมาธิในการทํางานได้ อีกตัวอย่างหน่ึงเช่น ห้องสมุด 
ถึงแม้จะมีโต๊ะ เก้าอ้ี ไว้คอยบริการแต่ก็มีข้อจํากัดอีกคือไม่อนุญาตให้นําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเข้าไป 
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รับประทาน และขาดแคลนมมุพักผ่อนจากการเหน่ือยล้าในการทํางาน จึงได้ก่อเกิดธุรกิจน้ีขึ้นมา 
ที่สามารถรองรับการทํางานได้อย่างเต็มที่ และขอคําแนะนําจากผู้ที่มาใช้บริการคนอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 

 
2.2 ประเภทของสํานักงาน (Office) 
 ปัจจุบันลักษณะการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายหลายรูปแบบ ดังน้ันลักษณะ
ของสํานักงานจึงเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน จึงสามารถสรุปประเภทของสํานักงานแบบต่าง ๆ ได้
ดังน้ี (“ออกแบบออฟฟิศตกแต่งสํานักงาน "การจัดพ้ืนที่ทาํงาน””, 2559 และ “ออกแบบออฟฟิศ
ตกแต่งสํานักงาน “องค์ประกอบในสํานักงาน””, 2559) 
 Traditional Office 
 Traditional Office หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สํานักงานแบบด้ังเดิม หมายถึง สํานักงาน 
ที่เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยแรก ๆ ดังน้ันการทาํงานของคนในสํานักงานน้ีจึงเป็นลักษณะแบบการทํามือ 
(Manual) โดยส่วนใหญ ่โดยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทํางานมากนัก เน่ืองจาก
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ืองนั่นเองทําให้สํานักงานแบบน้ีได้หายไปจากสังคมแล้ว  
 
ภาพที่ 2.3: แสดงลักษณะ Traditional Office 
 

 
 
ที่มา: Frels, B.  (2014).  Workplace trends: Open office vs. traditional office plans.   
       Retrieve from https://www.ariumae.com/workplace-trends-open-office-vs- 
       traditional-office-plans/. 
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 Virtual Office 
 Virtual Office หรือสํานักงานเสมือน หมายถึง สํานักงานที่ไม่เน้นที่ต้ังเป็นหลักจะเน้น 
การทํางานผ่านระบบออนไลน์มากกว่า เน่ืองจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาท 
ต่อการทํางานในสํานักงานเป็นอย่างยิ่ง เช่น เทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงทําให ้
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในองค์กรได้ง่ายขึ้นและทําได้ในหลายรูปแบบ เช่น อีเมล์ 
โทรศัพท์ การประชุมผ่านเน็ตเวิร์ค เป็นต้น ทําให้พนักงานสามารถที่จะทํางานที่ไหนของโลกก็ได้
สํานักงานเสมือนจึงทําให้คนจํานวนหน่ึงสามารถทํางานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สถานที่เป็นหลักแหล่ง
และไม่จําเป็นต้องพบเจอกัน โดยอาศัยเคร่ืองมือที่ทันสมยัเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทําใหล้ด
ความเสี่ยงในการลงทุนในอุปกรณ์และค่าเช่าสํานักงาน ซึ่งเมื่อผนวกสํานักงานเสมือนเข้ากับระบบ
อินเทอร์เน็ตทําให้สํานักงานเสมือนสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และยังสามารถทําธุรกิจ 
ในระดับนานาชาติได้อย่างง่าย อย่างไรก็ตามสํานักงานเสมือนไม่ได้มีความหมายครอบคลุมเพียง
สํานักงานขนาดเล็กเท่าน้ัน แต่องค์กรขนาดใหญท่ี่มีสํานักงานอยู่จริงก็สามารถประยุกต์ใช้สํานักงาน
เสมือนได้ เช่น เปิดสํานักงานเสมือนแทนสํานักงานสาขาจริง เป็นต้น  
 Mobile Office 
 Mobile Office หรือที่เรียกกันว่า สํานักงานเคลื่อนที่ ตามความหมายจริง ๆ แล้วไม่ได้
หมายถึงสํานักงานที่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนก็ได้แต่เป็นการลดงบประมาณในการดําเนินงาน 
เช่น บริษัท IBM ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะขยายกลุ่มลูกค้ามายังประเทศไทยก็สามารถทํา
ได้โดยเปิดสํานักงานเล็ก ๆ หรือที่เรียกว่า Mobile Office เพ่ือไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย  
โดยที่สํานักงานน้ันสามารถท่ีจะให้ลูกค้าทําการสั่งซื้อหรือให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ลกูค้าได้ครบถ้วน 
เหมือนอยู่ในสาํนักงานใหญ่ทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อลกูค้าได้ทําการสั่งซื้อสํานักงานที่ประเทศไทย
ก็จะทําการส่งใบสั่งซื้อไปยังสํานักงานใหญ่ ทําให้ลดต้นทนุในการเก็บสนิค้า ลดต้นทุนในการดูแล
สินค้า เป็นต้น แต่ในปัจจุบันน้ีได้มีการขายในลักษณะใหมท่ี่เรียกว่า Mobile Office เกิดขึ้นเยอะแยะ
มากมาย การขายในลักษณะที่เรียกว่า Mobile Office น้ัน ได้แก่ การนําสินค้าและบรกิารไปให้ 
บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ไกลออกไป ทําให้สะดวกต่อลูกค้า ทําให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมายังสํานักงาน  
การให้บริการลักษณะน้ี เช่น การให้บริการของธนาคารในการรับฝากเงิน เป็นต้นอีกรูปแบบหน่ึง 
ของการจัดสํานักงานแบบ Mobile Office โดย Mr.Kunio Ushioda รองผู้อํานวยการสํานักงาน 
Corporate Marketing Headquarters (CHM) บริษทั NTT DoCoMo ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคม 
ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น เร่ิมแนวคิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยประยุกต์ใช้แนวความคิด
ทางด้านการจัดการฐานความรู้ (Knowledge Management: KM) ที่ทราบกันในช่ือของ SECI 
Model จาก Prof.Nonaka และ Dr.Takeuchi จาก Hitotsubashi University โดยหลักการท่ีอาศัย 
KM เป็นแนวคิดจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากสํานักงานทั่วไปในปัจจุบันทีจ่ัดโต๊ะทํางานให้พนักงาน 
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น่ังครอบครองเป็นเจ้าของคนละชุด อีกทั้งยังแบ่งพ้ืนที่ของแต่ละคนโดยใช้พาทิชันก้ัน หรืออาจจัด 
ห้องทํางานที่มีประตูปิดอย่างมิดชิด ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะไม่พบเห็นในรูปแบบของ Mobile Office และ
รูปแบบของสํานักงานตามแนวคิดใหม่น้ีจะมรีูปแบบที่สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1) ห้องทํางานเปิดโล่ง ไม่มีผนังก้ันให้เป็นห้องเล็ก ๆ ทําให้ผู้บริหารสํานักงานสามารถ
มองเห็นได้ทุกมุมในสํานักงาน 
 2) โต๊ะทํางานของพนักงาน เป็นโต๊ะขนาดใหญ่ที่ทํางานได้ 4 ที่น่ัง เพ่ือให้พนักงานทํางาน
ร่วมกัน พนักงานสามารถเปลี่ยนที่น่ังได้ตลอด โดยเลือกน่ังกับใครก็ได้ขึ้นอยู่กับภาระงานที่จะต้องไป
ทํางานประสานกับเพ่ือนรวมงานคนใดในช่วงเวลาน้ัน 
 3) พนักงานทกุคนจะมีคอมพิวเตอร์ Notebook และโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการปฏิบัติงานที่โต๊ะทํางาน บนโต๊ะจะมีเอกสารเฉพาะเท่าที่จําเป็นต้องใช้ในขณะนั้น โดยจัดเก็บ
เอกสารให้อยู่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E–document) โดยเก็บไว้ที่เคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
พนักงานสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา ทําให้สํานักงานลดการใช้กระดาษ (Paperless) ให้มากที่สุด 
โดยบริษัทได้จัดบ่างส่วนของสํานักงานในแต่ละช้ันของตึกทํางาน ตามภาระการใช้งานออกเป็น 4 ส่วน 
ดังน้ี 
   3.1) Base Zone เป็นพ้ืนที่สว่นใหญ่ของห้องทํางานที่พนักงานจะหมุนเวียนกันมา
น่ังทํางานเป็นกลุ่มตามโต๊ะทํางานที่จัดไว้โต๊ะละ 4 คน งานส่วนใหญ่เป็นการประสานงานปรึกษางาน 
รวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
ทักษะประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน 
   3.2) Creative Zone เป็นส่วนของสํานักงานที่ส่วนใหญ่จดัให้อยู่ริมหน้าต่าง  
มีจอภาพขนาดใหญ่ไว้สําหรบัแสดงหรือนําเสนอข้อมูล พ้ืนที่ในส่วนน้ีจัดไว้สําหรับการประชุมอย่าง
เป็นทางการของคณะทํางานกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือระดมสมองหาแนวคิดใหม่ ๆ ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทั้งระบบมีสายและไร้สาย เพ่ืออํานวยความสะดวกใน 
การสืบค้นข้อมลู โดยห้องประชุมขนาดเล็กในลักษณะนี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องให้
เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตามความต้องการ 
   3.3) Concentration Zone เป็นส่วนของสํานักงานที่จัดไว้สําหรับการทํางาน 
ที่ต้องการสมาธิในการทํางานเป็นอย่างมาก เช่นการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานร่าง
แผนงานโครงการต่าง ๆ สํานักงานในส่วนน้ีจะถูกจัดให้เป็นสัดส่วน และมีโต๊ะทํางานเฉพาะบุคคล 
   3.4) Refresh Zone เป็นส่วนที่จัดไว้สําหรับเป็นที่พักผ่อนของพนักงาน อาจ
ประกอบไปด้วยตู้เคร่ืองด่ืมแบบหยอดเหรียญ หรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้พนักงานทุกแผนก
สามารถใช้สําหรับพบปะพูดคุยกัน ทําให้ได้ทําความรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ อย่างไม่เป็นทางการ 
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 Home Office 
 Home Office หรือการประยุกต์บ้านให้เป็นที่ทํางาน ซึ่งการประยุกต์บ้านให้เป็นที่
สํานักงานน้ันช่วยลดต้นทุนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากปัจจุบันน้ีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าเดินทาง 
เป็นต้น สูงข้ึนเป็นอย่างมาก ทําให้ต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จําเป็นบางส่วนออกไป Home Office  
จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่จะทําให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการทํางานภายในบ้าน 
ทาํให้มีอิสระในการทํางานเป็นอย่างสูง ทําให้เป็นเจ้านายของตนเอง ตลอดจนได้แต่งตัวตามสบาย 
ทุกวัน ไม่ต้องเครียดในการไปทํางานให้ทันเวลาในช่วงเช้าซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจสําหรับบุคคล 
ที่มีทุนน้อย 
 การออกแบบ Home Office 
 การออกแบบ Home Office ต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 1) อันดับแรก สิ่งที่ต้องคํานึงเป็นอย่างมากคือ พ้ืนที่ในการทํางานและความเป็นส่วนตัว  
การจัดพ้ืนที่ทํางานควรแยกห้องทํางานออกมาให้เป็นกิจจะลักษณะ ไม่ยุ่งเก่ียวกับส่วนอ่ืนภายในบ้าน 
หรือถ้ามีงบไม่เพียงพออาจก้ันด้วยพาทิชัน (Partition) หรอืตู้สูงเพ่ือแบ่งแยกพ้ืนที่ออกจากห้องอ่ืน 
เน่ืองจากบางคร้ังอาจมีการเจรจาต่อรองสัญญากับลูกค้า 
 2) อันดับสอง สิ่งต่อไปที่ต้องคํานึงก็คือ โต๊ะทํางาน สามารถเลือกได้ว่าต้องการโต๊ะทํางาน 
ที่มีขนาดใหญ่ หรือถ้าบ้านมีพ้ืนที่จํากัดอาจจะใช้โต๊ะทํางานที่เป็นเคาน์เตอร์ติดริมหน้าต่างก็ได้ หากมี 
เพ่ือนร่วมงานหรือพนักงานที่มาทํางานกับเรา อาจต้องคํานึงถึงการจัดวางพ้ืนที่ทํางานให้เหมาะสม 
เน่ืองจากพ้ืนที่ทํางานที่ดีและเหมาะสมจะทาํให้คนทํางานมีสมาธิและทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า
คนที่ทํางานในพ้ืนที่แออัด ตู้เก็บของก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึง เน่ืองจากสํานักงานอาจมีอุปกรณ์ 
ที่จําเป็นต่อการใช้งานต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์ ตลอดจน 
แฟ้มเอกสารและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีพร้อมที่จะทําให้ห้องทํางานยุ่งเหยิงจนไม่อยาก
ทํางานได้ดังน้ันควรที่จะเลือกตู้ที่มีหน้าบานปิดแบบต่าง ๆ ตลอดจนช้ันปรับระดับได้ นอกจากน้ี 
ลิ้นชักยังมีหน้าที่สําคัญในการจัดเก็บกระดาษหรือแฟ้มเอกสารจําพวกแขวน และช่วยในการจัด
ระเบียบเอกสารได้เป็นอย่างดี 
 3) อันดับสาม การวางแผนผัง (Planning) หอ้งทํางาน หากห้องทํางานมีหน้าต่าง หรือ 
ช่องรับแสงที่รับวิวภายนอกที่สวยงาม ก็ควรจัดตําแหน่งของโต๊ะทํางานให้สอดคล้องกับหน้าต่าง  
เพ่ือช่วยผ่อนคลายเวลาทํางาน ทําให้ทํางานได้อย่างสบายตลอดทั้งวัน 
 4) อันดับสี่ คํานึงถึงแสงสว่าง เน่ืองจากแสงสว่างมีบทบาทสําคัญ และช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความรู้สึกอยากทํางาน การจัดโต๊ะทํางานติดหน้าต่างทําให้มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม และทําให้
รู้สึกผ่อนคลายเวลาทํางาน และยังทําให้ได้รับแสงธรรมชาติได้อีกด้วย 
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 การจัดพ้ืนที่ทํางาน (Zone Management) 
 การจัดพ้ืนที่ทํางานสามารถแบ่งได้เป็น 3 สว่น ดังน้ี 
 1) ส่วนสาธารณะ (Public Zone) ส่วนสาธารณะก็คือส่วนด้านหน้าของออฟฟิศ ส่วนที่ 
คนจากภายนอกสามารถเข้าถงึได้ ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
   1.1) ส่วนต้อนรับ (Information) เป็นส่วนแรกของออฟฟิศหรือเปรียบเสมือน
หน้าตาของสํานักงาน และยังเป็นส่วนให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อผูม้าติดต่องานอีกด้วย 
   1.2) ส่วนพักคอย (Waiting Area) ถ้าพ้ืนทีภ่ายในบ้านมีไม่มากพอส่วนพักคอย 
อาจเป็นส่วนเดียวกับส่วนต้อนรับเลยก็ได้ แต่ถ้ามีพ้ืนที่มากพออาจแยกออกไปเป็นส่วนต่างหากอาจ 
เป็นทั้งภายในและภายนอกบ้านก็ได้ แล้วแต่จุดประสงค์และความสะดวก หรืออาจตามสไตล์ของ 
การตกแต่งก็เป็นได้ 
 2) ส่วนกี่งสาธารณะ (Semi Public Zone) ส่วนกึ่งสาธารณะเป็นส่วนที่เช่ือมต่อจาก 
ส่วนสาธารณะ ใช้สําหรับเป็นที่ติดต่อประสานงานระหว่างผู้มาติดต่องานและพนักงาน ควร
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี ห้องประชุม (Meeting Room) ควรเป็นห้องที่สามารถเปิด-ปิดได้
โดยสะดวก เผื่อกรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากย่ิงขึ้น อาจก้ันด้วยผนังกระจก ซึ่งทําให้รู้สึก 
ไม่อึดอัด และควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการประชุมไว้ให้พร้อม เช่น ทีวี ไวท์บอร์ด เป็นต้น  
 ส่วนเอนกประสงค์ (Multi Function) อาจเป็นส่วนที่ใช้รับรองลูกค้า อาจทําเป็นมุมคาเฟ่
เล็ก ๆ ไว้รับรองลูกค้าและพนักงาน เพ่ือใช้เป็นส่วนพักผ่อนหรือเปลี่ยนบรรยากาศการทํางาน 
 3)  ส่วนตัว (Private Zone) พ้ืนที่ส่วนน้ีแบ่งไว้สําหรับพนักงาน (Staff Only) ซึ่งจะ 
ไม่อนุญาตให้ลกูค้าเข้ามาในสว่นน้ีได้ ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
   3.1) ส่วนทํางาน (Working Area) ควรออกแบบให้มีบรรยากาศที่น่าทํางาน ไม่ใช้
สีสันทีฉู่ดฉาด เพ่ือทําให้มีสมาธิในการทํางาน และควรวางแผนเพ่ือให้รองรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมการทํางานให้สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึนที่เก็บเอกสาร (File Storage) เอกสารเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
ออฟฟิศทุกประเภท ย่ิงนานวันเอกสารย่ิงเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคณู ดังน้ันควรเตรียมสถานที่เพ่ือจัดเก็บ
เอกสาร เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นคืน เป็นต้น 
   3.2) ส่วนเตรียมอาหาร (Panty) อาจใช้ร่วมกับห้องครัวของส่วนพักอาศัย เน่ืองจาก
พนักงานอาจใช้เป็นที่พักรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งจะได้ไม่ส่งกลิ่นไปรบกวนส่วนทํางานการวาง
แผนผังสํานักงาน 
 การวางแผนผังสํานักงาน เป็นการจัดการการวางแผนในพ้ืนที่ใช้สอยภายในองค์กรหรือ
บริษัทเพ่ือจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สํานักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้แต่ละส่วนมคีวามสัมพันธ์กับลักษณะการทํางาน ดังน้ันในการวางแผน
สํานักงานจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการของสํานักงานเป็นส่วนรวม ผูท้ําหน้าที่วางแผนสํานักงาน
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ต้องสามารถคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงทีอ่าจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และที่สําคัญผู้ทําหน้าที่วางแผน
สํานักงานต้องเข้าใจถึงลักษณะงานภายในสํานักงาน เพ่ือให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ความสําคัญของการวางแผนผังสํานักงาน 
 การวางแผนผังสํานักงานทําให้ระบบการทํางานภายในสํานักงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ซึ่งก่อให้เกิดความสําคัญต่อสํานักงาน ดังน้ี 
 1) ช่วยให้บุคลากรสํานักงานสามารถผลิตงานได้รวดเร็ว เรียบร้อย และได้ผลดีย่ิงขึ้น 
ผลผลิตที่เกิดขึน้จากสํานักงานน้ัน ส่วนหน่ึงมาจากการวางแผนผังสํานักงาน เน่ืองจากถ้าทําการวาง
แผนผังสํานักงานได้ไม่ดีอาจทําให้การปฏิบัติงานเกิดการไม่คล่องตัว เกิดความสับสนในการทํางาน  
ถ้าทําการวางแผนผังสํานักงานได้ดี ทําให้ผังการทํางาน (Flow) ของแต่ละแผนกสามารถที่จะทํางาน
เช่ือมต่อกันได้ ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินของงาน ซึ่งก่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางาน 
 2) ช่วยให้สํานักงานประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อผู้ทําหน้าที่วางแผนสํานักงาน วางแผนสํานักงาน
ได้อย่างเหมาะสม เช่น จัดให้กลุ่มงานที่มีลักษณะงานที่สอดคล้องกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จัดให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่ครบครันพร้อมใช้งาน จะเป็นส่วนที่ทําให้ลกัษณะของงานเดินไปได้อย่างสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนทําใหป้ระหยัดค่าใช้จ่ายภายในสํานักงานได้เป็นอย่างดี เช่น อาจประยุกต์ใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทําใหใ้นสํานักงานสามารถใช้งานพรินเตอร์ร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดการ
ประหยัดงบประมาณในการซือ้วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

 
2.3 กิจกรรมทีเ่กิดในสํานักงานร่วมแบ่งปัน  
 ผู้วิจัยได้คํานึงถึงกิจกรรมให้บริการในส่วนต่าง ๆ ที่สํานักงานร่วมแบ่งปันได้จัดสรรพ้ืนที่ 
ส่วนต่าง ๆ ไว้ ผู้วิจัยจึงได้หาข้อมูลเพ่ิมเติมทั้งข้อมูลปฐมภูมิคือ ได้ไปสํารวจพ้ืนที่ให้บรกิารจริง 
และข้อมูลทุติยภูมิคือ เอกสารอ้างอิง และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงการให้บริการต่าง ๆ ไว้ จึงแบ่ง
ประเภทได้ดังน้ี (“มารู้จัก Co–working Space”, 2558) 
 1) ห้องประชุม ของสํานักงานร่วมแบ่งปัน มใีห้บริการ หมายความถึงห้องที่มีโต๊ะใหญ ่และ 
มีเก้าอ้ีหลายที่น่ังต้ังแต่ 6–10 ที่น่ัง เพ่ือใช้สาํหรับปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ือง
เน้ือหางานกัน  
 2) โต๊ะทํางานแบบไม่เจาะจง หมายถึง โต๊ะทํางานที่มีทั้งสําหรับน่ังคนเดียวหรือมากกว่า  
2 คนข้ึนไป โดยที่ไม่ได้ระบุที่น่ัง ทุกคนสามารถมานั่งสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ ไม่สามารถฝาก 
สิ่งของทิ้งไว้ข้ามคืนได้  
 3) โต๊ะทํางานแบบเจาะจง หมายถึง โต๊ะทํางานทั้งแบบประเภทนั่งคนเดียวหรือหลายคน  
ที่สามารถนําอุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน อุปกรณ์เคร่ืองเขียนมาวางทิ้งไว้ข้ามคืนได้ ลกัษณะการใช้งาน 
แบบน้ีส่วนมากจะรองรับกับผู้มาใช้บริการประเภทรายเดือน ที่เช่าพ้ืนที่ของโต๊ะทํางานน้ันไว้เมื่อ 
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กลับมาใช้บริการในวันรุ่งข้ึนก็สามารถมาใช้น่ังโต๊ะตัวเดิมได้โดยไม่มีใครมาใช้โต๊ะของเราได้ 
 4) ห้องส่วนตัว จะมีลักษณะคล้ายกับห้องประชุมแต่จะแตกต่างที่ว่าห้องส่วนตัวในที่น้ีจะ
เป็นการน่ังทํางานเพียงคนเดียวหรือไม่เกิน 4 คนในห้อง ๆ น้ัน การทํางานในห้องส่วนตัวน้ีจะรองรับ
กับลูกค้าที่ต้องการใช้สมาธิในการทํางานสูงมากและไม่มผีูใ้ช้บริการท่านอ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง   
 5) พ้ืนทีส่ันทนาการ เป็นพ้ืนที่สําหรับพักผอ่นจากการเหน่ือยล้าในการทํางาน จะมีแบบ 
ทั้งในสํานักงานหรือนอกสํานักงาน พ้ืนที่น้ีจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้คอยบริการ เช่น มุมอ่าน
หนังสือ มุมพักด่ืมกาแฟ หรือแม้แต่อุปกรณ์พวกเก้าอ้ีเป็นเก้าอ้ีโฟม หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้ 
น่ังสบายขึ้น ทัง้น้ีพ้ืนที่สันทนาการจะหมายรวมถึงพ้ืนที่ที่ผูม้าใช้บริการสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกันได้ อีกส่วนหน่ึงคือ พ้ืนที่ด้านนอกอาคาร ในส่วนน้ีจะหมายถึง พ้ืนที่โล่งนอกอาคารท่ีลูกค้า
สามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ หรือเพ่ือออกมาเดินเล่น พักผ่อน พูดคุยกันได้ ในส่วนน้ีจะทาํให้ผู้มาใช้
บริการมีความรู้สึกปลอดโปร่ง สบายตา ดูไม่อึดอัดจากการทํางานในอาคารสํานักงานนาน ๆ 
 6) ห้องครัว เป็นพ้ืนที่สําหรับการเตรียมอาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ส่งกลิน่รบกวนผู้อ่ืน  
อาทิเช่น พวกเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ หรือของทานเล่นเท่าน้ัน 
 ทฤษฎีการออกแบบที่เก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ 
 ความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ  
 1) ความต้องการทางกายภาพ คือ ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมที่ทําให้ผูใ้ช้งานได้รับ
ความสะดวกสบาย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์น้ัน ๆ 
 2) ความต้องการทางอารมณ์หรือความรู้สึก คือ ต้องการให้สถานที่น้ัน ๆ ตอบสนอง
ความรู้สึกที่ดีต่อผู้ใช้งาน ซึ่งการออกแบบประเภทน้ีควรประกอบไปด้วย 
   2.1) การส่งเสริมให้เกิดการมปีฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ใช้งาน 
   2.2) การก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อความรู้สึก 
   2.3) สามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพได้ หากไม่สามารถตอบสนองได้
จะทําให้ผูใ้ช้บริการไม่รู้สึกสะดวกสบายและส่งผลต่อประสทิธิภาพในการทํางาน อาทิเช่น อาคาร
สํานักงานเช่าทั่วไปที่ไม่ได้มีการออกแบบอย่างสวยงามแต่ออกแบบไว้แค่เพียงใช้ในการทํางานเท่าน้ัน
จึงทําให้พนักงานรู้สึกทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะลักษณะสํานักงานที่มีขนาดเล็กและ
ค่อนข้างแออัด ไม่ได้เน้นการตกแต่งที่สวยงามจึงทําให้พนักงานรู้สึกไม่ได้ผ่อนคลายในความรู้สึกใน
ขณะที่ทํางาน  
 
