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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าต่อการใช้บริการพื้นท่ีทํางานร่วมในอําเภอเมืองเชียงใหม่  

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26 – 30 

ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท และประกอบอาชีพ Freelance การศึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า วัตถุประสงค์ในการใชบ้ริการพ้ืนท่ีการทํางานร่วมเพื่อการทํางานนอกสถานท่ี และมีเหตุผลท่ีเลือกใช้

บริการพื้นท่ีทํางานร่วมเพราะต้องการเปล่ียนบรรยากาศในการทํางานหรืออ่านหนังสือ  โดยรู้จักพื้นท่ีทํางานร่วมจาก            

ส่ือออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย รองลงมาคือ จากคนท่ีเคยเข้าใช้บริการ ตัดสินใจเลือกพื้นท่ีการทํางานร่วมด้วยตนเอง นิยมเข้าใช้

บริการพื้นท่ีการทํางานร่วม ในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 10.01-13.00 น. ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้ง 3- 4 ช่ัวโมง ความถ่ี 11-15 

ครั้ง ต่อเดือน ใช้บริการรูปแบบ walk-in ประเภทรายช่ัวโมง รองลงมาแบบรายวัน เสียค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง 150-200 บาท ส่วนใหญ่

จะกลับมาใช้บริการแห่งเดิม เพราะสถานที่เหมาะสมกับการทํางาน และยังแนะนําผู้อื่นให้ไปใช้บริการพื้นที่ทํางานร่วมท่ีเคยไปใช้

บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่นิยมใช้บริการพื้นท่ีการทํางานร่วมให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากร ในระดับมากท่ีสุด  

ให้ความสําคัญระดับมากในปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัย                

ด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ ตามลําดับ และให้ความสําคัญปัจจัยด้านช่องทางการใช้บริการใน

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอาชีพ พบว่า อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่    

การทํางานร่วม และการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ     

ความเชื่อม่ัน 95% 

ABSTRACT  

 This Research aimed to examine consumer’s behavior in using service of  Co-working Space in Amphoe Mueang 

Chiang Mai. The data was collected by distributing questionnaire to 400 customers who used Co-working Space in  Amphoe 

Mueang Chiang Mai by using convenience sampling technique and analyzed by descriptive statistics such as frequency, 

percentage and means.The study results revealed that the majority of the respondents were male, age between 26 – 30 
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years old, with tertiary education. Their occupation was Freelance with a monthly salary 10,001 – 30,000 baht. Consumer 

behavior studies found that the purpose of using co-working space is for off-site work. The reason of choosing a co-working 

space is to get away from usual works environment read a book. Participants know, the co-working space from online media 

or social media as well as from the people who have used the service. The respondent also choose co-working space by 

themselves. Most of them came to co-working-space on Monday to Friday, between 10.01-13.00 p.m. They have average 

duration per session 3-4 hours. There was 11-15 times per month that respondents visited the co-working space. They pefer 

the hourly walk-in style service, spent 150-200 baht for using co-working space service in each time. Due to the place is 

suitable for work. And also recommend others to use the co-working space that used to serve. Respondents who preferred to 

use  

co-working space services rate the most important marketing factor on people, followed by Physical evidence, Price, 

Promotion, Process and Products, respectively. They rate moderate level of importance on Place factor. In addition, 3 sub-

factors of marketing mix with highest mean score are based on the parking for consumers, flexibility to adapt to work and 

complete and ready-to-use facilities ( such as office equipment high speed internet) .  It was found that differences in 

occupation group have impacts on behaviors with statistically significant at 95%. 

