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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ธุรกิจ Coworking Space ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจาก

ช่วงวิกฤตเหตุการณ์น้้าท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 ที่ส่งผลให้ใน ปี พ.ศ. 2555 
Coworking Space แห่งแรกหรือ HUBBA ได้ถูกต่อตั้งขึ้นในซอยเอกมัย 4 จังหวัดกรุงเทพฯ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนท้างานประเภท Star-Up และ Freelance และหลังจากนั้นจึงได้
เกิดธุรกิจ Coworking Space ในที่อ่ืนๆ ตามมาอย่างมากมาย โดย Coworking Space ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันจะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯชั้นใน และตามหัวเมืองส้าคัญๆ 

จากเหตุผลข้างต้นผู้เขียนจึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการท้าธุรกิจ Coworking Space ใน
จังหวัดกรุงเทพฯรอบนอก ที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาต่างๆ ที่ยังไม่มีการแข่งขันไม่มากนัก ภายใต้ชื่อร้าน 
“RUSTIC Coworking Space” โดยมีจุดเด่นในเรื่องการตกแต่งร้านที่มีความเรียบง่ายแต่ทันสมัย น่า
นั่งท้างาน การออกแบบร้านที่เหมาะสมกับการนั่งท้างานตามหลักสรีระศาสตร์ รวมทั้งมีการให้บริการ
อุปกรณ์ในการท้างานต่างๆ ที่ครบครันเพื่อความสะดวกสบายในการท้างานของลูกค้ากลุ่ม Graduate 
Student User ที่เป็นกลุ่มคนวัยท้างานและก้าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท-เอก ที่มีความต้องการ
พ้ืนที่ไว้ส้าหรับนัดท้างานกลุ่ม ติวหนังสือ หรือท้ารายงานร่วมกับเพื่อนๆ 

ในส่วนกลยุทธ์ทางการตลาด ร้าน”RUSTIC Coworking Space” จะมีท้าเลที่ตั้งอยู่
ภายในโครงการ The Sense Pinklao เขตบางกอกน้อย ใกล้กับสถานศึกษามหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ 
มีการออกแบบร้านโดยแบ่งพ้ืนที่ส้าหรับคนท้างานกลุ่ม และคนที่ต้องการความเงียบ มีการโปรโมท
ร้านผ่านทางสื่อออนไลน์ มีการส่งเสริมการขายในการให้ส่วนลดเพ่ือดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ และ
ยังมีการก้าหนดกลยุทธ์การด้าเนินงาน เพื่อให้ร้านมีรูปแบบการให้บริการในทางเดียวกัน รวมทั้งมีการ
ก้าหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือคัดหาพนักงานที่มีความเหมะสมและมีจ้านวนพอเพียง
ในการให้บริการ 
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กลยุทธ์ทางการเงิน ทางร้านได้ท้าการวิเคราะห์แผนการเงินตลอดระยะเวลา 5 ปีใน
อนาคตพบว่าในสถานการณ์ปกติ (Base Case) มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกิจการ (Net Present 
Value) เป็นบวก หรือเท่ากับ 6,311,338 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( Internal 
Rate of Return) เท่ากับ 70% และมีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period) เท่ากับ 1.89 ปี 

 
ค าส าคัญ: Coworking Space, Start-Up, Freelance 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Over the past five years, coworking spaces with shared working 

environments have grown in popularity in Bangkok. In 2012, Hubba at 19 Ekkamai Soi 
4, Bangkok may have started the trend by opening to serve startup and freelance 
projects. Other competitors, such as Joint Cafe & Workspace, Growth Cafe & Co., 
Draft Board, Glowfish, Oneday Forward, Kliquedesk, The Hive Bangkok, and Ma:D 
opened in the Bangkok Metropolitan Area and provincial cities. RUSTIC Coworking 
Space (RCS), in The Sense Pinklao Community Mall near several Bangkok universities, 
will focus on modern ergonomic design to serve target customers studying for 
master’s degrees who require work and study space, alone or in groups. Areas for 
group conferences and solo work will be separated. RCS will be promoted online to 
reach target customers with discount promotions. 

Results were that financially, over five years the net present value (NPV) 
for RCS would be positive or equal to 6,311,338 baht, with internal rate of return 
(IRR) of 70%, and payback period (PB) 1.89 years. These findings suggest that RCS 
would be a promising investment. 

 
Keywords: Coworking Space, Start-Up, Freelance 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

แผนธุรกิจ Coworking Space ฉบับนี้สามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับค้า
ชี้แนะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา เมธารมณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้มอบความรู้ ค้าแนะน้า
ต่างๆ ส้าหรับการจัดท้าแผนธุรกิจในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้จัดท้ายังได้รับค้าแนะน้า เพ่ิมเติมจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อริสรา ชรินทร์สาร เพ่ือน้าไปปรับปรุงแผนธุรกิจมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงได้ดียิ่งขึ้น 

ผู้จัดท้าขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้ ค้าแนะน้าที่มีค่า ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้จัดท้าได้ศึกษาอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่โครงการ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิตรสหายทุกคน และมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่
ช่วยท้าให้แผนธุรกิจฉบับนี้สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดท้าต้อง
กราบขออภัยมาไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 

นายกิตติวัฒน์ สุวรรณวรางกูร 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ลักษณะของธุรกิจ Coworking Space 
 
 ธุรกิจให้เช่าพ้ืนที่ภายในอาคารขนาด 100-200 ตารางเมตร เป็นรายชั่วโมงหรือเหมา
จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ลูกค้าได้ใช้พ้ืนที่ในการท้างานส่วนตัว นัดคุยงาน ประชุมงาน และอ่าน
หนังสือหรือติวหนังสือ เป็นต้น รวมไปถึงการให้บริการเสริมในการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในร้าน และให้บริการสัญญาณ Free WIFI เพ่ือใช้ท้างานอีกด้วย 

1. Value Proposition ธุรกิจให้ เช่าพ้ืนที่ภายในอาคารเพ่ือใช้ท้างาน นัดคุยงาน 
ประชุมงาน และอ่านหนังสือหรือติวหนังสือ พร้อมการให้บริการสัญญาณ WIFI ฟรี 

2. Target market กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ คือ กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีและโท 
กลุ่มคนท้างานประจ้ากลุ่มคนท้างานอาชีพอิสระ และกลุ่มคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

3. Core Capabilities พ้ืนที่ภายในอาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการ
ท้างานทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี ไวท์บอร์ด ปลั๊กสามตา สัญญาณ WIFI โดยเน้นการออกแบบสถานที่ให้ทันสมัยให้
เหมาะสมกับการใช้ท้างานของกลุ่มลูกค้า 

4. Partner Networkพันธมิตรของธุรกิจ คือ ผู้ จัดจ้าหน่ ายวัตถุดิบ  อาหารสด 
เครื่องดื่ม เมล็ดกาแฟเพ่ือน้ามาปรุงและจ้าหน่ายภายในร้าน 

5. Revenue Steam รายได้มาจากค่าเช่าพ้ืนที่แบบรายชั่วโมง เหมาจ่ายรายวัน และ
เหมาจ่ายรายเดือน รวมทั้งรายได้จากการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
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Key Partners 
ผู้จ้าหน่ายอาหารสด
เครื่องดื่มเมล็ดกาแฟ 
เพื่อน้ามาปรุงและ
จ้าหน่ายภายในร้าน 

Key Activities 
การให้บริการและอ้านวย
ความสะดวกให้กับลกูค้า
รวมทั้งดูแลความสะอาด
ภายในร้านใหพ้ร้อม
ให้บริการอยู่เสมอ 

Value Propositions 
พื้นที่ภายในอาคารที่
ให้เช่า ส้าหรับทา้งาน 
ประชุมงาน และอา่น
หนังสือ 

Customer 
Relationships 
- การให้บริการและ
อ้านวยความสะดวกของ
พนักงาน 
- การโฆษณาบนเฟจบุ๊ค
ส้าหรับให้ผู้ที่สนใจได้มา
ศึกษาหาข้อมูลส้าหรับ
ตัดสินใจ รวมถึงพูดคุย
และแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ 

Customer 
Segments 
- กลุ่มนักศึกษาที่
ต้องการหาสถานที่ไว้
ท้างานกลุ่มหรืออา่น
หนังสือ 
- กลุ่มคนท้างาน
ทั่วไปที่ต้องการหา
สถานที่ไว้ส้าหรับ
ท้างาน 
- กลุ่มคนรับท้างาน
อิสระ 
 

Key Resources 
- พื้นที่ภายในร้าน

Coworking Space 
- เงินลงทุน 
- พนักงานและคน

ท้าอาหาร เครื่องดื่ม 

Channels 
- หน้าร้านที่ลูกค้า
สามารถเดินทางมาใช้
บริการ 

Cost Structure 
- ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคาร 
- ค่าจ้างพนักงาน 
- ค่าอาหารสด เครื่องดื่ม และเมล็ดกาแฟ 
- ค่าโฆษณา 

Revenue Streams 
- รายได้มาจากค่าเช่าพื้นที่ รวมทั้งรายได้จากการจ้าหน่าย

อาหารและเครื่องดื่ม 

 
ภาพที่ 1.1 Business Canvas Model ของ ธุรกิจ Coworking Space 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก http://thaimarketing.in.th/2015/01/29/business-model-canvas/ 

 
1.2 ที่มาและความน่าสนใจของธุรกิจ 
 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ธุรกิจ Coworking Space มีอัตราเติบโตสูงมากในไทยโดยในปี 
พ.ศ. 2558 มีอัตราการเติบโตถึง 36% (Money Channel, 2559) ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจ 
Start-Up และกลุ่มคนท้างานอาชีพอิสระหรือ Freelance ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการท้างานมาก
ขึ้น 

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเติบโตเป็นอย่างมากในเรื่องของธุรกิจ Start-up 
โดยมี Start-up ที่ได้รับเงินลงทุนจาก Venture ถึง 71 ราย คิดเป็นมูลค่า 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
จากในปี พ.ศ. 2555 ที่มี Start-up เพียงแค่ 3 รายที่เคยได้รับเงินลงทุน คิดเป็นมูลค่า 2.1 ล้าน
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ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมี Venture ที่ร่วมลงทุนในธุรกิจ Start-up ของไทยมากกว่า 60 ราย และ
มีผู้ก่อตั้ง Start-up จ้านวน 8 รายที่สามารถ Exit ออกจากตลาดได้ (Techsauce Team, 2559) ใน
ความคิดของคุณเรืองโรจน์ พูนผล หรือคุณกระทิงผู้เป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการ  Start-up รุ่นใหม่ 
พบว่าหากประเมินภาพรวมจ้านวน Start-up ในประเทศไทยจาก 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันจ้านวน 
Start-up ของประเทศไทยมีจ้านวนอยู่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน่าจะสามารถขับขึ้นไปที่ 50 
เปอร์เซ็นต ์(Smethailandclub.com, 2556) 

ในภาพรวมของ Freelance คาดการณ์ไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 จากแรงงานทั้งหมด
ของสหรัฐอเมริกาจะมีกลุ่มคนท้างานอาชีพอิสระจ้านวน 60 ล้านคน หรือเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 
40 จากปี พ.ศ. 2559 ที่มีจ้านวน Freelance มากถึง 53 ล้านคนหรือเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 34 ของ
คนท้างานชาวอเมริกาทั้งหมด สามารถสร้างรายได้ทั้งหมด 715 พันล้านดอลลาร์ (KHUNPRAJUAB 
'S BLOG, 2016) 

ส่วนในประเทศไทยกลับยังไม่มีการส้ารวจถึงจ้านวนกลุ่มคนท้างานอาชีพอิสระว่ามี
จ้านวนเท่าใด แต่ก็คาดการณ์ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
53.5 ของผู้ท้างานทั้งหมด (สุชาดา ชุติมาวรพันธ์, 2556) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคน Generation 
Y ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2538 อันเนื่องมาจากลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ที่ต้องการความยืดหยุ่น
ในการท้างาน ต้องการความสมดุลระหว่างการท้างานกับชีวิตส่วนตัว ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตที่อ้านวยให้สามารถท้างานที่ไหนเวลาใดก็ได้ 

ด้วยเหตุนี้จึงท้าเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ให้บริการด้านพ้ืนที่ในการท้างานให้กับผู้ที่เริ่ม
ธุรกิจ Start-up และกลุ่มคนท้างานอาชีพอิสระที่ เรียกว่า Coworking Space โดย Coworking 
Space ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในเมือง San Francisco ประเทศอเมริกา ซึ่งมีชื่อ
ว่า The Hat Factory ถูกก่อตั้งโดย Bermie DeKoven นักพัฒนาเกม ที่ต้องการหาสถานที่ท้างาน
แหล่งใหม่เพ่ือหลีกหนีการท้างานที่ต้องอยู่แต่ในออฟฟิศ ในระหว่างนั่งในร้านกาแฟจึงเกิดแรงบันดาล
ใจที่จะสร้างสถานที่ท้างานที่มีบรรยากาศส่งเสริมให้คนที่ไม่รู้จักกันมานั่งท้างานร่วมกันได้อย่างเป็น
กันเอง (KWANKHAO, 2555) ปัจจุบันธุรกิจ Coworking Space เป็นที่ธุรกิจที่ก้าลังได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในกลุ่มคนวัยท้างานรุ่นใหม่ กลุ่มคนท้างานอาชีพอิสระ และเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการ
เปลี่ยนบรรยากาศในการท้างาน 

จากรายงาน “พ้ืนที่ Co-working Space ในเอเชียแปซิฟิกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง: ดี
หรือไม่?” ของซีบีอาร์อี พบว่าในปี พ.ศ. 2558 ทั่วโลกมีการเพ่ิมขึ้นของ Coworking Space อย่าง
มากโดยเพิ่มจาก 75 แห่งในปี พ.ศ. 2550 เป็น 7,800 แห่ง ในปี พ.ศ. 2558 

ในทวีปเอเชียแปซิฟิกธุรกิจ Coworking Space ส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นจุด
เชื่อมต่อที่ส้าคัญไปยังเมืองอ่ืนๆ (Gateway City) เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ โตเกียว ซิดนีย์ และ
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เมลเบิร์น ซึ่งมีจ้านวน Coworking Space รวมกันกว่า 300 แห่ง โดยที่ 100 แห่งอยู่ในโตเกียว และ 
40-60 แห่งอยู่ที่ฮ่องกง สิงคโปร์ และเซี่ยงไฮ้ (FORBES THAILAND STAFF, 2559) 

 

 
 
ภาพที่ 1.2 การขยายตัวของธุรกิจ Coworking Space ในเอเชียแปซิฟิก 
ที่มา: แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 
Coworking Space ในประเทศไทยเริ่มต้นจากวิกฤตเหตุการณ์น้้าท่วมครั้งใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้คุณอมฤต เจริญพันธ์ และครอบครัวต้องหนีน้้าไปอาศัยอยู่ที่
พัทยา โดยในการท้างานของคุณอมฤตจะต้องอาศัยร้านกาแฟเพ่ือหาสัญญาณ WiFi ไว้ใช้ในการ
ท้างาน จึงเป็นจุดพลิกผันที่ท้าให้คุณอมฤตเริ่มหันมาสนใจแนวคิดของ Coworking Space ในปี พ.ศ. 
2555 จึงได้เปิดCoworking Space แห่งแรกในประเทศไทยชื่อว่า HUBBA Coworking Space (สุวิทย์ 
วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2547) ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ้านวน Coworking Space ทั้งหมด 71 ร้านทั่ว
ประเทศคิดเป็น 46 ร้านในกรุงเทพมหานคร และมากกว่า 25 ร้านตามหัวเมืองต่างจังหวัดใหญ่ๆ เช่น 
ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น มีการคิดค่าใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่ 220-350 บาทต่อวัน (Money Channel, 
2559) ด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์การท้างานของคนรุ่นใหม่จึงท้าให้ธุรกิจ  Coworking 
Space สามารถเติบโตถึง 42% ในปี พ.ศ. 2559 จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่าธุรกิจ Coworking 
Space เป็นธุรกิจจะสามารถเติบโตเป็นอย่างมาในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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ภาพที่ 1.3 จ้านวนร้าน Coworking Space ในประเทศไทย 
ที่มา: Hubba Co., Ltd. and Colliers International Thailand Research 

 
1.3 เหตุที่เลือกท ากิจการนี้เป็นแผนธุรกิจ 
 

1.3.1 โอกาสในการเติบโตจากการพฤติกรรมการท างานของกลุ่มคน Generation 
Y ในอนาคต 

จากพฤติกรรมการท้างานที่เปลี่ยนไปของกลุ่มคน Generation Y ที่หันมา
ประกอบอาชีพส่วนตัวกันมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ SME Start-Up และอาชีพอิสระท้าให้กลุ่มคนเหล่านี้
ต้องการสถานที่ไว้ท้างานโดยไม่ต้องการลงทุนในการสร้างออฟฟิศ เพราะยังเห็นถึงความไม่แน่นอนใน
การเริ่มต้นธุรกิจ รวมทั้งการต้องที่จะเปลี่ยนบรรยากาศในการท้างานและเจอสังคมหรือกลุ่มคนใหม่ๆ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการธุรกิจให้กับตนเอง ท้าให้ผู้เขียนเห็นโอกาสของการท้าธุรกิจ Coworking Space 
ที่จะมาเติมเต็มความต้องการที่มีมากข้ึนของกลุ่มคนเหล่านี้ 

1.3.2 การกระจายตัวของธุรกิจที่ยังไม่ครอบคลุม 
ถึงแม้ว่าจากการส้ารวจจ้านวนร้าน Coworking Space ในกรุงเทพมหานครจะ

มีมากถึง 46 แห่ง แต่เมื่อลองพิจารณาดูแล้วพบว่า ธุรกิจ Coworking Space เหล่านั้นมักจะมีการ
กระจุกอยู่ในท้าเลที่เป็นจังหวัดกรุงเทพฯชั้นในที่เป็นแหล่งธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ท้าให้ยังมีโอกาสส้าหรับ
ธุรกิจ Coworking Space ที่จะเปิดใหม่ในท้าเลที่เป็นจังหวัดกรุงเทพฯรอบนอกที่อยู่ใกล้เคียงกับ
สถานศึกษาต่างๆ และแหล่งชุมชนได้ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์สถานการณ์ 

 
2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรม 
 
 อุตสาหกรรม Coworking Space เป็นธุรกิจให้บริการเช่าพ้ืนที่สามารถแบ่งประเภท
ของ Coworking Space ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ตามลักษณะการใช้งานของกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้ 
(Become Nomad, 2016) 

 
2.1.1 Total Office 

Coworking Space ที่ถูกออกแบบมาส้าหรับกลุ่มคนที่ใช้ท้างานในรูปแบบของ
ออฟฟิศหรือใช้ติดต่องานกับลูกค้า ทั้งในงานด้านธุรกิจ กฎหมาย PR agent บัญชี เป็นต้น โดย
บรรยากาศมีความเป็นทางการและมีความเป็นส่วนตัว มีอุปกรณ์เกี่ยวกับส้านักงานออฟฟิศไว้คอย
ให้บริการ การตั้งราคาส้าหรับใช้บริการพ้ืนที่จะค่อนข้างสูง แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการพ้ืนที่
ในระยะเวลาไม่นานมากนัก 

2.1.2 Coworking Places 
Coworking Space ที่ถูกออกแบบมาส้าหรับกลุ่มคนที่ท้างานอาชีพอิสระ หรือ

กลุ่มนักเรียนนักศึกษาให้เหมาะส้าหรับการท้างานส่วนตัวและพบเจอผู้คน บรรยากาศภายในร้านจะ
ถูกตกแต่งให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ไม่เป็นทางการมากนัก โดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใช้บริการจะใช้บริการ
เช่าพ้ืนที่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และการตั้งราคาส้าหรับใช้บริการพ้ืนที่จะมีการตั้งราคาที่ไม่ค่อย
สูงมากนัก 

2.1.3 Startup-oriented incubators 
Coworking Space ที่ถูกออกแบบมาส้าหรับกลุ่มคนที่ท้าธุรกิจ Start-up โดย

สภาพแวดล้อมของร้านจะต้องถูกออกแบบมาให้กลุ่มคน Start-up สามารถที่จะติดต่อพบปะกับ 
Start-up อีกกลุ่มได้ ดังนั้นบางครั้ง Coworking Space ประเภทนี้เปิดให้บริการกับผู้ที่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจ Start-up เท่านั้น เพ่ือที่จะให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้แชร์ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน อีกทั้ง 
Coworking Spaceประเภทนี้ อาจมีการสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนหรืออบรมความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับ Start-up เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านั้นน้าไปใช้พัฒนาธุรกิจของตนเองได้ 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ผู้ เขียนจะน้าเครื่องมือที่ชื่ อว่า DPEST 
Analysis มาใช้วิเคราะห์ภาพรวมเพ่ือหาปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ Coworking Space ดังนี้ 

 
2.2.1 สภ าพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ (Demography Factors) (+) 

ปัจจุบันกลุ่มแรงงานหลักในประเทศไทยคือกลุ่มคนที่มีอายุ 15-59 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 66.7 ของประชากรไทย และเมื่อพิจารณาลงไปอีกจะพบว่า กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นคน กลุ่มคน
ในยุคGeneration Y โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 ของตลาดแรงงานไทย หรือคิดเป็นจ้านวนคน 
27.5 ล้านคนและจะเพ่ิมขึ้นในอนาคตข้างหน้า กลุ่มคน Generation Y ส่วนใหญ่จะมีอายุ 18-34 ปี 
หรือ เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523 -2539 เติบโตมาในยุคดิจิตัล มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเชื่อว่า
ความสามารถของคนวัดกันที่ผลของงาน ไม่ได้วัดกันที่จ้านวนชั่วโมงในการท้างานกลุ่มคนท้างาน 
Generation Y กว่าร้อยละ 60 ต้องการความยืดหยุ่นในการท้างาน เช่นสามารถเปลี่ยนเวลาการเข้า
งาน หรือสามารถท้างานจากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้ (ทับขวัญ หอมจ้าปา , 2557) จึงคาดว่าปัจจัยด้าน
ด้านประชากรศาสตร์จะส่งผลดีต่อธุรกิจ Coworking Space 

2.2.2 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political Factors) (+) 
ปัจจัยทางด้านการเมืองของประเทศไทยส่งผลกระทบเชิงบวกกับธุรกิจ 

Coworking Space เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องการจัดตั้ง
กองทุนร่วม การลดภาษีเงินได้ส้าหรับผู้ประกอบการ SME โดยธุรกิจ Coworking Space ถือเป็น
ธุรกิจขนาดย่อมที่มีสิทธิในการลดหย่อนการเสียภาษีถ้ามีก้าไรต่อปี 300,001 บาทขึ้นไปจะได้รับการ
ลดหย่อน 5% และถ้ามีก้าไรต่อปี 3,000,001 บาทขึ้นไปจะได้รับการลดหย่อน 10% นอกจากนี้ยัง
ได้รับผลดีจากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่้า 4% ของธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง
มาตรการปรับหลักเกณฑ์ค้้าประกันสินเชื่อส้าหรับธุรกิจขนาดย่อมที่ขาดหลักประกันค้้าเงินกู้อีกด้วย  
(Blognone, 2558) จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อ
ธุรกิจ Coworking Space 

2.2.3 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) (+) 
ภาพรวมเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาพบว่ามีการเติบโตภาพรวมของ

เศรษฐกิจไทยอยู่ที่ระดับ 3.3% ถือว่าเป็นการเติบโตที่ต่้ากว่าศักยภาพ แต่คาดการณ์ว่าการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2560 จะมีการเติบโตที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของ
รัฐบาลซึ่งเป็นการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ บวกกับเอกชนที่จะร่วมลงทุนเพ่ิมมากขึ้นจะท้าให้เศรษฐกิจ
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ฟ้ืนตัว ครัวเรือนมีรายได้สูงขึ้น (ไทยโพสต์ , 2559) ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกล้าที่จะหันมาใช้
บริการธุรกิจ Coworking Space อันจะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจ Coworking Space 

2.2.4 สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม และวัฒนธรรม (Sociocultural Factors) (+) 
ปัจจุบันลักษณะการท้างานของคนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดย

เห็นได้จากการที่คนท้างานประจ้าลาออกมาท้างานอาชีพอิสระกันเพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้ว่าไม่มีการส้ารวจ
ถึงจ้านวนกลุ่มคนท้างานอาชีพอิสระว่ามีมากเท่าใด แต่ก็คาดการณ์ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2555 เป็นสัดส่วนร้อยละ 53.5 ของผู้ท้างานทั้งหมด อันเนื่องมากจากพฤติกรรมการท้างานที่
เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มคน Generation Y เริ่มเข้ามาเป็นแรงงานหลักของประเทศมากขึ้นและ
รวมถึงการลาออกจากงานประจ้าเพ่ือมาประกอบธุรกิจส่วนตัวอันเนื่องมาจากการสนับสนุนของ
นโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาตามแผนหนุน SMEs ระยะเร่งด่วนปี 58 ที่มองว่า SMEs มีสัดส่วนรายได้คิด
เป็นร้อยละ 13.0 ของ GDP จะสามารถเพ่ิมขึ้นได้ถึงร้อยละ 38 ของGDP ถ้ารัฐบาลให้การสนับสนุน 
(ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2557) 

จากสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมในการท้างานที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ
ไทยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจ Coworking Space สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต 

2.2.5 สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) (+) 
ในปัจจุบันเป็นยุคของ Information technology คือยุคที่ทุกอย่างถูกเชื่อมโยง

เข้าหากันด้วยเทคโนโลยี ท้าให้การพัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ของประเทศไทยถูก
เชื่อมโยงไว้กับโครงข่ายการสื่อสารทั้งแบบไร้สายและมีสาย บวกกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่สู่
ระบบดิจิตอลภายใต้แนวโน้มใหญ่ 4 ประการคือ Big Data, Cloud Computing, Software as a 
Service (SAAS) และ Internet of Thing โดยที่กระแส Internet of Thing ก้าลังเป็นแนวโน้มใหญ่ที่
จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของผู้คนในประเทศ 

จากข้อมูลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พบว่า ประชากรไทยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น และคาดว่า
เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกว่าตามการเติบโตของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Broadband และการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Smart Phone นอกจากนี้การวางเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ 
3G/4G ที่ครอบคลุมมากขึ้นของเจ้าของโครงข่ายสัญญาณ ยิ่งเป็นตัวเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และพฤติกรรม
การท้างานของผู้คนในประเทศท่ีจะสามารถท้างานที่ไหนเวลาใดก็ได้ อันจะเป็นโอกาสที่จะท้าให้ธุรกิจ 
Coworking Space สามารถเติบโตตามไปด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ธุรกิจ Coworking Space 
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2.3 การประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม 
 

ในการประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม ผู้เขียนได้ใช้ 5  Forces Model ของ 
Michael E. Porter มาใช้ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

 
2.3.1 อ าน าจก ารต่ อ รอ งข อ งผู้ ป้ อ น ปั จ จั ย ผ ลิ ต  (Bargaining Power of 

Suppliers) (-,+) 
ธุรกิจ Coworking Space จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยเจ้าของอาคาร

สถานที่ เพ่ือท้าการเช่าอาคารและใช้ในการลงทุนพัฒนาตกแต่งสถานที่ให้มีความเหมาะสมตามความ
ต้องการของลูกค้าจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนจะต้องท้าข้อตกลงสัญญาที่ชัดเจนกับเจ้าของอาคาร
สถานที่ เพ่ือเป็นการป้องกันการยกเลิกสัญญาหรือการขึ้นราคาค่าเช่าที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากฝ่าย
เจ้าของอาคารสถานที่ อันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของธุรกิจ Coworking Space ในภาย
ภาคหน้าได้ ดังนั้นปัจจัยด้านอ้านาจการต่อรองของผู้ป้อนปัจจัยผลิตจะส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจ 
Coworking Space 

แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ธุรกิจ Coworking Space จะมีการให้บริการในเรื่องของ
อาหารและเครื่องดื่มด้วยโดยผู้ป้อนปัจจัยผลิตคือผู้จัดจ้าหน่ายวัตถุดิบต่างๆ เช่น เมล็ดกาแฟ เนื้อ 
สัตว์ ผักสด โดยผู้จัดจ้าหน่ายวัตถุดิบเหล่านี้ต่างก็มีอยู่มากมายในท้องตลาดให้เลือกใช้บริการ ดังนั้น
ปัจจัยด้านอ้านาจการต่อรองของผู้ป้อนปัจจัยผลิตก็ยังจะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจ Coworking Space 
ด้วยเช่นกัน 

2.3.2 อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of consumers) (-,+) 
เมื่อพิจารณาถึงการใช้บริการพ้ืนที่ของธุรกิจ Coworking Space พบว่าไม่ได้ถือ

เป็นสิ่งจ้าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่จะขาดไม่ได้ ถึงแม้ธุรกิจ Coworking Space จะเป็นธุรกิจที่สามารถตอบ
โจทย์ปัญหาของกลุ่มลูกค้าหลายๆ กลุ่มได้เป็นอย่างดี แต่ลูกค้าก็มีตัวเลือกอ่ืนที่สามารถตอบโจทย์
ปัญหาของลูกค้าได้เช่นกัน เช่น ร้านกาแฟที่มีการให้บริการด้านพ้ืนที่การใช้งานภายในร้าน จึงเป็น
เหตุผลให้ปัจจัยเรื่องอ้านาจการต่อรองของผู้ซื้อส่งผลเชิงลบกับอุตสาหกรรม Coworking Space 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากกระแสการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มคนที่หันมาท้างาน
อาชีพอิสระท่ีเพ่ิมข้ึนบวกกับพฤติกรรมการท้างานของกลุ่ม Generation Y ที่ต้องการความยืดหยุ่นใน
การท้างานโดยไม่ยึดติดกับสถานที่ในการท้างานจึงท้าให้ธุรกิจ Coworking Space มีโอกาสที่จะ
เติบโตมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าปัจจัยด้านอ้านาจการต่อรองของผู้ซื้อยังจะส่งผลเชิงบวกต่อ
ธุรกิจ Coworking Space อีกด้วยเช่นกัน 
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2.3.3 การแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current 
Competitors) (-,+) 

ด้วยกระแสการธุรกิจ Start-up ที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มการหันมา
ท้างานอาชีพอิสระ และธุรกิจส่วนตัวของกลุ่มคนในยุค Generation Y จึงท้าให้มีนักลงทุนจ้านวนไม่
น้อยเล็งเห็นโอกาสที่จะมาลงทุนในธุรกิจ Coworking Space เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้ากลุ่มนี้ 
ส่งผลให้ธุรกิจ Coworking Space ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อีก
ทั้งร้าน Coworking Space ส่วนใหญ่ก็มักจะมีลักษณะการให้บริการที่ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นัก 
จึงเป็นเหตุผลว่าการแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรมเดียวกันจะส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรม 
Coworking Space 

แต่เมื่อพิจารณาถึงการกระจายตัวของธุรกิจ Coworking Space ทั้ง 46 แห่งใน
จังหวัดกรุงเทพฯแล้วพบว่าธุรกิจ Coworking Space เหล่านี้มักจะกระจุกอยู่ในท้าเลที่เป็นจังหวัด
กรุงเทพฯชั้นในที่เป็นแหล่งธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ จึงท้าให้ยังมีโอกาสส้าหรับธุรกิจ Coworking Space 
ที่จะเปิดใหม่ในท้าเลที่เป็นจังหวัดกรุงเทพฯรอบนอกที่อยู่ใกล้ เคียงกับสถานศึกษาต่างๆ และแหล่ง
ชุมชนที่มีคู่แข่งไม่มากได้ ดังนั้นปัจจัยด้านการแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรมเดียวกันยังส่งผลกระทบเชิง
บวกต่ออุตสาหกรรม Coworking Space อีกด้วย 

2.3.4 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) (-) 
ด้วยลักษณะของตัวธุรกิจ Coworking Space ที่เป็นการให้บริการด้านพ้ืนที่ใน

การท้างาน ซึ่งมีลักษณะการให้บริการคล้ายคลึงกับร้านกาแฟทั่วไปที่มีการให้ริการด้านสถานที่ไว้
ส้าหรับดื่มกาแฟหรือรับประทานอาหาร อีกทั้งด้วยการเติบโตอย่างเต็มที่ของธุรกิจร้านกาแฟที่
ค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน จึงมองว่าภัยคุกคามจากร้านกาแฟจะมีผลกระทบในเชิงลบต่ออุตสาหกรรม 
Coworking Space 

2.3.5 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants) (-) 
เนื่องจากธุรกิจ Coworking Space เป็นธุรกิจที่มีเพียงการลงทุนมากในช่วงแรก

ที่ ในเรื่องของค่าเช่าที่ การออกแบบและตกแต่งร้าน การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเลือก
หาท้าเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการลงทุน ดังนั้น หากคู่แข่งรายใหม่มีเงินลงทุนที่มากพอและท้าเลที่ตั้งที่
เหมาะสม ก็สามารถเข้ามาแข่งขันในอุสาหกรรมนี้ได้ไม่ยาก ด้วยเหตุนี้ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่นี้
จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม Coworking Space ในเชิงลบ 
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ภาพที่ 2.1 Five Forces Model ของธุรกิจ Coworking Space 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Incquity. 5 Forces Model เครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
– ตอนที่ 1 สืบค้นจาก http://incquity.com/articles/5-forces-model 

 
2.4 การวิเคราะห์คู่แข่ง 
 

ในการท้าธุรกิจการส้ารวจการวิเคราะห์คู่แข่งขันในตลาดจะท้าให้สามารถทราบถึง
ความสามารถของคู่แข่งขันแต่ละราย เพ่ือใช้ในการวางแผนและก้าหนดกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมที่
จะแข่งขันกับกับคู่แข่งในตลาดต่อไปได้ โดยเกณฑ์ที่ใช้ก้าหนดกรอบคู่แข่งคือ ระยะเวลาการเดินทาง
จากธุรกิจ Coworking Space ของผู้เขียนที่ตั้งอยู่ภายในโครงการ The Sense Pinklao ถ.บรมราช
ชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปยังคู่แข่งไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาก้าหนดคู่แข่งทางตรง ทางอ้อม และสินค้าทดแทนด้วยปัจจัย 2 
ปัจจัยคือ 

1. ประเภทของธุรกิจที่มีให้บริการด้านสถานที่ เนื่องจากธุรกิจ Coworking Space 
เป็นธุรกิจให้บริการด้านสถานที่ไว้ส้าหรับท้างาน ซึ่งอาจจะมีลักษณะการให้บริการที่ซ้อนทับกับธุรกิจ
ร้านกาแฟหรือร้าน Fast Food ที่ยินดีให้บริการพ้ืนภายในร้านไว้ส้าหรับท้างานเมื่อมีการสั่งกาแฟหรือ
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อาหารจากทางร้าน แต่อาจไม่มีความสะดวกสบายในการใช้บริการพ้ืนที่เพ่ือการท้างานเท่ากับร้าน
Coworking Space จึงได้น้าปัจจัยนี้มาเป็นตัวก้าหนดสินค้าทดแทน 