2.4 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจการบริการ 
 การจัดการตลาดธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นการจัดการกับส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือสร้าง
ข้อเสนอขายที่ก่อให้เกิดการซือ้ ขายสินค้า ให้บริการ ระหว่างผู้บริโภค ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด  



20 
 

4 ประการ (Marketing Mix: 7Ps) ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตสนิค้าให้ตรงกับความต้องการ  
2) ราคา (Price) กําหนดราคาให้มีกําไร 3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หาซื้อสะดวกและรวดเร็ว 
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดความต้องการ 5) บุคลากร (People)  
6) กระบวนการ (Process) และ 7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งแยกรายละเอียด 
ได้ดังน้ี (Kotler & Keller, 2015) 
 1) สินค้า (Product) คือ วัตถุหรือสินค้าที่สามารถจับต้องได้ เพ่ือทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กันเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า หรือในบางกรณีสินค้าของธุรกิจน้ันคือการให้บริการ 
การนําเสนอขายสินค้าและบริการน้ันจะต้องสร้างคุณค่าให้กับสินค้าด้วย เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้า
อยากมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 
 ในงานวิจัยช้ินน้ี สินค้า คือ การให้บริการของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งเป็น ให้บริการด้าน
สถานที่ในการใช้สอยเพ่ือทํากิจกรรมต่าง ๆ ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
และการทํางานในแต่ละวัน นอกจากน้ียังมีการให้บริการในด้านอ่ืน ๆ อีก เช่น การใหบ้ริการอุปกรณ์
เคร่ืองใช้สํานักงาน อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และการบริการอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ 
 2) ราคา (Price) ราคาเป็นปัจจัยที่สําคญัย่ิงอย่างหน่ึงของการทําธุรกิจที่มีการแข่งขัน 
การแข่งขันกันทางด้านราคาเป็นเรื่องที่ลูกค้าได้ประโยชน์และจะเลือกในสิ่งที่ตนคิดว่าดีที่สุด 
 ในงานวิจัยช้ินน้ี ราคาของการให้บริการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันน้ี จะคิดเป็นรายช่ัวโมง 
หรือรายเดือน รวมท้ังราคาพิเศษสําหรับลูกค้าประจําหรือสมาชิกด้วย 
 3) การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นการสื่อสารการตลาดที่ต้องแน่ใจว่าตลาด
เป้าหมายเข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขายการส่งเสริมการตลาดบริการสิ่งหนึ่งที่ท้าทายการสื่อสาร
การตลาดของบริการก็คือการที่ต้องแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเข้าใจและให้คุณแก่สิ่งที่เสนอขายความ 
ไม่มีตัวตนของบริการมันทําให้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีประสบการณ์ก่อนที่จะทําการซื้อดังน้ันการส่งเสริม
การตลาดบริการจําเป็นต้องอธิบายว่าบริการคืออะไรและให้คุณประโยชน์แก่ผูซ้ื้ออย่างไร 
 ในกรณีน้ี ช่องทางส่งเสริมการขายจะเป็นการลดราคา หรอืเพ่ิมช่ัวโมงในการใช้บริการ 
รวมท้ังการใช้อุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ ที่มีไว้บริการในพ้ืนทีส่ํานักงานร่วมแบ่งปันน้ัน ๆ 
 4) สถานที่ (Place) เป็นกระบวนการทํางานที่จะทําให้สินค้าหรือบริการไปสู่ตลาดเพ่ือให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการให้บริการกลยุทธ์การให้บริการเป็นเรื่องที่ต้อง
พิจารณาจัดให้มีประสิทธิภาพทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพของบริการและสิ่งที่ลกูค้าให้คุณค่านกัการตลาด 
จะจัดการให้มกีารรับบริการได้โดยสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
 ในส่วนของพื้นที่ร่วมแบ่งปันที่ตอบสนองต่อส่วนประสมการตลาดเรื่องสถานที่น้ันคือ  
การที่มีสาขาหลายสาขาในแต่ละที่ต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ลูกค้า
สามารถเลือกได้ว่าสะดวกกับการเดินทางไปที่ไหนมากกว่า 
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 5) กระบวนการ (Process) เป็นเร่ืองของการทําให้เกิดกรรมวิธี และการบริหารงานตาม
แผนธุรกิจซึ่งจะวิเคราะห์ถึงว่าทําอย่างไรจึงจะให้ธุรกิจขยายตัวและเติบโตและจะสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กับธุรกิจได้ 
 ในที่น้ีจะกล่าวถึงการบวนการในการให้บริการในส่วนต่าง ๆ ของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
เช่น การมีบริการอุปกรณ์สํานักงานครบครัน การมีระเบียบ กฎเกณฑ์ในการใช้บริการเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาการเอาเปรียบกันหรือรบกวนผู้มาใช้บริการคนอ่ืน ๆ ในสํานักงาน 
 6) บุคลากร (People) หรือพนักงานผู้ให้บริการ ลักษณะทีแ่ตกต่างของบริการอันดับหน่ึง
คือการผลิตและการบริโภคจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่สามารถแยกผูใ้ห้และผู้รับบริการออกจากกัน
ได้คนจึงหมายถึงผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมดในการนําเสนอบริการซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า 
 ในที่น้ีคือการบริการของพนักงานที่คอยให้บริการในพ้ืนที่สาํนักงานร่วมแบ่งปัน เช่น 
พนักงานต้อนรับ พนักงานทําความสะอาด รวมท้ังคนอ่ืน ๆ ที่คอยให้บริการในท่ีน้ันด้วยการบริการ 
ที่ดีจะช่วยเพ่ิมความไว้วางใจและความประทับใจในการให้บริการจะส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 
 7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เน่ืองจากการบริการเป็นข้อเสนอที่เป็น
นามธรรมไม่สามารถจับต้องได้จึงต้องทําให้ข้อเสนอของการบริการเป็นรูปธรรมที่ลูกค้าเห็นได้ชัดเจน
สิ่งนําเสนอทางกายภาพน้ีเป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดในการนําเสนอ 
 สําหรับธุรกิจการให้บริการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันน้ี คือ ลักษณะทางกายภาพทั่วไป เช่น
ความสะอาดในพ้ืนที่สํานักงาน ความกว้างขวางและเพียงพอของที่จอดรถ ป้ายช่ือร้านเห็นได้ชัดเจน 
ทุกสิ่งเหล่าน้ีสามารถสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของสถานทีแ่ละทําให้เกิดความเช่ือถือกับลูกค้าได้ว่าจะ
ได้รับการบริการที่ดีและเอาใจใส่เช่นเดียวกัน (Kotler & Keller, 2015) ทั้งน้ี ผู้วิจัยต้องการทราบ
พฤติกรรมของผู้มาใช้งานพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานครว่าเพราะเหตุใดถึงเลือก
สํานักงานร่วมแบ่งปันน้ัน ๆ เพ่ือมาใช้บริการจึงจําเป็นต้องทราบถึงการให้บริการว่ามีกี่ประเภทและ 
มีลักษณะอย่างไร เพ่ือที่จะได้ประเมินได้ว่าสํานักงานร่วมแบ่งปันน้ันๆมคีวามพร้อมในการให้บริการ
มากน้อยอย่างไรจึงสรุปเน้ือหาลักษณะเฉพาะของการบริการมาดังนี้ 
 1) ความไมม่ีตัวตน (Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็นและสัมผัสไม่ได้ ดังน้ันจะต้อง
นํามาปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด เช่น จะต้องตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม สะอาด และน่าใช้บริการเพ่ือ 
ให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าการบริการก็น่าจะดีเหมือนการตกแต่งสถานที่  
 2) ความแยกจากกันไม่ได้ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าผูร้ับบริการ (Inseparability) แม้ว่า
จะอยู่คนละสถานที่แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถแยกจากกันได้ในช่วงเวลาที่ให้บริการดังน้ันต้องให้ทั้ง
สองฝ่ายพบกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการต้ังจุดให้บริการที่สะดวกสําหรับลูกค้า เช่นการต้ังธนาคารหรือ 
ตู้ ATM ภายในห้างสรรพสินค้าการให้บริการศูนย์ลูกค้าสมัพันธ์ (Call Center) ตลอด 24 ช่ัวโมง  
 3) การเก็บรักษาไม่ได้ (Perish Ability) การบริการต้องอาศัยคนในการบริการเป็นสําคัญ 
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ดังน้ันหากไม่มีลูกค้ามาใช้บริการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงพนักงานที่ให้บริการก็จะว่างงาน (Idle) เกิด
การสูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใด ๆ ดังน้ันจะต้องมีการจ้าง 
พนักงานให้มีจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนลกูค้า  
 4) ความต้องการที่ไม่แน่นอน (Fluctuating Demand) ความต้องการใช้บริการของลูกค้า
ขึ้นลงอยู่เสมอจึงต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของธุรกิจว่าในแต่ละช่วงวันช่วงเวลาและช่วงเดือนที่
แตกต่างกันจะบริหารการบริการของตนอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการที่ไม่แน่นอนน้ี  
 5) ความแตกต่างของการบริการในแต่ละครั้งหมายถึงความแตกต่างด้านคุณภาพในการให้ 
บริการเน่ืองจากการบริการต้องอาศัยคนหรือพนักงานในการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ต้องขึ้นกับ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (Variability or Heterogeneity)  
 ลักษณะของความต้องการและพฤติกรรม   
 1) ความต้องการะพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
 2) ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าสามารถจัดเป็นกลุ่มได้  
 3) ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ามกีารเปลี่ยนแปลงได้  
 4) พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงจะเปลี่ยนไป หากมีบริการใหม่ที่ตรงกับความต้องการ 
มากข้ึนมาตอบสนอง  
 5) ลูกค้ามีความต้องการไม่สิ้นสุดหรือไม่จํากัด  
 6) บ่อยคร้ังทีล่กูค้าไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้  
 7) ความต้องการและพฤติกรรมที่แอบแฝง  
 สรุปพฤติกรรมของลูกค้า 
 1) ต้องการความสะดวกสบาย  
 2) ต้องการความรวดเร็ว ไม่สามารถรอได้  
 3) ต้องการความม่ันคงปลอดภัย  
 4) เน้นความทันสมัย  
 5) เน้นความคุ้มค่าเงิน  
 6) มีความกล้าออกความเห็นมากขึ้นและการเรียกร้องสิทธิที่ตนควรได้รับ 
 7) การต้องการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
 กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจําหน่าย 
 การทําธุรกิจไม่ได้มีแค่เพียงการโจมตีคู่แข่งขันเพียงอย่างเดียวหลายคร้ังธุรกิจก็มีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสัมพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเน่ืองจากบางคร้ังอาจใช้การร่วมมือกับธุรกิจ
พันธมิตรอ่ืนในการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจได้การขยายช่องทางการจัดจําหน่ายโดยอาศัย 
ความร่วมมือทางธุรกิจก็เป็นแนวทางที่ดีซึ่งกําลังได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จอย่างยิ่ง 
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เป็นการขยายศักยภาพของตนและลดความเสี่ยงของธุรกิจในการแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดและ 
ความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้บริการเกินความคาดหมาย 
 
2.5 แนวคิดการออกแบบที่มผีลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
 2.5.1 การวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสภาพแวดล้อมกายภาพ 
 สภาวะของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและรวมทั้งทางสังคมท่ีอาจมีผลต่อพฤติกรรมที่ 
เกิดขึ้นเพ่ือความเข้าใจว่าอิทธิพลต่าง ๆ ได้มีส่วนในการทําให้เกิดลักษณะทางพฤติกรรมอย่างไร 
อาจกล่าวเป็นประเด็นสําคัญ ๆ ได้ดังน้ี 
   1) สภาพแวดล้อมกายภาพเป็นระบบเปิดเพราะสภาพแวดล้อมกายภาพไม่มี
ขอบเขตที่แสดงว่ามีการสิ้นสุดทั้งทางกายภาพและทางเวลา สภาพแวดล้อมกายภาพมีความ
ต่อเน่ืองกันตลอด และประการสําคัญ คือ ขึน้อยู่กับอาณาบริเวณท่ีบุคคลมีความสัมพันธ์ทางกิจกรรม 
ด้านเวลาก็เช่นเดียวกัน ประการสําคัญทีส่ภาพแวดล้อมกายภาพเป็นระบบเปิดที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลาพร้อม ๆ กับรกัษาความสมดุลอยู่ได้เป็นเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับระบบสังคมและ
ระบบวัฒนธรรม มีความสมัพันธ์กันเป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใด 
ในระบบทั้งหมดจะมีผลกระทบต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วย 
   2) ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นสภาพแวดล้อม
กายภาพหรือระบบสังคมที่เป็นสถาบันที่เก่ียวข้องตลอดจนปัจเจกบุคคล องค์ประกอบเหล่าน้ีแต่ละ
อย่างมีความหมายก็ต่อเมื่อได้พิจารณาความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอย่างอ่ืนเท่าน้ัน โดยประกอบกัน
เป็นสภาพการณ์หน่ึง ๆ ที่มีกจิกรรมเกิดขึ้น น่ันคือ สิ่งของต่าง ๆ มนุษย์ ตําแหน่งของสิ่งของและ
มนุษย์กิจกรรมที่เกิดขึ้น การกระทําระหว่างกันและความสมัพันธ์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ ฯลฯ 
เหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกันไปในทุกขณะและสื่อความหมายตาม
ความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย 
   3) ความสัมพันธ์ที่เป็นกระบวนการต่อเน่ืองกันไปในขณะใดขณะหน่ึงและในที่ใด 
ที่หน่ึงสภาพแวดล้อมน้ัน ๆ มีลักษณะเฉพาะและมีความหมายเฉพาะด้วย และมีความคงที่ในขณะน้ัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะกิจกรรมและองค์ประกอบย่อมต้องเปลี่ยนไปตามสภาพจริง 
ของเหตุการณ์ ในเวลาต่างกันบุคคลจะรับรูส้ิ่งต่าง ๆ ต่างกัน สภาพแวดล้อมที่รับรู้ในขณะนั้นย่อม 
แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่รับรู้ในขณะอ่ืน เมื่อตําแหน่งและพฤติกรรมเปลี่ยนไปความแตกต่างน้ี 
อาจมีน้อยมากแต่ก็จัดได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะ 
   4) สภาพแวดล้อมกายภาพ ย่อมสื่อความหมายทางหน้าที่ใช้สอยและความหมาย
ทางสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการกําหนดแนวทางพฤติกรรมที่เหมาะสม กล่าวคือ สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพมีองค์ประกอบและคุณสมบัติขององค์ประกอบที่สะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ใช้สอยของ 



24 
 

สภาพแวดล้อมน้ัน ๆ และพร้อมความหมายทางสัญลักษณ์ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพจึงกําหนด
ลักษณะทางพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมน้ัน 
   5) ด้วยความคงที่ของลักษณะทางพฤติกรรมตามหน้าที่ใช้สอยที่สภาพแวดล้อม
กายภาพกําหนด ประกอบกับความเหมาะสมในการปฏิบัติตัวตามบรรทัดฐานของสังคม จึงอาจ 
กล่าวได้ว่าไม่ว่าบุคคลใดที่มีบทบาทอย่างเดียวกันจะต้องมีพฤติกรรมทํานองเดียวกันในสภาพแวดล้อม
หน่ึง ๆ จะมคีวามแตกต่างทางพฤติกรรมก็เฉพาะในเร่ืองรายละเอียดที่เป็นไปตามคุณสมบัติทาง
สรีรวิทยาและทางบุคลิกภาพเท่าน้ัน โดยทั่วไปกรอบแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับกิจกรรม
เฉพาะทําให้มพีฤติกรรมทํานองเดียวกันเกิดข้ึนเสมอ 
   6) ลักษณะคงท่ีของพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ความเหมาะสม 
ที่บุคคลต้องปฏิบัติตัวในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งนําไปสู่การมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันใน
สภาพแวดล้อมแต่ละอย่าง ทั้งหมดน้ีเป็นประสบการณ์ทั่วไปของบุคคลนากรใช้สอยสภาพแวดล้อม 
แต่ละอย่าง ประสบการณ์ทั่วไปที่บุคคลสะสมไว้น้ี มีส่วนช่วยให้มีพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมได้
สะดวกและถูกต้อง บุคคลสามารถคาดคะเนพฤติกรรมทีค่วรจะเกิดขึ้นได้ 
   7) มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั่วไปในลักษณะกลาง ๆ ต่อเมื่อเกิด
ความจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม หรือในกรณีที่อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ 
ที่มีความต้องการเกิดขึ้นใหม่ จะมีกระบวนการค้นหาข่าวสารและวางแผนเพ่ือการกระทําอย่างชัดเจน 
ในกรณีดังกล่าวมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่เป็นการสอดคล้องกับความต้องการ โดย 
เร่ิมด้วยการรับรู้สิ่งที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมในขณะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าโยปกติเราเพิกเฉยต่อ 
สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา 
   8) มนุษย์สมัพันธ์กับสภาพแวดล้อมเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องแต่เน่ืองจากมนุษย์เป็น
สิ่งมีชีวิตที่จะต้องมีการกระทําเกิดขึ้นเสมอในชีวิตประจําวัน และการกระทําน้ีก็เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของมนุษย์เอง อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์สมัพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้วยการกระทํา เราทําอะไรเพ่ือผล
อะไรก่อนที่จะทําอะไรต่อไป มีการประเมินผลที่ได้กระทําไปแล้ว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไขหรือสําหรับการกระทําต่อไป แม้แต่ทกุก้าวที่เราจะก้าวต่อไปในขณะเดินก็มีกระบวนการปฏิทัศน์
ดังกล่าวเกิดขึ้น แม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวก็ตาม 
   9) ในความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้วยการกระทําน้ัน สภาพแวดล้อมสร้าง
โอกาสท่ีจะนําไปสู่จุดมุ่งหมายของการกระทําแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมกายภาพน้ัน แม้ว่าจะไม่มี
ขอบเขตจํากัด สภาพแวดล้อมมีข้อจํากัดทางกายภาพดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นของบท สิ่งที่ปรากฏ
อยู่ในสภาพแวดล้อมอาจส่งเสริมหรือขัดขวางการกระทําในสภาพแวดล้อมได้แม้ว่ามนุษย์จะมี
ความสามารถในการปรับตัว แต่ข้อจํากัดยังคงมีอยู่หากไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม 
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นอกจากน้ี ข้อจํากัดต่อพฤติกรรมยังอาจเป็นข้อจํากัดทางสังคมหรือสืบเน่ืองมาจากระบบสังคมแม้ว่า
สังคมจะเป็นระบบเปิด 
 2.5.2 ลักษณะการจัดสภาพแวดล้อม 
 สภาพแวดล้อมกายภาพลักษณะต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกันไปตามประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ น้ัน 
มีการจัดที่ส่งเสริมให้บุคคลมกีารกระทําต่อกันมากน้อยต่างกัน สภาพแวดล้อมกายภาพก่ึงสาธารณะ 
บางอย่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิง การจัดที่น่ังที่เป็นการส่งเสริมให้บุคคลมีการกระทําต่อกัน ที่สําคญัคือ 
การสนทนากันด้วยการจัดให้ผู้น่ังมองเห็นกัน ใช้สายตาต่อกันได้ และมีระยะห่างกันพอเหมาะสม 
กล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมประเภทน้ีพยายามดึงบุคคลเข้าหากันหรือที่ Osmonds (1957) ได้วิเคราะห์
ไว้ว่าเป็น “Sociopetal Space” ซึ่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมอีกประเภทหน่ึงที่เป็น “Sociofugal 
Space” สภาพแวดล้อมประเภทหลังน้ีได้แก่ สภาพแวดล้อมกายภาพที่มีการจัดที่ไม่สง่เสริมให้บุคคล
มีการกระทําต่อกัน ซึ่งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่บุคคลต้องการตามสภาพการณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในสถานทีส่าธารณะหรือก่ึงสาธารณะ ซึ่งมีผู้คนจํานวนมากและอาจมีเสยีงอึกทึก ในสภาพแวดล้อม
เหล่าน้ี มักจัดให้มีที่น่ังที่หันไปในทางเดียวกันจะเป็นแถวหรือแยกจากกันเป็นแต่ละตัวก็ตาม การน่ัง
เกิดขึ้นในลักษณะที่ไล่เรียงกัน และไมม่ีโอกาสใช้สายตาต่อกันซึ่งจําเป็นต่อการสนทนากัน จึงเป็น
สภาพแวดล้อมที่ดึงหรือแยกบุคคลออกจากกัน ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความต้องการตามความรู้สึก 
ของบุคคลในสภาพแวดล้อมน้ัน ๆ ในการทีจ่ะได้ครอบครองที่ซึ่งมีภาวะเป็นส่วนตัวพอสมควรและ
ได้รับการกระทบจากสิ่งเร้าภายนอกน้อยลง 
 อาจกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมกายภาพทั้งสองประเภท ทําให้บุคคลในสภาพแวดล้อม 
มีพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลแตกต่างกันไป ย่อมหมายความว่า บุคคลมีพฤติกรรมที่เว้นว่าง 
ส่วนบุคคลตามลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันตามความต้องการในแต่ละสภาพการณ์ 
 ดังน้ัน การจัดสภาพแวดล้อมกายภาพต้องให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล 
ของบุคคลในสภาพการณ์ต่าง ๆ กัน สภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่งเสริมการกระทําต่อกันมากหรือ 
น้อยจึงมีผลต่อการจัดระยะห่างระหว่างบุคคล 
 2.5.3 ระยะห่างในการจัดสภาพแวดล้อม 
 ประการสําคัญที่ควบคู่กับลักษณะการจัดคือ ระยะห่าง เป็นท่ีแน่นอนว่าระยะห่างระหว่าง 
ที่น่ังหรือระยะห่างจากที่น่ังมีผลต่อความสัมพันธ์ทางระยะห่างระหว่างบุคคล ผู้ที่น่ังอยู่ใกล้กันมาก 
ภายในระยะส่วนบุคคล มผีลกระทบต่อกันในพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล ผูท้ี่น่ังอยู่ไกลกันออกไป  
มีผลกระทบต่อกันน้อยลง 
 2.5.4 รูปร่างของสภาพแวดล้อม 
 นอกจากขอบเขตจํา กัด ลักษณะการจัด และระยะห่างในการจัดแล้ว รปูร่างของ
สภาพแวดล้อมกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมระยะห่างของบุคคล รูปร่างของโต๊ะที่แตกต่างกัน เช่น
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สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรสั กลม ฯลฯ ต่างทําให้มีโอกาสในการจัดระยะห่างได้ไม่เหมือนกัน ผู้ที่น่ัง
อยู่ตรงหัวโต๊ะของโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มักมีระยะห่างจากบุคคลอ่ืน ๆ มากกว่าระยะห่างจากบุคคล 
อ่ืน ๆ ของผูท้ีน่ั่งอยู่ข้างโต๊ะ ด้วยเหตุน้ีบุคคลที่มีลกัษณะเด่นหรือผู้ที่ทําหน้าที่ประธานจึงมักน่ังตรง 
หัวโต๊ะ ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสและโต๊ะกลม บุคคลมีระยะห่างเท่า ๆ กัน
รูปร่างของสภาพแวดล้อมกายภาพมีผลทําให้บุคคลมีโอกาสอยู่ใกล้กันหรอืห่างกัน ทําให้เกิดความรู้สึก
ใกล้ชิดสนิมสนมมากน้อยต่างกัน ซึ่งย่อมมผีลต่อพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลได้โดยมีความต้องการ
ระยะห่างระหว่างบุคคลมากน้อยต่างกัน 
 2.5.5 ลักษณะของกิจกรรมและการกระทําต่อกัน 
 ในสภาพแวดล้อมกายภาพที่เป็นสถานที่ต่าง ๆ กันน้ันมีกิจกรรมแตกต่างกันเกิดขึ้นกิจกรรม
บางอย่างมักดึงบุคคลเข้าหากันตามลักษณะของกิจกรรม โดยทั่วไปมีลักษณะที่ไม่สนับสนุนให้ม ี
การกระทําต่อกันเป็นเวลานาน และระหว่างคนจํานวนมาก แต่ละบุคคลมุ่งการทําการตามภารกิจ
หน้าที่ของตนอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมทั้งสองลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นตามความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการกระทําต่อกัน หรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริม 
ให้มีการกระทาํต่อกัน ลักษณะของกิจกรรมที่นําไปสู่ลักษณะต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ในการกระทํา
ต่อกันน้ันเป็นตัวกําหนดในขั้นต้นถึงแนวโน้มของระยะห่างระหว่างบุคคล การศึกษาของ ลิตเต้ิล 
(Little, 1965) ที่ให้ผู้เข้าทดลองจัดระยะห่างระหว่างบุคคลที่มีบทบาทเป็นผู้กระทําการใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นสํานักงาน ห้องโถง วิทยาเขต และถนน ปรากฏว่ามีระยะห่างระหว่างบุคคล
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมใดในการประกอบกิจกรรม และมีความสนิทสนม
คุ้นเคยกันมากน้อยเพียงใดลักษณะเด่นของความสัมพันธ์ 4 ลักษณะที่สอดคล้องกับแบบอย่างของ
ตําแหน่งที่น่ังที่เลือก คือ 
   1) การกระทําที่เป็นการสนทนากัน ส่วนมากมักเลือกในลกัษณะเข้ามุมของโต๊ะหรือ
หันหน้าเข้าหากันอยู่ตรงข้ามกันตามความกว้างของโต๊ะ ด้วยเหตุผลสําคญัที่ว่า เป็นตําแหน่งที่ต้ังอยู่
ใกล้กันและสามารถใช้สายตาต่อกันได้สะดวก การสนทนากันจําเป็นต้องมองเห็นหน้ากัน การน่ังเข้า
มุมโต๊ะเป็นการเหมาะสมต่อการสนทนา เพราะคู่สนทนาไม่จําเป็นต้องจ้องหน้าอีกฝ่ายหน่ึงตลอดเวลา
แต่สามารถมองไปยังที่ว่างเปล่าข้างหน้าได้ 
   2) การกระทําที่รวมกันทํา ปรากฏอย่างชัดเจนว่า เกือบทั้งหมดได้เลือกในตําแหน่ง
ที่ติดกันทางข้าง ด้วยเหตุผลว่าสามารถหยิบย่ืนสิ่งของที่ใช้รวมกันได้สะดวก 
   3) การกระทําที่แยกกันทํา ในกรณีที่ต่างแยกกันทํางานของตนในลักษณะต่างฝ่าย
ต่างทําเพียงแต่น่ังร่วมกันบนโต๊ะตัวเดียวกันเท่าน้ัน ไม่มีการร่วมมือกันหรือการแข่งขันกัน จึงมักเลือก
น่ังในตําแหน่งที่อยู่ห่างไกลกันมากที่สุด เช่น น่ังเย้ืองกัน ตรงข้ามกัน ทัง้น้ี เพ่ือลดการใช้สายตาต่อกัน 
และเพ่ือมีภาวะเป็นส่วนตัวมากที่สุด 
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   4) การกระทําที่แข่งขันกัน สว่นมากมักเลือกน่ังตรงกันข้าม ที่เลือกน่ังเย้ืองกันก็มี 
อยู่บ้าง การเลือกน่ังตรงกันข้ามกันเพ่ือให้มกีารใช้สายตาได้สะดวกสําหรับกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกัน
และขณะเดียวกันก็ไม่อยู่ใกลก้ันจนอาจขอความร่วมมือกันได้ง่าย การเลือกน่ังเย้ืองกันทําให้ต่างฝ่าย 
มีภาวะเป็นส่วนตัวพอสมควร แต่ขณะเดียวกันก็ยังสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของคู่แข่งได้จะ
เห็นได้ว่าลักษณะของความสัมพันธ์ในการกระทําต่อกันที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกตําแหน่งที่น่ัง 
ซึ่งเป็นการจัดระยะห่างระหว่างบุคคล ย่อมเป็นการช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลักษณะของความสัมพันธ์ 
ในการกระทําต่อกันมีผลต่อพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลสภาพแวดล้อมกายภาพที่ไม่ส่งเสริมให้ 
เกิดภาวะเป็นส่วนตัว สิ่งของต่าง ๆ พ้ืนที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นสว่นสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดเป็น
เจ้าของโดยตรงหรือที่มีผู้ใช้สอยร่วมกันจํานวนมาก เป็นสภาพแวดล้อมกายภาพที่ไม่ส่งเสริมให้เกิด
ภาวะเป็นส่วนตัวเพราะว่าบุคคลหรือกลุม่มักไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงของบุคคลอ่ืน 
 
