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บทคัดย่อ 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลต่อวิธีการท างานในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการ (startup) รวมถึงกลุ่มคนท างานอิสระ (freelancer) ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญใน
การท างาน  เกิดรูปแบบใหม่ของพ้ืนที่ท างานที่เรียกว่า “โคเวิร์คกิ้งสเปซ” (Co-working space)  การ
วิจัยนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสภาพแวดล้อมกายภาพ และงานบริการสนับสนุน รวมทั้ง
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
จ านวน 200 คน และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล
จากผลที่ได้ประกอบกับหลักการทฤษฎีในเชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่า  โคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่มี
องค์ประกอบทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ท างาน และกลุ่มงานบริการสนับสนุนที่
เหมาะสม นับว่าเป็นความพร้อมด้านสถานที่ให้บริการ ทีอ่ านวยความสะดวกและช่วยสนับสนุนให้การ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร 

 
ค ำส ำคัญ: โคเวิร์คกิ้งสเปซ, สภาพแวดล้อมกายภาพ, งานบริการสนับสนุน 
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 ABSTRACT 
 

Technological changes have impacting on working present, especially startup and 
including freelancer who use the technology as important part of work. Having a new platform 
of workplace called “ Co- working space. ”  This research aims to compare the physical 
environment and supporting services including satisfy evaluates of the user’ s building. 
Researchers analyze two sources of data:  primary data source using questionnaires for 
collecting data from a sample group 200 people using to co-working space, and secondary 
from related works; studied from the other related works.  The result of research found that 
co-working space is to be suitable with both the physical environment and supporting services. 
The findings show that co-working space are readily available to workplace, facilitate and 
supporting to work effectively for user satisfaction 
 
Keywords: Co-working space, Physical environment, Supporting services 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้มีพรคุณทุกท่านที่ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้ ต้องขอขอบ 
พระคุณท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งยังช่วย
สนับสนุนและคอยช่วยผลักดันให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานัท วรุณกูล ที่คอยช่วยชี้แนะ
แนวทาง การปรับข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ และสามารถด าเนินการจนแล้วเส ร็จ 
เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล ที่คอยช่วย
ชี้แนะแนวทางสนับสนุนข้อมูล และชี้แนวทางในการท าท าวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์เล่ม
นี้ส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณ โคเวิร์คกิ้งสเปซ ทั้ง 10 แห่ง ที่เมตตาอนุเคราะห์ข้อมูล พาเยี่ยมชม
สถานที่ และให้การสนับสนุนในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ท าให้สารมารถก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาได้เป็นผลส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้ก าลังใจ คอยสนับสนุน
ช่วยเหลือต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จ 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนทุกอย่าง และคอยให้ก าลังใจในการ
ท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการเรียนนจนจบการศึกษา ผู้วิจัยหวังว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโคเวิร์คกิ้งสเปซ ทุก ๆ ท่าน 

 
 
 
 นางสาวธัญญรัตน์ ทองถม 
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 บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 

กระแสความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันก่อให้เกิดธุรกิจใหม่มากมาย ทั้งยัง
ส่งผลต่อรูปแบบวิธีการท างานแบบใหม่ที่ต่างไปจากรูปแบบเดิม เทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ต่างเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันส่งผลกระทบต่อการสื่อสารและการท างานของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
ตัวอย่างเช่น แนวโน้มของการท างานแบบเคลื่อนที่ ข้อมูลของ ไอดีซี ( IDC, 2015) เผยว่า มีผู้คนถึง 
1.3 พันล้านคน ที่ใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตในการท างานจากระยะไกล เป็นยุคที่ผู้คนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น จากงานวิจัยของ ฟอร์เรสเตอร์ (Forrester, 2015) พบว่า 
รายได้จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซทั่วโลก มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผล
ให้องค์กรจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนระบบการท างาน เพ่ือสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นของวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ในการท างานที่สามารถท างานจากที่ใดก็ได้ผ่านการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีช่วยในการท างาน เกิดแนวโน้มในอนาคตที่ท าให้การติดต่อสื่อสารและการท างานนั้น
สามารถท าได้อย่างไร้ขีดจ ากัด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ (Startup) รวมถึงกลุ่มคนท างานอิสระ 
(Freelancer) ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการท างาน ดังนั้นการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม
กายภาพของพ้ืนที่ท างานรูปแบบใหม่ เพ่ือให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถ
ส่งเสริมต่อประสบการณ์ในการท างานของผู้ใช้งานอาคาร รองรับต่อกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการ
ท างาน และปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นรองรับต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทภาพมากท่ีสุด   

นั่นคือธุรกิจให้บริการเช่าพ้ืนที่ส าหรับท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 
และกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกต่อกลุ่มคนท างาน ที่เรียกว่า “โคเวิร์คกิ้งสเปซ” (Co-Working Space) 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนที่ส าหรับท างานของกลุ่มผู้ประกอบการ หรือ กลุ่มคนท างานอิสระ 
ที่ต้องการค้นหาความคิดสร้างสรรค์และแรงบรรดาลใจในการท างาน อีกทั้งช่วยสนับสนุนแนวคิดใน
การท างานจากการผสมผสานประสบการณ์ ที่ ได้ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  ผ่านองค์ประกอบด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ ได้กลายเป็น
ศูนย์รวมที่ส าคัญ ท าให้กลุ่มคนท างานที่มีความต้องการหรือความมุ่งมั่นในแบบเดียวกันได้มาพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ในขณะเดียวกันยังเป็นการดึงดูดกลุ่มคนที่มีแนวคิดที่
คล้ายกันมารวมตัวกันกลายเป็นสังคมเล็ก ๆ (Community) 
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ภาพที่ 1.1 ภาพกราฟแสดงจ านวนโคเวิร์คกิ้งสเปซ ทั่วโลก (CBRE, 2016) 
 
ค าว่า “โคเวิร์คกิ้งสเปซ” (Co-Working Space)  เริ่มใช้ครั้งแรกในปี  ค.ศ. 1999  โดย 

Bernie Dekoven ในช่วงแรกได้รับความนิยมแค่ในวงจ ากัดหรือเฉพาะกลุ่มที่ท างานด้านไอที ก่อนที่จะ
เริ่มแพร่หลายในกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  ในเวลาต่อมานอกจากจะเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการท างานและใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อินเทอร์เน็ต เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องครัว และห้องประชุม 
แล้วยังเป็นกลุ่มสังคมของคนท างานที่มีปฏิสัมพันธ์ทางด้านแนวคิดร่วมกัน น าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ และบางแห่งอาจมีห้องสมุด ห้องนั่งเล่น ห้องดนตรี หรือห้องกีฬาเล็ก ๆ ไว้เพ่ือรองรับผู้ใช้งาน
ที่ต้องการการผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน ปัจจุบันมี โคเวิร์คกิ้งสเปซ กว่า 24,900 แห่งจาก
ทั่วโลก คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 37,000 แห่ง ในปี 2018 และมีอัตราเพ่ิมขึ้นอีกถึง 68% ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
(ภาพที่ 1.1) ชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว รูปแบบการให้บริการของโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
จึงเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป 
เอเซีย (ภาพที่ 1.2) รวมทั้งในประเทศไทย (ภาพที่ 1.3)   
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2 ภาพแผนการขยายโคเวิร์คกิ้งสเปซ ในเอเชียแปซิฟิก  (CBRE Research, 2016) 
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ภาพที่ 1.3 กราฟแสดงจ านวนผู้ให้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซในประเทศไทย (บริษัท ฮับบ้า จ ากัด และ 
ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2016) 
 

การเกิดขึ้นของโคเวิร์คกิ้ งสเปซเป็นอีกหนึ่ งสัญญาณที่ดีทางด้านธุรกิจในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมานี้ ที่ก าลังแพร่ขยายไปยังหลายเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะท าเลใกล้กับสถานี รถไฟฟ้าบีที เอส  (BTS) ที่ สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา และมีผู้ใช้บริการมากกว่า 900,000 คนต่อวัน (ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ, 2560) ซึ่ง
หลายแห่งเปิดให้บริการในเขตศูนย์กลางธุรกิจ เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางสังคม การค้า 
และเศรษฐกิจ ของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ รวมทั้งเจ้าของกิจการต่าง ๆ รวมตัวอยู่จ านวนมาก ดังนั้น 
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน 
โดยเฉพาะกับคนท างานอาชีพต่าง ๆ เช่น นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร พนักงานไอที ผู้ตรวจสอบ
บัญชี เป็นต้น บุคคลในอาชีพเหล่านี้เริ่มหันหลังให้กับการเป็นมนุษย์เงินเดือน และก้าวเข้าสู้เส้นทาง
อาชีพอิสระกันมากขึ้น หลายคนเลือกที่จะท างานที่บ้านเพ่ือความสะดวก ในขณะที่คนจ านวนไม่น้อยก็
ออกไปนั่งท างานหรือหาสถานที่ประชุมตามร้านกาแฟที่มีบริการอินเทอร์เน็ต เพ่ือปรับเปลี่ยน
บรรยากาศในการท างาน  

โคเวิร์คกิ้งสเปซเป็นธุรกิจใหม่ สังเกตุได้จากมีธุรกิจให้บริการเช่าพ้ืนที่ท างานเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง จากงานวิจัยของบริษัท Jones Lang Lasalle (Nikkei, 2017) เปิดเผยว่า ในปี 2020 
กลุ่มของคนท างานในโคเวิร์คกิ้งสเปซจะมีมากกว่า 3.8 ล้านคนทั่วโลก และมีความเป็นไปได้สูงที่
วัฒนธรรมของรูปแบบการท างานจะเปลี่ยนไปและแพร่หลายไปทั่วโลก แม้แต่ในประเทศไทยก็มีให้
เห็นมากมาย และมีการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจ านวนมากมองหาสถานที่ที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการท างานได้มากกว่าที่บ้าน ออฟฟิศ หรือแม้กระทั้งร้านกาแฟ 
โคเวิร์คกิ้งสเปซจึงมีบทบาทส าคัญในการให้บริการ โดยแต่ละแห่งจะมีรูปแบบของการสร้าง
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งวัตถุประสงค์ของการให้บริการและรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ 
ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด เพ่ือให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นการ
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ต้อนรับ การออกแบบตกแต่ง การจัดรูปแบบพ้ืนที่ใช้งานที่หลากหลาย สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน มุมพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการให้บริการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับและสอดรับกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการในอาชีพที่หลากหลาย ทั้งยังสร้างบรรยากาศสร้างแรงบรรดาลใจ สร้าง
ประสบการณ์ต่อรูปแบบของการท างาน สนับสนุนให้การท างานเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้การ
ที่ผู้ใช้บริการนั้นได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากประสบการณ์ที่ได้รับ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพึง
พอใจในการมาใช้บริการ ท าให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ าในครั้งต่อไป การสร้างประสบการณ์ที่
แตกต่างจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจตามที่คาดหวังไว้ จะช่วยให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้ 
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมสูงมากข้ึนในอนาคต  

ในวิจัยนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการท างาน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โดยศึกษาระดับ
ของความพึงพอใจในการใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ ว่ามีวัตถุประสงค์การบริการที่ตอบรับกับความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการหรือไม่  สิ่ งเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อผู้ ใช้บริการและสอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีปัจจัยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
การท างาน กิจกรรมสนับสนุนหรือรูปแบบการให้บริการ รวมไปถึงการบริการสนับสนุนอ่ืน  ๆ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกายภาพของพ้ืนที่
ท างาน งานบริการสนับสนุน และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กรณีศึกษาทั้ง 10 แห่ง และประเมินผลจากความพึงพอใจพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร วิเคราะห์ผลที่
ได้ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีในเชิงพรรณา สรุปเป็นแนวทางในการออกแบบและการจัดการงาน
บริการสนับสนุน ทีช่่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานและความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร 
 
1.2 ค ำถำมของงำนวิจัย 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกายภาพและกลุ่มงานบริการสนับสนุนใดบ้าง ที่ตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการพื้นท่ีการท างานร่วมกัน 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
 

1.3.1 ศึกษาสภาพแวดล้อมกายภาพของโคเวิร์คกิ้งสเปซ จากกรณีศึกษาทั้ง 10 แห่ง 
1.3.2 ศึกษางานบริการสนับสนุนของโคเวิร์คกิ้งสเปซ จากกรณีศกึษาท้ัง 10 แห่ง 
1.3.3 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคารโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
1.3.4 ระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.4.1 ผู้ออกแบบ สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ  
1.4.2 ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการกลุ่มงานบริการสนับสนุนของโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
1.4.3 ผู้ประกอบการ สามารถน าข้อมูลที่ได้เพ่ือใช้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ  

 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

ผู้วิจัยพิจารณาเลือกก าหนดพ้ืนที่ศึกษาโคเวิร์คกิ้งสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ทั้งหมด 10 แห่ง 

1.5.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้วิจัยระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย แบบก าหนดจ านวน

โควต้า (Quota Sampling) รวมทั้งหมด 200 คน โดยแบ่งออกเป็น 20 คน ต่อ โคเวิร์คกิ้งสเปซ 1 แห่ง   
 

1.6 ระเบียบวิธีวิจัย/กรอบตัวแปรของงำนวิจัย 
    

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.4 กรอบแสดงแนวคิดด้านตัวแปรในงานวิจัย   

สภำพแวดล้อมกำยภำพ 
1.) รูปแบบอาคาร / ขนาดพื้นที่  
2.) สภาพแวดล้อมในการท างาน  

- แสงสว่าง    - เสียง    - อุณหภูม ิ - กลิ่น          
- การปรับใช้งานของพื้นที่  - เทคโนโลย ี/ อุปกรณ์การท างาน 
- การออกแบบ / ภูมิทัศน ์

กำรบริหำรจัดกำรอำคำร กลุ่มงำนบรกิำรสนับสนุน 
1.) งานบริการอาคาร  

- งานรักษาความสะอาด / งานรักษาความปลอดภยั 
2.) งานบริการส านักงาน/บรกิารอื่น  
 - การบริการต้อนรับ / ประชาสัมพันธ ์

- การบริการจองห้อง  
 - การบริการจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ 
 

ควำมพึงพอใจ 
ต่อสภำพแวดล้อมกำยภำพ 
และงำนบริกำรสนับสนุน 
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1.7 ค ำจ ำกัดควำม 
 

1.7.1 ผู้ใช้บริกำร (Users)  
หมายถึง ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจโคเวิร์คก้ิงสเปซ (Co-working space) 

ซึ่งอาศัยหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และมีความต้องการใช้พ้ืนที่การท างานร่วมกันเพ่ือ
ประโยชน์ในด้านการท างาน 

1.7.2 โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space)  
หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางในการท างานนอกสถานที่ 

ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างานร่วมกัน และยังเปิดให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้ามาประชุม ท างาน และสามารถใช้อินเตอร์เนตร่วมกันได้ 

1.7.3 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในขณะที่ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการใด ๆ ก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานย่อมถูกแวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ บรรยากาศ 
แสงสว่าง สี เสียง อุณหภูมิ เป็นต้น (เจมส์ และ โจนส์, 1974) 

1.7.4 ประสบกำรณ์ (Experience)  
หมายถึง ภาพโดยรวมที่ผู้ใช้บริการประเมินจากการรับรู้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่

เกี่ยวกับการรับบริการ ทั้งจากองค์ประกอบทางกายภาพ องค์ประกอบทางสังคม และองค์ประกอบ
ทางอารมณ์ความรู้สึก ที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ 

1.7.5 ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) 
หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลของลูกค้าหลังการใช้สินค้าหรือ

ได้รับบริการจากองค์กร โดยน ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนใช้สินค้าหรือบริการ   
ซึ่งในที่นี้หมายถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จากประสบการณ์โดยรวมที่ได้รับ

จากการใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ และความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการมีโอกาสได้สัมผัสถึงประสบการณ์ใน
การท างานที่โคเวิร์คก้ิงสเปซสร้างขึ้น และสามารถส่งผลต่อความรู้สึกท่ีผู้ใช้บริการมีต่อโคเวิร์คก้ิงสเปซ 
ในการท างานรวมทั้งการกลับมาใช้บริการซ้ าในครั้งต่อ ๆ ไป 

1.7.6 กลุ่มงำนบรกิำรสนับสนุน (Support services) 
หมายถึง งานบริการขั้นพ้ืนฐานที่อาคารจัดด าเนินการ เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารได้รับ

ความสะดวก และปลอดภัย ได้แก่ งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานก าจัดแมลง 
งานดูแลรักษาสวนและพ้ืนที่โดยรอบ และงานบริการส านักงาน เป็นต้น  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษารวบรวมทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ของการศึกษา

ความพึงพอใจเพ่ือวัดประสบการณ์ของผู้ใช้งานอาคารโคเวิร์คกิ้งสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การทบทวนวรรณกรรมมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space) 
2.1.1 ความเป็นมาและความหมาย 
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของพื้นที่ 
2.1.3 กลุ่มผู้ใช้บริการ  

2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
2.2.1 แสงสว่าง 
2.2.2 เสียง 
2.2.3 อุณหภูมิ 
2.2.4 กลิ่น 
2.2.5 การปรับใช้งานของพ้ืนที่ท างาน 
2.2.6 เทคโนโลยี และอุปกรณ์ในการท างาน 
2.2.7 สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร / ภูมิทัศน์ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำยภำพ (FM) 
2.3.1 หลักการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
2.3.2 ระบบกายภาพ (Facility) 
2.3.3 งานบริการ/ปฏิบัติการอาคาร (Facility services) 

2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ (Satisfaction) 
2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) 
2.4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

2.5 แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)  
2.5.1 หลักและแนวคิดที่เก่ียวกับทฤษฎีสองปัจจัย ของเฮอร์เบิร์ก  
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2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space)  
 

หัวใจส าคัญของพ้ืนที่การท างานร่วมกัน เกิดจากการที่กลุ่มคนที่หลากหลายต่างสาขา
อาชีพมารวมตัวกัน และท างานภายในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมาท างานร่วมกันนี้มัก
เป็นกลุ่มคนท างานอิสระ และแน่นอนว่าการท างานในลักษณะนี้จะแตกต่างจากการท างานในบริษัท
หรือองค์กรทั่ว ๆ ไป นั้นคือ “ทุกคนต่างคนต่างท างานของตัวเอง เพียงแต่แบ่งปันพ้ืนที่ในการท างาน
ร่วมกันเท่านั้น” สถานที่ให้เช่าพ้ืนที่การท างานร่วมกัน หรือ โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space) 
จึงเกิดขึ้นเพ่ือรองรับรูปแบบการท างานในลักษณะนี้ อีกทั้งยังหมายถึงการรวมตัวกันในพ้ืนที่ เพ่ือ
ท างานชั่วคราวและยังอาจหมายถึงชุมชนย่อม ๆ ที่เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันของคนท างานจากหลาย
สาขาอาชีพได้อีกด้วย 
 

2.1.1 ควำมเป็นมำและควำมหมำย โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space) 
“Co-working Space”  เป็นแนวคิดที่มีต้นแบบมาจาก C-Base ณ กรุงเบอร์ลิน

ประเทศเยอรมนี เมื่อปี ค.ศ. 1995 ซึ่งเป็นสถานที่ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาประชุม ท างาน 
และใช้อินเตอร์เนตร่วมกันได้ และต่อมาในปี ค.ศ.1999 Bernie DeKoven เริ่มใช้ค าว่า Co-working
ในความหมายของสถานที่ส่วนกลางที่ผู้คนสามารถท างานร่วมกันได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  “The Hat Factory” โคเวิร์คกิ้งสเปซแห่งแรกของโลก ซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา  
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โคเวิร์คกิ้งสเปซแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2005 ที่เมืองซานฟรานซิสโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Brad Newberg และก่อตั้งร้านที่ชื่อว่า “The Hat Factory” ขึ้นมาเพ่ือ
เป็นศูนย์รวมส าหรับลูกค้านักเขียนบทความกลุ่มเล็ก ๆ 2-3 คน ที่เป็นลูกค้าประจ าในตอนนั้น โดย
จ ากัดความหมายไว้ว่า “การท างานในพ้ืนที่ร่วมกัน” ก่อนที่จะเริ่มนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการบอก
เล่ากันในกลุ่มอาชีพสายงานอิสระที่ได้แวะเวียนเข้ามาทดลองใช้งานพ้ืนที่การท างานรูปแบบใหม่กัน
จนเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายสู่สังคมหมู่มากข้ึนเรื่อย ๆ 

ส าหรับประเทศไทยธุรกิจโคเวิร์คกิ้งสเปซแห่งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท โดยคุณอมฤต เจริญพันธุ์ และใช้ชื่อว่า “HUBBA Thailand” 
ที่มีจุดก าเนิดของธุรกิจมาจากปัญหาที่ไม่สามารถหาสถานที่ท างานได้ในช่วงเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ปี 
พ.ศ. 2554 ที่มีความต้องการสถานที่ในการท างาน จากประสบการณ์การไปนั่งท างานตามห้องเช่า 
หรือร้านกาแฟ ที่พบปัญหาเรื่องความไม่สะดวกในการท างานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก หรือการใช้บริการร้านกาแฟขณะที่ลูกค้าแน่นร้านไม่สะดวกในการพูดคุยงาน 
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ความไม่สะดวกในการถ่ายเอกสารหรือปริ้นท์เอกสาร 
จึงเกิดช่องว่างทางธุรกิจตรงนี้ ท าให้เกิดแนวโน้มธุรกิจโคเวิร์คกิ้งสเปซ เพ่ือรองรับการท างานยุค 3.0 
ที่ท าให้ผู้คนท างานได้โดยไร้ข้อจ ากัด ทั้งด้านสถานที่ เวลา อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ตลอดจน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการท างาน สามารถรองรับกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
(Freelance) และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี (Startup) ทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างมากในขณะนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 “HUBBA Thailand” โคเวิร์คกิ้งสเปซแห่งแรกของประเทศไทย  
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2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของพ้ืนที่ 
โคเวิร์คกิ้งสเปซ หรือ สถานที่การท างานร่วมกัน เกิดขึ้นมาเพ่ือตอบสนองด้าน