บทนํา  

Co-Working Space เริ่มเข้ามาในปี 2010 มีอัตราการเติบโตเกือบ 100% ท่ัวโลก และกําลังเป็นกระแสนิยมของท่ัวโลก 

รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ อัตราเฉล่ีย 1-2 แห่ง

ต่อเดือน และเริ่มขยายตัวออกสู่ต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต และหาดใหญ่ เป็นต้น เน่ืองด้วยจุดเด่น

ของ Co-working Space ท่ีให้บริการพ้ืนท่ีให้เช่า จัดสรรให้ใช้ส่ิงอํานวยความสะดวก และแบ่งปันทรัพยากรในการทํางานร่วมกัน 

เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เคร่ืองแฟกซ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร อินเทอร์เน็ต ห้องประชุม เป็นต้น แต่ละแห่งจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับเร่ือง

ของการออกแบบและพ้ืนที่ใช้สอย โดยจะคํานึงถึงบรรยากาศในการทํางานท่ีเหมาะสมและสะดวกสบายสําหรับคนทํางาน  

และนอกจากพื้นท่ีในการน่ังทํางานหรือประชุมงานแล้ว Co-working Space บางแห่งยังจัดสรรพื้นท่ีไว้สําหรับเป็นมุมน่ังเล่น ดูทีวี 

เล่นเกม อ่านหนังสือ หรือทําเป็นร้านกาแฟ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้พักผ่อน จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีความพร้อมด้าน

เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว วัฒนธรรมท้องถิ่น ทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดกลุ่มคนทํางานอิสระ

และคนทํางานสร้างสรรค์ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาทํางานและอาศัยอยู่ในพื้นท่ี อีกท้ังจังหวัดเชียงใหม่มีร้านกาแฟ

ค่อนข้างมาก แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมากนักสําหรับการนั่งทํางาน เพราะถูกมองว่าการใช้บริการร้านกาแฟเป็นเวลานานๆ น้ัน  

เป็นเร่ืองของการเสียมารยาท หรือมีความคิดเห็นว่าการทํางานในร้านกาแฟน้ันมีความส้ินเปลืองสูง เสียเงินไปกับเคร่ืองด่ืมและ

อาหารในร้านกาแฟเป็นส่ิงไม่คุ้มค่ากับการนั่งทํางาน บางแห่งไม่มีอุปกรณ์พร้อมพอให้ใช้บริการ Co-working Space จึงเป็น

ธุรกิจใหม่ท่ีกําลังเติบโตและเป็นท่ีน่าสนใจ ซึ่งในขณะน้ีจังหวัดเชียงใหม่มี Co-working Space จํานวนทั้งส้ิน 4 แห่ง และมีโอกาส

ขยายตัวมากขึ้นเร่ือยๆ เพื่อรองรับกลุ่มคนท่ีสนใจเข้ารับบริการและนักท่องเท่ียวท่ีมีจํานวนเพิ่มสูงข้ึน ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงม ี    

ความสนใจศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าต่อการใช้บริการ Co-working Space ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากผู้ศึกษาเล็งเห็นว่า  
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หากทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าต่อการใช้บริการ Co-working Space ในอําเภอเมืองเชียงใหม่แล้วน้ัน จะเป็นข้อมูลและแนวทาง

ในการวางแผนธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีต้องการทําธุรกิจ

ประเภทน้ีต่อไป 
 

แนวคิดและทฤษฎี  

การศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมของลูกค้าต่อการใช้บริการพื้นท่ีการทํางานร่วมในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้เสนอ

รวบรวมกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศกึษา ดังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับพฤติกรรมผู้บรโิภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นคว้าหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ

และการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถจัดกล

ยุทธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ 

พฤติกรรมการซือ้และการใช้บริการของผู้บริโภค โดยแนวทางการค้นหาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคจะใช้คําถามท่ีเรียกว่า 6Ws1H คือ 

Who, What, Why, Whom, When, Where และ How เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os คือ Occupants, Objects, Objective, 

Organization, Occasions, Outlets และ Operation 

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Marketing Mix’ หรอื 7Ps) 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบด้วย  ด้ านผลิ ตภัณฑ์ บริการ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจั ดจํ าหน่ าย  ด้ านการส่ งเสริมการตลาด  

ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าควรจะต้องให้ความสําคัญกับเคร่ืองมือเหล่านี้ใน

การวางกลยุทธ์ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการซ้ือสินค้า เพราะถ้าส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความเหมาะสมกับ

กลุม่ลูกค้า อาจทําให้เสียโอกาสด้านการแข่งขันทางธุรกิจได ้

วิธีการดําเนินการวิจัย  

การศึกษาในคร้ังน้ีได้กําหนดขอบเขตเน้ือหาประกอบไปด้วยการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในอําเภอเมืองเชียงใหม่ใน

การใช้บริการพื้นที่ทํางานร่วม (Co-working Space) และการศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่

ทํางานร่วม (Co-working Space) ของลูกค้าในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บริการพื้นท่ีการ

ทํางานร่วม (Co-working Space)ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก 

(Convenience Sampling) มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย โดยเริ่มจากรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ 

บทความทางวิชาการ วารสาร ส่ิงตีพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีค้นคว้าผ่านอินเทอร์เนต และงานวิจัยต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  จากน้ันได้สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถาม

เก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่ทํางานร่วม  

(Co-working Space) และส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
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พื้นที่ทํางานร่วม (Co-working Space) แล้วเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

การคํานวณทางสถิติ รวมถึงการวเิคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสว่นประสมการตลาด โดยประเมินค่าระดับความสําคัญ  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการพื้นท่ีทํางานร่วม (Co-working Space) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) ทําให้พบว่า ตลาดเป้าหมายมีท้ังเพศชาย (66.75)  

และเพศหญิง (33.25 )มีอายุระหว่าง 26-30 ปี (37.75) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (56.25) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

10,001 – 30,000 บาท (43.00) และประกอบอาชีพ Freelance (27.00) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวินิตา เลิศวัชระ 

(2557) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟพรีเม่ียมบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ของผู้บริโภคในจังหวัด

เชียงใหม่ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 22-24 ปี กําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ซึ่งทําให้เห็นได้ว่ากลุ่มผู้มาใช้บริการพื้นท่ีทํางานร่วม (Co-working Space)  

มีความใกล้เคียงกัน ผู้บริโภคจะซ้ือพื้นที่ส่วนตัวแบบ Hot desk หรือ Share desk (47.25) มากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มวัยทํางานท่ีต้องการทํางานนอกสถานท่ีเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศในการทํางาน (64.00) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของธนเดช ทักษเทวีศิริ (2558) ท่ีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ Co-working Space ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นซ่ึงพบว่าผู้บริโภคส่วนมากที่ใชบ้ริการร้านกาแฟในการนั่งทํางานในจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ ซึ่งพื้นท่ีทํางานร่วม (Co-working Space) เป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผู้บริโภคท่ีต้องการสถานท่ีในการทํางาน 

เหตุผลที่เลือกใช้บริการพื้นท่ีการทํางานร่วม (Co-working Space) เพราะต้องการเปล่ียนบรรยากาศในการทํางานหรืออ่าน

หนังสือ (64.00) อีกท้ังพื้นที่การทํางานรว่มยังสามารถตอบสนองความต้องการในดา้นต่าง ๆ สําหรับการทํางานได้เป็นอยา่งดี 

อาทิ เช่น อุปกรณ์การทํางานท่ีครบครัน (48.00) บรรยากาศภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากทํางาน และ เกิด

ความผอ่นคลายในการน่ังทํางานหรืออา่นหนังสือ (46.00) ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นที่การทํางานร่วม คือ 

ตนเอง (87.00) จะซ้ือในวันจันทร์ – ศุกร์ (66.75) สําหรับช่วงเวลาในการไปใช้พื้นท่ีการทํางานร่วมคือ 10.00-13.00 น. 

(40.00) มีความถี่ในการไปใช้บริการ 11-15 คร้ังต่อเดือน (40.75) ผู้บริโภครู้จักพื้นท่ีการทํางานร่วมจากส่ือออนไลน์หรือ

โซเชียลมีเดียมากท่ีสุด (66.00) และนิยมรูปแบบการใช้บริการพื้นที่การทํางานร่วมเป็นแบบ Walk-in (73.25) โดยมีลักษณะ

การใช้บริการพื้นที่ทํางานร่วมเป็นแบบรายชั่วโมง (55.25) และ มีระยะเวลาในการใช้บริการ 3-4 ชั่วโมงต่อคร้ัง (53.25) โดยมี