2.6 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสิ่งแรกก่อนอ่ืนเราควรได้ทําความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย
ของคําว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเสียก่อนเพ่ือจะได้ทราบเน้ือหาโดยภาพรวมที่จะเป็นพ้ืนฐานสําหรับ
การศึกษารายละเอียดต่อมา ซึ่งได้มีการให้ความหมายไว้หลากหลายที่คลา้ยคลึงกันที่รวบรวมได้เป็น
สังเขปดังต่อไปน้ี 
 2.6.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 เสรี วงษ์มณฑา (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถงึ
ลักษณะการซือ้ของผู้บริโภค เช่น ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ซื้อมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้ซือ้ และใช้
มาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) หมายถึง ลกัษณะ 
การบริโภคสินค้าของผู้บริโภค เช่น บริโภคท่ีไหน บริโภคกับใคร บริโภคในอัตรามากน้อยเพียงไร  
เป็นตัน 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์, ศุภร เสรีรตัน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลกัษิตานนท์ (2560)  
ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ว่าหมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคล 
ทําการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluation)  
และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา  
หรืออาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อทําการประเมินผล 
(Evaluation) การจัดหา (Acquiring) การใช้ (Using) และการใช้จ่าย (Disposing) ในสินค้าและ
บริการ 
 นักการตลาดจําเป็นจะต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคด้วยเหตุผลหลายประการ 
คือ ประการแรก พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจมีผลทําให้ธุรกิจประสบ
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ความสําเร็จ ประการที่สอง เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาดที่ว่าทําให้ลูกค้าพอใจ 
ดังน้ันวิธีที่จะทําให้ผู้บริโภคพอใจน้ันนักการตลาดจะต้องศึกษาปัจจัยหลกัที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 
ของผู้บริโภคว่า เขาจะซื้อหรอืไม่ซื้อ ซื้ออะไร ที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วจะ
นํามาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการตลาด เช่น การกําหนดกลยุทธ์ขา่วสารและกลยุทธ์สื่อ เป็นต้น
และประการสุดท้าย นักการตลาดต้องเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค ทําให้
นักการตลาดสามารถคาดคะเนการตอบสนองของผู้บริโภคท่ีมีต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของ
ธุรกิจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2560) 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคสินค้า นักการตลาดต้องการ
ศึกษาว่าสินค้าที่จะนําเสนอขายน้ัน ใครคือลูกค้า (Who) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ (Why) 
ซื้อเมื่อไร (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How) พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค 
เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค คําตอบที่ได้จะ 
ช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ทีส่ามารถตอบสนอง 
ความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คําถามที่ใช้ในการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 
6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?,Where? และ How?  
เพ่ือค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects,Objectives, 
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ดังตารางแสดงการใช้คําถาม 7 คําถาม 
เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับ
คําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ปัญหาที่สําคญัทางการตลาดท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง คือ ปัญหาที่ว่าผู้บริโภคตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ทางการตลาด (Marketing Stimuli) ซึ่งบรษิัทจัดการเสนอต่อผู้บริโภคอย่างไร บริษัทใดก็ตาม ซึ่งมี
ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ที่สนองตอบต่อลักษณะผลติภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ราคา สิ่งดึงดูดใจ
ทางการโฆษณา และอื่น ๆ อย่างแท้จริงแลว้ บริษัทน้ันจะอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบคู่แข่งขันอย่างมาก
ดังน้ันบริษัทต่าง ๆ จึงได้ทุ่มเทเงินทุนมหาศาลเพ่ือค้นคว้าวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าทาง
การตลาดและการตอบสนองของผู้บริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2541, หน้า 196) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้น 
จากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทีท่ําให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึก 
นึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเทียบเสมอืนกล่องดําซึ่งผู้ผลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อแล้วจะมีการ
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ตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase 
Decision) 
 จุดเริ่มต้นของโมเดลน้ีอยู่ที่มีสิง่กระตุ้น (Stimuli) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทําให้เกิด
การตอบสนอง (Response) ดังน้ี 
 1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 
และสิ่งกระตุ้นจากภายนอกร่างกาย (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้น
ภายนอกเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซื้อสินค้า 
(Buying Motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจให้ซื้อด้านเหตุผลหรือด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้น
ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
   1.1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด
สามารถควบคมุและต้องจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบด้วย 
     1.1.1) สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ให้สวยงามเพ่ือกระตุ้นความต้องการซื้อ 
     1.1.2) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย 
     1.1.3) สิ่งกระตุ้นทางด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Distribution or Place) 
เช่น การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้น 
ความต้องการซ้ือ 
     1.1.4) สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม่ําเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
บุคคลทั่วไป เหล่าน้ีถือเป็นส่งกระตุ้นความต้องการซื้อ 
   1.2) สิ่งกระตุ้นด้านอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภค
ที่อยู่นอกองค์การซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่าน้ี ได้แก่ 
     1.2.1) สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะของเศรษฐกิจ 
รายได้ของผู้บริโภค เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 
     1.2.2) สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยีด้าน 
การฝาก ถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้ใช้บริการของธนาคารมากข้ึน 
     1.2.3) สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น 
กฎหมายเพ่ิมหรอืลดภาษีสินค้าใดสินค้าหน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดความต้องการของผู้ซื้อ 
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     1.2.4) สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้น 
 2) กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ
เปรียบเสมือนกล่องดํา ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ื้อ และระบวนการตัดสินใจ 
ของผู้ซื้อ 
   2.1) ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่าง ๆ คอื ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ส่วนบุคคล และด้านจิตวิทยา 
   2.2) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วย
ขั้นตอน คือ (1) การรับรู้ความต้องการ (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินทางเลือก  
(4) การตัดสินใจซื้อ และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 3) การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือผูซ้ื้อ
ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   3.1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) เช่น การเลอืกผลิตภัณฑ์อาหารเช้า 
ผู้บริโภคมีทางเลือกคือ นมสดกล่อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป ขนมปัง เป็นต้น 
   3.2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น ถ้าผู้บริโภคเลือกนมสดกล่องจะ
เลือกย่ีห้อใด 
   3.3) การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) เช่น ผู้บริโภคจะเลอืกจากห้างสรรพสินค้า
ใด หรอืร้านค้าใกล้บ้านร้านใด 
   3.4) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาเช้า 
กลางวัน เย็น ในการเลือกซื้อนมสดกล่อง 
   3.5) การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) เช่น ผู้บริโภคเลือกว่าจะซื้อ
หน่ึงกล่องคร่ึงโหลหรือหน่ึงโหล 
 กล่าวโดยสรุป ถ้าผู้ที่ต้องการทําธุรกิจใด ๆ ก็ตามจะต้องทําการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บรโิภค
ด้วย เน่ืองจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังเช่น 
การที่จะดําเนินธุรกิจพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันก็ต้องทําการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเช่นกันว่า
ลักษณะการทํางานในอดีตจะเน้นทํางานในสํานักงานมากกว่า แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มากข้ึน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนจากรูปแบบต้ังโต๊ะเป็นแบบพกพา จึงสามารถทํางานได้จาก 
ทุกที่ไม่จําเป็นต้องเป็นสํานักงานเท่าน้ัน จึงก่อให้เกิดธุรกิจสํานักงานร่วมแบ่งปันขึ้นมา จึงสามารถมา
แบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็นต่าง ๆ กันได้ 
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2.7 การจัดวางพ้ืนที่ในสํานักงาน 
 สํานักงานเปรียบเสมือนสถานที่ในการทํางาน บริหารงาน จัดการเกี่ยวกับข้อมูลและ 
เอกสารที่เก่ียวข้องในการทํางาน สํานักงานจึงประกอบด้วย บุคลากร อุปกรณ์ และแผนงาน เพ่ือ 
ช่วยให้การทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ในเน้ือหางานเดียวกัน นอกจากน้ี สํานักงานยังเป็นหัวใจใน 
การบริหารงานทั่ว ๆ ไป เช่น งานบัญชี งานการเงิน งานสารบรรณ เป็นต้น จึงมีผู้ให้คํานิยามของ 
คําว่า “สํานักงาน” ในความหมายต่าง ๆ กนั ดังน้ี สํานักงาน แปลว่า ทีพั่ก ที่อาศัย ทีท่ําการ แหล่ง
สถาบัน หรืออาคาร ที่ใช้เป็นที่ทํางาน (ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, 2559)  
 หน้าที่และบทบาทของสํานักงาน 
 หน้าที่ของและบทบาทของสํานักงานในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันตามแต่ประเภทของ
งาน แต่ส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานภายในองค์กร จะคอยช่วยสนับสนุนงานต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือให้
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจึงได้แบ่งบทบาทของสํานักงานออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ 
พ้ืนฐานและระดับสูง 
 บทบาทระดับพ้ืนฐานของสํานักงาน (Primary Functions) ประกอบด้วย 7 หน้าที่ ดังน้ี 
(ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, 2559) 
 1) งานที่เก่ียวกับเอกสาร (Paperwork) 
 สํานักงานเปรียบเสมือนศูนย์ปฏิบัติการด้านเอกสาร และเป็นศูนย์กลางที่ใช้จัดเก็บและ 
ค้นข้อมูลเอกสารท้ังหมด เพ่ือใช้ในการอ้างอิง ประกอบการตัดสินใจ หรอืเพ่ือใช้เป็นหลักฐานต่าง ๆ 
ในการนําเสนอข้อมูล รายงานต่างๆเป็นต้น ในปัจจุบันงานที่เก่ียวข้องกับเอกสารมีแนวโน้มที่จะลด
ปริมาณจํานวนเอกสารลงเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการบริการจัดการ ทําให ้
ไม่จําเป็นต้องใช้กระดาษ แต่ผู้อ่ืนก็ยังสามารถได้รับข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน อาจโดยการส่งผ่านระบบ
อีเมล์หรือระบบสารสนเทศในประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
 2) งานติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (Communication and Public Relation) 
 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์น้ันสามารถทําได้ทั้งภายในองค์กร และระหว่าง
องค์กร ทั้งทางวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์ ระบบการประชุม
ทางไกล จดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
 3) งานจัดให้มสีิ่งอํานวยความสะดวกทางภายภาพในสํานักงาน (Facilities) 
 งานด้านอํานวยความสะดวกภายในสํานักงาน โดยทั่วไปเรียกว่างานอาคารสถานท่ี หรือ 
งานพัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสําหรับจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในสํานักงาน และยังรวมถึงการวาง
แผนการใช้พ้ืนที่สํานักงาน การเลือกทําเลทีต้ั่ง การจัดแผนผังองค์กร การจัดสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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 4) งานวิเคราะห์และจัดระบบงาน (System Analysis and Operation Management) 
 งานที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ระบบงานจะเก่ียวกับการวิเคราะห์ และปรับปรุงงาน 
การกําหนดมาตรฐาน และปรับปรุงให้เกิดวิธีการทํางานที่ง่ายขึ้น (Work Simplification) เพ่ือ
ประหยัดเวลา แรงงาน และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในสํานักงาน การจัดลักษณะรูปแบบงานภายใน
สํานักงาน (Workflow Process) การควบคุมออกแบบ และการผลิตแบบฟอร์มใช้ในสาํนักงาน 
(Forms Control, Design and Production) การทําคู่มอื (Manuals) งานเหล่าน้ีต้องอาศัยทีมงาน 
ที่มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ อีกทั้งยังต้องมีความรู้ และประสบการณ์อย่างมากในการบริหาร
สํานักงาน 
 5) งานควบคุมระบบงานในสํานักงาน (Control) 
 การควบคุมระบบงานในสํานักงาน ส่วนใหญ่แล้วจะมมีาตรฐานกลางที่ใช้ในการควบคุม
เพ่ือให้การทํางานในสํานักงานมีลักษณะ แบบแผนที่เป็นมาตรฐาน เช่น ISO และ QC เป็นต้น เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพของงาน ควบคุมสายการผลิต เพ่ือให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ 
 6) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 งานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เป็นงานท่ีต้องมีความรับผิดชอบสูง 
เนื่องจากเป็นการบริหารงานเก่ียวกับบุคลากรในสํานักงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันและ 
ความละเอียดรอบคอบสูง เน่ืองจากมนุษย์มีจิตใจอ่อนไหว ทําให้ง่ายต่อการชักจูงทั้งในสิ่งที่ถูกและผิด 
ดังน้ันในการคัดสรรบุคลากรจะต้องคัดสรรที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการดังน้ันงานด้านน้ีจึงต้องมี 
การกําหนดความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งที่ชัดเจนแน่นอน อีกทั้งยังต้องทําการ
ฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถของพนักงาน เพ่ือนํากลับมาพัฒนาองค์กร 
 7) งานการเงินและบัญชี (Finance Management) 
 งานด้านการเงินและบัญชีถือว่ามีความสําคัญต่อองค์กรเป็นอย่างย่ิงเน่ืองจากเป็น 
การควบคุมงบประมาณต่าง ๆ ทั้งรายได้ คา่ใช้จ่าย การเงิน ค่าจ้าง เพ่ือไม่ให้องค์กรเกิดการขาดทุน  
บทบาทระดับสูง (Secondary Functions) 
 บทบาทระดับสูงคือการร่วมมือกันระหว่างสํานักงานกับแผนกต่าง ๆ ในองค์กร ในการ
ให้บริการเป็นสํานักงานย่อยในแผนกต่าง ๆ เพ่ือให้การบริการที่สะดวก และรวดเร็วต่อแผนกต่าง ๆ 
และยังรวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารในการรวบรวม จัดเก็บวิเคราะห์ และ
นําเสนอข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนและจัดทาํนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของสํานักงานในอนาคต (“โครงสร้างและหน้าที่ของสํานักงาน”, 2560) 
 2.7.1 ความสําคัญของสํานักงาน 
 สํานักงานเปรียบเสมือนศูนย์รวมของการทํางานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน หรือแม้กระทั่งการจัดทําเอกสารต่าง ๆ  
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เพ่ือคอยอํานวยความสะดวกต่อพนักงานภายในองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะส่งผลดีหรือผลเสีย 
ต่อองค์กรข้ึนอยู่กับการจัดระบบการทํางาน หรือที่เรียกว่า การบริหารงานภายในสํานักงาน ดังน้ัน 
ทุกองค์กรควรต้องบริหารงานในสํานักงานให้มีประสทิธิภาพมากที่สุดเน่ืองจากสํานักงานมีความสําคัญ 
ต่อองค์กร ดังนี้ 
 1) เป็นศูนย์กลางรับส่งข้อมูล 
 2) เป็นศูนย์กลางความจํา 
 3) เป็นศูนย์กลางการบริการ 
 4) เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ 
 การบริหารงานสํานักงานจึงต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และยุทธวิธี
(Tactic) ที่ชาญฉลาด ดังน้ันนักบริหาร ควรท่ีจะมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาองค์ประกอบของ
สํานักงานองค์ประกอบของสํานักงานควรประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 1) อาคารสถานที่ 
 สถานที่ต้ังขององค์กรถือเป็นสิ่งที่สําคัญเน่ืองจากในยุคปัจจุบันทุกมุมเมืองเกิดสภาวะ 
รถติด เกิดปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม ดังน้ันในการเลือกสถานที่ต้ังขององค์กรควรท่ีจะเลือกสถานที ่
ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถมาทํางานได้สะดวก และอาจยังทําให้พนักงานมีความสุข 
ในการทํางาน ทําให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เคร่ืองใช้สํานักงาน 
 เคร่ืองใช้สํานักงานเปรียบเสมือนสิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกต่อบุคลากร ทําให้ช่วย 
ทุ่นแรงในการทํางาน เคร่ืองใช้สํานักงาน เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ เคร่ืองพิมพ์ดีด
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 3) ผู้ปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อน ที่ช่วยให้องค์กรเกิดแรงผลักดัน 
และทําให้เกิดความสําเร็จ ผูป้ฏิบัติงานจึงเป็นได้ต้ังแต่ผู้บริหาร ไปจนกระทั่งพนักงานทั่วไป 
 กล่าวโดยสรุป บทบาทท่ีสําคญัของการเป็นสํานักงานจะมีความเกี่ยวข้องกับการจําลอง
สํานักงานขนาดย่อยหรือสถานที่ที่ทํางานร่วมแบ่งปัน ที่จะต้องมาวิเคราะห์ถึงลักษณะพ้ืนที่ว่าสามารถ
ตอบสนองในการทํางานในหลาย ๆ ส่วนหรือไม่ มีส่วนไหน หรือพ้ืนที่ไหนที่สําคัญและควรจะมีไว้เพ่ือ
ให้บริการแก่ผูม้าใช้บริการ แต่ทั้งน้ีพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันทําเป็นพ้ืนที่กลางที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่มาใช้บริการได้ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน ด้วยอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ ทั่วไป ซึ่งอาจจะ 
ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการทํางานได้ในทุกส่วนของการทํางาน 
 ทั้งน้ี สิ่งที่ดึงดูดความสนใจในการมาใช้บริการของสํานักงานร่วมแบ่งปันคือกิจกรรมทีจ่ัดขึ้น
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สมาชิกหรือบุคคลที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์  
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เช่น กิจกรรมทาํอาหาร กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  
 