กายภาพของพ้ืนที่การท างาน ที่เน้นพ้ืนที่การท างานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ 
ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างกัน จึงก่อให้เกิดรูปแบบพ้ืนที่ในการท างานที่หลากหลาย 
เพ่ือสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนท างาน องค์ประกอบด้านพ้ืนที่ภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.1.2.1 พื้นที่ส่วนสำธำรณะ (Public Zone)  
ส่วนสาธารณะ คือส่วนด้านหน้าเป็นส่วนที่คนจากภายนอกสามารถเข้าถึง

ได้ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) ส่วนต้อนรับ (Information)  

เป็นส่วนแรกของพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ เปรียบเสมือนภาพลักษณ์
หน้าตาของสถานทีใ่ห้บริการ และเป็นส่วนส าคัญในการให้ข้อมูลติอต่อสอบถามต่าง ๆ แก่ผู้มาติดต่อ 

(2) ส่วนพักคอย (Waiting Area)  
อาจแยกออกเป็นสัดส่วนที่อยู่ได้ทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร  และอาจ

เป็นพ้ืนที่เดียวกันกับส่วนต้อนรับ เพ่ือให้เหมาะกับจุดประสงค์ ใช้งานพ้ืนที่ได้สะดวก หรืออาจถูกจัด
วางต าแหน่งตามสไตล์ของการตกแต่งก็เป็นได้ 

2.1.2.2 พื้นที่ส่วนกี่งสำธำรณะ (Semi-Public Zone)  
เป็นส่วนที่เชื่อมต่อจากส่วนสาธารณะ สามารถจ าแนกองค์ประกอบพ้ืนที่ 

ได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่  
(1) พื้นที่กำรท ำงำน (Working Area)  

พ้ืนที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิด สามารถใช้งานได้พร้อมกันทีละหลาย ๆ คน 
เป็นรูปแบบการท างานที่ไม่เป็นทางการ และไม่ต้องการใช้สมาธิในการท างานมาก จึงใช้เป็นพ้ืนที่การ
ท างานร่วมกันที่สามารถท างาน พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ และยังเป็นรูปแบบพ้ืนฐานของพ้ืนที่
การท างานสร้างสรรค์อีกด้วย และควรมีการวางแผนเพ่ือให้รองรับต่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริม
การท างานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(2) ห้องประชุม (Meeting Room)  
ควรเป็นห้องที่สามารถเปิดหรือปิดได้โดยสะดวก กรณีที่ต้องการความ

เป็นส่วนตัว อาจกั้นด้วยผนังกระจกซึ่งท าให้รู้สึกไม่อึดอัด และควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่ใช้ในการ
ประชุมไว้ให้พร้อม เช่น ทีวี ไวท์บอร์ด เป็นต้น 
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(3) พื้นที่ส่วนสนับสนุน (Support Area)  
ได้แก่ ส่วนเอนกประสงค์ (Multi-function) อาจเป็นส่วนที่ใช้รับรอง

ลูกค้า เพ่ือใช้เป็นส่วนพักผ่อนหรือเปลี่ยนบรรยากาศการท างาน ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry) อาจใช้
ร่วมกับส่วนเอนกประสงค์ เนื่องจากผู้ใช้บริการอาจใช้เป็นที่พักรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งจะได้ไม่
ส่งกลิ่นไปรบกวนส่วนท างาน พ้ืนที่พักผ่อน (Relation Area) เป็นพ้ืนที่ส าหรับใช้พักผ่อนจากการ
ท างานที่สามารถใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรมได้ ห้องสมุด (Library Room) ใช้ส าหรับค้นขว้าอ่านหนังสือและ
ยังสามารถเป็นที่พูดคุยเพ่ือระดมความคิดได้ ห้องเล่นเกม (Game Room) เพ่ือผ่อนคลายจากการ
ท างานเป็นที่ส าหรับการพบปะสังสรรค์กันเป็นกลุ่มสังคม เป็นต้น 

2.1.2.3 พื้นที่ส่วนตัว (Private Zone) 
พ้ืนที่ส่วนนี้แบ่งไว้ส าหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะถูก

จัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) ห้องท ำงำน (Working Room)  

ควรออกแบบให้มีบรรยากาศที่น่าท างาน มีสมาธิในการท างาน และควร
วางแผนเพื่อให้รองรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการท างานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีความ
เป็นส่วนตัวมากกว่าพื้นที่ส่วนกึง่สาธารณะ 

(2) พื้นที่เก็บของ (Storage)  
เอกสารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับออฟฟิศทุกประเภท ยิ่งนานวันเอกสารยิ่ง

เพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ ผู้ใช้บริการในพื้นท่ีการท างานร่วมกันบางทีอาจไม่อยากท่ีจะขนย้ายอุปกรณ์ ดังนั้น
ควรเตรียมสถานที่เพ่ือจัดเก็บไว้รองรับเพ่ือให้สะดวกต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 

2.1.3 กลุ่มผู้ใช้บริกำร (Users) 
กลุ่มผู้ที่ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ (Forfur, 2015) คือ ผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่น

ในการท างาน ไม่ว่าจะเรื่องการเดินทาง สถานที่ในการท างาน อุปกรณ์ในการท างาน จ านวนชั่วโมงใน
การท างาน รวมถึงรูปแบบของการให้บริการที่สร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยส่วนมากกลุ่มผู้ที่
ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซจะเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพ่ือประกอบธุรกิจใหม่ ได้แก่ 

2.1.3.1 Startup หรือ ผู้ประกอบกำรมือใหม่ 
คือ ผู้ที่เริ่มต้นอยากท าธุรกิจหรือต้องการริเริ่มกิจการของตนเอง ที่มี

ความต้องการพบเจอผู้คนและแชร์ไอเดียในการท างาน รวมไปถึงสร้างคอนเนคชั่นที่ดีให้กับตนเอง  
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2.1.3.2 Entrepreneur หรือ ผู้ประกอบกำรธุรกิจต่ำง ๆ 
ทั้งบริษัทไทยและต่างชาติมักจะหาสถานที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน

ให้มากข้ึน โคเวิร์คก้ิงสเปซจึงเป็นสถานที่ที่นิยม เพราะเมื่อเช่าพ้ืนที่ท างานแล้วยังสามารถใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน รวมไปถึงพ้ืนที่พักผ่อน ท าให้หลายบริษัท
เลือกจะใช้โคเวิร์คกิ้งสเปซเป็นออฟฟิศในการท างาน 

2.1.3.3 Freelancer หรือ กลุ่มคนท ำงำนอิสระ 
เป็นสถานที่ยอดนิยมส าหรับคนกลุ่มนี้ โดยปกติแล้วสถานที่ท างานของ

กลุ่มคนท างานอิสระหรือฟรีแลนซ์มักจะจ ากัดอยู่แค่ที่บ้าน คอนโด หรือตามร้านกาแฟ ซึ่งการไป
ท างานแต่ละครั้งไม่ว่าจะอยากทานหรือไม่ ก็ต้องสั่งมาเพราะต้องการใช้สถานที่นั้น โคเวิร์คกิ้งสเปซ 
จึงตอบโจทย์ส าหรับคนที่ต้องการพ้ืนที่ในการท างานจริง ๆ ทั้งได้บรรยากาศใหม่พร้อมเครื่องมือ
เครื่องใช้อ านวยความสะดวก นอกเหนือจากนี้ยังได้เพ่ือนที่ท างานในสายเดียวกันแลกเปลี่ยนไอเดียกัน
ได้อย่างเปิดกว้างอีกด้วย  

2.1.3.4 Creative, Designer หรือ นักออกแบบ 
โคเวิร์คกิ้งสเปซหลาย ๆ แห่งเปิดขึ้นมาเพ่ือรองรับกลุ่มสายงานครีเอทีฟ

โดยเฉพาะ ล้วนแล้วได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากสายงานเดียวกัน เพราะคนที่มาท างาน
มีทั้งกราฟฟิก ดีไซน์เนอร์ ครีเอทีฟ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเปิดมุมมองใหม่ ๆ อีกมากมาย ในการ
เสริมสร้างด้านความคิดและแรงบรรดาลใจ 

2.1.3.5 กลุ่มคนท ำงำนทั่วไป 
ที่อยากเปลี่ยนสถานที่และบรรยากาศการของการท างาน ก็สามารถใช้ได้

เช่นกัน เพราะสามารถใช้ทุกพ้ืนที่ได้โดยมีแพคเกจเช่าแบบเป็นรายวัน ถือว่าคุ้มค่ามากส าหรับการใช้
พ้ืนที่การท างานในหนึ่งวัน ทั้งยังได้สร้างสรรค์งานดี ๆ และรู้จักคนใหม ่ๆ เพิ่มมากขึ้น 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 

สภาพแวดล้อมภายในอาคาร  (Indoor environment) ถือเป็นเรื่องส าคัญที่มีหลาย ๆ
ปัจจัยที่ต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท างานภายในที่ เน้นการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน และยังรวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
อาคารที่ส่งผลต่อผู้ใช้งานอาคาร เช่น ท าให้เกิดการท างานที่ล่าช้า หรือมีปัญหาในการท างาน ผู้ใช้งาน
อาคารขาดความสดชื่น เกิดความรู้สึกไม่อยากท างาน  ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพราะสภาพแวดล้อม
ภายในไม่เหมาะสมต่อกิจกรรมการท างาน หรืออาจไม่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งานอาคาร 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการส ารวจประเมิน บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการท างาน และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การจัดการที่ดีของสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการของ กฏกระทรวง (2549) ได้
ก าหนดเรื่องของมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในสถานประกอบการ เกี่ยวกับเรื่องของ แสงสว่าง เสียง และความร้อน โดยมีการก าหนดค่ามาตรฐาน
ในการควบคุม ตลอดจนสภาพ และลักษณะการท างานของลูกจ้าง 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในอาคาร จากหลักเกณฑ์การประเมิณของ CASBEE 
หรือ Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency เป็นแบบ
ประเมินของประเทศญี่ ปุ่ นที่ ได้ รับการพัฒนาจากหน่ วยงาน Japan Sustainable Building 
Consortium (JSBC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) ในเรื่องของการประเมินมาตรฐานอาคาร 
“ภาคของคุณภาพ” (Building Environmental Quality and Performance) มีหลักเกณฑ์ดังนี้   

- คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor environment) ได้แก่ การให้

แสงสว่างที่เหมาะสม การควบคุมเสียงดัง ภาวะอากาศน่าสบายของอากาศ และ

การจัดการคุณภาพอากาศ 

- คุณภาพของการบริการ (Quality of service) ได้แก่ ความสามารถในการ

บริการ ความยืดหยุ่น และการปรับการใช้ ซึ่งเป็นส่วนของการให้บริการที่ดีใน

การสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้อาคาร  

- สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร (Outdoor environment on site) เป็นส่วน

ของคุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่

ดีของผู้ใช้อาคาร 
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ผู้วิจัยสามารถสรุป ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบ และบริหารจัดการ โดยแบ่งหัวข้อปัจจัยออกเป็นดังนี้ 

 
2.2.1 แสงสว่ำง 

เป็นปัจจัยส าคัญหลักในการมองเห็นของมนุษย์ การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการมองเห็นอย่างชัดเจนถูกต้อง และเกิดความสบายแก่สายตา เป็นการพิจารณาถึง
หลักการควบคุมระดับแสงสว่างภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และการสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่ดี  

2.2.1.1 ปัญหำที่เกิดจำกแสงสว่ำง 
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ท างาน สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 

(1) แสงสว่ำงที่น้อยเกินไป  
จะมีผลเสียต่อตา ท าใหกลามเนื้อตาท างานมากเกินไป โดยบังคับใหมาน

ตาเปดกวาง เพราะการมองเห็นนั้นไมชัดเจน ตองใชเวลาในการมองเห็นรายละเอียดนั้นๆ ท าใหเกิด
การเมื่อยลาของตาที่ตองเพงมากกว่าปกติ ท าให้ปวดตา มึนศีรษะ ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
การหยิบจับผิดพลาด หรือไปสัมผัสสวนที่เป็นอันตราย 

(2) แสงสว่ำงที่มำกเกินไป 
แสงจ้าตาที่เกิดจากการแหลงก าเนิดแสงโดยตรง (Direct glare) หรือแสง

จ้าที่เกิดจากการสะทอนแสง (Reflected glare) จากวัสดุที่อยูในสิ่งแวดลอม เชน ผนังหอง กระจก
กั้นห้อง โตะท างาน เปนตน ท าใหผูท างานเกิดความไมสบายตา การมองเห็นแยลง ประสิทธิภาพใน
การท างานลดลง กอใหเกิดผลทางจิตใจ เบื่อหน่ายในการท างานและมีสมาธิในการท างานลดลง  

2.2.1.2 ประเภทแสงของโคมไฟ 
สามารถจ าแนกจากสีของแสง โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้  

(1) แสงโทนวอร์มไวท์ (Warm white) 
มีอีกชื่อว่า แสงส้ม เป็นแสงไฟที่มีสีออกนวลส้มให้โทนอบอุ่น สบายตา มี

ความสว่างไม่มาก เหมาะส าหรับน ามาติดตั้งภายในโกดังเก็บสินค้า หรือใช้ส่องเฉพาะจุด เนื่องจาก
เป็นแสงที่ให้ปริมาณความสว่างอยู่ที่ 3000K จึงไม่นิยมน าไปติดในห้องปฏิบัติการ เพราะให้แสงสว่าง
น้อย จึงไม่เหมาะกับการท างาน  
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(2) แสงโทนคูลไวท์ (Cool white) 
เป็นแสงที่เกิดการผสมระหว่างแสงขาวกับแสงส้ม จึงท าให้แสงที่ได้มีค่า

ปริมาณความสว่างอยู่ที่ 4500K อยู่ในช่วงกึ่งกลางระหว่าง Warm white และ Daylight เหมาะ
ส าหรับน าไปติดตั้งได้ในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากแสงประเภทนี้ไม่สว่างหรือมืดจนเกินไป จึงท าให้เป็นที่นิยม 

(3) แสงโทนเดย์ไลท์ (Daylight) 
มีอีกชื่อว่า แสงขาว เป็นแสงไฟที่มีสีขาวมีความใกล้เคียงกับแสงจาก

ธรรมชาติ ให้ค่าปริมาณความสว่างอยู่ที่ 6000K ให้แสงขาวในโทนฟ้าสว่างสดใส ท าให้มองสิ่งต่าง ๆ 
ได้ชัดเจน เหมาะส าหรับการน ามาติดตั้งในห้องปฏิบัติการ ห้องท างาน นอกจากนี้แสงประเภทนี้ยัง
ถนอมสายตา หากน ามาติดตั้ งในบริเวณที่ท างานจะท าให้ผู้ ใช้งานเกิดความตื่นตัว มีความ
กระฉับกระเฉง และยังเป็นที่นิยมน าแสงไฟประเภทนี้มาติดตั้งในร้านหนังสือ ร้านอาหาร และบริเวณ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้แสงสว่างในปริมาณมาก 

 

 
ภาพที่ 2.3 Kelvin Correlated Colour Temperature (Uhurunet, 2017) 
 

ภาพที่ 2.4 Daylight, Cool White & Warm White. (Flash, 2017) 
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ตารางที่ 2.1  
 
มาตรฐานคา่เฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพ้ืนที่ทั่วไป (กฏกระทรวง, 2549) 

อำคำร / พ้ืนที่ ค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำง (ลักซ์) 
ทางเข้า 

- ทางเข้าห้องโถง / ห้องพักคอย 
- เค้าท์เตอร์ประชาสมัพันธ์  

 
200 
400 

พื้นที่สัญจร 
- ทางเดินในพ้ืนท่ีสัญจรคนเบาบาง 
- ทางเดินในพ้ืนท่ีสัญจรคนหนาแน่น 
- บันได / ลิฟท์ 

 
25 
50 
50 

พื้นที่ท างาน 
- ห้องฝึกอบรม / ห้องบรรยาย / ห้องประชุม 
- ห้องท างาน / ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ห้องถ่ายเอกสาร  

 
300-400 

400 
300 

งานส านักงาน 
- งานบันทึกข้อมูล 
- บริเวณที่ต้องแสดงจอข้อมูล / จอภาพ 
- งานพิมพ์เอกสาร การเขียน การอ่าน  

 
600 
600 
400 

ห้องครัว / ห้องทานอาหาร 
- พื้นที่ท่ัวไป 
- พื้นที่ปรุงอาหาร และที่ท าความสะอาด 

 
200 
300 

ห้องพักผ่อน 150-200 
ห้องน้ า 100 

ห้องเก็บของ 100 

 
2.2.1.3 ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรเลือกใช้แสงสว่ำง 

การจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสมในสถานที่ท างาน หรือสถานประกอบการ
ให้มีสภาพเหมาะสม ต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญดังนี้ 

- การเลือกระบบแสงสว่างและแหล่งก าเนิดแสงสว่าง 
- ลักษณะห้องหรือพ้ืนที่ใช้งาน 
- คุณภาพและปริมาณของแสงสว่าง 
- การดูแลบ ารุงรักษาระบบแสงสว่าง 
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ส าหรับสถานประกอบการที่ต้องปรับปรุงระบบแสงสว่างในบริเวณการ
ท างาน หรือมีแสงสว่างในสถานที่ท างานไม่เพียงพอสามารถเลือกพิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม 
ได้แก่ 

- ติดดวงไฟเพ่ิมเติม 
- ติดตั้งดวงไฟเพ่ิมเฉพาะจุดที่มีการท างาน  
- เปลี่ยนต าแหน่งการท างานไม่ให้อยู่ในต าแหน่งที่มีเงา  
- ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการเพ่ิมแสงสว่าง 
- สีของผนัง ฝ้าเพดานที่มีสีอ่อนจะสะท้อนแสงได้ดีกว่าสีมืดทึบ 
- การท าความสะอาดดวงไฟ อาจส่งผลให้แสงสว่างเพ่ิมข้ึน 
- ลดระดับความสูงของดวงไฟให้อยู่ในระยะที่สามารถให้ปริมาณแสง

สว่างเพียงพอ 
- ใช้โคมไฟที่ทาด้วยสีเงินหรือสีขาว ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสะท้อน

แสงได้ดี ช่วยเพิ่มแสงสว่างในบริเวณการท างาน 
 

2.2.2 เสียง 
เป็นหนึ่งปัจจัยในสภาพแวดล้อมของการท างาน เสียงจะเกิดขึ้นได้เมื่อวัตถุหรือ

แหล่งก าเนิดเสียงมีการสั่นสะเทือน ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของอากาศที่อยู่โดยรอบ ท าให้
โมเลกุลที่ได้รับการถ่ายโอนพลังงานเคลื่อนที่ไปชนกับโมเลกุลของอากาศที่อยู่ถัดไปจนเคลื่อนที่ไปถึงหู
มนุษย์ และเกิดการได้ยินของเสียงเกิดขึ้น ในการควบคุมเสียงดัง (Noise and Acoustic) ถือเป็นการ
พิจารณาการควบคุมระดับเสียงภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และการ
สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี เช่น การควบคุมระดับเสียงส าหรับพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน การควบคุมและการป้องกันเสียงระหว่างพ้ืนที่ภายในอาคาร และการเก็บเสียง
ภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

2.2.2.1 ปัญหำที่เกิดจำกเสียง 
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ท างาน สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 

(1) เสียงดัง  
หมายถึง เสียงที่มีความดัง จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน 

ทั้งนี้กฎหมายระบุให้ต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน 
(Time Weighted Average - TWA) ไมใ่ห้เกินมาตรฐานที่ก าหนด ดังตารางนี้ 
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เดซิเบลเอ1 dB(A) คือ สเกลของเครื่องวัดเสียงที่สร้างเลียนแบบลักษณะการท างานของหูมนุษย์ โดยจะกรองเอาความถี่ต่ า และความถี่
สูงของเสียงที่เกินกว่ามนุษย์จะได้ยินออกไป การวัดความดังเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) แต่การได้ยินเสียงของมนุษย์ไม่ได้เป็นเส้นตรง
ตามเสียงที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อเดซิเบลเพิ่มเป็น 2 เท่า มนุษย์จะไม่รู้สึกว่าเสียงดังเป็น 2 เท่า แต่เสียงที่ดังขึ้น 10 เท่า  จึงจะท าให้มนุษย์
รู้สึกว่าเสียงดังขึ้นเป็น 2 เท่า ซ่ึงจะแสดงในสเกลของ Logarithmic มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลเอ (dBA) (อาจารย์ลือชัย ทองนิล)  

ตารางที่ 2.2  
 
มาตรฐานระดับเสียงที่ได้รับในการท างานแต่ละวัน (กฏกระทรวง, 2549) 

เวลำกำรท ำงำนที่ได้รับเสียง (ชั่วโมง/วัน) ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำกำรท ำงำน (TWA) 
ไม่เกิน (เดซิเบลเอ1) 

12 87 

8 90 
7 91 
6 92 
5 93 

4 95 
3 97 
2 100 
1 105 

 
(2) เสียงรบกวน 

หมายถึง ระดับเสียงที่ผู้ฟังไม่ต้องการจะได้ยินเพราะสามารถกระทบต่อ
อารมณ์ ความรู้สึกได้แม้จะไม่เกินเกณฑ์ที่เป็นอันตราย แต่ก็เป็นเสียงรบกวนที่มีผลต่อผู้ฟังได้ ภายใน
สถานที่ต้องการความเงียบสงบและสมาธิ เช่น ภายในห้องสมุด เสียงพูดคุยในระดับปกติที่มีความดัง
ประมาณ 60 เดซิเบลเอ ที่ไมถื่อว่าเป็นเสียงรบกวน เป็นต้น 
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ตารางที่ 2.3  
 
ตัวอย่างแหล่งก าเนิดเสียง (Brendon Ambrose, 2010) 

 
 

 
ภาพที่ 2.5 Vuvuzela Noise Level. (Brendon Ambrose, 2010) 
  

ระดับเสียง เดซิเบลเอ  dB(A)  แหล่งก ำเนิดเสียง 
30 เสียงกระซิบ 

40-50 เสียงพิมพ์ดดี / เครื่องล้างจาน / เครื่องซักผ้า 
60 เสียงสนทนาทั่วไป 

65-70 เสียงโทรทัศน์ / เสยีงจากเครื่องบดกาแฟ/ เครื่องปรับอากาศ / โทรศัพท์ 
80 -90 เสียงจากการจราจร / เครื่องตัดหญ้า 