2. ประเภทของร้าน Coworking Space เพ่ือน้ามาแบ่งประเภทของคู่แข่ง Coworking 
Space ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังข้อมูลในหัวข้อ 2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมที่สามารถแบ่งประเภท
ของ ธุรกิจ Coworking Space ได้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 Total office คือ Coworking Space ส้าหรับที่ถูกออกแบบมาส้าหรับกลุ่มคน
ที่ใช้ติดต่องานกับลูกค้า หรือท้างานออฟฟิศ 

2.2 Coworking places คือ Coworking Space ที่ถูกออกแบบมาส้าหรับกลุ่มคน
ที่ท้างานอาชีพอิสระ หรือนักเรียนนักศึกษา 

2.3 Startup-oriented incubators คือ Coworking Space ที่ ถูกออกแบบมา
ส้าหรับกลุ่มคนที่ท้าธุรกิจ Start-up 

โดยลักษณะCoworking Space ของผู้เขียนจะเป็น Coworking Space ในรูปแบบ 
Coworking places ที่ให้บริการส้าหรับกลุ่มลูกค้าที่ท้างานอาชีพอิสระเพ่ือใช้ในการท้างานส่วนตัว 
รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาเพ่ือใช้ในการอ่านหรือติวหนังสือ 

 
2.4.1 คู่แข่งทางตรง 

ร้าน Coworking Space ที่ ถูกออกแบบมาในรูปแบบ Coworking Places 
ส้าหรับกลุ่มคนทีท่้างานอาชีพอิสระ หรือนักเรียนนักศึกษา 

2.4.1.1 Poolsub Space 
เป็น  Coworking Space ที่ท้ ามาในรูปแบบ Coworking Places ที่

ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานตั้งอยู่ในย่านคลองสาน ไม่ไกลจากออฟฟิศย่านสีลม ย่านสาทร 
และย่านเจริญกรุง โดยได้ดัดแปลงอาคารที่เคยเป็นโรงงานท้าเสื้อผ้าและคลังสินค้าของเล่นมาเป็น 
Coworking Space ภายในอาคารแบ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดเป็น 4 ชั้น ตกแต่งพ้ืนด้วยหญ้าเทียมสีเขียวให้
ความรู้สึกที่ผ่อนคลายเวลาท้างาน รวมทั้งมีแบ่งโซนพ้ืนที่เป็นห้องประชุม และโซนนั่งเล่นแยกออก
จากโซนท้างานอย่างชัดเจน ภายใต้การบริหารงานของคุณภณ ฉัตรธารากุล (ภณ Chattharakul, 
2559) 
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ภาพที่ 2.2 บรรยากาศและการตกแต่งภายใน Poolsub Space 
ที่มา: Coworkingvisa. (2016). Poolsub Space สืบค้นจาก 
http://coworkingvisa.tcdc.or.th/venue/26/Poolsub%20Space/2016-12-07 

 
ท าเลที่ตั้ง: 56/5 ซอยเจริญนคร 8 ถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง: ท้าเลที่ตั้งของ Poolsub Space ที่อยู่ใกล้ไอคอนสยาม (ICON 

SIAM) แหล่งที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าที่ก้าลังจะเกิดขึ้น ท้าให้สถานที่นี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่าง
ยิ่งส้าหรับกลุ่มคนย่านฝั่งธนบุรี อีกทั้งยังอยู่ใกล้ BTS กรุงธนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีทองสถานี Icon 
Siam ในอนาคต 

จุดอ่อน: ท้าเลที่ตั้งของ poolsub Space เป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใน
ซอยเจริญนคร 8 ท้าให้ยากท่ีจะพบเห็นได้ง่าย 

2.4.2 คู่แข่งทางอ้อม 
ร้าน Coworking Space ที่ถูกออกแบบมาในรูปแบบ Total office ส้าหรับกลุ่ม

คนที่ใช้ติดต่องานกับลูกค้า หรือท้างานออฟฟิศ หรือรูปแบบ Startup-oriented incubators ส้าหรับ
กลุ่มคนที่ท้าธุรกิจ Start-up 

2.4.2.1 Comet Office 
เป็น Coworking Space ที่ท้ามาในรูปแบบ Total office ที่ใช้ส้าหรับ

กลุ่มคนที่ใช้ติดต่องานกับลูกค้า หรือท้างานออฟฟิศ ขนาดพ้ืนที่ 7-50 ตารางเมตร ด้วยการตกแต่ง
แบบส้านักงานสไตล์โมเดิร์นลอฟท์พร้อมใช้งาน เพ่ือรองรับการติดต่องานทางธุรกิจตั้งแต่บริษัทขนาด
ย่อมจนถึงขนาดกลาง ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานี BTS วงเวียนใหญ่ สามารถเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจที่
สาทร-สีลมเพียง 10 นาที รวมไปถึงโครงการที่ก้าลังเกิดใหม่อย่าง The Icon Siam (COMET 
OFFICE, 2558) 



Ref. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNK

 
 

14 

 

 
 
ภาพที่ 2.3 บรรยากาศและการตกแต่งภายใน Comet Office 
ที่มา: COMET OFFICE. โครงการ Comet Office สืบค้นจาก 
http://cometoffice.com/th/projectinfo/ 

 
ท าเลที่ตั้ง: BTS วงเวียนใหญ่ Exit 3 เลขที่ 35/5 ถ. กรุงธนบุรี แขวง

คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ข้อดี: ติดสถานี BTS วงเวียนใหญ่ และอยู่ใกล้โครงการThe Icon Siam 
ข้อเสีย: เนื่องจากเป็น Coworking Space ที่เหมาะส้าหรับไว้ติดต่องาน

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ท้าให้ราคาค่าบริการที่ค่อนข้างสูง 
2.4.3 สินค้าทดแทน 

เป็นประเภทของธุรกิจที่มีให้บริการด้านสถานที่  เช่นเดียวกับ Coworking 
Space แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักไว้ส้าหรับท้างานหรือติดต่อธุรกิจซึ่งก็คือธุรกิจร้านกาแฟหรือร้าน 
Fast Food ที่มีระยะเวลาการเดินทางห่างจากธุรกิจของผู้เขียนไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

2.4.3.1 TOM N TOMS สาขา The Sense Pinklao 
TOM N TOMS เป็นร้านกาแฟที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศเกาหลี จนมีสาขา

กว่า 300 แห่งในเกาหลี แล้วจึงขยายไปยัง สิงคโปร์ จีน ออสเตรเลีย อเมริกา ฮ่องกง และประเทศ
ไทยTOM N TOMS ได้เลือกใช้เมล็ดกาแฟ Arabica ที่ผ่านการคัดเกรดชั้นดี แล้วน้ามาคั่วในแบบ
เกาหลี จนได้รสชาติที่ เข้มข้นแต่ก็มีสารคาเฟอีนต่้ากว่า Arabica ทั่วไปมาเป็นจุดเด่นของร้าน 
(Dbzthai, 2555) TOM N TOMS สาขา the Sense Pinklao เป็นร้านที่มีพ้ืนที่ 2 ชั้น อยู่ด้านหน้า
โครงการ The Sense Pinklao เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีและโท รวมทั่วกลุ่มคนที่ท้างานอาชีพอิสระ 
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ภาพที่ 2.4 บรรยากาศและการตกแต่งภายใน TOM N TOMS สาขา The Sense Pinklao 
ที่มา: Black jacket. (2557). ร้าน TOM N TOMS COFFEE (ทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟ่ี) The Sense 
สืบค้นจาก 
https://www.wongnai.com/reviews/acb2b397c919453eae0a52d37148c4c9?ref=ct 

 
ท าเลที่ตั้ง: 71/50 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง: ทางร้านมีการเปิดให้บริการตลอด24 ชม นอกจากนี้ TOM N 

TOMS สาขา The Sense Pinklao ตั้งอยู่ในท้าเลที่เหมาะสม ใกล้ศูนย์การค้า Central Pinklao อีก
ทั้งภายในโครงการ The Sense Pinklao ยังมีที่จอดรถมากมายไว้รองรับ 

จุดอ่อน: ราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านค่อนข้างแพง สัญญาณ 
WIFI ที่ให้บริการจะสามารถใช้ได้เมื่อมีการซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารภายในร้านแล้วเท่านั้น โดยจะใช้
เพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น และส่วนใหญ่มักพบว่าสัญญาณ WIFI ภายในร้านไม่ค่อยเสถียร รวมทั้งการ
ออกแบบพื้นที่ห้องประชุมที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นส่วนตัวเท่าท่ีควร 

2.4.3.2 Starbuck สาขา The Crystal SB Ratchapruek 
เป็นธุรกิจร้านขายกาแฟสดที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง Seattle ประเทศ

สหรัฐอเมริกา แล้วจึงเติบโตขยายสาขาเรื่อยมาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดย 
Starbuck มีรูปแบบการแข่งขันที่ไม่ได้มีจุดเด่นอยู่ที่กาแฟเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการสร้างความรู้สึ ก
ผูกพันระหว่างลูกค้าและพนักงานอันเป็นลักษณะเด่นของ Starbuck อีกด้วย (สตาร์บัคส์ ไทยแลนด์, 
2559) 
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ภาพที่ 2.5 บรรยากาศและการตกแต่งภายใน Starbuck สาขา The Crystal SB Ratchapruek 
ที่มา: Jeab ja. (14 พฤศจิกายน 2557). ร้าน Starbucks (สตาร์บัคส์) เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ สืบค้น
จาก https://www.wongnai.com/reviews/00c1160aa4d54e5eb7d7bbef3504a81f?ref=ct 

 
ท าเลที่ตั้ง: 555/1 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์แขวงบางขุนนนท์ เขตบาง

กรวยจังหวัดนนทบุรี 11130 
จุดแข็ง: เป็นร้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่อยู่จักของลูกค้า พนักงานมีการ

ให้บริการที่มีอัธยาศัยดี 
จุดอ่อน: ค่าอาหารและเครื่องดื่มมีราคาที่ค่อนข้างสูง ห้องประชุมงาน

หรือโต๊ะไว้ท้างานกลุ่มที่มีค่อนข้างน้อย รวมทั้งรูปแบบของโต๊ะ เก้าอ้ีเหมาะส้าหรับดื่มกาแฟ หรือ
นั่งเล่นเท่านั้น เนื่องจากร้าน Starbuck ไม่ได้มีการออกแบบร้านไว้ส้าหรับท้างานกลุ่มหรือติวหนังสือ 

2.4.3.3 Mcdonald’s สาขา Paseo Ratchapruek 
เป็นร้าน Fast Foodแบบ Drive In ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากเมือง San 

Bernadino ประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกแบบร้านอาหารให้เป็นรูปแปดเหลี่ยมท้าให้ลูกค้า
สามารถจอดรถสั่งอาหารได้ทั้ง 8 ด้านเพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ จนสามารถขยายสาขา
ออกไปมากกว่า 300 สาขาในอเมริกา และขยายสาขาไปต่างประเทศทั่วโลกกว่า 121 ประเทศ 
(Isaraporn patamaphansakul, 2556) ซึ่ง Mcdonald’s สาขา Paseo Ratchapruek ได้มีการ
ออกแบบร้านให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการในบริเวณนั้น โดยมีพ้ืนที่รับประทานอาหารที่
กว้างขวาง มีช่อง Drive In เพียงแค่ช่องเดียว รวมทั้งมีการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 



Ref. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNK

 
 

17 

 
 
ภาพที่ 2.6 บรรยากาศและการตกแต่งภายใน Mcdonald’s สาขา Paseo Ratchapruek 
ที่มา: OpenRiceTH. (2555). McDonald's (แมคโดนัลด์) สืบค้นจาก 
https://th.openrice.com/th/bangkok/p-mcdonalds-p108516 

 
ท าเลที่ตั้ง: 39, โครงการ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ โซน เมน สตรีท 

ห้อง F10, ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง: เป็นร้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่อยู่จักของลูกค้า เปิดให้บริการตลอด 

24 ชม และมีที่จอดรถมากมาย 
จุดอ่อน: การจัดส่วนพ้ืนที่ภายในร้านไม่เหมาะสมส้าหรับการท้างาน

เพราะส่วนใหญ่ร้าน Mcdonald’s จะมีการออกแบบพ้ืนที่ภายในร้านส้าหรับรับประทานอาหาร
เท่านั้น รวมทั้งภายในร้านยังไม่มีการให้บริการสัญญาณ WIFI อีกด้วย 

2.4.3.4 BlueSpace Coworking & Coffee Shop 
เป็นร้านอาหารและกาแฟ ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น Coworking 

Space แบบ Coworking places ที่ให้บริการส้าหรับการท้างานของลูกค้ากลุ่มที่ท้างานอาชีพอิสระ 
นักเรียนนักศึกษา หรือจัดประชุมงานต่างๆ ท้ากิจกรรมต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการโดยใช้ พ้ืนที่ของ
ร้านอาหารและกาแฟ นอกจากนั้นยังมีการกันพ้ืนที่ส่วนหนึ่งไว้ส้าหรับห้องประชุมงาน พร้อมบริการ
สัญญาณ WIFI ฟรี 
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ภาพที่ 2.7 บรรยากาศและการตกแต่งภายใน BlueSpace Co-Working & Coffee Shop 
ที่มา: BlueSpace Restaurant and Coffee Shop. (2559). Private Office | Bluespace_E 
สืบค้นจาก https://www. เฟซบุ๊ค.
com/BlueSpaceThailand/photos/a.676097345906557.1073741834.543129025870057/6
76097482573210/?type=3&theater 

 
ท าเลที่ตั้ง: 86/1 ตึกไทยวีรวัฒน์ ชั้น G ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล้าพู

ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง: มีท้าเลอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี จึงท้าให้เดินทาง

ได้สะดวก 
จุดอ่อน: การที่เป็นธุรกิจร้านกาแฟและอาหารแล้วปรับเปลี่ยนมาเป็น 

Coworking Space จึงท้าให้มีลูกค้าสองกลุ่มที่มาใช้บริการที่ร้าน โดยลูกค้ากลุ่มเดิมที่มาพักผ่อนและ
รับประทานอาหารมักจะส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพ้ืนที่ร้านไว้ท้างาน ประกอบพ้ืนที่การ
ท้างานก็ไม่ได้ถูกออกแบบเพ่ือใช้ส้าหรับใช้ท้างานตั้งแต่แรกจึงให้เกิดความไม่สะดวกในการท้างาน 

 
2.5 การวิเคราะห์ SWOT 
 

2.5.1 จุดแข็ง (Strengths) 
1. ท้าเลที่ตั้ งของ RUSTIC Coworking Space อยู่ ในโครงการ The Sense 

Pinklao มีที่จอดรถมากกมาย ใกล้ศูนย์การค้า Central Pinklao และแหล่งชุมชน 
2. ท้าเลที่ตั้งร้านใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรท่าพระจันทร์ โรงพยาบาลศิริราช และ Silpakorn University International College ซึ่ง
เป็นแหล่งของกลุ่มลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่ร้าน อีกท้ังยังเวลาในการเดินที่ไม่นาน 
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2.5.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1. RUSTIC Coworking Space เป็นร้าน Coworking Space ขนาดเล็ก ที่มี

ขนาดพ้ืนที่ไม่มาก 
2. ผู้ประกอบการไม่มีพ้ืนฐานในการท้าธุรกิจ Coworking Space มาก่อน 
3. ท้าเลที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าเหมือนกับ Coworking Space ที่อ่ืนๆ 

2.5.3 โอกาส (Opportunities) 
1. ธุรกิจ Coworking Space ก้าลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการท้างานที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มคน Generation Y ที่เป็น
กลุ่มคนส่วนใหญ่ของแรงงานไทยที่เพ่ิมข้ึน 

2. คู่แข่งในธุรกิจ Coworking Space ในปัจจุบันมักจะกระจุกตัวอยู่ในท้าเลที่
เป็นจังหวัดกรุงเทพฯชั้นในที่เป็นแหล่งธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ จึงยังท้าให้ยังมีโอกาสส้าหรับธุรกิจ 
Coworking Space ที่ จะเปิดใหม่ ในท้าเลที่ เป็นจังห วัดกรุงเทพฯรอบนอกที่อยู่ ใกล้ เคียงกับ
สถานศึกษาต่างๆ และแหล่งชุมชนที่มีคู่แข่งอยู่ค่อนข้างน้อยได้ 

2.5.4 อุปสรรค (Threats) 
1. ธุรกิจ Coworking Space มีคู่แข่งทางตรงและทางอ้อมเป็นจ้านวนมาก มี

การแข่งขันกันสูง ท้าให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ค่อนข้างมากอีกทั้ง Switch Cost ยังค่อนข้างต่้า 
2. คู่แข่งรายใหม่ที่มีเงินลงทุนสามารถเข้ามาลงทุนได้ง่าย เนื่องจากอุปสรรค

ป้องกันคู่แข่งรายใหม่ค่อนข้างต่้า 
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2.6 การสร้าง TOWS Matrix จาก SWOT Analysis 
 
ตารางที่ 2.1 
 
แสดงข้อมูล TOWS Matrix ของธุรกิจ Coworking Space 
 External Opportunities 

O1- ธุรกิจ Coworking Space 
ก้าลังได้รบัความนิยมและมี
แนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง อัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมการท้างาน
ที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มคน 
Generation Y ที่เป็นกลุ่มคนสว่น
ใหญ่ของแรงงานไทยที่เพิ่มขึ้น 

External Threat 
T1-ธุรกิจ Coworking Space มี
คู่แข่งทางตรงและทางอ้อมเป็น
จ้านวนมาก มีการแข่งขันกันสูง 
ท้าให้ลูกค้ามีทางเลือกที่
ค่อนข้างมากอีกทั้ง Switch Cost 
ยังค่อนข้างต่้า 
T2-คู่แข่งรายใหม่ที่มีเงินลงทนุ
สามารถเข้ามาลงทนุได้งา่ย 
เนื่องจากอุปสรรคป้องกันคู่แข่ง
รายใหม่ค่อนข้างต่้า 

Internal Strengths 
S1-ท้าเลที่ตั้งอยู่ในโครงการ The 
Sense Pinklao มีที่จอดรถมากก
มาย ใกล้ศูนย์การค้า Central 
Pinklao และแหล่งชุมชน 
 
S2-ท้าเลที่ตั้งร้านใกล้
มหาวิทยาลยัธรรมสาสตร์ท่า
พระจันทร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร
ท่าพระจนัทร์ โรงพยาบาลศิริราช 
และ Silpakorn University 
International College ซึ่งเปน็
แหล่งของกลุ่มลูกค้าที่จะมาใช้
บริการที่ร้าน อีกทั้งยังเวลาในการ
เดินที่ไม่นาน 

กลยุทธ์เชิงรุก (S,O) 
S2O1-จัดมุมผักผ่อน เพื่อให้ลูกค้า
ได้พักผ่อนจากการนั่งทา้งานเปน็
เวลานาน โดยมีการวางหนังและ 
Magazine ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับ
ธุรกิจไว้คอยให้บริการ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะกัน 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S,T) 
S2T1-สร้าง loyalty ให้กับลูกค้า 
โดยท้าบัตรสมาชิกที่จะให้สิทธิ
พิเศษในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการ
ให้ส่วนลดพิเศษเมื่อมาใช้บริการ 
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ตารางที่ 2.1  
 
แสดงข้อมูล TOWS Matrix ของธุรกิจ Coworking Space (ต่อ) 
Internal Weakness 
W1-เป็นร้าน Coworking Space 
ขนาดเล็ก ที่มีขนาดพื้นที่ไม่มาก
นัก 
 
W2-ผู้ประกอบการไม่มีพื้นฐานใน
การท้าธุรกิจ Coworking Space 
มาก่อน 
 
W3-ท้าเลที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดสถานี
รถไฟฟ้ าเหมือนกับCoworking 
Space ที่อื่นๆ 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W,O) 
W2O1-ท้าการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค และ
ติ ด โฆษณ าตามมหาวิทยาลั ย 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ อีกทั้งยังเป็น
การให้ข้ อมู ลกับลู กค้ าในการ
ตัดสินใจก่อนมาใช้บริการที่ร้าน 

กลยุทธ์เชิงรับ (W,T) 
W3T1-สร้างความแตกต่างให้กับ
ร้าน Coworking Space เพื่ อให้
ลูกค้าจดจ้าได้ง่าย และนึกถึงเป็น
อันดับแรกเมื่อต้องการใช้บริการ 
Coworkign Space 

 
2.7 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) 

 
จากการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมภายนอก ความน่าสนใจของ

อุตสาหกรรม และคู่แข่งขันในตลาด สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความส้าเร็จในอุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
 
2.7.1 ท าเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวกใกล้ศูนย์การค้าและชุมชน 

เนื่องจากธุรกิจ Coworking Space เป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีความแตกต่างจากธุรกิจ
อ่ืนทั่วไป รวมทั้งในปัจจุบันมีคูแข่งทั้งทางตรง ทางอ้อม และสินค้าทดแทนอีกมากมายในตลาด ที่
สามารถให้บริการในด้านพ้ืนที่ให้กับลูกค้าได้ ดังนั้นธุรกิจ Coworking Space ควรที่จะตั้งอยู่ในท้าเล
ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก ใกล้กับเส้นทางขนส่งมวลชน ใกล้แหล่งชุมชนและห้างสรรพสินค้า จึง
จะถือว่ามีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน 

2.7.2 การออกแบบภายในร้านเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
เนื่องจาก Coworking Space เป็นเหมือนสถานที่ท้างานกลุ่มคนท้างานที่ต้องใช้

ระยะเวลาท้างานเป็นเวลานาน ดังนั้นการออกแบบตกแต่งภายในร้านจึงถือเป็นเรื่องที่ส้าคัญมาก 
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เพราะเป็นสิ่งแรกส้าหรับลูกค้าตัดสินใจว่าจะเข้าใช้บริการ Coworking Space แห่งนั้นในครั้งต่อไป
อีกหรือไม่ ดังนั้นการตกแต่งสถานที่ท้างานให้มีสภาพเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทถือเป็น
เรื่องส้าคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการท้างานให้กับลูกค้า นอกจากนั้นอุปกรณ์อ้านวยความ
สะดวกภายในร้านก็ควรมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าด้วย เพราะถือว่ าเป็นปัจจัย
ที่ช่วยในการตัดสินใจในการใช้บริการเหมือนกัน 

2.7.3 การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า 
เนื่องจากธุรกิจ Coworking Space เป็นธุรกิจที่น้ าเสนอคุณค่าของสินค้า

ใกล้เคียงกับธุรกิจร้านกาแฟ หรือร้าน Fast Food อีกทั้งในปัจจุบันมีคู่แข่งหลายรายอยู่ในตลาดฉะนั้น
ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของ Coworking Space ถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้าให้ลูกค้ารู้จักสินค้าได้ 
ดังนั้นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือแม้กระทั่งการ
บอกต่อของกลุ่มลูกค้าด้วยกันเอง จะเป็นตัวช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการให้กล้ามาเข้ามาใช้
บริการ อีกทั้งเป็นการสร้างข้อได้เปรียบถ้าหากว่าลูกค้ากลุ่มนั้นสามารถจดจ้าสินค้านั้นได้แล้วกลับมา
ใช้บริการซ้้าหรือบอกต่อ ดังนั้นจึงควรต้องเน้นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันกับตลาดได ้

 
 



Ref. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNK

 
 

23 

บทที่ 3 
กลยุทธ์องค์กร 

 
3.1 ลักษณะธุรกิจ 

 
ร้ า น  RUSTIC Coworking Space เป็ น ร้ า น  Coworking Space ใ น รู ป แ บ บ 

Coworking Place ที่ให้บริการพ้ืนที่ส้าหรับท้างาน ประชุมงาน และอ่านหนังสือ โดยเน้นการตกแต่ง
ร้านสไตล์เรียบๆ สบายๆ เป็นกันเอง เพ่ือให้รู้สึกผ่อนคลาย และเพ่ิมสมาธิในการท้างานหรืออ่าน
หนังสือโดยมีการแบ่งโซนร้านออกเป็น 3 โซน โซนแรกเป็นพ้ืนที่ท้างานเป็นกลุ่มหรือนัดประชุมที่
สามารถใช้เสียงดังได้ในระดับหนึ่ง โซนที่สองเป็นพื้นที่ส้าหรับท้างานส่วนตัวหรืออ่านหนังสือท่ีต้องการ
ความเงียบ โซนสุดท้ายเป็นพ้ืนที่ห้องประชุมจ้านวนหนึ่งห้องส้าหรับประชุมงานที่กั้นห้องไว้เพ่ือความ
เป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในด้านสัญญาณ WIFI ฟรี บริการรับจ้างปริ้นงาน รวมทั้ง
บริการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม RUSTIC Coworking Space มีความแตกต่างจาก Coworking 
Space ที่อ่ืน ดังนี้ 

 
3.3.1 การตกแต่งร้านในสไตล์ Modern Rustic 

RUSTIC Coworking Space มีการออกแบบภายในร้านด้วยรูปแบบ Modern 
Rustic คือการให้มีความเรียบง่ายและน้อยชิ้นด้วยหลักการของ Modern เป็นพ้ืนหลังที่ช่วยชู
องค์ประกอบที่เป็นพ้ืนผิวหรือวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น แผ่นไม้เก่าที่มีร่องรอยการผุกร่อน ให้โดดเด่น
ขึ้นมาตามหลักของ Rustic จนกลายเป็นตกแต่งในรูปแบบ Modern Rustic ที่ทั้งมีความสวยงาม
อบอุ่นและทันสมัยในเวลาเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในการท้างานให้น่านั่งท้างานมากยิ่งข้ึน 

3.3.2 การออกแบบร้านส าหรับการท างานที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ 
RUSTIC Coworking Space ได้ค้ านึ งถึ งสุขภาพของของผู้ นั่ งท้ างานเป็ น

เวลานาน จนเกิดความเมื่อยร้าน จึงได้มีการออกแบบเก้าอ้ีนั่งท้างานเป็นในรูปแบบของเก้าอ้ี 
Ergonomic เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมีอิริยาบถในการท้างานที่ถูกต้องตามหลักสรีระ นอกจากนี้ยังมี
การออกแบบโต๊ะให้มีความสูงที่เหมาะสมกับการท้างาน แสงไฟที่มีปริมาณที่เหมาะสมกับดวงตาอีก
ด้วย 
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3.2 ตราสัญลักษณ์ร้าน 

 
 

ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ธุรกิจ RUSTIC Coworking Space 
 

ตราสัญลักษณ์ร้าน RUSTIC Coworking Space เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานพ้ืนหลังสี
ขาวเป็นการแสดงถึงลักษณะการออกแบบให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับกลุ่มคน Generation Y 
นอกจากนี้พ้ืนหลังสีขาวยังช่วยท้าให้ชื่อร้าน “RUSTIC” ดูเด่นขึ้น ส่วนลายไม้ด้านบนสุดแสดงถึงความ
มีเอกลักษณ์ในการแต่งร้านที่ใช้วัสดุพวกไม้และแนวสี Earth Tone ชื่อร้าน “RUSTIC” เป็นการบ่ง
บอกถึงแนวการแต่งร้านด้วยสไตล์ Modern Rustic ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการท้างานให้น่า
ท้างานมากขึ้นและยังช่วยท้าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยจะมีค้าว่า Coworking Space อยู่
ด้านล่างชื่อร้าน “RUSTIC”เพ่ือสื่อให้รู้ว่า RUSTIC เป็นร้านที่ให้บริการเช่าพ้ืนที่ภายในอาคารส้าหรับ
ท้างานหรืออ่านหนังสือ 

 
3.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

RUSTIC Coworking Space เป็นผู้น้าธุรกิจ Coworking Space ในย่านฝั่งธนบุรีและ
ชานเมืองที่ให้บริการเช่าพื้นที่ส้าหรับท้ากิจกรรมต่างๆ ทั้งการพักผ่อน อ่านหนังสือ ท้างานส่วนตัว 

 
3.4 พันธกิจ (Mission) 
 

1. RUSTIC Coworking Space ให้บริการด้านสถานที่ได้มาตรฐานส้าหรับการท้างาน
และอ่านหนังสือ โดยเน้นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง 

2. RUSTIC Coworking Space คัดสรรค์ปรับปรุงการตกแต่งและออกแบบร้านให้มี
ความเหมาสมกับการนั่งท้างานตามหลักสรีระศาสตร์ 
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3. RUSTIC Coworking Space สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้าในย่านฝั่งธนบุรีและชานเมือง 

 
3.5 เป้าหมาย (Goals) 
 

3.5.1 เป้าหมายระยะสั้น (ช่วงระยะเวลา 1-2 ปี) 
1. สร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่าน

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัย และสื่อออนไลน์โดยมียอดแฟนเพจติดตามใน เฟซบุ๊ค 
2,000 คนใน 1 ปี และ 4,000 คนใน 2 ปี 

2. มียอดขาย 1,300,000 บาท ในปีแรก ปี พ.ศ. 2562 และ1,430,000 บาท ใน
ปี พ.ศ. 2563 

3. สามารถก้าไรได้ 390,000 บาท ในปี พ.ศ. 2562 และ 430,00บาทในปี พ.ศ. 
2563 

3.5.2 เป้าหมายระยะยาว (ช่วงระยะเวลา 3-5 ปี) 
1. รักษายอดขายให้มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นปีละ 10% และมีสัดส่วนก้าไร 30% 

จากยอดขาย 
2. สามารถสร้างยอดขาย 1,570,000 บาท โดยมีก้าไร 470,000 บาท ในปี พ.ศ. 

2564 และเพ่ิมข้ึน 10% ในปีถัดไป 
3. ขยายกิจการสาขาท่ีสองในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2565 
 

3.6 แนวทางกลยุทธ์ของธุรกิจ 
 

ร้าน RUSTIC Coworking Space ได้วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจออกเป็น 2 ระดับ คือ 
 
3.6.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) 

กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ RUSTIC Coworking Space เลือกใช้ในการแข่งขันคือ 
Growth Strategy ในรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Strategy) ด้วยวิธีการ 

ปรับปรุงการตกแต่งออกแบบร้าน Coworking Space การให้บริการรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น การตกแต่งร้านด้วยสไตล์ Modern Rustic การออกแบบอุปกรณ์การท้างานตามหลัก
สรีระศาสตร์ การเสนอสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น การ
ให้บริการปริ้นงานจากปริ้นเตอร์ภายในร้าน การให้ รวมทั้งทางร้านมีการจัดมุมพักผ่อน ส้าหรับ
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พักผ่อน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะกัน โดยมีการวางหนังสือและ Magazine ที่เนื้อหา
ที่ เกี่ยวกับธุรกิจ โดยร้าน RUSTIC Coworking Space จะเน้นจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนักเรียน
นักศึกษาที่ก้าลังศึกษาในระดับปริญญาโท -เอก และบุคคลท้างานทั่วไป นอกจากนี้ยังจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ๆ คาดว่ากลุ่ม เป้ าหมายอยู่ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ตราสินค้า (Brand 
Awareness) ให้เพ่ิมขึ้นในช่วงแรก โดยเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค 
ไลน์ อินสตาแกรม และติดโฆษณาตามมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

นอกจากนี้ RUSTIC Coworking Space ยังได้วางแผนการเติบโตของกิจการ
ด้วยการขยาย RUSTIC Coworking Space สาขาที่สองตามเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครให้เกิดการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในปี พ.ศ. 2565 

3.6.2 กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy) 
เนื่องจากร้าน RUSTIC Coworking Space เป็นร้านที่เพ่ิงเปิดใหม่ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงที่สุด ทางร้านได้ท้าการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่ายด้วยกันดังนี้ 
3.6.2.1 ฝ่ายพนักงานต้อนรับและพ่อครัวแม่ครัว  

เป็นฝ่ายที่ท้าหน้าที่ดูแลและให้บริการต้อนรับลูกค้าโดยตรง รวมทั้ง
ท้าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ลูกค้าต้องการเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับร้าน RUSTIC Coworking Space 
อีกทางหนึ่งด้วย 

3.6.2.2 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 เป็นฝ่ายดูแลข้อมูลบัญชีทางการเงินของร้าน ทั้งเรื่องการควบคุมเรื่อง

ค่าใช้จ่าย ต้นทุน กระแสเงินสด ให้เป็นไปตามนโยบายที่ทางร้านได้ก้าหนดเอาไว้ รวมถึงจัดการเรื่อง
ของดอกเบี้ย ภาษี และสัดส่วนเงินลงทุนและหนี้สินให้เหมาะสม เพ่ือให้มีต้นทุนทางการเงินน้อยที่สุด 

3.6.2.3 ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์  
เป็นฝ่ายที่คอยดูแลเรื่องยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยการ

ควบคุมดูแลเรื่องการของการประชาสัมพันธ์ร้าน RUSTIC Coworking Space ตามสื่อออนไลน์ 
ส้ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งจากแบบสอบถาม สื่อออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือปรับปรุง
การให้บริการของทางร้านให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดรวมทั้งติดตามหรือรวมมือกับ
พาร์ทเนอร์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของร้าน 
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บทที่ 4  
การวิจัยตลาด 

 
ธุรกิจร้าน  RUSTIC Coworking Space เป็นธุรกิจ Coworking Space เปิดใหม่ที่

ให้บริการด้านอาคารสถานที่ส้าหรับท้างาน และอ่านหนังสือ ที่มีการออกแบบสถานที่และการ
ให้บริการมีความเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย ท้าให้ลูกค้ามีสมาธิกับการท้างานและอ่าน
หนังสือ แต่เพ่ือให้ธุรกิจร้าน RUSTIC Coworking Space ประสบความส้าเร็จในด้านการแข่งขันใน
ตลาดได้อย่างยั่งยืน จึงจ้าเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลด้านพฤติกรรมลูกค้ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
วางแผนกลยุทธ์การบริหารเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง อีกทั้งยังสามารถน้าข้อมูลที่ได้มาใช้
ปรับปรุงการบริหารงานภายในร้านได้อีกด้วย 

 
4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเคยใช้บริการที่มีต่อร้าน Coworking Space 
2. เพ่ือศึกษาเหตุผลและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าในการเลือกใช้บริการ Coworking 

Space 
3. เพ่ือศึกษาถึงความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าที่ มีต่อธุรกิจ 

Coworking Space 
4. เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ในการบริหารงานภายในร้านและการ

ให้บริการที่ตรงตามความต้องการลูกค้ามากท่ีสุด 
 

4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ท้าให้ได้ข้อมูลต่างๆ ที่ ได้จากการวิจัยตลาดไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 

Coworking Space ในด้านการบริหารงาน การออกแบบร้าน การให้บริการลูกค้าเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันให้กับทางร้าน 
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4.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยตลาดเป็นการวิจัยเพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาการออกแบบร้านและการ
ให้บริการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมทั้งเพ่ือใช้ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยผู้เขียนได้ท้าการวางแผนการเก็บข้อมูลจากกมุมมองของกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง ที่มีอายุอยู่
ในช่วง 22 ถึง 37 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคน Generation Y ที่มีรายได้เป็นของตนเอง สามารถตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการด้วยก้าลังทรัพย์ของตนเองได้ อีกทั้งกลุ่มลูกค้าตัวอย่างนี้ได้อาศัย ท้างาน หรือศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาโทในเขตบางกอกน้อยหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง จ้านวน 2 กลุ่ม อันประกอบด้วย กลุ่ม
แรกคือกลุ่มลูกค้าที่ เคยใช้บริการ Coworking Space มาแล้ว โดยมีการใช้บริการ Coworking 
Space ครั้งล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน จ้านวน 4 ตัวอย่าง และกลุ่มที่สองคือกลุ่มคนที่ไม่เคยใช้บริการ 
Coworking Space มาก่อน แต่มีความสนใจที่จะใช้บริการ Coworking Space ภายใน 3 เดือน
ข้างหน้า จ้านวน 4 ตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
และใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