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครั้ง 150-200 บาท (60.75) อีกท้ังยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยใช้บริการจะกลับมาใช้บริการแห่งเดิม 

(93.25) โดยมีความเห็นว่าสถานที่นั้นเหมาะสมกับการทํางาน (67.00) และจะทําการแนะนําให้ผู้อ่ืนได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่

การทํางานรว่มท่ีเคยไปใช้บรกิารด้วย (100.00) 

เม่ื อพิ จารณ าผลการศึ กษาพฤติกรรมผู้ บ ริ โภคการใช้ บริการพื้ น ท่ี ทํ างานร่ วม  (Co-working Space)  

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จําแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มอาชีพมีพฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่

ทํางานร่วม (Co-working Space) ท่ีแตกต่างกัน โดยนักศึกษาจะใช้บริการเพื่อเปล่ียนบรรยากาศ เน้นการพักผ่อน มากกว่า

กลุม่พนักงานมีรายได้ประจําและเจ้าของธุรกจิ ท่ีเน้นใช้บริการเพื่อการทํางานนอกสถานท่ี  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการพื้นที่ทํางาน

ร่วม (Co-working Space) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ มีที่   
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จอดรถสําหรับผู้ใช้บริการ (4.93) มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมต่อการทํางาน (4.93) และส่ิงอํานวย        

ความสะดวกครบครันและพร้อมใช้งาน (เช่น อุปกรณ์สํานักงาน อินเตอร์เนตความเร็วสูง) (4.85) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ และปัจจัยด้าน

บุคลากร เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ามาใช้บริการเป็นกลุ่มคนทํางานและกลุ่ม Freelance ซ่ึงให้ความสําคัญในการทํางานท่ีจะ

สามารถยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนสถานท่ีให้เหมาะสมต่อการทํางานได้ เน่ืองจากมีความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานเป็นสําคัญท่ีสามารถรองรับความต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติชญาณ์ ไทยสวัสดิ์ (2550) 

ท่ี ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยการบริการของพนักงานขายที่ระดับความเชื่อม่ัน 99%  และปัจจัยที่มี

ความสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% คือทําเลท่ีตั้งและท่ีจอดรถ และจากการศึกษาของธนเดช ทักษเทวีศิริ (2558) พบว่า

ธุรกิจ Co-working space ท่ีมีการตกแต่งสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท่ี พร้อมกับอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครัน

เหมาะแก่การน่ังทํางาน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ ด้านการจัดการพบว่าการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลเข้า

ทํางาน หาคนท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งงาน มีการฝึกอบรมก่อนเปิดบริการจริง และอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ืองและคอย

ตรวจสอบคุณภาพการบริการอย่างสมํ่าเสมอให้ลูกค้าพอใจในการบริการมากท่ีสุด และจากการวเิคราะห์ SWOT Analysis พบว่า 

จุดแข็งของธุรกิจคือการมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครัน เหมาะสําหรับการทํางาน มีอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงและ

บรรยากาศที่เหมาะสม ราคามีความยืดหยุ่นไม่จําเป็นต้องเช่าท้ังออฟฟิตแบบสมัยก่อน สามารถเลือกเป็นรายวันรายเดือนได ้

จุดอ่อนคือการขาดประสบการณ์ในการลงทุน สถานท่ีจอดรถมีน้อยและไกลแหล่งชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากผล

การศึกษาของฐิติชญาณ์ ไทยสวัสด์ิ  (2550) และธนเดช ทักษเทวีศิริ (2558) ช่วยสนับสนุนผลการศึกษาครั้งนี้ เน่ืองด้วยมี   

ความสอดคล้องกันเป็นอย่างมาก ถึงแม้อาจมีความแตกต่างในเร่ืองของพื้นที่และประเภทธุรกิจ แต่ด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้

บริการพ้ืนที่ทํางานร่วม (Co-working Space) มีความคล้ายคลึงกับการใช้บริการร้านกาแฟ แต่เน้นท่ีส่ิงอํานวยความสะดวก