125 เสียงสญัญาณฉุกเฉิน 
150 เสียงเครื่องบิน 
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2.2.2.2 ประเภทของเสียง 
แบ่งตามลักษณะการเกิดเสียงได้ 3 ลักษณะ 

(1) เสียงดังแบบต่อเนื่อง (Continuous noise) เป็นเสียงดังที่ เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ  

- เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Steady-state noise) เป็นลักษณะเสียง
ดังต่อเนื่องที่มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 3 เดซิเบล อย่างเช่น 
เสียงจากแอร์ เสียงพัดลม เป็นต้น 

- เสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่ (Non-steady state noise) เป็นลักษณะ
เสียงดังต่อเนื่องที่ มีระดับเลียงเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 10 เดชิเบล 
อย่างเช่น เสียงจากเลื่อยวงเดือน เครื่องเจียร เป็นต้น 

(2) เสียงดังเป็นช่วงๆ (lntermittent noise) เป็นเสียงที่ดังไม่ต่อเนื่อง มี
ความเงียบหรีอเบากว่าเป็นระยะ ๆ สลับไปมา เช่น เสียงเครื่อถ่ายเอกสาร เสียงจากเครื่องบดกาแฟ 
เสียงเครื่องปั๊ม/อัดลม เสียงจราจร เป็นต้น  

(3) เสียงดังกระทบ หรือ กระแทก (lmpact or lmpulse noise) เป็น 
เสียงที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงมากกว่า 
40 เดชิเบล เช่น เสียงการตอกเสาเข็ม การปั๊มชิ้นงาน การทุบเคาะอย่างแรง เป็นต้น 

หากว่ามนุษย์ได้รับเสียงที่ดังมากเกินไป หรือเป็นเสียงที่เกิดการรบกวน
ขณะท างานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มนุษย์ไม่ต้องการได้ยิน อาจก่อให้เกิดความร าคาญหรือมีผลเสียต่อ
สุขภาพ ก่อให้เกิดเสียงที่เป็นอันตราย องค์การอนามัยโลกก าหนดว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึง 
เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ทุกความถี่ และระดับเสียงที่บุคคลทนรับฟังได้คือ 120 เดซิเบลเอ
สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทางกายและจิตใจได้ 

- ผลเสียทางด้านจิตใจ ท าให้ตกใจ ร าคาญ รบกวนการพักผ่อนและ
การท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน และความปลอดภัย
ในการท างาน 

- ผลเสียทางด้านร่างกาย ท าให้สูญเสียการได้ยิน ท าให้ปวดแก้วหูใน
กรณีได้รับเสียงดังมาก 
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2.2.2.3 กำรแก้ปัญหำ 
เสียงดังที่เกิดขึ้นนั้น มีวิธีการอยู่ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 

(1) กำรแก้ปัญหำที่แหล่งก ำเนิดเสียงโดยตรง (Sources treatment) ไม่
ว่าจะเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรหรือการดัดแปลงอุปกรณ์ก็ตาม 

(2) กำรแก้ปัญหำที่ทำงผ่ำนของเสียง (Paths treatment ) เช่น การท า
ก าแพงกันเสียง การกรุฉนวนซับเสียงที่ผนังห้อง การปลูกต้นไม้ริมรั้วเพ่ือกรองเสียงจากถนน 

(3) กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล (Receivers treatment) เช่น 
ให้ผู้สัมผัสเสียงสวมใส่ Earplugs หรือ Earmuff 
 

2.2.3 อุณหภูมิ 
อุณหภูมิถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้

ท างานในด้านภาวะอากาศน่าสบาย (Thermal comfort) เป็นการพิจารณาถึงการควบคุมระดับ
อุณหภูมิความชื้นภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และการสร้าง
สภาวะอากาศที่น่าสบาย เช่น การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature control) เป็นการพิจารณาการ
ควบคุมระดับอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีตัวก าหนดอุณหภูมิของอากาศที่
คนส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ โดยที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปที่ท าให้คนส่วนใหญ่รู้สึกสบาย สภาวะ
สบายในแต่ละฤดูและแต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกันไปในรายละเอียด โดยสภาวะสบายของประเทศไทย
จะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 24-27 องศาเซลเซียส และนอกจากนี้แล้วยังมีตัวแปรอื่นๆที่มีผลต่อสภาวะ
สบายของมนุษย์ เช่น ความคุ้นเคยอากาศของแต่ละบุคคล ระดับกิจกรรมที่ท าอยู่ รวมไปถึงเสื้อผ้าที่
สวมใส่ เป็นต้น 

2.2.3.1 กำรวัดอุณหภูมิของอำกำศ  
สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

(1) ใช้ประสำทสัมผัสของร่ำงกำย โดยทั่วไปอุณหภูมิร่างกายของเรา
ประมาณ 37 องศาเซลเซียส ถ้าวัดอุณหภูมิของอากาศและสิ่งแวดล้อมสูงกว่าตัวเรา ความร้อนก็จะถูก
ถ่ายโอนสู่ร่างกายเราท าให้รู้สึกร้อน แต่ถ้าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่ ากว่าอุณหภูมิของร่างกาย ร่างกายก็
จะถ่ายโอนความร้อนให้กับอากาศและสิ่งแวดล้อมให้ร่างกายเรารู้สึกเย็น แต่การวัดระดับความร้อน
หรือความเย็น หรือการวัดอุณหภูมิโดยใช้ประสาทสัมผัสนั้นไม่แน่นอน เพราะความรู้สึกของแต่ละคน
อาจไม่เหมือนกัน 

(2) กำรใช้เครื่องมือในกำรวัดอุณหภูมิ เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่า 
เทอร์โมมิเตอร์ (Hermometer) ซึ่งท ามาจากหลอดแก้วสุญญากาศภายในบรรจุของเหลวที่ขยายตัวได้ 
ซึ่งได้แก่ ปรอท แอลกอฮอล์ กลีเซอรีน เป็นต้น 
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2.2.4 กลิ่น 

กลิ่น คือ อนุภาคทางเคมีที่กระจายตัวอยู่ในอากาศ เปนสสารชนิดหนึ่งใน
สภาวะกาซที่ไมสามารถจับตองไดและเห็นรูปของกลิ่นได แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยจมูกจากการที่มนุษย์
หายใจเอาอากาศเข้าไปสัมผัสกับเซลล์ประสาทรับกลิ่น และส่งต่อสัญญาณไปยังสมองให้แปลข้อมูลว่า
เป็นกลิ่นอะไร (กฎกระทรวงอุตสาหกรรม, 2548) 

2.2.4.1 ประเภทของกลิ่น 
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลิ่นกับอารมณ์ ทั้งนี้เพราะกระแส

ประสาทของกลิ่นสามารถถ่ายทอดไปที่สมองได้เร็วกว่ากระแสประสาทชนิดอ่ืน  ๆ กระแสประสาท
ของกลิ่นเคลื่อนที่ถ่ายทอดโดยตรงจากจมูกไปยังสมองบริเวณระบบลิมบิก (Limbic system) ซึ่งเป็น
ส่วนควบคุมเก่ียวกับประสบการณ์ทางอารมณ์ (มงคล ตันติสุวิทย์กุล, 2530) 

ในการรับรู้กลิ่นนั้น ส่งผลต่อพฤติกรรมหลายๆอย่าง เช่น อาการน้ าลาย
ไหลเมื่อได้กลิ่นของอาหารที่ชอบ การอุดจมูกเพ่ือหนีกลิ่นเหม็นที่รุนแรง จึงท าให้มนุษย์สามารถจดจ า
กลิ่นต่าง ๆ ได้มากมาย และแยกแยะได้ว่าแต่ละกลิ่นเป็นที่มาจากอะไร และส่งผลต่อความสามารถใน
การเชื่อมโยงความทรงจ าของมนุษย์ เพราะประสาทการรับกลิ่นอยู่ใกล้ชิดกับส่วนของสมองที่ท า
หน้าที่เก็บรักษาความทรงจ า กลิ่นหอมสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้จากการกระตุ้นความทรงจ า
ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อเราได้กลิ่นทะเล เราจะรู้สึกสดชื่นและมีความสุข เป็นต้น  

โดยผู้วิจัยจะจ าแนกประเภทของกลิ่นออกได้ดังนี้  
(1) กลิ่นเหม็น 

หมายถึง กลิ่นที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่
ไม่มีการจัดการที่ดี ส่งผลต่อการรับรู้ด้านพฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจเมื่อได้รับ
กลิ่นนั้น สาเหตุของกลิ่นเหม็นเกิดได้จากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ 

- กลิ่นจากสารเคมีในอากาศ อย่างเช่น กลิ่นควันในอากาศ กลิ่นควัน
บุหรี่ กลิ่นจากยาฆ่าแมลง กลิ่นจากสารท าความสะอาด เป็นต้น 

- กลิ่นเหม็นอับ อย่างเช่น กลิ่นห้องน้ า กลิ่นถังขยะ กลิ่นจากตู้เก็บ
รองเท้า กลิ่นจากความชื้นในอากาศ เป็นต้น  

(2) กลิ่นหอม 
หมายถึง กลิ่นที่เกิดจากแหล่งสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการที่ดี ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของมนุษย์ในการรับรู้กลิ่นนั้น ซึ่งการได้รับกลิ่นหอมจะส่งผลช่วยท าให้กล้ามเนื้อมีการ
ผ่อนคลาย มีความสุข และความสบายใจคลายความตึงเครียด กลิ่นหอมอาจน ามาช่วยเพ่ือการรักษา
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บ าบัด คลายความกังวลใจ ความเหนื่อยล้า อาการนอนไม่หลับ อาการปวดหัวแบบไมเกรน หรือโรค
ซึมเศร้าได้ ที่มาของกลิ่นหอมเกิดได้จากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ 

- กลิ่นจากอากาศที่บริสุทธ์ อย่างเช่น การที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่
เหม็นอับจากความชื่น เป็นต้น 

- กลิ่นจากธรรมชาติ อย่างเช่น กลิ่นจากผลไม้ กลิ่นจากดอกไม้ กลิ่น
จากสมุนไพร เป็นต้น 

- กลิ่นจากสารเคมี อย่างเช่น สเปรย์ปรับอากาศ กลิ่นน้ าหอม เป็นต้น  
2.2.4.2 กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร  

ในการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor air quality) ให้มี
คุณภาพดีอยู่ในภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และไม่ก่อให้เกิดผลเสียทางร่างกาย
และจิตใจของผู้ใช้งานอาคารถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่วนใหญ่การใช้เวลาอยู่ใน
อาคารที่ปิดสนิท หรือมีการหมุนเวียนอากาศที่เบาบาง ท าให้ผู้ใช้งานอาคารมีอาการผิดปกติหรือ
เจ็บป่วย ด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจาก ภาวะมลพิษทางอากาศภายในอาคาร (Indoor air pollution) 
เป็นภาวะที่อากาศภายในอาคารที่มีสิ่งเจือปนอยู่ จากการรับเอามลพิษในปริมาณ และระยะเวลาที่
นานพอสมควร อาจท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น ๆ 
(กัญญา ม่วงแก้ว, 2559) 

วิธีการลดความเข้มข้นของกลิ่น ในอากาศ โดยทั่วไปมีอยู่ 3 วิธี 
(1) กำรจัดกำรแหล่งก ำเนิด ได้แก่ การก าจัด การแทนที่  และการปิด

แหล่งก าเนิดนั้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(2) กำรควบคุมทำงวิศวกรรม ได้แก่ การระบายอากาศ ช่วยกระจาย

อากาศจากภายนอกเข้ามาให้เพียงพอต่อการระบายอากาศที่เหมาะสม ช่วยเจือจางและก าจัดกลิ่นสาร
ปนเปื้อนอ่ืนๆ การฟอกอากาศ เป็นการช่วยหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร จากสิ่งสกปรกในอากาศ
ที่มาจากการสะสม หรือการท าความสะอาดไม่ทั่วถึง 

(3) กำรควบคุมด้ำนกำรบริหำร ได้แก่ การขจัด ควบคุม และการลด โดย
การควบคุมต าแหน่งการวางของเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ที่เป็นแหล่งเกิดสารเคมีและกลิ่น 
การรักษาความสะอาดแหล่งการเกิดฝุ่นอย่างสม่ าเสมอ การจัดวางต าแหน่งพ้ืนที่รับประทานอาหารให้
เป็นสัดส่วน การวางพ้ืนที่ในการจัดเก็บขยะ การควบคุมรักษาอากาศให้ปลาศจากกลิ่นและฝุ่นอย่าง
เหมาะสม เป็นต้น 
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2.2.5 กำรปรับใช้งำนของพ้ืนที่ท ำงำน 
ลักษณะส าคัญของโคเวิร์คกิ้งสเปซ คือการเป็นคอมมิวนิตี้ที่มีการเข้าถึงระหว่าง

กันจากการแชร์ประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด หรือแม้กระทั้งการแบ่งปันพ้ืนที่ในการท างาน
ร่วมกันกับผู้อ่ืน การอยู่เป็นคอมมิวนิตี้ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ คือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนหรือ
สังคมนั้น ๆ จากการท าความรู้จักพูดคุยและการแบ่งปันกันขณะท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 

การออกแบบพ้ืนที่ให้มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้งาน เพ่ือรองรับกับความ
ต้องการในการท างานและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ใช้งานกับพ้ืนที่การ
ท างานยุคใหม่ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ส าคัญของโคเวิร์คกิ้งสเปซ มีทั้งหมด 5 รูปแบบภาวะ 
(Wurkon and Baramizi Lab, 2016) ได้แก่ 

(1) Stimulate คือ ภาวะที่ต้องการค้นหาไอเดียใหม่ ๆ หรือภาวะที่ต้องการ
กระตุ้นความคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา หาทางที่ดีที่สุดในการตอบโจทย์งาน เป็นภาวะที่กระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ มักจะเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การสนทนาพูดคุยสัพเพเหระกับเพ่ือน
ร่วมงาน การขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถ การพบปะพูดคุยกันของคนในองค์กรยามเช้าก่อน
เข้าท างาน การประชุมวางแผนงานแบบระยะสั้นสบาย ๆ ที่ไม่เป็นทางการ เพ่ืออัพเดตข่าวสารหรือ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือแม้กระทั่งการถูกกล่อมเกลาด้วยบรรยากาศรอบข้าง ก็ล้วนแล้วแต่
เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสภาวะกระตุ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีและก่อให้เกิดการท างานเป็น
ทีมอันจะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

(2) Focus คือ ภาวะการท างานที่มีการครุ่นคิด ไตร่ตรอง จดจ่อมุ่ งความ
สนใจกับงานหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ เป็นภาวะซึ่งปราศจากการรบกวนหรือการ
ขัดสมาธิในการท างาน ได้แก่ ห้องท างานส่วนตัว หรือการมีที่กั้นสายตาระหว่างโต๊ะท างาน ฯลฯ 
เพราะในแต่ละวันของการท างานหรือแม้แต่ในชีวิตประจ าวัน เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับมือกับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามามากมาย สิ่งหนึ่งที่จะเอ้ืออ านวยให้การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นลุล่วงไปได้
ด้วยดีนั้น ล้วนเริ่มต้นจากการมีสมาธิ การที่เราได้คิดได้จดจ่อกับการแก้ปัญหา ดังนั้นหากเรามีพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองการท างานที่ก่อให้เกิดสภาวะจดจ่อแล้ว ไม่ว่าปัญหาจะมาในรูปแบบใด เราก็พร้อมที่จะ
รับมือกับมันและวางแผนแก้ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

(3) Collaboration คือ ภาวะการท างานที่ต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือการ
ท างานเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์งานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายงานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน มีทั้งรูปแบบการจัดมุมเพ่ือเปิดโอกาสให้ขีดเขียน สภาวะร่วมมือนี้มีประโยชน์ 3 ประการ คือ 

- ส่งเสริมความเป็น Teamwork ในการ Collaboration คือการ
ท างานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ตาม สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ
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แล้ว การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานกันก็มีโอกาสเกิดขึ้น
ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ทีมงานเกิดความสามัคคี เปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ท าให้บรรยากาศของการท างาน
ร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น 

- เกิดการสื่อสารร่วมกัน หรือ Communication การน าเสนอข้อมูล
หรือแบ่งปันเรื่องราวให้บุคคลหลากหลาย นับเป็นการฝึกการเรียบ
เรียงและสื่อสารข้อมูลได้อย่างดี เพราะการจัดการกับข้อมูลที่ดีไม่ได้
เป็นเพียงแค่ลงมือเรียบเรียงค าพูดหรือตัวอักษร ถ้าหากขาดการ
สื่อสารหรือพูดคุย แบ่งปันความคิดร่วมกัน ผลลัพธ์งานที่ออกมาอาจ
ไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการก็เป็นได้ 

- Innovation นวัตกรรมที่ เกิดจากการต่อยอดความคิดร่วมกัน 
บางครั้งนวัตกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงล าพัง เพราะการได้มาซึ่ง
ผลงานที่มีประสิทธิภาพนั้น บ่อยครั้งเกิดขึ้นจากการท างานเป็นทีม
การได้แบ่งปันความรู้และไอเดียร่วมกันกับผู้อ่ืน ก่อให้เกิดการต่อ
ยอดทางความคิด พัฒนาเป็นแนวทางแก้ปัญหาหรือจุดเริ่มต้นใน
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้ จะเห็นว่าองค์กร
ระดับโลกที่สร้างสรรค์นวัตกรรมนั้น โดยมากมักให้ความส าคัญของ
การร่วมกันท างานเป็นทีมท้ังสิ้น 

จากประโยชน์ทั้ง 3 ประการที่กล่าวมา ท าให้เห็นว่าการ Collaboration 
นั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานและให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวงาน หากแต่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ให้กับคนท างานและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ได้เช่นเดียวกัน 

(4) Play คือ ภาวะที่เอ้ือให้เกิดการผ่อนคลายจากการท างาน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เช่น พ้ืนที่โล่งส าหรับท ากิจกรรมร่วมกัน จนไปถึงพ้ืนที่ออกก าลังกาย หรืออุปกรณ์เกม 
ฯลฯ ตัวอย่างการออกแบบส านักงานระดับโลก อาทิเช่น บริษัท Lego ผู้ออกแบบและผลิตของเล่นตัว
ต่อที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเดนมาร์ก ได้ออกแบบส านักงานใหญ่ในเมืองบิลลุนด์ ประเทศเดนมาร์ก 
ที่ตกแต่งบรรยากาศด้วยตุ๊กตาตัวต่อ Lego ทั้งบริเวณพ้ืนที่ท างานและบริเวณโดยรอบ รวมไปถึงการ
ใช้ต้นไม้มาช่วยสร้างความผ่อนคลาย และที่น่าสนใจคือการออกแบบให้มีท่อขนาดใหญ่ที่เป็นที่เล่นลื่น
ไถลที่เราเล่นกันสมัยเด็ก ๆ ติดตั้งบริเวณพ้ืนที่ท างาน ให้พนักงานสามารถลื่นไถลจากชั้น 2 ลงมาชั้น 1 
เพ่ือสร้างความรู้สึกแปลกใหม่และลดความจ าเจน่าเบื่อในวันท างานได้ 

นอกจากที่กล่าวมา ยังมีอีกหลายองค์กรที่สร้างพ้ืนที่ส าหรับสภาวะเล่นสนุก
ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่พ้ืนที่โล่ง  ๆ ให้สามารถจัดกิจกรรม
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ร่วมกัน ไปจนถึงออกแบบให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นให้พนักงานเข้ามาเล่นและใช้งาน เสมือนดั่งให้
หลุดออกจากพ้ืนที่ท างานโดยสิ้นเชิง เพราะสภาวะเล่นสนุกนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศการ
ท างานให้ผ่อนคลาย และในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยสร้างสภาพจิตใจผู้ร่วมท างานให้มีความสุขมาก
ยิ่งขึ้น เพราะได้พักผ่อนจากความตึงเครียด ลดความจริงจังจากการท างาน และช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ จากการท ากิจกรรมร่วมกันได้อีกด้วย 

(5) Learn คือ ภาวะที่เกิดการเรียนรู้ การตกผลึกทางความคิดหลังจากการ
ปฏิบัติงาน หรือภาวะที่เกิดการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ สามารถสร้างได้ด้วยรูปแบบของ
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การสะท้อนทางความคิด (Reflect) การค้นคว้า (Search) การสอบถาม 
(Ask) การให้ค าปรึกษา (Mentoring) การสอน (Teaching) และการฝึกอบรม (Training) พ้ืนที่
ส าหรับกิจกรรมในสภาวะนี้ ควรมีลักษณะเป็นพื้นที่เฉพาะหรือแยกออกจากพ้ืนที่ภายนอก เพราะเป็น
กิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและความตั้งใจ ซึ่งสภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนคนเดียวไปถึงกลุ่มขนาด
ใหญ่ สามารถสร้างขึ้นได้ในรูปแบบของห้องสมุด ที่รวบรวมหนังสือที่ให้ความรู้ในการท างานหรือ
เอกสารงานต่าง ๆ มีโต๊ะเก้าอ้ีขนาดพอเหมาะเพ่ือการนั่งท างานในระยะสั้น หรือแม้แต่ห้องอบรม
สัมนาที่เหมาะกับการเรียนการสอนส าหรับพนักงานจ านวนมาก 

สิ่งที่เป็นหัวใจหลักของภาวะการเรียนรู้ คือการเรียนรู้และทบทวน เพราะ
การท างานที่ดีนั้น ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ผลลัพธ์ของงาน แต่เราต้องการเรียนรู้การท างาน เพ่ือน า
ประสบการณ์ และบทเรียนในการท างานที่ดมีาช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดในอนาคต 

 
2.2.6 เทคโนโลยี และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการท างาน นับเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ
ท างาน การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอุปกรณ์สนับสนุนในการท างานนั้น สามารถสอดรับกับ
พฤติกรรมในการท างานและสนับสนุนให้การท างานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งยังท าให้ผู้ใช้บริการ
สามารถท างานบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นมีบทบาท
ส าคัญต่อการท างาน วิถีชีวิต และสังคมปัจจุบันอย่างมาก ผู้วิจัยจึงสรุปหัวข้อในการศึกษา ดังนี้ 