 
4.4 วิธีการการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

4.4.1 แหล่งข้อมูล 
เนื่องจากการวิจัยตลาดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม ความ

คาดหวัง และความพึงพอใจของกลุ่มคนที่เคยและไม่เคยใช้บริการ Coworing Space ที่มีต่อธุรกิจ 
Coworking Space เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาการออกแบบร้านและบริการให้สามารถแข่งกับ
คู่แข่งในตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ผู้เขียนจึงได้ท้าการเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ผู้เขียนได้คัดเลือกมา 

4.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยตลาดครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องอาศัยการสัมภาษณ์

เชิงลึกในการเก็บข้อมูล ซึ่งใช้วิธีตั้งค้าถามแบบปลายเปิดให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ โดยผู้เขียนได้ก้าหนด
ข้อหัวของค้าถามที่ต้องการไว้แล้ว เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ โดยมีแนวค้าถามอยู่ใน
ภาคผนวก ข และ ค ส่วนประเด็นค้าถามจะมีการแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

4.4.2.1 กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking Space มาแล้ว 
ประเด็นที ่1  ความคิดเห็นในเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใช้

บริการ Coworking Space ในปัจจุบัน 
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ประเด็นที ่2  ความคิดเห็นในเรื่องของปัญหา-เหตุผลในการใช้บริการ
และไม่ใช้บริการ Coworking Space 

ประเด็นที ่3  ความคิดเห็นในเรื่องของความต้องการและความคาดหวัง
ในการใช้บริการ Coworking Space ในปัจจุบัน 

ประเด็นที ่4  ความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงาน
ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ RUSTIC 
Coworking Space 

ประเด็นที ่5  ความคิดเห็นต่อการสร้าง Community ภายในร้าน 
Coworking Space 

ประเด็นที่ 6  ความคิดเห็นต่อคอนเซ็ปต์ร้าน Coworking Space ของ
ผู้เขียน 

4.4.2.2 กลุ่มคนที่ไม่เคยใช้บริการ Coworking Space มาก่อน แต่ก็ความ
สนใจที่จะใช้บริการ Coworking Space 

ประเด็นที ่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับ Coworking Space และพฤติกรรมที่
น่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้บริการ Coworking 

ประเด็นที ่2 ความคิดเห็นในเรื่องของปัญหา-เหตุผลในการใช้บริการ
และไม่ใช้บริการ Coworking Space 

ประเด็นที ่3 ความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงาน
ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Coworking Space ในอนาคต 

ประเด็นที ่4 ความคิดเห็นต่อการสร้าง Community ภายในร้าน 
Coworking Space 

ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นต่อคอนเซ็ปต์ร้าน Coworking Space ของ
ผู้เขียน 
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4.5 ผลการวิจัย 
 

จากการจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ 
Coworking Space มาแล้ว และกลุ่มคนที่ไม่เคยใช้บริการ Coworking Space มาก่อนแต่ก็ความ
สนใจที่จะใช้บริการ Coworking Space ซึ่ งส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ โดยรายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์จะอยู่ในภาคผนวก ก 

 
4.5.1 กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking Space มาแล้ว 

4.5.1.1 ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใช้บริการ Coworking Space 
ในปัจจุบัน 

ผู้ให้สัมภาษณ์มักจะใช้บริการ Coworking Space ที่อยู่ติดกับสถานี
รถไฟฟ้า BTS เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง หรือใช้บริการ Coworking Space ที่อยู่ใกล้กับที่อยู่
ของตนเอง โดยจะใช้เพ่ืออ่านหนังสือ ท้ารายงานกับเพ่ือนๆ ในช่วงเวลาหลังเลิกงานของวันจันทร์ -
ศุกร์ และช่วงเช้าถึงบ่ายในวันเสาร์-อาทิตย ์

“มักใช้บริการร้าน Growth Café & Co. ที่มันอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า 
BTS สยาม เพราะว่าเพื่อนๆ สามารถเดินทางไปถึงได้ง่ายทุกคน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 2) 

“ชอบไปร้านที่ติดกับ BTS สยามแต่จ้าชื่อร้านไม่ได้ จะไปใช้บริการหลัง
เลิกงานตอนเย็น หรือไม่ก็วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เช้าถึงบ่าย” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 1) 

ส้าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ที่ท้างาน Start-up จะใช้บริการร้าน Coworking 
Space ที่อยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจ เพราะผู้ร่วมงานคนอ่ืนสามารถเดินทางมาท้างานได้สะดวก โดยจะ
ท้างานตั้งแต่ช่วงสายถึงเย็นของวันจันทร์-ศุกร์ 

“ใช้บริการ Coworking Space ในตึก Empire สาทร ชื่อว่า Office 
First ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพราะคนอ่ืนๆ สามารถเดินทางท้างานได้สะดวก” (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล้าดับที่ 3) 

4.5.1.2  ปัญหา-เหตุผลในการใช้บริการและไม่ใช้บริการ Coworking Space 
เหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์เลือกใช้บริการ Coworking Space ในปัจจุบัน

เพราะอยู่ใจกลางเมืองเดินทางไปได้สะดวก บรรยากาศภายในร้านมีความเหมาะสมกับการท้างาน มี
ความเป็นส่วนตัว เงียบสงบ และยังรู้สึกว่าไม่ได้แอบใช้พ้ืนที่เพ่ือท้างานเหมือนกับร้านกาแฟ ส่วน
ปัญหาที่พบเจอจะเป็นเรื่องความแออัดของลูกค้าภายในร้าน การจัดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้งานของร้าน โต๊ะ
เก้าอ้ีและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการท้างาน 
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“ใช้บริการ Coworking Space เพราะว่าต้องการพ้ืนที่ไว้ส้าหรับคุยงาน
ที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่เหมือนร้านกาแฟที่มีคนเดินพลุกพล่าน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 4) 

“ชอบ Coworkimg Space แถวสยาม เพราะว่าเงียบดี มีพ้ืนที่กว้างไม่
อึดอัด” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 1) 

ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนที่เริ่มท้า Start-up จะใช้บริการ Coworking 
Space ก็เพ่ือหาสถานที่ท้างานชั่วคราวเป็นรายเดือนเท่านั้น โดยค้านึงถึงบรรยากาศที่เหมาะสมกับ
การท้างาน ความเงียบ สามารถเดินทางมาท้างานสะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ 

“ใช้บริการ Coworking Space ในตึก Empire สาทรอยู่ ที่จอดรถในตึก
เก็บค่าจอดเดือนละ 3 พันบาท แต่ก็ยังไม่มีที่จอดรถอยู่ดี ล้าบากมากๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 3) 

4.5.1.3 ความต้องการและความคาดหวังในการใช้บริการ Coworking 
Space ในปัจจุบัน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้ Coworking Space มีบริการเรื่องของโต๊ะที่นั่ง
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอกับการใช้งาน บรรยากาศภายในไม่ควรใช้แสงไฟสลัวเกินไปเนื่องจากท้า
ให้อ่านหนังสือหรือท้างานไม่สะดวก มีการอนุญาตให้สามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้า
มารับประทานภายในร้านได้ พนักงานไม่เข้ามารบกวนลูกค้าบ่อยจนเกินไป แต่ในพ้ืนที่ชั้นที่ห่างจาก
ชั้นที่พนักงานอยู่ประจ้าควรมีโทรศัพท์ที่สามารถโทรหาพนักงานได้เพ่ือความสะดวกสบายในการขอ
ความช่วยเหลือ ควรมีระยะเวลาปิดให้บริการที่ค่อนข้างดึกเพ่ือความสะดวกในการนัดท้ารายงานหรือ
ท้างานร่วมกับเพ่ือนๆ ในช่วงกลางคืน นอกจากนี้ Coworking Space ควรตั้งอยู่ในท้าเลที่ดีสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายเดินทางสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ สามารถจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ 
การคิดราคาระหว่างคนท้างานกับนักศึกษาก็ไม่มีความแตกต่างมากจนเกินไป 

“อยากให้มีจ้านวนโต๊ะที่เพียงพอ และสามารถซื้อของจากข้างนอกร้าน
เข้ามารับประทานภายในร้านได้” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 3) 

“ร้าน Coworking Space ที่มีหลายชั้นแล้วพนักงานประจ้าอยู่ชั้นหนึ่ง 
น่าจะมีโทรศัพท์ติดไว้ที่ชั้นสามด้วยเพราะเวลาต้องการความช่วยเหลือจะได้ไม่ต้องลงมาที่ชั้นหนึ่ง
บ่อยๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 1) 

“และอยากให้ร้าน Coworking Space ค้านึงถึงเรื่องแสงสว่างภายใน
ร้าน บางที่มีไฟสวยถ่ายรูปสวย แต่นั่งท้างานหรืออ่านหนังสือล้าบากมาก” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 1) 

4.5.1.4 ความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s)  
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากรหรือพนักงานให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ที่มีต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการ RUSTIC Coworking Space 
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(1) ผลิตภัณฑ์ 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่เคยใช ้
ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้ Coworking Space มีบริการโต๊ะที่มีขนาดยาว

และรูปร่างที่เหมาะสมกับการท้างาน 8 คนเพ่ือความเหมาะสมในการท้างานกลุ่ม มีบริการ High 
Speed Free WIFI มีการให้บริการปริ้นเตอร์ ไวท์บอร์ด เครื่องโปรเจคเตอร์ และมีการจ้าหน่าย
อุปกรณ์เครื่องเขียน อาหารและเครื่องดื่มไว้ให้บริการ บรรยากาศภายในร้านไม่เสียงดังจนเกินไป ควร
มีการแบ่งโซนพ้ืนที่ระหว่างบริเวณที่ใช้เสียงดังได้กับบริเวณที่ไม่ควรใช้เสียงดัง และไม่ควรมีความ
แออัดของลูกค้าต่อพ้ืนที่มากเกินไปเพราะพ้ืนที่ที่แออัดกันเกินจะท้าให้เกิดเสียงดังรบกวนได้ง่าย 

“ชอบ EASE เพราะมีการตกแต่งที่ดูโปร่งโล่ง มีแสงสว่างเพียงพอ โต๊ะที่
ไว้คุยงานกลุ่มมีขนาดยาวเพียงพอ อยากให้ Coworking Space เป็นแบบนั้น และอยากให้ดูแลเรื่อง
ความแออัดของจ้านวนคนที่มาใช้บริการด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 4) 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
จากการน้าเสนอ RUSTIC Coworking Space ที่จะมีการตกแต่งร้าน

ด้วยสีแนว Earth Tone มีการให้บริการ Hi-speed Free WIFI โต๊ะท้างานที่มีขนาดใหญ่เหมาะ
ส้าหรับการท้างานพร้อมปลั๊กสามตา เก้าอ้ีท้างานเก้าอ้ี Ergonomic มีห้องประชุมเพ่ือความเป็น
ส่วนตัวส้าหรับประชุมงานขนาด 8 -10 คน มุมพักผ่อนที่มีการจัดวางวารสารเกี่ยวกับธุรกิจและความรู้
ต่างๆ ที่น่าสนใจ และมีบริการเปิดให้จองโต๊ะนั่งที่ต้องการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ 

ซึ่งพบว่าผู้ ให้สัมภาษณ์ ให้ความสนใจกับ คอนเซ็ปต์ร้าน RUSTIC 
Coworking Space แต่มีข้อเสนอว่าการตกแต่งแนว Earth Tone แล้วประดับด้วยต้นไม้นั้น ไม่ควรที่
จะมีต้นไม้มากจนเกินไป เพราะจะท้าให้ร้านดูรกจนเกินไป ควรตกแต่งให้ดูโล่งและมีความทันสมัย 
การให้บริการ Hi-speed Free WIFI โต๊ะท้างานที่มีขนาดใหญ่ที่เหมาะส้าหรับการท้างานพร้อมปลั๊ก
สามตานั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ร้านจะต้องมีอยู่แล้ว เรื่องห้องประชุมไม่จ้าเป็นต้องมี เพราะไม่ค่อยได้ใช้
บริการ ส่วนเก้าอ้ี Ergonomic เป็นเหตุผลหลักที่จะท้าให้ลูกค้าลองใช้บริการในครั้งแรก มุมพักผ่อน
อยากให้มีเก้าอ้ี Beanbag ไว้ให้บริการส้าหรับการพักผ่อนด้วย วารสารที่วางไว้ให้อ่านควรเป็นวารสาร
พวก National Geographic, A Day, Brand Age, Marketeer หรือเป็นวารที่มีเนื้อหาไม่หนักมาก
จนเกินไป การท้าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ควรมีการออกแบบให้ดูน่ารักหรือทันสมัยเพ่ือดึงดูดกลุ่ม
ลูกค้าวัยรุ่น ส่วนการจะกลับมาใช้บริการซ้้าต้องขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของการใช้บริการในครั้งแรก 

“เก้าอ้ี Ergonomic ก็ถือว่าดีนะ อาจจะลองใช้บริการดูสักครั้ง แต่ต้องมี
การน้าเสนอให้น่าสนใจด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 4) 

ในมุมมองของ Start-up ไม่ได้ต้องการเก้าอ้ี Ergonomic เพราะคิดว่าไม่
มีใครสนใจเรื่องเก้าอ้ี Ergonomic ไม่ต้องการห้องประชุมเพราะส่วนใหญ่ Start-up จะตกลงงานผ่าน
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ทางไลน์ ไม่ต้องการมุมพักผ่อนอ่านหนังสือเพราะคิดว่าไม่มีหนังสือที่ตนเองสนใจ และไม่ต้องการการ
จองท่ีนั่งผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพราะต้องการติดต่อกับพนักงานโดยตรงในการตกลงเช่าพื้นที่ 

“Start-up ไม่ต้องการเรื่องห้องประชุมหรอก เพราะสามารถตกลงการ
ท้าธุรกิจผ่าน ไลน์ได้ หรือสามารถไปใช้ห้องประชุมของลูกค้าที่บริษัทได้” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 3) 

(2) ราคา 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่เคยใช ้
Coworking Space ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้บริการส่วนใหญ่มีราคาอยู่ที่ 80-

150 บาทต่อคนต่อ 3 ชั่วโมง และ 250 บาทต่อคนต่อวัน โดยที่ราคา 80 บาทต่อคนต่อ 3 ชั่วโมงนั้น
ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าเป็นราคาที่ถูกมากแต่ทางร้านจะไม่มีบริการของทานเล่นให้ฟรี ส่วนราคา 250 
บาทต่อคนต่อวัน ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมเพราะผู้ให้สัมภาษณ์คิดเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมง 
โดยคิดว่าจะใช้บริการมากท่ีสุด 5 ชั่วโมง จึงมีราคาอยู่ชั่วโมงละ 50 บาทต่อชั่วโมง และนอกจากนี้ร้าน 
Coworking Space บางที่ยังมีโปรโมชั่นคิดค่าใช้บริการทั้งวันเป็นจ้านวน 3 คน จะมีราคาอยู่ที่ 500 
บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมาก 

“ร้าน Coworking Space ที่สยามคิดราคา 80 บาทต่อ 3 ชั่วโมงต่อคน 
มันถูกมากๆ แต่ว่าร้านนี้จะไม่มีขนมฟรีให้ทาน ต้องซื้อเอาเอง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 1) 

ส้าหรับ Coworking Space ที่ให้บริการ Start-up จะคิดค่าบริการอยู่ที่ 
2,400 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 20,000 บาทต่อคนต่อห้อง โดยผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าเป็นราคานี้เป็น
ราคามีความเหมาะสมแล้ว 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
เมื่อได้สอบถามความคิดเห็นถึงราคา RUSTIC Coworking Space มี

ความเหมาะสมแล้วหรือไม่ โดยก้าหนดราคาค่าใช้บริการชั่วโมงละ 150-190 บาทต่อคน ราคาเหมา
จ่าย 1 วันอยู่ที่  230-290 บาทต่อคน ราคาห้องประชุม 550 บาทต่อชั่วโมง พบว่ามีค้าตอบที่
หลากหลายค้าตอบ ทั้งถูกไป แพงไป และเหมาะสม 

เหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าราคาที่ตั้งนั้นแพงไปเพราะว่าผู้ให้สัมภาษณ์
ได้มีการเปรียบราคาร้าน RUSTIC Coworking Space กับ Coworking Space ที่เคยใช้บริการที่ชื่อ
ว่า Space.At.Siam ที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา โดยคิดราคาอยู่ที่  80 บาทต่อ 3 ชั่วโมง 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังแนะน้าว่าร้าน RUSTIC Coworking Space อาจตั้งราคาไว้ที่ 100 บาท
ต่อชั่วโมง แต่ไม่ต้องมีการให้บริการของทานเล่นฟรี เพ่ือเป็นการดึงดูดกลุ่มนักศึกษาให้มาใช้บริการ 

ส่วนเหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าราคาที่ตั้งนั้นเหมาะสมเพราะว่าถ้า
ลูกค้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือคนที่ท้างานแล้วก็มีก้าลังทรัพย์พอที่จะจ่ายได้ 
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ส่วนราคาห้องประชุมผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่ามีราคาแพงไปเพราะส่วนใหญ่
ผู้ให้สัมภาษณ์คิดราคาในภาพรวมแทนการคิดราคาเฉลี่ยต่อคน เช่น ถ้าใช้บริการ 2 ชั่วโมงจะมีราคา 
1,100 บาท แทนการคิดว่าค่าใช้บริการต่อคนอยู่ที่ประมาณ 90 บาทต่อชั่วโมง จึงมองว่าราคาร้าน 
RUSTIC Coworking Space ในรูปแบบห้องประชุมนั้นแพงเกินไป 

“ราคา 290 บาทต่อ 1 วัน ต่อ 1 คน ก็ถือว่ายอมรับได้ เพราะราคา
ใกล้เคียงกับ Coworking Space ที่เคยใช้อยู่ และเราก็มีก้าลังจ่ายด้วย แถมเรายังไม่ต้องไปแย่งที่นั่งที่
ร้าน TOM N TOMS COFFEE กับเด็กนักเรียนด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 2) 

ในมุมมองของ Start-Up คิดว่าราคา RUSTIC Coworking Space นั้น
ค่อนข้างถูก แต่ก็จะไม่ใช้บริการ เพราะว่าที่ระดับราคานี้จะท้าให้ผู้ใช้บริการที่เป็นติวเตอร์มาใช้บริการ
ท้าให้ส่งเสียงรบกวนได้ 

“ราคานี้มันถูกไปนะเพราะว่าที่ราคาระดับนี้จะท้าให้พวกติวเตอร์ 
นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการและส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนได้ เราต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่า” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 3) 

(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่เคยใช ้
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส้าคัญกับปัจจัยในเรื่องการเดินทางที่สะดวกมาก

ที่สุดเพราะว่าการตัดสินใช้บริการ Coworking Space จะเกิดจากการตัดสินใจของเพ่ือนหรือผู้นัด
หมายทุกคนร่วมกัน ฉะนั้นการที่ Coworking Space อยู่ใกล้ขนส่งมวลชนจะท้าให้มีโอกาสลูกค้ามา
ใช้บริการ Coworking Space นั้นมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ Coworking Space ควรตั้งอยู่ในโซนที่
เดินทางสะดวกใกล้บ้าน มีที่จอดรถเพียงพอ และมี Food Court ไว้คอยให้บริการ 

“จะเลือกใช้ Coworking Space ที่อยู่ใกล้ขนส่งมวลชน เพราะเวลา
ตัดสินใจCoworking Space เพ่ือนมักจะมีผลต่อการตัดสินใจด้วย และโดยส่วนใหญ่เพ่ือนมักจะเลือก
Coworking Space อยู่ใกล้ขนส่งมวลชน เพราะว่าทุกคนสะดวกที่จะเดินทางมา” (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล้าดับที่ 1) 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
จากการน้าเสนอช่องทางการจ้าหน่ายของร้าน RUSTIC Coworking 

Space ที่ตั้งอยู่ในโครงการ The Sense Pinklao เขตบางกอกน้อย พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
สนใจที่จะใช้บริการ เพราะสามารถเดินทางมาได้สะดวก แต่ก็ขึ้นอยู่กับเพ่ือนๆ หรือผู้ถูกนัดหมายด้วย
ว่าจะสะดวกมาใช้บริการแถวนี้ด้วยกันหรือไม่ หรือมีเหตุจ้าเป็นที่จะต้องที่จะต้องท้างานหรือเดิน
ทางผ่านด้วยหรือไม่ 
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“ถ้ามี Coworking Space อยู่ the Sense ก็น่าสนใจดีนะ เพราะบ้าน
อยู่แถวนี้อยู่แล้วเราก็มีรถอยู่แล้ว ถ้ามีจริงจะคิดถึงที่ตรงนี้เป็นที่แรก” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 2) 

แต่ก็มีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านที่ไม่สนใจใช้บริการโดยมองว่าในบริเวณ
ข้างเคียงมีร้านกาแฟคอยให้บริการอยู่แล้วจึงไม่จ้าเป็นที่จะต้องเสียเงินเพ่ือไปใช้บริการ 

“เราไม่สนใจนะ เพราะเราคิดว่า Coworking Space ส้าหรับ Start-Up 
ควรจะต้องอยู่แถว สาทร สีลม เพราะคนอ่ืนเดินทางสะดวก แต่ถ้าให้ใช้บริการจริงเราคิดว่า แถวปิ่น
เกล้า มีร้านกาแฟมากมาย เรามักจะใช้บริการร้านกาแฟเพราะมันไม่ต้องเสียเงิน” (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล้าดับที่ 7) 

(4) การส่งเสริมการตลาด 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่เคยใช ้
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รับรู้ถึง Coworking Space ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้

จากสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คที่เพ่ือนๆ แชร์มา เพราะว่าเฟสบุ๊คเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้
ง่ายที่สุด และผู้คนส่วนใหญ่จะใช้ดูเรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทางเฟสบุ๊ค ส่วนอินสตาแกรม
ผู้ให้สัมภาษณ์จะเอาใช้ดูรูปและบรรยากาศภายในร้าน นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังมีการค้นหา 
Coworking Space จาก Google เพ่ือดูการรีวิวและการให้คะแนน Coworking Space ในแต่ละที่ 
แต่อย่างไรก็ดีผู้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ค่อยได้ค้านึงถึงการรีวิวสักเท่าไหร่จนกว่าจะได้ลองใช้บริการด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังรับรู้ถึง Coworking Space ได้จากการบอกต่อๆ กันมาอีกด้วย 

“เฟสบุ๊ค เราจะเอาไว้ดูโปรโมชั่นต่างๆ ว่าน่าสนใจหรือเปล่า ส่วนอินสตา
แกรมเราจะเอาไง้ดูรูปบรรยากาศของร้าน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 1) 

“เวลาจะหา Coworking Space สักที่พ่ีจะค้นดูจาก Google แล้วดูพวก
เว็บไซต์รีวิวเขียนรีวิว Coworking Space แต่ละที่เป็นอย่างไร อยู่แถวไหน จากนั้นจึงไปหาที่เว็บไซต์
ของทางร้านอีกท”ี (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 4) 

ในส่วนของ Start-up ผู้ให้สัมภาษณ์จะรับรู้ข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง
เฟสบุ๊ค และงานสัมมนาที่เกี่ยวกับ Start-up โดยจะไม่ค่อยสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารผ่านทางอินสตาแก
รม เนื่องจากมองว่าเป็นช่องที่ผู้คนมักจะไว้ฝากร้านขายของกัน 

“ตอนนี้สื่อที่ใช้อยู่มีอยู่อย่างเดียวคือเฟสบุ๊ค ถ้าจะสื่อสารอะไรควรจะ
สื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊คมากกว่า เพราะผู้คนจะเห็นกันมากกว่าสื่ออ่ืนๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 3) 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
เมื่อถามถึงการที่ทางร้าน RUSTIC Coworking Space จะติดโฆษณา

ตามมหาวิทยาลัย ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจ เนื่องจากมองว่าเป็นสิ่งไม่ทันสมัยและดู
เหมือนเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไป 
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“ตอนนี้ไม่มีใครดูโบชัวร์กันตามมหาวิทยาลัยกันแล้ว มันเก่าไปแล้ว คน
เขาสนใจกับเรื่องที่บอกต่อกันมากกว่า และเรามองว่าการโฆษณาตามมหาวิทยาลัยมันเป็นโฆษณา
ชวนเชื่อ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 1) 

(5) บุคลากรหรือพนักงานให้บริการ 
ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
ผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวังว่าพนักงานของ Coworking Space ที่ดีต้องยิ้ม

แย้ม สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ ควรสามารถจดจ้าลูกค้าได้ถ้าเป็นลูกค้าประจ้า มีการ
เสนอโปรโมชั่นต่างๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้าเมื่อเห็นว่าลูกค้านั้นมีการใช้บริการที่ร้านเป็นประจ้า ไม่ควร
ที่จะรบกวนลูกค้าบ่อยเกินไปในขณะที่ก้าลังใช้บริการอยู่ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อ
ลูกค้ากลุ่มอื่นส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 

“พนักงานควรที่จะต้องยิ้มแย้ม และสามารถจดจ้าชื่อลูกค้าและกล่าว
ทักทายได้ถ้าลูกค้าคนนั้นใช้บริการที่ร้านเป็นประจ้า” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 1) 

ส้าหรับ Start-Up พนักงานของร้าน Coworking Space จะต้องคอย
อ้านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้าได้ และควรจดจ้าลูกค้าได้ 

“พนักงานควรที่จะต้องช่วยเหลือเราได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น” (ผู้ให้
สัมภาษณ์ล้าดับที่ 3) 

(6) กระบวนการการให้บริการ 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่เคยใช ้
ผู้ให้สัมภาษณ์แนะน้าว่า Coworking Space ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ให้เป็น

มุมพักผ่อนที่มีหนังสือ มีของเล่นที่พัฒนาสมองไว้ให้บริการส้าหรับการพักผ่อนจากการท้างาน ควรมี
ระบบการจองท่ีนั่งผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ รวมทั้งการช้าระเงินเมื่อมีการจองท่ีนั่ง 

แต่ในมุมมองของ Start-up ไม่ได้ต้องการบริการการจองที่นั่งผ่าน
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนื่องจากลักษณะการใช้บริการจะเป็นการใช้บริการเป็นรายเดือนจึงไม่มี
ความจ้าเป็นที่จะต้องบริการจัดการเรื่องเวลาในการใช้บริการ 

“อยากให้ Coworking Space มีมุมพักผ่อนซึ่งอาจจะมีหนังสือให้อ่าน 
มีของเล่นที่พัฒนาสมองไว้ให้เล่นบ้าง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 2) 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
จากการแนะน้าว่า RUSTIC Coworking Space จะมีการมุมพักผ่อนไว้

ให้บริการโดยมีวารสารเกี่ยวกับธุรกิจไว้ให้อ่าน และมีระบบการจองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ เช่น แอป
พลิเคชัน และ เว็บไซต์ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ แต่ก็แนะน้าว่าวารสารที่วางไว้ใน



Ref. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNK

 
 

37 

มุมพักผ่อนไม่ควรเป็นวารสารเกี่ยวกับธุรกิจที่เครียดเกินไป ควรเป็นวารสารที่มีเนื้อหาเบาๆ หรือ
รูปภาพสวยงาม เช่น National Geographic, A Day หรือ Marketeer เป็นต้น 

“วารสารที่วางในมุมพักผ่อนไม่ควรมีเนื้อหาที่หนักเกินไป เพราะจะท้าให้
ยิ่งเครียดเข้าไปอีก ควรวางวารสารพวก National Geographic, A Day หรือ Marketeer จะดีกว่า” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 4) 

ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ที่ท้า Strat-Up ไม่ได้ต้องการระบบการจองที่นั่งผ่าน
ระบบออนไลน์ เพราะการใช้บริการ Coworking Space มักจะตกลงเช่าพ้ืนกันเพียงแค่ครั้งเดียว และ
ในการท้าสัญญาเช่าต้องการที่จะคุยกับพนักงานมากกว่าการจองผ่านระบบ 

“ไม่ต้องการระบบการจองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์สักเท่าไหร่ แต่อยาก
คุยกับพนักงานเพราะอาจจะได้ถามเรื่องอ่ืนๆ ด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 3) 

(7) ลักษณะทางกายภาพ 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่เคยใช ้
ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้บรรยากาศภายในร้านดูเรียบง่ายสบายตา โปร่ง

โล่งไม่รกจนเกินไป ดูทันสมัย และใช้สีแนว Earth Tone ในการตกแต่งร้าน 
“ชอบร้านที่โปร่ง โล่ง ที่เหมาะกับการท้างาน และชอบร้านที่แต่งด้วย

แนวสี Earth Tone” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 4) 
ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
จากการแนะน้าแนวทางในการแต่งร้าน RUSTIC Coworking Space 

ในแนวสี Earth Tone และมีต้นไม้สีเขียวเล็กค่อยประดับตกแต่ง พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความชื่นชม
แนวทางการแต่งร้านแบบนี้ แต่เน้นย้้าว่าควรให้ดูโล่งๆ ไม่รก ต้นไม้สีเขียนก็ไม่ควรมีมากจนเกินไป 

“การแต่งร้านด้วยสีแนว Earth Tone ก็ดูดี แต่ต้นไม้ไม่ควรมีเย่อะ
เกินไปเพราะจะท้าให้รู้สึกอึดอัด” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 1) 

ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ที่ท้า Strat-Up ไม่ได้ให้ความส้าคัญกับการแต่งร้าน 
โดยจะแตง่ร้านแนวไหนก็ได้ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีท้า Strat-Up ไม่ได้ให้ความสนใจ 

4.5.1.5 การสร้าง Community ภายในร้าน Coworking Space 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของค้าว่า Community ว่าเป็น

สถานที่ที่ร่วมของของคนที่มีความสนใจเหมือนกันได้มาท้าความรู้จักกันหรือแลกเปลี่ ยนความคิด
ร่วมกัน ซึ่งจริงๆ แล้ว Community ใน Coworking Space คือ ชุมชนของผู้ใช้บริการ Coworking 
Space ที่จะเป็นแรงกระตุ้นอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการท้างาน ผ่านการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเอง (สุภัชชา โฆษิต
ศรีปัญญา, 2558) 
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แต่เมื่อถามถึงความต้องการ Community ภายในร้าน Coworking 
Space พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์กลับไม่ได้ต้องการ Community ภายในร้าน Coworking Space เพราะ
คิดว่าคนที่ไปใช้บริการต้องการพ้ืนที่ และความเป็นส่วนตัวในการนั่งท้างานมากกว่า อีกทั้ งก็ผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่ได้ไว้ใจคนที่เข้ามาใช้บริการ Coworking Space สักเท่าไหร่ 

“คิ ด ว่ า ค น ที่ ม า ใช้ บ ริ ก า ร  Coworking Space ไม่ ได้ ต้ อ ง ก า ร 
Connection แต่มาเพราะตั้งใจที่จะท้างาน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 2) 

“ไม่ได้เห็นประโยชน์ของ Community คนที่มาใช้บริการ Coworking 
Space ก็ไม่ได้มีการคัดกรองลูกค้า ดังนั้นเราไม่สามารถไว้ใจคนที่เข้ามาใช้บริการ Coworking Space 
ได”้ (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 4) 

ในมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีท้า Start-up ก็ไม่ได้ต้องการรู้จักกับคนท้า 
Start-up คนอ่ืนๆ เพราะว่าสิ่งที่คนท้า Start-up ต้องการมากที่สุดคือการหาลูกค้า และลูกค้าส่วน
ใหญ่ของ Start-up จะเป็น บริษัทเอกชน หรือ SMEs มากกว่า 

“เราไม่ได้ต้องการที่จะมี Connection กับ Start-Up ด้วยกัน กลุ่มคนที่
เราอยากรู้จักคือลูกค้าเรามากกว่า” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 3) 

4.5.2 กลุ่มคนที่ไม่เคยใช้บริการ Coworking Space มาก่อน แต่ก็ความสนใจที่จะ
ใช้บริการ Coworking Space 

4.5.2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับ Coworking Space และพฤติกรรมที่น่าจะ
เกิดขึ้นเม่ือใช้บริการ Coworking 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เข้าใจว่า Coworking Space เป็นสถานที่ที่
ให้บริการในการเช่าสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับการท้างาน เพื่อใช้ในการท้างาน ประชุมงาน 
หรือนัดเจอลูกค้า โดยผู้ให้สัมภาษณ์สนใจที่จะใช้บริการในช่วงเวลาหลังเลิกงานในวันจันทร์-ศุกร์ และ
ใช้บริการตลอดทั้งวันในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยส่วนใหญ่จะนัดไปท้างานกับเพ่ือนๆ ที่ก้าลังศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทเพ่ือท้างานรายงาน รองลงมาคือนัดเจอกับลูกค้า และท้างาน Part-time ตามล้าดับ 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการร้าน Coworking Space ที่อยู่ใกล้ขนส่งมวลชน 
เช่น สยามสแควร์ เนื่องจากสามารถเดินทางไปได้สะดวก และสามารถนัดเจอกับคนอ่ืนได้ง่ายเพราะ
เป็นสถานที่คนส่วนใหญ่รู้จัก 

“Coworking Space คงเป็นสถานที่ที่ให้เราเช่า อุปกรณ์ สถานที่ต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการท้างาน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 6) 

“ถ้าจะใช้บริการ Coworking Space คงใช้บริการช่วงเวลาหลังเลิกงาน
วันจันทร์-ศุกร์ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือคุยงานกับเพ่ือนที่เรียนด้วยกัน แต่ก็อาจใช้เพ่ือนัดคุยงานกับ
ลูกค้าบ้าง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 8) 
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4.5.2 2 ปัญหา-เหตุผลในการใช้บริการและไม่ใช้บริการ Coworking Space 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะใช้บริการ Coworking Space 

ค่อนข้างมาก เพราะว่าร้าน Coworking Space มีการตกแต่งร้านที่สวยงาม เงียบ ดูดี ผ่อนคลาย มี
ความเป็นส่วนตัว รวมทั้งมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะส้าหรับการท้างาน หรือนัดประชุมงานได้ 

“เหตุผลที่อยากใช้บริการ Coworking Space เพราะร้านมีการตกแต่งที่
สวยดี อยากลองใช้บริการ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 6) 

“อยากใช้บริการ Coworking Space เพราะมันน่ าจะมีความเป็น
ส่วนตัว มีอุปกรณ์ในการท้างานพร้อม เสียงไม่ดังเหมือนร้านกาแฟ และอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการ
ประชุมกับลูกค้าไม่ให้เคร่งเครียดจนเกินไป” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 5) 

4.5.2 3 ความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s)  
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากรหรือพนักงานให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ RUSTIC Coworking Space 

(1) ผลิตภัณฑ์ 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่คาดหวัง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ค้านึงถึงบรรยากาศภายในร้านที่ดูดี มีความเป็นส่วนตัว 

น่ากลับไปใช้ซ้้า มีจ้านวนที่นั่งไว้ให้บริการที่เพียงพอ มีการให้บริการ High-speed Free WIFI และ
การให้บริการฟรีทางด้านอาหารเครื่องดื่ม หรือมีร้านจัดจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