สําหรับการทํางานนอกสถานที่มากกว่าเคร่ืองด่ืมหรือสินค้าบริโภคอื่นท่ีจําหน่ายภายในรา้น 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการพ้ืนที่ทํางานร่วม (Co-working Space) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถนํา

ข้อมูลมาใช้ประโยชน์และเสนอแนะแนวทางให้กับผู้ประกอบการในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับ

กลุม่เป้าหมาย ดังต่อไปน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์บริการ (Product)  พบว่า วัตถุประสงค์ท่ีเลือกใช้บริการพื้นท่ีทํางานร่วม (Co-working Space) คือ 

ทํางานนอกสถานท่ี และสอดคล้องกับเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการเพราะต้องการเปล่ียนบรรยากาศใน    การทํางานหรืออ่านหนังสือ 

และรองลงมาเพราะต้องการอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต่อการทํางาน จึงเสนอแนะให้พื้นท่ีทํางานร่วม (Co-Working 

Space) ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน (เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เคร่ืองแฟกซ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ห้องประชุม         

มุมรับแขก และห้องน่ังเล่น) ท่ีมีคุณภาพไว้คอยบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ  มีความทันสมัย และมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ปลอดภัยสําหรับการใช้งาน และพื้นท่ีให้บริการมีความหลากหลายและสะดวกสบาย เพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกผ่อนคลายจาก

ความเครียดจากการทํางาน มีเคร่ืองดื่ม เบเกอรี่และอาหารไว้บริการในราคากันเอง ขนาดพื้นท่ีให้บริการมีเพียงพอ และ

เหมาะสมกับจํานวนผู้ใช้บริการ  

ด้านราคา (Price)  พบว่า ในการตัดสินใจเลือกพื้นท่ีทํางานร่วม (Co-working Space) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญกับราคาท่ีมีความเหมาะสมยุติธรรมและคุณค่า (Value) ของบริการคุ้มค่ากับราคา โดยราคา  
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การเช่าพื้น ท่ีทํางานร่วมกัน  ราคาโดยเฉล่ียต่อวัน  อยู่ ท่ี  150 – 300 บาท  จึงเลือกใช้กลยุท ธ์ผลิตภัณฑ์ คุ้มค่า  

อย่างมีระดับ (High-Value Strategy) ซึ่งเป็นการต้ังราคาในระดับกลาง เพื่อใช้ราคาสร้างข้อได้เปรียบด้านคุณค่าด้วย    

การต้ังราคาตํ่ากว่าคู่แข่งที่อยู่ในระดับคุณค่าเดียวกัน 

ด้านบุคลากร  (People)  พบว่า ปั จจัย ด้านบุคลากร ผู้ ใช้บริการพื้ น ท่ีทํ างานร่วม  (Co-working Space)  

ให้ความสําคัญกับคุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ีสําคัญอันดับต้นๆ การให้บริการได้ตรงตามท่ีลูกค้าคาดหวัง จึงเสนอแนะให้

คุณภาพของการบริการเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญสําหรับการแข่งขันและยังถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ

มีความจงรักภักดีต่อการบริการ ดังน้ันการบริการจะต้องมีความรวดเร็ว เน่ืองจากพนักงานเป็นผู้ท่ีสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง 

หากการบริการของพนักงานไม่ดีอาจทําให้ลูกค้าเปล่ียนไปใชบ้ริการของคู่แข่งได้  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)  พบว่า ผู้ใช้บริการพื้นที่ทํางานร่วม (Co-working Space) ให้ความสําคัญกับ

ท่ีต้ังอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า เป็นอันดับสุดท้าย จึงเสนอแนะว่าสถานที่ตั้งควรเป็นสถานที่เหมาะสมและการเดินทางสะดวก

ติดถนนใหญ่ มีท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับผู้มาใช้บริการ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถประจําทางสาธารณะ     

เปิดบริการต้ังแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ง่ายต่อลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)   พบว่า ผู้ ใช้บริการพื้นท่ีทํางานร่วม (Co-working Space)  รับรู ้        