2.2.6.1 เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การรับ/ส่ง 

ข้อมูลจากระยะไกล เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะ
ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันการณ์ ประกอบด้วย 
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(1) อินเทอร์เน็ต (Internet) 
คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กจ านวนมากมาย

รวมกันเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือ “เครือข่ายสื่อสาร” ซึ่งจะเชื่อมโยงผ่านคอมพิวเตอร์โดยการ
เชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย IP (Internet protocal) Address ในระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องจะมี IP Address ประจ าเครื่องที่ไม่ซ้ ากันและจะถูกเชื่อมต่อกันด้วย Router ในการขอ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่านผู้ให้บริการจะเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อตามความเร็ว อินเทอร์เน็ตที่
ต้องการ เช่น ความเร็ว 2 Mbps (Mbps หรือ Mbit/s ย่อมาจาก Megabit per second คือ หน่วยที่
ใช้วัดอัตราความเร็วในการส่งหรือรับข้อมูลต่อ 1 วินาที)  

(2) กำรจัดเก็บข้อมูล (Cloud storage) 
ข้อมูลการจัดเก็บในหน่วยความจ า หรือ ระบบคลาวด์ คือ เทคโนโลยี 

Cloud computing ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตออนไลน์มากยิ่งขึ้น ก้อนเมฆที่พูดถึงก็คือแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ในการจัดเก็บไฟล์ไว้กับระบบคลาวด์ เราสามารถจัดการไฟล์ต่าง ๆ ได้เหมือนการ
จัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์  

2.2.6.2 อุปกรณ์ในกำรท ำงำน 
การพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์  ได้

เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการ
ท างานมีประสิทธิภาพขึ้น ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ทีส่ าคัญในการท างานของผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่
นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่เป็นอุปกรณ์หลักในการท างานแล้ว ยังมีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการท างานอ่ืนอีกมากมาย ได้แก่ 

(1) จอโปรเจคเตอร์ / กระดำนไวท์บอร์ด 
จอโปรเจคเตอร์ (Projector screen) เป็นอุปกรณ์ส าหรับฉายภาพ ใช้

เพ่ือการน าเสนอภาพ เช่น ใช้ในการประชุมเพ่ือน าเสนอผลงาน ใช้ในการบรรยายในห้องเรียน หรือใช้
ส าหรับฉายภาพยนตร์เพ่ือความบันเทิง เป็นต้น 

กระดานไวท์บอร์ด (White board) เป็นกระดานเขียนเหมาะส าหรับการ
ระดมความคิดในการประชุมงาน ในปัจจุบันอาจมีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถใช้เป็นจอโปรเจคเตอร์ 
ได้ด้วย โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายติดตั้งจอโปรเจคเตอร์เพ่ิมอีก 

(2) เครื่องถ่ำยเอกสำร / เครื่องปริ้นเตอร์  
เครื่องถ่ายเอกสาร (Copying machine/Photocopie) เป็นอุปกรณ์

ส านักงานอย่างหนึ่งที่ใช้ในการส าเนาเอกสาร โดยการใช้ความร้อนหรือไฟฟ้าสถิต ในการอ่านต้นฉบับ
และพิมพ์เอกสารอีกฉบับออกมา 
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เครื่องปริ้นเตอร์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ใช้เพ่ือ
พิมพ์เอกสารหรือกราฟิกรูปภาพ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ออกมาทางกายภาพ เช่น 
กระดาษ แผ่นใส ฯลฯ  

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น (Multifunction) เป็นเครื่องใช้ส านักงานที่ได้การ
พัฒนามาจากการจากการรวมเอาความสามารถของเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกน และ
เครื่องโทรสารมาไว้ในเครื่องเดียวกัน 

(3) เครื่องใช้ส ำนักงำน หรือ วัสดุส ำนักงำน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
วัสดุโดยสภาพ คือ สิ่งของหรืออุปกรณ์ส านักงานซึ่งเมื่อใช้แล้วย่อมหมด

ไป ได้แก่ กระดาษ ดินสอ ปากกา ปากกาเคมี กระดาษกาว ลวดเย็บกระดาษ แฟ้มเอกสาร ของใช้
ทั่วไป น้ ายาลบค าผิด ยางลบ ซองเอกสาร เป็นต้น  

วัสดุคงทนถาวร คือ สิ่งของหรืออุปกรณ์สานักงานที่มีอายุการใช้งานนาน
ลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ ที่เย็บกระดาษ คัตเตอร์ กรรไกร เครื่องคิดเลข ที่เจาะกระดาษ เป็นต้น  

(4) เฟอร์นิเจอร์ส ำนักงำน 
ได้ แก่  โต๊ ะท า งาน  เก้ า อ้ี ท า งาน  ชุ ด โต๊ ะป ระชุ มและ อุปกรณ์ ที่

เกี่ยวข้อง  ชุดรับแขก ชุดโซฟา ผนังก้ันห้องชั้นวางของ และตู้เก็บของต่าง ๆ เป็นต้น 
 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน (Furniture Office) 
 

2.2.7 กำรจัดภูมิทัศน์ และกำรตกแต่งภำยใน  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาไปที่การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

อาคารที่มีต่อภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่การท างานของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ในเรื่องของการจัดภูมิทัศน์ภายนอก 
(Landscaping) และการตกแต่งถายใน (Interior) ให้มีรูปแบบที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อ
การท างาน ท าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียด ส่งเสริมไอเดียความคิดและสร้างแรง
บรรดาลใจในการท างาน เกิดความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจแก่ผู้ใช้งานอาคาร 
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2.2.7.1 กำรจัดภูมิทัศน์ (Landscaping) 
หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่

มีประสิทธิภาพ มีความร่มรื่นและสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหรือท ากิจกรรม โดยการออกแบบจะ
เน้นไปทีก่ารจัดพื้นที่และการจัดสวน ให้มีสภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ 

2.2.7.2 กำรตกแต่งภำยใน (Interior) 
หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม โดยอาศัย
เหตุผลทางพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีหลักการออกแบบเบื้องต้น ดังนี้ (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2556) 

(1) ด้ำนประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ 
การออกแบบจัดการพ้ืนที่ภายในให้มีความเหมาะสมในการใช้งานและ

สอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การเลือกเก้าอ้ีตัวที่มีรูปแบบและสีสันสวยงาม แต่เมื่อลองนั่ง
แล้วปรากฏว่ามีอาการเจ็บหลังและทรงตัวไม่ดี แสดงว่าเก้าอ้ีตัวนี้ไม่ประสบความส าเร็จในการเลือกใช้ 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ใช้งาน 

(2) ด้ำนควำมงำมของรูปแบบ 
เป็นองค์ประกอบที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ ใช้ งาน ในด้านความ

สวยงาม ความทันสมัย ความมีรสนิยม และกลมกลืนกับบรรยากาศ 
(3) ด้ำนกำรจัดวำง 

การวางต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหน้าที่ของการใช้สอย ให้เกิดความ
เรียบร้อยสวยงามดูเป็นระเบียบ และสะดวกสบายในการหยิบใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 การจัดวางต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหน้าที่ของการใช้สอย (ASCOT) 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอำคำร (Facility management) 
 

2.3.1 หลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอำคำร (Facility management)  
Facility management (FM) หมายถึง การบริหารจัดการสิ่งที่เป็นกายภาพใน

เชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นให้มีการใช้ และบริหารจัดการอาคารที่ระบบประกอบอาคาร สถานที่ พื้นที่ รวมถึง
องค์ประกอบอ่ืนที่มีสภาวะเป็นกายภาพ ให้เกิดประโยชน์และส่งผลตอบแทนแก่องค์กรในฐานะที่เป็น
ทรัพยากรส าคัญ หรือที่เรียกว่า “ทรัพยากรอาคาร” เช่นเดียวกับทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรเงิน 
(เสริชย์ โชติพานิช, 2553) 

โดยหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากรอาคาร คือ การ
บริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรกายภาพ ซึ่งได้แก่ อาคารสถานที่ รวมทั้งพ้ืนที่อาคารทั้งภายใน
และภายนอก มุ่ งเน้นผลการปฏิบัติงานที่การสร้างการรักษาประสิทธิภาพการท างาน และ
ความสามารถในการรองรับการใช้งานที่เหมาะสมคุ้มค่า รวมทั้งการเป็นส่วนส าคัญของการเพ่ิมข้ึนของ
ผลผลิตการท างานของพนักงาน และผลสัมฤทธิ์ของผู้ใช้งานอาคารนั้น  

แนวคิดการบริหารทรัพยากรอาคารนี้  เป็นแนวคิดเชิงบริหารจัดการที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้กับอาคารสถานที่ รวมทั้งแนวคิดพ้ืนฐานที่บริหารจัดการให้ทรัพยากรอาคาร 
(Place) ท าหน้าที่สนองตอบและสนับสนุนกิจกรรมการท างาน (Process) รวมถึงคนใช้งาน (People)  
เพ่ือตอบสนองในด้านการท างาน และตอบรับกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนของผู้ใช้อาคาร ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมุ่งเน้นทีก่ารบริหารจัดการการดูแลรักษา และงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 แนวคิดการบริหารทรัพยากรอาคาร (เสริชย์ โชติพานิช, 2547) 
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ในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ยังต้องอาศัยทฤษฎี
และความรู้ด้านการจัดการยุคใหม่มาใช้ในกระบวนการวางแผน การจัดสรรทรัพยากรอาคาร และ
ตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือให้อาคารสถานที่ของโคเวิร์คกิ้งสเปซตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน และ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้อาคาร อันจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างานของ
องค์กรเป็นส าคัญ โดยมีระบบก ากับดูแลและตรวจสอบ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรอาคารเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

2.3.2 ระบบกำยภำพ (Facility)  
งานบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility management) เป็นเรื่องที่ จ าเป็น

เนื่องจากแทบจะทุกองค์กรหรือหน่วยงาน ที่มีระบบกายภาพ (Place/Facility) อยู่ ในความ
ครอบครอง ต้องมีวิธีการบริหารจัดการให้สามารถท างานตอบสนอง และรองรับต่อความต้องการการ
ใช้งานของผู้ใช้อาคาร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อการใช้มาก
ที่สุด Facility เป็นแก่นกลางของการบริหารทรัพยากรอาคาร ความเข้าใจในนิยามความหมายและ
คุณสมบัติของ Facility จึงเป็นเรื่องพ้ืนฐานส าคัญเบื้องต้น ซึ่งส่งผลต่อแนวทาง ขอบเขต และการ
ก าหนดวัตุประสงค์ของการปฏิบัติงานที่จะตามมา 

นิยามและความหมายของ “Facility” หมายถึง เป็นสิ่งปลูกสร้างเพ่ือตอบสนอง
การใช้งานเฉพาะการณ์  หรือเพ่ือให้บริการอย่างใดอย่างห นึ่ ง โดยเป็นค าที่ ก าหนดขึ้นเมื่อ
คริสต์ศษตวรรษที่ 16 ที่อาจมีรากศัพท์มาจากค าในภาษาฝรั่งเศส “Facilité” หรือในภาษาละติน 
“Facilitas” (Facility Perspective, 2007) สิ่งที่เน้นส าคัญของนิยามนี้ คือ วัตถปุระสงค์ในการมีและ
การท าหน้าที่ของ Facility แต่ค าจัดกัดความของ Longman (2003) แสดงให้เห็นว่า Facility ไม่
จ าเป็นต้องหมายความถึงแต่สิ่งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือที่เป็นกายภาพเท่านั้น ยังอาจหมายถึงสิ่งที่เป็น
การบริการได้อีกด้วย 

จากค าจ ากัดความข้างต้น เห็นได้ว่า ความหมายของ Facility นั้นอาจแตกต่าง
กันในเรื่องของรายละเอียดตามแต่บริบท ซึ่งหมายความครอบคลุมตั้งแต่ส่วนที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือที่
เป็นกายภาพ เช่น อาคาร พื้นที่ท างาน ระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ไปจนถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกของเมือง และส่วนที่เป็นการปฏิบัติงานหรือการบริการ ที่เกี่ยวพันกับส่วนกายภาพให้
สามารถใช้การได้  
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แต่บริบทของ “Facility” ในวิจัยนี้ หมายถึง พ้ืนที่ในการท างาน สถานที่ และ
บริเวณโดยรอบ อุปกรณ์ในการท างานต่างๆ รวมทั้งงานบริการสนับสนุนที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจพ้ืนที่
การท างานร่วมกัน หรือ โคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่เป็นธุรกิจการบริการส าหรับการท างานร่วมกันที่ช่วย
อ านวยความสะดวกส่งเสริมให้การท างานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้วเรียกว่า “ระบบ
กายภาพของพ้ืนที่การท างาน” โดยพื้นฐานแล้ว Facility ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ  

2.3.2.1 ทรัพยำกรอำคำร (Physical resource)  
หมายถึง ส่วนที่เป็นปัจจัยกายภาพทั้งหมด ทั้งสิ่งก่อสร้างและวัตถุที่

ประกอบรวมกันขึ้นเป็นสถานที่ จัดขึ้นไว้เพ่ือรองรับกิจกรรม และวัตถุประสงค์ในการณ์ใดการณ์หนึ่ง 
โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย 

- อาคาร / พื้นที่อาคาร 
- ระบบประกอบอาคาร ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 
- ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟท์ และระบบสื่อสาร 
- ระบบสุขาภิบาล 
- ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง 
- พ้ืนที่โดยรอบ ภูมิทัศน์ และสวน 
- เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ภายในอาคาร 
- ฯลฯ 

2.3.2.2 งำนปฏิบัติกำร/บริกำร (Support services)  
หมายถึง กิจกรรมที่ให้บริการเพ่ือรองรับการท างาน และการใช้อาคาร 

เพ่ือให้อาคารสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เมื่อ
เข้าใช้อาคาร อาจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

- งานดูแลรักษาอาคาร (Operations & Maintenance services) 
- งานบริการอาคาร (Building use services) 
- งานบริการเฉพาะ (Customized services) 
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ภาพที่ 2.9 แสดงองค์ประกอบของทรัพยากรอาคาร และ งานปฏิบัติการ/บริการ  
(เสริชย์ โชติพานิช, 2547) 
 

2.3.3 งำนบริกำร/ปฏิบัติกำรอำคำร (Facility services)  
ถึงแม้ว่า ตัวอาคารและระบบประกอบอาคาร นั่นเป็นองค์ประกอบของการ

ท างานในทุกองค์กร แต่การใช้อาคารย่อมเป็นไปไม่ได้เลยหรือเป็นไปได้ยากล าบาก หากขาดการ
ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรอาคาร ที่ให้อาคารนั้นอยู่ในสภาพเหมาะสมและพร้อมใช้งาน ระบบ
อาคารที่พร้อมใช้งานนั้น ต้องไม่ติดขัดทั้งสภาพภายในและภายนอกอาคาร และสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานอาคาร 

งานบริการ/ปฏิบัติการอาคาร (Facility services) หมายถึง กิจกรรมการบริการ
และปฏิบัติงานต่างๆ ภายในอาคาร ที่มารองรับการใช้งานของผู้ใช้อาคาร และท าให้อาคารสามารถใช้
งานได้ โดยท าให้ผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวกปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เมื่อเข้าใช้อาคาร
ประเภทของงานบริการ/ปฏิบัติการอาคาร อาจจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่  กลุ่มงานบริการ
สนับสนุน (Support services) งานดูแลและบ ารุงรักษา (Facility Operation & Maintenance) 

ทรัพยำกร 
อำคำร 

สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ที่จอดรถ 

ภูมิทัศน์พื้นที่
ภายนอก 

พื้นที่ 

อุปกรณ์
ประกอบพื้นที ่

อาคารระบบ
ประกอบ
อาคาร 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

บริการสนับสนุน 

Operations &  
Maintenance 

-บริการการประชุม 
-บริการส านกังาน 
-บริการงานพธิีการ 
-บริการประสานงาน
หน่วยงานราชการ 
-ฯลฯ 

-ควบคุมการท างาน 
-บ ารุงรักษา 
-ซ่อมแซม 

-รักษาความปลอดภัย 
-ท าความสะอาด 
-ก าจัดแมลง  
-ก าจัดขยะ  
ฯลฯ 

บริการอาคาร 
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ในการศึกษาเกี่ยวกับ กลุ่มงานบริการสนับสนุน (Support services) ที่เกิดขึ้น
ภายในธุรกิจพ้ืนที่การท างานร่วมกัน หรือ โคเวิร์คกิ้งสเปซ ให้อยู่ในสภาพเหมาะสมและพร้อมใช้งาน 
และสนองความต้องการของผู้ใช้งานตลอดเวลา โดยการศึกษาถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในแง่ของ
กายภาพของอาคารและกลุ่มงานบริการสนับสนุน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 แสดงขอบเขตการศึกษาเรื่อง กลุ่มงานบริการสนับสนุน (Support services)  จาก
ประเภทงานบริการปฏิบัติการอาคาร (เสริชย์ โชติพานิช, 2547) 

 
2.3.3.1 กลุ่มบริกำรสนับสนุน (Support services) 

ประกอบด้วยงานบริการ ดังนี้ 
(1) งำนบริกำรอำคำร (Building use services) 

เป็นบริการขั้นพ้ืนฐานที่อาคารจัดด าเนินการ เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัย ประเภทของงานบริการระดับพ้ืนฐานที่พบได้ทุกอาคาร ได้แก่ 

- การรักษาความสะอาด (Cleaning) การปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาด 
พ้ืนที่และอาคารให้ปราศจากสิ่งสกปรก เป็นส่วนหนึ่งของการบ ารุงรักษาให้อาคารอยู่ในสภาพที่ดี 
ครอบคลุม การด าเนินการงานรักษาความสะอาด มีทั้งปฏิบัติงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าเดือน หรือตามแผนงานที่องค์กรก าหนดไว้ 

งำนบริกำร/ปฏิบัติกำรอำคำร 
(Facility services) 

งานดูแลและบ ารุงรักษา  
(Facility Operation & Maintenance) 

กลุ่มบริกำรสนับสนุน  
(Support services) 

งานบริการอาคาร  
(Building use services) 

งานบริการส านักงาน/บริการอื่น 
(Office/Customised services) 

งานดูแลการท างานระบบประกอบ
อาคาร (Engineering operations) 

งานบ ารุงรักษา 
(Maintenance) 

- Cleaning   - Waste disposal 
- Security  - Landscape / Gardening 

- Messenger - Reception 
- Operator - Transport 
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-  การรักษาความปลอดภัย (Security) การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยท าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร และอาคาร หรือแม้
กระทั้งระบบควบคุมการดูแลรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ 

- การก าจัดแมลงและสัตว์รบกวน และควมคุมโรคสัตว์ (Pest control) 
การป้องกันและก าจัดสัตว์ที่สร้างความร าคาญ และอาจน าโรคมาสู่ผู้ใช้อาคาร เน้นไปที่การก าจัด
ปลวก หนู แมลงสาบ ยุงและแมลงอ่ืน ๆ ภายในพ้ืนที่อาคาร ในบางสถานที่ยังหมายรวมไปถึงการ
ควบคุมโรคสัตว์ หรือการป้องกันไม่ให้สัตว์โดยรอบพ้ืนที่ เป็นโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร 

- การก าจัดขยะ การหมุนเวียนสิ่งของเหลือใช้ (Waste disposal) การ
คัดแยกขยะและสิ่งของหลือใช้ เพ่ือการน ากลับมาใช้ โดยการจัดหาผู้มาด าเนินการเก็บขยะ 

- การดูแลรักษาสวนและพ้ืนที่โดยรอบ (Landscape maintenance/ 
Gardening) การปฏิบัติงานด้านดูแลรักษาสวนและพ้ืนที่โดยรอบนั้น มีภาระงานที่ครอบคลุมไปถึง 
การจัดสวน การออกแบบสวน การดูแลรักษา การตกแต่งดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ และการก าจัดแมลง
และวัชพืช 
 

(2) งำนบริกำรส ำนักงำนและบริกำรอ่ืน (Office/Customised services) 
เป็นอีกหมวดหนึ่งของงานบริการสนับสนุน เป็นบริการสนับสนุนการ

ท างานขององค์กรผู้ใช้อาคาร ได้แก่ 
- บริการรับส่งเอกสาร (Mail and messenger service) 
- บริการแม่บ้านส านักงาน (Office housekeeping) 
- บริการต้อนรับและประชาสัมพันธ์ (Reception) 
- บริการรับต่อโทรศัพท์ (Operator) 
- บริการขนย้ายส านักงาน (Churn service/Porterage)  
- บริการจองห้อง และบริการจองห้องประชุม 
- บริการจัดท าและส าเนาเอกสาร (Reprographics) 
- บริการจัดเก็บเอกสาร (Records management) 
- บริการขนส่งพนักงาน  
- ฯลฯ 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ (Satisfaction) 
 

2.4.1 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ (Satisfaction)  
มีนิยามความหมายของนักวิชาการ กล่าวความหมายของความพึงพอใจไว้

มากมาย Boone & Kurtz (1998) อธิบายว่า ความพึงพอใจ เป็นผลลัพท์จากการใช้สินค้าหรือบริการ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า และ Hill & Alexander 
(2000) กล่าวถึงความพึงพอใจของลูกค้าไว้ว่า คือการวัดการท างานโดยรวมของสินค้าหรือบริการ จาก
ความต้องการของลูกค้า  

Schmitt (2003) อธิบายถึง ความพึงพอใจ ว่าเป็นมุมมองที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ 
ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบคุณประโยชน์ ในความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการ หาก
สินค้าหรือบริการให้คุณประโยช์ต่ ากว่าความคาดหวังของลูกค้าจะท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ แต่
หากคุณประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการให้คุณประโยชน์ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า 
ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการนั้น 