“อยากได้  Coworking Space ที่มีความเป็นส่วนตัวในการท้างาน 
เพราะจะไปประชุมกับลูกค้าก็ต้องการความเป็นส่วนตัวบ้าง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 5) 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
จากการน้าเสนอ RUSTIC Coworking Space ที่จะมีการตกแต่งร้าน

ด้วยสีแนว Earth Tone มีการให้บริการ Hi-speed Free WIFI โต๊ะท้างานที่มีขนาดใหญ่เหมาะ
ส้าหรับการท้างานพร้อมปลั๊กสามตา เก้าอ้ีท้างานเก้าอ้ี Ergonomic มีห้องประชุมเพ่ือความเป็น
ส่วนตัวส้าหรับประชุมงานขนาด 8-10 คนมุมพักผ่อนที่มีการจัดวางวารสารเกี่ยวกับธุรกิจและความรู้
ต่างๆ ที่น่าสนใจ และมีบริการเปิดให้จองโต๊ะนั่งที่ต้องการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเค
ชัน 

พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการ
ตกแต่งร้านแนว earth Tone ที่มีต้นไม้สีเขียวไว้คอยประดับ การให้บริการด้วยเก้าอ้ี Ergonomic 
โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้มองว่าทางร้านอาจจะได้รับตอบแทนที่ไม่คุ้ม จึงเสนอให้เก้าอ้ี Ergonomic เป็น
ตัวเลือกเพ่ิมส้าหรับกลุ่มคนที่ต้องการใช้ โดยการคิดค่าเช่าในอีกหนึ่งระดับราคาส้าหรับผู้ที่ต้องการใช้
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เก้าอ้ี Ergonomic มุมพักผ่อนมีความน่าสนใจแต่ก็อยากให้เพ่ิมในเรื่องของเก้าอ้ีที่สามารถให้การ
พักผ่อนจากการท้างานได้ โดยอาจเพ่ิมเติมเป็นเครื่องนวดหลังไว้คอยบริการ 

“เก้าอ้ี Ergonomic ถือว่าน่าสนใจนะ แต่ว่าทางร้านจะได้ผลตอบแทนที่
คุ้มเหรอกับราคาชั่วโมงละ 150-190 บาท น่าจะลองท้าเป็นเก้าอ้ีที่ให้เช่าน่าจะดีกว่าค่ะ” (ผู้ให้
สัมภาษณ์ล้าดับที่ 6) 

“ที่พูดมาน่าสนใจหมดเลย แต่มุมพักผ่อนน่าจะมีเครื่องนวดให้บริการ
ด้วยก็จะดียิ่งขึ้น” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 8) 

(2) ราคา 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่คาดหวัง 
ผู้ให้สัมภาษณ์มักจะไม่ทราบถึงราคาการให้บริการของร้าน Coworking 

Space ที่สนใจ โดยผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าราคาที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ประมาณ 70 -300 บาทต่อ 1 
ชั่วโมง และ 200-1,000 บาทต่อวัน 

“ไม่ทราบเหมือนกันว่าราคา Coworking Space เป็นเท่าไหร่ แต่คงอยู่
ที่ชั่วโมงละ 70 บาท และวันละ 200 บาทต่อคน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 7) 

“ไม่รู้ว่า Coworking Space คิดราคายังไง แต่ถ้าราคาที่เหมาะสมคง
น่าจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 300 บาท และวันละ 1,000 บาทต่อคน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 8) 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
เมื่อได้สอบถามความคิดเห็นถึงราคา RUSTIC Coworking Space มี

ความเหมาะสมแล้วหรือไม่ โดยก้าหนดราคาค่าใช้บริการชั่วโมงละ 150-190 บาทต่อคน ราคาเหมา
จ่าย 1 วันอยู่ที่ 230-290 บาทต่อคน ราคาห้องประชุม 550 บาทต่อชั่วโมง พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์
ยอมรับได้และคิดว่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับสถานที่ตั้งแถวปิ่นเกล้า ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนคิดว่า
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ให้บริการ 

“ราคานี้ก็ถือว่าไม่แพง และถ้าเทียบกับที่ตั้ งแถวปิ่นเกล้าก็ถือว่า
เหมาะสม ไม่แพงนะ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 8) 

(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่คาดหวัง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องให้ Coworking Space ที่จะเปิดใหม่เปิดในท้าเลที่

สามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือเปิดในสถานที่ที่มีรถไฟฟ้า BTS วิ่งผ่าน นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วน
อยากให้ Coworking Space เปิดแถวปิ่นเกล้าด้วยเนื่องจากแถวปิ่นเกล้าไม่ค่อยมี Coworking 
Space ไว้คอยให้บริการ โดยสรุปว่า Coworking Space ควรจะอยู่ใกล้ขนส่งมวลชนเป็นอันดับแรก 
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รองลงมา Coworking Space ควรอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าเพ่ือการพักผ่อนและสามารถท้าการนัดได้
งาน 

“อยากให้ Coworking Space เปิดใกล้กับขนส่งมวลเพราะว่าไปง่ายดี” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 6) 

“ก็อยากให้ Coworking Space มาเปิดแถวปิ่นเกล้า เพราะว่าไปง่าย 
เดินทางสะดวก” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 7) 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
จากการน้าเสนอช่องทางการจ้าหน่ายของร้าน RUSTIC Coworking 

Space ที่ตั้งอยู่ในโครงการ The Sense Pinklao เขตบางกอกน้อย พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้
ความสนใจ เนื่องจากใกล้มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ สถานที่ท้างาน ที่อยู่อาศัยของผู้ให้สัมภาษณ์ อีก
ทั้งแถวปิ่นเกล้านี้ยังไม่มีร้าน Coworking Space ให้บริการประกอบกับ โครงการ The Sense 
Pinklao สามารถเดินทางไปถึงได้สะดวกมีที่จอดรถมากมาย นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่มี
ค่อยพึงพอใจที่จะใช้บริการด้านสถานที่ที่ร้าน TOM N TOMS COFFEE เนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะกับ
การท้างาน หาที่นั่งได้ยาก และยินดีที่จะใช้บริการร้าน RUSTIC Coworking Space แทน 

“แถวปิ่นเกล้าไม่มีร้าน Coworking Space เลยต้องใช้บริการร้าน TOM 
N TOMS COFFEE ถ้ามี Coworking Space มาเปิดที่โครงการ The Sense Pinklao ก็จะเปลี่ยนมา
ใช้บริการที่ Coworking space แทน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 5) 

(4) การส่งเสริมการตลาด 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่คาดหวัง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มักจะรับรู้ถึง Coworking Space ผ่านทางสื่อ

ออนไลน์มากที่สุดโดยเฉพาะเฟสบุ๊ค โดยเห็นจากการแชร์ข้อมูลต่างๆ ของเพ่ือนๆ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์
แนะน้าว่าควรท้าเว็บไซต์ของร้านเองที่มีการลงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ พร้อมช่องทางในการติดต่อ 
โดยเว็บไซต์ควรจะต้องน้าไปผูกกับ Search Engine ของ Google เพ่ือความสะดวกในการค้นหา 
หรือเว็บไซต์รีวิว Coworking Space ต่างๆ เช่น Pantip เป็นต้น นอกจากนี้อยากให้ท้าเป็นสติ๊กเกอร์
ไลน์ฟรีเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 

“ส่วนใหญ่จะรู้จัก Coworkign Space ผ่านทางเฟสบุ๊ค จากการแชร์
ของเพ่ือนๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 6) 

“เวลาจะหา Coworking Space จะหาจาก Google และมักจะรู้จัก 
Coworking Spoace จากเว็บไซต์รีวิว Coworking Space ต่างๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 5) 
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ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
เมื่อถามถึงการที่ทางร้าน RUSTIC Coworking Space จะติดโฆษณา

ตามมหาวิทยาลัย ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจปานกลางโดยจะหยุดดูสื่อต่างโฆษณาต่างๆ ก็ต่อเมื่อสื่อ
โฆษณานั้นๆ มีความน่าสนใจ 

“ก็น่าสนใจดีนะ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสื่อเหล่านั้นด้วยว่ามีความน่าสนใจ
มากน้อยแค่ไหน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 5) 

(5) บุคลากรหรือพนักงานให้บริการ 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่คาดหวัง 
ตัวพนักงานควรมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม จดจ้าลูกค้าได้โดยเฉพาะลูกค้า

ประจ้า ตัวพนักงานควรอยู่ประจ้าเคาน์เตอร์ต้อนรับเพ่ือความสะดวกในการขอความช่วยเหลือเมื่อ
ลูกค้ามีปัญหา และเมื่อลูกค้าใช้บริการอยู่พนักงานก็ไม่ควรเข้าไปรบกวนบ่อยจนเกินไปแต่ก็ควรเข้ามา
ตรวจตราเพื่อเก็บกวาดร้านให้สะอาดอยู่เป็นระยะด้วย 

“ร้านกาแฟที่เคยไปใช้บริการ พนักงานไม่ค่อยท้าความสะอาดร้านเลย 
ถ้ามี Coworking Space พนักงานควรที่จะใส่ใจเรื่องของความสะอาดบ้าง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 5) 

“พนักงานควรรู้ เรื่องราวต่างภายในร้านบ้าง เพราะเวลามีปัญหา
พนักงานจะได้ช่วยเหลือเราได้ถูก และเวลาเราใช้บริการพนักงานก็ไม่ควรเข้ามารบกวนเราบ่อย
จนเกินไป” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 6) 

(6) กระบวนการการให้บริการ 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่คาดหวัง 
อยากให้มีการแจ้งรายละเอียดการใช้บริการ Coworking Space เมื่อ

ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นครั้งแรก ภายในร้านควรมีอาหารและเครื่องดื่มไว้ค่อยจ้าหน่าย โดยพนักงาน
ควรน้ามาเสริฟให้กับลูกค้า อยากให้มีระบบสมาชิกโดยและให้มีการบันทึกจ้านวนครั้งที่ใช้บริการของ
ลูกค้าสมาชิกโดยที่ลูกค้าไม่ต้องพกบัตรสมาชิก อยากให้เพ่ิมระบบการนัดจองได้ไม่ว่าจะผ่านทาง
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจจะน้าเสนอในรูปแบบของตารางเพ่ือที่จะสามารถวางแผนการใช้
บริการได้ พร้อมกับการตัดเงินผ่านทางบัตรเครดิตได้ด้วย ช่วงกลางวันของวันอังคารหรือวันพุธอยาก
ให้น้าเสนอส่วนลดการใช้บริการด้วย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีลูกค้ามาใช้บริการในจ้านวนน้อย  

“อยากให้มีการแนะน้าเรื่องการใช้บริการ Coworking Space เมื่อมีการ
ใช้บริการเป็นครั้งแรก” (ผู้ให้สัมภาษณล์้าดับที่ 7) 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
จากการแนะน้าว่า RUSTIC Coworking Space จะมีการมุมพักผ่อนไว้

ให้บริการโดยมีวารสารเกี่ยวกับธุรกิจไว้ให้อ่าน และมีระบบการจองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ เช่น แอป
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พลิเคชัน และ เว็บไซต์ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และแนะน้าเพ่ิมเติมว่าระบบการ
เตือนเมื่อใกล้หมดเวลาการใช้บริการส้าหรับห้องประชุมโดยไม่มีควรให้พนักงานเข้าไปแจ้งเตือนเพราะ
จะเป็นการรบกวนการประชุม แต่ควรใช้เป็นเสียงสัญญาณแจ้งเตือนมากกว่า 

“ชอบระบบการจองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ เพราะจะท้าให้ไม่เสียเที่ยว 
บางทไีปที่ร้านแล้วพบว่าที่นั่งเต็ม ก็ต้องเสียเวลาย้ายไปท่ีอ่ืนอีก” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 7) 

“ตรงเรื่องห้องประชุมบางที่ไม่อยากให้พนักงานเข้ามารบกวนเพราะเรา
ก้าลังคุยกับลูกค้าอยู่ ควรมีระบบเตือนด้วยเสียงเมื่อใกล้หมดเวลาแล้ว” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 5) 

(7) ลักษณะทางกายภาพ 
ความคิดเห็นต่อ Coworking Space ที่คาดหวัง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ชอบให้มีการตกแต่งร้านแบบสบายตา ใช้สี Earth tone 

สว่างๆ หรือขาวด้า ไม่ควรใช้สีสดมากในการแต่งร้าน ควรมีการแบ่งสัดส่วนโซนพ้ืนที่ภายในร้าน โดย
โซนห้องประชุมควรจะอยู่ลึกสุดเพ่ือความเป็นส่วนตัว ส่วนโซนธรรมดาควรมีการตกแต่งแบบ
หลากหลายเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ 

“อยากให้แต่งร้านด้วยโทนสีขาวด้า มันดูดีกว่าการแต่งร้านด้วยโทนสี
สด” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 8) 

“ชอบร้านมที่มีบรรยากาศโล่งๆ สว่างๆ และมีการตกแต่งหลากหลายมุม
ภายในร้าน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 7) 

ความคิดเห็นต่อ RUSTIC Coworking Space 
จากการแนะน้าแนวทางในการแต่งร้าน RUSTIC Coworking Space 

ในแนวสี Earth Tone และมีต้นไม้สีเขียวเล็กค่อยประดับตกแต่ง พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ชอบเรื่องการ
แต่งร้านด้วยสี Earth tone และประดับด้วยต้นไม้สีเขียว 

“ชอบนะการแต่งร้านด้วยแนวสี Earth Tone และยิ่งถ้าแต่งเป็นพวก
แนว Loft ก็จะยิ่งดูดีขึ้นไปอีก” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 5) 

4.5.2 4 ความคิดเห็นต่อการสร้าง Community ภายในร้าน Coworking 
Space 

ส่วนใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่รู้จัก Community ภายในร้าน Coworking 
Space และเมื่อผู้เขียนได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า Community ใน Coworking Space คือ ชุมชนของ
ผู้ใช้บริการ Coworking Space ที่จะเป็นแรงกระตุ้นอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการ
ท้างาน ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการด้วย
กันเอง (สุภัชชา โฆษิตศรีปัญญา, 2558) ก็พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจในเรื่อง Community 
ภายใน Cowrking Space โดยแนะน้าว่าควรมีการแบ่งโซนเอาไว้ส้าหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็นโดยอาจจะใช้มุมพ้ืนที่ในมุมพักผ่อน หรือจัดเป็นกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดา 
เช่น สอนการจัดดอกไม้ สอนการวาดรูป และสื่อสารให้ผู้คนได้รับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ 

“ถ้าจะมี Community ใน Coworking Space ควรแบ่งเป็นโซนเอาไว้ 
เพ่ือแชร์ความคิด หรือแลกเปลี่ยน หรืออาจหากิจกรรม พวกจัดดอกไม้ วาดภาพ ในวันธรรมดาช่วง
กลางวันก็จะดี” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 6) 

แต่ ก็ มี ผู้ ให้ สั มภ าษณ์ บ างส่ วนที่ ไม่ ได้ ต้ อ งการ Community ใน 
Coworking Space เพราะผู้ให้สัมภาษณ์มีจุดประสงค์ในการท้างานที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่เสนอว่าให้
แบ่งโซนพื้นที่ไว้ส้าหรับมีการแชร์ความคิดต่างๆ หรืออาจมีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาอ่ืนๆ เช่นกัน 

“จริงๆ เวลาเราไปใช้บริการ Coworking Space เรามีจุดประสงค์
ชัดเจนว่าเราต้องการท้าอะไร ดังนั้นจึงไม่จ้าเป็นที่จะต้องมี Community ใน Coworking Space” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล้าดับที่ 5) 

 
4.5.3 เปรียบเทียบผลสัมภาษณ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 

 
ตารางที่ 4.1 
 
สรุปประเด็นและเปรียบเทียบผลวิจัยของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 

ประเด็นค าถามในการ 
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking 
Space มาแล้ว 

กลุ่มคนที่ไม่เคยใช้บริการ Coworking 
Space มาก่อน แต่มีความสนใจที่จะ

ใช้บริการ Coworking Space 
ประเด็นความคดิเห็นในเรื่อง
ความพึงพอใจและพฤติกรรม
ในการใช้บริการ Coworking 
Space ในปัจจุบัน 

ใช้บริการ Coworking Space ที่อยู่ติด
กับสถานีรถไฟฟ้า BTS เนื่องจาก
สะดวกในการเดินทางโดยจะใช้บรกิาร
ร่วมกับเพื่อนๆ ในช่วงเวลาหลังเลกิงาน
ของวันจันทร-์ศุกร์ และช่วงเช้าถึงบ่าย
ในวันเสาร-์อาทิตย์ 

เลือกใช้บริการ Coworking Space 
แถวสยามเพราะมรีถไฟฟ้า BTS ผา่น 
และสามารถนัดเจอกับคนอ่ืนได้ง่ายจะ
ใช้บริการในช่วงเวลาหลังเลิกงานในวัน
จันทร์-ศุกร์ ตลอดทั้งวันในวันเสาร-์
อาทิตย์ ส่วนใหญ่จะนัดไปท้างานกับ
เพื่อนๆ ที่ก้าลังศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทเพื่อท้างานรายงาน นัดเจอ
กับลูกค้าและท้างาน Part-time 
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ตารางที่ 4.1 
 
สรุปประเด็นและเปรียบเทียบผลวิจัยของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม (ต่อ) 

ประเด็นค าถามในการ 
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking 
Space มาแล้ว 

กลุ่มคนที่ไม่เคยใช้บริการ Coworking 
Space มาก่อน แต่มีความสนใจที่จะ

ใช้บริการ Coworking Space 
ประเด็นความคดิเห็นในเรื่อง
ของปัญหา-เหตุผลในการใช้
บริการและไม่ใช้บริการ 
Coworking Space 

ใช้ Coworking Space เพราะมี
บรรยากาศที่เหมาะสมกับการท้างาน มี
ความเป็นส่วนตัว และเงียบ 

ใช้เพราะร้าน Coworking Space มีการ
ตกแต่งร้านทีส่วยงาม ดูดี ผ่อนคลายมี
ความเป็นส่วนตัว รวมทั้งมีอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่เหมาะส้าหรับการท้างาน 

ประเด็นความคดิเห็นในเรื่อง
ของความต้องการและความ
คาดหวังในการใช้บริการ 
Coworking Space ใน
ปัจจุบัน (เฉพาะกลุม่ลูกค้าท่ี
เคยใช้บริการ Coworking 
Space มาแล้ว) 

 ควรมีโต๊ะที่น่ังเพียงพอกับการใช้งาน 
 บรรยากาศภายในไม่ควรใช้ไฟท่ีสลัวเกินไปเนื่องจากท้าให้อ่านหนังสือไม่

สะดวก 
 พื้นที่ช้ันท่ีห่างจากช้ันท่ีพนักงานอยู่ประจ้าควรมโีทรศัพท์ท่ีสามารถโทรหา

พนักงานได้เพื่อความสะดวกสบายในการขอความช่วยเหลือ 
 ควรมีระยะเวลาปดิให้บริการที่ค่อนข้างดึก เพื่อความสะดวกในการนัดท้า

รายงานหรือท้างานร่วมกับเพื่อนๆ 
 ควรสามารถจองที่น่ังผ่านเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชันได้ 

1) แนวค้าถามเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ ์

โต๊ะท้างานควรมีขนาดยาวและรูปร่างที่
เหมาะสมกับการท้างาน 8 คน เพื่อ
ส้าหรับท้างานกลุ่ม ควรมีการจ้าหน่าย
อุปกรณ์เครื่องเขียน อาหารและ
เครื่องดื่ม บรรยากาศไมค่วรมเีสียงดัง
จนเกินไป จ้านวนคนไม่ควรมีความ
แออัดต่อพื้นที่มากเกินไป 

ค้านึงถึงบรรยากาศภายในร้านท่ีดดูีน่า
กลับไปใช้ซ้้า มีความเป็นส่วนตัว มีพื้นท่ี
ให้บริการที่เพียงพอ และมีการใหบ้ริการ
ฟรีทางด้านอาหารเครื่องดื่ม หรือรา้นค้า
เพื่อจัดจ้าหน่าย 

2) แนวค้าถามเกี่ยวกับราคา ณ ระดับราคาของ RUSTIC 
Coworking Space ที ่150-190 บาท
ต่อ 3 ชม. 230-290 บาทต่อวัน ราคา
ห้องประชุม 550 บาทต่อวัน พบว่ามี 3 
ความคิดเห็น คือ 1.แพงไปเมื่อเทยีบกับ 
Coworking Space ที่ให้บริการ
นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 2. เหมาะสมเมื่อ
เทียบกับ Coworking Space ที่เคยใช้ 
3.ถูกไปเพราะเกรงว่า ณ ราคาระดับนี้
จะท้าให้ติวเตอร์ นักศึกษาเข้ามาใช้
บริการและส่งเสียงรบกวนผู้อื่น 

ณ ระดับราคาของ RUSTIC Coworking 
Space ที ่150-190 บาทต่อ 3 ชม. 
230-290 บาทต่อวัน ราคาห้องประชุม 
550 บาทต่อวัน พบว่าเป็นราคาที่
ยอมรับได้มีความสมเหตสุมผล 
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ตารางที่ 4.1 
 
สรุปประเด็นและเปรียบเทียบผลวิจัยของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม (ต่อ) 

ประเด็นค าถามในการ 
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking 
Space มาแล้ว 

กลุ่มคนที่ไม่เคยใช้บริการ Coworking 
Space มาก่อน แต่มีความสนใจที่จะ

ใช้บริการ Coworking Space 

3) แนวค้าถามเกี่ยวกับช่อง
ทางการจัดจ้าหน่าย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ใหค้วามสา้คัญกับปจัจัย
การเดินทางที่สะดวกเพราะว่าการ
ตัดสินใช้บริการ Coworking Space 
จะเกิดจากการตดัสินใจของเพื่อนหรือผู้
นัดหมายทุกคนด้วย หรือเหตุจ้าเปน็ท่ี
จะต้องที่จะต้องท้างานหรือเดินทางผ่าน
สถานท่ีแถวนั้นด้วย 

ผู้ให้สัมภาษณจ์ะเลือกใช้ Coworking 
Space ที่อยู่ใกล้ขนส่งมวลเป็นหลกัเพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง 

4) แนวค้าถามเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการตลาด 

รับรู้ถึง Coworking Space ได้จากสื่อ
ออนไลน์ เฟซบุ๊ค ท่ีเพื่อนๆ แชร์มาก
และยังมีการค้นหาจาก Search 
Engine เช่น Google นอกจากน้ียังรับรู้
ถึง Coworking Space ได้จากการบอก
ต่อของกลุ่มเพื่อน การโฆษณาต่าง
มหาวิทยาลยัดูไม่น่าสนใจเพราะไม่
ทันสมัย 

รับรู้ Coworking Space ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ เฟซบุ๊ค โดยเห็นจากการแชร์
ข้อมูลต่างๆ ของเพื่อนๆ นอกจากนี้ยังมี
การค้นหาผ่าน Search Engine ของ 
Google และเว็บไซตร์ีวิว Coworking 
Space ต่างๆ เช่น พันทิป เป็นต้น และ
อาจให้ความสนใจโฆษณาตาม
มหาวิทยาลยับ้าง แต่ต้องดูถึงความ
น่าสนใจของโฆษณาด้วย 

5) แนวค้าถามเกี่ยวกับ
บุคลากรหรือพนักงาน
ให้บริการ 

พนักงานต้องยิ้มแย้ม สามารถให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการ ควรมีการจดจ้า
ลูกค้าประจ้าได้ มีการเสนอโปรโมช่ัน
ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัลูกค้า ไม่รบกวน
ลูกค้าบ่อยเกินไปในขณะทีลู่กค้ากา้ลัง
ใช้บริการอยู่ และสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าถ้าลูกค้ากลุม่อื่นส่งเสียดัง 

พนักงานควรมีอัธยาศัยดี ยิม้แย้ม จดจ้า
ลูกค้าประจ้าได้ พนักงานควรอยู่ประจ้า
เคาน์เตอร์ตอนรับเพื่อท่ีจะสามารถขอ
ความช่วยเหลือ และไม่ควรเข้าไป
รบกวนลูกค้าบ่อยจนเกินไป 
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ตารางที่ 4.1 
 
สรุปประเด็นและเปรียบเทียบผลวิจัยของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม (ต่อ) 

ประเด็นค าถามในการ 
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking 
Space มาแล้ว 

กลุ่มคนที่ไม่เคยใช้บริการ Coworking 
Space มาก่อน แต่มีความสนใจที่จะ

ใช้บริการ Coworking Space 

6) แนวค้าถามเกี่ยวกับ
กระบวนการ 
การให้บริการ 

ควรมีมุมพักผ่อนที่มีหนังสือ ของเล่นท่ี
พัฒนาสมองไว้ให้บริการส้าหรับการ
พักผ่อนจากการท้างาน วารสารทีว่างใน
มุมพักผ่อนไม่ควรเป็นวารสารที่มเีนื้อ
สบายๆ ควรมีระบบการจองที่น่ังผ่าน
เว็บไซตห์รือแอปพลิเคชันได้ รวมทั้ง
การช้าระเงินเมื่อมีการจองที่น่ัง 

ควรมีการแจ้งรายละเอียดการใช้บริการ 
Coworking Space เมื่อมีการใช้งาน
เป็นครั้งแรก ควรมีการบันทึกจ้านวน
ครั้งท่ีใช้บริการของลูกค้าสมาชิกโดยที่
ลูกค้าไม่ต้องพกบัตรสมาชิก ควรมรีะบบ
การจองที่น่ังผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเค
ชันได้ พร้อมกับตดัเงินผ่านทางบัตร
เครดติได้ด้วย ช่วงกลางวันของวัน
อังคารหรือวันพุธอยากให้น้าเสนอ
ส่วนลดการใช้บริการ 

6) แนวค้าถามเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ 

บรรยากาศภายในร้านควรดูเรยีบง่าย
สบายตา โปร่งโล่งไมร่กจนเกินไป ดู
ทันสมัย และใช้สีแนว Earth Tone ใน
การตกแต่งรา้น 

ควรการตกแต่งร้านแบบสบายตา ใช้สี
แนว Earth Toneสว่างๆ หรือขาวด้า 
แต่ไม่ควรใช้สีสดในการแต่งร้าน ควรมี
การแบ่งสัดส่วนโซนพื้นที่ภายในร้าน 
โดยโซนห้องประชุมควรจะอยู่ลึกสุดเพื่อ
ความเป็นส่วนตัว 

ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นต่อ
การสร้าง Community 
ภายในร้าน Coworking 
Space 
 

ไม่ได้ต้องการ Community ภายในร้าน 
Coworking Space เพราะคิดว่าคนท่ี
ไปใช้บริการต้องการพื้นท่ี ความเงียบใน
การท้างานมากกว่า และไมไ่ว้ใจคนท่ี
เข้ามาใช้บริการ Coworking Space 
ด้วยกัน 

มีความสนใจในเรื่อง Community แต่
ร้าน Coworking Space ควรแบ่งโซน
พื้ น ที่ ไ ว้ ส้ าห รั บ มี ก ารแล ก เป ลี่ ย น
ความคิดต่างๆ โดยใช้พื้นท่ีในมุมพักผ่อน 
หรืออาจมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัด
ดอกไม้  วาดรูป เป็ นต้น ใน ช่วงเวลา
กลางวันของวันธรรมดา 
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4.6 ประเด็นจากผลการวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ 
 

จากผลการท้าวิจัยตลาดจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม จ้านวน 8 ตัวอย่าง 
ท้าให้สามารถสรุปประเด็นที่สามารถน้าไปใช้วางแผนการตลาดร้าน RUSTIC Coworking Space โดย
มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 
4.6.1 ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญต่อบรรยากาศภายในร้านและแบ่งสัดส่วนพื้นที่

ภายในร้าน 
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับบรรยากาศ

ภายในร้าน โดยนอกจากจะมีพ้ืนที่ โต๊ะ เก้าอ้ีไว้ให้ท้างานแล้ว กลุ่มตัวอย่างยังค้านึงถึงความแออัด
ภายในร้าน เนื่องจากร้านที่มีความแออัดมากๆ มักจะท้าให้เกิดการส่งเสียงดังรบกวนได้ง่าย ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างจึงชอบร้านที่มีการตกแต่งในแนวโปร่งโล่ง มีแสงสว่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังชอบการ
ตกแต่งร้านด้วยโทนสีแนว Earth tone ดูทันสมัยเพราะจะท้าให้ร้านดูน่านั่ง ไม่ชอบร้านที่มีการ
ตกแต่งด้วยโทนสีสด ขนาดโต๊ะควรมีความยาวมากพอส้าหรับคนท้างานร่วมกัน 6-8 คน 

ในเรื่องการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ภายในร้านผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวังที่จะให้มีการ
แบ่งเป็น 2 โซน คือโซนที่สามารถส่งสียงดังได้ และโซนที่ต้องการใช้ความเงียบ เพื่อความเหมาะสมใน
การท้างาน นอกจากนี้อาจจะเพ่ิมมุมที่ไว้พักผ่อนเข้าไปด้วยเพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการนั่ง
ท้างานเป็นเวลานาน ในเรื่องของห้องประชุมผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ให้ความส้าคัญมากนัก 
เนื่องจากสามารถใช้โต๊ะขนาดยาวในการประชุมงานได้ 

4.6.2 ผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวังอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในร้าน 
เนื่องจาก Coworking Space เป็นสถานที่ส้าหรับใช้ท้างานในรูปแบบต่างๆ จึง

จ้าเป็นที่จะต้องมีการใช้อุปกรณ์อ้านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองต่อการท้างานที่แตกต่างกัน ทั้ง
บริการ Hi-Speed Free WIFI ที่มีความเสถียร ปริมาณปลั๊กสามตาที่ เพียงพอส้าหรับจ่ายไฟ
ให้กับแล็ปท็อปที่ลูกค้าน้ามาใช้ท้างาน ไวท์บอร์ดส้าหรับอธิบายงาน เครื่องปริ้นเตอร์ส้าหรับพิมพ์งาน 
นอกจากนี้ยังควรมีการจ้าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนภายในร้านด้วยเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ท้างาน รวมทั้งการควรมีการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องมือในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ แต่ก็ควร
อนุญาตให้ลูกค้าสามารถน้าอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อจากภายนอกร้าน Coworking Space เข้ามา
รับประทานภายในร้านได้ 

4.6.3 แนวทางการให้บริการที่ผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวัง 
ลูกค้าที่ ใช้บริการ Coworking Space ครั้งแรกนั้นอยากให้พนักงานมีการ

แนะน้าถึงกฎข้อบังคับในการใช้บริการ Coworking Space ในครั้งแรกที่ใช้บริการ และเมื่อผู้ให้
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สัมภาษณ์ก้าลังใช้บริการอยู่นั้นก็ไม่อยากให้พนักงานเข้ามารบกวนบ่อยมากจนเกินไป แต่ก็ควรที่จะ
เข้ามาท้าความสะอาดหรือเก็บจานอาหารหรือถ้วยกาแฟเป็นระยะ และที่เคาน์เตอร์ตอนรับควรมี
พนักงานอยู่ประจ้าตลอดเวลาเพ่ือความสะดวกในการขอความช่วยเหลือ 

ในกรณีที่ลูกค้ามาใช้บริการประจ้า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคาดหวังว่าพนักงานจะ
สามารถจดจ้าชื่อลูกค้าและสามารถกล่าวทักทายในครั้งต่อๆ ไปได้ รวมทั้งสามารถน้าเสนอโปรโมชั่น
ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและน่าสนใจให้กับลูกค้าได้ และเมื่อมีลูกค้าบางกลุ่มที่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน
พนักงานก็ควรที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกัน 

นอกจากเวลายังอยากให้มีเวลาในการปิดให้บริการที่ดึก เพ่ือที่จะสามารถคุยงาน
กับเพ่ือนๆ หรืออ่านหนังสือในตอนกลางคืนได้ 

4.6.4 การรับรู้สื่อข่าวสารของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ปัจจุบันสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ให้สัมภาษณ์และท้าให้ผู้ให้สัมภาษณ์จดจ้าได้ที่สุด

คือสื่อออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค โดยจะต้องเป็นโฆษณาที่ขึ้นบน Feed ของผู้ให้สัมภาษณ์เท่านั้น ไม่ว่า
จะด้วยวิธีการโพส การแชร์ หรือการติดโฆษณา แต่ก็ไม่ใช่ว่าโฆษณาที่อยู่บน Feed ของเพจผู้ให้
สัมภาษณ์จะได้รับการจดจ้าทุกอัน โฆษณาเหล่านั้นจะต้องมีการน้าเสนอให้ดึงดูดความสนใจของผู้ให้
สัมภาษณ์ด้วย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการท้าคลิปวีดีโอ การเล่าเรื่อง การใช้มุขตลก ซึ่งถ้าหากว่าโฆษณา
เหล่านั้นสามารถท้าให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความสนใจแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ให้สัมภาษณ์จะแชร์โฆษณา
เหล่านั้นไปให้ผู้อื่นต่อไป 

นอกจากนี้พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์มักจะเริ่มสืบหาข้อมูล
จาก Google เป็นอันดับแรก เพ่ือค้นหาเว็บไซต์ที่จัดอันดับหรือรีวิว Coworking Space โดยเว็บไซต์
ที่อยู่อันดับต้นๆ ของ Google จะมีโอกาสในการถูกเปิดดูมากที่สุด จากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์จึงจะหา
ข้อมูลต่างผ่านเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊ค ของร้าน Coworking Space ทีส่นใจเหล่านั้นอีกท ี

4.6.5 การคาดหวังในระบบการจองที่นั่ งและช าระเงินผ่านทางเว็บไซต์หรือ 
แอปพลิเคชัน 

เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้ให้สัมภาษณ์ จึงท้าให้ผู้ให้สัมภาษณ์
คาดหวังที่จะได้ใช้บริการ Coworking Space ทุกครั้งที่ไปถึง แต่เมื่อพบว่าพ้ืนที่ใน Coworking 
Space เหล่านั้นมีที่นั่งที่ถูกใช้บริการเต็มแล้ว ท้าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องย้ายหรือพ้ืนที่ท้างานแหล่งใหม่
หรืออาจจะยกเลิกความตั้งใจในการท้างานไป ด้วยเหตุนี้ผู้ให้สัมภาษณ์จึงคาดหวังในระบบการจองที่
นั่งผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยินดีที่จะช้าระค่าบริการก่อนล่วงหน้าหรือ
ยอมถูกหักค่ามัดจ้าถ้าผิดนัด เพ่ือเป็นการบริหารเวลาของผู้ให้สัมภาษณ์เอง 
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บทที่ 5 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

 
จากข้อมูลการตลาดที่ได้จากการสัมภาษณ์สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 

และใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในบทที่ 4 ท้าให้เข้าใจถึง
ความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น โดยสามารถน้าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
วางแผนการตลาดได้ดังนี้ 

 
5.1 การแบ่งส่วนทางการตลาด (Segmentation) 

 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาด (Segmentation) จะใช้การแบ่งส่วนตลาดด้วย

หลักภูมิศาสตร์ (Geographic) และการแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral) 
ดังนี้ 

 
5.1.1 การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักภูมิศาสตร์ (Geographic) 