2.8 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, วีระ อินพันทัง และสันติ ฉันทวิลาสวงศ์ (2544) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์
ถึงการจัดผังบริเวณและการจัดแปลนพ้ืน โดยเฉพาะแปลนพ้ืนของสํานักงานทั่วไปของอาคาร
สํานักงาน เพ่ือหาข้อสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารสํานักงาน จนถึงการศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบการจัดผังบริเวณ ขนาดพ้ืนที่ การจัดพ้ืนที่ทํางาน พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในส่วนบริการ 
การศึกษาวิเคราะห์ทํานองน้ีกับอาหารสํานักงานรุ่นใหม่ ๆ ย่อมให้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและเทคโนโลยีปัจจุบันนําไปสู่การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ในการวางผังบริเวณ
และออกแบบสํานักงาน ผลการวิจัยพบว่า อาคารสํานักงานให้เช่าในพ้ืนที่การค้าหนาแน่นในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาจากผู้เช่าในเร่ืองของที่ต้ังอาคาร ความสะดวกในการเข้าออก  
การจอดรถ การใช้พ้ืนที่อาคาร ความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบอาคาร ซึ่งนอกจากเป็น
ข้อพิจารณาในการเลือกเช่าอาคารของผู้เช่า ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ 
ในการออกแบบ 
 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ (2554) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์
ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โดยได้
ทําการศึกษาออฟฟิศร่วมแบ่งปัน 2 แห่งคือ Hubba Thailand และ Joint Café & workspace
พบว่า ออฟฟิศร่วมแบ่งปันมีกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่ง Hubba 
Thailand เน้นการสร้างสังคมของผู้ประกอบการ การเสริมสร้างความสมัพันธ์ของผู้ใช้บริการด้วยกัน
เอง ในขณะที่ Joint Café & workspace มีกลยุทธ์ในการกําหยดตําแหน่งตราสินค้า การสร้าง 
ความแตกต่าง และให้ความสมัพันธ์กับความต้องการใช้บริการ 
 จินตนา ฐิติวรพงษ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาหาแนวทางการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในอาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยของชุมชนชาวจีน กรณีศึกษาย่านเยาวราช พบว่า การใช้งานของ
พ้ืนที่ในตัวอาคารน้ันมีพ้ืนฐานเดียวกันตามประเพณีของชาวจีนที่ว่าพ้ินที่สังสรรค์ของครอบครัวน้ัน 
จะอยู่ในพ้ืนที่ประกอบการร้านค้าและส่วนรับประทานอาหาร ตําแหน่งต่าง ๆ ภายในอาคารมี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ทั้งร้านค้า และส่วนที่ใช้สอยภายในอาคารหมายรวมถึง 
พ้ืนที่ที่ยอมใหบุ้คคลภายนอกเข้าถึงได้ด้วย 
 นิธิมา จงประเจิด (2554) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโฮมออฟฟิศ 
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งาน พบว่า การสร้างโฮมออฟฟิศควรสร้างในรูปแบบของโฮมทาวน์ที่ 
เน้นพ้ืนที่ใช้งานเป็นหลักมากกว่าการอยู่อาศัย และทําเลที่ต้ังควรอยู่ใจกลางเมืองที่สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก เข้าออกได้หลายทาง สามารถเดินทางมาทํางานโดยรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินได้ บรรยากาศ 
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ในส่วนพ้ืนที่รบัแขกควรอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย สบายตา และต้องการแสงจากธรรมชาติ พ้ืนที่ใน 
ส่วนห้องประชุมควรแยกออกเป็นสัดส่วน รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 5-8 คน มลีักษณะเรียบง่าย 
สบายตา มีแสงขาว และควรมีพ้ืนที่เก็บของ และพื้นที่ถ่ายเอกสารด้วย 
 ณัฏฐาสิริ ย่ิงรู้ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการทํางานและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
พบว่า บุคลากรทางการแพทย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือด้านปัจจัยกายภาพ
ในการทํางาน เวลาในการทํางาน ซึ่งหมายความว่าสถานที่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ความมีระเบียบและ 
พ้ืนที่แบ่งเป็นสัดส่วนมีความสาํคัญต่อการทํางานมาก 
 บุญเอ้ือ โจว (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหน่ือยหน่ายในการทํางาน 
ของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พบว่า 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากกรณีน้ีความเหน่ือยล้า
จากการทํางานที่เกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ มีมากกว่าปัจจัยด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ดังน้ันจึงไม่สามารถอธิบายได้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลใหเ้หน่ือยล้าได้ 
 พรชัย ชัยประทีป (2553) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการออกแบบสํานักงานขนาดเล็กและ     
โฮมออฟฟิศสําหรับสํานักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน เขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า จากการสํารวจจาก 191 ตัวอย่าง ได้รับผลตอบกลบัมาว่า สํานักงานออกแบบสถาปัตยกรรม
และออกแบบภายใน จะอยู่ในบ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ มีพนักงานจํานวน 4-8 คน 
ใช้พ้ืนที่ทํางานประมาณ 95 ตารางเมตร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเก็บของจึงต้องการจัดผังพ้ืนที่เป็นแบบ
เปิดโล่งและต้องการพ้ืนที่ ที่ทาํกิจกรรมที่หลากหลายกว่าเพ่ือตอบสนองการทํางานได้หลายรูปแบบ
และช่วยให้ทํางานได้ดีย่ิงข้ึน 
 อนุกูล ป้อมปักษา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยของผู้ใช้ 
บริการพ้ืนที่ทํางานร่วม (Coworking Space) ในเขตกรุงเทพฯตอนเหนือ ภายใต้บริบทของประเทศ
ไทย พบว่า งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ มุ่งศึกษาความต้องการใช้พ้ืนที่บริการภายในพ้ืนที่ทํางาน
ร่วมของผู้ใช้บริการพ้ืนที่ทํางานร่วมในเขตกรุงเทพฯตอนเหนือภายใต้บริบทของประเทศไทย เร่ิมจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องของพ้ืนที่ทํางานร่วมในประเทศต้นแบบ และพื้นที่ทํางานร่วม 
ในประเทศไทย ทําการวิจัยนําร่อง (Pilot Study) โดยสํารวจพ้ืนที่ทํางานร่วมในกรุงเทพมหานคร  
10 แห่งด้วยการใช้แบบสอบถามทําการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการและประกอบการ สังเกตการณ์อย่างมี 
ส่วนร่วม พบว่า พ้ืนที่ทํางานร่วมในประเทศต้นแบบและประเทศไทยมคีวามแตกต่างกันด้านแนวคิด
การใช้พ้ืนที่ใช้สอยที่ส่งผลต่อรูปแบบของสถาปัตยกรรมภายใน จากน้ันเลอืกพ้ืนที่ทํางานร่วมใน
กรุงเทพฯ ตอนเหนือ 3 แห่งใช้เป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้บริการ สังเกตการณ์ 
อย่างมีส่วนร่วม และให้ผูใ้ช้บริการเขียนเรียงความเรื่อง “พ้ืนที่ทํางานร่วมในฝันของฉัน” นําข้อมูล 
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ต่าง ๆ ที่ได้มาตรวจสอบความน่าเช่ือถือโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการตีความปรากฏการณ์ (Interpretative Phenomenological Analysis) เพ่ือค้นหา
ความต้องการการใช้งานพ้ืนที่บริการ และค้นหาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่บริการแต่ละประเภท 
ผลการวิจัยพบว่านอกเหนือจากพ้ืนที่ทํางานรวม ห้องประชุมย่อย และหอ้งประชุมใหญ่–จัดงาน  
ที่เป็นพ้ืนที่บริการหลักแล้ว ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังมีความต้องการให้มีพ้ืนท่ีบริการเสริมนอกเหนือ 
จากน้ัน ได้แก่ ร้านกาแฟ พ้ืนที่ทํางานส่วนตัว ห้องพักผ่อน และห้องโทรศัพท์ส่วนตัว ผู้ใช้บริการ 
ส่วนใหญม่ีความต้องการให้พ้ืนที่บริการทั่วไปมีบรรยากาศแบบสบาย เฟอร์นิเจอร์แบบไม่เป็นทางการ  
มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกตามวัตถุประสงค์ของแต่ละพ้ืนที่ โทนสีเป็นสีโทนอ่อนและโทนสี
ธรรมชาติ (Earth Tone) ผูใ้ช้บริการส่วนหน่ึงต้องการให้พ้ืนที่บริการมีความสนุก–ต่ืนเต้น แตกต่าง 
ไปจากพ้ืนที่ใช้งานปกติทั่วไป นอกเหนือจากน้ันผลของการวิจัยยังพบว่า ลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่บริการของพ้ืนที่ทํางานร่วมในประเทศไทย มีความแตกต่างกับพ้ืนที่บริการของพ้ืนที่ทํางานร่วม
ในประเทศต้นแบบ ความแตกต่างทางคุณลักษณะของผู้ใช้บริการมีผลต่อความต้องการการใช้พ้ืนที่
บริการ และความต้องการลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่บริการแต่ละประเภท 
 อาทิตย์ ฉัตรโพธ์ิทอง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง กรณีศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
การบริหารจัดการในพ้ืนที่ทํางานร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม พบว่า พ้ืนที่ทํางานร่วมถือได้ว่า 
เป็นธุรกิจประเภทใหม่ทีใ่ห้บริการพ้ืนที่สํานักงานสําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสังคมในการทํางาน พ้ืนที่
ทํางานร่วมไม่เพียงแต่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานแต่ยังสร้างแรงสนับสนุนทางสังคมให้กับ
ผู้ใช้งาน ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและสุภาพทางความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ทํางานร่วมกับวิธีการบริหารจัดการ (Management) ที่นําไปสู่
กลไกการสร้างแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) อันได้แก่ 1) การส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ 
2) การสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคม 3) การกําหนดหน้าที่ในการรับผิดชอบ และ 4) การลด
ความขัดแย้ง  
 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมกายภาพในการศึกษาคือ การจัดกลุ่มพ้ืนที่ใช้สอย 
(Zoning) รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม (Architectonic Detail) การรับรู้ด้านการมองเห็นในพ้ืนที่
เปิดโล่ง (Visual Perception in Open–plan Layout) การใช้พ้ืนที่ร่วมกัน (Copresence) และ 
การบริหารจัดการ (Management) ของพ้ืนที่ทํางานร่วม 2 แห่ง ได้แก่ “เดอะเวิร์คลอฟท์” และ  
“ฮับบา ไทยแลนด์” ด้วยวิธีการสํารวจ สังเกตุพฤติกรรม และสมัภาษณผ์ู้รับบริการและผู้ให้บริการ  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดกลุ่มพ้ืนที่ใช้สอยไม่ส่งผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์และช่วยลด
ความขัดแย้งที่อาจะเกิดขึ้น 2) รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมสามารถช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ สร้างและ
ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน 3) การรับรู้ด้านการมองเป็นในพ้ืนที่เปิดโล่งสามารถช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ 
และสร้างความเข้าใจให้กับผูใ้ช้งาน ผู้ใช้งานไม่กังวลเรื่องความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการมองเห็น  
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4) การใช้พ้ืนที่ร่วมกันสามารถเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน และลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งานได้ 
5) การบริหารจัดการส่งผลต่อการสงเสริมให้เกิดแรงสนับสนุนทางสังคมทุกด้าน 
 
ตารางที่ 2.1: ตารางสรุปตัวช้ีวัดและตัวแปร  
 

คําถาม ตัวแปร ตัวช้ีวัด 
เพ่ือศึกษาประโยชน์ใช้สอย
ภายในของพ้ืนที่สํานักงาน 
ร่วมแบ่งปันแต่ละประเภท 

Full Function - สิ่งอํานวยความสะดวกมากกว่า  
  5 ประเภท ไว้คอยบริการ 

Small Function - สิ่งอํานวยความสะดวกน้อยกว่า  
  5 ประเภท ไว้คอยบริการ 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้มา 
ใช้งานพ้ืนที่สํานักงานร่วม
แบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมที่เกิดขึ้น - จํานวนผู้เข้ามาใช้ในแต่ละส่วน 
- กิจกรรมในการทํางาน 
- กิจกรรมกลุม่ 
- อุปกรณ์ในการทํางาน 
- การใช้อุปกรณ์ในการทํางาน 

เพ่ือศึกษาการจัดวางพ้ืนที่
สํานักงานร่วมแบ่งปัน 

ความสะดวกใน
การทํางาน 

- มีที่น่ังเพียงพอกับผู้มาใช้บริการ 
- มีพ้ืนที่เหมาะสมในการน่ังทาํงาน 
  หลายคน 
- มีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสัดส่วน 
- มีอุปกรณ์เพียงพอในการทํา 
  กิจกรรมร่วมกัน 
- ที่จอดรถเพียงพอหรือไม่ 
- ลูกค้าใช้อุปกรณ์ได้ครบทุกคน 
  และไม่มีปัญหาใด ๆ 

เพ่ือเสนอแนะแนวทางประโยชน์
ใช้สอยของพ้ืนที่สํานักงาน 
ร่วมแบ่งปันเพ่ือให้เหมาะสม 
กับผู้มาใช้บริการ 

  

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย 
ใช้วิธีวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปันของ Ko Kreate Space และ Hubba 
Thailand สําหรับการบริการแบบครบวงจร (Full Function) รวมถึง Wolf Work Co–working 
Space และ Launchpad สําหรับการบริการแบบบางส่วน (Small Function) เพ่ือศึกษาถึง 
การจัดการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันว่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงได้มากน้อยแค่ไหน  
ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 
3.1 รูปแบบของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
และศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารอ่ืน ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยเน้นศึกษาการจัดการพ้ืนที่ของ
สํานักงานในลักษณะสํานักงานร่วมแบ่งปัน (Co–working Space) เพ่ือส่งเสริมการทํางานของผู้มา 
ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมลูที่ได้จะเป็นประโยชน์กับการออกแบบพ้ืนท่ีสํานักงาน 
ร่วมแบ่งปันและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของผู้มาใช้บริการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 
3.2 แหล่งข้อมลู 
 กรณีศึกษา 
 ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้กําหนดผู้ให้ข้อมลูสําคัญ ดังน้ี 
 ผู้ให้ข้อมลูสําคญั กําหนดแบบเจาะจงจากผู้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงเก่ียวกับการจัดการพ้ืนที่
ของสํานักงานในลักษณะสํานักงานร่วมแบ่งปันเพ่ือส่งเสริมการทํางานของผู้มาใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาในครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้
บริการ Ko Kreate Space และ Hubba Thailand เป็นกรณีศึกษาของสํานักงานร่วมแบ่งปัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร แบบ Full Function รวมท้ัง Wolf Work Co-working Space และ Launchpad 
แบบ Small Function จํานวนทั้งสิ้น 10 คน 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยใช้การสังเกตและ 
แบบสัมภาษณเ์ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
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 แบบสัมภาษณ ์ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมลูหลัก ซึ่งเป็นผู้มสี่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเก่ียวกับการจัดการพ้ืนท่ีของสํานักงานในลักษณะ
สํานักงานร่วมแบ่งปัน (Co–working Space) เพ่ือส่งเสริมการทํางานของผู้มาใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ลักษณะของข้อคําถามเป็นคําถามแบบปลายเปิด โดยมีประเด็นคําถามสําคัญคือ
พ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันมีกี่รูปแบบ พฤติกรรมการทํางานเปรียบเทียบการจัดวางพ้ืนที่ของ
สํานักงานร่วมแบ่งปันเหมาะสมต่อการทํางานอย่างไร และแนวทางการจัดรูปแบบอุปกรณ์สํานักงาน
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันเหมาะสมต่อการทํางานอย่างไร ซึ่งแนวคําถามดังกล่าวจะ
ครอบคลุมถึงตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประเภทของ Co–working Space ได้แก่ Full Function 
และ Small Function กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ Co–working Space ได้แก่  
ห้องประชุม ทํางานแบบห้องส่วนตัว ทํางานบนโต๊ะส่วนรวม และสันทนาการ และการจัดพ้ืนที่  
Co–Working Space ได้แก่ รูปแบบการจัดผังพ้ืน รูปแบบการจัดเคร่ืองเรือน และ สิ่งอํานวย 
ความสะดวก อุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจ เช่น กล้องถ่ายรูป สมุดโน้ต เครื่องอัดเสียง แบบสัมภาษณ์ 
ปากกา  
 
3.4 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาการจัดการพ้ืนที่ของสํานักงานใน
ลักษณะสํานักงานร่วมแบ่งปัน (Co–working Space) เพ่ือส่งเสริมการทาํงานของผู้มาใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครมีขั้นตอนดังน้ี 
 1) โดยการศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ถึงรายละเอียดโครงสร้าง
เน้ือหาเกี่ยวกับประเภทของ Co–working Space กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ  
Co–working Space และ การจัดพ้ืนที่ Co–working Space เพ่ือนําผลที่ศึกษามาสร้างเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 2) นําแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่สร้างขึ้น ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้
ตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเน้ือหา ก่อนนําไปใช้ในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจริง 
 3) ขั้นตอนการสังเกต โดยการใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
คือการสังเกตที่ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมกับผูท้ี่ถูกศึกษา มีการทํากิจกรรมร่วมกัน จนผู้ถกูศึกษายอมรับ
ว่าผู้วิจัยมีสถานภาพบทบาทช่นเดียวกัน  
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่ทําการศึกษาดังน้ี 
 รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง  
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จํานวน 10 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสํานักงานร่วมแบ่งปัน ได้แก่ แบบประเภท 
Full Function และ แบบประเภท Small Function กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ
สํานักงานร่วมแบ่งปัน ได้แก่ การประชุมโดยใช้ห้องประชุม ทํางานแบบห้องส่วนตัว ทํางาน 
บนโต๊ะส่วนรวม กิจกรรมสันทนาการ และ การจัดพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน ได้แก่ รูปแบบการจัด 
ผังพ้ืน รูปแบบการจัดอุปกรณ์สํานักงาน และ สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ไว้บริการสําหรับ
กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นํามาใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมีวิธีในการกําหนด
กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์   
โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางของ
กระบวนวิธีการวิจัย อันมีสาระสําคัญโดยสรุปดังต่อไปน้ี  
 1) เมื่อผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์และทาํการทดสอบแบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จะนําแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไปแจกกลุ่มที่ใช้บริการ Ko Kreate Space และ Hubba Thailand เป็น
กรณีศึกษาของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร แบบ Full Function รวมทั้ง Wolf 
Work Co–working Space และ Launchpad แบบ Small Function จํานวนทั้งสิ้น 10 คน แล้วให้
กลุ่มตัวอย่างตอบคําถามที่ผู้วิจัยถามข้ึน และมีแจกแบบสอบถามเพ่ิม 
อีกคนละ 1 ชุด 
 2) เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้ศกึษาได้ทําการตรวจสอบความเรียบร้อยของ
แบบสอบถามและทําการศึกษาและนําข้อมลูคําตอบที่สมบูรณ์ในแบบสอบถามดังกล่าวที่สมบูรณ์ ไป
วิเคราะห์หาข้อมูลทางขั้นตอนต่อไป ซึ่งผลที่ได้จะมีทั้งผู้ทีส่ามารถตอบแบบสอบถาม และไม่สะดวก 
ทําแบบสอบถามได้ 
 
3.6 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการจัดการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัดําเนินการดังน้ี  
 1) นําข้อมูลทีบั่นทึกไว้ มาถอดความด้วยวิธีการสรุปสาระสําคัญตามประเด็นที่กําหนดไว้ใน
ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 2) หลังจากน้ันจึงนําข้อมูลที่ได้มาประมวล รวบรวมเป็นหมวดหมู่นํามาจัดระบบ ระเบียบ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด มาตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมูลเสริมให้มีเน้ือหา
สมบูรณ์เพ่ือนําไปสู่การตีความหมายวิเคราะห์สรุปเน้ือหาเพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   2.1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) นําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
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   2.2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) จะใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยนําข้อมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอย่างเป็นระบบ แล้วตีความหมายเช่ือม
โดยความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมลูต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยทําไปพร้อมกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือจะได้ศึกษาในแต่ละประเด็นได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดนํามาวิเคราะห์แลว้ไม่มีความ
ชัดเจนก็จะตามไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ัน เพ่ือตอบคําถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูล  ซึ่งสามารถสร้างแบบแผนเพ่ือให้มองเห็นดังภาพที่ 3.1 
 
ภาพที่ 3.1: แสดงตัวแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 ดังน้ันผู้วิจัยได้สํารวจข้อมูลการให้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปันจากหลาย ๆ ที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การให้บริการในแต่ละที่จะมีทั้งแบบการให้บริการครบวงจรและการบริการ
ในบางส่วนดังข้อมูลในตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1: แสดงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของสํานักงานร่วมแบ่งปัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ช่ือผู้ให้ 
บริการ

สํานักงาน 
ร่วมแบ่งปัน 

ห้อง
ประชุม 

โต๊ะ
แบบไม่
เจาะจง

โต๊ะ
แบบ

เจาะจง 

ห้อง
ส่วน
ตัว 

พ้ืนที่
สันทนา
การนอก
อาคาร 

ห้อง 
ครัว 

อุปกรณ์
สํานักงาน 

ที่จอด
รถ 

Cluster 
Office 

/ / X X X / / / 

(ตารางมีต่อ) 
 

การเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 

การจัดระบบ
ข้อมูล 

การค้นหาและ 
ตรวจสอบข้อมูล

 

การแสดงข้อมลู 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): แสดงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของสาํนักงานร่วมแบ่งปัน ในเขต 
     กรุงเทพมหานคร 
 

ช่ือผู้ให้ 
บริการ

สํานักงาน 
ร่วมแบ่งปัน 

ห้อง
ประชุม 

โต๊ะ
แบบไม่
เจาะจง

โต๊ะ
แบบ

เจาะจง 

ห้อง
ส่วน
ตัว 

พ้ืนที่
สันทนา
การนอก
อาคาร 

ห้อง 
ครัว 

อุปกรณ์
สํานักงาน 

ที่จอด
รถ 

Draftboard / / X / X X X X 
Glowfish / / / / X / X / 
Hubba / / O / / / / / 
Klique Desk / / X X X X / / 
Launchpad / / / / X X / X 
Regus / / X X X X X X 
Wolf work / / X X X O / X 
The Hive / / / / X X X X 
Work 
Buddy 

/ / X X X X X X 

Third / / X X X X X X 
The revol / / X X X X X X 
Ko Kreate 
Space 

/ / O / O O / / 

หมายเหตุ: / = แทนสัญลักษณ์มีให้บริการและได้ใช้งาน, O = แทนสัญลกัษณ์มีให้บรกิารแต่ไม่ได้ถูก 
     ใช้, X = แทนสัญลักษณ์ไมม่ีให้บริการแต่ต้องการใช้ 
 

จากตารางที่ 3.1 แบ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสํานักงานร่วมแบ่งปันออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1) สํานักงานร่วมแบ่งปัน ประเภท Full Function คือ การให้บริการครบวงจรในทุก ๆ 
ด้าน (มีการใหบ้ริการมากกว่า 5 ประเภทขึ้นไป) หมายถึง สํานักงานร่วมแบ่งปันน้ัน ๆ สามารถ
เปรียบเสมือนสํานักงานได้ 
 2) สํานักงานร่วมแบ่งปัน ประเภท Small Function คือ การให้บริการน้อยกว่า 5 ประเภท 
การให้บริการที่จําเป็นสําหรับการทํางานในสํานักงาน เช่น มีเพียงโต๊ะทํางานและห้องประชุมไว้คอย 
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บริการ เป็นต้น 
 สามารถอธิบายเพ่ิมได้ว่า Ko Kreate Space และ Hubba Thailand ให้บริการได้อย่าง
ครอบคลุมในการทํางานมากท่ีสุด (Full Function) โดยอธิบายเพ่ิมได้ดังน้ี 
 ห้องประชุม ไว้คอยให้บริการสําหรับผู้มาใช้ได้ปรึกษาหารือกันในการทํางาน โดยเป็นห้อง
แยกออกมาต่างหากเพ่ือความเป็นส่วนตัวในการพูดคุย 
 โต๊ะทํางานแบบไม่เจาะจง ลักษณะการใช้งานคือผู้มาใช้บริการทุกคนสามารถน่ังด้วยกันได้  
ไม่ได้เฉพาะเจาะจง จึงไม่สามารถนําสิ่งของหรืออุปกรณ์วางทิ้งไว้ข้ามคืนได้ และไม่รับฝากอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ไว้บนโต๊ะน้ี  
 โต๊ะทํางานแบบเจาะจง ผู้มาใช้บริการจะต้องเช่าเป็นรายเดือน และสามารถนําอุปกรณ์
สํานักงาน เคร่ืองเขียนวางทิ้งไว้ข้ามคืนได้ และผู้มาใช้บริการท่านอ่ืน ๆ ไม่สามารถมาใช้โต๊ะส่วนตัว 
ที่มีผู้มาใช้บริการเช่ารายเดือนได้ 
 ห้องทํางานแบบส่วนตัว มีลักษณะที่มีพ้ืนทีท่ํางานเป็นแบบส่วนตัว จะไม่สามารถส่งสยีงดัง
ได้ และจะแยกออกไปจากส่วนที่บริการสาธารณะ  
 พ้ืนที่สันทนาการ เป็นพ้ืนที่จัดเตรียมไว้สําหรับการพักผ่อน ซึ่งจะมีอุปกรณ์สันทนาการไว้
คอยบริการ เช่น โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ช้ันหนังสือทีม่ีหนังสือหลากหลายประเภท เคร่ืองเกมส์ หรือพ้ืนที่ 
ลานกว้างไว้สําหรับทํากิจกรรมกลุ่ม 
 ห้องครัว เป็นห้องครัวขนาดเล็กสําหรับการเตรียมอาหารเล็กน้อยที่ไม่ใช่การปรุงอาหาร 
อาทิเช่น เป็นส่วนที่ใช้สําหรับชงกาแฟ หรือจัดการอาหารที่เราซื้อมาจากที่อ่ืน 
 พ้ืนที่ทํางานด้านนอกอาคาร จะมีพ้ืนที่ด้านนอกอาคารไว้คอยบริการ ทัง้ในรูปแบบโต๊ะ
ทํางาน หรือพ้ืนที่สันทนาการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย หรือต้องการรับอากาศ
ภายนอก 
 อุปกรณ์สํานักงาน เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองแฟกซ์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย 
อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ 
 พ้ืนที่จอดรถสําหรับผู้มาใช้บริการ 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน คือ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
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ตารางที่ 3.2: ตารางสรุปวิธีการเก็บข้อมูล 
 

คําถาม วิธีการ 
เพ่ือศึกษาประโยชน์ใช้สอยภายใน
ของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
แต่ละประเภท 

- สังเกตผังพ้ืนที่ใช้สอยภายใน 
- การเข้าไปสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ 
- การเข้าไปสัมภาษณ์และสอบถามผู้มาใช้บริการ 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้มาใช้งาน
พ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสํานักงานจัดให้ 
- มีการใช้งานอุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

- การเข้าไปสัมภาษณ์และสอบถามผู้มาใช้บริการ 
เพ่ือศึกษาการจัดวางพ้ืนที่สํานักงาน
ร่วมแบ่งปัน 

- สังเกตุการณ์ผู้ที่มาใช้บริการในแต่ละส่วนการใช้งาน 

- การเข้าไปสัมภาษณ์และสอบถามผู้มาใช้บริการ 

เพ่ือเสนอแนะแนวทางประโยชน์ 
ใช้สอยของพ้ืนที่สํานักงานร่วม
แบ่งปันเพ่ือให้เหมาะสมกับผูม้า 
ใช้บริการ 

- สังเกตอุปกรณ์ครบถ้วนในการใช้งานครบทุกประเภท 

- การเข้าไปสัมภาษณ์และสอบถามผู้มาใช้บริการ 

 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาประเภทของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเร่ืองของขนาดการใช้งานที่เหมาะสม  
2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูม้าใช้งานพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 3) เพ่ือศึกษาการจัดวางพ้ืนที่ และ
4) เพ่ือเสนอแนะแนวทาง ประโยชน์ใช้สอยของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้มาใช้
บริการ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ใช้บริการสํานักงานร่วม
แบ่งปันของ Ko Kreate Space และ Hubba Thailand โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In–depth Interview) ของผู้มาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปันจํานวนทั้งสิ้น 10 คน 
 ผลการวิจัยข้อน้ีวิเคราะห์ถึงประเภทของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเร่ืองของขนาด 
การใช้งานที่เหมาะสม ของผูม้าใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปันจํานวน 5 คน จาก Ko Kreate Space 
และ Hubba Thailand และอีก 5 คน จาก Wolf Work Coworking Space และ Launchpad โดย
แบ่งตามรายละเอียดของข้อมูลออกเป็น 4 หัวข้อในแต่ละสํานักงานร่วมแบ่งปัน ดังน้ี 
 1) รายละเอียดของสํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 2) การจัดการเรื่องพ้ืนที่ 
 3) สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีให้บริการ 
 4) สรุปคําสัมภาษณ์ของผู้มาใช้บริการ 
 
4.1 Ko Kreate Space 
 ประเภทสํานักงานร่วมแบ่งปันแบบ Full Function สามารถตอบคําถามการวิจัยในเร่ือง
พ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันมีกี่รูปแบบได้ โดยผู้วิจัยได้จัดรูปแบบไว้ 2 รูปแบบ ผู้วิจัยเลือก Ko Kreate 
Space เพราะมีการบริการอย่างครอบคลุม ครบวงจร และพ้ืนที่ใช้สอยต่าง ๆ มีความเหมาะสมต่อ
การทํางานของผู้มาใช้บริการให้เลือกใช้ได้ในแต่ละส่วนบรกิารได้อีกด้วย 
 1) รายละเอียดของสถานที่และประวัติความเป็นมา 
 Ko Kreate Space เป็นสํานักงานร่วมแบ่งปันอีกที่หน่ึงที่ต้ังอยู่แถวบางซื่อ และใกลก้บั 
สถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย ซึ่งสะดวกกับลูกค้าที่มาใช้บรกิาร การให้บรกิารของ Ko Kreate Space 
ถือว่าเป็นแบบประเภท Full Function ที่ให้บริการใช้พ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร 
 Ko Kreate Space เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ช้ัน ทั้งหมด 5 คูหา ที่ได้รับการตกแต่งใหม่โดย 
มีเค้าโครงเดิมอยู่ ออกแบบในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น ดังภาพ 
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ภาพที่ 4.1: แสดงภาพก่อนและหลังการปรับปรุงภายนอกอาคารใหม ่
 

 
 
ที่มา: Co-Working Space เปลี่ยนตึกแถวให้กลายเป็น KO Kreate Space.  (2560).  สืบค้นจาก 
       http://www.homezoomer.com/co-working-space. 
 