อีกหนึ่งนิยามของ Solomon (2013) ที่กล่าวถึง ความพึงพอใจ ว่าเกิดจาก
ความรู้สึกโดยรวมที่ผู้บริโภคมีเกี่ยวกับสินค้า ภายหลังการซื้อสินค้าหรือหลังจากการรับบริการ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่อธิบายถึงเกี่ยวกับ ความพึงพอใจว่า 
โดยทั่วไปแล้วความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลเมื่อได้รับความสุขหรือความผิดหวัง ซึ่งเกิดจาก
การเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวัง (Expectation) ในผลลัพธ์ของสิ่ งที่ต้องการหรือ
ประสบการณ์ (Experience) ที่เคยได้รับมา ถ้าหากการรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการนั้นพอดีกับความคาดหวัง 
ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ และในด้านการศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการพ้ืนที่การท างาน
ร่วมกัน Pestalozzi (2014) ได้กล่าวถึงการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การ
ท างานร่วมกัน ในด้านจิตวิทยาเชิงบวกหรือการศึกษาความพึงพอใจ ชี้ชัดให้เห็นว่า กลุ่มคนท างาน
อิสระสามารถใช้พ้ืนที่ท างานร่วมกันนั้นเพ่ือสนับสนุนความต้องการส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความสมบูรณ์ของความสัมพันธ์โดยเฉพาะ ความ
เป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล และชุมชน จากแนวทางการปฏิบัติที่ถูกน ามาใช้ในพื้นที่การท างานร่วมกัน 
เพ่ือที่จะปลูกฝังเกิดเป็นกลุ่มสังคมในการท างานรูปแบบใหม่ 

ด้วยเหตุนี้ Vicher (2006) จึงได้วิเคราะห์ถึงกายภาพของสถานที่ท างาน รูปแบบ
การท างาน และจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ โดยระบุถึงลักษณะของสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับความสะดวกสบาย ความพอเหมาะพอดี ระหว่างสถานที่ท างานกับคนท างาน การตัดสินใจและ
ความต้องการสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ส่งผลต่อความคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ที่แปลก
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ใหม่ ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นความรู้สึกสบาย หรือการผ่อนคลายความตึงเครียดในการ
ท างาน อาจถือได้ว่าเป็นความเหมาะสม และสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการพื้นที่การท างาน 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการพ้ืนที่การท างานร่วมกัน นั้น
หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงการประเมินค่า
ความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งนั้น ที่เป็นไปในเชิงบวกหรือลบก็เป็นได้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับ
ความรู้สึกดี ได้รับความสุข ความสะดวกสบาย จากสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน รวมถึงความ
เป็นอยู่ที่ดีตลอดระยะเวลาของการมาใช้บริการ ที่สามารถท าให้ผู้ใช้บริการนั้นท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ในทุก ๆ ด้านของการท างาน อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ในการท างานกับเพ่ือนร่วมงานใหม่ ๆ เกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยรูปแบบเครือข่ายอีกด้วย 

2.4.1.1 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (Customer satisfaction) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ นั้นหมายถึง ระดับความรู้สึกของลูกค้าที่

เกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือจากการท างานของ
ผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า (พรรณราย ทรัพยะประภา , 2548) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดความรู้สึกดีในคุณค่าหรือประโยชน์ ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้น
เท่ากับหรือมากกว่าความคาดหวังจากประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ แต่หากผลที่ได้รับจากสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ ากว่าความคาดหวัง ผู้ใช้บริการจก็จะรู้สึกถึงความไม่พึงพอใจ 

จากความหมาย ความพึงพอใจ ของ Hill & Alexander (2000) ก็ได้
เสนอว่าความพึงพอใจของลูกค้า เป็นมุมมองของลูกค้าซึ่งอาจจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น การวัดความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นการวัดการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กรหรือตราสินค้าในฐานะที่เป็นผู้จัดสรรสินค้าให้กับลูกค้า 

และในขณะที่ Boone & Kurtz (1998) ก็ได้เสนอ ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ไว้เช่นกันว่า เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ไม่อยู่นิ่ง เนื่องจากความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่
เสมอ ซึ่งหากตราสินค้าใดได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้ว่าจะมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ก็จ าเป็นต้องมี
ระบบในการตรวจสอบดูแล และวัดการท างานภายในอย่างต่อเนื่อง โดยการวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าโดยรวมนั้น มีขั้นตอนในการด าเนินงานอยู่ 3 ขั้นตอนได้แก่ การเข้าใจในความ
ต้องการของลูกค้า การรับผลตอบรับจากลูกค้า และการติดตั้งโปรแกรมการวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจของลูกค้า คอตเลอร์ (Kotler, 1994) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้  ความพึงพอใจ คือระดับของบุคคลอันเป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหว่างผลงานที่ได้รับรู้จากสินค้าหรือบริการ กับความคาดหวังของบุคคลนั้น  ๆ ดังนั้น
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะสัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่างการบริการที่รับรู้กับความ
คาดหวัง ซึ่งลูกค้าสามารถรู้สึกถึงระดับความพึงพอใจใน 3 ระดับ ดังนี้   

1.) ได้รับผลที่ต่ ากว่าความคาดหวัง ผู้ใช้บริการจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ 
2.) ได้รับผลเท่ากับความคาดหวัง ผู้ใช้บริการจะเกิดความรู้สึกพอใจ 
3.) ได้รับผลที่สูงกว่าความคาดหวัง ผู้ใช้บริการจะเกิดความรู้สึกพอใจมาก 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่

ช่วยท าให้งานธุรกิจการให้บริการพื้นที่การท างานร่วมกันนั้นประสบความส าเร็จ ความพึงพอใจ จึงถือ
ได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จในงานบริการ คือ จ านวนผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการ 
ผู้บริหารที่ดีจึงควรศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
อย่างลึกซึ้ง ยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการที่ดีตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ แล้วยังท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกดีในการท างาน และมั่นใจว่าการท างานในพ้ืนที่การท างานร่วมกันนั้นจะเกิด
ประสิทธิผลจากประสิทธิภาพของการบริการที่ได้รับ ศิวารัตน์ ณ ปทุม สุรกิจ เทวกุล และปริญ ลักษิ
ตานนท์ (2550) ได้สรุประดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
 
 
 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร   =           บริการที่ลูกค้าได้รับ 
  (Customer satisfaction)                ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 
 
ภาพที่ 2.11 กรอบแสดงแนวคิดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของ ศิวารัตน์ ณ ปทุม  
สุรกิจ เทวกุล และปริญ ลักษิตานนท์ (2550) 
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2.4.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือในกำรวัดควำมพึงพอใจ 
เครื่องมือในการติดตามและการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เปนวิธีการ

ที่จะติดตามวัดผล และค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู ้ใช้บริการที ่มีต่อการให้บริการ จะเกิดผลได้หรือไม่นั ้นต้องพิจารณาถึงลักษณะการ
ให้บริการในด้านปัจจัยต่าง ๆ ของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม หรือแม้แต่สภาพเเวดล้อมทางด้านจิตใจ อัน ประกอบด้วยระดับ
ความรู้สึกพึงพอใจของผู้ใช้บริการของแต่ละบุคคล การวัดความพึงพอใจอาจกระท าได้หลายวิธี  
ดังนี้ (ภณิดา ชัยปัญญา, 2541) 

2.4.2.1 กำรใช้แบบสอบถำม (Questionnaires)  
การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย 

โดยการขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด
ค าตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าถามที่ถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่
ต้องการทราบหรือที่เก่ียวกับการให้บริการ (เป็นทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ ขึ้นอยู่กับ
ค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม) 

2.4.2.2 กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่วัดถึงระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจผู้ตอบค าถามให้ตรง
กับข้อเท็จจริงวิธีนี้ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง (วิธีการเชิงคุณภาพ) 

2.4.2.3 กำรสังเกตกำรณ์ (Observation)  
การสังเกตการณ์ (Observation) ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผู้มาใช้บริการโดยวิธีการสังเกตดูพฤติกรรมก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ และหลังจากรับบริการ
แล้ว เช่น สังเกตสีหน้า ท่าทางการพูดการวัดความพึงพอใจวิธีนี้ต้องท าอย่างจริงจัง จึงจะสามารถ
ประเมินถึงความพึงพอใจของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง (วิธีการเชิงปริมาณ) 

2.4.3.4 มำตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
จากทฤษฎีมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท คิดค้นขึ้นโดยนักจิตวิทยาสังคม

ชื่อ เรนซิส ลิเคอร์ท (Rensis Likert, 1967) มาตรวัดชนิดนี้เรียกได้หลายอย่าง ได้แก่ Likert Scale, 
Likert type, Summated Rating Scale เป็นมาตรวัดเจตคติที่ ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะ
สะดวก สร้างง่าย รวดเร็ว สร้างให้มีความเป็นเอกพันธ์ง่าย การตรวจให้คะแนนไม่ยุ่งยาก ยอมให้
ผู้ตอบได้พิจารณาระดับความมากน้อย ของความรู้สึกของตนเอง และมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง  
(ปราณี ทองค า, 2539)  
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มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้วัดเจตคติเป็นการวัด
โดยใช้ข้อความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้นแล้วให้
บุคคลนั้นแสดงความรู้สึกต่อข้อความดังกล่าว การตอบสนองข้อความนั้นอาจเป็นไปได้ทั้ง 5 ระดับ คือ 
พอใจมาก พอใจ ไม่รู้สึกทั้งพอใจและไม่พอใจ ไม่พอใจ และไม่พอใจมาก กับข้อความนั้น จากนั้น
น ามาประมวลผลรูปแบบค่ารวม (Summative model) หรือ ค่าฉลี่ย (Average) เป็นหลัก  

ลิเคอร์ท ได้พบว่า ค่าของหน่วยวัดซึ่งใช้หน่วยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็นเกณฑ์นั้น เมื่อเทียบกับคะแนนที่จัดอันดับของการตอบสนองแบบ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 นั้น มี
สหสัมพันธ์กันสูง มากถึง 0.99 ซึ่งสามารถที่จะใช้แทนกันได้ (Icek and Fishbien, 1980) ดังนั้น 
มาตรวัดเจตคติของลิเคอร์ทจึงประกอบด้วยข้อความคิดเห็นหลาย ๆ ข้อ แต่ละข้อมีคุณค่าเจตคติตาม
สเกลระดับของความต่อเนื่องจาก ไม่พอใจมาก (Extremely unsatisfied) ไม่พอใจ (Unsatisfied)    
ไม่รู้สึกทั้งพึงพอใจและไม่พึงพอใจ (Neutral) พอใจ (Satisfied) และพอใจมาก (Extremely satisfied)  

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12 ค่าของหน่วยวัดคุณค่าเจตคติตามสเกลระดับของความต่อเนื่อง (Noll, 1965) 

 
(1) กำรเลือกค ำถำม  

ค าถามที่สร้างขึ้นในตอนแรกนี้ จะน าไปใช้เป็นแบบสอบถามเจตคติยัง
ไม่ได้ ต้องน าค าถามเหลานี้ไปทดลองดูก่อนว่า ค าถามแต่ละข้อนั้นจะเชื่อถือได้หรือไม่ และสามารถวัด
เจตคติที่ต้องการจะวัดได้หรือไม่เพียงไร โดยการน าข้อความไปทดลองใช้กับผู้ตอบที่มีลักษณะพ้ืนฐาน
คล้ายกับกลุ่มที่เราจะศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือประเมินคุณภาพของแต่ละข้อความ  
(วิเชียร เกตุสิงห, 2530)  

(2) ข้อดีของมำตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท คือ 
1) สร้างได้ง่าย สะดวกในการน าไปใช้ และวิเคราะห์ผล  
2) ไม่ต้องหากลุ่มทีจ่ะน ามาตัดสินเพ่ือก าหนดค่าประจ าขอ  
3) ไม่ต้องค านวณค่าประจ าข้อ ซึ่งช่วยลดภาระงานลงมาก  
4) สามารถวัดเจตคติได้แน่นอนกว่ามาตรวัดเจตคติแบบเธอร์สโตน 

เพราะผู้ตอบต้องตอบ ทุกข้อความ ในขณะที่วิธีของเธอร์สโตนเลือกตอบเพียงบางข้อ ผู้ตอบจึงมี
โอกาสบิดเบือนความจริงได้ มากกว่าวิธีของลิเคอร์ท  

            ไม่พอใจมาก             ไม่พอใจ                         พอใจ         พอใจมาก 
 

ไม่รู้สึกทั้งพึงพอใจ  
และไม่พึงพอใจ 
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5) มีความเชื่อมั่นสูง ใช้เพียงไม่ก่ีข้อก็มีความเชื่อถือได้สูงพอ ๆ กับเทคนิค
อ่ืน ๆ ที่ใช้จ านวนขอมาก  

6) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวัดเจตคติที่มีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างกว้างขวาง ทั้งยังสามารถวัดไดท้ั้งทิศทางและปริมาณความมากน้อยของเจตคติได้อีกด้วย  

7) การตรวจให้คะแนนไม่ยุ่งยาก ยอมให้ผู้ตอบได้พิจารณาระดับความ
มากน้อยของความรู้สึกของตนเอง (Mehrens and Lehmann, 1984) 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการพัฒนาการใช้มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท คือ 
ต้องการให้นักวิจัยได้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้ประเมิน และสิ่งที่มุ่งประเมิน ซึ่งนอกจากจะใช้ใน
การวัดเจตคติแล้ว ในปัจจุบันงานวิจัยส่วนใหญ่ยังนิยมใช้มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ทในลักษณะที่เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นอีกด้วย โดยใช้กับผู้ตอบจ านวนมาก เมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะชี้แจงหรือ
อธิบายแก่ผู้ตอบจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของ
เครื่องมือประเภทนี้ คือจะต้องสร้างข้อค าถามให้ชัดเจนที่สุดและเลือกใช้ประเภทกับจ านวนค าตอบให้
เหมาะสมกับเนื้อหาค าถาม และคุณลักษณะของผู้ตอบ รวมทั้งควรเพ่ิมเติมวิธีการวัดความคงที่ในการ
ตอบของผู้ตอบไว้ในแบบสอบถามด้วยเพ่ือการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล ซึ่งกระบวนการ
ทั้งหมดนีเ้ป็นขั้นตอนส าคัญท่ีท าให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น 

(3) ค่ำควำมเชื่อม่ันของมำตรวัด 
เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนต่าง ๆ จนกระทั่ง

ได้แบบสอบถามประเภทมาตรวัดแล้ว ลักษณะพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างจะต้องตรวจสอบ
แบบสอบถามก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ต้องการศึกษาก็คือความเชื่อมั่น 
(Reliability) ทั้งนี้ เนื่องจากในการวัดทางพฤติกรรมศาสตร์และการวัดทางจิตพิสัย (Affective 
domain) ผู้วิจัยไม่สามารถวัดสิ่งที่ ต้องการวัดได้โดยตรง และสิ่งที่ถูกวัดก็ ไม่คงที่แน่นอน มัก
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา เหตุการณ์ และสถานการณ์อยู่เสมอ ดังนั้นการศึกษาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะผู้วิจัยจะสามารถประมาณระดับความสอดคล้อง หรือความแม่นย า
ของเครื่องมือที่สร้างขึ้นมา เนื่องจากแบบสอบถามประเภทมาตรวัดหรือมาตรประมาณค่า สามารถ
แปลงผลการตอบเป็นคะแนนได้ จึงสามารถประมาณค่าความเชื่อมั่นได้ สวนจะใช้วิธีการประมาณค่า
ความเชื่อมั่นแบบใดก็ขึ้นอยูกับความมุ่งหมายของผู้วิจัยและลักษณะของเครื่องมือ (Guilford, 1954) 
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ค่าความแปรปรวนที่เกิดจากการตอบแบบวัดนั้น เกิดจากสาเหตุ 6 ประการ 
ใหญ ่ๆ คือ (ธารทิพย ประเสริฐสม, 2522)  

1) ความรู้สึกในเรื่องการเสี่ยง โดยบางคนพยายามตอบค าถามเป็นกลาง 
เพ่ือป้องกนัการเสียหาย  

2) ความเข้าใจไม่ตรงกันในความหมายของภาษา  
3) แรงจูงใจในการตอบ (Impulsion) โดยการให้เลือกตอบ อาจท าให้

บางคนบุคคลเลือกตอบไปโดยมิไดค้ิดอะไรเลย 
4) การยอมรับ (Acquiescence) บุคคลที่มีลักษณะเห็นชอบด้วยกับ

บุคคลอ่ืนจะเลือก ค าตอบประเภทที่สอดคล้องกับเรื่องที่ตอบได้ถูกต้องมากกว่าประเภทที่ไม่เห็น
สอดคล้องกับเรื่องที่ถาม  

5) ปัญหาในเรื่องเวลาที่ให้ตอบหรือเวลาที่ก าหนดไว้อาจจะท าให้การตอบ
ไม่ถ่ีถ้วน  

6) ความรู้สึกที่ซ่อนเร้น (Falsification) ซึ่งหมายถึงว่าผู้ตอบอาจจะ
พยายามแสดงลักษณะที่ดีของตน และพยายามบดบังส่วนเสียของบุคลิกภาพ ซึ่งจะท าให้ไม่ได้ลักษณะ
ทีแ่ท้จริงของผู้ตอบ 

ดังนั้น ในการสร้างและการใช้แบบวัดแบบต่าง ๆ นอกจากจะต้องค านึงถึงตัว
แปรต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีตัวแปรอีกบางตัวที่มีอิทธิพลต่อค่าความเชื่อมั่นของมาตรวัด 
ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างของกลุ่มผู้ตอบ (Group homogeneity) และการเดา (รัตนา ศิริพานิช, 2533) 

ในการศึกษาผลของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถ
ศึกษาผลของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้จากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในรูปแบบของ
มาตรวัดระดับความพึงพอใจ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภาพรวมในการถามค าถาม
ต่าง ๆ จากแบบสอบถาม 
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2.5 แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)  
 
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)  ของ 

เฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herberg, 1959) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของ
ผู้ใช้บริการภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่มีต่อการท างาน โดยสมมติฐานตามทฤษฎีของ เฮอร์เบิร์ก เชื่อว่า 
การทีผู่้ปฎิบัติงานสามารถปฎิบัติงานได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เกิดขึ้นจากความพึงพอใจของผู้ปฎิบัติ
งาน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพ่ิมความสนใจ และเพ่ิมความกระตือรือร้นในการท างานมาก
ขึ้น ย่อมท าให้ผลผลิตสูงขึ้น และในทางตรงกันข้ามหากเกิดความไม่พอใจในงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิด
ผลเสียท าให้ผู้ปฎิบัติงานไม่สนใจ และไม่กระตือรือร้นในการท างาน ดังนั้น ผู้วัจัยจึงศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีสองปัจจัยนี้ เพ่ือระบุความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการ
ท างาน และกลุ่มงานบริการสนับสนุนที่ท าให้ผู้ใช้บริการภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซเกิดความพึงพอใจ  

2.4.1 หลักและแนวคิดที่เกี่ยวกับทฤษฎีสองปัจจัย ของ เฮอร์เบิร์ก   
ทฤษฎีสองปัจจัย ของ เฮอร์เบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) มีการ

พัฒนาในปี ค.ศ. 1950-1959 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน อันประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ 
แนวคิดที่มีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความไม่พึงพอใจ (No satisfaction) ที่
ได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) และแนวคิดที่มีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ 
(Dissatisfaction) ไปยังความไม่พึงพอใจ (No dissatisfaction) ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอนามัย 
(Hygiene factors) ประกอบด้วย  

2.4.1.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors)  
 ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) หรือ ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น (Motivators) ใน

การท างานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการท างาน เป็นปัจจัยภายในหรือความต้องการภายใน
ของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดความพึงพอใจขณะท างาน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน และเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการท างานของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ได้แก่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสมาธิขณะท างาน เกิดความเป็น
ส่วนตัว เกิดความสะดวกสบายขณะท างาน ที่ท าให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อผู้ปฏิบัติงาน 

2.4.1.2 ปัจจัยอนำมัย (Hygiene factors) 
ปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) หรือ ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance factor) ที่

เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการท างาน เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจขณะท างาน และไม่
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่พอใจ แต่ไม่สามารถสร้าง
หรือท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานแบบปัจจัยจูงใจได้ ได้แก่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรบกวน เกิดการ
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ท างานที่ล่าช้า  เกิดความเสียหายต่องานที่ท า หรือแม้กระทั้งเกิดความสะดวกสะบาย ในด้านต่าง  ๆ
ขณะท างาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.13 ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจและปัจจัยอนามัย ตามทฤษฎีสองปัจจัย ของ เฮอร์เบิร์ก 
(Herzberg’s Two-Factor Theory) ทีเ่กี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 
 

ภาพข้างต้นนี้ แสดงถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจและปัจจัยอนามัย ตามทฤษฎีสอง
ปัจจัยของ เฮอร์เบิร์ก ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจขณะใช้บริการ ของผู้ใช้บริการ
ภายในโคเวิร์คก้ิงสเปซ เมื่อใดทีป่ัจจัยจูงใจ (Motivator factors) มีเพ่ิมข้ึนมากกว่าระดับที่ควรจะเป็น
จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ แต่
ในทางกลับกันเมื่อใดที่ ปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) ลดต่ าลงกว่าระดับที่ควรจะเป็นจะท าให้
ผู้ใช้บริการภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ เกิดความไม่พอใจขณะการปฏิบัติงาน รู้สึกถึงความเบื่อหน่าย ไม่มี
แรงกระตุ้น และเกิดความรู้สึกไม่อยากท างาน จนอาจเป็นสาเหตุท าให้ผู้ใช้บริการเลือกที่จะไม่ใช้
บริการในครั้งต่อไป  

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ได้รับแรงจูงใจ ท าให้ท างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
แต่ไมไ่ดร้ับแรงจูงใจ 

ในการท างาน 

ผู้ใช้บริการม ี
ความไม่พึงพอใจ 

และไม่ได้รับแรงจูงใจ 
ในการท างาน 

ปัจจัยอนำมัย (Hygiene factors) 
- ก่อให้เกิดการรบกวน 
- เกิดการท างานท่ีล่าช้า 
- เกิดความเสียหาย  
- เกิดความไม่สะดวกสะบาย ในดา้นต่างๆ 
- ท าให้เสียความรู้สึก 
- ฯลฯ 

ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) 
- ท าให้เกิดสมาธ ิ
- ท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตัว 
- ท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย 
- ช่วยเพิ่มความสนใจ และความกระตือรือร้น 
- ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์ และไอเดยีใหม่ๆ 
- ท าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสดุ 
- ท าให้เกิดความประทับใจ 
- ฯลฯ 
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บทที่ 3 
วิธีกำรวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานอาคาร: กรณีศึกษา โคเวิร์คก้ิงสเปซ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร” โดยรวบรวมข้อมูล จากการส ารวจ (Field survey) ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และงานบริการสนับสนุนของโคเวิร์คกิ้งสเปซ โดยการศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีศึกษา 
ทั้งหมด 10 แห่ง และจากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ประเมินผลความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการก าหนดจ านวนโควต้า (Quota sampling) สรุปวิเคราะห์ร่วมกับหลักการและทฤษฎี
โดยการพรรณา (Descriptive) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) สรุปเป็นแนวทางใน
การออกแบบและการจัดการงานบริการสนับสนุน 

 
3.1 กำรก ำหนดพื้นที่ศึกษำ 
 

ในการศึกษาวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกก าหนดพ้ืนที่ศึกษาโคเวิร์คกิ้งสเปซ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของธุรกิจการค้า ย่านที่พักอาศัย และแหล่งช้อปปิ้งชั้นน า จากการศึกษาถึงกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของ 
โคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่ส่วนใหญ่แล้วต้องการความยืดหยุ่นจากการร่วมงานกับเพ่ือนร่วมงานใหม ่ๆ สถานที่
ที่อ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการในการท างาน การเดินทางที่ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย นั้นเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญในการเลือกท าเลที่ตั้งของโคเวิร์คกิ้งสเปซ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 ระบบขนส่งมวลชนแบบราง หรือ รถไฟฟ้า BTS (Bangkok Mass Transit System) 
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โดยท าการเก็บข้อมูลจากโคเวิร์คกิ้งสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับ
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ดังนี้ สถานีสะพานควาย สถานีอารีย์ สถานีพญาไท สถานีราชเทวี สถานี
สยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีชิดลม และสถานีสุรศักดิ์ ทั้งหมด 10 แห่ง (ภาพที่ 3.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 โคเวิร์คกิ้งสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกรณีศึกษาทั้ง 10 แห่ง 
 
3.2 กลุ่มตัวอย่ำงในงำนวิจัย   
 

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ ผู้ใช้บริการภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่ไม่สามารถระบุเจาะจง
ถึงช่วงวัย เพศ หรือกลุ่มอาชีพได้ เพราะโคเวิร์คกิ้งสเปซแต่ละแห่งมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งจ านวนของผู้ใช้บริการที่แน่นอนในการศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลงานวิจัยเป็นรูปแบบการก าหนดจ านวนโควต้า (Quota sampling) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ (Users) ภายในพ้ืนทีโ่คเวิร์คกิ้งสเปซ จ านวน 20 คน ต่อ โคเวิร์คกิ้งสเปซ 1 แห่ง  
  



Ref. code: 25605916033128TSQ

47 
 

 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำวิจัย 
 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary data) โดยการเก็บข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจ และการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประเมินผลการวิจัยและ
อภิปรายผลร่วมกับแนวคิดและทฤษฎี 
 

3.3.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่ง

เป็นการเก็บข้อมูลขึ้นมาใหม่จากแหล่งข้อมูลโดยตรง มีจุดประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลทางด้าน
สภาพแวดล้อมกายภาพ และงานบริการสนับสนุนของโคเวิร์คกิ้งสเปซ เพ่ือใช้ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดในการออกแบบและบริหารจัดการ 
โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

3.3.1.1 กำรส ำรวจ (Field survey) 
การเก็บข้อมูลจากการส ารวจ ผู้วิจัยใช้วิธีการข้อมูลขึ้นมาใหม่จากแหล่งข้อมูล

โดยตรงทีไ่ด้จากการส ารวจ และการสอบถามผู้ดูแล โคเวิร์คกิ้งสเปซ โดยท าการส ารวจข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับโคเวิร์คกิ้งสเปซ โดยท าการส ารวจข้อมูล ดังนี้ 

- ที่ตั้ง  
- ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ  
- ขนาดพ้ืนที ่
- ประเภท/รูปแบบอาคาร  
- องค์ประกอบของพ้ืนที่  

(2) ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับสภำพแวดล้อมกำยภำพ โดยท าการส ารวจข้อมูล ดังนี้  
- ประเภทของแสงสว่าง  
- ประเภทความดังของเสียงรบกวน 
- อุณหภูมิของอากาศภายใน 
- ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
- อุปกรณ์ในการท างาน 
- การปรับใช้งานของพ้ืนที่ท างาน 
- ลักษณะของงานออกแบบตกแต่งภายใน 
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(3) ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับงำนบริกำรสนับสนุน โดยท าการส ารวจข้อมูล ดังนี้ 
- งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
- งานดูแลรักษาความสะอาด 
- งานดูแลภูมิทัศน์ 
- จ านวนพนักงาน 
- งานบริการฝากเก็บของ/อุปกรณ์ในการท างาน 
- งานบริการรับส่งผู้ใช้บริการ 

(4) ข้อมูลอ่ืน ๆ ในการส ารวจข้อมูลภาคสนามโคเวิร์คกิ้งสเปซ บางแห่งอาจ
มีข้อมูลที่แตกต่างไปจากหัวข้อที่กล่าวมา 

 
3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำวิจัย 

ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพและงาน
บริการสนับสนุนของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง  

3.3.2.1 กำรใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ (Satisfaction questionnaire) 
การเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยเลือกใช้ค าถามแบบปลายปิด 

(Close-ended questions) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended questions) โดยแบ่ ง
ประเด็นค าถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

(1) ข้อมูลส่วนตัว ดังนี้ 
- อาชีพ 
- ระยะเวลาในการใช้บริการ 
- วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ (ท างานคนเดียว/ท างานเป็นทีม) 
- การเลือกใช้พื้นที่ท างาน (พ้ืนที่ท างานร่วมกัน/ห้องประชุม) 
- การเดินทางมาใช้บริการ 
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(2) ควำมพึงพอใจ ต่อสภาพแวดล้อมกายภาพและงานบริการสนับสนุน แต่
ละพ้ืนที่ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่ใช้บริการ ดังนี้ 

- พ้ืนทีต่้อนรับ  
- พ้ืนที่การท างานร่วมกัน/ห้องประชุม/ห้องท างานส่วนตัว 
- พ้ืนทีท่านอาหาร/พ้ืนที่เตรียมอาหาร/พ้ืนที่จ าหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม 

- พ้ืนที่ส่วนสนับสนุน (พ้ืนที่พักผ่อน/พ้ืนที่ให้ความรู้/พ้ืนที่จัดแสดง
นิทรรศการ) 

- ห้องน้ า 
- ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 

(3) ควำมพึงพอใจโดยรวม ต่อสภาพแวดล้อมกายภาพและงานบริการ
สนับสนุน ดังนี้ 

- ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพของพ้ืนที่ท างาน  
- ด้านภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 
- การให้บริการ และงานบริการสนับสนุนต่าง ๆ 

(4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นค าถามแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะ 
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาโคเวิร์คกิ้งสเปซ 

 
3.3.2.2 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนน 5 ระดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.1  
 
เกณฑ์การในการให้คะแนน 5 ระดับ ของระดับความพึงพอใจ 

กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย 
1 ไม่พึงพอใจมาก 
2 ไม่พึงพอใจ 

3 ไม่รูส้ึกท้ังพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ 
4 พึงพอใจ 

5 พึงพอใจมาก 
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จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินผลหาค่าเฉลี่ย (Average) โดยศึกษาผล 
จากเกณฑ์การแปลความหมายของความพึงพอใจ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนที่ระดับค่า 4 กับ 5 
(พึงพอใจและพึงพอใจมาก) สรุปเป็นร้อยละ (Percentage) ของความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อม
กายภาพ และงานบริการสนับสนุนของโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
 
ตารางที่ 3.2  
 
เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ 

กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย 
1 ไม่พึงพอใจมาก 
2 ไม่พึงพอใจ 
3 ไม่รูส้ึกท้ังพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ 

4 พึงพอใจ 
5 พึงพอใจมาก 

 
3.3.3 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (Assessment of research tools) ใน
การเก็บข้อมูลวิจัยจากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่เป็นแบบมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท 
(Likert scale) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น การทดสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถามที่ใช้ โดยให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ  
ที่เรียกว่า การใช้ IOC (Index of Item-Objective Congruence) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  
 
3.4 กำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ที่เน้นรายละเอียดในเชิงคุณภาพของกรณีศึกษา จากการส ารวจข้อมูล

เบื้องต้นของโคเวิร์คกิ้งสเปซ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบถึงคุณลักษณะองค์ประกอบโดยรวมของแต่ละ
กรณีศึกษาว่าเป็นอย่างไร และการใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการหาผลของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ โดยวิธีนี้จะใช้กับกรณีผู้ตอบจ านวนมากเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
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ตัวอย่าง เพราะโอกาสที่จะชี้แจงหรืออธิบายแก่ผู้ตอบนั้นเป็นไปได้ยาก และเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ข้อเท็จจริงในการหาเหตุผลเพ่ืออธิบายมากกว่าที่จะใช้ข้อมูลทางสถิติในการอธิบาย  
 

3.4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ จากค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจที่มี

ต่อสภาพแวดล้อมกายภาพ และงานบริการสนับสนุนของโคเวิร์คกิ้งสเปซ สรุปผลร่วมกับแนวคิดและ
ทฤษฎี ศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกายภาพของพ้ืนที่ท างาน งานบริการ
สนับสนุน และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สรุปเป็นปัจจัย แนวทางในการออกแบบโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
และการบริหารจัดการโคเวิร์คกิ้งสเปซ 

3.4.2 กำรน ำเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics analysis) เพ่ือน าเสนอ

ลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยการแจกแจงหาค่าเฉลี่ย (Means) แปรผลเป็นร้อยละ 
(Percentage) น าเสนอทั้งในรูปแบบของตาราง ข้อความ แผนภูมิ หรือกราฟต่าง ๆ เพ่ืออธิบายถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งความความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อการใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
จากการส ารวจสภาพแวดล้อมกายภาพ และงานบริการสนับสนุน ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ 

โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาทั้งหมด 10 แห่ง และประเมินผลจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ดังนี้ 

 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ  

4.1.1 โคเวิร์คกิ้งสเปซ A (INN Office) 
4.1.2 โคเวิร์คกิ้งสเปซ B (THE CENT) 
4.1.3 โคเวิร์คกิ้งสเปซ C (SILVER LAKE) 
4.1.4 โคเวิร์คกิ้งสเปซ D (Joint Cafe & Workspace) 
4.1.5 โคเวิร์คกิ้งสเปซ E (SYN HUB Co-Innovative Space)  
4.1.6 โคเวิร์คกิ้งสเปซ F (Growth Café & Co-Working Space)  
4.1.7 โคเวิร์คกิ้งสเปซ G (Space@Siam) 
4.1.8 โคเวิร์คกิ้งสเปซ H (Klique X Samyan)  
4.1.9 โคเวิร์คกิ้งสเปซ I (DRAFT BOARD) 
4.1.10 โคเวิร์คกิ้งสเปซ J (Wolf) 

4.2  ผลการวิจัย จากการส ารวจ  
4.2.1 ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 
4.2.2 ด้านงานบริการสนับสนุน 

4.3  ผลการวิจัย จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
4.3.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3.2 ความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพ และงานบริการสนับสนุน 
4.3.3 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโคเวิร์คกิ้งสเปซ  

4.4  การวิเคราะห์ผลสรุปโดยรวม 
4.4.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.4.2 ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 
4.4.3 ด้านงานบริการสนับสนุน 
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของ  โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
 

4.1.1 โคเวิร์คกิ้งสเปซ A (INN Office) 
4.1.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ทางเข้าด้านหน้า INN Office และบรรยากาศห้องท างานแบบออฟฟิศ 
 
ตารางที่ 4.1 
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ A (INN Office) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท 

2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สะพานควาย 
3.) ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย ์3 คูหา สูง 7 ช้ัน 

4.) เวลาเปิดให้บริการ 10.00 - 24.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 2 ป ี
5.) พื้นทีใ่ห้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 

- ห้องประชุม (Meeting room)  
- พื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป (Workshop) 
- พื้นที่แสดงนิทรรศการงานศิลป์ (Art gallery) 
- ห้องท างานแบบออฟฟิศ (Private office) 

6.) ค่าบริการ - 280 บาท/วัน  และ 4,500 บาท/เดือน 
- ห้องประชุม 300 บาท/ชม. (8คน) 
- ห้องท างาน 10,900 บาท/เดือน (4-6คน) 

7.) กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ประกอบการ/ บริษัทขนาดเล็ก 
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4.1.1.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 
การจัดผังอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ A ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้นมีการ

วางผังโดยแบ่งพ้ืนที่ให้บริการออกเป็นแต่ละชั้น ดังนี้ ชั้นที่แรกเป็นส่วนของเค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลการใช้บริการ และประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการต่าง ๆ ชั้นลอย (ภาพที่ 4.2) เป็นพ้ืนที่นั่ง
ท างานร่วมกัน หรือจัดกิจกรรมเวิร์คช้อป และมีห้องประชุมขนาดเล็ก 3 ห้อง ชั้น 2-3 ส าหรับเช่าพ้ืนที่
ท างานรายเดือนเป็นแบบ Private office ชั้น 2 มีทั้งหมด 7 ห้อง (ห้องเล็ก) และ ชั้น 3 อีก 2 ห้อง 
(ห้องใหญ่) ส่วนชั้นที่ 4-5 ส าหรับจัดงานนิทรรศการ (Event) แสดงงานศิลป์หรืองานดนตรี ชั้น 6 
หรือดาดฟ้า เป็นส่วนจัดงานนิทรรศการที่ต้องการบรรยากาศตอนกลางคืน โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีงาน
บริการเสริมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการให้บริการพ้ืนที่นั่งท างาน ได้แก่ บริการรับฝากส่งของ ตู้ เก็บของ
หรือล็อคเกอร์ ส าหรับฝากของและอุปกรณ์การท างาน   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ A (ชั้นลอย) 
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ภาพที่ 4.3 พ้ืนที่ท างานร่วมกันและจัดกิจกรรมเวิร์คช้อป ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ A (ชั้นลอย) 
  

4.1.1.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 
พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม พ้ืนที่แสดงนิทรรศการ

งานศิลป์ (Art gallery) พ้ืนที่เตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม และพ้ืนที่เก็บของ (ส าหรับผู้ที่ใช้บริการประจ า/
รายเดือน) พ้ืนที่เหล่านี้ช่วยให้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท างาน ด้วยการเปลี่ยนอริยาบถจาก
การนั่งท างาน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ ๆ 

พ้ืนที่ท างานมีการจัดวางผังแบบเปิด ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบการท างานที่
ไม่เป็นทางการ และไม่ต้องการใช้สมาธิในการท างานมาก ด้วยจัดวางโต๊ะหันหน้าเข้าหากันเกิด
ภาวะการท างานที่ต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน (ภาพที่ 4.3) หรือการท างานเป็นทีม ท าให้เกิดความกล้าที่
จะการแชร์ประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน  ดังนั้นพ้ืนที่ท างานร่วมกันนี้ จึงเหมาะ
กับการท างานที่ต้องการแรงบรรดาลใจ ที่ต้องการเปิดประสบการณ์ในการมานั่งท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
ส่วนพ้ืนที่ท างานส่  วน (Private office) ที่ถูกจัดไว้ที่ชั้นบน เพราะเหมาะสมกับการท างานที่เป็นทางการ
และต้องการสมาธิ มีความป็นส่วนตัวสูงและปราศจากการรบกวน ด้านการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เรียบ
ง่ายดูไม่อึดอัด และเคลื่อนย้ายได้สะดวกเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการใช้งาน 
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4.1.2 โคเวิร์คกิ้งสเปซ B (THE CENT) 
4.1.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 ทางเข้าด้านหน้า THE CENT และบรรยากาศพ้ืนที่ท างานร่วมกัน 

 

ตารางที่ 4.2  
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ B (THE CENT) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 9 เขตพญาไท 
2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สะพานควาย และ อารีย์ 
3.) ลักษณะอาคาร อาคาร 2 ช้ัน แต่ โคเวิร์คกิ้งสเปซ B อยู่ท่ีช้ัน 1 รวมส่วนท่ีเป็นร้านกาแฟ 
4.) เวลาเปิดให้บริการ 09.00-20.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 1 ปี 
5.) พื้นที่ให้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 

- ห้องประชุม (Meeting room) 
- พื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป (Workshop) 
- ร้านกาแฟ (Coffee) 

6.) ค่าบริการ - 99 บาท/ชม.  
- 220 บาท/วัน  
- 1,280 บาท/สัปดาห์  
- 4,700 บาท/เดือน 

- ห้องประชุม 600 บาท/ชม. (8-12คน)  
- ห้องประชุม 4,000 บาท/วัน (8-12คน) 
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4.1.2.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 
การจัดผังอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ B ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้นมี 

ร้านกาแฟอยู่หน้าสุด ถัดมาเป็นพื้นที่ส าหรับท างานร่วมกัน รองรับผู้ใช้งานได้ 20-25 คน หรือกั้นพ้ืนที่
เพ่ือเป็นห้องประชุมขนาด 8-10 คน ส่วนด้านในสุดมีห้องประชุมเล็กอีก 1 ห้อง มีพ้ืนที่ให้บริการขนม
เครื่องดื่ม และเป็นเค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม ห้องน้ าอยู่ริมรั้วด้านหลังสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ B  
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ภาพที่ 4.6 บรรยากาศภายในของพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ THE CENT  

 
4.1.2.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 

พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม พ้ืนที่เตรียมอาหาร-
เครื่องดื่ม และสวนบริเวณด้านหน้า พื้นที่เหล่านี้ช่วยให้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท างาน ช่วย
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีการจัดแยกโซนพ้ืนที่ออกจากพ้ืนที่ท างานชัดเจน เพ่ือไม่ให้
รบกวนผู้ที่ใช้บริการขณะที่นั่งท างานอยู่ 

พ้ืนที่ท างานมีการจัดวางผังแบบเปิด สามารถนั่งท างานแบบใช้พ้ืนที่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบการท างานที่ไม่เป็นทางการ และไม่ต้องการใช้สมาธิมาก 
หรือกั้นพ้ืนที่เพ่ือเป็นห้องประชุมหรือจัดกิจกรรมเวิร์คช้อป การปรับเปลี่ยนการใช้งานยังคงภาวะที่
กระตุ้นความคิดของผู้ใช้บริการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถมองเห็นวิวความร่มรื่นของ
ต้นไม้ในสวนได้ทุกมุมของพ้ืนที่การใช้งาน และการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีรายละเอียดของแบบที่เรียบง่าย 
เน้นให้บรรยากาศของห้องเบาสบายและดูไม่อึดอัด ดังนั้นพ้ืนที่ท างานร่วมกันนี้ จึงเหมาะกับการ
ท างานที่ต้องการแรงบรรดาลใจ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรคในการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
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4.1.3 โคเวิร์คกิ้งสเปซ C (SILVER LAKE) 
4.1.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 ทางเข้าด้านหน้า (SILVER LAKE) และบรรยากาศพ้ืนที่ท างานร่วมกัน 
 
ตารางที่ 4.3  
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ C (SILVER LAKE) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ถนนพญาไท เขตราชเทวี 
2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) พญาไท   
3.) ลักษณะอาคาร ตั้งอยู่ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3  ช้ัน 4 

4.) เวลาเปิดให้บริการ 10.00-21.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 4 ปี 
5.) พื้นที่ให้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 

- ห้องประชุม (Meeting room) 
6.) ค่าบริการ - นักเรียน 100 บาท/ชม. คนท่ัวไป 200 บาท/ชม. 