ผู้ที่อาศัย ท้างาน ศึกษา หรือเดินทาง อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ย่านฝั่งธนบุรีหรือ
ละแวกใกล้เคียงอยู่เป็นประจ้า โดยมีระยะเวลาในการเดินทางมายังเขตบางกอกน้อยไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

5.1.2 การแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral) 
1. ผู้ที่มี อิสระในการท้างาน ต้องการใช้ พ้ืนที่ส้าหรับท้างานทั่วไปทั้ง เช่น 

คนท้างานFreelance และต้องการความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง แต่มักเลือกสถานที่ท้างานที่มี
บรรยากาศดีในระดับหนึ่ง 

2. ผู้ที่ต้องการใช้พ้ืนที่ส้าหรับสอนหนังสือ ติวหนังสือ หรือท้ารายงาน โดยพ้ืนที่
นั้นจะต้องอนุญาตให้ส่งเสียงได้ในระดับหนึ่ง และไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากนัก 

จากเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มลูกค้าข้างต้น สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ 

1. Graduate Student User กลุ่มคนวัยท้างานที่ก้าลังศึกษาอยู่ ในระดับ
ปริญญาโท-เอก ที่มีความต้องการพ้ืนที่ไว้ส้าหรับนัดท้างานกลุ่ม ติวหนังสือ หรือท้ารายงานร่วมกับ
เพ่ือนๆ เนื่องจากไม่สะดวกที่จะเดินไปยังมหาวิทยาลัย โดยพ้ืนที่นั้นจะต้องอนุญาตให้สามารถส่งเสียง
ดังได้ในระดับหนึ่งโดยที่ผู้คนรอบข้างไม่รู้สึกร้าคาญ เนื่องจากการท้างานกลุ่ม ติวหนังสือหรือท้า
รายงานร่วมกับเพ่ือนๆ จ้าเป็นที่จะต้องใช้เสียงดังระดับหนึ่งซึ่งอาจรบกวนผู้อ่ืน การเลือกใช้สถานที่จะ
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เลือกใช้สถานที่ใกล้กับขนส่งมวลชนเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือใกล้ห้างสรรพสินค้าเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดพบหรือส้าหรับพักผ่อนหลังจากนัดท้างานกลุ่มเสร็จ 

2. Freelance User กลุ่มคนวัยท้างานที่พึงจบใหม่หรือมีประสบการณ์การ
ท้างานมาสักพักหนึ่งแล้วที่มีอิสระในการท้างาน หรือคนท้างาน Freelance ที่ต้องการเปลี่ยน
บรรยากาศในการท้างาน เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการท้างาน 
ต้องการความเงียบในการท้างาน และบรรยากาศการท้างานที่ผ่อนคลาย โดยมักจะเลือกสถานที่จะ
เลือกสถานที่ที่ตนเองเดินทางสะดวกหรืออยู่ในละแวกท่ีอยู่ของตนเอง 

 
5.2 การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target market) 

 
ด้วยสถานที่ตั้งของ RUSTIC Cowroking Space ที่อยู่ชานเมือง เขตบางกอกน้อย บวก

กับลักษณะชุมชน และโอกาสในการแข่งขันในละแวกนั้น ผู้เขียนจึงใช้หลักการ Targeting Strategy 
ในการเลือก Segments แบบ Multi-Segment Targeting โดยท้าการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม 
โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary Target) และกลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary 
Target) ดังนี้ 

 
5.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary Target)  

คือ กลุ่ม Graduate Student User เป็นกลุ่มคนที่ก้าลังศึกษาปริญญาโท-เอก 
ที่ต้องการสถานที่ไหนก็ได้ไว้ส้าหรับนัดท้างานกลุ่ม ติวหนังสือ หรือท้ารายงานร่วมกับเพ่ือนๆ 
เนื่องจากไม่สะดวกที่จะเดินไปยังมหาวิทยาลัย โดยพ้ืนที่นั้นจะต้องสามารถส่งเสียงดังได้ในระดับหนึ่ง
โดยที่ผู้คนรอบข้างไม่รู้สึกร้าคาญ เนื่องจากการท้างานกลุ่ม ติวหนังสือ หรือท้ารายงานร่วมกับเพ่ือนๆ 
จ้าเป็นที่จะต้องใช้เสียงดังระดับหนึ่งที่อาจรบกวนผู้อ่ืน การเลือกใช้สถานที่จะเลือกใช้สถานที่ใกล้กับ
ขนส่งมวลชนเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือใกล้ห้างสรรพสินค้าเพ่ือความสะดวกในการนัดพบ
หรือส้าหรับพักผ่อนหลังจากนัดท้างานกลุ่มเสร็จ 

5.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target)  
คือ กลุ่ม Freelance User เป็นกลุ่มคนวัยท้างานที่มี อิสระในการท้างาน 

สามารถที่จะเลือกท้างานที่ไหนเวลาใดก็ได้ โดยจะมุ่งเน้นที่ผลงานที่ได้เป็นหลัก คนกลุ่มนี้ต้องการ
บรรยากาศในการท้างานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่เครียดจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็ต้องการ
การพักผ่อนไปด้วยในเวลาเดียวกัน การเลือกใช้บริการ Coworking Space จะทดลองเลือกใช้บริการ 
Coworking Space หลายๆ แห่งที่อยู่ในสถานที่ที่ตนเองเดินสามารถทางได้อย่างสะดวกหรืออยู่ใน
ละแวกที่อยู่ของตนเอง 
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5.3 การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
 

5.3.1 ลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ (Brand DNA) 
 

5.3.1 ลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ (Brand DNA) 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 Brand DNA ของธุรกิจ RUSTIC Coworking Space 
ที่มา: Brand Essence, 9 มีนาคม 2560, ดัดแปลงจาก https://strategicthinker .word 
press.com/ brand-awareness-differentiation-framework/ 

 
Brand Essence สามารถขยายความได้ดังนี้ 
1. Creative คือ RUSTIC Coworking Space เป็นร้าน Coworking Space ที่

ถูกออกแบบสภาพแวดล้อมภายในร้านให้มีความทันสมัยในรูปแบบ Modern Rustic ที่ผสมผสานกับ

Brand Attributes 

Brand Values 

Brand Personality 

Brand Benefits 

Brand Essence 

Earth Tone 

เงียบ 

มีสมาธ ิ
ผ่อนคลาย 

ความเป็นส่วนตัว 
สว่าง 

เก้าอี้ Ergonomic 

ไม่แออัด 

ที่น่ังท้างาน 

เป็นกันเอง เรียบง่าย 

สะดวกสบาย อุปกรณ์ครบครัน 

Creative 
Ergonomic 
Relaxing 

RUSTIC 
Style Modern 

Style 
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สีแนว Earth Tone ท้าให้เหมาะสมส้าหรับการท้างาน ซึ่งจะท้าให้ผู้ท้างานมีสมาธิ มีความคิด
สร้างสรรค์ อันจะส่งต่อการท้างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. Ergonomic คือ  นอกจาก RUSTIC Coworking Space จะมุ่ ง เน้ นการ
ออกแบบร้านเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท้างานแล้ว RUSTIC Coworking Space ยังใส่ใจเรื่องของ
สุขภาพของผู้ท้างานที่ต้องนั่งท้างานเป็นเวลาท้างาน โดยมีการออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับสรีระร่างกายของการท้างาน เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะท้าให้เกิดภาวะ Office 
Syndrome 

3. Relaxing คือ  RUSTIC Coworking Space ค้ านึ งถึ งว่ าการท้ างาน เป็ น
เวลานานย่อมก่อให้เกิดความเครียดและเหนื่อยล้าให้กลับร่างกายและสมองในไม่ช้าก็เร็ว ฉะนั้น
คนท้างานเป็นเวลานานควรต้องได้รับการพักผ่อน โดยทางร้านจะมีการแบ่งมุมไว้ส้าหรับพักผ่อน เพ่ือ
คลายความเมื่อยล้าจากการท้างาน เพ่ือให้เกิดความเครียดในการท้างานน้อยที่สุด อันจะส่งผลให้
ผลงานทีท่้าออกมาดีที่สุด 

5.3.2 การวางต าแหน่งสินค้า (Brand Positioning Statement) 
RUSTIC Coworking Space คือ Coworking Space เหมาะส้าหรับผู้ที่มีความ

ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการท้างาน เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีสมาธิในการท้างานหรือ
อ่านหนังสือ อันท้าให้การท้างานออกมาดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยวิธีการตกแต่งร้านใน
รูปแบบ Modern Rustic ที่ผสมผสานกับสีแนว Earth Tone ที่ให้ความรู้สึกทันสมัย ผ่อนคลาย 
พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้งานมีอิริยาบถในการท้างานที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ 

5.3.3 ค าขวัญ (Slogan) 
Good Ambience Create Your Great Work 

5.3.4 แผนภาพแสดงการรับรู้ (Perception Map) 
แผนภาพแสดงการรับรู้ (Perceptual Map) ของธุรกิจ Coworking Space ได้

ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดในเรื่องของคุณภาพการให้บริการด้านพ้ืนที่ และราคา เพ่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ทางตรง อย่าง Poolsub Space พบว่าร้าน RUSTIC Coworking Space มีคุณภาพการให้บริการ
ด้านพื้นที่สูงกว่าคู่แข่งทางตรง เนื่องจากคู่แข่งทางตรงอย่างร้าน Poolsub Space มีการออกแบบร้าน
เหมือนออฟฟิศที่ซึ่งไม่ได้สร้างบรรยากาศให้น่าท้างาน ประกอบกับสถานที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้ยาก 
เมื่อเทียบกับร้าน RUSTIC Coworking Space ที่มีจุดเด่นในการออกแบบร้านที่ทันสมัยให้เหมาะสม
กับการท้างานรูปแบบของการประชุมงานและงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่ขณะเดียวกันก็ให้
ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยไปในตัว อีกท้ังในเรื่องของที่ตั้งร้าน RUSTIC Coworking Space ก็มีตั้งอยู่ใน
ท้าเลที่สามารเข้าถึงได้ง่ายกว่า Poolsub Space ในเรื่องของระดับราคาพบว่าราคา RUSTIC 
Coworking Space นั้นสูงกว่ากับคู่แข่งทางตรงอย่าง Poolsub Space 



Ref. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNK

 
 

54 

 
 
 

ภาพที่ 5.2 Perceptual Map ร้าน RUSTIC Coworking Space เทียบกับคู่แข่งทางตรง 
 
ในส่วนของคู่แข่งทางอ้อมและคู่แข่งทดแทน ก็ได้มีการท้าแผนภาพแสดงการรับรู้ 

(Perceptual Map) ของร้ าน  RUSTIC Coworking Space ที่ เป รี ยบ เที ยบกั บ คู่ แข่ งทดแท น 
เนื่องจากว่าในเขตปิ่นเกล้าและใกล้เคียงยังไม่มีร้าน Coworking Space คู่แข่งทางตรงอยู่เลย แต่มี
คู่แข่งทดแทนที่ส้าคัญอย่าง TOM N TOMS สาขา Pinklao, Starbuck สาขา The Crystal SB 
Ratchapruek และ Starbuck สาขา Central Pinklao โดยได้ใช้เกณฑ์ชี้วัดที่ใช้จะเป็นเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการด้านพ้ืนที่ และราคา ซึ่งพบว่าร้าน RUSTIC Coworking Space มีคุณภาพการ
ให้บริการด้านพ้ืนที่สูงกว่าคู่แข่งทดแทนเนื่องจากร้านกาแฟเหล่านั้นไม่ได้มีการออกแบบมาเพ่ือให้
บริการด้านพ้ืนที่ โดยเฉพาะ นอกจากนี้สินค้าทดแทนอย่าง Starbuck สาขา The Crystal SB 
Ratchapruek และ Starbuck สาขา Central Pinklao กลับมีระดับราคาใกล้เคียงกัน RUSTIC 
Coworking Space ส่วน  TOM N TOMS สาขา Pinklao มี ราคาให้ บริการที่ ถู กกว่ า RUSTIC 
Coworking Space เล็กน้อย โดยคิดจากค่าบริการของร้านกาแฟจากราคากาแฟ 1 แก้ว ที่ลูกค้าซื้อ
และมักใช้เวลาอยู่ในร้านประมาณ 3 ชั่วโมง 

high 

high Low 

ราคา 

คุณภาพของ
การ

ให้บริการ
ด้านสถานท่ี 

Low 
ราคา 
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ภาพที่ 5.3 Perceptual Map ร้าน RUSTIC Coworking Space เทียบกับร้านกาแฟที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 

 
5.4 ส่วนประสมทางการตลาด 

 
จากการข้อมูลวิจัยการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด

เป้าหมาย และวางต้าแหน่งผลิตภัณฑ์ สามารถน้ามาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทาง 
การตลาดของร้าน Coworking Space เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยกล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) ดังต่อไปนี้ 

 
5.4.1 กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ (Product & Service) 

5.4.1.1 รูปแบบการให้บริการร้าน RUSTIC Coworking Space 
ร้าน RUSTIC Coworking Space จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 

01.00 น. เพ่ือให้ครอบคลุมลักษณะการใช้งานของกลุ่มลูกค้า โดยผู้เข้ามาใช้บริการจะสามารถเข้ามา
ใช้พื้นที่ในร้านไว้ส้าหรับท้างาน ประชุมงานและอ่านหนังสือ โดยจะมีการออกแบบโซนพ้ืนที่การใช้งาน
เป็น 4 โซน คือ 

1. โซนที่สามารถใช้ เสียงดังในระดับหนึ่ งได้ โดยในโซนนี้จะมีการ
ให้บริการจ้าหน่ายเครื่องดื่ม อาหาร และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ พ้ืนที่โดยรอบมีโซนนี้จะมีพ้ืนที่

high 

high Low 

ราคา 

คุณภาพของ
การ

ให้บริการ
ด้านสถานท่ี 

ราคา 
Low 
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ขนาดใหญ่ มีโต๊ะยาวและเก้าอ้ีไว้คอยให้บริการส้าหรับท้างานหรือปะชุมงานที่สามารถส่งเสียงดังได้ใน
ระดับหนึ่ง โดยโซนนี้จะอยู่ใกล้กับหน้าบริเวณทางเข้าของร้านหรือหน้าร้าน 

2. โซนท้างานที่ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดัง โดยพื้นที่นี้จะเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
เงียบโดยมีโต๊ะ เก้าอ้ีในรูปแบบส้าหรับในการท้างานเดียวหรือนั่งอ่านหนังสือท่ีต้องใช้สมาธิ 

3. โซนส้าหรับพักผ่อน จะเป็นพ้ืนที่ขนาดปานกลางที่อยู่ในมุมหนึ่งของ
โซนท้างานที่ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดัง มีโซฟา Beanbag ไว้ให้บริการส้าหรับการพักผ่อน นอกจากนี้ยัง
มีวารสารที่มีรูปภาพสวยงาม เช่น National Geographic, A Day, Marketeer หรือวารสารเกี่ยวกับ
สุขภาพ วารสารเกี่ยวกับการแต่งบ้าน ไว้ค่อยให้บริการ 

4. โซนห้องประชุม จะเป็นห้องประชุม 1 ห้องที่สามารถจุคนได้ทั้งหมด 
6 คน เพื่อใช้ส้าหรับการประชุมที่ค่อนข้างต้องการความเป็นส่วนตัว 

5.4.1.2 อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกภายในร้าน RUSTIC Coworking 
Space 

อุปกรณ์อ้านวยความสะดวกต่างก็ถือเป็นเรื่องส้าคัญไม่แพ้รูปแบบการ
ให้บริการด้วยเช่นกัน เพ่ือท้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และ กลับมาใช้บริการซ้้า RUSTIC 
Coworking Space ได้มีบริการอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกต่างๆ ที่มีความจ้าเป็น เช่น การใช้บริการ 
HI-Speed Free WIFI การออกแบบโต๊ะท้างานให้มีปลั๊กสามตาให้มีความเพียงพอ การให้บริการใน
การพิมพ์งานจากเครื่องปริ้น การให้บริการยืมไวท์บอร์ด นอกจากนี้ RUSTIC Coworking Space ยัง
ค้านึงถึงสุขภาพของของผู้นั่งท้างาน จึงได้มีการออกแบบเก้าอ้ีนั่งท้างานเป็นในรูปแบบของเก้าอ้ี 
Ergonomic เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมีอิริยาบถในการท างานที่ถูกต้องตามหลักสรีระ 

5.4.1.3 การตกแต่งร้านในรูปแบบ Modern Rustic ที่ผสมผสานกับสีแนว 
Earth Tone 

ร้าน  RUSTIC Coworking Space มีการออกแบบภายในร้านด้วย
รูปแบบ Modern Rustic คือการให้มีความเรียบง่ายและน้อยชิ้นด้วยหลักการของ Modern เป็นพ้ืน
หลังที่ช่วยชูองค์ประกอบที่เป็นพ้ืนผิวหรือวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น แผ่นไม้เก่าที่มีร่องรอยการผุกร่อน 
ให้โดดเด่นขึ้นมาตามหลักของ Rustic จนกลายเป็นตกแต่งในรูปแบบ Modern Rustic ที่ทั้งมีความ
สวยงามอบอุ่นและทันสมัยในเวลาเดียวกัน เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการท างานให้น่าท างานมาก
ยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 5.4 การตกแต่งภายในร้าน RUSTIC Coworking Space ด้วยรูปแบบ Modern Rustic 
ที่มา: http://www.ambius.com/blog/the-office-trends-of-tomorrow-designs-to-expect-
in-2016/ 

 
5.4.2 กลยุทธ์ทางด้านราคา (Price) 

จากการผลการวิจัยตลาดในเรื่องของแนวค้าถามเกี่ยวกับราคาที่แสดงราคาค่าใช้
บริการ RUSTIC Coworking Space ไว้ที่ 150-190 บาทต่อ 3 ชั่วโมงต่อคน ราคาเหมาจ่าย 230 -
290 บาทต่อวันต่อคน ราคาห้องประชุม 550 บาทต่อวัน พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่เคยใช้บริการ 
Coworking Space แต่สนใจที่ จะใช้  เห็นว่ าราคา RUSTIC Coworking Space ที่ ตั้ งไว้มีความ
สมเหตุสมผล แต่พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยใช้บริการ Coworking Space มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยมีบางคนคิดว่าเป็นราคาที่แพงไป บางคนคิดว่าเป็นราคาถูกไป และบางคนคิดว่าราคานี้มี
ความเหมาะสมแล้ว 

แต่ทางร้านได้เทียบราคากับคู่แข่งทางตรงอย่าง Poolsub Space ที่ตั้งราคา 
350 บาทต่อ 1 วันต่อคน ส่วนราคาห้องประชุม อยู่ที่ 600 บาทต่อ 1 วันต่อ 4 -6 คน และคู่แข่ง
ทางอ้อมอย่าง TOM N TOMS สาขา Pinklao ที่มีการตั้งราคา 130-175 บาทต่อ 1 แก้วและผู้คน
มักจะซื้อกาแฟ 1 แก้ว เพ่ือนั่งท้างานภายในร้าน 2-3 ชม. และพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ร้าน RUSTIC Coworking Space ที่เป็นกลุ่ม Graduate Student User และ Freelance user ที่
ค่อนข้างจะมีก้าลังทรัพย์และต้องการความเป็นพื้นที่ที่อ้านวยความสะดวกในการท้างาน 
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ร้าน RUSTIC Coworking Space จึงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Skim Pricing 
คือการตั้งราคาที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางตรงในตลาดอย่าง Poolsub Space และสูงกว่า 
TOM N TOMS สาขา Pinklao เล็กน้อยเพ่ือเป็นการคัดเลือกลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการด้วย 

นอกจากนี้ยังใช้วิธีการให้ส่วนลดแบบ Volume Discount คือยิ่งลูกค้าใช้บริการ
ต่อ 1 ครั้งนานขึ้นจะยิ่งได้ราคาค่าใช้บริการต่อชั่วโมงที่ถูกลงเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการที่ร้านใน
ระยะเวลาที่นานขึ้นต่อการใช้บริการ 1 ครั้ง ดังนี้ 

5.4.2.1 ระดับราคาตามระยะเวลา 
ระดับราคาตามระยะเวลาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้ 
1. ระยะเวลาการใช้บริการ 3 ชั่วโมง ราคา 150 บาท 
2. ระยะเวลาการใช้บริการ 6 ชั่วโมง ราคา 190 บาท 
3. ระยะเวลาการใช้บริการ 24 ชั่วโมง ราคา 230 บาท 
ส่วนราคาค่าห้องประชุมที่จุได้ 6-8 คน คือ 550 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง 

5.4.2.2 ระดับราคาตามท่ีนั่ง 
นอกจากนี้ RUSTIC Coworking Space ได้มีการวางส่วนพ้ืนที่ที่นั่งการ

ท้างานออกเป็น 3 ส่วน คือ โซนส้าหรับใช้เสียง (สีฟ้า) กับโซนห้ามส่งเสียงดังและห้องประชุม โดยโซน
ที่สามารถส่งเสียงดังได้บ้างจะมีการคิดราคาค่าบริการตามหัวข้อ 5.4.2.1 ระดับราคาตามระยะเวลา 
แต่ในส่วนของโซนที่ต้องการความเงียบจะมีคิดราคาพิเศษเพ่ิมขึ้น (Premium) โดยการบวกเพ่ิมเข้าไป 
50 บาททุกช่วงช่วงเวลาในการใช้บริการ 

หมายเหตุ: มีค่ามัดจ้าบัตรค่าผ่านประตู 100 บาทโดยเงินมัดจะได้คืนเมื่อมีการ
คืนบัตรผ่านประตูแล้ว 

 
ภาพที่ 5.5 การแบ่งราคาตามโซนพ้ืนที่ของร้าน RUSTIC Coworking Space 
ที่มา: Directory, 12 มีนาคม 2560, ดัดแปลงจาก http://www.thesensebkk.com/directory 
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5.4.3 กลยุทธ์ทางด้านช่องทางจ าหน่าย (Place) 
ช่องทางการจัดจ้าหน่ายและให้บริการของ RUSTIC Coworking Space จะอยู่

ในรูปแบบของการตกลงใช้บริการที่หน้าร้านเป็นหลัก แต่ก็ยังสามารถที่จะท้าการจองการใช้บริการ
ผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วนเช่นกัน 

5.4.3.1 การตกลงใช้บริการที่หน้าร้าน 
ลูกค้าที่สนใจจะใช้บริการสามารถที่เข้ามาดูสถานที่ท้างานภายในร้าน 

RUSTIC Coworking Space ได้ที่ โครงการ The senses Pinklao ที่อยู่  71/50 ถ.บรมราชชนนี 
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในเขตชานเมือง ฝั่งธนบุรีใกล้
ห้างสรรพสินค้า Central Pinklao โดยเป็นเส้นทางที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะขับรถกลับจากที่ท้างานอีก
ทั้งยังเป็นแหล่งสถานที่นัดรวมตัวของนักศึกษา เพ่ือท้ารายงานและติวหนังสือ โดยภายในร้านจะ
ตกแต่งด้วยสี Earth Tone ดูทันสมัยเพื่อสร้างบรรยากาศให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย 

 

 
 

ภาพที่ 5.6 ที่ตั้งร้าน RUSTIC Coworking Space 
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ภาพที่ 5.7 สถานที่ตั้งหน้าร้าน RUSTIC Coworking Space 
 

5.4.3.2 การจองที่นั่งผา่นทางช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือความสะดวกสบายและช่วยในการวางแผนบริหารเวลาของลูกค้า 

นอกจากที่ลูกค้าจะสามารถมาเลือกใช้บริการที่ร้านแล้ว ลูกค้ายังสามารถท้าการจองและตกลงช้าระ
เงินผ่านทางสื่อออนไลน์ ในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้าน RUSTIC Coworking Space 
ในการจองท่ีนั่งลูกค้าจะสามารถท้าการจองที่นั่งได้ก่อนเวลาใช้บริการไม่เกิน 1 วัน โดยจะต้องช้าระค่า
จองเป็นจ้านวนครึ่งหนึ่งของค่าใช้บริการแต่ไม่เกิน 100 บาทผ่านทางบัตรเดบิต ถ้าลูกค้าไม่สามารถมา
ใช้บริการได้ตามที่ได้ท้าการจองไว้แล้วจะต้องท้าการยกเลิกก่อนถึงก้าหนด 2 ชั่วโมง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว
จะไม่ได้รับเงินค่ามัดจ้าคืน แต่สามารถเก็บค่ามัดจ้านี้ไว้มาใช้บริการในครั้งต่อไปได้ และถ้าต้องการท้า
การจองอีกครั้งจะต้องเสียเงินค่าจองล่วงหน้าใหม่เช่นเดิม 

นอกจากนี้ร้าน RUSTIC Coworking Space จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องระบบ
การจองที่นั่งผ่านทางออนไลน์ อีกทั้งยังคอยดูแลอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ประสาสัมพันธ์ข้อมูลโปรโมชั่น
กิจกรรมของทางร้าน รวมทั้งตอบค้าถามต่างๆ ผ่านทางเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์และแอป
พลิเคชัน 

5.4.4 กลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เนื่องจากร้าน RUSTIC Coworking Space เป็นร้าน Coworking Space เปิด

ใหม่ จึงจ้าเป็นที่จะต้องสื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้ภาพลักษณ์ของร้าน เพ่ือท้าให้ลูกค้าเกิดการทดลองเข้า
มาใช้บริการจนเกิดความประทับใจแล้วกลับมาใช้ซ้้า ฉะนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงถือว่าเป็น
สิ่งจ้าเป็นที่จะสื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงตราสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของร้าน RUSTIC Coworking 
Space ได้อย่างถูกต้อง ผ่านทางสื่อต่างๆ คือ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อินสตาแกรม ไลน์ 
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ในการสื่อสารโฆษณาต่างๆ บนเฟสบุ๊คทางร้านจะใช้เครื่องมือการโปรโมทโพสต์ 
โดยท้าให้โฆษณาเข้าถึงกับกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร อายุ 22 ถึง 37 ปี และก้าลัง
ศึกษาปริญญาโท-เอก เพ่ือให้การโฆษณาในแต่ละครั้งนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยผลจากการ
สื่อสารโฆษณาต่างๆ บนเฟสบุ๊ค จะสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจ้านวน 4,500  – 12,000 คน 
ภายในระยะเวลา 14 วัน 

ประเด็นส้าคัญ (Theme) ที่ใช้ในการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้า ทางร้านจะประเด็น
ส้าคัญที่ว่า ทางร้าน RUSTIC Coworking Space มีการสร้างบรรยากาศตกแต่งร้านให้เหมาะสมกับ
การท้างาน และยังส่งเสริมการท้างานให้ถูกหลักสรีระ เพ่ือให้สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Slogan ที่ว่า “Good Ambience Create Your Great Work” 

5.4.4.1 ด้านการโฆษณา 
(1) บทความบนช่องทางออนไลน์แนะน าร้าน RUSTIC Coworking Space 

วัตถุประสงค์: เพ่ือเป็นสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในครั้งแรกให้มากที่สุดในระยะแรก ด้วยเนื้อหาการตกแต่งร้านในรูปแบบ Modern Rustic เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการท้างาน 

ข้อความสื่อสาร: RUSTIC Coworking Space สร้างสรรค์บรรยากาศ
สไตล์ Modern Rustic เพ่ือช่วงเวลาในการท้างานที่ดีท่ีสุดส้าหรับคุณ 

สื่อที่ใช้: เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์และแอปพลิเคชันของทางร้าน 

 

ภาพที่ 5.8 ตัวอย่างบทความบนเว็บไซต์ร้าน RUSTIC Coworking Space 
ที่มา: NUUEOI, 9 มีนาคม 2529, ดัดแปลงจากได้ https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=670 
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ภาพที่ 5.9 ตัวอย่างเฟสบุ๊ค RUSTIC Coworking Space 
 

RUSTIC Coworking Space มีการตกแต่งร้านสไตล์ Modern Rustic 
โดยอาศัยหลักการใช้ความเรียบง่ายและน้อยในแบบ modern เป็นพื้นหลังที่ช่วยชูองค์ประกอบที่เป็น
พ้ืนผิวหรือวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น แผ่นไม้เก่าที่มีร่องรอยการผุกร่อน ให้โดดเด่นขึ้นมาตามหลักของ 
Rustic จนกลายเป็นตกแต่งในรูปแบบ Modern Rustic ที่ทั้งมีความสวยงามอบอุ่นและทันสมัยใน
เวลาเดียวกัน เพื่อเพ่ิมบรรยากาศในการท้างานให้น่าท้างานมากยิ่งข้ึน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ: โดยจะลงบทความ 1 บทความ ต่อ 2 
เดือน ตลอดทั้งปีแรก แล้วจากนั้นจะลดลงจ้านวนลงเหลือ 1 บทความต่อ 3-4 เดือน ในปีที่สอง โดย
จะคัดเลือกบทความที่น่าสนใจทั้งจากข่าวสาร หนังสือ วารสาร หรืองานวิจัย เพ่ือเขียนลงเว็บไซต์ของ
ทางร้าน จากนั้นจึงแชร์ผ่านทางเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์และแอปพลิเคชัน ตามล้าดับ 

ค่าใช้จ่าย 
1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเขียนบทความเกี่ยวกับการตกแต่งร้านในรูปแบบ 

Modern Rustic 
2. ค่าเรียนและท้าแอปพลิเคชันราคาอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาท 
3. ค่าโปรโมทบทความบนเฟสบุ๊ค 1,500 บาทต่อเดือน 
4. ค่าใช้จ่ายในการลงบทความทางอินสตาแกรม ไลน์และแอปพลิเคชัน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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(2) โฆษณาคลิปวีดีโอที่สื่อสารถึง RUSTIC Coworking Space มีการ
ออกแบบร้านที่ถูกต้องตามหลักการสรีระศาสตร์ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือเป็นการย้้าเตือนลูกค้าให้นึกถึงแบรนด์ ด้วยเนื้อหา 
RUSTIC Coworking Space มีการออกแบบมาให้ผู้ท้างานมีสรีระที่ถูกต้องตามหลักการสรีระศาสตร์ 

ข้อความสื่อสาร: RUSTIC Coworking Space สร้างสรรค์สถานที่การ
ท้างานให้ถูกต้องตามหลัก Egonomic 

สื่อที่ใช:้ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์และแอปพลิเคชันของทางร้าน 
 

 
 
ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างคลิปวีดีโอบนสื่อเฟสบุ๊ค 
 

เพ่ือสื่อสารว่าที่ RUSTIC Coworking Space นอกจากตกแต่งร้านสไตล์ 
Modern Rustic ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศในการท้างานแล้ว ยังมีการสร้างสรรค์สถานที่การท้างาน
ให้ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ ทั้งเก้าอ้ี Egonomic ที่สามารถปรับท่านั่งให้เหมาะสมส้าหรับแต่ละ
บุคคล โต๊ะที่มีความสูงและมีระดับองศาที่พอดีกับสายตา แสงไฟที่มีปริมาณมากเพียงพอส้าหรับการ
ท้างาน รวมทั้งมีมุมพักผ่อนให้ผ่อนคลายจากการท้างาน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ: 1 คลิปวีดิโอ ในช่วงเดือนที่ 2 
ค่าใช้จ่าย: 
1. ค่าใช้จ่ายในการท้าคลิปวีดีโออยู่ที่ 60,000 บาท 
2. ค่าโปรโมทคลิปวีดีโอบนเฟสบุ๊ค 1,500 บาทต่อเดือน โดยจะท้าแค่ 1 

เดือน 
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3. ค่าใช้จ่ายในการลงคลิปวีดีโอทางอินสตาแกรม ไลน์และแอปพลิเคชัน 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

(3) การรีวิวร้าน RUSTIC Coworking Space บนว็ปไซต์รีวิว 
วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือกับร้าน RUSTIC Coworking 

Space และช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกใช้บริการร้าน RUSTIC Coworking Space ของลูกค้า 
ร้าน RUSTIC Coworking Space จะให้เว็บไซต์ที่เขียนรีวิว Coworking 

Space มาเยี่ยมชมร้าน เพ่ือเขียนรีวิวร้านเกี่ยวกับ RUSTIC Coworking Space ลงบนเว็บไซต์นั้น 
โดยเว็บไซต์ที่เชิญมานั้นจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่จะอยู่ในอันดับต้นเมื่อมีการค้นหาจาก Google ด้วยค้า
ว่า Coworking Space 

สื่อที่ใช:้ เว็บไซต์ที่ท้าการรีวิว Coworking Space จ้านวน 2 เว็บไซต์ 
 

 
 
ภาพที่ 5.11 เว็บไซต์ที่จะเชิญมาเขียนรีวิวให้ RUSTIC Coworking Space 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการ: ตลอดระยะเวลาการด้าเนินการ 
ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายในการจ้างเขียนรีวิว 10,000 บาท 
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(4) การเพิ่ม Keyword ใน Google Adwords 
วัตถุประสงค์: เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้า 
สื่อที่ใช้ : Google Search Engine 
Adwords คือ คีย์เวิร์ดที่ใช้โฆษณาบน Google Search Engine โดยจะ

ท้าการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของทางร้านเมื่อลูกค้าท้าการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ 
ค้าที่จะใช้ในการลง Adwords ของทางร้านคือค้าว่า “Coworking 

Sapce ปิ่นเกล้า” โดยจะเลือกลง Adwords เฉพาะกลุ่มลูกค้าในเขตตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางกอก
ใหญ่ เขตพระนคร ภาษีเจริญ บางพลัด และเลือกลงใช่วงเวลา เที่ยงจนถึงสี่ทุ่ม 

ระยะเวลาในการด าเนินการ: ตลอดระยะเวลา 2 ปีแรก 
ค่าใช้จ่าย: โดยเฉลี่ยการลง Google Adwords จะมีค่าใช้จ่ายในการ

คลิก 1 ครั้งอยู่ประมาณ 5 บาท ทางร้านได้ตั้งเป้าให้มีจ้านวนคนคลิกวันละ 20 คน ดังนั้นค่าใช้จ่ายใน
การลง Google Adwords จะอยู่ที่เดือนละ 3,000 บาท 

5.4.4.2 ด้านการส่งเสริมการขาย 
(1) การสมัครสมาชิก 

วัตถุประสงค์: เพ่ือเป็นการสร้างความภักดีต่อแบนของร้าน โดยจะมีการ
น้าเสนอลูกค้าทุกครั้งที่มาใช้บริการให้มีการสมัครสมาชิก 

ลูกค้าท่ีสมัครสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องสะสมชั่วโมงการใช้บริการ 
เมื่อลูกค้าใช้บริการครบ 2,000 บาท จะได้สิทธิในการใช้บริการฟรี 6 ชั่วโมงในโซนพ้ืนที่ธรรมดา โดย
สิทธินี้สามารถโอนให้กับใครก็ได้ทั้งท่ีเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม 

สื่อที่ใช้: เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์ แอปพลิเคชันของทางร้าน 
และหน้าร้าน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ: ตลอดระยะเวลาการด้าเนินการ 
ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายในการท้าระบบ 80,000 บาท 

(2) ส่วนลดเม่ือชวนเพื่อนมาใช้บริการ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือเป็นการเพิ่มจ้านวนลูกค้าให้เข้ามาทดลองใช้บริการที่