ภาพที่ 4.2: แสดงภาพก่อนและหลังการปรับปรุงภายนอกและภายในอาคาร  
 

 
 
ที่มา: Co-Working Space เปลี่ยนตึกแถวให้กลายเป็น KO Kreate Space.  (2560).  สืบค้นจาก 
       http://www.homezoomer.com/co-working-space. 
 
 Ko Kreate Space มีเน้ือทีท่ั้งหมด 3 ไร่ครึ่ง ต้ังอยู่ที่ ถนนประดิพัทธ์ บริหารโดย บริษัท 
ปรีดา เรียลเอสเตส จํากัด ซึง่ผู้บริหารเดิมต้ังใจไว้ว่าจะดัดแปลงที่แห่งน้ีให้เป็นอาคารครบวงจร  
ซึ่งมีทั้งคอนโดมิเนียมและออฟฟิศสํานักงาน ซึ่งจะสร้างอีกประมาณ 4–5ปีข้างหน้า ซึ่งจะพร้อมกับ
สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสร้างเสร็จ แต่เน่ืองจากไม่อยากปล่อยสถานที่แห่งน้ีไปโดยเปล่าประโยชน์ 
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จึงปรับปรุงเป็นสํานักงานเลย เน่ืองจากระแวกน้ีไม่มีสํานักงานอ่ืน ๆ ต้ังอยู่ (“Co-Working Space  
เปลี่ยนตึกแถว”, 2560) 
 
ภาพที่ 4.3: แสดงช้ันที่ 1 ของ Ko Kreate Space หลังการปรับปรุงแล้ว 
 

     
 
 โดยในช้ันที่ 1 ของ Ko Kreate Space มีพ้ืนที่ขนาด 280 ตารางเมตร จะบริการให้เช่า
เฉพาะรายวันเท่าน้ัน จํานวนวันเช่าย่ิงมากจะย่ิงถูกลง (รายสัปดาห์หรือรายเดือน) 
 2) การจัดการเรื่องพ้ืนที่ 
 Ko Kreate Space ได้จัดพ้ืนไว้ให้บริการโดยแบ่งเป็น 3 โซน ดังน้ี 
   2.1) โซนโซฟา ผู้มาใช้บริการสามารถพักผ่อน อ่านหนังสือ หรือเล่นมือถอืได้ตาม
อัธยาศัย 
   2.2) โซนชิงช้า จะเน้นความเป็นธรรมชาติ โดยนําหญ้าเทียมมาเป็นองค์ประกอบ
ของพ้ืนที่ เพ่ือช่วยให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติมากข้ึน 

2.3) โซนมมุกาแฟ จะมีโต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องชงกาแฟ ไว้บริการ เพ่ือให้ลกูค้ารู้สึก 
สบาย ผ่อนคลายในระหว่างด่ืมกาแฟ 
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ภาพที่ 4.4: แสดงโซนชิงช้าของ Ko Kreate Space 
 

 
 
 ช้ันที่ 2–3 จัดไว้สําหรับพ้ืนที่สํานักงานซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ต้ังแต่ 16–40 ตารางเมตร  
โดยเปิดบริการให้เช่าเฉพาะรายเดือนเท่าน้ัน เหมาะสําหรบับริษัทที่มีพนักงานประมาณ 4–12 คน  
มีที่จอดรถสะดวกสบาย 
 
ภาพที่ 4.5: ภาพบริเวณช้ัน 2 ของ Ko Kreate Space 
 

 
 
ที่มา: Co-Working Space เปลี่ยนตึกแถวให้กลายเป็น KO Kreate Space.  (2560).  สืบค้นจาก 
       http://www.homezoomer.com/co-working-space. 
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ภาพที่ 4.6: ภาพบริเวณช้ัน 3 ของ Ko Kreate Space 
 

 
 
ที่มา: Co-Working Space เปลี่ยนตึกแถวให้กลายเป็น KO Kreate Space.  (2560).  สืบค้นจาก 
       http://www.homezoomer.com/co-working-space. 
 
ภาพที่ 4.7: แสดงแผนผัง ช้ัน 1 ของ Ko Kreate Space 
 

 
 
ที่มา: Co-Working Space เปลี่ยนตึกแถวให้กลายเป็น KO Kreate Space.  (2560).  สืบค้นจาก 
       http://www.homezoomer.com/co-working-space. 
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ภาพที่ 4.8: แสดงแผนผัง ช้ัน 2 ของ Ko Kreate Space 
 

 
 
ที่มา: Co-Working Space เปลี่ยนตึกแถวให้กลายเป็น KO Kreate Space.  (2560).  สืบค้นจาก 
       http://www.homezoomer.com/co-working-space. 
 
ภาพที่ 4.9: แสดงแผนผัง ช้ัน 3 ของ Ko Kreate Space 
 

 
ที่มา: Co-Working Space เปลี่ยนตึกแถวให้กลายเป็น KO Kreate Space.  (2560).  สืบค้นจาก 
       http://www.homezoomer.com/co-working-space.  
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 3) สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีให้บริการ 
 ห้องประชุมของ Ko Kreate Space ได้มีขนาดห้องประชุมไว้หลายแบบเพ่ือให้ผู้มาใช้
บริการเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน อาทิเช่น 
 ขนาด S  เหมาะกับผู้ใช้บริการ  4 คน 
 ขนาด M  เหมาะกับผู้ใช้บริการ  6 คน 
 ขนาด L  เหมาะกับผู้ใช้บริการ  8 คน 
 ขนาด XL  เหมาะกับผู้ใช้บริการ  12 คน 
 ซึ่งห้องประชุมเหล่าน้ีเหมาะกับผู้ที่นัดลูกค้าเข้ามาคุยงานหรือเจรจาธุรกิจกัน ซึ่ง Ko 
Kreate Space ได้เตรียมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการ อาทิเช่น Projectior  
โทรทัศน์ Whiteboard เป็นต้น 
 4) สรุปการสัมภาษณ์ของผู้มาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน Ko Kreate Space 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้สมัภาษณ์ที่ใช้บริการมองว่า Ko Kreate Space มีพนักงาน
ต้อนรับและคอยให้บริการคําแนะนํา และความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ดี รวมท้ังแจ้งโปรโมช่ันที่มีให้ลูกค้า
ทราบซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ทําให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจใช้บริการได้ตรงความต้องการท่ีสุด 
 Ko Kreate Space มีการวางกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง โดยกําหนดโครงสร้างธุรกิจ
ที่ไม่ได้เน้นการให้บริการเฉพาะกลุ่มหรือกลุม่สายอาชีพใดอาชีพหน่ึง แต่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการ 
ทั่วไปที่ไม่ใช่ลกูค้าประจําได้ จึงไม่ได้รวมคนในแวดวงสายอาชีพใดอาชีพหน่ึงโดยเฉพาะแต่เน้น 
การเข้าถึงของคนส่วนใหญ่เพ่ือขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น Ko Kreate Space สามารถตอบโจทย์ 
กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มที่เน้นถงึกลุ่มคนที่ต้องการสถานที่ทํางาน จากการให้บริการให้เช่าออฟฟิศ 
แบบรายเดือนและรายปี และทําเลท่ีต้ังที่สามารถตอบโจทย์คนทํางานได้ 
 ในเรื่องการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ ผู้ให้สมัภาษณ์ คาดหวังที่จะได้รับการบริการพ้ืนที่อย่างเป็น
สัดส่วน ดังน้ัน การให้ความสาํคัญในการตอบสนองผู้ใช้บริการหลายกลุ่มจึงต้องสร้างความสะดวก 
สบายเพ่ือตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบ ทุกประเภทของลูกค้า การใส่ใจในความต้องการของผู้ใช้บริการคือ
หัวใจหลักที่ต้องทําให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด เพ่ือให้ลกูค้ากลุ่มน้ีกลบัมาใช้บริการซ้ําในคร้ังต่อ ๆ
ไป โดยให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ครบครัน มีความสะดวกสบายในเรื่องการเดินทาง  
ห้องทํางานที่มีหลาบรูปแบบให้เลือก และทีจ่อดรถเพียงพอกับการมาทํางานจริง ๆ พ้ืนที่การใช้สอย
ต่าง ๆ ถือว่าครบและออกแบบได้เหมาะสําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม และยังมอุีปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้เลือก 
ใช้งานได้ตรงจุดประสงค์ได้ 
 ทั้งน้ี ทาง Ko Kreate Space ก็มีปัญหาของการใช้บริการบางส่วนเน่ืองจากผู้ใช้บริการ 
บางรายมีการใช้เสียงที่ดังเกินไป รบกวนผู้ใช้บริการท่านอ่ืน ๆ ทางพนักงานก็มีการแนะนําการบริการ
ห้องประชุมให้กับกลุ่มคนเหลา่น้ัน ในบางคร้ังมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากทําให้สถานที่เกิดความ 
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อึดอัด สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร จึงกระทบกับผู้ใช้บริการทุกท่านได้ ทาง Ko Kreate Space  
ได้วางแผนการแก้ปัญหาเหล่าน้ีไว้ด้วย อาทิเช่น ขอความร่วมมือกับผู้มาใช้บริการทุก ๆ ท่านให้ใช้เสียง 
ที่ไม่ดังเกินไปเพ่ือไม่ให้รบกวนผู้อ่ืน และถ้าในช่วงเวลาน้ัน ๆ มีผูใ้ช้บริการมากเกินไปทาง Ko Kreate 
Space จะแนะนําช่วงเวลาอ่ืน ๆ หรือห้องประเภทอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้มาใช้บริการ
และเพ่ือหลีกเลี่ยงความแออัดของผู้ใช้บริการมากเกินไปด้วย  
 
4.2 Hubba Thailand 
 1) รายละเอียดของสถานที่และประวัติความเป็นมา 
 Hubba Thailand ถือเป็นสํานักงานร่วมแบ่งปันแห่งแรกของประเทศไทยและได้ขยายสาขา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสถานที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานครจํานวน 4 แห่ง ได้แก่  
1) Hubba Thailand 2) Pah Creative Space 3) Cluster Office และ 4) ที่ห้างสรรพสินค้า
สยามดิสคัฟเวอร์รี่ ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ Pun Space ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขา
ถนนนิมมานเหมินห์ และสาขาประตูท่าแพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง คือ Hubba Hua Hin  
และที่ประเทศลาว อีก 1 สาขา คือ Toh Lao 
 จุดเริ่มต้นของ Hubba Thailand เน่ืองจากว่า ปี พ.ศ. 2554 ได้มีวิกฤตการณ์นํ้าท่วมหนัก
เกิดขึ้น คุณอมฤต เจริญพันธ์ และคุณ ชาล เจริญพันธ์ จึงได้จุดประกายความคิดในเร่ืองรูปแบบ 
การทํางานของคนรุ่นใหม่ทีใ่ห้คําจํากัดความว่า สํานักงาน หมายถึง ทีท่ํางานที่ไหนก็ได้ ไม่จําเป็นต้อง
เป็นสถานที่เดิม ๆ หรือสํานักงานเดิม ๆ แต่มีสิ่งอํานวยความสะดวกและพร้อมใช้งานเหมือนอยู่ใน
สํานักงานจริง ๆ คนกลุ่มน้ีได้มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงกําเนิดเป็นธุรกิจสํานักงานร่วมแบ่งปันแห่งน้ี
ขึ้นมา 
 Hubba Thailand สาขาถนนเอกมัย ซอย 4 แห่งน้ีเป็นบ้านเด่ียว มีเน้ือที่ 170 ตารางวา 
และพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร ได้ถูกดัดแปลงและตกแต่งใหม่ให้เป็นรูปแบบสํานักงาน
ร่วมแบ่งปัน โดยเน้นความโปร่งสบาย ให้ผูม้าใช้บริการรู้สกึเหมือนอยู่บ้านตัวเอง สามารถรองรับ 
ผู้มาใช้บริการได้ถึง 60 คน 
 “ตอนน้ันเราก็เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ไปน่ังทํางานในร้านกาแฟ เราก็เลยค้นพบว่าร้านกาแฟ
มันก็ดีแหละ แต่สุดท้ายมันก็ถูกดีไซน์มาเพ่ือน่ังทานกาแฟ เราก็เลยเล็งเห็นว่ามันมีความจําเป็นจริง
หรือมันมีคนมาน่ังทํางานในร้านกาแฟเต็มไปหมดเลย แต่เรารู้สึกว่าเค้าก็น่าจะลําบากเหมือนกับเรา 
เขาก็คงอยากหาอะไรท่ีดีกว่าน้ัน แล้ว Choice ของเขาก็มีแต่ไปเปิดออฟฟิศของตัวเองหรือไม่ก็ไปหา
สตูดิโอที่แต่งไว้เรียบร้อยแล้วที่เรียกว่า Serviced Office หรือว่าถ้ามีเพ่ือนมาเปิดออฟฟิศร่วมกัน 
ก็โชคดีหน่อย บางทีเขาอาจกําลังต้องการคําปรึกษา ธุรกิจมีปัญหา มีไอเดียที่ต้องการพูดคุยกับคนนู้น
คนน้ีแต่เขาไมรู่้จะปรึกษาใคร ก็เลยคิดว่ามนัน่าจะมีคนที่เขาต้องการ การดูแลหรือ Service ต่าง ๆ  
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ที่มากกว่าน้ัน พอเห็น Co–working Space กําลังบูมใน South East Asia เราก็คิดว่าน่าจะลอง
เปิดดู” (อมฤต เจริญพันธ์, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 ธันวาคม 2557) 
 Hubba Thailand เปิดให้บริการคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 เจาะกลุ่มลูกค้า
ประเภทผู้ประกอบการรายใหม่ หรือพวก SME ที่ต้องการความสะดวกสบาย ประหยัดค่าเช่า 
และอุปกรณ์สาํนักงานต่าง ๆ ในระยะเริ่มต้น โดย Hubba Thailand แห่งน้ีได้มีอุปกรณ์อํานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบวงจร อาทิเช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองโทรสาร อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง มีมุมหนังสอื มุมรับประทานอาหาร มุมพักผ่อน ยกเว้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าต้องนํามาเอง 
ค่าบริการมีทั้งรายช่ัวโมง รายวัน รายเดือน จนถึงรายปี ขึน้อยู่กับแต่ละลักษณะการใช้งาน 

 
ภาพที่ 4.10: แสดงภาพหน้าบ้านที่เปลี่ยนแปลงเป็นสํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 

 

 
 
ที่มา: ฮับบ้า (Hubba) ที่สุดฮิปแห่งใหม่ของคนเมืองน่ังได้ทั้งวัน.  (2556).  สืบค้นจาก 
       https://www.chillpainai.com/scoop/711. 

 
 2) การจัดการเรื่องพ้ืนที่ 
 Hubba Thailand ได้มีการจัดการเรื่องพ้ืนที่โดยได้แบ่งแต่ละโซนการทาํงานไว้อย่างชัดเจน 
ทั้งโซนสันทนาการด้านนอก (ในสวน) โซนทาํงานส่วนตัว โซนห้องประชุมจะมีทั้งแบบห้องประชุมใหญ่ 
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ทั้งแบบห้องส่วนตัวและแบบส่วนรวม โซนเตรียมอาหาร ห้องนํ้า และลานจอดรถ  
 
ภาพที่ 4.11: ภาพแผนผังการทํางาน ช้ันที่ 1 ของ Hubba สาขาเอกมัย 
 

 
 
ที่มา: HUBBA Thailand.  (2560).  สืบค้นจาก https://www.facebook.com/hubbathailand/. 
 
                                                                                                         ภาพที่ 4.12: 
ภาพแผนผังการทํางาน ช้ันที่ 2 ของ Hubba สาขาเอกมัย 
 

 
ที่มา: HUBBA Thailand.  (2560).  สืบคน้จาก https://www.facebook.com/hubbathailand/. 
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ภาพที่ 4.13: แสดงลักษณะห้องประชุมแบบส่วนรวม 
 

 
 
ภาพที่ 4.14: แสดงลักษณะห้องประชุมแบบส่วนตัว 
 

 
 
 
 3) สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีให้บริการ 
 Hubba Thailand มีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้คอยบริการ ดังน้ี 
 - ห้องประชุม มีทั้งแบบส่วนตัวและแบบส่วนรวม  
 - มีพ้ืนที่พักผ่อน หนังสือสาระน่ารู้ให้อ่าน มเีก้าอ้ีโฟม (BeanBag) ไว้คอยบริการ 
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 - อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 - เคร่ืองด่ืมประเภท ชา กาแฟ และของว่างทานเล่น ให้บรกิารฟรี 
 - ห้องครัวที่มี ไมโครเวฟ และตู้เย็น ไว้คอยบริการ 
 4) สรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้มาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน Hubba Thailand 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้สมัภาษณ์ได้มองถึงวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง Hubba 
Thailand น้ันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีการสื่อสารอย่างเป็นกันเองกับ
ผู้ใช้บริการต้ังแต่การเข้ามาใช้บริการคร้ังแรกจนกระทั่งผูม้าใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ํา และกลาย 
มาเป็นลูกค้าประจําของ Hubba Thailand โดยสําหรับผู้มาใช้บริการครั้งแรกน้ันจะมีพนักงานคอย
อํานวยความสะดวกและแนะนําสถานที่โดยรอบ เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาและรายละเอียด 
ของพ้ืนที่ทํางานแต่ละประเภท รวมทั้งให้ขอ้มูลที่สําคญัและคําแนะนําต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้งานแก่
ผู้ใช้บริการ 
 นอกจากน้ี Hubba Thailand ยังมีการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ใช้บริการด้วยการจัด
กิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่ทาํให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสมาใช้เวลาพบปะสังสรรค์ร่วมกันมากขึ้น โดยมี
จุดประสงค์ให้ผู้ใช้บริการได้ทําความรู้จักกัน เพ่ือให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ที ่
มาใช้บริการ รวมท้ังทีมงานในองค์กร เช่น กิจกรรม Power Lunch ซึ่งมีการเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการ
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันในทุกสัปดาห์ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลต่าง ๆ  
และการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในวันว่างร่วมกัน เป็นต้น ทําให้องค์กรมีช่องทางที่สามารถเข้าถึง
ผู้ใช้บริการได้มากข้ึนและยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการกับองค์กรในระยะยาว 
ด้วย เช่นกัน 
 ผู้ใช้บริการรู้สกึประทับใจ Hubba Thailand จากการปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการในฐานะเพ่ือน 
ที่อยู่เคียงข้างและเป็นแรงผลกัดันสําคัญให้ธุรกิจของผู้ใช้บริการประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากการเป็นผู้ให้บริการพ้ืนที่ทํางานเพียงอย่างเดียว โดย
สํานักงานร่วมแบ่งปันน้ีพยายามทําให้ผูใ้ช้บริการมอบความไว้วางใจให้องค์กรเป็นที่ปรึกษาในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งองค์กรมีทมีงานที่มีความสามารถและพร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การทํางานของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้คําแนะนําหรือช่วยหาทางแก้ไขให้แก่ผูใ้ช้บริการอย่างจริงจัง 
 การแบ่งพ้ืนที่การใช้งานของ Hubba Thailand ถือว่าแบ่งได้อย่างลงตัวและเป็นสัดส่วน  
มีการแบ่งในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน อาทิเช่น โซนทํางานที่เป็นโต๊ะส่วนตัว จะถูกแยกออกจากบริเวณ
โซนโต๊ะแบบไม่เจาะจงเพ่ือป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวนการทํางานของคนหมู่มากที่ใช้ในการประชุม
งานกัน ทําใหผู้้ที่เช่าโต๊ะส่วนตัว มีสมาธิในการทํางานมากข้ึน ห้องประชุมต่าง ๆ ก็ทําไว้หลายขนาด
เพ่ือรองรับการประชุมทั้งจากคนกลุ่มใหญแ่ละกลุ่มเล็ก และในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือทํากิจกรรมก็เหมาะสม
กับทุกคน ทั้งน้ีจากการท่ี Hubba Thailand เป็นสํานักงานร่วมแบ่งปันที่มีลักษณะเป็นบ้านเด่ียว  
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2 ช้ันที่ถูกสร้างขึ้นเป็นระยะเวลานานและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยสวนหย่อมจึงทําใหม้ีค่าใช้จ่าย 
ในการบํารุงรักษาสถานที่ให้สวยงาม พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และยังมีข้อจํากัดในการต่อเติมพ้ืนที่ซึ่ง 
ทําได้ยาก เน่ืองจากสถานที่ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีพักอาศัยซึ่งมกีารแบ่งเขตพ้ืนที่จํากัดจึงส่งผลกระทบ 
ในพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืน ๆ ที่มีไม่เพียงพอ เช่น พ้ืนที่จอดรถ ไม่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการเพ่ิมในอนาคต
ได้ 
 ปัญหาอ่ืน ๆ ทีส่ามารถพบได้ เช่น ผู้มาใช้บริการมีความหลากหลายเช้ือชาติและสาขาอาชีพ
ที่แตกต่างกันมาใช้สถานที่ร่วมกันจึงอาจเกิดความต้องการมาใช้บริการในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
อีกทั้งยังมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมของผู้ใช้บรกิารของชาติอ่ืน ๆ ที่อาจจะทําให้เข้าใจผิด
กันได้ ดังน้ัน Hubba Thailand ได้เตรียมหาวิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยการให้
พนักงานเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาในการสื่อสาร เพ่ือให้สามารถให้ขอ้มูลที่ช่วยเหลอืผู้มาใช้บริการ
ได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ และมีทักษะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ พนักงานจะไม่ละเลย 
ข้อเรียกร้องหรือคําแนะนํา ติชมจากผู้ใช้บรกิาร ซึ่งช่วยสร้างความประทับใจให้กับผูม้าใช้บริการได้ 
 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจการบริการของ Hubba 
 กลยุทธ์หลักทีผู่้ก่อต้ัง Hubba ให้ความสําคญัและนํามาใช้ในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
อันดับแรกคือ การสร้างสังคมของผู้ประกอบการเริ่มต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ ออฟฟิศร่วม
แบ่งปัน โดยสนับสนุนให้ผูม้าใช้บริการทําความรู้จัก สนิทสนม รวมถึงแบ่งปันความคิดเห็นหรือมุมมอง
ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ภายใต้แนวคิดในการแบ่งทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะ 
ทําให้เกิดสังคมเล็ก ๆ จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการพ้ืนที่ในการทํางานและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน
โดยเฉพาะ โดยมีการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการในแง่ของการเป็นสังคมของการทํางานอย่าง
สอดคล้องกันทั้งในด้านลักษณะทางกายภาพและประสบการณ์ของผู้มาใช้บริการท่านอ่ืน ๆ เน่ืองจาก
สถานที่แห่งน้ีมีลักษณะเหมอืนเป็นบ้านซึ่งจะแตกต่างจากออฟฟิศทั่วไปที่เป็นตึกสูง ๆ แบ่งเขตทํางาน
ชัดเจน จึงทําให้คนที่ทํางานในสถานที่เหล่าน้ันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเท่าที่ควร 
 สําหรับประสบการณ์จากผู้มาใช้บริการ Hubba มีการสร้างประสบการณ์ผ่านบรรยากาศ
โดยรวมที่ทําให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้มีการมีปฏิสมัพันธ์กันกับ
ผู้ใช้บริการ และสร้างความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งการจัดสรรพ้ืนทีไ่ว้หลายประเภทที่ส่งเสริม
ให้เกิดการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มของผู้ใช้บริการ ทั้งพ้ืนที่ทํางานส่วนบุคคล ห้องทํางานแบบกลุ่ม
เล็กๆ โต๊ะทํางานแบบไม่มีการแยกโต๊ะออกจากกัน รวมถึงห้องประชุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  
จึงไม่มีบรรยากาศการทํางานแบบต่างคนต่างทํา ผู้มาใช้บริการสามารถหยิบย่ืนความช่วยเหลือ 
แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดด้วยกันได้ ซึ่งเปรียบเสมือนสังคม หรือแหล่งพบปะของผู้ประกอบการ และ
เปิดโอกาสให้ผู้มาใช้บริการเหล่าน้ันได้พบปะนักลุงทุนหรือผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ซึ่งจะนําไปสู่สังคม
การทํางานที่กว้างขึ้น การต่อยอดทางความคิด รวมท้ังช่องทางการขยายธุรกิจด้วย 
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ประเภทสํานักงานร่วมแบ่งปันแบบประเภท Small Function 
4.3 Wolf Work Co–working Space 
 1) รายละเอียดของสถานที่และประวัติความเป็นมา 
 เน่ืองด้วยลักษณะการใช้ชีวิตและการทํางานของคนรุ่นใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ไม่ได้ยึดติดกับการทํางานในที่เดิม ๆ ทั้งยังสามารถหาสังคมใหม ่ๆ ความคิดใหม ่ๆ ได้ตลอดเวลา 
 นิยามของ Wolf Work Co–working Space แห่งน้ีคือ “Sense of Community” 
 ซึ่งต้ังอยู่ใกล้กบั BTS สถานีสุรศักด์ิ ที่อยู่ใกล้แหล่งธุรกิจ เช่น ถนนสีลม และถนนสาธร สามารถ
เดินทางมาได้สะดวก เจ้าของธุรกิจน้ีคือ คุณเจียวและคุณนิค ผู้เช่ียวชาญด้านการทําโฆษณา  
ได้มองเห็นความสําคัญของ Co–working Space จึงได้ ดัดแปลง อาคารพาณิชย์เก่า 5 ช้ัน ของ
ครอบครัวมาเป็น Co–working Space อย่างเต็มตัว ลูกค้าหลักของสํานักงานร่วมแบ่งปันแห่งน้ี 
จะเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาจากทุกแห่งทั่วทุกมุมโลกทั้งยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น 
 2) การจัดการเรื่องพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่การใช้สอยของ Wolf Work มีให้บรกิารทั้งห้องประชุม พ้ืนที่ทํางาน ที่ยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่รองรับการจัดงานสัมนาได้หลากหลายรูปแบบ และอุปกรณ์สํานักงานที่ 
ครบครัน อีกทัง้ยังมีบริการอาหารว่างและกาแฟให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วย 
 