การประชาสัมพันธ์จากช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก จึงเสนอแนะว่าควรเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

(เช่น Facebook, Instagram และ Website เป็นต้น) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับลูกค้าเก่ียวกับ

บริการ ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญกับการลดราคาหรือแถมเคร่ืองดื่มเม่ือใช้บริการพื้นที่ส่วนตัว ดังน้ันการส่งเสริมการขาย

ท่ีควรใช้คือส่วนลด ควรมีการจัดทําระบบสมาชิกเพื่อเป็นฐานข้อมูลลูกค้าในการติดต่อส่ือสารในครั้งต่อๆ ไป และ        

ควรสร้างการรับรู้เพื่อส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รูจั้กพ้ืนที่ทํางานร่วม (Co-working Space)  

ด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and  Presentation)  พบว่า ผู้ ใช้บริการพื้ น ท่ี ทํ างานร่วม          

(Co-working Space) ให้ความสําคัญกับการมีห้องนํ้าหรือห้องอาบน้ําสําหรับผู้ใช้บริการเป็นอันดับสุดท้าย และให้

ความสําคัญกับความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อการทํางาน ท่ีจอดรถ และความสะอาดเรียบร้อยเป็นหลัก 

จึงเสนอแนะให้ควรมีที่จอดรถไว้ให้บริการลูกค้า ในส่วนของพื้นท่ีให้บริการควรมีความสะอาด กว้างขวาง สะดวกสบาย 

และปลอดภัย มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมต่อการทํางาน แต่ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่  

ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ก า ร  (Process) พ บ ว่ า  ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร พื้ น ท่ี ทํ า ง า น ร่ ว ม  (Co-working Space)  

ให้ความสําคัญกับกระบวนการเลือกหรือการจองพื้นที่ส่วนตัวล่วงหน้า เป็นอันดับสุดท้าย จึงเสนอแนะให้กระบวนการของ

การให้บริการในข้ันตอนต่าง ๆ ควรต้องมีความถูกต้อง แม่นยํา เช่น การให้ข้อมูลของทางร้าน และการแจ้ง อัตรา

ค่าบริการ เป็นต้น ระบบการจัดการและการให้บริการจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และ   

ควรมีกล่องรับความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนําความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

มากข้ึน เม่ือลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการไปใช้บริการประกอบกับการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมจะทําให้ลูกค้า     

เกิดการซ้ือซํ้าและบอกต่อ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ดังน้ี 

สําหรับลูกค้ากลุ่มนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการทํางานหรืออ่านหนังสือ 

ควรเพิ่มมุมพักผ่อนสําหรับลูกค้าท่ีต้องการความผ่อนคลาย  หรือเปล่ียนบรรยากาศจากความจําเจ เพ่ือจะได้มีกลุ่มลูกค้า

ท่ีกว้างขึ้น ไม่ได้เน้นท่ีกลุ่มคนทํางานนอกสถานท่ีอย่างเดียว ในส่วนของกลุ่มลูกค้าพนักงานมีรายได้ประจําและเจ้าของ

ธุรกิจ ควรเน้นด้านการส่งเสริมการตลาดมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากมีความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนค่อนข้างสูง แต่ใช้บริการ

รูปแบบ walk-in มากกว่าแบบสมาชิก ควรเสนอสิทธิประโยชน์ของรูปแบบสมาชิก เพื่อเป็นการกระตุ้นความถ่ีในการมาใช้

บริการให้มากขึ้น และเพิ่มความภักดีของกลุ่มลูกค้า 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

กลุ่มลูกค้าท่ีน่าสนใจ คือกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติท่ีมีความเข้าใจและความคุ้นเคยในการใช้บริการ Co-working 

Space เพื่อการทํางานนอกสถานที่หรือเพื่อสร้างธุรกิจจากกลุ่มคนท่ีใช้บริการ Co-working Space ร่วมกันในหลากหลาย

อาชีพ ท่ีส่งเสริมกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสหรือกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อเรียนรู้และปรับระบบนิเวศของ

การใช ้Co-working Space ให้เกิดประโยชน์สูงสุด          
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