ร้าน เมื่อลูกค้าสมาชิกมีการแนะน้าลูกค้าท่านใหม่ให้มาใช้บริการและสมัครสมาชิก ลูกค้าท่านเก่าและ
ใหม่จะได้รับคะแนนเพ่ือมาใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการที่ร้าน RUSTIC Coworking Space ฟรี 3 
ชั่วโมงในช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 23.59 น. หรือ ฟรี 6 ชั่วโมงในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 15.59 น 

สื่อที่ใช้: เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์ แอปพลิเคชันของทางร้าน
และหน้าร้าน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ: ตลอดระยะเวลาการด้าเนินการ 
ค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ตารางที่ 5.1 
 
ก าหนดการสื่อสารทางการตลาด 

กิจกรรมการ
สื่อสารทาง
การตลาด 

ระยะเวลาในการด้าเนินการ (1 ปี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บทความเกี่ยวกับ
ท่าน่ังในการ
ท้างานและ

สุขภาพ 

            

โฆษณาคลิปวีดโีอ             
การท้าสมาชิก

ใหม ่
            

 
ตารางที่ 5.2 
 
สรุปค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สมารถสรุปคา่ใช้จ่าย 
กิจกรรม ปี่ท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์และจด 
Domain Name 

60,000 บาท     

ค่ า  Maintenance Agreement ที่ มี
ความปลอดภัย 
(web application firewall) 

4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 

ค่าเรียนในการ Maintain เว็บไซต์ 20,000 บาท (5 
วัน) 

    

ค่าใช้จ่ายในการสร้างแอปพลิเคชัน 60,000 บาท     

ค่าเรียนในการท้าแอปพลิเคชัน 60,000 บาท 
(3 คอร์ส) 

    

ค่าโปรโมทบทความบนเฟสบุ๊ค 18,000 บาท 
(3,000 บาท x 6 

เดือน) 
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ตารางที่ 5.2 
 
สรุปค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สมารถสรุปคา่ใช้จ่าย 

กิจกรรม ปี่ท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ค่าใช้จ่ายในการท้าคลิปวีดีโอ 60,000 บาท 

(60,000 บาท  
X 1 เดือน) 

60,000 
บาท 

(60,000 
บาท 

X 1 เดือน) 

60,000 
บาท 

(60,000 
บาท 

X 1 เดือน) 

60,000 
บาท 

(60,000 
บาท 

X 1 เดือน) 

60,000 
บาท 

(60,000 
บาท 

X 1 เดือน) 
ค่าโปรโมทคลิปวีดีโอบนเฟสบุ๊ค 3,000 บาท 

(6,000 บาท 
X 2 เดือน) 

3,000 บาท 
(6,000 
บาท 

X 2 เดือน) 

3,000 บาท 
(6,000 บาท 
X 2 เดือน) 

3,000 บาท 
(6,000 
บาท 

X 2 เดือน) 

3,000 บาท 
(6,000 
บาท 

X 2 เดือน) 
ค่าใช้จ่ายในการท้า Adworks 36,000 บาท 36,000 

บาท 
36,000 
บาท 

36,000 
บาท 

36,000 
บาท 

ค่าใช้จ่ายในการท้าระบบสมาชิก 80,000 บาท     
ค่าใช้จ่ายในการเขียนรีวิวตามเว็บไซต์
อื่นๆ 

10,000 บาท 
(2 เว็บไซต์ 

เว็บไซตล์ะ 5,000 
บาท) 

 
 

10,000 
บาท 

(2 เว็บไซต์ 
เว็บไซตล์ะ 

5,000 บาท) 

  

รวมค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสรมิ
การตลาด (Promotion) 

342,000 บาท 67,000 
บาท 

77,000 
บาท 

67,000 
บาท 

67,000 
บาท 

 
5.4.5 กลยุทธ์ทางด้านบุคลากร (People) 

ด้วยลักษณะของธุรกิจ Coworking Space เป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการกับ
ลูกค้า ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงนับว่ามีส่วนส้าคัญที่จะท้าให้ธุรกิจประสบผลส้าเร็จได้ ดังนั้นร้าน 
RUSTIC Coworking Space จึงจ้าเป็นต้องคัดเลือกพนักงานที่รักในการให้กับบริการกับลูกค้าอย่าง
แท้จริง (Service Mind) มีอัธยาศัยดี สามารถช่วยเหลือหรือให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลต่างของ
ร้าน RUSTIC Coworking Space ได้ นอกจากนี้ร้าน RUSTIC Coworking Space ยังมีการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ข่าวสารต่างๆ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
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5.4.5.1 การคัดเลือกพนักงาน 
การคัดเลือกพนักงานนับเป็นสิ่งส้าคัญ พนักงานจะต้องถูกคัดเลือกโดย

การท้าแบบทดสอบวัดความรู้ทางด้าน I.Q. จากนั้นจะถูกสัมภาษณ์จากผู้จัดการร้านและเจ้าของร้าน
เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เพ่ือทดสอบระดับความรู้ทางด้านอารมณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จากนั้น
จึงจะรับเข้าสู่การทดลองงานเป็นเวลา 4 เดือน 

5.4.5.2 การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ 
ร้าน RUSTIC Coworking Space จะมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ของ

พนักงานทางด้านการใช้บริการกับลูกค้า ทั้งการอัพเดทข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับธุรกิจ 
Coworking Space การน้าข้อร้องเรียนของลูกค้ามาปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวการแก้ปัญหาเพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานในการให้บริการในครั้งต่อไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท้างานของพนักงาน
แต่ละคนให้พนักงานคนอ่ืนได้รับรู้ 

5.4.6 กลยุทธ์ทางด้านลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) 
เนื่ องจากร้าน  RUSTIC Coworking Space เป็นธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องกับการ

ให้บริการโดยลูกค้าจะต้องเดินทางมาใช้บริการและจะสัมผัสถึงลักษณะล้อมทางกายภาพก่อนเป็น
อันดับแรก จึงถือได้ว่าลักษณะล้อมทางกายภาพเป็นหน้าเป็นตาของร้าน RUSTIC Coworking 
Space ดังนั้นทางร้านจึงได้มีการออกแบบลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ ดังนี้ 

5.4.6.1 บรรยากาศภายในร้าน 
มีการตกแต่งที่โปร่งโล่ง มีแสงสว่างส่องผ่านในปริมาณที่เหมาะสม ใช้สี 

Earth Tone เพ่ือให้สมองเกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งตกแต่งด้วยต้นไม้สีเขียวขนาดเล็กเพ่ือเป็น
การพักสายตาและเป็นการฟอกอากาศภายในร้านด้วย การจัดวางโต๊ะและเก้าอ้ีจะมีการจัดวางในมุม
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ไม่แออัดมากจนเกินไป 

5.4.6.2 การแต่งงานของพนักงาน 
การแต่งกายของพนักงานจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นกันเอง ไม่เน้น

ความเป็นทางการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรูปแบบเดียวกัน คือ เสื้อเชิ้ตขาวแขน
ยาว กางเกงยีนส์ เอ้ียมสีด้าที่มีตราของร้าน RUSTIC Coworking Space พร้อมป้ายชื่อของพนักงาน
เอง 

5.4.7 กลยุทธ์ทางด้านกระบวนการ (Process) 
กลยุทธ์ทางด้านกระบวนการนับเป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้าให้ธุรกิจสามารถด้าเนินงาน

ได้อย่าราบรื่น ดังนั้นร้าน RUSTIC Coworking Space จึงได้ก้าหนดกลยุทธ์ทางด้านกระบวนการ
ข้างต้นไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
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5.4.7.1 ระบบการจองท่ีนั่งล่วงหน้า 
เพ่ือความสะดวกสบายในการบริหารเวลาของลูกค้า ร้าน RUSTIC 

Coworking Space ได้มีการพัฒนาระบบการจองที่นั่ง ช้าระเงินทางบัตรเครดิตผ่านทางเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชัน โดยที่ลูกค้าสามารถท้าการจองที่นั่งลองหน้าได้ไม่เกิน 1 วัน โดยจะต้องช้าระค่าจองเป็น
จ้านวนครึ่งหนึ่งของค่าใช้บริการแต่ไม่เกิน 100 บาท ผ่านทางบัตรเดบิต ถ้าลูกค้าไม่สามารถมาใช้
บริการได้จะต้องท้าการยกเลิกก่อนถึงก้าหนด 2 ชั่วโมง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับเงินค่ามัดจ้าคืน 
แต่สามารถเก็บค่ามัดจ้านี้ไว้มาใช้บริการในครั้งต่อไปได้ โดยที่จะต้องเสียเงินค่าจองล่วงหน้าใหม่
เช่นเดิม 

5.4.5.2 แนวทางการให้บริการของพนักงานขาย 
ร้าน RUSTIC Coworking Space จะมีแนวทางการให้บริการลูกค้า

ให้กับพนักงานทุกคน โดยพนักงานจะต้องท้าการแนะน้าหรือบอกถึงข้อปฏิบัติให้กับลูกค้าที่มาใช้
บริการครั้งแรก พนักงานจะต้องเรียนรู้และจดจ้าชื่อของลูกค้าที่มาใช้บริการประจ้าได้เพ่ือเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและร้าน โดยสามารถศึกษาข้อมูลของลูกค้าได้จากระบบสมาชิก
ที่ทางร้านได้ท้าการบันทึกไว้ นอกจากนี้พนักงานจะมีตารางการท้างานเป็นของตนเองทั้งในเรื่องของ
การท้าอาหารและเครื่องดื่มตามสูตรที่ทางร้านเตรียมไว้ให้และการท้าความสะอาดร้านจะต้องมีการท้า
ความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง 

5.4.7.3 ระบบการประเมินการให้บริการและรับฟังความคิดเห็น 
ร้าน RUSTIC Coworking Space มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นโดย

การเขียนใบแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าร้าน หรือสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของร้านและเฟสบุ๊ค นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการวิจารณ์ถึงร้าน RUSTIC Coworking Space 
ของลูกค้าตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น พันทิป 
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บทที่ 6 
กลยุทธ์ด้านการด าเนินงาน 

 
กลยุทธ์ด้านการด้าเนินงาน เป็นกลยุทธ์ที่ท้าให้ธุรกิจ Coworking Space สามารถ

ด้าเนินไปได้อย่างราบรื่น เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ดังนั้นร้าน Rustic Coworking Space จึงได้วางแผนกลยุทธ์ด้านการด้าเนินงานดังนี้ 

 
6.1 การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ของร้าน 
 

พ้ื นที่ ของร้ าน  RUSTIC Coworking Space จะอยู่ ภ ายใน โครงการ The Sense 
Pinklao ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ขนาด 170 ตารางเมตร มีการแบ่งพ้ืนที่การใช้งานออกเป็น 5 ส่วนด้วยกันดังนี้ 

 
ภาพที่ 6.1 แผนผังร้าน RUSTIC Coworking Space 
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6.1.1 โซนส าหรับใช้เสียง 
โซนส้าหรับใช้เสียงเป็นโซนพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ทางเข้าของร้าน เป็นพ้ืนที่ไว้ส้าหรับนัด

ท้างานเป็นกลุ่มหรือติวหนังสือของลูกค้า จะมีโต๊ะยาวที่สามารถนั่งท้างานได้ 6 ที่นั่ง จ้านวน 4 ตัว 
เก้าอ้ีธรรมดาจ้านวน 24 ตัว ไว้คอยให้บริการ ในแต่ละโต๊ะจะออกแบบมีปลั๊กสามตาติดตั้งไว้กลางโต๊ะ 
พร้อมการให้บริการ Free High Speed WIFI 

6.1.2 โซนห้ามส่งเสียงดัง 
โซนห้ามส่งเสียงดัง คือ พ้ืนที่ไว้ส้าหรับท้างานหรืออ่านหนังสือที่ต้องใช้สมาธิ

ค่อนข้างมาก ในโซนนี้การจัดวางโต๊ะส้าหรับ 2 ที่นั่ง จ้านวน 8 ตัว เก้าอ้ี Ergonomic 16 ตัว เพ่ือ
ความเหมาะสมในการท้างานเป็นระยะเวลานาน พร้อมกับการให้บริการ Free High Speed WIFI 

6.1.3 มุมพักผ่อน 
มุมพักผ่อนมี โต๊ะขนาดเล็กไว้ส้ าหรับวางวารสารที่มี เนื้อหาสบายๆ เช่น 

National Geographic, A Day หรือ Marketeer เป็นต้น มีชุดโซฟา 2 ที่นั่งจ้านวน 1 ตัว เก้าอ้ี 
Beanbag จ้านวน 2 ตัวไว้ส้าหรับพักผ่อนในระยะเวลาสั้น 

6.1.4 ห้องประชุมงาน 
โซนห้องประชุมจะเป็นพ้ืนที่ข้างในสุดเพ่ือความเป็นส่วนตัว เนื่องจากผู้คนเดิน

ผ่านน้อย โดยจะมีห้องประชุมจ้านวน 1 ห้อง ภายในห้องจะประกอบไปด้วย โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง
จ้านวน 1 ตัว เก้าอ้ี Ergonomic 6 ตัว ไวท์บอร์ด 1 แผ่น เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่องไว้คอย
ให้บริการ 

6.1.5 พื้นที่ท างานของพนักงาน 
6.1.5.1 เคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้า 

: เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ประตูทางเข้าร้านเป็นพ้ืนที่ส้าหรับพนักงานในการ
ต้อนรับลูกค้า คิดค่าใช้บริการ รับรายการอาหารเพ่ือส่งไปยังห้องครัว รวมทั้งรับข้อร้องเรียนต่างๆ 
จากลูกค้า โดยพื้นที่นี้จะมีพนักงานประจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อย 1 คน 

6.1.5.2 ห้องครัว 
: จะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ด้านในสุดของร้าน โดยจะไว้ใช้ส้าหรับท้าอาหารและ

เครื่องดื่มตามที่ลูกค้าสั่งเอาไว้ ณ ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าท่ีอยู่หน้าร้าน รวมทั้งไว้ส้าหรับเก็บวัตถุดิบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
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6.2 รูปแบบและระยะเวลาในการให้บริการ 
 

การให้บริการของทางร้าน RUSTIC Coworking Space มี 2 รูปแบบ คือ 
 
6.2.1 การให้บริการเช่าพื้นที่ส าหรับท างานหรือติวหนังสือ 

การให้บริการเช่าพ้ืนที่ส้าหรับท้างานหรือติวหนังสือจะมีการคิดราคาตาม
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ โดยมีอัตราค่าใช้บริการแบบราย 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง และรายวัน นอกจากนี้ยังมี
การให้บริการเช่าห้องประชุมที่จะมีการคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง โดยการให้บริการเช่าพ้ืนที่ส้าหรับ
ท้างานหรือติวหนังสือจะให้บริการตั้งแต่ 08.00 น. จนถึง 01.00 น. และเปิดท้าการท้าการทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

6.2.2 การให้บริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
การให้บริการจ้าหน่ายอาหารจะมีการให้บริการอาหารตามเมนูที่จัดเตรียมไว้ 

ส่วนการให้บริการจ้าหน่ายเครื่องดื่มจะให้บริการในการท้ากาแฟและโกโก้เป็นหลัก โดยจะเปิด
ให้บริการตั้งช่วงเวลา 10.00 น. จนกระทั่ง 22.00 น. และเปิดท้าการท้าการทุกวันยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

 
6.3 อุปการณ์ต่างๆ ที่มีไว้ให้บริการ 
 

อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน อุปกรณ์ส้าหรับการท้าอาหารและ
เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ส้าหรับการท้างานของลูกค้า 

 
6.3.1 อุปกรณ์ส าหรับการท างานของลูกค้า 

อุปกรณ์ท่ีทางร้านมีบริการส้าหรับการท้างานของลูกค้า ประกอบไปด้วย 
6.3.1.1 Free High-speed WIFI 

สัญญาณ Free High-speed WIFI ที่ทางร้านมีให้บริการกับลูกค้านั้น 
ทางร้านจะท้าการแจก เป็น Username และ Password จ้านวน 1 ชุดต่อการเข้าใช้บริการ 
Coworking Space ของลูกค้า 1 ท่านตามระยะเวลาที่ตกลงกัน คือ สัญญาณ Free High-speed 
WIFI 3 ชั่วโมงส้าหรับการใช้บริการ Coworking Space 3 ชั่วโมง สัญญาณ Free High-speed WIFI 
6 ชั่วโมงส้าหรับการใช้บริการ Coworking Space 6 ชั่วโมง และสัญญาณ Free High-speed WIFI 
1 วันส้าหรับการใช้บริการ Coworking Space 1 วัน 
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6.3.1.2 ไวท์บอร์ด 
ทางร้านมีการให้บริการกระดานไวท์บอร์ดฟรีจ้านวน 4 แผ่นในโซนพ้ืนที่

ใช้เสียง โดยกระดานไวท์บอร์ดจะมีการออกแบบให้ใช้วัสดุจากไม้เพ่ือให้เข้ากับแนวการตกแต่งของ
ร้าน 

 

 
 

ภาพที่ 6.2 กระดานไวท์บอร์ดที่ท้ามาจากไม้ 
ที่มา: กระดานไวท์บอร์ดขายถูก, 30 มีนาคม 2560 สืบค้นจากhttp://www.rumruay.com/id-
50d0f5b80b8564d657001511.html 

 
6.3.1.3 เครื่องปริ้นรายงาน 

ร้าน  RUSTIC Coworking Space มีการจัดตั้ งเครื่องปริ้นรายงาน
จ้านวน 1 เครื่องไว้ที่เคาน์เตอร์ตอนรับลูกค้าโดยจะให้บริการปริ้นรายงานโดยคิดค่าบริการในราคา
แผ่นละ 3 บาทส้าหรับปริ้นขาว-ด้า และ ราคาแผ่นละ 5 บาทส้าหรับปริ้นสี 

6.3.1.4 อุปกรณ์เครื่องเขียน 
ทางร้านจะมีการให้บริการจ้าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนทั้ง สมุด ปากกา 

ดินสอ ยางลบ เป็นต้นที่เคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้า เพ่ือความสะดวกในการท้างานของลูกค้า 
6.3.1.5 ขนมทานเล่นและเครื่องดื่มน้ าอัดลม 

ร้าน RUSTIC Coworking Space มีการให้บริการขนมทานเล่นฟรี และ
ให้บริการจ้าหน่ายน้้าอัดลมในราคาขวดละ 15 บาท โดยจะจัดตั้งไว้ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ
ลูกค้า 
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6.3.2 อุปกรณ์ส าหรับการท าอาหารและเครื่องดื่ม 
อุปกรณ์ส้าหรับการท้าอาหารและเครื่องดื่มจะมีการเก็บไว้ในห้องครัวเพ่ือ

ประกอบอาหารให้ลูกค้า มีดังนี้ 
6.3.2.1 เครื่องบดเมล็ดกาแฟ 

 
ภาพที่ 6.3 เครื่องบดเมล็ดกาแฟ 
ที่มา: เครื่องบดเมล็ดกาแฟสด MP, 30 มีนาคม 2560 สืบค้นจาก http://www.coffeemaster 
piece.com/ 

 
6.3.2.2 เครื่องชงกาแฟ 

 
 

ภาพที่ 6.4 เครื่องขงกาแฟ 
ที่มา: เครื่องชงกาแฟ 2 หัวชง Saeco Steel SE20, 30 มีนาคม 2560 สืบค้นจาก 
http://www.nlcoffee.com/index.php?tpid=0278 
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6.3.2.3 ตู้เย็นเก็บเนื้อสดและผักสด 

 
ภาพที่ 6.5 ตู้เย็นเก็บเนื้อสดและผักสด 
ที่มา: ตู้แช่ของสด อาหารสด ผักสด, 31 มีนาคม 2560 สืบค้นจาก 
http://www.phanthaicooling.com/14548357  

 
6.3.2.4 ตู้เย็นแช่น้ าอัดลมไว้บริการลูกค้า 

 

 
 
ภาพที่ 6.6 ตู้เย็นแช่น้้าอัดลมไว้บริการลูกค้า 
ที่มา: ตู้แช่เครื่องดื่ม มินิบาร์ วางบนเคานเตอร์, 31 มีนาคม 2560 สืบค้นจาก 
http://www.thainakorncooling.com/minimart.html 
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6.4 กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบส าหรับท าอาหารและเครื่องดื่ม 
 

เนื่องจากร้าน RUSTIC Coworking Space มีบริการการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในร้านให้กับลูกค้าเอเป็นการเพ่ิมยอดขาย ดังนั้นทางร้านจึงต้องระบบการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้
คุณภาพ อีกทั้งยังต้องมีระบบการเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ทางร้านว่าทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับประทานสิ่งที่มีคุณภาพ สด สะอาดอยู่เสมอ 

 
6.4.1 เนื้อสัตว ์

วัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ทางร้านจะติดต่อสั่งจากร้านขายเนื้อใน Makro 
เนื่องจากเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ อีกทั้งมีราคาที่สูงกว่าตลาดสดไม่
มากนัก โดยจะวางแผนการซื้อเป็นวันเว้นวันเพ่ือให้ได้เนื้อสัตว์ที่สดใหม่อยู่เสมอ ส่วนในเรื่องของ
ระบบการจัดเก็บ ทางร้านจะน้าเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาล้างท้าความสะอาด แล้วน้ามาบรรจุในกล่องที่ปิด
ฝาสนิท จากนั้นจะน้ามาเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ส่วนเนื้อสัตว์บางส่วนที่ถูกบรรจุ
มาภายในถุงสุญญากาศจะน้ามาเก็บไว้ในตู้เย็นโดยที่ไม่ล้างแต่จะล้างเมื่อจะน้ามาประกอบอาหาร เพื่อ
รอการน้ามาปรุงสุกต่อไป โดยวิธีการเนื้อสัตว์อุณหภูมิ 0-4 องสาเซลเซียส จะสามารถเก็บเนื้อสัตว์ได้
ไม่เกิน 2 วัน 

6.4.2 ผักสด 
วัตถุดิบประเภทผักสดทางร้านจะติดต่อสั่งจากร้านขายผักใน Makro โดยจะน้า

บรรจุภายในถุงสุญญากาศ แล้วจึงน้ามาเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 6 -8 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสามารถ
เก็บผักสดได้นาน 7-15 วัน และน้ามาใช้ปรุงอาหารจะท้าการล้างผัก 2- 3 น้้า โดยน้้าสุดท้ายจะล้างน้้า
เย็นเพื่อเพ่ิมความกรอบอร่อยของผัก 

6.4.3 เครื่องปรุง 
เครื่องปรุงทางร้านจะท้าการสั่งซื้อจากร้านขายส่งเครื่องปรุงที่มีการเก็บรักษาที่

ได้มาตรฐาน โดยจะท้าการสั่งซื้อเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือให้เครื่องปรุงที่สด สะอาด โดยทางร้านจะเก็บ
เครื่องปรุงในพ้ืนที่แห้ง ไม่มีแสงแดด 

6.4.4 เมล็ดกาแฟและผงโกโก้ 
เมล็ดกาแฟและผงโกโก้ จะสั่งซื้อจากร้านกาแฟหอมละมุนที่ เป็นร้านขายกาแฟ

ภายในโครงการ The Sense Pinklao โดยจะท้าการสั่งซื้อเดือนละ 1 ครั้ง แล้วจึงน้ามาเก็บไว้ในพ้ืนที่
ที่แห้ง แต่ไม่เก็บรวมกับเครื่องปรุงเพราะกลิ่นของเครื่องปรุงจะติดกับเมล็ดกาแฟได้ 
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6.4.5 อาหารทานเล่น 
อาหารทานเล่นที่มีไว้บริการฟรีจะสั่งซื้อจาก Makro โดยจะท้าการสั่งซื้อสัปดาห์

ละ 1 ครั้ง โดยจะน้ามาเก็บไว้ที่เดียวกับพ้ืนที่เก็บเมล็ดกาแฟและผงโกโก้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่แห้ง
ปราศจากความชื้น 

6.4.6 เครื่องดื่มน้ าอัดลม 
เครื่องดื่มน้้าอัดลมที่ทางร้านจ้าหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์ Est เพียงเจ้าเดียว ซึ่งจะ

ท้าการสั่งซื้อเดือนละครั้ง โดยจะมีผลิตภัณฑ์น้้าโคล่า น้้าเขียว น้้าแดง น้้าส้ม และสไปรท์ 
 

6.5 กระบวนการการจองคิว 
 

เพ่ือเป็นการบริหารเวลาให้กับลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่ร้าน ทางร้านจึงได้พัฒนาระบบ
การจองคิวที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันขึ้นมา โดยที่ลูกค้าสามารถท้าการจองที่นั่งล่วงหน้า
ได้ไม่เกิน 1 วัน และจะต้องช้าระค่าจองเป็นจ้านวนครึ่งหนึ่งของค่าใช้บริการแต่ไม่เกิน 100 บาท ผ่าน
ทางบัตรเดบิต ถ้าลูกค้าไม่สามารถมาใช้บริการได้ตามที่ได้ท้าการจองไว้แล้วจะต้องท้าการยกเลิกก่อน
ถึงก้าหนด 2 ชั่วโมง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับเงินค่ามัดจ้าคืน แต่สามารถเก็บค่ามัดจ้านี้ไว้มาใช้
บริการในครั้งต่อไปได้ และถ้าต้องการท้าการจองอีกครั้งจะต้องเสียเงินค่าจองล่วงหน้าใหม่เช่นเดิม 

 
6.6 การดูแลท าความสะอาด 
 

การดูแลความสะอาดเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่จะท้าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจนกลับมาใช้
บริการซ้้า ร้าน RUSTIC Coworking Space จึงให้ความส้าคัญกับเรื่องของความสะอาดภายในร้าน
เป็นอย่างมาก โดยจะมีการจัดตารางเวรส้าหรับพนักงานท้าความสะอาดจ้านวน 1 คนในการท้าความ
สะอาดร้านทุกวัน พนักงานท้าความสะอาดที่มีเวรท้าความสะอาดจะต้องท้าหน้าที่ จัดโต๊ะ เก้าอ้ี กวาด
พ้ืน ถูพ้ืนและทิ้งขยะในตอนเช้า กลางวัน เย็น และท้าความสะอาดห้องน้้าทุก 2 ชั่วโมง พนักงานท้า
ความสะอาดจะต้องมาเปิดร้านก่อนเวลาท้าการครึ่งชั่วโมงเพ่ือเปิดประตูหน้าตาของร้านให้มีอากาศ
ถ่ายเทเพ่ือระบายกลิ่นอับชื้นภายในร้าน นอกจากนี้ทุกสัปดาห์จะต้องท้าความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น
ของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนปิดร้าน 
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6.7 กระบวนการช าระเงิน 
 

ร้าน RUSTIC Coworking Space มีช่องทางในการช้าระเงินด้วยกัน 2 ช่องทางคือ การ
ช้าระเงินที่หน้าร้าน และการช้าระเงินผ่านทางออนไลน์ 

 
6.7.1 การช าระเงินที่หน้าร้าน 

เมื่อลูกค้าตัดสินใจจะใช้บริการที่ร้าน RUSTIC Coworking Space แล้วลูกค้า
ต้องช้าระเงินก่อนใช้บริการเต็มจ้านวน โดยจะจ่ายค่ามัดจ้าบัตรผ่านประตูเพ่ิมอีกคนละ 100 บาท แต่
จะได้รับค่ามัดจ้าคืนเมื่อลูกค้าน้าบัตรมาคืนหลังใช้บริการเสร็จ จากนั้นลูกค้าจะได้รับบัตรผ่านประตู
เพ่ือเข้าใช้บริการในพ้ืนที่ที่ตนเองต้องการ โดยบัตรส้าหรับโซนห้ามใช้เสียงดังจะสามารถผ่านประตูใน
พ้ืนที่โซนใช้เสียงและห้ามใช้เสียงดังได้ อีกทั้งยังสามารถใช้บริการในพ้ืนที่โซนใช้เสียงและห้ามใช้เสียง
ดังได้เช่นกัน ส่วนบัตรส้าหรับพ้ืนที่โซนใช้เสียงจะสามารผ่านประตูในพ้ืนที่ใช้เสียงและใช้บริการใน
พ้ืนที่ใช้เสียงได้เท่านั้น 

6.7.2 การช าระเงินผ่านทางออนไลน์ 
ช่องทางการช้าระเงินทางออนไลน์มีไว้ให้ส้าหรับลูกค้าที่ต้องการจองที่นั่งผ่าน

ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยลูกค้าจะต้องโอนค่ามัดจ้าหรือจ่ายค่ามัดจ้าผ่านทางบัตรเดบิตเท่านั้น 
ถ้าหากลูกค้าเลือกการโอนผ่านบัตรเดบิตแล้วลูกค้าจะต้องส่งสลิปการโอนผ่านทางไลน์ของทางร้าน 
จากนั้นระบบของทางร้านจะบันทึกการท้ารายการของลูกค้าไว้ด้วย ชื่อ นามสกุลของลูกค้าเอง และ
บัตรเดบิตที่ร่วมรายการจะเป็นบัตรเดบิตของธนาคาร 5 ธนาคาร คือ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ 
กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา 
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บทที่ 7 
กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 
ธุรกิจ Coworking Space เป็นธุรกิจการให้บริการในรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นทรัพยากร

บุคคลจึงมีส้าคัญอย่างยิ่ง ที่จะท้าให้ลูกค้าเกิดความประทับตั้งแต่ครั้งแรกท่ีใช้บริการจนกระทั่งกลับมา
ใช้บริการซ้้าอีกครั้ง 

 
7.1 วัตถุประสงค์การจัดการทรัพยากรบุคคล 
 

1. เพ่ือเป็นการก้าหนดกลยุทธ์โครงสร้างขององค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงาน และวางแผนก้าลังคนให้มีความเหมาะสมกับขนาดและเป้าหมายขององค์กร 

2. เพ่ือออกแบบการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถท้างานร่วมกัน
ไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กรต้องการได้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง 

3. เพ่ือออกแบบค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถและผลงานของ
พนักงานแต่ละคนได้ ทั้งเงินเดือน และโบนัส เป็นต้น 

 
7.2 โครงสร้างองค์กร 
 

ร้าน RUSTIC Coworking Space มีการออกแบบโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่งาน 
(The Functional Structure) ให้มีลักษณะแบบ Flat Organizational Structure คือ โครงสร้าง
องค์กรที่มีล้าดับน้อยขั้น เพ่ือความสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันได้อย่างรวดเร็วตามการ
แข่งขัน เนื่องจากร้าน RUSTIC Coworking Space เป็นร้านที่เพ่ิงเปิดใหม่และมีขนาดเล็ก ยังต้องการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งให้มีความเหมาะสมมากที่สุดกับการแข่งขันในช่วงแรก โดยมีโครงสร้าง
องค์กรตามหน้าที่งาน (The Functional Structure) ดังนี้ 
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ภาพที่ 7.1 โครงสร้างองค์กรตามหน้าที่งาน (The Functional Structure) ของร้าน RUSTIC 
Coworking Sapce 
 
7.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 
 

การที่จะท้าให้องค์กรสามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นจะต้องมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของพนักงาน ให้สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน ดังนั้น
ทางร้านจึงก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละต้าแหน่งดังนี้ 

 
7.3.1 ผู้จัดการร้าน 

ผู้จัดการร้าน คือ ผู้ที่คอยท้าหน้าที่ควบคุมดูแลการด้าเนินงานของร้าน 
Coworking Space ทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางที่ก้าหนดไว้ ทั้งในเรื่องการบริหารการท้างานของ
พนักงานภายในร้าน มาตรฐานการให้บริการ การเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบเครื่องปรุงในการ
ท้าอาหารของร้าน ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด จัดท้าแผนการเงินของร้าน เพ่ือ
ค้นหาแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับร้าน 

คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์การท้างาน 3 ปีขึ้นไป 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
- มีอัธยาศัยดี มีใจรักการบริการ 
- มีความคิดสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
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7.3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน คือ ผู้ที่คอยท้าหน้าที่ช่วยผู้จัดการร้านในการควบคุมดูแลการ

ด้าเนินงานทั้งหมดของร้าน Coworking Space ในเรื่องการจัดตารางเวรของพนักงาน ตรวจสอบดูแล
ความสะอาดภายในร้าน ดูแลความปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการท้าอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยตรวจสอบ
และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า เป็นต้น รวมทั้งบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ภายในร้านเมื่อผู้จัดการ
ร้านไม่อยู่ 

คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 
- จบการศึกษาระดับเทียบเท่ามัธยมปลายหรือสูงกว่า 
- มีประสบการณ์การท้างานบริหารจัดการ 3 ปีขึ้นไป 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
- มีอัธยาศัยดี มีใจรักการบริการ 
- มีความคิดสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

7.3.3 พ่อครัว/แม่ครัว 
พ่อครัว/แม่ครัว คือผู้มีหน้าที่ประกอบอาหารตามที่ลูกค้าต้องการ ควบคุมดูแล

การสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการ ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ดูแลการเก็บรักษา
วัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆ ภายในห้องครัวให้สะอาดและได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา 

คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง 
- จบการศึกษาระดับเทียบเท่ามัธยมปลายหรือสูงกว่า หรือจบหลักสูตรการ

ประกอบอาหารจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง 
- มีประสบการณ์การท้าอาหาร 2 ปีขึ้นไป 
- มีอัธยาศัยดี และมีใจรักการบริการ 

7.3.4 ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว 
ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว คือ ผู้ที่ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์

ต่างๆ ในการประกอบอาหาร รวมทั้งประกอบอาหารตามสูตรที่พ่อครัว/แม่ครัวได้จดไว้ให้เมื่อพ่อครัว/
แม่ครัวไม่ได้มาท้างานในวันหยุด 

คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง 
- จบการศึกษาระดับเทยีบเท่ามัธยมปลายหรือสูงกว่า 
- มีประสบการณ์การท้าอาหารมากกว่า 1 ปีขึ้นไป 
- มีอัธยาศัยดี และมีใจรักการบริการ 
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7.3.5 พนักงานดูแลระบบออนไลน์ของร้าน 
พนักงานดูแลระบบออนไลน์ของร้าน คือ ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบส่วนกลาง

ของร้านทั้งระบบข้อมูลสมาชิก การจองที่นั่งผ่านทางออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางร้านให้ลูกค้าได้รับทราบผ่านทางสื่อต่างๆ ที่ทางร้านมี 

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมมัลติมี เดียและระบบ

อินเทอร์เน็ตหรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์การท้างานทางด้านไอที 1 ปีขึ้นไป 
- มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ 

7.3.6 พนักงานต้อนรับ 
พนักงานต้อนรับ คือ ผู้มีหน้าที่ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน รวมทั้ งให้บริการ

ค้าปรึกษาช่วยเหลือลูกค้าเม่ือลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ และเก็บค่าใช้บริการจากลูกค้า นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในร้านให้มีความสะอาดน่าใช้งานอยู่เสมอ 

คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
- จบการศึกษาระดับเทียบเท่ามัธยมปลายหรือสูงกว่า 
- มีประสบการณ์การท้างานด้านการบริการ 1 ปีขึ้นไป 
- มีอัธยาศัยดี มีใจรักการบริการ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
- รักความสะอาด 

7.3.7 พนักงานท าความสะอาด 
พนักงานท้าความสะอาด คือ ผู้มีหน้าที่ท้าความสะอาดภายในร้านให้มีความ

สะอาดน่าใช้งานอยู่เสมอ ทั้งจัดโต๊ะ เก้าอ้ี กวาดพ้ืน ถูพ้ืน ทิ้งขยะ ท้าความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นของ
เครื่องปรับอากาศ และท้าความสะอาดห้องน้้า 

คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 
- รักความสะอาด 
- มีความขยันอดทน 
- มีอัธยาศัยดี 
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7.4 การวางแผนก าลังคน 
 

จากการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานภายในร้าน RUSTIC Coworking 
Space ทางร้านจึงวางแผนก้าลังคนตามต้าแหน่งงานดังนี้ 

1. ผู้จัดการร้าน จ้านวน 1 คน 
2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน จ้านวน 1 คน 
3. พ่อครัว/แม่ครัว จ้านวน 1 คน 
4. ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว จ้านวน 1 คน 
5. พนักงานดูแลระบบออนไลน์ของร้าน จ้านวน 1 คน 
6. พนักงานต้อนรับและท้าความสะอาด จ้านวน 3 คน 
7. พนักงานท้าความสะอาด จ้านวน 1 คน 
เมื่อนับรวมทั้งหมดจะมีพนักงานประจ้าทั้งหมด 9 คน ซึ่งจะพลัดเปลี่ยนการให้บริการ 

โดยจะต้องท้างานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 8 ชั่วโมงหรือ 1 กะ มีเวลาพักคนละ 1 ชั่วโมง โดยใน 1 วัน
จะแบ่งเป็น 2 กะ คือ กะเช้าตั้งแต่ 08.00 น. -17.00 น. และกะเย็นตั้งแต่ 16.00 น.-01.00 น. ตั้งแต่
ทางร้านจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 22.00 น. 