ภาพที่ 4.15: ตึกอาคารพาณิชย์ 5 ช้ัน ของ Wolf Work Co–working Space 
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 ช้ันที่ 1 มีบริเวณคอยให้ข้อมลูแก่ผูม้าใช้บรกิาร ถัดมาด้านในจะเป็นโซนพักผ่อนที่สามารถ
น่ังเล่นพูดคุยกันได้ และบริเวณที่รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าครบครัน 
ไว้คอยบริการ เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ โต๊ะ เก้าอ้ี 
 
ภาพที่ 4.16: แสดงพ้ืนที่บริการที่ใช้รับประทานอาหารร่วมกัน บริเวณช้ัน 1  
 

 
 
ภาพที่ 4.17: แสดงบริเวณน่ังพูดคุยหรือรับประทานอาหาร บริเวณช้ัน 1 
 

 
 
ที่มา: Co–Working Space Wolf Co-Working Space.  (2560).  สืบคน้จาก                
       https://www.forfur.com/media/idea/5941/5941_1471934726428461917.  
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 ช้ันที่ 2 ออกแบบไว้สําหรับเพ่ือการประชุมหรือสัมมนา และทํา Workshop ต่าง ๆ โดยเน้น
เร่ืองของ Creativity และความเป็น Communications เป็นหลัก สามารถรองรับได้ถึง 60 คน พร้อม
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการนําเสนองานได้ เช่น เคร่ืองเสียง จอภาพ โปรเจคเตอร์ และ
กระดานไวท์บอร์ด เป็นต้น 
 
ภาพที่ 4.18: แสดงภาพบริเวณที่น่ังประชุมกัน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน 
 

 
 
 บริเวณช้ัน 2 เช่นเดียวกัน ในจุดใกล้เคียงได้จัดพ้ืนที่ที่เรียกว่า Disruptive Area ไว้โดย 
ได้เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถผสมผสานกับความเป็นลอฟท์ได้อย่างลงตัว และยังสร้างกลิ่นอายของ
ความเป็นชนเผ่าได้อย่างลงตัว ทําให้ผูม้าใช้บริการมีความรู้สึกผ่อนคลายจากความเม่ือยล้า โดยได้มี
การพูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอ่ืน ๆ หรือจะน่ังอ่านหนังสือก็ได้ 
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ภาพที่ 4.19: แสดงบริเวณพักผ่อนในอีกมุมหน่ึงของช้ัน 2 
 

 
 
 หรือผู้ที่ต้องการการประชุมแบบส่วนตัว ทาง Wolf Work แห่งน้ีก็ได้มีหอ้งประชุมแบบ 
Cave Room ไว้คอยบริการด้วย สามารถรองรับได้ประมาณ 8-10 คน ภายในห้องจะมีอุปกรณ์ไว้ 
คอยบริการ เช่น ทีวี 50 น้ิว และไวท์บอร์ดที่แปลงมาจากฝาผนังปูนเปลือย ซึ่งสามารถเขียนและ 
ลบได้ ทําให้มคีวามรู้สึกเหมอืนอยู่ในถ้ําจริง ๆ 
 
ภาพที่ 4.20: แสดงในส่วนของห้องประชุมแบบส่วนตัวในบริเวณช้ัน 2 
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ภาพที่ 4.21: แสดงห้องประชุมแบบส่วนตัวในบริเวณช้ัน 2 
 

 
 
  
 ช้ัน 3 เป็นพ้ืนที่ทํางานแบบเปิดโล่ง ให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกสบาย ไม่อึดอัด มีการจัดวางโต๊ะ
แบบ โต๊ะยาวประมาณ 2.4 เมตร ติดกระจกใสบานใหญ่ทีส่ามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ เห็นสระ 
ว่ายน้ําของ Service Apartment บริเวณน้ันใช้เป็นจุดพักสายตาจากความเมื่อยล้า และยังได้แสง
ธรรมชาติมาช่วย โดยไม่จําเป็นต้องใช้แสงจากหลอดไปเลย เหมาะแก่การทํางานคู่กัน พร้อมทั้ง
เฟอร์นิเจอร์ขนสัตว์ ทําให้มคีวามรู้สึกถึงการมีชีวิต อีกทั้งยังมีงานแสดงศิลปะที่สวยงามไว้บนผนัง 
เพ่ือสร้างความงดงามให้พ้ืนที่โดยรอบ และยังมีห้องประชุมแบบ Camp Room ที่รองรับได้ 6 คน
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น Internet TV และบอร์ดผนัง ไว้คอยบริการด้วย 
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ภาพที่ 4.22: แสดงพ้ืนที่บริเวณช้ัน 3 แบบเปิดโล่ง 
 

 
 
ภาพที่ 4.23: แสดงห้องประชุมแบบ Camp Room 
 

 
 
ที่มา: Co–Working Space Wolf Co-Working Space.  (2560).  สืบคน้จาก 
       https://www.forfur.com/media/idea/5941/5941_1471934726428461917.  
 
 ช้ันที่ 4 เป็นพ้ืนที่เหมาะสําหรับการทํางานเป็นกลุ่ม เพราะมีโต๊ะแบบ Workstation เพ่ือให้
สามารถทํางาน 2-3 หน้าจอพร้อมกันได้ และโต๊ะทํางานก็ได้ออกแบบในลักษณะตัว Y จากทรงของ
โต๊ะ ส่วนบรรยากาศในช้ันน้ียังคงความโปร่งสบายไว้ ด้วยการออกแบบให้มีกระจกทั้งด้านหนา 
ด้านหลังตึกเพ่ือรับแสงแดดได้ทั้ง 2 ฝั่ง 
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ภาพที่ 4.24: บริเวณช้ัน 4 ที่มีการออกแบบด้านหน้าของตึกด้วยกระจกเพ่ือรับแสงธรรมชาติ 
 

 
 
ภาพที่ 4.25: โต๊ะแบบ Workstation ที่สามารถมองหลายๆจอพร้อมกันได้ 
 

 
 
ที่มา: Co–Working Space Wolf Co-Working Space.  (2560).  สืบคน้จาก 
       https://www.forfur.com/media/idea/5941/5941_1471934726428461917. 
  
 ช้ันที่ 5 อดีตเป็นช้ันดาดฟ้าแต่ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทาํงานจึงมีพ้ืนที่เพดานท่ีสูงมากถึง 
3 เมตร จึงทําให้มีความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย และเฟอร์นิเจอร์ก็ยังคงเน้นเรื่องความคล่องตัวในการ
ทํางาน ที่เป็นรูปทรง Y เช่นกัน ส่วนด้านหน้าพ้ืนที่ระเบียงได้ถูกออกแบบมาไว้เพ่ือน่ังเล่น รับลม และ 
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แสงแดดอ่อน ๆ จากธรรมชาติ เพ่ือความสดช่ือ ร่มรื่น สบายตาด้วยต้นไม้สีเขียวในรูปทรงที่แตกต่าง
กัน 
 
ภาพที่ 4.26: แสดงบริเวณช้ัน 5 ทางขึ้นดาดฟ้า 
 

 
 
ภาพที่ 4.27: แสดงมุมความสูงของเพดานที่มีความกว้าง สูง โปร่ง 
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 3) สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีให้บริการ 
 - โซนบริการให้ข้อมูลลูกค้าและรับประทานอาหาร 
 - โซนห้องประชุม 
 - โซนห้องพักผ่อน 
 4) สรุปสัมภาษณ์ของผู้มาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน Wolf Work 
 จากการสัมภาษณ์ กลุม่ผูใ้ห้สมัภาษณ์ให้ความสําคัญกับบรรยากาศในสํานักงานมาก 
นอกจากการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนแล้วยังคํานึงถึงความแออัดด้วย เน่ืองจาก Wolf Work มีลักษณะ
เป็นอาคารพาณิชย์ที่มีพ้ืนท่ีจาํกัด ซึ่งอาจจะเกิดเสียงดังรบกวนคนอ่ืนได้ง่าย การออกแบบโดยใช้สี 
ในการตกแต่งถือว่าให้ความรู้สึกโล่ง โปร่ง เพราะเป็นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นซึ่งทําใหดู้สบายตา 
และอยากทํางาน 
 ในเรื่องการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ ผู้ใช้บริการคาดหวังอยากให้แบ่งเป็นทั้งพ้ืนที่ที่สามารถส่งเสียง
ดังได้และพื้นที่ที่ห้ามส่งเสียงดัง เพราะเน่ืองจากในบางคร้ังมีการทํางานกลุ่มหรือประชุมจึงจําเป็นต้อง
ใช้เสียงในการปรึกษาหารือกัน นอกจากน้ีอาจจะเพ่ิมมุมทีไ่ว้พักผ่อนเข้าไปด้วยเพ่ือผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าจากการน่ังทํางานเป็นเวลานาน ในเรื่องของห้องประชุมผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญไ่ม่ค่อยได้ให้ 
ความสําคัญมากนักเน่ืองจากสามารถใช้โต๊ะขนาดยาวในการประชุมงานได้ 
 ทั้งน้ี สํานักงานร่วมแบ่งปันเป็นสถานที่ที่หลายคนหลายอาชีพมาทํางานร่วมกันในที่ที่เดียว 
ดังน้ันอุปกรณ์อํานวยความสะดวก อาทิเช่น อินเทอร์เน็ตจึงจําเป็นอย่างมาก จะต้องมีความเสถียร 
เพ่ือรองรับการใช้งานจากหลาย ๆ คน ปริมาณปลั๊กสามตาต้องเพียงพอกับการจ่ายไฟให้กับแล็ปท็อป
ที่ลูกค้านํามาใช้ทํางาน กระดานไวท์บอร์ดในการอธิบายงาน เคร่ืองปริ้นเตอร์ในการพิมพ์งาน และ
อยากให้มีการจําหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนเล็ก ๆ น้อย ๆ ในกรณีทีลู่กค้าลืมนํามาจะได้สามารถซื้อ
และใช้งานได้เลย และอยากให้มีการอนุญาตนําอาหารจากภายนอกร้านเข้ามาทานในรา้นได้เลยเพ่ือ
ความสะดวกสบายในการทํางาน 
 ในด้านพนักงานให้บริการ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่าพนักงานมีการบริการที่ดี มีคําแนะนําใน
กรณีที่มาใช้บริการคร้ังแรก และแนะนําการใช้ห้องต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า แต่พนักงาน 
ไม่ควรท่ีจะเข้ามาสอบถามถึงการบริการบ่อยเกินไปเน่ืองจากในบางคร้ังประชุมงานอยู่จึงทําให้เสีย
สมาธิไป และพนักงานควรดูแลเรื่องความสะอาดบ่อย ๆ เพราะมีการหมุนเวียนการใช้พ้ืนที่น้ัน ๆ 
อยู่ตลอดเวลา 
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4.4 Launchpad 
 1) รายละเอียดของสถานที่และประวัติความเป็นมา 
 เน่ืองจากคนรุ่นใหม่มแีนวคิดอิสระและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนจึงต้องการทํางานใน 
ลักษณะรูปแบบที่ไม่ได้เป็นการบังคับมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานในสถานที่เดิม ๆ ซ้ํา ๆ 
Launchpad จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับคนรุ่นใหมใ่นการทํางาน คุณวินเซนต์ เศรษฐีวรรณ  
เป็นผู้สร้างแนวคิดน้ีในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นสํานักงานร่วมแบ่งปันแห่งน้ี แต่ก่อนทางทีมงาน 
คุณวินเซนต์ มเีพียง 4 คน การถือโน๊ตบุ๊คไปประชุมงานที่ต่าง ๆ จึงไม่เป็นอุปสรรคอะไร แต่เมื่อธุรกิจ
เติบโตขึ้น ทีมงานมากข้ึน จึงควรที่จะมีออฟฟิศเป็นหลักแหล่งและเอ้ือต่อการทํางานได้ทุกเวลา 
 คอนเซ็ปของ Launchpad คือ “ห้องน่ังเล่นที่ทํางานได้” จึงได้เกิดเป็นสํานักงานร่วม
แบ่งปันขึ้นที่ อาคารเศรษฐีวรรณ ถนนสลีม ซึ่งเป็นอาคารของครอบครัว โดยผู้เช่าคนเดิมได้หมด
สัญญาจึงไม่อยากเสียพ้ืนที่ตรงน้ีโดยเปล่าประโยชน์ โดย Launchpad น้ีจะต้องเป็นที่ ที่ดีที่สุด  
มาทํางานแล้วสบายใจ ไม่อึดอัด สามารถเขา้มาทํางานได้ตลอดเวลา ทุกเร่ืองทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 สิ่งที่ Launchpad มีให้บริการ อาทิเช่น ลอ็กเกอร์เก็บของ พ้ืนที่ส่วนตัว คนทําความสะอาด 
ห้องอาหารเล็ก ๆ ตู้แช่ ไมโครเวฟ ที่ล้างจาน ที่พักผ่อน ห้องเล่นเกม หอ้งเงียบ คนช่วยดูแล พนักงาน
ต้อนรับ 2 คน คนส่งของ โต๊ะทํางานดีไซน์มาเพ่ือการทํางานอย่างเต็มที่ ไฟที่ให้แสงสว่างอย่างเต็มที่ 
เคร่ืองปรับอากาศ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 2) การจัดการเรื่องพ้ืนที่ 
 Launchpad ต้ังอยู่ในตึกเศรษฐีวรรณ มีพ้ืนที่ใช้สอยอยู่ 880 ตารางเมตร มีโต๊ะทํางานไว้
คอยบริการมากกว่า 100 โต๊ะ และได้แบ่งเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว ใช้โทนสีขาวเป็นสีหลักใน
การตกแต่งและใช้เฟอร์เนิเจอร์สีส้มเน่ืองจากเป็นสี Creative Active เพ่ือให้เกิดความรู้สึกสนุนสนาน 
เหมาะกับการทํางานแบบ Professional พร้อมกับความ Creative และมีพ้ืนที่สีเขียวเพื่อให้รู้สึก 
ร่มรื่น และในปัจจุบัน Launchpad ได้ขยายพ้ืนที่ให้บริการออฟฟิศให้เช่าที่ช้ัน 11 อาคาร 
เศรษฐีวรรณ มพ้ืีนที่ประมาณ 770 ตารางเมตร ในลักษณะห้องทํางานแบบส่วนตัวรองรับคนได้  
4-20 คนต่อห้อง จํานวนทั้งหมด 15 ห้อง และมี 3 ขนาดให้เลือก (ไซต์เล็ก, กลาง, ใหญ่) 
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ภาพที่ 4.28: แสดงแปลนของ Launchpad 
 

 
 
 จากภาพที่ 4.28 จะเห็นได้ว่ามีการจัดแผนผงัไว้เป็นสัดส่วนและสามารถตอบโจทย์ 
การใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
ภาพที่ 4.29: แสดงบริเวณช้ัน 1 ของ Launchpad 
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ภาพที่ 4.30: แสดงการจัดสัดส่วนในแต่ละประเภทการใช้งานได้อย่างลงตัว 
 

 
 

ภาพที่ 4.31: แสดงโต๊ะทํางานแบบเจาะจงที่เป็นการเช่าแบบรายเดือน 
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ภาพที่ 4.32: แสดงโต๊ะทํางานแบบไม่เจาะจง สามารถน่ังทํางานร่วมกันได้ 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.33: แสดงพ้ืนที่ส่วนตัวในกรณีที่ต้องการสมาธิในการทํางาน 
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ภาพที่ 4.34: สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีบรกิารของ Launchpad 
 

  
 
 3) สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีให้บริการ 
 Launchpad มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการ ดังน้ี 
 - โต๊ะทํางานแบบเจาะจง 
 - โต๊ะทํางานแบบไม่เจาะจง 
 - ห้องประชุม 

 - อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 - ห้องครัว 
 - พนักงานบริการในด้านต่าง ๆ 
 4) สรุปสัมภาษณ์ของผู้มาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน Launchpad 
 จากการสัมภาษณ์ กลุม่ผูใ้ห้สมัภาษณ์ชอบมาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน Launchpad 
เน่ืองจากการตกแต่งที่มีโทนสเีขียวจากหญ้าเทียมและสีสม้จากเก้าอ้ีที่ช่วยให้ความรู้สึกสนุกสนาน
สบาย ผ่อนคลายสายตาจากการจ้องมองคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และด้วยการตกแต่งที่เน้นกระจก
ใสเป็นจํานวนมากจึงได้รับแสงแดดเพียงพอต่อการทํางาน กาตกแต่งในภาพรวมถือว่าดีมาก มีคุณภาพ
จากการท่ี สํานนักงานร่วมแบ่งปันแห่งน้ีมีจุดขายคือจุดนัดพบของกลุ่มกราฟฟิคดีไซน์และคนทีม่ ี
ไลฟ์สไตล์ดิจิตัล ซึ่งคนรุ่นใหม่ที่ชอบทํางานในสถานทีส่วย ๆ จึงสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของคนกลุ่มน้ีได้เป็นอย่างดี 
 การจัดสรรพ้ืนที่ ที่มีบริการ 2 ช้ัน โดยช้ันที่ 2 จะแบ่งให้เช่าเป็นออฟฟิศรายเดือน ส่วน 
ช้ันที่ 1 ให้บริการรายวันหรือรายช่ัวโมง มีการแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนทั้งส่วนที่ไว้ใช้ในการประชุม 
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เป็นกลุ่ม หรือแยกทํางานคนเดียว และมีการให้บริการอ่ืน ๆ เช่น โซนที่ทาํกิจกรรมที่สามารถจุคน 
ได้ถึง 100 คน มีที่เก็บของ (ล๊อคเกอร์) อีกด้วย  
 จากมุมมองของผู้ถูกสัมภาษณ์มองว่า สํานักงานร่วมแบ่งปันยังไม่สามารถตอบโจทย์ 
ความต้องการได้ทุกกลุ่ม แต่สิง่ที่จะพัฒนาต่อจะแตกพัฒนาออกเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ อีกในอนาคต  
ในปัจจุบันตอบโจทย์ได้เฉพาะพ้ืนฐานแต่ละแห่งก็มีจุดขายของตัวเอง กลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความ
เข้าถึงคนละแบบ สถานที่ต้ัง ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะส่งผลให้คนอยากเข้ามาใช้บริการและอยู่ใน
พ้ืนที่ที่สะดวกที่จะเดินทางมาถึงได้ไม่ยาก ซึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้ว บริการส่ิงพิมพ์
พ้ืนฐานก็ต้องมี ส่วนอาหารและเครื่องด่ืมไม่จําเป็นจะต้องมีขายเป็นหลัก และบริการเป็นช่ัวโมง 
ก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
 กล่าวโดยสรุป  Ko Kreate Space และ Hubba Thailand เป็นกรณีศึกษาของพ้ืนที่
สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร แบบประเภท Full Function ส่วน Wolf Work  
Co-working Space และ Launchpad เป็นกรณีศึกษาของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขต
กรุงเทพมหานคร แบบประเภท Small Function พบว่า แต่ละสถานทีจ่ะมีคอนเซ็ปทข์องตัวเอง 
ในการให้บริการ ลูกค้าทีม่าใช้บริการก็จะมีอาชีพแตกต่างกันไป โดยความต้ังใจของสํานักงานร่วม
แบ่งปันน้ัน ๆ ดังน้ันการตกแต่งแต่ละแบบจะให้อารมณ์ ความรู้สึกแตกต่างกัน การจัดสรรพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ตอบสนองต่อการทํางานของผู้มาใช้บริการแต่ละกลุ่มจึงสําคัญมาก เพราะถ้าพ้ืนที่การทํางาน 
ไม่สามารถเอ้ืออํานวยความสะดวกในการทํางานได้ ลูกค้าท่านนั้นก็จะไม่กลับมาใช้บริการอีก 
 สํานักงานร่วมแบ่งปันเป็นธุรกิจใหมส่ําหรับตลาดไทยจะต้องมีการปรับตามความต้องการ
ของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ 
แต่ไม่ครบทุกความต้องการ ผู้ใช้บริการจะต้องปรับตัวเช่นกัน โดยจะใช้การสร้าง Community เพ่ือ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า จุดเด่นเน้นแสงธรรมชาติ เพ่ือส่งผลให้การทํางานเกิดสมาธิ ซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
เป็นหลักจะเป็นกลุ่มคนเข้ามาน่ังทํางาน นักศึกษาและ Freelance จะมาหาความรู้เพ่ิมเติมหรือ 
มาหาเครือข่าย โดยที่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีบริการ
เคร่ืองด่ืมหรืออาหารเป็นหลัก หากมีการคิดค่าใช้บริการรายช่ัวโมง จะไม่ถึงกับขยายฐานกลุ่มลูกค้า 
แต่เป็นการช่วยส่งเสริมการตลาดา และการเข้าถึงและการเดินทางที่สะดวกสบายมีผลการเข้าใช้
บริการ 
 สรุปผลของกลุม่ผู้ถูกสมัภาษณ์ 
 ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์จากการสอบถามถึงการเป็นลูกค้าประจําของสํานักงานร่วม
แบ่งปันน้ัน ๆ ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้สํานักงานร่วมแบ่งปัน
แห่งน้ันเป็นประจํา และผู้ถูกสัมภาษณ์ยินดีที่จะให้ข้อมลู การเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์จากการสังเกตเป็น
การเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection) โดยการเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ตารางที่ 4.1: แสดงรายละเอียดการเก็บข้อมูลของผู้ถูกสมัภาษณ์ 
 
ผู้สัมภาษณ ์ สถานที ่ สัมภาษณ ์ สังเกตุการณ์ เขียนแบบสอบถาม
Int-1 Hubba Thailand / /  
Int-2 Hubba Thailand / / / 
Int-3 Hubba Thailand / /  
Int-4 Ko Kreate Space / / / 
Int-5 Ko Kreate Space / /  
Int-6 Ko Kreate Space / /  
Int-7 Wolf work / / / 
Int-8 Wolf work / /  
Int-9 Launchpad / / / 
Int-10 Launchpad / /  

หมายเหตุ: / แทนสัญลักษณ ์ใช่ 
 
ตารางที่ 4.2: แสดงคุณลักษณะของข้อมูล 
 
ผู้สัมภาษณ ์ นามแฝง เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 
Int-1 พีค ชาย ให้เช่า Franchise สูงกว่า ป.ตรี 
Int-2 นนท์ ชาย Regional Retail Manager ป.ตรี 
Int-3 รตี หญิง Graphic Designer ป.ตร ี