- นักเรียน 1,500 บาท/เดือน. คนท่ัวไป 3,000 บาท/เดือน 
- ห้องประชุม 100 บาท/ชม. (3-5คน) และ 200 บาท/ชม. (6-10คน) 
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4.1.3.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 
การจัดผังอาคารของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ C ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้นมี

เค้าท์เตอร์เพ่ือติดต่อใช้บริการ และพ้ืนที่การท างานร่วมกัน โซนนี้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ 30-40 
คน และในส่วนของด้านขวาสุดมีห้องประชุมขนาดแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ห้องประชุมที่ใช้งาน 4-10 
คน ใช้ห้องน้ าร่วมกับส่วนกลางของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ C  
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ภาพที่ 4.9 บรรยากาศภายในของพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ SILVER LAKE  
 

4.1.3.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 
พ้ืนที่ส่วนกลางและพ้ืนที่ท างาน นั้นถูกจัดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน มีการจัด

วางผังแบบเปิด โดยการจัดวางโต๊ะท างานที่มีลักษณะโค้งให้ความรู้สึกถึงความลื่นไหล ต่างจากรูปแบบ
โต๊ะทั่วไป แต่มีการมีที่กั้นสายตาระหว่างโต๊ะท างาน ช่วยให้ปราศจากการรบกวนหรือการขัดสมาธิ
ระหว่างกัน และที่นั่งท างานริมหน้าต่าง ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการนั่งท างานและมองบรรยากาศภายนอก
ไปด้วย การจัดแบบนี้เหมาะสมกับรูปแบบการท างานที่ไม่เป็นทางการ และไม่ต้องการใช้สมาธิมาก 
ดังนั้นพ้ืนที่ท างานร่วมกันนี้ จึงเหมาะกับการท างานที่ต้องการแรงบรรดาลใจ และส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคในการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
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4.1.4 โคเวิร์คกิ้งสเปซ D (Joint Cafe & Workspace) 
4.1.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10 ทางเข้าด้านหน้า Joint Cafe & Workspace และบรรยากาศห้องประชุม/ ห้องสัมมนา 

 
ตารางที่ 4.4  
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ D (Joint Cafe & Workspace) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ถนนพญาไท เขตราชเทวี 
2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) ราชเทว ี
3.) ลักษณะอาคาร ตั้งอยู่ช้ันท่ี 12 ของโรงแรมเอเชีย 

4.) เวลาเปิดให้บริการ 9.00-22.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 4 ปี 
5.) พื้นที่ให้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 

- ห้องประชุม / ห้องสัมมนา (Meeting room) 
- พื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป (Workshop) 

6.) ค่าบริการ - 100 บาท/ชม. 
- 300 บาท/วัน 
- 1,750 บาท/สัปดาห์ 

- ห้องประชุม 300 บาท/ชม. (8คน) และ 500 บาท/ชม. (16คน) 
- โต๊ะท างานประจ า 1,400 บาท/สัปดาห ์
- โต๊ะท างานประจ า 5,400 บาท/เดือน 

7.) กลุ่มเป้าหมายหลัก นักเรียน/ กลุ่มสอนพิเศษ 

  



Ref. code: 25605916033128TSQ

63 
 

4.1.4.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 
การจัดผังอาคารของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ D ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้นมี

เค้าท์เตอร์ติดต่อใช้บริการ พ้ืนที่นั่งพักคอย และพ้ืนที่จ าหน่ายขนมเครื่องดื่ม จัดอยู่บริเวณด้านหน้า
ทางเข้า โซนนี้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 10 คน ถัดมาเป็นห้อง   ประชุมมีขนาดแตกต่างกัน
ออกไป แบ่งเป็น 5 ห้อง หรือจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องสัมมนาขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับได้ประมาณ 40 
คน และฝั่งริมหน้าต่างถูกจัดเป็นพ้ืนที่ท างานร่วมกัน สามารถนั่งท างานเป็นกลุ่มได้ 1-3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.11 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ D  
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ภาพที่ 4.12 บรรยากาศภายในของพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ Joint Cafe & Workspace  

 
4.1.4.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 

พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม พ้ืนที่นั่งพักคอย พ้ืนที่
เตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม พ้ืนที่เหล่านี้จะเน้นความเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สีน้ าตาลแดง ให้เฟอร์นิเจอร์ขัด
กับภาพรวมของพ้ืนที่ที่เน้นสีขาวแทบจะทั้งหมด มีการจัดวางพ้ืนที่เพ่ือรองรับกับพฤติกรรมของกลุ่ม
ลูกค้าเป็นอย่างดี และการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปร่างดูเบาสบายเคลื่อนย้าย 

พ้ืนที่ท างานมีการจัดวางผังแบบเปิด สามารถนั่งท างานแบบใช้พ้ืนที่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบการท างานที่ไม่เป็นทางการ และไม่ต้องการใช้สมาธิมาก 
สามารถรองรับกับความต้องการในทุกรูปแบบด้วยแนวคิด “Workspace for all” ในรูปแบบการจัด
ให้มีพ้ืนที่นั่งที่สามารถมองเห็นวิว หรือการเพ่ิมความร่มรื่นของต้นไม้ การจัดให้มีมุมชั้นวางหนังสือ
เพ่ือให้เกิดภาวะที่เกิดการเรียนรู้ การออกแบบในส่วนของห้องประชุมที่ เปิดโอกาสให้ขีดเขียน เกิด
ภาวะที่ต้องท างานใช้ความคิดร่วมกับผู้อ่ืนในการท างานแบบเป็นทีม ดังนั้นพ้ืนที่ท างานร่วมกันนี้ จึง
เหมาะกับการท างานที่ต้องการแรงบรรดาลใจ ให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใน
การท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
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4.1.5 โคเวิร์คกิ้งสเปซ E (SYN HUB Co-Innovative Space) 
4.1.5.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 ทางเข้าด้านหน้า ของ SYN HUB Co-Innovative Space 
 
ตารางที่ 4.5  
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ E (SYN HUB Co-Innovative Space) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) ราชเทว ี
3.) ลักษณะอาคาร ตั้งอยู่ช้ัน 4 ของศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย ์(ประตูน้ า) 
4.) เวลาเปิดให้บริการ 10.00-21.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 2 ปี 
5.) พื้นที่ให้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 

- ห้องประชุม / ห้องสัมมนา (Meeting room) 
- พื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป (Workshop) 
- ร้านกาแฟ (Coffee) 

6.) ค่าบริการ - 350 บาท/วัน 
- 1,500 บาท/สัปดาห์ 
- 5,500 บาท/เดือน 
- ห้องประชุม 650 บาท/ชม. (8คน) 
- Event 1,500 บาท/ชม. (40คน) 

7.) กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ประกอบการมือใหม่ และผู้คิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (maker) 
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4.1.5.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 
การจัดผังอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ E ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้นมี

พ้ืนที่ 3 โซนใหญ่ ๆ คือ โซนนั่งชิว (กลาง) เป็นมุมนั่งคิดไอเดียที่สมารถมองเห็นวิว เหมาะกับการนั่ง
ท างานชั่วคราว (Hot seat) โซนพรีเซ็นต์ (ขวา) พ้ืนที่ส าหรับพรีเซ็นต์งาน มีห้องทดลอง (Laps) 
ส าหรับผู้ที่สนใจหรืออยากท างานวิจัยทดลองสิ่งประดิษฐ์  และโซนออกแบบผลงาน (ซ้าย) เป็นส่วน
โชว์ผลงานด้านไอทีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีเค้าท์เตอร์ติดต่อใช้บริการ ร้านกาแฟ ถัดไปด้านในเป็นพ้ืนที่นั่ง
ท างานร่วมกัน และห้องประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.14 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ E  
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ภาพที่ 4.15 บรรยากาศภายในของพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ SYN HUB Co-Innovative Space 
 

4.1.5.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 
พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม พ้ืนที่ร้านกาแฟ และ

พ้ืนที่เตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม พ้ืนที่เก็บของ (ส าหรับผู้ที่ใช้บริการประจ า/รายเดือน) และพ้ืนที่ในการ
เล่น VR พ้ืนที่เหล่านี้ช่วยให้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท างาน ด้วยการเปลี่ยนอริยาบถจากการ
นั่งท างาน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ๆ 

พ้ืนที่ท างาน นั้นมีการจัดวางผังแบบเปิด เน้นให้เหมาะกับการนั่งท างาน 
ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกนั่งสบายและสามารถปรับหมุนได้เหมือนเก้าอ้ีส านักงาน สามารถนั่งท างานแบบใช้
พ้ืนที่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบการท างานที่ไม่เป็นทางการ และไม่ต้องการใช้สมาธิ
มาก มีการจัดให้มีพ้ืนที่นั่งคุยกันสามารถมองเห็นวิว และการใช้เทคโนโลยี VR ที่เอ้ือให้เกิดการเล่น 
การเรียนรู้และทดลอง อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันกับผู้อ่ืน ทั้งยังปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้รองรับการจัดงาน
นิทรรศการด้านเทคโนโลยี การเปิดตัวสินค้า หรือน าเสนอพรีเซนต์ต่างๆ ดังนั้นพ้ืนที่ท างานร่วมกันนี้ 
จึงเหมาะกับการท างานที่ต้องการแรงบรรดาลใจ ให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคในการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
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4.1.6 โคเวิร์คกิ้งสเปซ F (Growth Café & Co-Working Space) 
4.1.6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.16 ทางเข้าด้านหน้า ของ Growth Café & Co-Working Space 
 
ตารางที่ 4.6 
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ F (Growth Café & Co-Working Space) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ซอยสยามสแควร์ 2 เขตปทุมวัน 
2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สยาม 
3.) ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์ 2 คูหา สูง 4 ช้ัน ของโรงภาพยนตร์ลิโด้ มัลติแพ็กซ์ 
4.) เวลาเปิดให้บริการ 7.00-01.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 2 ปี 
5.) พื้นที่ให้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 

- ห้องประชุม (Meeting room) 
- ร้านกาแฟ (Coffee) 

6.) ค่าบริการ - นักเรียน 150 บาท/3ชม. (เฉลี่ย ชม.ละ 50 บาท) 
- คนท่ัวไป 190 บาท/3ชม. (เฉลี่ย ชม.ละ 64 บาท) 
- ห้องประชุม 650 บาท/ชม. (12คน) 

7.) กลุ่มเป้าหมายหลัก นักเรียน และผู้ที่ท างานอิสระ 
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4.1.6.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 
การจัดผังอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ F ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้นมี

เค้าท์เตอร์เพ่ือติดต่อใช้บริการ อยู่ที่ชั้น 2 ในชั้นนี้ให้บริการเป็นร้านกาแฟ มีพ้ืนที่รองรับส าหรับ
ผู้ใช้บริการนั่งท างานชั่วคราว พ้ืนที่การท างานแบบเสียค่าบริการจะอยู่ที่ชั้น 3 และ 4 พื้นที่นั่งท างาน
ที่ชั้น 3 สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ถึง 40 คน และด้านในสุดมีมุมของชั้นหนังสือ (ภาพที่ 4.17) ส่วน
ชั้น 4 เมื่อขึ้นมาจะเจอส่วนของพ้ืนที่นั่งท างานแบบสบาย ๆ มีโต๊ะนั่งท างานส าหรับ 3-4 คน และมี
ห้องประชุมขนาดเล็ก 2 ห้อง ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมใหญ่ได้ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 4 
ขึ้นไป มีห้องน้ าแยก ชาย-หญิง ทุกชั้น และชั้น 4 มีห้องอาบน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.17 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ F  
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ภาพที่ 4.18 บรรยากาศของพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ Growth Café (ชั้น3-4) 
 

4.1.6.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 
พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม ที่อยู่ พ้ืนที่เดียวกันกับ

ร้านกาแฟ และพ้ืนที่เตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม พ้ืนที่เหล่านี้ช่วยให้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการ
ท างาน ด้วยการเปลี่ยนอริยาบถจากการนั่งท างาน และช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ออกไปมองสิ่งอื่นนอกจากการท างาน 

พ้ืนที่ท างาน นั้นมีการจัดวางผังแบบเปิด เน้นให้เหมาะกับการนั่งท างาน 
ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกนั่งสบายที่เป็นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์มาตฐาน เพ่ือรองรับต่อรูปแบบของการท างาน 
และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการจัดให้มีพ้ืนที่นั่งคุยกัน จัดมุมที่สามารถมองเห็นวิว หรือความ
ร่มรื่นของต้นไม้ และจัดให้มีมุมชั้นวางหนังสือต่างๆเพ่ือให้เกิดภาวะที่เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเหมาะสมกับ
รูปแบบการท างานที่ไม่เป็นทางการ และไม่ต้องการใช้สมาธิมาก ดังนั้นพื้นที่ท างานร่วมกันนี้ จึงเหมาะ
กับการท างานที่ต้องการแรงบรรดาลใจ ให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนได้   
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4.1.7 โคเวิร์คกิ้งสเปซ G (Space@Siam) 
4.1.7.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.19 ทางเข้าด้านหน้า ของ Space @ Siam และพ้ืนที่ท างานร่วมกัน (ชั้น2) 
 
ตารางที่ 4.7  
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ G (Space@Siam) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ซอยสยามสแควร์ 2 เขตปทุมวัน 
2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สยาม 
3.) ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์ 3 คูหา สูง 4 ช้ัน ของโรงภาพยนตร์ลิโด้ มัลติแพ็กซ์ 
4.) เวลาเปิดให้บริการ 08.00-22.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 3 ปี 
5.) พื้นที่ให้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 

- ห้องประชุม (Meeting room) และ ร้านกาแฟ (Coffee) 
6.) ค่าบริการ - นักเรียน 50 บาท/ชม. และ คนทั่วไป 70 บาท/ชม. 

- นักเรียน 140 บาท/วัน. และ คนทั่วไป 330 บาท/วัน 
- นักเรียน 3,000 บาท/เดือน. และ คนทั่วไป 5,000 บาท/เดือน 

- ห้องประชุม (นักเรียน) 400 บาท/ชม. (4-6คน)  
600 บาท/ชม. (8-10คน) และ 1,200 บาท/ชม. (15-20คน) 
- ห้องประชุม (คนทั่วไป) 500 บาท/ชม. (4-6คน)  
750 บาท/ชม. (8-10คน) และ 1,500 บาท/ชม. (15-20คน) 
- ห้องประชุม (นักเรียน) 2,400 บาท/วนั (4-6คน) 
3,600 บาท/วัน (8-10คน) และ 7,200 บาท/วัน (15-20คน) 
- ห้องประชุม (คนทั่วไป) 2,700 บาท/วนั (4-6คน) 
4,050 บาท/วัน  (8-10คน) และ 8,100 บาท/วัน (15-20คน) 

7.) กลุ่มเป้าหมายหลัก นักเรียน และกลุ่มสอนพิเศษ 
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4.1.7.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 
การจัดผังอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ G ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้นมี

เค้าท์ติดต่อสอบถาม พ้ืนที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม และจุดบริการถ่ายเอกสาร ที่บริเวณชั้น 2 เป็นพ้ืนที่
ท างานร่วมกัน ชั้น 3 เป็นห้องประชุมทั้งหมด และห้องน้ า ชั้นที่ 4 เป็นพ้ืนที่ส าหรับนั่งท างาน และ
สามารถจัดกิจกรรมเวิร์คช้อป ชั้นถัดไปบนสุดบนดาดฟ้า เป็นพ้ืนที่การท างานร่วมกัน แต่เป็นรูปแบบ
ลักษณะนั่งบนพื้นหญ้าเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.20 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ G  
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ภาพที่ 4.21 บรรยากาศของพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ Space @ Siam (บริเวณชั้น4) 
 

4.1.7.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 
พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม ที่อยู่ พ้ืนที่เดียวกันกับ

ร้านกาแฟ และพ้ืนที่เตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม พ้ืนที่เหล่านี้ช่วยให้อ านวยความสะดวกในการสอบถาม
และการเปลี่ยนอริยาบถจากการนั่งท างาน เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจาก
การท างานด้วยการพักผ่อนหาอะไรรับประทาน  

พ้ืนที่ท างาน นั้นมีการจัดวางผังแบบเปิด ที่สามารถนั่งท างานได้โดยมี
พ้ืนที่นั่งที่สามารถมองเห็นวิวบรรยากาศภายนอกได้ เกิดการกระตุ้นความคิดในการท างาน ส่วนชั้น 3 
และ 4 ที่รองรับการท างานของรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะกับการน าเสนอ สามารถขีดเขียนที่ผนังได้ 
และสามารถปรับพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรม หรือสัมมนาได้ ส่วนชั้น 5 เป็นรูปแบบการผ่อนคลายจากการ
ท างาน ด้วยรูปแบบการนั่งพ้ืนบนหญ้าเทียม ดังนั้นพ้ืนที่ท างานร่วมกันนี้ จึงเหมาะกับการท างานที่
ต้องการให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเป็นรูปแบบของการผ่อนคลายจากการท างาน 
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4.1.8 โคเวิร์คกิ้งสเปซ H (Klique X Samyan) 
4.1.8.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.22 พ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ Klique X Samyan 
 
ตารางที่ 4.8  
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ H (Klique X Samyan) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 เขตปทุมวัน 
2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สยาม 
3.) ลักษณะอาคาร ตั้งอยู่ศูนย์การค้าแอมพาร์ค ช้ัน 3 

4.) เวลาเปิดให้บริการ 09.00-24.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 4 เดือน (เปิดให้ใช้บริการเมื่อต้นปี พ.ศ.2561) 

5.) พื้นที่ให้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 
- ห้องประชุม (Meeting room)  
- พื้นที่จัดกิจกรรม (Workshop) 
- ห้องท างานแบบออฟฟิศ (Office) 

6.) ค่าบริการ - 50 บาท/ชม. 
- 300 บาท/วัน 

- ห้องประชุม 300 บาท/ชม. (6-8คน) และ 600 บาท/ชม. (12-18คน) 
- Event 1,500 บาท/ชม. (30คน) 
- ห้องท างาน 25,000 บาท/เดือน (5คน) 

7.) กลุ่มเป้าหมายหลัก นักเรียน และนักออกแบบ 
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4.1.8.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 

การจัดผังอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ H ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้นมี
เค้าท์ติดต่อสอบถาม และพ้ืนที่การท างานร่วมกันอยู่บริเวณด้านหน้า ด้านในฝั่งทางขวา เป็นห้อง
ตัวอย่างวัสดุ (Material) ส าหรับนักออกแบบ พ้ืนที่ส าหรับบริการเครื่องดื่มชากาแฟ และขนม จะอยู่
ถัดจากโซนนี้ พ้ืนที่ท างานส่วนที่เป็นส่วนตัว (Private room) เป็นห้องท างานส าหรับลูกค้ารายเดือน 
จะอยู่ด้านหลังของเค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม เมื่อขึ้นบันไดไปส่วนที่เป็นชั้นลอยจะเป็นห้องประชุมที่
สามารถจัดเวิร์คช้อปขนาดใหญ่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.23 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ H 
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ภาพที่ 4.24 บรรยากาศของพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ Klique X Samyan  

 
4.1.8.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 

พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม พ้ืนที่นั่งคอย และพ้ืนที่
เตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม พ้ืนที่เหล่านี้ช่วยให้อ านวยความสะดวก และการเปลี่ยนอริยาบถจากการนั่ง
ท างาน เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท างานด้วยการพักผ่อนหาอะไร
รับประทาน  

พ้ืนที่ท างานมีการจัดวางผังแบบเปิด เพ่ือรองรับกิจกรรมการท างาน และ
การจัดสัมมนาต่างๆ มีพ้ืนที่นั่งคุยกัน และสามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกได้เกือบทั้งหมด มีมุม
ให้ความรู้จากตัวอย่างวัสดุในงานก่อสร้าง และการจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบลักษณะเป็นกลุ่มเพ่ือ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงการ ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นการนั่งสบาย มีรูปแบบความ
สวยงามโดยการจัดวางที่แตกต่างกันออกไป เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมด มีน้ าหนักเบา และ
สามารถขยับย้ายเปลี่ยนต่ าแหน่งได้ง่าย ดังนั้นพื้นที่ท างานร่วมกันนี้ จึงเหมาะกับการท างานที่ต้องการ
แรงบรรดาลใจ การสร้างประสบการณ์ ให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใน
การท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
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4.1.9 โคเวิร์คกิ้งสเปซ I (DRAFT BOARD) 
4.1.9.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.25 ทางเข้าด้านหน้า DRAFT BOARD และท างานแบบออฟฟิศ 
 
ตารางที่ 4.9  
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ I (DRAFT BOARD) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ซอยชิดลม เขตปทุมวัน 
2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) ชิดลม 
3.) ลักษณะอาคาร ตั้งอยู่อาคารอรกานต์ ช้ันที่ 12A 
4.) เวลาเปิดให้บริการ 09.00-20.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 3 ปี 
5.) พื้นที่ให้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 

- ห้องประชุม/ ห้องสัมมนา (Meeting room) 
- สตูดิโอ (Studio) 
- ห้องท างานแบบออฟฟิศ (Office) 

6.) ค่าบริการ - 300 บาท/วัน และ 3,000 บาท/เดือน 

- ห้องประชุม 400 บาท/ชม. (6คน) 400 บาท/ชม. (8-10คน) และ 900 บาท/ชม. 
(15-20คน) 
- ห้องประชุม 2,600 บาท/วัน (6คน) 3,900 บาท/วัน (8-10คน) และ 5,900 บาท/วัน 
(15-20คน) 
- Studio 9,000 บาท/วัน 
-ห้องท างาน 35,000 บาท/เดือน (4คน) 48,000 บาท/เดือน (6คน) 
63,000 บาท/เดือน (8คน) 

7.) กลุ่มเป้าหมายหลัก คนท างานด้านครีเอทีฟ เช่น ช่างภาพ ดีไซนเนอร์ กราฟฟิก ฟรีแลนซ์ 
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4.1.9.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 
การจัดผังอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ I ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้น ทาง

ฝั่งซ้ายจะเป็นเค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม ถัดไปจะเป็นพื้นที่นั่งท างานแบบรายวัน (Share desk) ถัดไป
ข้างๆริมหน้าต่างเป็นพ้ืนที่นั่งท างานแบบโต๊ะท างานส่วนตัว (Fixed desk) ส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นส่วน
ของห้องท างานส่วนตัว (Private office) โดยมีขนาดห้องให้เลือกทั้งขนาด 4 - 8 คน บริเวณตรงกลาง
เป็นส่วนของห้องประชุม (Meeting room) ห้องประชุมใหญ่ (Large meeting) และสตูดิโอ (Studio) 
และด้านหลังสุดจัดเป็นพ้ืนทีพั่กผ่อน มีทั้งโต๊ะสนุ้ก บาร์เครื่องดื่ม และพ้ืนที่รับประธานอาหาร เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.26 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ I 
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ภาพที่ 4.27 บรรยากาศของพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ DRAFT BOARD  
 

4.1.9.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 
พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม พ้ืนที่นั่งคอย และพ้ืนที่

เตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม หรือพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมร่วมกัน ที่มีโต๊ะพูล พ้ืนที่เหล่านี้สนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมที่เอ้ือให้เกิดการเล่น และการเปลี่ยนอริยาบถจากการนั่งท างาน เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท างานด้วยการพักผ่อนหาอะไรรับประทาน  

พ้ืนที่ท างานมีการจัดวางผังแบบเปิด ที่เหมาะแก่การมาท างานชั่วคราว 
และท างานประจ า รวมไปถึงการท างานโดยใช้สตูดิโอถ่ายภาพ (Photo studio) พร้อมอุปกรณ์ไฟ
สตูดิโอ ห้อง Fabrication studio ที่สามารถปริ้นงานคุณภาพด้วยระบบ Digital print เพ่ือรองรับ
การท างาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดรูปแบบในการที่ต้องการค้นหาไอเดียใหม่ๆ จัดให้มี
พ้ืนที่นั่งคุยกันกระตุ้นความคิดที่ต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
มีการจัดแบ่งพ้ืนที่การท างานที่ต้องการสมาธิและความเป็นส่วนตัวที่ปราศจากการรบกวน ดังนั้นพ้ืนที่
ท างานร่วมกันนี้ จึงเหมาะกับด้านครีเอทีฟ เช่น ช่างภาพ ดีไซนเนอร์ กราฟฟิก ฟรีแลนซ์ ที่ต้องการ
แรงบรรดาลใจ ร่วมกันแชร์ไอเดียระหว่างกัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ
ส่งเสริมในการท างานร่วมกันกับผู้อื่นในสายงานเดียวกัน 
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4.1.10 โคเวิร์คกิ้งสเปซ J (Wolf) 