 
ตารางที่ 7.1 
 
แสดงวันท างานของบุคลากรในร้าน RUSTIC Coworking Space 

ต้าแหน่ง วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสฯ วันศุกร์ วันเสาร ์ วันอาทิตย์ 
เช้า เย็น เช้า เย็น เช้า เย็น เช้า เย็น เช้า เย็น เช้า เย็น เชา้ เย็น 

ผู้จัดการร้าน /  /  /   /   /  /  
ผู้ช่วยผู้จัดการรา้น  /  /  /    /  /  / 
พ่อครัว/แม่ครัว    / /  /  /  /  /  
ผู้ช่วยพ่อครัว 

/แม่ครัว 
 /    /  /  /  /  / 

พนักงานดูแลระบบ /  /    /  /  /  /  
พนักงานต้อนรับ 1   /  /  /  /  /  /  

พนักงานต้อนรับ 2  /    /  /  /  /  / 
พนักงานต้อนรับ 3 /   /   /  /  /  /  

พนักงานท้าความ
สะอาด 

/  /  /    /  /  /  
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7.5 การฝึกอบรมพนักงาน 
 

เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถท้างานไปในทิศทางเดียวกัน ทางร้านจึงจ้าเป็นต้องมีการ
ฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่ก่อนเข้าท้างาน และระหว่างที่ท้างานไปแล้ว โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 

 
7.5.1 การฝึกอบรมพนักงานใหม่ 

เป็นการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ให้ รู้ถึงรายละเอียดต่างๆ ภายในร้านทั้ ง 
วัตถุประสงค์ของทางร้าน กฎระเบียบ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของต้าแหน่งของตนเอง 

7.5.2 การฝึกอบรมประจ าเดือน 
เป็นการฝึกอบรมพนักงานเก่าให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นตามลักษณะ

ต้าแหน่งงานของตนเอง เพ่ือเป็นการพัฒนาการท้างานให้มีประสิทธิภาพมากขั้น รวมทั้งเป็นการ
พัฒนาวิธีการท้างานใหม่ๆ อีกด้วย 

7.5.3 การประชุมรายสัปดาห์ 
นอกจากนี้ทางร้านยังมีการอัพเดทขาวสารและกลยุทธ์ต่างๆ ให้พนักงานรับรู้

ผ่านการประชุมรายสัปดาห์ โดยจะก้าหนดวันประชุมในทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา 08.00 น. -09.00น. 
และ 09.00 น. -10.00น. ซึ่งจะแบ่งพนักงานเป็นสองกลุ่มเพื่อพลัดเปลี่ยนกันประชุมกับผู้จัดการร้าน 

 
7.6 ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
 

7.6.1 อัตราค่าจ้างหรือเงินเดือน 
ทางร้านได้ก้าหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานในแต่ละต้าแหน่งที่แตกต่างกันตาม

ความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเพ่ือเป็นการลดอัตราการเข้าออก
ของพนักงาน ทางร้านจะปรับขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อ
ของประเทศไทย ดังนี้ 
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ตารางที่ 7.2 
 
อัตราค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 

ต าแหน่ง เงินเดือนประจ าต าแหน่ง (บาท) อัตราจ้าง (คน) เงือนรวม (บาท) 

ผู้จัดการร้าน 35,000 1 35,000 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 25,000 1 25,000 

พ่อครัว/แม่ครัว 25,000 1 25,000 
ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว 12,000 1 12,000 

พนักงานดูแลระบบ 25,000 1 25,000 
พนักงานต้อนรับ 15,000 3 36,000 

พนักงานท้าความสะอาด 12,000 1 12,000 
รวม  9 179,000 

 
7.6.2 โบนัส 

ร้าน RUSTIC Coworking Space มีนโยบายในการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานทุก
คนปีละ 1 ครั้ง โดยจะพิจารณาตามผลประกอบการของกิจการ และผลงานของตัวพนักงานเอง 
เพ่ือให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

7.6.3 ประกันสังคม 
ร้าน RUSTIC Coworking Space มีการจัดท้าประกันสังคมให้กับพนักงานทุก

คนตามท่ีกฎหมายก้าหนดไว้ เพื่อผลประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาลของตัวพนักงานเอง โดยการ
จ่ายเงินประกันสังคมจะมาจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ เงินที่หักจากเงินเดือนของพนักงาน ในอัตราร้อยละ 
5 ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน และเงินที่ทางร้านจ่ายสมทบให้ลูกจ้างอีกร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน (ส้านักงานประกันสังคม, 2557) 

7.6.4 สิทธิวันหยุด 
ร้าน RUSTIC Coworking Space ให้สิทธิพนักงานหยุดงานได้สัปดาห์ละ 1 วัน 

โดยสามารถเลือกหยุดวันใดก็ได้ตามที่ผู้จัดการเป็นผู้ก้าหนดหรือเห็นสมควร และยังให้สิทธิพนักงาน
หยุดงานตามวันหยุดนักขัตฤกษ์จ้านวน 13 วันตามที่กฎหมายก้าหนด นอกจากนี้ทางร้านให้สิทธิลา
หยุดกับพนักงาน โดยพนักงานจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือที่ทางผู้จัดการร้านหรือ
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านจะได้จัดตารางเวรให้มีความเหมาะสม หรือประกาศรับสมัครพนักงาน Part-Time 
มาแทนในวันที่ขอลาหยุดได้ 
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บทที่ 8 
กลยุทธ์ทางด้านการเงิน 

 
กลยุทธ์ทางด้านการเงินเป็นกลยุทธ์ที่เพ่ือใช้ในประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและ

เพ่ือบริหารเงินทุน รายรับ รายจ่าย กระแสเงินสด และโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถด้าเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและมีผลตอบแทนจากการ
ด้าเนินการสูงที่สุดอย่างยั่งยืน 

 
8.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงิน 
 

8.1.1 วัตถุประสงค์ทางการเงิน 
1. เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ โดยใช้โมเดลทางการเงินต่างๆ ใน

การวิเคราะห์ผลตอบแทน 
2. เพ่ือการบริการเงินลงทุนให้มีสภาพคล่อง อันจะท้าให้องค์กรสามารถ

ด้าเนินการไปได้อย่างราบรื่น 
3. เพ่ือวางแผนโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมที่สุดอันจะท้าให้เกิด

ผลตอบแทนสูงที่สุด 
8.1.2 เป้าหมายทางการเงิน 

1. มีผลตอบแทนมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของโครงการเป็น
บวก 

2. มีอัตราผลตอบแทนของโครงการ ( Internal Rate of Return) มากกว่า 
ต้นทุนทางการเงิน (Weighted Average Cost of Capital) 

3. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ภายใน 3 ปี หลังเริ่มด้าเนินงาน 
 

8.2 การก าหนดสมมติฐานทางการเงิน 
 

8.2.1 แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และต้นทุนทางการเงิน 
ร้าน RUSTIC Coworking Space ใช้เงินลงทุน 1,564,100 บาท ที่มาจาก 2 

แหล่งเงินทุน คือ เงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ และเงินลงทุนจากการกู้ยืมจากธนาคาร โดยมีสัดส่วน
เงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ และเงินลงทุนจากการกู้ยืมจากธนาคารอยู่ที่ 1 ต่อ 1 ซึ่ง ณ สัดส่วนนี้
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เป็นสัดส่วนที่ไม่เกิน 1 ต่อ 2 จึงท้าให้ยังทางร้านมีความสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ
ได้อีกในอนาคต และการกู้ยืมเงินจากธนาคารไว้จ้านวนหนึ่งจะท้าให้ทางร้านได้รับประโยชน์ในการเสีย
ภาษีท่ีลดลง (Tax Shield) อันจะท้าให้มีกระแสเงินสดที่เพ่ิมมากข้ึน 

 
ตารางที่ 8.1 
 
แสดงสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ และเงินลงทุนจากการกู้ยืมจากธนาคาร และต้นทุนของ
เจ้าของ จากการกู้ยืมจากธนาคาร 

 เงินที่ใช้ในการลงทุน 
(บาท) 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ต้นทุนทางการเงิน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ลงทุนในส่วนของ
เจ้าของ 

782,050 50 20.00% 

เงินลงทุนจากการกู้ยืม
จากธนาคาร 

782,050 50 6.25% 

รวม 1,564,100 100 12.5% 

 
ต้นทุ นทางการเงินของโค รงการ (Weighted Average Cost of Capita) 

สามารถค้านวณได้จากสูตร WACC ที่มีสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ และเงินลงทุนจากการ
กู้ยืมจากธนาคารอยู่ที่ 1 ต่อ 1 โดยที่ต้นทุนในส่วนของเจ้าของเท่ากับ 20% จากต้องการผลตอบแทน
ของเจ้า 20 % ของเงินลงทุน และต้นทุนเงินลงทุนจากการกู้ยืมจากธนาคารหรือดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.25% 
จากอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงเทพ (DDproperty, 2560) ซึ่ง ต้นทุนทางการเงินของโครงการ 
(Weighted Average Cost of Capita) ของร้าน RUSTIC Coworking Space เท่ากับ 12.5% 

WACC = E/ (D+E) re + D/ (D+E) rd (1-T) 
= [782,050/ (782,050 + 782,050) X 0.2] + [782,050/(782,050 + 

782,050) X 0.0625 x (1-0.15) ] 
= 12.5% 
โดยที่ 
E คือ สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ 
D คือ สัดส่วนเงินลงทุนจากการกู้ยืมจากธนาคาร 
re คือ ต้นทุนในส่วนของเจ้าของ 
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rd คือ ต้นทุนเงินลงทุนจากการกู้ยืมจากธนาคารหรือดอกเบี้ย 
T คือ อัตราภาษีในรูปแบบนิติบุคคลเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต ์

8.2.2 การประมาณการรายได้ 
ร้าน RUSTIC Coworking Space มีรายได้จากการให้บริการเช่าพ้ืนที่ภายใน

อาคารตั้งแต่ 08.00 น ถึง 01.00 น. และการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน โดยทางร้านได้
ประเมินรายได้จากการส้ารวจการใช้บริการของร้าน TOM N TOMS COFFEE สาขาปิ่นเกล้า ที่เป็น
คู่แข่งทางอ้อนของธุรกิจ Coworking Space พบว่า ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 08.00-16.00 น. มี
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนที่นั่ง ซึ่งลูกค้า 1 คนมีระยะเวลาการใช้
บริการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ชั่วโมง และในช่วงเวลา 16.00 -01.00 น. มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนที่นั่ง ซึ่งลูกค้า 1 คนมีระยะเวลาการใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 
6 ชั่วโมง ส่วนห้องประชุมในช่วงเวลา 08.00-16.00 น. ทางร้านคาดการณ์ว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการ 1 
ครั้งหรือเท่ากับ 6 คน ในช่วงเวลา 16.00-01.00 น. จะมีลูกค้ามาใช้บริการ 3 ครั้งหรือเท่ากับ 18 คน 
และใช้บริการครั้งละ 2 ชั่งโมง 

ในวันเสาร์-อาทิตย์ทางร้าน RUSTIC Coworking Space คาดการณ์ว่า จะมี
ลูกค้ามาใช้บริการ 70 เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนที่นั่ ง ซึ่งในโซนพ้ืนที่อนุญาตให้ใช้เสียง ลูกค้า 1 คนมี
ระยะเวลาการใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 ชั่วโมง และในโซนพ้ืนที่ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงดัง ลูกค้า 
1 คนมีระยะเวลาการใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6 ชั่วโมง ส่วนห้องประชุมในช่วงเวลา 08.00 -
16.00 น. จะมีลูกค้ามาใช้บริการ 1 ครั้งหรือเท่ากับ 12 คน ในช่วงเวลา 16.00-01.00 น. จะมีลูกค้า
มาใช้บริการ 4 ครั้งหรือเท่ากับ 24 คน และใช้บริการครั้งละ 2 ชั่งโมง ดังนั้นทางร้านจึงสามารถ
ประมาณจ้านวนลูกค้าที่ใช้บริการใน 1 วันตามจ้านวนที่นั่งทั้งในโซนพ้ืนอนุญาตให้ส่งเสียงดังและไม่
อนุญาตให้ส่งเสียงดังทั้งหมด 46 ที่นั่งได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.2 
 
แสดงประมาณการจ านวนลูกค้าตามโซนพ้ืนที่และเวลา 

โซนพื้นที่ วนัจันทร์ วนัอังคาร วนัพุธ วนัพฤหสั วนัศกุร์ วนัเสาร์ วนัอาทติย์

โซนใชเ้สยีง 24 24 24 24 24

โซนหา้มใชเ้สยีงดงั 16 16 16 16 16 17 17

หอ้งประชมุ 6 6 6 6 6

โซนใชเ้สยีง 21 21 21 21 21 22 22

โซนหา้มใชเ้สยีงดงั 14 14 14 14 14

หอ้งประชมุ 12 12 12 12 12 30 30

93 93 93 93 93 69 69

โซนใชเ้สยีง

โซนหา้มใชเ้สยีงดงั

หอ้งประชมุ

12.00น.-16.00น.

16.00น.-01.00น.

จ านวนคนทีใ่ชบ้รกิาร(คน)
เวลาทีใ่หบ้รกิาร

รวม  
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เมื่อน้าจ้านวนลูกค้าที่มาใช้บริการคูณเข้ากับอัตราการใช้บริการจะสามารถ
ค้านวณหารายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ภายในอาคารใน 1 สัปดาห์ได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 8.3 
 
แสดงประมาณการรายได้จากการให้บริการเช่าพ้ืนที่ภายในอาคารต่อสัปดาห์ 

โซนพื้นที่ วนัจันทร์ วนัอังคาร วนัพุธ วนัพฤหสั วนัศกุร์ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ รายสปัดาห์ รายปี

โซนใชเ้สยีง 3,600                   3,600                          3,600            3,600            3,600            

โซนหา้มใชเ้สยีงดงั 3,840                   3,840                          3,840            3,840            3,840                             3,910                       3,910

หอ้งประชมุ 550                       550                              550                550                550                

โซนใชเ้สยีง 3,990                   3,990                          3,990            3,990            3,990                             5,280                       5,280

โซนหา้มใชเ้สยีงดงั 3,360                   3,360                          3,360            3,360            3,360            

หอ้งประชมุ 1,100                   1,100                          1,100            1,100            1,100            2,750               2,750                    

16,440                 16,440                        16,440          16,440          16,440          

โซนใชเ้สยีง

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พื้นทีภ่ายในอาคาร(บาท)

4,274,400            

เวลาทีใ่หบ้รกิาร

12.00น.-16.00น.

16.00น.-01.00น.

82,200                  

รวม

โซนหา้มใชเ้สยีงดงั

 หอ้งประชมุ

 
 

นอกจากนี้ทางร้านได้ค้านวณหารายได้จากการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องตาม
จ้านวนคนที่มาใช้บริการ โดยสังเกตจากร้าน Coworking Space ที่จ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
พบว่า ลูกค้า 1 คนจะมีโอกาสที่จะสั่งอาหารมารับประทาน 30% ส่วนเครื่องดื่มอยู่ที่ 50% และทาง
ร้าน RUSTIC Coworking Spaceได้ตั้งราคาอาหารอยู่ที่จานละ 60 บาท เครื่องดื่มอยู่ที่แก้วละ 50 
บาท ซึ่งเป็นราคาที่ทางร้านตั้งขึ้นจากต้นทุนค่าอาหารโดยการประมาณก้าไรขั้นต้นไว้ 70 เปอร์เซ็นต์ 
โดยสามารถค้านวณรายได้จากการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 8.4 
 
แสดงประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ดังนี้ 

วนัจันทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสั วนัศกุร์ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ รายสปัดาห์ รายปี

จ านวนคน 93                         93                                93                  93                  93                  69                     69                          603                        31,356                  

รายได ้ 3,999                   3,999                          3,999            3,999            3,999            2,967               2,967                    25,929                  1,348,308            

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีภ่ายในอาคาร(บาท)

 
 

ในปี แรกทางร้าน  RUSTIC Coworking Space จะมี ราย ได้ รวมจากการ
ให้บริการเช่าพ้ืนที่รวมทั้งจ้าหน่ายเครื่องดื่มและอาหารเท่ากับ 5,622,708 บาท และมีอัตราการ
เติบโตขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ 2 และ 3 เนื่องจากก้าลังได้รับความนิยมจากลูกค้า ส่วนในปี
ที่ 4 และ 5 จะมีอัตราการเติบโตเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากข้อจ้ากัดในเรื่องของพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 8.5 
 
แสดงประมาณการรายได้ทั้งหมดในระยะเวลา 5 ปี 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5

รายไดร้วม 5,622,708           6,184,979                  6,803,477    7,143,651    7,500,833     
 

8.2.3 การประมาณต้นทุน 
เนื่องจากธุรกิจ RUSTIC Coworking Space เป็นธุรกิจที่ ให้บริการเช่าพ้ืนที่

ภายในอาคารจึงไม่มีต้นทุนของการให้บริการมากนัก แต่จะมีต้นทุนในเรื่องของการประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มแทน ซึ่งเนื้อหมูมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาท เนื้อไก่มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บาท 
(KasetPrice, 2560) คิดเป็นต้นเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 95 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิมีราคาอยู่ที่กิโลกรัม
ละ 80 บาท (KasetPrice, 2560) ซึ่งในการประกอบอาหาร 1 จาน จะใช้เนื้อสัตว์ประมาณ 200 กรัม
และข้าวหอมมะลิอีก 40 กรัม ดังนั้นอาหาร 1 จานจะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาน 22.2 บาท จากนั้นทาง
ร้านจะตั้งราคาขายเพื่อท้าก้าไร 70 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาค่าอาหาร 1 จานอยู่ประมาณ 60-70 บาท 

จากการสอบถามร้านหอมละมุมซึ่งเป็นร้านที่จ้าหน่ายเมล็ดกาแฟในโครงการ 
The Sense Pinklao พบว่าราคาเมล็ดกาแฟของทางร้านอยู่ที่กิโลกรัมละ 450 บาท ซึ่งกาแฟ 1 แก้ว
จะใช้ผงกาแฟประมาณ 10 กรัม หรือประมาณ 4.5 บาท ดังนั้นกาแฟ 1 แก้วมีต้นทุนประมาณ 10 
บาท จากนั้นทางร้านจะตั้งราคาขายเพ่ือท้าก้าไร 70 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาค่ากาแฟต่อ 1 แก้วอยู่
ประมาณ 40-50 บาท 

8.2.4 การประมาณการเงินลงทุน 
เงินลงทุนในร้าน RUSTIC Coworking Space มีแหล่งที่มาจาก 2 แหล่ง คือ 

เงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ และเงินลงทุนจากการกู้ยืมจากธนาคาร โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในส่วน
ของเจ้าของ และเงินลงทุนจากการกู้ยืมจากธนาคารอยู่ที่ 1 ต่อ 1 เพื่อใช้ในการลงทุน ตกแต่งร้าน โต๊ะ
ประชุม เก้าอ้ี Ergonomic อุปกรณ์การท้างาน และเครื่องครัวต่าง โดยจะมีเงินลงทุนทั้งหมด 
1,564,100 บาท 

 



Ref. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNK

 
 

91 

ตารางที่ 8.6 
 
การใช้จ่ายเงินลงทุน 
รายการ ราคา(บาท) จ านวน ตน้ทุนรวม(บาท)

คา่ตกแตง่รา้น 800,000       1               800,000                   

คา่โตะ๊ประชมุ 7,000            5               35,000                     

คา่โตะ๊คู(่เป็นโตะ๊เดยีวทีห่นัหนา้เขา้หากัน) 7,000            8               56,000                     

คา่เกา้อี้ 3,000            24             72,000                     

คา่โซฟา 3,000            1               3,000                       

คา่เกา้อี ้Beanbag 1,800            2               3,600                       

คา่เกา้อี ้Ergonomic 8,000            16             128,000                   

คา่เครือ่งชงกาแฟ 23,000          1               23,000                     

คา่เครือ่งบดกาแฟ 8,500            1               8,500                       

คา่ตูเ้ย็นแชน่ ้าอัดลมไวบ้รกิารลกูคา้ 7,000            1               7,000                       

คา่ตูเ้ย็นเก็บเนือ้สดและผักสด 6,000            1               6,000                       

คา่เครือ่งปริน้รายงาน 4,000            1               4,000                       

คา่เครือ่งโปรเจ็คเตอร์ 12,000          1               12,000                     

คา่คอมพเิตอรส์ าหรับเคานเ์ตอร์ 15,000          1               15,000                     

คา่คอมพวิเตอรส์ าหรับดแูลระบบ 25,000          1               25,000                     

เครือ่งปรับอากาศ (12000 BTU) 20,000          1               20,000                     

เครือ่งปรับอากาศ (42000 BTU) 50,000          2               100,000                   

เคานเ์ตอรพ์นักงาน 6,000            1               6,000                       

เครือ่งครัวอืน่ๆ 20,000          1               20,000                     

คา่อปุกรณ์อืน่ๆ 20,000          1               20,000                     

เงนิสดหมนุเวยีน 200,000       1               200,000                   

1,564,100               รวม  
 

8.2.5 การประมาณการค่าใช้จ่าย 
ร้าน RUSTIC Coworking Space ได้ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

และ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดในปีที่ 1- 5 เอาไว้ โดยค่าใช้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ ค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด ค่าเช่าพื้นที่ เงินเดือนพนักงาน ดังนี้ 
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ตารางที่ 8.7 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารตลอดทั้ง 5 ปี  
รายการ รายเดอืน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5

คา่เชา่ 30,000 360,000           360,000           360,000              360,000       360,000       

เงนิเดอืนพนักงาน 179,000 2,148,000        2,255,400        2,368,170          2,486,579    2,610,907    

คา่ไฟฟ้า 7,000 84,000              84,000              84,000                84,000          84,000          

คา่น ้า 1000 12,000              12,000              12,000                12,000          12,000          

คา่ Internet 2,000 24,000              24,000              24,000                24,000          24,000          

คา่จัดท าบัญชี 5,000 60,000              60,000              60,000                60,000          60,000          

2,688,000        2,795,400        2,908,170          3,026,579    3,150,907    รวม  
 
ตารางที่ 8.8 
 
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดตลอดทั้ง 5 ปี 
กจิกรรม ป่ีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5

คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งเว็ปไซตแ์ละจด Domain Name 60,000

คา่ Maintenance Agreement  ทีม่คีวามปลอดภัย 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

( web application firewall)

คา่เรยีนในการ Maintain เว็ปไซต์ 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งแอปพลเิคชนั 60,000

คา่เรยีนในการท าแอปพลเิคชนั 60,000

คา่โปรโมทบทความบนเฟชบุค๊ 18,000

คา่ใชจ้า่ยในการท าคลปิวดีโีอ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

คา่โปรโมทคลปิวดีโีอบนเฟชบุค๊ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

คา่ใชจ้า่ยในการท า Adworks 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งและรักษาระบบสมาชกิ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

คา่ใชจ้า่ยในการเขยีนรวีวิตามเว็ปไซตอ์ืน่ๆ 10,000 10,000

รวมคา่ใชจ้า่ยในดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 414,000.00 186,000.00 196,000.00 186,000.00 186,000.00  
 
นอกจากค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนแล้ว การลงบัญชียังมีการคิดค้านวณ

ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นอย่างค่าเสื่อมราคาเพ่ือใช้ ในการหาก้าไรสุทธิ จึงได้แสดงการค้านวณค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์ไว้ดังนี้ 



Ref. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNK

 
 

93 

ตารางที่ 8.9 
 
 การคิดค่าเสื่อมราคารายปีของสินทรัพย์ที่ลงทุน 
รายการ ราคา(บาท) อายุการใชง้าน(ปี) คา่เสือ่มราคาตอ่ปี

คา่ตกแตง่รา้น 800,000        10 80,000                    

คา่โตะ๊ประชมุ 35,000          5 7,000                      

คา่โตะ๊คู(่เป็นโตะ๊เดยีวทีห่นัหนา้เขา้หากัน) 56,000          5 11,200                    

คา่เกา้อี้ 72,000          5 14,400                    

คา่โซฟา 3,000             5 600                          

คา่เกา้อี ้Beanbag 3,600             5 720                          

คา่เกา้อี ้Ergonomic 128,000        5 25,600                    

คา่เครือ่งชงกาแฟ 23,000          5 4,600                      

คา่เครือ่งบดกาแฟ 8,500             5 1,700                      

คา่ตูเ้ย็นแชน่ ้าอัดลมไวบ้รกิารลกูคา้ 7,000             10 700                          

คา่ตูเ้ย็นเก็บเนือ้สดและผักสด 6,000             10 600                          

คา่เครือ่งปริน้รายงาน 4,000             5 800                          

คา่เครือ่งโปรเจ็คเตอร์ 12,000          5 2,400                      

คา่คอมพเิตอรส์ าหรับเคานเ์ตอร์ 15,000          5 3,000                      

คา่คอมพวิเตอรส์ าหรับดแูลระบบ 25,000          5 5,000                      

เครือ่งปรับอากาศ (12000 BTU) 20,000          10 2,000                      

เครือ่งปรับอากาศ (42000 BTU) 100,000        10 10,000                    

เคานเ์ตอรพ์นักงาน 6,000             5 1,200                      

เครือ่งครัวอืน่ๆ 20,000          5 4,000                      

คา่อปุกรณ์อืน่ๆ 20,000          5 4,000                      

179,520                  รวม  
 

8.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน 
 

เมื่อน้าข้อมูลรายได้ การลงทุนและค่าใช้จ่ายของร้าน RUSTIC Coworking Space มา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) พบว่าร้านมีการลงทุนเริ่มแรก 1,564,100 บาท ในการ
ตกแต่งร้านและจัดซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆ จนสามารถรองรับลูกค้า 46 ที่นั่ง ค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่
ที่ประมาณ 2,500,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างพนักงาน 

ในปีแรกทางร้านจะมีรายได้จากการด้าเนินงานอยู่ที่ 1,342,819 บาท และเพ่ิมสูงขึ้น 
10% ในปีที่ 2 และ 3 ส่วนในปีที่ 4 และ 5 จะปรับสูงขึ้น 5 % ตามอัตราการเติบโตของทางร้านที่ได้
ประมาณการณ์ไว้ 

เมื่อน้ารายได้ เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละปีมาค้านวณ พบว่าธุรกิจจะมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกิจการ (Net Present Value) เป็นบวก หรือเท่ากับ 6,311,338 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return) เท่ากับ 70% ซึ่งมากกว่าต้นทุนทาง
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การเงิน (Weighted average cost of capital) ที่เท่ากับ 12.5% และมีระยะเวลาในการคืนทุน 
(Payback period) เท่ากับ 1.89 ปี ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.10 
 
 แสดงงบก าไรขาดทุน (Income Statement) 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5

 รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พื้นทีภ่ายในอาคาร 4,274,400 4,701,840 5,172,024 5,430,625 5,702,156

 รายไดจ้ากคา่อาหารและเครือ่งดืม่ 1,348,308 1,483,139 1,631,453 1,713,025 1,798,677

รวมรายได ้ 5,622,708 6,184,979 6,803,477 7,143,651 7,500,833

ตน้ทุนคา่อาหาร -539,323 -593,256 -652,581 -685,210 -719,471

 คา่ขนมทานเลน่ของลกูคา้ -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000

 รวมตน้ทุน -575,323 -629,256 -688,581 -721,210 -755,471

ก าไรขัน้ตน้ 5,047,385 5,555,723 6,114,896 6,422,440 6,745,362

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด -414,000 -186,000 -196,000 -186,000 -186,000

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร -2,688,000 -2,795,400 -2,908,170 -3,026,579 -3,150,907

ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา (EBITDA) 1,945,385 2,574,323 3,010,726 3,209,862 3,408,455

คา่เสือ่มราคา ( Depreciation) -179,520 -179,520 -179,520 -179,520 -179,520

ก าไรกอ่นภาษีและตน้ทุนทางการเงนิ (EBIT) 1,765,865 2,394,803 2,831,206 3,030,342 3,228,935

หกั ดอกเบีย้จา่ย(6.25 %) -123,611 -167,636 -198,184 -212,124 -226,025

ก าไรกอ่นภาษี (EBT) 1,642,254 2,227,167 2,633,021 2,818,218 3,002,910

ภาษี(Taxes) -328,451 -445,433 -526,604 -563,644 -600,582

ก าไรสทุธ(ิขาดทุน) 1,313,803 2,672,600 3,159,625 3,381,862 3,603,491  
 
ตารางที่ 8.11 
 
การค านวณ Net Present Value, Internal Rate of Return และ Payback period ของโครงการ 
Free Cash Flow Model

Base Case ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5

EBIT 1,765,865 2,394,803 2,831,206 3,030,342 3,228,935

Taxes on EBIT -328,451 -445,433 -526,604 -563,644 -600,582

NOPAT 1,437,414 1,949,370 2,304,601 2,466,698 2,628,353

   Add Depreciation -179,520 179,520 179,520 179,520 179,520

   '+/- Change in Net Working Capital -200,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000

   Investment in Fixed Asset -1,364,100 - - - -

Free Cash Flow -306,206 2,108,890 2,464,121 2,626,218 2,787,873

NPV(บาท) 6,311,338

IRR (%) 70%

PB (ปี) 1.886867579  
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8.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 

เนื่องจากการในการด้าเนินธุรกิจนั้นอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่สามารถกระทบต่อ
การด้าเนินธุรกิจนั้นเกิดขึ้นได้อยู่ต่อตลอดเวลา โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 สถานการณ์  คือ 
สถานการณ์ปกติ (Base Case) สถานการณ์ดีที่สุด (Best Case) และสถานการณ์เลวร้ายที่สุด (Worst 
Case) โดยแต่ละเหตุการณ์จะมีปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

8.4.1 สถานการณ์ปกติ (Base Case) 
เป็นเหตุการณ์ท่ีผู้เขียนได้วิเคราะห์การด้าเนินการของร้าน RUSTIC Coworking 

Space ไปแล้วในตารางที่ 8.9 และ 8.10 
8.4.2 สถานการณ์ดีที่สุด (Best Case) 

สถานการณ์ที่ดีที่สุด จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยเรื่องกลุ่มลูกค้า Freelance 
User มาใช้บริการมากกว่าที่คิด ส่งผลให้มีอัตราการใช้บริการเพิ่มข้ึนในช่วงเวลา 08.00 น. -16.00 น. 
ของวันจันทร์-ศุกร์เพ่ิมขึ้นเป็น 70 % และอีกปัจจัยคือค่าเช่าพ้ืนที่ที่ลดลง เนื่องจากโครงการ The 
Sense Pinkloa นั้นมีลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในโครงการค่อนข้างน้อยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 
โดยมีความน่าจะเป็นที่ทางโครงการจะลดค่าเช่าพ้ืนที่เหลือ 25,000 บาทต่อเดือน ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยจะ
ส่งผลผลตอบแทนของโครงการ ท้าให้โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกิจการ (Net Present Value) 
เป็นบวก หรือเท่ากับ 9,455,402 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( Internal Rate of 
Return) เท่ากับ 108% บาทซึ่งมากกว่าต้นทุนทางการเงิน (Weighted average cost of capital) 
ที่เท่ากับ 12.5% และมีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period) เท่ากับ 1.37 ปี ดังนี้ 

 
ตารางที่ 8.12 
 
แสดงงบก าไรขาดทุน (Income Statement) ในสถานการณ์ดีท่ีสุด (Best Case) 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5

 รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พื้นทีภ่ายในอาคาร 5,048,160 5,552,976 6,108,274 6,413,687 6,734,372

 รายไดจ้ากคา่อาหารและเครือ่งดืม่ 1,527,188 1,679,907 1,847,897 1,940,292 2,037,307

รวมรายได ้ 6,575,348 7,232,883 7,956,171 8,353,980 8,771,679

ตน้ทุนคา่อาหาร -610,875 -671,963 -739,159 -776,117 -814,923

 คา่ขนมทานเลน่ของลกูคา้ -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000

 รวมตน้ทุน -646,875 -707,963 -775,159 -812,117 -850,923

ก าไรขัน้ตน้ 5,928,473 6,524,920 7,181,012 7,541,863 7,920,756

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด -414,000 -186,000 -196,000 -186,000 -186,000

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร -2,628,000 -2,735,400 -2,848,170 -2,966,579 -3,090,907

ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา (EBITDA) 2,886,473 3,603,520 4,136,842 4,389,284 4,643,848

คา่เสือ่มราคา ( Depreciation) -179,520 -179,520 -179,520 -179,520 -179,520

ก าไรกอ่นภาษีและตน้ทุนทางการเงนิ (EBIT) 2,706,953 3,424,000 3,957,322 4,209,764 4,464,328

หกั ดอกเบีย้จา่ย(6.25 %) -189,487 -239,680 -277,013 -294,683 -312,503

ก าไรกอ่นภาษี (EBT) 2,517,466 3,184,320 3,680,310 3,915,081 4,151,825

ภาษี(Taxes) -503,493 -636,864 -736,062 -783,016 -830,365

ก าไรสทุธ(ิขาดทุน) 2,013,973 3,821,184 4,416,371 4,698,097 4,982,190  
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ตารางที่ 8.13 
 
การค านวณ Net Present Value, Internal Rate of Return และ Payback period ของโครงการ
ในสถานการณ์ดีท่ีสุด (Best Case) 
Free Cash Flow Model

Base Case ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5

EBIT 2,706,953 3,424,000 3,957,322 4,209,764 4,464,328

Taxes on EBIT -503,493 -636,864 -736,062 -783,016 -830,365

NOPAT 2,203,460 2,787,136 3,221,260 3,426,748 3,633,963

   Add Depreciation -179,520 179,520 179,520 179,520 179,520

   '+/- Change in Net Working Capital -200,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000