Int-4 แมน ชาย Marketing Manager ป.ตร ี

Int-5 เอ็กซ์ ชาย Freelance ป.ตรี 
Int-6 วิกก้ี หญิง ขายเสื้อผ้า Online สูงกว่า ป.ตรี 
Int-7 บอล ชาย พนักงานบริษัท Global ป.ตรี 
Int-8 อุ้ม หญิง Digital Marketing สูงกว่า ป.ตรี 
Int-9 ฝน หญิง Graphic Designer ป.ตรี 
Int-10 ต้น ชาย Freelance ป.ตร ี
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 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 10 คน จากพ้ืนที่บริการร่วม 4 แห่ง ผู้วิจัยนําผลจากการให้
ข้อมูลทีซ่้ํากันของผู้ถูกสัมภาษณ์มากที่สุดมาสรุปผลได้ดังน้ี 
 1) คําถามด้าน พ้ืนที่ทํากิจกรรม ผลจากการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการพ้ืนที่ทํา
กิจกรรมร่วมกัน เน่ืองจากต้องการสร้างความสัมพันธ์หรือรู้จักกันกิจกรรมจึงสําคัญมากในการเช่ือม
ความคุ้นเคยกันระหว่างผู้ใช้บริการเดิมและผู้ใช้บริการรายใหม ่
 ข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ ์
 “โดยส่วนตัวชอบสถานที่แห่งน้ีมาก โดยเฉพาะเรื่องการตกแต่งจะออกแนวปูนเปลือย ผสม
กับความทันสมัยสมัยใหม่ ให้อารมณ์ถึงความใหม่ และมนัรู้สึกสบาย ผอ่นคลาย ปลอดโปร่ง สถานที่
การตกแต่งไม่รก มีแสงแดดเข้าถึงด้วยเป็นสิ่งที่ชอบมาก เพราะส่วนใหญ่ทีผ่่านมาจะทํางานกันในตึก
กัน ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลย เข้าออฟฟิศต้ังแต่แดดยังไม่มา ออกออฟฟิศอีกทีคือแดดหมดไปแล้ว 
หลังจากออกมาทําธุรกิจของตัวเองรู้สึกสดช่ืนขึ้น ย่ิงได้ทํางานในที่ทํางานสวย ๆ จะรู้สกึดีเป็นพิเศษ” 
ผู้ถูกสัมภาษณ ์Int–8 
 “รู้สึกว่าที่น่ีแบ่งพ้ืนที่ได้ดี เหมาะกับการทํางานทุกรูปแบบตามสไตล์แต่ละคน บางคนชอบ
ความเป็นส่วนตัวก็จะเลือกพ้ืนที่ทํางานเข้ามุมหน่อย บางคนชอบความอิสระ ชอบมองผู้คน ชอบ
สังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืนก็จะเลือกน่ังโซนกลาง ๆ มองเห็นทุกอย่างชัด ๆ หลายคนมาทํางานที่นี่ 
คนเดียวก็จะเลือกน่ังโต๊ะเล็ก ๆ บางคนมาเป็นกลุ่มก็จะเลือกเป็นห้อง ๆ ไปเลยก็มี อยู่ทีจุ่ดประสงค์  
ผู้มาใช้บริการว่ามาทํางานจริงจังหรือมาพักผ่อน” ผู้ถูกสัมภาษณ์ Int–10 
 “ในส่วนของพื้นที่ทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท ได้ถูกแบ่งแยก
ไว้อย่างชัดเจน เช่นถ้าผู้มาใช้บริการต้องการทํางานหรือประชุมอย่างจริงจังก็สามารถใช้ห้องประชุมได้ 
ไม่มีเสียงดังจากผู้มาใช้บริการจากท่านอ่ืนรบกวน ถ้าใครอยากพักผ่อนและใช้พ้ืนที่โล่งกว้างก็สามารถ
เลือกน่ังได้ตามสบาย ไม่อึดอัด อย่างเช่นในโซนชิงช้าจะตกแต่งพ้ืนที่ไว้ให้รู้สึกน่าน่ัง น่าพักผ่อน และ 
ดูสบายตาด้วย” ผู้ถูกสัมภาษณ์ Int–7 
 “จากที่เห็นคือจะทํากิจกรรม หรือสัมนากันได้แค่เพียงช้ัน 1 จริง ๆ แล้วถือว่าไม่ได้ใหญ่มาก 
แต่ก็ไม่ได้เล็กหรือแคบเกินไป มันสามารถพูดคุย สอนงานกับผู้ร่วมงานคนอ่ืน ๆ ได้ทั่วถึง รู้สึกอบอุ่น 
เน่ืองด้วยโทนสีของพรมหญา้เทียม และโซฟาสีส้ม แล้วมนัรู้สึกอยากน่ังพัก อยากน่ังกับพ้ืน เหมือนน่ัง
บนพ้ืนหญ้า ยืดขาสบาย ๆ พูดคุยงานอย่างเป็นกันเองกับเพ่ือนร่วมงานที่มาทํางานด้วยกัน แต่ทํา
แบบน้ีกับลูกค้าไม่ได้นะครับ แล้วผมรู้จัก Launchpad ได้เพราะหลักสูตรอบรมที่เคยสมัครมาฟังเลย 
แล้วรู้สึกชอบสถานที่ มันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศคือมีหญ้าสเีขียว อากาศเย็น ๆ (จาก
เคร่ืองปรับอากาศ) แต่ยังมีแสงแดดส่องถึง ทําให้อุ่น ๆ ขึน้มานิดหน่อย แต่ก่อนเคยทํางานประจําที่ 
อยู่ในตึกสูง ๆ แล้วโต๊ะทํางานผมคือไม่ได้ติดริมกระจก สว่นมากจะเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าใหญ่เลย 
ที่ติดหน้าต่าง แล้วหน้าต่างก็มีมู่ลี่ปิดอีก ทําให้ในวันนึงผมแทบไม่เห็นแสงแดดเลย ทํางานกับแสงไฟ 
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นีออนตลอดพอมาทําธุรกิจส่วนตัวและใช้บริการที่น่ีผมชอบเลือกที่น่ังใกล้ๆหน้าต่างกระจกหน่อย  
ไม่จําเป็นต้องใช้แสงไฟจากหลอดไป ใช้แสงอาทิตย์เลย รู้สกึดีมากครับ” ผู้ถูกสัมภาษณ ์Int–9 
 2) คําถามด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผลจากการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่รู้สึกดีถึง 
ความเพียบพร้อมใช้งานในเร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  อาทิเช่น สัญญาณ Wifi แรงดี เพียงพอ
ต่อการใช้งานหลายคน เคร่ือง Projector, TV สําหรับการพรีเซนต์งานต่าง ๆ 
 “อุปกรณ์ของที่น่ีก็มีพร้อมหมด เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ 
สาย HDMI ที่เช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับทีวีก็เพียบพร้อมดี โต๊ะทํางานมีทั้งแบบโต๊ะเล็ก ๆ 
เอาไว้ทํางานคนเดียวหรือกับเพ่ือน และแบบโต๊ะยาวเพ่ือไปนั่งกับคนอ่ืน ๆ ไปแชร์ที่น่ังกันหรือมา
หลายคนก็น่ังด้วยกันได้ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ก็มีไว้บริการ มีเคร่ืองชงกาแฟ ตู้นํ้าเย็นไว้คอย
บริการ ทานขา้วทานขนม บนโต๊ะที่เราทํางานได้ ดูสะดวกดี ที่จอดรถกว้างมากนอกจากลานจอดรถ 
ที่จัดเตรียมไว้ให้จอดได้หลายสิบคัน ก็ยังสามารถจอดริมถนนหรือละแวกนั้นได้อีก ถือว่าเป็นที่ที่หน่ึง 
ที่มีความสะดวกสบายในการมาใช้บริการ” ผู้ถูกสัมภาษณ ์Int–2 
 “มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ พอถึงเวลาทานข้าวระแวกน้ีก็มีอาหารให้เลือกทานเยอะมาก 
รู้สึกสบายในการมาใช้บริการที่น่ี มีอินเทอร์เน็ต แอร์กค็รบแล้วสําหรับการมาน่ังทํางานหรือพบลูกค้า 
ส่วนหน่ึงก็ไม่เงียบเกินไป และไม่เสียงดังเกินไป เดินทางสะดวก รถไม่ค่อยติด และมทีี่จอดรถบริการ
จุดน้ีสําคัญมาก” ผู้ถกูสัมภาษณ์ Int–1 
 “ สิ่งอํานวยความสะดวกของที่น่ีที่เตรียมไว้ให้บริการถือว่าโอเคในระดับหน่ึง สิ่งงที่จําเป็น
ในการนําเสนองานหลัก ๆ ก็โปรเจคเตอร์ ไม่ก็ทีวี ก็เพียงพอแล้วนอกน้ันถือว่าเป็นส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
ที่จะมีหรือไม่มกี็ได้ ตุถ้าพูดถึงเร่ืองการบริการที่ทางนี้เตรียมให้ถือว่าดีเลย มีชา กาแฟ ของว่างให้ทาน
ฟรีด้วย มีตู้เย็นไว้บริการด้วย ถือว่าค่อนข้างครบ แต่ถ้าพูดถึงสิ่งอํานวยความสะดวกภายนอกอาคาร 
น่ีคือยังขาดที่จอดรถ เน่ืองจากเป็นอาคารที่ถูกดัดแปลงมาจากอาคารพานิชย์ พ้ืนที่จอดรถก็เลยไม่มี
ให้บริการ บางคร้ังจะนัดลูกค้าให้มาคุยงานกันก็จะถามลูกค้าด้วยว่าขึ้นรถไฟฟ้ามารึเปล่า ถ้าใช่ก็จะ
นัด แต่มีลูกค้าหลายท่านอยู่เหมือนกันที่สะดวกขับรถมาก็จะหาที่จอดรถยากนิดหน่อย ติดแค่เรื่อง
เดียว” ผู้ถูกสัมภาษณ์ Int–5 
 “สําหรับที่น่ีผมให้คะแนนเต็มเลย ไม่ได้เทยีบกับที่อ่ืนนะครับเพราะยังไม่ได้ลองใช้ที่อ่ืนอย่าง
จริงจัง ที่ผมประทับใจมากคือตู้ล๊อคเกอร์ เพราะหลายคร้ังที่ผมมาทํางานคนเดียว รอพบลูกค้าแล้ว
เวลาน้ันผมอยากเข้าห้องนํ้าหรือออกไปหาอะไรทานผมสามารถฝากของมีค่าได้เลย ไม่ต้องหิ้วไปด้วย 
ถึงแม้ว่าที่น่ีจะมีกล้องวงจรปิดหรือเจ้าหน้าที่คอยดูแล แต่ผมว่าเราต้องดูแลทรัพย์สินของตัวเองก่อน
อันดับแรก เพราะถ้าหายไปมันไม่คุ้มครับ ไฟล์งานทั้งหมด งานทุกอย่างมันคือชีวิตผมเลยครับ สําคญั
มาก ส่วนโต๊ะทํางานผมไม่ได้เช่าแบบเจาะจงไว้ เพราะผมจะชอบย้ายที่น่ังไปมาหรือบางทีมีเพ่ือน 
ผู้ร่วมงานหรือลูกค้ามานั่งด้วย จะสะดวกกว่า แต่ก็เห็นคนที่เช่าโต๊ะแบบเจาะจงไปเค้าก็มาวางของทิ้ง
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ไว้ ก็ไม่มีใครมายุ่งของ ๆ คนอ่ืนกัน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็พร้อม ทีวี 
โปรเจคเตอร์ อินเทอร์เน็ตเร็วดี ทํางาน ส่งงานราบร่ืนครับ”ผู้ถูกสมัภาษณ์ Int–10 
 3) คําถามด้านความต้องการในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น ผลจากการวิจัยพบว่า
ข้อมูลส่วนใหญ่รู้สึกดีกับการให้บริการของสถานที่น้ัน ๆ อยู่แล้วจึงไม่ได้มีจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างทันที 
เน่ืองจากการจัดวางพ้ืนที่ก็เหมาะสมกับกิจกรรมและการใช้งานของผู้ใช้บริการทุกคน 
 “ในเบ้ืองต้นตอนน้ียังไม่มีจุดไหนที่คิดว่าควรปรับปรุง อาจจะเน่ืองด้วยเป็นออฟฟิศ
สร้างใหม่ ทุกสิง่ทุกอย่างตอนน้ีเลยดูใหม่มาก และอุปกรณ์การใช้งานเบ้ืองต้นก็ครบหมด สามารถ
ตอบโจทย์ในการทํางานในตอนน้ีได้ดี แต่ถ้าในอนาคตเส้นทางของรถไฟฟ้าสร้างเสร็จคนอาจจะ
พลุกพล่านขึ้น คนมาใช้บริการมากขึ้นก็คงต้องขยับขยายพ้ืนที่ หรือจัดสรรพ้ืนที่ในการทาํงานใหม่เพ่ือ
ไม่ให้รู้สกึแออัด และเป็นปัญหาในการทํางาน” ผู้ถูกสัมภาษณ์ Int-6 
 “อยากให้ปรับปรุงเร่ืองสาขา อยากให้มีสาขาให้มากข้ึนเน่ืองจากลูกค้าของผมมาจากหลาย
ที่ ก็จะเป็นอีกทางเลือก ไม่ต้องมาไกลถึงตรงน้ี ลูกค้าหลายคนไม่สะดวกมาที่น่ีก็เลยต้องนัดที่อ่ืนแทน 
ส่วนอ่ืน ๆ โดยรวมของที่น่ีถือว่าดีในระดับหน่ึง” ผู้ถูกสมัภาษณ์ Int–5 
 “อย่างที่แจ้งไปส่วนแรกก็อยากมีที่จอดรถบริการเพ่ิมเติม เพ่ือให้ตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น 
ในส่วนการให้บริการด้านใน อยากให้ซอยย่อยห้องประชุมให้มากข้ึนอีกหน่อย เน่ืองจากพ้ืนที่โดยรวม
มันจํากัด ดังน้ันการแบ่งพ้ืนที่ในแต่ละส่วนก็ไม่ได้ไกลกันมาก แทบจะใกล้กันเลยทีเดียว บางครั้งมี
ลูกค้ามาใช้บริการมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ชอบมาเป็นกลุ่ม เสียงพูดคุยจะดังมาก แล้วเสียงมัน
ก้องก็ไม่มีสมาธิในการทํางาน ต้องการย้ายไปใช้บริการห้องประชุมก็เต็มทุกห้องคุยงานไม่ได้เลยวันน้ัน 
เพราะบางทีอยากคุยกับลูกค้าที่เน้ือหาค่อนข้างเป็นความลับ เช่น ค่าใช้จ่าย หรือกระบวนการทํางาน 
ก็ไม่กล้าคุยเลย ต้องหามุมที่โล่ง คนน้อย ๆ คุยงานกัน นอกน้ันไม่ติดอะไร” ผู้ถกูสัมภาษณ์ Int–1 
 “คิดว่าอยากให้มีพ้ืนที่ขนาดใหญส่ําหรับรองรับการทํากิจกรรมหรือสมันาที่แยกออกจาก 
ใกล้ ๆ จุดโต๊ะทํางานเลยครับ เพราะจริง ๆ แล้วมันคือพืนที่เดียวกัน เพราะที่น่ีจะเน้นการสัมนาจาก
บริษัทเทรนน่ิง ลูกค้าประจําที่มาใช้บ่อย ๆ พอวันที่มีอบรม คนก็จะเยอะมาก คนที่มาใช้บริการ  
น่ังทํางานก็จะมีเสียงรบกวนด้วย เสียสมาธิไปนิดนึง แต่ได้ข้อดีคือได้ฟังอบรมไปด้วยเลย บางครั้งย้าย
เข้าไปทํางานในห้องประชุมที่ถัดออกมานิดหน่อยเสียงก็ลอดเข้าไปได้ ห้องไม่ได้เก็บเสียงมากและคน 
ที่เดินไปเดินมาก็ทําให้เสียสมาธิเหมือนกัน เลยคิดว่าพ้ืนที่สําหรับรองรับกลุ่มที่มาสัมนาควรแยกออก
จากพ้ืนที่คนทีจ่ะทํางานจริง ๆ ไป และจากที่ดูผมว่าโต๊ะแบบเจาะจงต้ังแถวเรียงกันยาวเกินไป มันทํา
ให้มีความรู้สกึเหมือนทํางานที่ออฟฟิศ โต๊ะช่วงกลางจะไม่ค่อยมีคนอยากน่ัง คนก็จะไปเลือกน่ังมุม ๆ
ที่เป็นส่วนตัวมากที่สุด ผมว่าถ้าจัดใหม่ให้ทกุมุมคือมุมส่วนตัวเช่ือว่าคงมีการเช่าโต๊ะแบบเจาะจงครบ
ทุกโต๊ะแน่นอน และอีกจุดคือส่วนที่นั่งพักผ่อนกับเก้าอ้ี Bean Bag ผมว่าโต๊ะหน่ึงตัวมีเก้าอ้ีบริการ
เยอะเกินไป หมายถึงมันจะให้ความรู้สึกอึดอัดนิดนึง ถ้าโต๊ะน้ันมีลูกค้ามาใช้บริการ 2–3 คนแต่เก้าอ้ี 
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Bean Bag มันต้ังเข้าหาโต๊ะน้ัน 6 ตัว ตัวที่เหลือก็ไม่มีคนกล้าน่ังแล้ว เพราะทุกจุดจะมีโต๊ะ เก้าอ้ีเป็น
ของตัวเองหมด ดังน้ันควรจะเป็นพ้ืนที่โล่งหน่อยแล้วเอาเก้าอ้ี Bean Bag กระจาย ๆ ออกไป คนที่มา
คนเดียวหรือมากับเพ่ือนยังสามารถดึงมานั่งได้ และมันไมไ่ด้เข้าเซ็ทกับโต๊ะไหนเลย แต่ตอนน้ีถ้าจะ
ลากออกไปนั่งส่วนตัวคนเดียวในมุมอ่ืนก็ไมค่่อยสะดวกเพราะโต๊ะเล็กค่อนข้างแน่นในโซนน้ีครับ”  
ผู้ถูกสัมภาษณ ์Int–9 
 4) คําถามด้านพ้ืนที่กับการทํากิจกรรม ผลจากการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่คิดว่าพ้ืนที่ 
ที่มีและกิจกรรมท่ีบริการมีความเหมาะสมอยู่แล้ว เน่ืองจากเจ้าของกิจการจะรู้ลิมิต ขอบเขตใน 
การทํากิจกรรมในพ้ืนที่ตัวเอง จึงไม่ได้มีผกระทบใด ๆ กับผู้มาใช้บริการท่านอ่ืนมากนัก เพราะ
กิจกรรมเหล่าน้ีมีจุดประสงค์ให้ผู้มาใช้บริการได้มีส่วนร่วมทุกคน แต่ถ้าผู้ใช้บริการมีเป็นจํานวนมาก
ควรจัดพ้ืนที่ให้เหมาะสมก่อนเพ่ือรองรับกับผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากได้ 
 “ตอนน้ีเท่าที่ดูก็ยังขาดพ้ืนที่ในส่วนที่ทํากิจกรรมจริง ๆ จงั ๆ ไป เพราะถ้าจะทํากิจกรรม
จริง ๆ ก็ได้แค่ในห้องประชุมหรือสํานักงานที่ยังมีข้อจํากัดเรื่องพ้ืนที่ ถ้าทุกคนทํากิจกรรมพร้อมกัน 
ทั้งออฟฟิศจะไม่มีจุดที่สามารถรวมพลเพ่ือร่วมกิจกรรมไดท้ั้งหมด คิดว่าถ้าต้องการรองรับการทํา
กิจกรรมกับคนจํานวนมากจะต้องมีห้องที่ใหญ่กว่าน้ีหรือคล้าย ๆ Hall ที่สามารถรวมคนเป็นจํานวน
มาก (จํานวนหนึ่ง) ให้มาทํากิจกรรมพร้อม ๆ กันได้” ผู้ถูกสัมภาษณ์ Int–8 
 “อยากได้พ้ืนที่กว้าง ๆ กว่าน้ีสําหรับการทํากิจกรรมกลุม่ทีใ่หญ่ขึ้น ผมมีเพ่ือน หรือชมรม 
ที่ทํากิจกรรมกนับ่อย จะได้นัดมารวมตัวกันทํากิจกรรมร่วมกันได้ แต่ตอนน้ียังไม่มีห้องที่รองรับคนได้
มากมายขนาดน้ันเต็มที่ก็ 15–20 คน จึงคิดว่าถ้ามีห้องหรือพ้ืนที่สามารถรองรับคนได้มากกว่าน้ีก็
สามารถทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ได้" ผูถู้กสัมภาษณ์ Int–2 
 “ถือว่าภาพรวมพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้เหมาะสม จากที่เห็นคือมีลูกค้าหลากหลายประเภทมาก 
ทั้งวัยรุ่นที่มาติวงานกันก็จะชอบเลือกน่ังบริเวณช้ัน 2 ที่เป็นมุมพักผ่อนสบาย ๆ ถ้าเป็นผู้ใหญ่วัย
ทํางานส่วนมากมาที่แห่งน้ีก็เพ่ือทํางานกันจริง ๆ ไมค่่อยไปน่ังเก้าอ้ีแบบ Bean Bag เท่าไร จะน่ังโต๊ะ
ยาวหรือโต๊ะทํางาน ใช้ห้องประชุม แต่ถ้าจะพูดถึงการมาสัมมนาเลยหรือมาประชุมกลุ่มใหญ่จริง ๆ 
ก็รู้สึกว่าอึดอัดไปหน่อยเพราะถ้าวันน้ันมีผู้ประชุมกลุ่มใหญ่มาพร้อมลูกค้าที่มาใช้บริการจํานวนมาก
อีกทั้งเสียง ทั้งกลิ่น ทั้งความอึดอัดมีครบเลย” ผู้ถูกสัมภาษณ์ Int–8 
 “ผมว่าคอนเซป็ท์ของที่น่ีจะเน้นกลุ่มคนด้านไอทีและกราฟฟิคดีไซน์มาใช้บริการ แต่ก็มี 
การให้สถาบันอบรมมาใช้ในการสัมนากลุ่มกัน ซึ่งหัวข้อสมันาก็ไม่ได้เก่ียวกับด้านกราฟฟิคหรือไอที 
จะเป็นด้านการตลาดบ้าง การเงิน การขายบ้าง ผมว่ามันก็ทําให้เกิดความหลากหลายของคนมาใช้
บริการ แต่อย่างที่กล่าวไปว่าพ้ืนที่ทํากิจกรรมหรือสัมนาจริง ๆน่ าจะรองรับกับคนกลุ่มเล็ก ๆ
ประมาณ 10–15 ยังพอไหวแต่ถ้ามากลุ่มขนาด 25–30 คน ก็จะเริ่มมีเสียงพูดคุยกัน ก็จะไปรบกวน
คนอ่ืน ย่ิงปัจจุบันทุกคนติดมือถือมากถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดน้ีมีจํานวนคนเยอะเหมือนกันก็แย่งกัน



78 
 

ใช้ปลั๊กชาร์ตแบตโทรศัพท์บ้าง ทําให้คนทีม่าใช้บริการพ้ืนที่จริง ๆ ติดขัดนิดหน่อย เราจะไม่แบ่งให้
เค้าใช้มันก็ไม่ได้ ดังน้ันผมว่ามันยังไม่เหมาะกับการทํากิจกรรมกลุ่มเท่าทีค่วร เร่ืองเสียง เร่ืองความ
วุ่นวายจากคนจํานวนมากก็เป็นปัญหาสําคญั คิดว่าน่าจะมีห้องใหญส่่วนตัวไปเลย” ผู้ถกูสัมภาษณ์ 
Int–10 