   Investment in Fixed Asset -1,364,100 - - - -

Free Cash Flow 459,840 2,946,656 3,380,780 3,586,268 3,793,483

NPV(บาท) 9,455,402

IRR (%) 108%

PB (ปี) 1.37475036  
 

8.4.3 สถานการณ์เลวร้ายท่ีสุด (Worst Case) 
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด

ไม่ประสบผลเสร็จเท่าที่ควรท้าให้ ปริมาณการใช้บริการของกลุ่มลูกค้า Graduate Student User 
ลดลง ส่งผลให้มีอัตราการใช้บริการเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 08.00 น. -01.00 น. ของวันเสาร์และอาทิตย์
ลดลงเป็น 50 % และปัจจัยค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่จ้าเป็นต้องใช้เพ่ิมขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเดิมท้าให้โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกิจการ (Net Present Value) เป็น
บวก หรือเท่ากับ 4,262,324 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( Internal Rate of 
Return) เท่ากับ 45% ซึ่งมากกว่าต้นทุนทางการเงิน (Weighted average cost of capital) ที่
เท่ากับ 12.5% และมีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period) เท่ากับ 2.53 ปี ดังนี้ 
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ตารางที่ 8.14 
 
แสดงงบก าไรขาดทุน (Income Statement) ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุด (Worst Case)  

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พื้นทีภ่ายในอาคาร 3,455,400 3,800,940 4,181,034 4,390,086 4,609,590

รายไดจ้ากคา่อาหารและเครือ่งดืม่ 1,180,608 1,298,669 1,428,536 1,499,962 1,574,961

รวมรายได ้ 4,636,008 5,099,609 5,609,570 5,890,048 6,184,551

ตน้ทุนคา่อาหาร -472,243 -519,468 -571,414 -599,985 -629,984

 คา่ขนมทานเลน่ของลกูคา้ -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000

 รวมตน้ทุน -508,243 -555,468 -607,414 -635,985 -665,984

ก าไรขัน้ตน้ 4,127,765 4,544,141 5,002,155 5,254,063 5,518,566

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด -621,000 -279,000 -294,000 -279,000 -279,000

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร -2,244,000 -2,329,200 -2,418,660 -2,512,593 -2,611,223

ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา (EBITDA) 1,262,765 1,935,941 2,289,495 2,462,470 2,628,344

คา่เสือ่มราคา ( Depreciation) -179,520 -179,520 -179,520 -179,520 -179,520

ก าไรกอ่นภาษีและตน้ทุนทางการเงนิ (EBIT) 1,083,245 1,756,421 2,109,975 2,282,950 2,448,824

หกั ดอกเบีย้จา่ย(6.25 %) -75,827 -122,949 -147,698 -159,807 -171,418

ก าไรกอ่นภาษี (EBT) 1,007,418 1,633,472 1,962,277 2,123,144 2,277,406

ภาษี(Taxes) -201,484 -326,694 -392,455 -424,629 -455,481

ก าไรสทุธ(ิขาดทุน) 805,934 1,960,166 2,354,733 2,547,772 2,732,887  
 
ตารางที่ 8.15 
 
การค านวณ Net Present Value, Internal Rate of Return และ Payback period ของโครงการ
ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุด (Worst Case) 
Free Cash Flow Model

Base Case ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5

EBIT 1,083,245 1,756,421 2,109,975 2,282,950 2,448,824

Taxes on EBIT -201,484 -326,694 -392,455 -424,629 -455,481

NOPAT 881,761 1,429,727 1,717,520 1,858,321 1,993,342

   Add Depreciation -179,520 179,520 179,520 179,520 179,520

   '+/- Change in Net Working Capital -200,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000

   Investment in Fixed Asset -1,364,100 - - - -

Free Cash Flow -861,859 1,589,247 1,877,040 2,017,841 2,152,862

NPV(บาท) 4,262,324

IRR (%) 45%

PB (ปี) 2.526483204  
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8.5 แผนฉุกเฉิน 
 

8.5.1 กรณีลูกค้าใช้บริการน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้รายได้ และอัตราการ 
เติบโตของกิจการลดลง 

ทางร้านจะส้ารวจถึงเหตุผลและช่วงเวลาที่มีลูกค้ามาใช้บริการน้อยที่สุด เพ่ือจะ
น้าเสนอส่วนลดในการเช่าพ้ืนที่ในช่วงเวลานั้นเพื่อใช้จัดกิจกรรม หรือประชุมสัมมนาให้กับบริษัทต่างๆ 
ที่สนใจ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมรายได้ของร้านในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยจะมีการน้าเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์
ต่างๆ ที่ทางร้านมี เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และเว็บไซต์ของทางร้าน 

8.5.2 กรณีมีจ านวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ 
เนื่องจากการร้าน RUSTIC Coworking Space มีเวลาเปิดให้บริการตั้ง 08.00 

น. -01.00 น. จึงท้าให้พนักงานมีชั่วโมงในการท้างานต่อ 1 วันที่ค่อนข้างยาวนาน จึงมีโอกาสที่
พนักงานจะขอลาหยุดในช่วงเวลางานได้ เพ่ือเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้ ทางร้านจะมี
งบประมาณให้ส้าหรับจ้างพนักงาน Part-time ในต้าแหน่งพนักงานต้องรับ พ่อครัว/แม่ครัว และ
ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว อันจะท้าให้ทางร้านสามารถด้าเนินการได้ต่อไป 

และในส่วนของระบบการจัดการฐานข้อมูลและการสื่อสารทางทางออนไลน์ ถ้า
หากว่าพนักงานดูแลระบบมีการลาออก ทางร้านจะด้าเนินงานระบบในส่วนนี้โดยการจ้าง Freelance 
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มาช่วยในการดูแลระบบและการสื่อสารโฆษณาของทางร้านแทน 

8.5.2 กรณีที่มีคู่แข่งทางตรงมาเปิดให้บริการในละแวกใกล้เคียง 
เพ่ือให้ เกิด Switching Cost ที่สูงขึ้นกับลูกค้าที่คิดจะเปลี่ยนไปใช้บริการ 

Coworking Space ของคู่แข่ง ทางร้านจะน้าเสนอโปรโมชั่นลูกค้าสมาชิกที่สามารถสะสมแต้มเป็น
น้ามาเป็นส่วนลดส้าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในร้านรวมถึงการจ้าหน่ายเครื่องดื่มฟรี 1 อย่าง เมื่อ
ลูกค้าสมาชิกมาใช้บริการที่ร้านค้าต่อ 1 วัน เพื่อให้ลูกค้าเหล่านั้นเกิดความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ RUSRIC 
Coworking pace จนไม่เปลี่ยนไปใช้บริการ Coworking Space ของคู่แข่ง 

 
8.6 แผนในอนาคต 

 
เนื่ องจากร้าน  Rustic Cowroking Space มีกลุ่ มลูกค้ าเป้ าหมายหลัก เป็นกลุ่ ม 

Graduate Student User จึงท้าให้กลยุทธ์ทางการตลาดทางทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเน้นหนักไปที่การตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า Graduate Student User ที่มีการใช้บริการในช่วงตอนเย็นถึงกลางคืน จึงอาจท้าให้มีพ้ืนที่ที่
ไม่ได้ใช้งานในช่วงเช้าถึงบ่ายได้เหลืออยู่เป็นจ้านวนมาก ดังนั้นทางร้านจึงเล็ งหน้าถึงปัญหาและได้
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พิจารณาว่าควรจะท้าการสัมภาษณ์ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่ม Freelance User เพ่ิมเติม
เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
กลุ่มนี้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการลดปริมาณพ้ืนที่ที่ไม่ได้ถูกใช้งานในช่วงเช้าถึงบ่ายให้น้อยลงด้วย อัน
จะท้าให้ทางร้านสามารถเติบโตได้ในอนาคตตามแผนที่วางไว้ 
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ภาคผนวก ก 

ลักษณะของผู้ให้สัมภาษณ์การวิจัยตลาด 
 

กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking Space มาแล้ว 
1. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นเพศหญิง อายุ 28 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี 

ก้าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพ อาศัยอยู่แถวอ้อมน้อย 
ปัจจุบันท้างานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่ง มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 50,000-80,000 
บาท สถานภาพทางสังคม (SES) อยู่ในระดับ B มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบเล่นฟิตเนต และวิ่งมาราธอน 

2. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นเพศหญิง อายุ 27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก้าลังศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพ อาศัยอยู่แถวศิริราช ปัจจุบันท้างาน
เป็นพนักงานเลขาในบริษัทแห่งหนึ่ง มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,000-50,000 บาท สถานภาพทาง
สังคม (SES) อยู่ในระดับ C มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบออกก้าลังกาย วิ่งมาราธอน และท่องเที่ยว 

3. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นเพศชาย อายุ 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก้าลังศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพ อาศัยอยู่แถวราชพฤกษ์ ปัจจุบัน
ท้างานเป็นพนักงานของ Start-up เคยประสบการณ์การท้างาน Freelance และติวเตอร์ มีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 50,000-80,000 บาท สถานภาพทางสังคม (SES) อยู่ในระดับ B มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบ
พูดคุย สนใจเรื่องการท้าธุรกิจ แรงบันดาลใจ และจิตวิทยา 

4. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นเพศชาย อายุ 34 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปกรรม 
ก้าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพ อาศัยอยู่แถวพระราม 5 
ปัจจุบันท้างานเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,000-50,000 บาท สถานภาพทาง
สังคม (SES) อยู่ในระดับ C มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบท่องเที่ยว 

กลุ่มคนที่ไม่เคยใช้บริการ Coworking Space มาก่อน แต่ก็ความสนใจที่จะใช้
บริการ Coworking Space 

5. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นเพศหญิง อายุ 28 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัช
ศาสตร์ และก้าลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาโท อาศัยอยู่แถวศาลายา ปัจจุบันท้างานเป็นพนักงาน
ในระดับ Product Manager ในบริษัทยาแห่งหนึ่ง มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 80,000 บาทขึ้นไป 
สถานภาพทางสังคม (SES) อยู่ในระดับ A มีการพบปะกับผู้คนอยู่เสมอ ทั้งลูกค้าในวงการแพทย์ 
พนักงานออฟฟิต และเพ่ือนฝูง มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบช้อปปิ้งตามสื่อออนไลน์ เช่น Instagram เป็นต้น 

6. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นเพศหญิง อายุ 28 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก้าลังศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพ เขตพระนคร อาศัยอยู่แถวอโศก 
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ปัจจุบันท้างานเป็นพนักงานในบริษัทยาแห่งหนึ่ง มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30 ,000-50,000 บาท 
สถานภาพทางสังคม (SES) อยู่ในระดับ C มีการพบปะกับผู้คนอยู่เสมอ ทั้งลูกค้าในวงการแพทย์ และ
เพ่ือนฝูง มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบออกก้าลังกาย เล่นโยคะ อ่านหนังสือ ฟังเพลง และเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 

7. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก้าลังศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพ เขตพระนคร อาศัยอยู่แถวเยาวราช 
ปัจจุบันท้างานเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีอาชีพเสริมในการสอนดนตรีให้กับเด็ก มีรายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,000-50,000 บาท สถานภาพทางสังคม (SES) อยู่ในระดับ C มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบ
เล่นดนตรี ฟังเพลง และช้อปปิ้ง 

8. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นเพศชาย อายุ 31 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท ก้าลังศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทเพ่ิมอีกสาชาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพ อาศัยอยู่แถวอุดมสุข 
ปัจจุบันท้างานเป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง และมีอาชีพเสริมโดยการรับงาน Part-time รายได้ต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 80,000 บาทขึ้นไป สถานภาพทางสังคม (SES) อยู่ในระดับ A ต้องพบปะผู้คน
มากมายมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบสังสรรค์ ปาร์ตี้ และชอบเข้าฟิตเนต 
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ภาคผนวก ข 

ประเด็นค าถามและค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 

ประเด็นค าถามและค าถามในการสัมภาษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking Space 

 
แนะน้าตัวผู้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งแจ้งผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ทราบว่า การสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระเรื่อง “แผนธุรกิจ Coworking Space “ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 
4 คน จะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็น
ความลับและเปิดเผยเพียงผลการวิจัยเท่านั้น 

 
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับงานวิจัยตลาด 

 
ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นในเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใช้บริการ Coworking 
Space ในปัจจุบัน 

ค้าถามท่ี 1: ปกติแล้วคุณมักจะใช้บริการ Coworking Space ที่ไหนบ้าง ช่วงเวลาใด 
และมักจะไปคนเดียวหรือไปกับใคร เพราะอะไร 

 
ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นในเรื่องของปัญหา-เหตุผลในการใช้บริการและไม่ใช้บริการ Coworking 
Space 

ค้าถามท่ี 2: เพราะเหตุผลใดคุณถึงเลือกใช้บริการ Coworking Space 
ค้าถามท่ี 3: คุณชอบ Coworking Space ไหนมากที่สุดและชอบ Coworking Space 

ไหนน้อยที่สุด เพราะเหตุผลใด 
ค้าถามท่ี 4: คุณ เคยพบเจอปัญหาอะไรบ้ างที่ ส่ งผลต่อการตัดสิน ใจใช้ บริการ 

Coworking Space ของคุณหรือไม่อย่างไร และอยากให้ปรับปรุงอย่างไร 
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ประเด็นที่  3 ความคิดเห็นในเรื่องของความต้องการและความคาดหวังในการใช้บริการ 
Coworking Space ในปัจจุบัน 

ค้าถามท่ี 5: จากการใช้บริการ Coworking Space ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน คิดว่าควรมี
สิ่งใดเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ เพราะเหตุผลใด 

ค้าถามท่ี 6: คุณมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเก่ียวกับ Coworking Space 
 

ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นทางด้าน 7 P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงานให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ ที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ Coworking Space 

แนวค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ค้าถามท่ี 7: คุณค้านึงถึงอะไรบ้างในการมาใช้บริการ Coworking Space 
ค้าถามท่ี 8: ในด้านการให้บริการของ Coworking Space ปกติผู้คนมักเลือกใช้บริการ 

Coworking Space ที่แตกต่างกันออกไป โดยค้านึงถึงบริการส้าคัญของ Coworking Space ที่
แตกต่างกันไป ส้าหรับคุณแล้วการให้บริการของ Coworking Space ด้านใดที่คุณให้ความส้าคัญมาก
ที่สุด เพราะอะไรและอยากให้มีสิ่งใดเพ่ิมเติมบ้าง (เช่น บรรยากาศที่ทันสมัย ความเงียบของ 
Coworking Space บริการฟรี WIFI เป็นต้น) 

ค้าอธิบาย: ข้อความในวงเล็บนี้จะถามในภายหลัง โดยจะถามค้าถามนอกวงเล็บก่อน
ให้ผู้ตอบค้าถามได้นึกและตอมมาเองจนเสร็จก่อน ถึงถามลงรายละเอียดในวงเล็บเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการ
เจาะลึก 

แนวค าถามเกี่ยวกับราคา 
ค้าถามท่ี 9: ส่วนใหญ่ Coworking Space ที่คุณใช้บริการอยู่นั้นมีราคาเท่าไหร่ คุณคิด

ว่าราคานั้นสูงไปหรือต่้าไปเพราะอะไร 
ค้าถามท่ี 10: คุณคิดว่าราคาที่เหมาะสมส้าหรับการใช้บริการ Coworking Space ควร

เป็นเท่าไหร่ และราคาสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ที่คุณยังพอรับได้ 
ค้าถามท่ี 11: ถ้ า ส ม มุ ติ มี ร้ า น  Coworking Space เปิ ด ให ม่ ที่ โ ค ร ง ก า ร  The 

SensePinklao คือราคาค่าใช้บริการชั่วโมงละ 150-190 บาทต่อคน ราคาเหมาจ่าย 1 วันอยู่ที่ 230-
290 บาทต่อคน ราคาห้องประชุม 550 บาทต่อชั่วโมง เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด หากไม่คุณคิด
ว่าราคาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม 

แนวค าถามเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ค้าถามท่ี 12: ถ้ามี Coworking Space เปิดใหม่ คุณคิดว่าควรจะไปเปิดแถวไหนมาก

ที่สุดเพราะเหตุใด 
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ค้าถามท่ี 13: ถ้าให้เลือกระหว่าง Coworking Space ที่อยู่ใกล้ใกล้ขนส่งมวลชนเพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้แหล่งธุรกิจเพ่ือความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ และใกล้
ห้างสรรพสินค้าเพ่ือความสะดวกในการพักผ่อนคุณจะเลือกใช้บริการ Coworking Space ท้าเลไหน
เพราะเหตุใด 

ค้าถามที่ 14:ถ้ามี Coworking Space เปิดใหม่อยู่ในโครงการ The Sense pinklao 
ใกล้ ศูนย์การค้า Central Pinklao คุณสนใจจะมาใช้บริการหรือไม่ โปรดให้ความคิดเห็น 

แนวค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด 
ค้าถามที่ 15: คุณอยากให้ Coworking Space สื่อสารโดยใช้สื่อใดที่จะเข้าถึงคุณได้

อย่างเหมาะสม สะดวก มีอะไรบ้าง อย่างไร 
ค้าถามท่ี 16: คุณรู้จัก Coworking Space ที่คุณชอบใช้บริการได้อย่างไร 
ค้าถามท่ี 17: ถ้าหากมีสื่อโฆษณา Coworking Space ตามสื่อออนไลน์ คุณอยากให้ลง

ในสื่อออนไลน์อะไรบ้างที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ค้าถามท่ี 18: ถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย มีสื่อโฆษณา Coworking 

Space ไปติดตามมหาวิทยาลัย หรือสถานที่คุณจะสนใจหรือไม่เพราะเหตุผลใด 
แนวค าถามเกี่ยวกับบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ 
ค้าถามท่ี 19: คุณคิดว่าการบริการของพนักงานของร้าน Coworking Space ที่ดีควร

เป็นอย่างไร และการบริการของพนักงานแบบไหนที่คุณไม่สามารถยอมรับได้ โปรดให้เหตุผล 
แนวค าถามเกี่ยวกับกระบวนการการให้บริการ 
ค้าถามท่ี 20: Coworking Space ที่คุณใช้บริการอยู่มีกระบวนการให้บริการที่ดีแล้ว

หรือยังเพราะเหตุใด 
ค้าถามท่ี 21: คุณอยากให้กระบวนการให้บริการ Coworking Space ของเราที่จะเปิดที่

โครงการ The Sense Pinklao เป็นอย่างไร 
แนวค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ 
ค้าถามท่ี 22: คุณอยากให้ Coworking Space ของเราที่จะเปิดใหม่ แต่งร้านอย่างไร 

แนวไหน ต้องการให้มีอะไรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งร้าน Layout ของร้าน บรรยากาศภายในร้าน
ต้องการให้เป็นอย่างไร 

 
ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นต่อการสร้าง Community ภายในร้าน Coworking Space 

ค้าถามท่ี 23: คุณ รู้ จั ก  Community ภายในร้ าน  Coworking Space บ้ างหรือไม่ 
หมายถึงอะไร (ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ทราบ ผู้สัมภาษณ์จะอธิบายให้ฟัง) 
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ค้าถามท่ี 24: Coworking Space ที่คุณใช้บริการอยู่นั้น มีกิจกรรม Communication 
อะไรบ้างที่คุณชอบ 

ค้าถามท่ี 25: คุณคิดว่า Coworking Space ควรมีการท้าให้ เกิด Communication 
ภายในร้านหรือไม่ เพราะอะไรถ้าอยากให้มี กิจกรรมอะไรที่คุณอยากให้มีบ้าง 

 
ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นต่อคอนเซ็ปต์ร้าน Coworking Space ของผู้เขียน 

ค้าถามท่ี 26: ถ้าเรามีร้านที่ก้าลังจะเปิดใหม่ที่โครงการ The Sense Pinklao ที่มีคอน
เซ็ปต์ในการออกแบบเพื่อส้าหรับนั่งท้างานหรืออ่านหนังสือโดยเฉพาะ คือ 

1. บรรยากาศภายในร้านแนว Earth Tone พร้อมตกแต่งด้วยต้นไม้ขนาดเล็ก เช่น 
โปร่งฟ้า พลูด่าง บอนสี ซุ้มกระต่าย เป็นต้น 

2. ห้องท้างานทั่วไปมีการให้บริการอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับท้างาน เช่น Hi-speed WIFI 
โต๊ะท้างานที่มีขนาดใหญ่เหมาะส้าหรับการท้างานพร้อมปลั๊กสามตา เก้าอ้ีท้างานเก้าอ้ี Ergonomic ที่
ออกแบบมาเพ่ือรองรับร่างกายให้มีบุคลิกการนั่งที่ดีถูกต้องตามหลักสรีระ 

 
ภาพที่ 1 เก้าอ้ีท้างานแบบ Ergonomic 

 
3. ห้องประชุม ขนาด 8-10 คน ประกอบด้วย 

(1) เครื่องปรับอากาศที่สามารถกระจายความเย็นไปยังพ้ืนที่ที่มีการท้ากิจกรรมได้
อย่างทั่วถึงทกุมุมห้อง 

(2) ตู้เย็นพร้อมน้้าดื่มไว้บริการตนเอง 
(3) ไวท์บอร์ดและเครื่องโปรเจคเตอร์ 
(4) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่องที่สามารถส่งสัญญาณไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์ได้ 
(5) โต๊ะประชุมขนาด 430 x 120 x 75 cm. พร้อมปลั๊กไฟ 
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ภาพที่ 2 โต๊ะประชุมงานจ้านวน 10 ที่นั่ง 

 
(6) เก้าอ้ีประชุมงานแบบ Ergonomic ที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับร่างกายให้มีบุคลิก

การนั่งที่ดีถูกต้องตามหลักสรีระ ที่สามารถปรับการใช้งานให้มีความเหมาะสมในแต่ละคนได้ 

 
ภาพที่ 3 เก้าอ้ีท้างานและประชุมงานแบบ Ergonomic 

 
4. มุมพักผ่อนที่มกีารจัดวางวารสารเกี่ยวกับธุรกิจ และความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ 
5. บริการเปิดให้จองโต๊ะนั่งที่ต้องการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ

ทางร้าน 
คุณชอบข้อใดบ้างไม่ชอบข้อใดบ้าง เพราะอะไร ต้องการให้มีอะไรเพ่ิมเติมบ้าง โปรด

เสนอแนะ แล้วโดยรวมคุณสนใจจะใช้บริการหรือไม ่
 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking Space 
ค้าถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ความชอบส่วนตัว 

และงานอดิเรก 
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ประเด็นค าถามและค าถามในการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ  
Coworking Space แต่มีความสนใจที่จะใช้บริการ Coworking Space 
 
แนะน้าตัวผู้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งแจ้งผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ทราบว่า การสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระเรื่อง “แผนธุรกิจ Coworking Space “ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 
4 คน จะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็น
ความลับและเปิดเผยเพียงผลการวิจัยเท่านั้น 

 
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับงานวิจัยตลาด 

 
ประเด็นที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับ Coworking Space และพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้บริการ
Coworking Space 

ค้าถามท่ี 1: ในความคิดคุณ Coworking Space คืออะไร 
ค้าถามท่ี 2: ถ้าคุณจะใช้บริการ ท่านคิดว่าท่านจะใช้บริการ Coworking Space ร้าน

ไหน ที่ไหนบ้างช่วงเวลาใด และจะไปคนเดียวหรือไปกับใคร 
 

ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นในเรื่องของปัญหา-เหตุผลในการใช้บริการและไม่ใช้บริการ Coworking 
Space 

ค้าถามท่ี 3: ท้าไมคุณถึงมีความสนใจที่จะใช้บริการ Coworking Space และมีความ
สนใจมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

 
ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นทางด้าน 7 P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงานให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ ที่อาจจะมีต่อการตัดสินใจใช้บริการ Coworking Space ในอนาคต 

แนวค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ค้าถามท่ี 4: ถ้าหากว่าคุณก้าลังจะไปใช้บริการ Coworking Space คุณจะค้านึงถึง

อะไรบ้างในการมาใช้บริการ Coworking Space 
ค้าถามท่ี 5: ในด้านการให้บริการของ Coworking Space ปกติผู้คนมักเลือกใช้บริการ 

Coworking Space ที่แตกต่างกันออกไป โดยค้านึงถึงบริการส้าคัญของ Coworking Space ที่
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แตกต่างกันไป ส้าหรับคุณแล้วการให้บริการของ Coworking Space ด้านใดที่คุณให้ความส้าคัญมาก
ที่สุด เพราะอะไรและอยากให้มีสิ่งใดเพ่ิมเติมบ้าง (เช่น บรรยากาศที่ทันสมัย ความเงียบของ 
Coworking Space บริการฟรี WIFI เป็นต้น) 

ค้าอธิบาย: ข้อความในวงเล็บนี้จะถามในภายหลัง โดยจะถามค้าถามนอกวงเล็บก่อน
ให้ผู้ตอบค้าถามได้นึกและตอมมาเองจนเสร็จก่อน ถึงถามลงรายละเอียดในวงเล็บเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการ
เจาะลึก 

แนวค าถามเกี่ยวกับราคา 
ค้าถามท่ี 6: คุณพอทราบราคาค่าใช้บริการ Coworking Space ที่คุณสนใจหรือไม่ 

ราคาประมาณเท่าไหร่ ถ้าทราบ คุณคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร 
ค้าถามท่ี 7: คุณคิดว่าราคาที่เหมาะสมส้าหรับการใช้บริการ Coworking Space ควร

เป็นเท่าไหร่ และราคาสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ที่คุณยังพอรับได้ 
ค้าถามท่ี 8: ถ้ า ส ม มุ ติ มี ร้ า น  Coworking Space เปิ ด ให ม่ ที่ โ ค ร ง ก า ร  The 

SensePinklao คือราคาค่าใช้บริการชั่วโมงละ 150-190 บาทต่อคน ราคาเหมาจ่าย 1 วันอยู่ที่ 230-
290 บาทต่อคน ราคาห้องประชุม 550 บาทต่อชั่วโมง เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด หากไม่คุณคิด
ว่าราคาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม 

แนวค าถามเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ค้าถามท่ี 9: ถ้ามี Coworking Space เปิดใหม่ คุณคิดว่าควรจะไปเปิดแถวไหนมาก

ที่สุดเพราะเหตุใด 
ค้าถามท่ี 10: ถ้าให้เลือกระหว่าง Coworking Space ที่อยู่ใกล้ใกล้ขนส่งมวลชนเพ่ือ

ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้แหล่งธุรกิจเพ่ือความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ และใกล้
ห้างสรรพสินค้าเพ่ือความสะดวกในการพักผ่อน คุณจะเลือกใช้บริการ Coworking Space ท้าเลไหน
เพราะเหตุใด 

ค้าถามท่ี 11: ถ้ามี Coworking Space เปิดใหม่อยู่ในโครงการ The Sense pinklao 
ใกล้ ศูนย์การค้า Central Pinklao คุณสนใจจะมาใช้บริการหรือไม่ โปรดให้ความคิดเห็น 

แนวค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด 
ค้าถามท่ี 12: คุณอยากให้ Coworking Space สื่อสารโดยใช้สื่อใดที่จะเข้าถึงคุณได้

อย่างเหมาะสม สะดวก มีอะไรบ้าง อย่างไร 
ค้าถามท่ี 13: ถ้าหากมีสื่อโฆษณา Coworking Space ตามสื่อออนไลน์ คุณอยากให้ลง

ในสื่อออนไลน์อะไรบ้างที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ค้าถามท่ี 14: ถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย มีสื่อโฆษณา Coworking 

Space ไปติดตามมหาวิทยาลัย หรือสถานที่คุณจะสนใจหรือไม่เพราะเหตุผลใด 



Ref. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNKRef. code: 25595802030279SNK

 
 

112 

แนวค าถามเกี่ยวกับบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ 
ค้าถามท่ี 15: คุณคิดว่าการบริการของพนักงานของร้าน Coworking Space ที่ดีควร

เป็นอยา่งไร และการบริการของพนักงานแบบไหนที่คุณไม่สามารถยอมรับได้ โปรดให้เหตุผล 
แนวค าถามเกี่ยวกับกระบวนการการให้บริการ 
ค้าถามท่ี 16: คุณอยากให้กระบวนการให้บริการ Coworking Space ของเราที่จะเปิด

ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง 
แนวค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ 
ค้าถามท่ี 17: คุณอยากให้ Coworking Space ของเราที่จะเปิดใหม่ แต่งร้านอย่างไร 

แนวไหน ต้องการให้มีอะไรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งร้าน Layout ของร้าน บรรยากาศภายในร้าน
ต้องการให้เป็นอย่างไร 

 
ประเด็นที ่4 ความคิดเห็นต่อการสร้าง Community ภายในร้าน Coworking Space 

ค้าถามท่ี 18: คุณ รู้ จั ก  Community ภายในร้ าน  Coworking Space บ้ างหรือไม่ 
หมายถึงอะไร (ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ทราบ ผู้สัมภาษณ์จะอธิบายให้ฟัง) 

ค้าถามท่ี 19: คุณคิดว่า Coworking Space ควรมีการท้าให้ เกิด Communication 
ภายในร้านหรือไม่ เพราะอะไร ถ้าอยากให้มี กิจกรรมอะไรที่คุณอยากให้มีบ้าง 

 
ประเด็นที่ 5ความคิดเห็นต่อคอนเซ็ปต์ร้าน Coworking Space ของผู้เขียน 

ค้าถามท่ี 20: ถ้าเรามีร้านที่ก้าลังจะเปิดใหม่ที่โครงการ The Sense Pinklao ที่มีคอน
เซ็ปต์ในการออกแบบเพื่อส้าหรับ นั่งท้างานหรืออ่านหนังสือโดยเฉพาะ คือ 

1) บรรยากาศภายในร้านแนว Earth Tone พร้อมตกแต่งด้วยต้นไม้ขนาดเล็ก เช่น 
โปร่งฟ้า พลูด่าง บอนสี ซุ้มกระต่าย เป็นต้น 

2) ห้องท้างานทั่วไปมีการให้บริการอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับท้างาน เช่น Hi-speed WIFI 
โต๊ะท้างานที่มีขนาดใหญ่เหมาะส้าหรับการท้างานพร้อมปลั๊กสามตา เก้าอ้ีท้างานเก้าอ้ี Ergonomic ที่
ออกแบบมาเพ่ือรองรับร่างกายให้มีบุคลิกการนั่งที่ดีถูกต้องตามหลักสรีระ 
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ภาพที่ 4 เก้าอ้ีท้างานแบบ Ergonomic 

 
3) ห้องประชุม ขนาด 8-10 คน ประกอบด้วย 

(a) เครื่องปรับอากาศที่สามารถกระจายความเย็นไปยังพ้ืนที่ที่มีการท้ากิจกรรมได้
อย่างทั่วถึงทุกมุมห้อง 

(b) ตู้เย็นพร้อมน้้าดื่มไว้บริการตนเอง 
(c) ไวท์บอร์ดและเครื่องโปรเจคเตอร์ 
(d) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่องที่สามารถส่งสัญญาณไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์ได้ 
(e) โต๊ะประชุมขนาด 430 x 120 x 75 cm. พร้อมปลั๊กไฟ 

 
ภาพที่ 5 โต๊ะประชุมงานจ้านวน 10 ที่นั่ง 

 
(f) เก้าอ้ีประชุมงานแบบ Ergonomic ที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับร่างกายให้มีบุคลิก

การนั่งที่ดีถูกต้องตามหลักสรีระ ที่สามารถปรับการใช้งานให้มีความเหมาะสม
ในแต่ละคนได ้
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ภาพที่ 6 เก้าอ้ีท้างานและประชุมงานแบบ Ergonomic 

 
4) มุมพักผ่อนที่มีการจัดวางวารสารเกี่ยวกับธุรกิจ และความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ 
5) บริการเปิดให้จองโต๊ะนั่งที่ต้องการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ

ทางร้าน 
คุณชอบข้อใดบ้างไม่ชอบข้อใดบ้าง เพราะอะไร ต้องการให้มีอะไรเพ่ิมเติมบ้าง โปรด

เสนอแนะ แล้วโดยรวมคุณสนใจจะใช้บริการหรือไม่ 
 

ส่วนที ่2 ค าถาม เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ลส่ วน ตั วของกลุ่ ม ตั วอย่ า งลู ก ค้ าที่ ไ ม่ เค ย ใช้ บ ริ ก าร 
CoworkingSpace แต่มีความสนใจที่จะใช้บริการ Coworking Space 

 
ค้าถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ความชอบส่วนตัว 

และงานอดิเรก 
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ภาคผนวก ค 

การคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
เนื่องจากการเก็บข้อมูลในการวิจัยตลาดครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่

แตกต่างกันจึงจ้าเป็นต้องมีการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างโดยการให้ค้านิยามดังนี้ 
กลุ่มลูกค้าท่ีเคยใช้บริการ Coworking Space มาแล้ว หมายถึง กลุ่มคนชายหรือหญิงที่

เคยมีการใช้บริการ Coworking Space รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ งภายในจังหวัดกรุงเทพ โดยมี
ระยะเวลาการใช้บริการครั้งล่าสุดย้อนหลังไปไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

กลุ่มลูกค้าที่ ไม่ เคยใช้บริการ Coworking Space แต่ก็ความสนใจที่จะใช้บริการ 
Coworking Space หมายถึง กลุ่มคนชายหรือหญิง ที่ ไม่เคยมีการใช้บริการ Coworking Space 
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ใดที่หนึ่งมาก่อน แต่มีความสนใจและมีแนวโน้มที่จะใช้บริการ Coworking 
Space ภายใน 3 เดือนนับจากเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

โดยค้าถามท่ีใช้คัดกรองกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 
ค าถามที่ 1 ภายในระยะเวลา 3 ก่อน คุณเคยใช้บริการ Coworking Space ภายใน

จังหวัดกรุงเทพฯมาก่อนหรือไม่ 
ค าถามที่ 2 ภายในระยะเวลามากกว่า 3 ก่อน คุณเคยใช้บริการ Coworking Space 

ที่ใดท่ีหนึ่งมาก่อนหรือไม่ 
ค าถามที่ 3 ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากนี้ คุณมีความสนใจหรือแนวโน้มที่จะ

ใช้บริการ Coworking Space ภายในจังหวัดกรุงเทพฯหรือไม่ 
ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่า “เคย” ในค้าถามที่ 1 จะจัดผู้ถูกสัมภาษณ์อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง

ลูกค้าที่เคยใช้บริการ Coworking Space มาแล้ว แต่ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ “ไม่เคย” ในค้าถามที่ 1 
และ 2 แต่ตอบว่า “เคย” ในค้าถามที่ 3 จะจัดผู้ถูกสัมภาษณ์อยู่ในกลุ่มตัวอย่างกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ 
Coworking Space แต่ก็ความสนใจที่จะใช้บริการ Coworking Space 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายกิตติวัฒน์ สุวรรณวรางกูร 
วันเดือนปีเกิด 25 กันยายน พ.ศ. 2529 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554: เภสัชศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต้าแหน่ง 
 

เภสัชกร Part-Time ประจ้าร้านยา  
ร้าน MedLife Plus 

ประสบการณ์ท้างาน 2559-2560: เภสัชกร Part-Time  
ประจ้าร้านยา ร้าน MedLife Plus 
2557-2558: เภสัชกรประจ้าห้องยา 
โรงพยาบาลเทพากร 
2554-2556: เภสัชกรประจ้าร้านยา 
ร้านยา Boots 
 

 
 

 
 