บทที่ 5 
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังน้ี 
 1) เพ่ือศึกษาประโยชน์ใช้สอยภายในของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันแต่ละประเภท 
 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูม้าใช้งานพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3) เพ่ือศึกษาการจัดวางพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน 
 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทาง ประโยชน์ใช้สอยของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน เพ่ือให้เหมาะสม
กับผู้มาใช้บริการ 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้ทีม่าใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน โดยใช้การสัมภาษณ์
และสังเกตุการณ์ ซึ่งเลือกกลุม่ตัวอย่างรวมทั้งหมด 10 คน จากทั้งหมด 4 สถานที่ แบ่งเป็นประเภท
การให้บริการแบบครบวงจร คือ Ko Kreate Space และ Hubba Thailand และอีก 2 สถานที่จาก
ลักษณะการให้บริการเพียงบางอย่างเท่าน้ัน คือ Wolf Work Co–working Space และ 
Launchpad 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินน้ีได้ศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจสํานักงานร่วมแบ่งปันว่ามีลักษณะการให้บริการ
อย่างไร ซึ่งส่วนมากธุรกิจน้ีทีม่ีให้บริการเน่ืองจากมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือตอบสนองผู้ที่เร่ิมทําธุรกจิ
ใหม ่ๆ ยังไม่จาํเป็นต้องลงทุนสร้างสํานักงานของตัวเองเน่ืองจากต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง และเหมาะสมกับ
ผู้ที่ทํางานอิสระ ไม่ชอบอยู่แต่ในออฟฟิศ ต้องการเปลี่ยนที่ทํางานไปเร่ือย ๆ เพ่ือหาแรงบันดาลใจ 
และความคิดใหม่ ๆ ในการทาํงาน โดยเฉพาะนักออกแบบที่ต้องการไอเดียและสมาธิอย่างมากเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานออกมาสักช้ินหน่ึง ดังน้ันผลการวิจัยที่ได้สามารถสรุปออกมาทีละส่วนได้ดังน้ี 
 5.1.1 ขนาดพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในหลาย ๆ ที่ถือว่ามีขนาดที่เหมาะสม จากการวาง
แผนผังของสํานักงานร่วมแบ่งปันหลาย ๆ แห่ง พบว่า ได้แบ่งพ้ืนที่การใช้งานไว้หลากหลายรูปแบบ 
ซึ่งสามารถตอบสนองการทํางานในแต่ละแบบได้ทั้งในรูปแบบพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนท่ีส่วนตัว พ้ืนที่
ทําสันทนาการและโต๊ะน่ังแบบไม่เจาะจง สามารถทําให้ผูม้าใช้บริการมปีฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ เช่น  
โต๊ะทํางานแบบเจาะจง และห้องประชุม ก็จะถือว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว เงียบสงบ ไม่มีใครไปรบกวนเวลา
ทํางานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิ (Niti, 2015) ทีก่ล่าวว่า บริเวณพ้ืนที่ทํางานถือว่าเป็นพ้ืนที่
ส่วนตัวของผู้มาใช้บริการ ดังน้ันความชัดเจนในการแบ่งพ้ืนที่ทํางานกับพ้ืนที่ส่วนรวมจะส่งผลโดยตรง
กับบรยากาศท่ีเอ้ือให้เกิดการสร้างความปฏิสัมพันธ์กับผู้มาใช้บริการท่านอ่ืน ๆ 
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 5.1.2 พ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันของแต่ละที่จะมีความแตกต่างกัน หลากหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานทั้งในรูปแบบการให้บริการครบวงจร (Full Function) และการให้บริการ
ในบางส่วน (Small Function) ซึ่งผูม้าใช้บริการสามารถประเมินความต้องการในแต่ละส่วนให้บริการ
ด้วยตัวเองได้ว่าจะมาใช้งานสํานักงานร่วมแบ่งปันน้ัน ๆ ในส่วนใด และรูปแบบใดที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการใช้บริการได้ดีที่สุด เช่น ต้องการนัดคนอ่ืน ๆ เพ่ือเข้าร่วมประชุม หรือทําการ
สัมนา ระยะเวลท่ีใช้ทํากิจกรรมนานเท่าใด จําเป็นต้องใช้ห้องครัวเพ่ือความสะดวกในช่วงเวลาทาน
อาหารหรือไม่ การเดินทางอย่างไร ด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถสาธารณะ ต้องการที่จอดรถหรือไม่ 
ดังน้ัน สํานักงานร่วมแบ่งปันในแต่ละที่จะมกีารเตรียมสถานที่ไว้คอยบริการในรูปแบบทีแ่ตกต่างกัน 
ต้องศึกษาการให้บริการก่อนไปใช้บริการ 
 5.1.3 พฤติกรรมของผู้มาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน หลายคนมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึง
กัน เช่น ต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มาใช้บริการท่านอ่ืนเพ่ือสร้างความสนิทสนม คุ้นเคยกัน และ
สามารถต่อยอดทางธุรกิจกันได้ในอนาคต ซึง่สามารถช่วยเพ่ิมการขยายชุมชนได้มากข้ึน แต่ถ้าผู้มาใช้
บริการต่างไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ เลยจะยิ่งทําใหส้มาชิกทั้งหมดที่มาใช้บริการมีการปิดก้ัน
ตนเองสูง และทําให้ผู้มาใช้บริการรายใหม่ไม่กล้ามาสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วย 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้มาใช้บริการที่ Hubba Thailand ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติและ
ไม่ได้ส่งผลต่อความแตกต่างด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มาใช้บริการรายอ่ืน ส่วนสํานักงานร่วมแบ่งปัน
อ่ืน ๆ ส่วนมากผู้ที่มาใช้บริการเป็นคนไทยและมักมาเป็นกลุ่มของตัวเอง เวลามาใช้บริการห้องประชุม 
ก็จะจับกลุ่มกันเองทําให้ไม่ค่อยได้สร้างความมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ เท่าไรนัก  
 บรรยากาศภายในสํานักงานร่วมแบ่งปันที่เกิดจากการใช้งานของผู้ที่เคยมาใช้บริการแล้ว 
จะส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้บริการรายใหม่ เน่ืองผู้ใช้บริการรายใหม่จะไม่กล้าทําในสิ่งที่คนอ่ืน ๆ ไม่ทํา 
เน่ืองจากต้องสังเกตเบ้ืองต้นถึงวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการส่วนมากจากสํานักงานร่วมแบ่งปันแห่งน้ัน ๆ
ก่อน อาทิเช่นถ้าผู้มาใช้บริการอยู่แล้วเป็นประจํามีการเปิดกว้างในการทําความรู้จักกับคนใหม่ ๆ ทีม่า
ใช้บริการจะทําให้ผู้บริการรายใหม่น้ัน กล้าที่จะทําความรู้จักกับผู้ใช้บริการรายอ่ืน ๆ ต่อไป 
 5.1.4) การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางสํานักงานร่วมแบ่งปันเตรียมไว้ให้ ผู้มาใช้บริการ
สามารถเลือกใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับงานที่ทําได้ อาทิเช่น ถ้าต้องการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมมี
หลายคน การนําเสนองานผ่านทีวีหรือจอโปรเจคเตอร์ก็จะสะดวกในการมองเห็นกับผู้ร่วมประชุม 
ทุกคน อุปกรณ์สํานักงานอ่ืน ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทีวี อ่ืน ๆ จึงจําเป็น
ต่อผู้มาใช้บริการเป็นอย่างมาก 
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5.2 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การจัดการพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ 
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี  
 5.2.1 เพ่ือศึกษาประโยชน์ใช้สอยภายในของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันแต่ละประเภท  
ซึ่งจากการวิจัยพ้ืนที่ใช้สอยประเภท Full Function จะมีการให้บริการครบในทุกด้าน สามารถ
ให้บริการผู้มาใช้บริการได้อย่างครอบคลุม เช่น มีพ้ืนที่บรกิารจอดรถในกรณีที่นํารถมาเอง มีพ้ืนที่
ส่วนตัวในการทํางานคนเดียวและต้องการสมาธิ หรือจะเลือกน่ังทํางานที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนได้ มีโซนห้องครัวไว้คอยบริการเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการเตรียมอาหารหรืออุ่นอาหาร มีห้องประชุม 
ที่รองรับการทํางานแบบกลุ่ม พ้ืนที่สันทนาการในการพักผ่อน ส่วนสํานักงานร่วมแบ่งปันประเภท 
Small Function จะมีการใหบ้ริการเพียงบางส่วนเท่าน้ัน ซึง่มีข้อจํากัดในการบริการใหก้ับลูกค้าได้
แค่บางส่วน อาทิเช่น ที่จอดรถไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย ลกูค้าที่มาใช้บรกิารจึงต้องเลือกการเดินทาง
จากรถสาธารณะแทน หรือพ้ืนที่ทํางานส่วนตัวไม่มีไว้บริการ เป็นโต๊ะแบบไม่เจาะจงที่น่ังและน่ังรวม
กับคนอ่ืน เป็นต้น 
 ซึ่งตรงกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องของ วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, วีระ อินพันทัง และสันติ  
ฉันทวิลาสวงศ ์(2544) ที่ได้ศกึษาเชิงวิเคราะห์ถึงการจัดผังบริเวณและการจัดแปลนพ้ืน โดยเฉพาะ
แปลนพ้ืนของสํานักงานทั่วไปของอาคารสํานักงาน เพ่ือหาข้อสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบอาคาร
สํานักงาน จนถึงการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการจัดผังบริเวณ ขนาดพ้ืนที่ การจัดพ้ืนที่ทํางาน  
พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในส่วนบริการ การศึกษาวิเคราะห์ทํานองน้ีกับอาคารสํานักงานรุ่นใหม่ ๆ ย่อมให้
ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีปัจจบัุนนําไปสู่การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ใช้ในการวางผังบริเวณและออกแบบสํานักงาน 
 “ได้มาใช้บริการที่ Wolf Work Co–working Space เป็นประจํา ประเภทรายเดือน 
เน่ืองจากจะนัดลูกค้ามานําเสนองาน อัพเดทงานกันที่น่ีมากกว่าเน่ืองจากใกล้ รถไฟฟ้าบีทีเอส 
เดินทางง่าย” ผู้สัมภาษณ์ Int–7 
 5.2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้มาใช้งานพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปันในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา สังเกตุ และสอบถามผู้มาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปันเหล่าน้ี 
พบว่า ผู้มาใช้บริการเลือกใช้สํานักงานร่วมแบ่งปันในการนัดพบลูกค้าหรือเพ่ือนร่วมงานในการติดต่อ
งาน โดยพิจารณาจากความสะดวกท้ังผู้มาใช้บริการและลกูค้า ด้านการตกแต่งพ้ืนที่และการออกแบบ
ก็เป็นสิ่งสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วย อาทิเช่น สไตล์โมเดิร์น ออกแนวลอฟท์ ซึ่งช่วยสร้าง
อารมณ์และบรรยากาศของสถานที่ใหม ่ๆ ให้ความรู้สึกมีพลังในการทํางาน ดังน้ันการให้บริการที่
ครอบคลุมในทกุด้านและการตกแต่งจึงมีความสําคัญในการตัดสินใจมาใช้บริการของลูกค้าได้ 
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 ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ นิธิมา จงประเจิด (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในโฮมออฟฟิศที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งาน ได้พูดถึงการสร้างโฮมออฟฟิศ  
ควรสร้างในรูปแบบของโฮมทาวน์ที่เน้นพ้ืนที่ใช้งานเป็นหลักมากกว่าการอยู่อาศัย และทําเลท่ีต้ัง 
ควรอยู่ใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางได้สะดวก เข้าออกได้หลายทาง สามารถเดินทางมาทํางาน 
โดยรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินได้ บรรยากาศในส่วนพ้ืนที่รับแขกควรอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย สบายตา 
และต้องการแสงจากธรรมชาติ พ้ืนที่ในส่วนห้องประชุมควรแยกออกเป็นสัดส่วนเหมาะแก่การใช้งาน 
 “ โดยส่วนตัวชอบสถานที่แห่งน้ีมาก (Wolf Work) โดยเฉพาะเร่ืองการตกแต่งจะออกแนว
ปูนเปลือย ผสมกับความทันสมัย สมัยใหม่ ให้อารมณ์ถึงความใหม่ และมันรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย 
ปลอดโปร่ง สถานที่การตกแต่งไม่รก มีแสงแดดเข้าถึงด้วยเป็นสิ่งที่ชอบมาก เพราะส่วนใหญท่ี่ผ่านมา
จะทํางานกันในตึกกันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลย เข้าออฟฟิศต้ังแต่แดดยังไม่มา ออกออฟฟิศอีกทีคือ
แดดหมดไปแล้ว หลังจากออกมาทําธุรกจิของตัวเองรู้สึกสดช่ืนข้ึน ย่ิงได้ทํางานในที่ทํางานสวย ๆ  
จะรู้สึกดีเป็นพิเศษ”ผู้ถูกสัมภาษณ์ Int–8 
 5.2.3 เพ่ือศึกษาการจัดวางพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน ซึง่การออกแบบสํานักงานร่วม
แบ่งปันน้ันจะต้องพิจารณาด้านการใช้งานให้เหมือนออฟฟิศมากที่สุดโดยการแบ่งพ้ืนที่ทํางานแต่ละ
ลักษณะงานให้เป็นสัดส่วนในส่วนของพื้นที่สาธารณะ และพ้ืนที่ส่วนตัวเพ่ือตอบโจทย์ผู้มาใช้บริการ 
ที่มองว่าสํานักงานร่วมแบ่งปันคือสํานักงานช่ัวคราวที่สามารถพบปะเพ่ือนร่วมงานได้หลากหลายแขนง 
วิชาชีพ ซึ่งการจัดวางพ้ืนที่จะต้องตอบสนองท้ังในรูปแบบการทํางานคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม  
ห้องประชุมจะต้องมีหลายแบบให้เลือก ในกรณีมาประชุมกลุ่มเล็ก กลาง ใหญ่ โต๊ะทํางานต้องมีแบบ
ทั้งทํางานคนเดียวและทํางานได้หลายคน และในส่วนสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ต้องมีพร้อม
เน่ืองจาก ลูกค้าบางรายจะใช้งานสํานักงานร่วมแบ่งปันค่อนข้างนานในแต่ละวัน จึงจะต้องสามารถ
บริการลูกค้ากลุ่มน้ีได้ เพราะในระยะยาวแล้วลูกค้ากลุ่มน้ีจะเป็นลูกค้าประจําในอนาคต เพราะชอบ 
ที่ทางสํานักงานมีการบริการอย่างครบวงจร ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ พรชัย ชัยประทีป (2553) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง แนวทางการออกแบบสํานักงานขนาดเล็กและโฮมออฟฟิศสําหรับสํานักงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมและออกแบบภายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลคือ สํานักงานออกแบบสถาปัตยกรรม
และออกแบบภายใน จะอยู่ในบ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ มีพนักงานจํานวน 4–8 คน  
ใช้พ้ืนที่ทํางานประมาณ 95 ตารางเมตร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงต้องการจัดผังพ้ืนที่เป็นแบบ
เปิดโล่งและต้องการพ้ืนที่ที่ทํากิจกรรมที่หลากหลายกว่าเพ่ือตอบสนองการทํางานได้หลายรูปแบบ
และช่วยให้ทํางานได้ดีย่ิงข้ึน 
 “Ko Kreate Space อุปกรณ์ของที่น่ีก็มีพร้อมหมด เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรทศัน์ สาย HDMI ที่เช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับทีวีก็เพียบพร้อมดี  
โต๊ะทํางานมีทั้งแบบโต๊ะเล็ก ๆ เอาไว้ทํางานคนเดียวหรือกับเพ่ือน และแบบโต๊ะยาวเพ่ือไปนั่งกับ 
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คนอ่ืน ๆ ไปแชร์ที่น่ังกันหรือมาหลายคนก็น่ังด้วยกันได้ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ กม็ีไว้บริการ  
มีเคร่ืองชงกาแฟ ตู้นํ้าเย็นไว้คอยบริการ ทานข้าวทานขนม บนโต๊ะที่เราทํางานได้ ดูสะดวกดี ที่จอดรถ
กว้างมากนอกจากลานจอดรถท่ีจัดเตรียมไว้ให้จอดได้หลายสิบคันก็ยังสามารถจอดริมถนนหรือละแวก
น้ันได้อีก ถือว่าเป็นที่ที่หน่ึงที่มีความสะดวกสบายในการมาใช้บริการ” ผูถู้กสัมภาษณ์ Int–6 
 5.2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทาง ประโยชน์ใช้สอยของพ้ืนที่สํานักงานร่วมแบ่งปัน เพ่ือให้
เหมาะสมกับผูม้าใช้บริการ ในบางพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมด้านการอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถน้ัน
ทําให้การเดินทางมาใช้บริการจะมีข้อจํากัด อาทิเช่น ต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเท่าน้ันถึงจะสะดวก 
ในลูกค้าบางรายมีอุปกรณ์ที่ต้องพกมาด้วยเพ่ือนําเสนองานแก่ลูกค้าจึงไม่สะดวกถ้าเดินทางด้วยรถ
สาธารณะ จึงจําเป็นต้องขับรถมาเองจริง ๆ แต่ต้องหาที่จอดรถซึ่งไกลออกไป หรือบางทีไม่มีที่จอดรถ
เลยจึงอยากให้ทางสํานักงานร่วมแบ่งปันช่วยพิจารณาถึงการบริการให้ครอบคลุมเพ่ือเป็นการดึงลูกค้า
ใหม่ ๆ ให้มาใช้บริการด้วย หรือในบางกรณีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในยังไม่เหมาะสมมาก เพราะไม่มี
ความเป็นส่วนตัวมากนัก มีเสยีงรบกวนจากรอบข้าง ทําให้กระทบในการทํางานดังน้ันควรแบ่งพ้ืนที่ 
ให้มีการใช้เสียงได้ในระดับที่ต่างกัน เพ่ือไม่ให้กระทบกับผูใ้ช้บริการรายอ่ืน อีกทั้งถ้าสํานักงานร่วม
แบ่งปันน้ัน ๆ สามารถขยายสาขาเพ่ิมได้และอยู่ในพ้ืนที่ ทีส่ามารถเดินทางสะดวกได้ทุกทางจะทําให้
ลูกค้าประทับใจและใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ 
(2544) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์ถึงการจัดผังบริเวณและการจัดแปลนพ้ืน โดยเฉพาะแปลนพ้ืนของ
สํานักงานทั่วไปของอาคารสํานักงาน เพ่ือหาข้อสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารสํานักงาน
จนถึงการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการจัดผังบริเวณ ขนาดพ้ืนที่ การจัดพ้ืนที่ทํางาน พ้ืนที่ต่าง ๆ 
ภายในส่วนบริการ การศึกษาวิเคราะห์ทํานองน้ีกับอาหารสํานักงานรุ่นใหม่ ๆ ย่อมให้ประโยชน์ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีปัจจุบันนําไปสู่การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ 
ในการวางผังบริเวณและออกแบบสํานักงาน 
 “(Wolf Work) ที่จอดรถไมค่อ่ยมี สถานที่ต้ังอยู่ในซอย นอกน้ันไม่ต้องปรับปรุงเพราะมอง
ว่าดีอยู่แล้วในส่วนของสถานที่ มีความสะอาดดี” ผู้ถูกสัมภาษณ์ Int–7 
 จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมถึงความพึงพอใจและต้องการกลับมาใช้ซ้ําของสํานักงานร่วม
แบ่งปันน้ัน ๆ เกิดจากอะไรบ้าง ส่วนมากจะเป็นเรื่องพ้ืนที่ ที่จัดสรรไว้อย่างลงตัว ตอบสนองการ
ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และในบางแห่งยังสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกค้าได้มาร่วม
พูดคุย ทําความรู้จักกัน เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 
(2554) ที่ได้ศกึษาเชิงวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน  
ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และ นิธิมา จงประเจิด (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโฮมออฟฟิศที่สอดคลอ้งกับพฤติกรรมผู้ใช้งาน พบว่า การสร้าง 
โฮมออฟฟิศควรสร้างในรูปแบบของโฮมทาวน์ที่เน้นพ้ืนที่ใช้งานเป็นหลักมากกว่าการอยู่อาศัย  
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และทําเลท่ีต้ังควรอยู่ใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางได้สะดวก เข้าออกได้หลายทาง สามารถเดินทาง
มาทํางานโดยรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินได้ บรรยากาศในส่วนพ้ืนที่รับแขกควรอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย 
สบายตา และต้องการแสงจากธรรมชาติ พ้ืนที่ในส่วนห้องประชุมควรแยกออกเป็นสัดส่วน รองรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ 5-8 คน มลีักษณะเรียบง่าย สบายตา มีแสงขาว และควรมีพ้ืนที่เก็บของ และ
พ้ืนที่ถ่ายเอกสารด้วย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากพฤติกรรมการใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปันได้ศึกษาถึงการจัดผัง
บริเวณและการจัดพ้ืนที่ โดยเฉพาะการจัดพ้ืนที่ของสํานักงานร่วมแบ่งปัน เพ่ือหาข้อสรุปเป็นแนวทาง
ในการออกแบบสํานักงานร่วมแบ่งปัน จนถงึการศึกษาขนาดพ้ืนที่ การจัดพ้ืนที่ทํางาน พ้ืนที่ต่าง ๆ 
ภายในส่วนบริการ การศึกษาวิเคราะห์กับอาหารสํานักงานร่วมแบ่งปันใหม่ ๆ ย่อมให้ประโยชน์ที่
สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีปัจจุบันนําไปสู่การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ใน 
การวางผังบริเวณและออกแบบสํานักงาน ซึ่งการออกแบบสํานักงานร่วมบ่งปันจึงควรคํานึงถึง 
การสร้างชุมชน การมีปฏิสัมพันธ์เป็นหลัก นอกจากน้ียังต้องดูพ้ืนที่ ที่ผู้ประกอบการและพนักงาน
สามารถเข้าถึงผู้มาใช้บริการและเป้นตัวกลางในการประสานกับผู้มาใช้บริการอ่ืน ๆ ได้ ดังน้ัน 
การสร้างพ้ืนที่ส่วนกลางที่อยู่ใกล้พนักงานจะสามารถช่วยให้พนักงานทําหน้าที่เป็นตัวกลางใน 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าท่านอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3.2 ผู้มาใช้บริการคาดหวังในเร่ืองการจัดวางพ้ืนที่ที่เป็นสัดส่วน แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน 
เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการทํางานของผู้มาใช้บริการท่านอ่ืน ๆ อาทิเช่น ผู้มาใช้บริการบางกลุ่ม 
มาเพ่ือต้องการประชุมงานหรือปรึกษาหารือกัน แต่ห้องประชุมไม่ได้แบ่งแยกไว้เป็นสัดส่วน เสียง
ประชุมจากผู้ใช้บริการหลายคนอาจไปกระทบกับผู้ใช้บริการท่านอ่ืน ๆ ได้ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าไม่มี
สํานักงานร่วมแบ่งปันแห่งไหนเลยที่สามารถมอบความประทับใจให้กับผูม้าใช้บริการได้ครบทุกด้าน 
ผู้ประกอบการควรรับฟังปัญหาเหล่าน้ี และนําไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองไปพร้อม ๆ กัน 
เพ่ือให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้ามากที่สุด เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซึ่งจะนําไปสู่ 
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการลดน้อยลง และผู้ประกอบการควรวัดระดับความพึงพอใจจากผู้มา 
ใช้บริการอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาให้สํานักงานร่วมแบ่งปันมีความเป็นมืออาชีพและมีประสทิธิภาพ 
การให้บริการมากที่สุด 
 5.3.3 ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความมีปฏิสัมพันธ์กันทุกฝ่าย กิจกรรมทางสังคมจึงมี
ความสําคัญมากท่ีสามารถช่วยสร้างให้เกิดความเป็นชุมชน จากการช่วยเหลือของผู้ใช้บริการเป็น
ประจําและพนักงานที่ต้องช่วยกันทําให้ผูม้าใช้บริการรายใหม่รู้สึกอบอุ่นและอยากร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพระหว่างกัน การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ันจะช่วยเพ่ิมโอกาสให้เกิด 



85 
 

ลูกค้ารายใหม ่ๆ จากการบอกเล่าปากต่อปากของผู้ใช้บริการรายเดิมได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
 5.4.1 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้ที่มาใช้บริการสํานักงานร่วมแบ่งปัน ซึ่งธุรกิจ
น้ีถือว่าเป็นธุรกิจใหมส่ําหรับบุคคลในสังคมและผู้มาใช้บริการจริง ๆ ก็เฉพาะกลุ่มมาก ทําให้
ผลการวิจัยจากการสังเกตุและสอบถามผู้มาใช้บริการจริง ๆ อาจไม่สามารถนําไปคิดกลยุทธ์ใหม่ ๆ 
ในภาพรวมให้กับธุรกิจประเภทน้ีได้อย่างแม่นยํา เพราะพฤติกรรมจากผูม้าใช้บริการอาจแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง การวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษาธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกัน และศึกษาผู้มาใช้บริการ
เพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการมาใช้บริการว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 5.4.2 การวิจัยในอนาคตควรท่ีจะศึกษากลยุทธ์ในการทําธุรกิจสํานักงานร่วมแบ่งปันว่า
กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ต้องการคือกลุ่มลกูค้าประเภทใดจะต้องเพ่ิมเติมการบริการอย่างไรเพ่ือ 
ดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ดังน้ันการวิจัยในอนาคตควรศึกษาธุรกิจอ่ืน ๆ ทีร่องรับ
กลุ่มเป้าหมายประเภทของลูกค้าที่ต้องการ 
 5.4.3 การวิจัยในครั้งน้ีทําให้เห็นถึงภาพรวมของธุรกิจ และวิธีการจัดวางพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความประทับใจ ตอบโจทย์การทํางาน และให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ในการวิจัยใน 
อนาคตควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านอ่ืน ๆ เช่น การตลาด ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าใหม ่ๆ ให้รู้จักธุรกิจประเภทน้ี และให้ลูกค้ามีความเข้าใจในการใหบ้ริการของธุรกิจน้ีมากขึ้น 
 
5.5 ข้อจํากัดในการวิจัย 
 5.5.1 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะยังไม่ลึกมากในบางประเด็น ดังนั้น 
ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพ่ือให้ได้
ฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่กว้างขึ้น และนําไปพัฒนาธุรกิจสํานักงานร่วมแบ่งปันให้ย่ังยืนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกและสมบูรณม์ากข้ึน 
 5.5.2 งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการอธิบายปรากฎการณ์ของธุรกิจการทําสํานักงานร่วมแบ่งปัน 
งานวิจัยน้ีจึงช่วยให้เห็นปัญหา อุปสรรค และประเด็นในการนําไปพัฒนาสํานักงานร่วมแบ่งปันให้ 
ดีย่ิงขึ้น 
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