4.1.10.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.28 ทางเข้าด้านหน้า Wolf และเคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.10  
 
แสดงข้อมูลทั่วไปของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ J (Wolf) 

ข้อมูล รายละเอียด 
1.) ที่ตั้ง ถนนสุรศักดิ์ เขตบางรัก 
2.) สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สุรศักดิ์ 
3.) ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย ์2 คูหา สูง 5 ช้ัน 

4.) เวลาเปิดให้บริการ 09.00-20.00 น. 
5.) ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ประมาณ 2 ปี 

5.) พื้นที่ให้บริการ - พื้นที่ท างานร่วมกัน (Co-working space) 
- ห้องประชุม/ ห้องสัมมนา (Meeting room) 
- พื้นที่แสดงนิทรรศการงานศิลป์ (Art gallery) 
- ห้องท างานแบบออฟฟิศ (Office) 

6.) ค่าบริการ - 290 บาท/ชม. 
- 5,200 บาท/เดือน 

- ห้องประชุม 350 บาท/ชม. (6-7คน) และ 400 บาท/ชม. (8คน) 
- จัดสัมมนา 900 บาท/ชม. (10-15คน) 1,200 บาท/ชม. (20-25คน) 1,400 บาท/ชม. 
(26-35คน) 1,600 บาท/ชม. (36-45คน) และ1,800 บาท/ชม. (46-50คน) 
- ห้องท างาน 34,000 บาท/เดือน (3คน) 
- โต๊ะท างานประจ า 6,900 บาท/เดือน (1คน) 

7.) กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ประกอบการ/ คนท างานอิสระที่ช่ืนชอบการเดินทาง (digital nomad) 
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4.1.10.2 การจัดแบ่งและการปรับใช้งานพื้นที่ 
การจัดผังอาคารของโคเวิร์คกิ้งสเปซ J ที่ได้เข้าไปท าการส ารวจนั้นมี

เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม และโซนส าหรับนั่งพูดคุย และรับประทานอาหาร อยู่ที่ชั้นล่างสุด ถัดมาที่
ชั้น 2 ส าหรับรองรับการจัดประชุมสัมมนา ถัดมาโซนแลปแลนด์ (Lapland) ส าหรับจับกลุ่มสนทนา
แลกเปลี่ยนไอเดียกับผู้อ่ืน นั่งเล่นอ่านหนังสือผ่อนคลายจากการท างาน และมีห้องประชุมที่รองรับได้ 
8-10 คน ถัดมาที่ชั้น 3 เป็นพ้ืนที่นั่งท างานแบบยาว (Long table) ติดกับผนังกระจก พ้ืนที่ลักษณะ
เปิดโล่งท าให้มองเห็นวิวภายนอกได้ มีพ้ืนที่ส าหรับจัดแสดงผลงานทางศิลปะบริเวณตรงกลาง และ
ห้องประชุมที่รองรับได้ 6 คน ส าหรับชั้น 4-5 เป็นพ้ืนที่ส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม (Private office) 
ที่ใช้โต๊ะแบบตัว Y (Workstation) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวขณะท างานที่สามารถวางจอคอมพิวเตอร์ 
ได้ 2-3 หน้าจอพร้อมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.29 ผังพ้ืนที่นั่งท างานร่วมกัน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ J 
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ภาพที่ 4.30 บรรยากาศของพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ของ Wolf (ชั้น 2)  
 

4.1.10.3 การวิเคราะห์การจัดพื้นที่ ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น 
พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม พ้ืนที่นั่งคอย และพ้ืนที่

เตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม ถูกจัดอยู่ที่ชั้นล่างสุดเป็นพ้ืนที่เพ่ือติดต่อสอบถาม รับประทานอาหารร่วมกัน 
เป็นโซนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่เอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนอริยาบถจากการนั่งท างาน เพ่ือช่วยกระตุ้นให้
เกิดการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท างานด้วยการพักผ่อนหาอะไรรับประทาน  รวมถึงพ้ืนที่จัด
นิทรรศการ จัดแสดงผลงานศิลปะ และมุมหนังสืออ่านเล่น เพ่ือให้ความรู้ และร่วมกันแชร์ไอเดีย
ระหว่างกัน 

พ้ืนที่ท างานมีการจัดวางผังแบบเปิด ที่มีทั้งรูปแบบการมาท างานชั่วคราว 
และท างานประจ า เพ่ือรองรับการท างานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่
ผสมผสานกับความเป็นลอฟท์ที่ช่วยสร้างกลิ่นอายของความเป็นชนเผ่า เพ่ือสร้างเอกลักษณ์และสร้าง
แรงบรรดาลใจให้กับคนท างานอิสระท่ีชื่นชอบการเดินทาง ทั้งยังสามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก 
เห็นถึงบรรยากาศความร่มรื่นของต้นไม้ และมีพ้ืนที่ส าหรับผู้ที่ต้องการท างานแบบส่วนตัว หรือท างาน
เป็นกลุ่มย่อยที่ปราศจากการรบกวนที่บริเวณชั้นบนสุด ดังนั้นพ้ืนที่ท างานร่วมกันนี้ จึงเหมาะกับการ
ท างานที่ต้องการแรงบรรดาลใจ ร่วมกันแชร์ไอเดียระหว่างกัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค เกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และส่งเสริมในการท างานร่วมกันกับผู้อื่น   
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4.2 ผลการวิจัย จากการส ารวจ (field survey) 
 

4.2.1 ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ (physical environment) 
จากการส ารวจด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ ผู้วิจัยสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

4.2.1.1 ด้านรูปแบบของอาคาร ขนาดพื้นที่ และองค์ประกอบของพ้ืนที่ 
 
ตารางที่ 4.11 
 
แสดงประเภทของอาคาร และขนาดพ้ืนที่ ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ  

โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
(Co-Working Space) 

ประเภทของอาคาร 
ขนาดพ้ืนที ่

≤  200 ตารางเมตร 
ขนาดพ้ืนที ่

≥ 200 ตารางเมตร 
A อาคารพาณิชย์ 3 คูหา สูง 7 ช้ัน  √ 
B อาคารกึ่งถาวร  2 ช้ัน √  
C อาคารขนาดใหญ่พเิศษ √  
D อาคารขนาดใหญ่พเิศษ  √ 

E อาคารสาธารณะ (ศูนย์การค้า)  √ 
F อาคารพาณิชย ์2 คูหา สูง 4 ช้ัน  √ 

G อาคารพาณิชย ์2 คูหา สูง 5 ช้ัน  √ 
H อาคารสาธารณะ (ศูนย์การค้า)  √ 

I อาคารขนาดใหญ่พเิศษ  √ 
J อาคารพาณิชย์ 2 คูหา สูง 5 ช้ัน  √ 

 
ผลจากการส ารวจ (ตารางที่ 4.11) ศึกษาเปรียบเทียบด้านรูปแบบของ

อาคาร และขนาดพ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่แล้วเป็นอาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคาร
สาธารณะ (ศูนย์การค้า) ตามล าดับ และมีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 200 ตารางเมตร เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้
อาจเพราะขนาดพ้ืนที่ที่มากกว่า 200 ตารางเมตร นั้นเป็นขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการ
ใช้งาน 
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ตารางที่ 4.12  
 
แสดงองค์ประกอบของพ้ืนทีภ่ายใน โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
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ปซ

  
(C

o-
W

or
kin

g 
Sp

ac
e)

 

PUBLIC SEMI - PUBLIC PRIVATE 

พื้น
ที่ส

นับ
สน

ุน 
อื่น

ๆ 

ส่ว
นต

้อน
รับ

 (i
nf

or
m

at
io

n)
 

ภูม
ิทัศ

น์ 
(L

an
ds

ca
pi

ng
) 

พื้น
ที่จ

 าห
น่า

ยอ
าห

าร
 / 

เค
รื่อ

งด
ื่ม 

พื้น
ที่ก

าร
ท า

งา
นร

่วม
กัน

 

พื้น
ที่ป

ระ
ชุม

 / 
ห้อ

งป
ระ

ชมุ
 

พื้น
ที่ท

าน
อา

หา
ร 

/ เ
ตร

ียม
อา

หา
ร 

พื้น
ที่ส

่วน
สน

ับส
นุน
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A √ - √ √ √ √ 3 √ √ - ที่จอดรถ 

B √ √ √ √ √ √ - √ - - ร้านกาแฟ 

C √ - - √ √ √ - - - - - 

D √ - √ √ √ - - - - - - 
E √ - - √ √ √ 1 , 2 , 3 - - √ ร้านกาแฟ 

F √ - - √ √ √ 1 √ - - ร้านกาแฟ 

G √ - √ √ √ - - √ - - ร้านกาแฟ 

H √ - √ √ √ √ 1 - √ - - 

I √ - - √ √ √ 2 , 3 - √ - - 
J √ - - √ √ √ 1 , 2 , 3 √ √ - - 

 
ผลจากการส ารวจ (ตารางที่ 4.12) ศึกษาเปรียบเทียบด้านองค์ประกอบ

ของพ้ืนที่ภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ พบว่า พ้ืนที่ส่วนต้อนรับ พ้ืนที่ท างานร่วมกัน และพ้ืนที่ประชุม เป็น
องค์ประกอบของพ้ืนที่หลักที่ทุกโคเวิร์คกิ้งสเปซ มีเหมือนกัน ส่วนองค์ประกอบพ้ืนที่อ่ืน ๆ นั้น อาจมี
ข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาคาร ขนาดพ้ืนที่ กลุ่มผู้ให้บริการ หรือแม้กระทั่ง
จุดประสงค์ของการให้บริการนั้นแตกต่างกันออกไป 
  



Ref. code: 25605916033128TSQ

85 
 

4.2.1.2 ด้านสภาพแวดล้อมของ แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ 
ผลจากการส ารวจ (ตารางท่ี 4.13) ศึกษาเปรียบเทียบด้านสภาพแวดล้อม

กายภาพของ แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.13  
 
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบด้านสภาพแวดล้อมกายภาพของ แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ 

โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
(Co-Working Space) 

ประเภทของแสงสว่าง (1) เสียงรบกวน 
(2) 

อุณหภูมิอากาศ 
(3) Warm 

White 
Cool 
White 

Daylight 
Natural 

light 

A √ √ - √ ≤  60 dB(A)  25°C 
B - √ - √ > 60 dB(A) 24°C 

C √ - √ √ > 60 dB(A) 24°C 
D - - √ √ ≤  60 dB(A)  25°C 

E √ √ √ √ ≤  60 dB(A)  25°C 
F √ √ - √ > 60 dB(A) 23°C 
G √ - √ √ ≤  60 dB(A)  25°C 
H - √ - √ ≤  60 dB(A)  24°C 
I √ √ - √ ≤  60 dB(A)  25°C 

J √ √ - √ ≤  60 dB(A)  24°C 

 
(1) ประเภทของแสงสว่าง  พบว่า มีการเลือกใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ เพ่ือ

รับแสงสว่างและบรรยากาศจากภายนอกอาคาร และการเลือกใช้แสงจากดวงโคม ส่วนใหญ่เลือกใช้
ประเภทแสงวอร์มไวท์และแสงคูลไวท์ ทั้งนี้เพราะให้ค่าแสงสว่างในระดับที่พอเหมาะต่อการท างาน
และไม่สว่างจ้าเกินไป 

(2) เสียงรบกวน พบว่า โดยส่วนใหญ่เสียงรบกวนภายในพ้ืนที่ท างานเป็น
เพียงเสียงของการพูดคุยในระดับปกติ จากทฤษฎี ความดังของเสียง 60 dB(A) ที่เป็นเสียงจากการ
สนทนาทั่วไปไม่ถือว่าเป็นเสียงรบกวนขณะท างาน และจากการส ารวจพบว่ามี 3 แห่ง ที่ระดับเสียง
รบกวนมากกว่า 60 dB(A) ซึ่งเป็นเสียงรบกวนจากแอร์ เครื่องบดกาแฟ การทุบเคาะของงานก่อสร้าง
ใกล้เคียง และเสียงจากการจราจร 
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(3) อุณหภูมิของอากาศ จากการใช้ เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) วัด
อุณหภูมิอากาศ เพ่ือหาภาวะอุณหภูมิของอากาศที่เหมาะสมต่อการท างาน พบว่า กรณีศึกาษทั้ง 10
แห่ง มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 23 - 25°C (องศาเซลเซียส) 

4.2.1.3 ด้านการปรับใช้งานของพื้นที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์การท างาน 
ผลจากการส ารวจ ศึกษาเปรียบเทียบด้านการปรับใช้งานของพ้ืนที่ ผู้วิจัย

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.14  
 
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลจากการส ารวจด้านการปรับใช้งานของพ้ืนที่  

โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
(Co-Working Space) 

Stimulate 
ภาวะที่ต้องการ

ค้นหาไอเดียใหม่ๆ 

Focus 
ภาวะการท างาน 

ที่ใช้สมาธ ิ

Collaboration 
ภาวะการท างาน 

แบบเป็นทีม 

Play 
ภาวะที่เอื้อ 

ให้เกิดการเล่น 

Learn 
ภาวะที่เกิดการ

เรียนรู ้

A √ √ √ - - 

B √ - √ - - 

C √ √ - - - 

D √ - √ - √ 

E √ - √ √ √ 

F √ - √ - √ 

G √ - √ √ - 

H √ - √ - √ 

I √ √ √ √ - 

J √ √ √ √ √ 

 
(1) ด้านการปรับใช้งานของพ้ืนที่  พบว่า ภาวะที่ ก่อให้ เกิดความคิด

สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ (Stimulate) เช่น มีมุมหนังสือ มีพ้ืนที่นั่งคุยกัน มีมุมที่สามารถมองเห็นวิว
ภายนอก และภาวะการท างานแบบเป็นทีม (Collaboration) เพ่ือสร้างสรรค์งานให้ส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายงานร่วมกัน เช่น การปรับพ้ืนที่ท างานให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน ซึ่งทั้ง 2 สภาวะนี้ เป็นส่วน
ส าคัญที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศของพ้ืนที่ท างานและส่งผลต่อความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานอาคาร 
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ผลจากการส ารวจ (ตารางท่ี 4.15) ศึกษาเปรียบเทียบด้านเทคโนโลยี 
และอุปกรณส์นับสนุนในการงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.15  
 
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน 

โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
(Co-Working Space) 

เทคโนโลยีในการท างาน อุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน 
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A 100Mb/s - √ √ √ - - เครื่องเสียง 

B 50Mb/s - - √ - √ √ - 
C 10Mb/s - - √ √ - - - 
D 30Mb/s - √ √ - √ - - 
E 50Mb/s - อุปกรณ์วาดรูป 

(wacom companion) 
- VR (virtual reality) 

√ √ - - - เครื่องเสียง 

 

F 10Mb/s - √ √ - √ - - 
G 10Mb/s - √ √ √ - √ ผนังที่เขียนได้ 

H 30Mb/s - √ - √ - √ เครื่องเสียง 

I 100Mb/s - Fabrication  
ห้องปริ้นงานคุณภาพ 
ด้วยระบบ digital print   

√ √ √ √ √ สตูดิโอถ่ายภาพ 
(photo studio) 
และ เครื่องเสียง 

J 100Mb/s - √ √ √ √ √ เครื่องเสียง 

 
(2) ด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน พบว่า ความเร็วของ

อินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการท างาน ทั้งนี้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับการ
ท างานนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการท างานและกลุ่มผู้ใช้งาน ด้านอุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน 
พบว่ามี กระดานไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ และจอทีวี เป็นต้น 
ส่วนเทคโนโลยีและอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน ๆ นั้นมีเพ่ือสนับสนุนต่อกิจกรรมการท างานที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายหลักของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ แห่งนั้น ๆ 
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4.2.1.4 ด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร / ภูมิทัศน์ 
ผลจากการส ารวจ (ตารางที่ 4.16) ศึกษาเปรียบเทียบด้านสภาพแวดล้อม

ของการจัดภูมิทัศน์ (Landscaping) และการตกแต่งภายใน (Interior)  รวมทั้งการเลือกใช้สีในการ
ตกแต่ง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.16  
 
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลจากการส ารวจด้านการจัดภูมิทัศน์ และการตกแต่งภายใน 

โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
(Co-Working Space) 

การจัดภูมิทัศน์ (Landscaping) การตกแต่งภายใน (Interior) 
มีสวน ไม่มีสวน  รูปแบบสไตล์ ด้านความสวยงาม 

 
A 

- 
√ 

เห็นวิวด้านหน้าอาคาร 
และบบดาดฟา้ของอาคาร 

Loft : ใช้โครงสร้างอาคารเดิม 
 

 
 
 
 

 
B 

√ 
√ 

เห็นวิวด้านหน้าอาคาร 

Minimal : เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาต ิ
 
 
 

 
 

 
C 

- √ 
เห็นวิวสถานีรถไฟฟ้า 

Mix Style : มีรูปแบบที่ผสมผสาน 
 
 
 
 
 

 
D 

- √ 
วิวชั้น12 โรงแรมเอเชีย 

Minimal : ใช้โทนสีขาวทั้งหมด 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
 
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลจากการส ารวจด้านการจัดภูมิทัศน์ และการตกแต่งภายใน 

โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
(Co-Working Space) 

การจัดภูมิทัศน์ (Landscaping) การตกแต่งภายใน (Interior) 
มีสวน ไม่มีสวน  รูปแบบสไตล์ ด้านความสวยงาม 

 
E 

- √ 
วิวชั้น12 Pantip ประตูน้ํา 

Modern : ความทันสมัยดา้นนวัตกรรม 
 
 
 

 

 
F 

- 
√ 

เห็นวิวร้านค้า สยามสแควร ์

Natural Loft : ผสมผสานธรรมชาติกบัพื้นที่ท างาน 
 

 
 
 
 
 

 
G 

- 
√ 

เห็นวิวร้านค้า สยามสแควร ์

Modern : เรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอย 
 

 
 
 
 
 

 
H 

- 
√ 

วิวร้านค้า  I'm park 

Modern : เรียบง่าย ทันสมัย  
 
 
 
 
 

 
I 

- 
√ 

เห็นวิวยา่นชิดลม 

Loft Industrial : แหล่งผลิตงานดีไซน์ แบบโรงงาน 
 
 
 
 

 
 
J 

- 
√ 

เห็นวิวยา่นถนนสุรศักดิ ์

Loft : ชนเผ่า Lapland / ฝูงหมาป่า 
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4.2.2 งานบริการสนับสนุน (support services)  
จากการส ารวจด้านงานบริการสนับสนุน ผู้วิจัยสรุปเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

4.2.2.1 งานบริการอาคาร (Building Use services) 
 
ตารางที่ 4.17  
 
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลจากการส ารวจด้านงานบริการอาคาร 

โคเวิร์คก้ิงสเปซ  
(Co-Working Space) 

ด้านงานบริการอาคาร (Building Use services) 
งานรักษาความสะอาด 

(1) งานรักษาความปลอดภัย (2) งานก าจัดขยะ (3) งานดูแลรักษาสวน/ 
พื้นท่ีโดยรอบ (4) 

พนักงาน 
โคเวิร์ค
กิ้งสเปซ  

แม่บ้าน
ของบริษัท 

รปภ. 
ของบริษัท 

พนักงาน 
โคเวิร์ค
กิ้งสเปซ  

CCTV 
กล้อง 

วงจรปิด 

พนักงาน 
โคเวิร์ค
กิ้งสเปซ  

แม่บ้าน
ของบริษัท 

พนักงาน 
โคเวิร์ค
กิ้งสเปซ  

แม่บ้าน
ของบริษัท 

A √ - - √ √ √ - √ - 
B √ - - √ √ √ - √ - 
C √ - - √ √ √ - √ - 
D √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
E √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
F √ - - √ √ √ - √ - 
G √ - - √ √ √ - √ - 
H √ - √ √ √ √ - √ - 
I √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
J √ - - √ √ √ - √ - 

(1) งานรักษาความสะอาด  พบว่า เรื่องของความสะอาดขั้นพ้ืนฐานที่ดูแล
เป็นประจ า ได้แก่ งานปัดกวาดฝุ่นละออง งานถูพ้ืน รวมไปถึงงานเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และ
สถานที่ เป็นหน้าที่ดูแลโดยพนักงานของโคเวิร์คกิ้งสเปซ โดยพนักงานจะปฏิบัติงานประจ าวันทุกวัน 
ช่วงเวลาหลังจากให้บริการ หรือช่วงเวลาก่อนให้บริการ และบริเวณโดยรอบ เช่น ทางเดินภายใน
อาคารทีโ่คเวิร์คกิ้งสเปซนั้นเช่าพ้ืนที่อยู่ เป็นหน้าที่ดูแลของแม่บ้านของอาคารให้เช่านั้น ๆ 

(2) งานรักษาความปลอดภัย พบว่า การดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน โค
เวิร์คกิ้งสเปซ นั่นเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของพนักงานของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่นอกจากการเดินดูความ
เรียบร้อยแล้ว งานรักษาความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้คือ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ถูกติดตั้งตามมุม
ต่าง ๆ ภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ  
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(3) งานก าจัดขยะ พบว่า อยู่ในหมวดย่อยของงานรักษาความสะอาดที่ดูแล
โดยพนักงานของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ซึ่งจะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในแต่ละวันไปไว้ยังจุดส าหรับพักขยะ 
เพ่ือรอรถเก็บขยะของทางส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครน าไปก าจัดต่อไป 

(4) งานดูแลรักษาสวนและพ้ืนที่โดยรอบ จากการส ารวจมีโคเวิร์คก้ิงสเปซ B 
แห่งเดียวที่มีสวนขนาดเล็ก พบว่า ดูแลโดยพนักงานของโคเวิร์คกิ้งสเปซประจ าในช่วงเวลาเช้าก่อน
เปิดให้บริการ และงานดูแลพ้ืนที่โดยรอบมีการดูแลทางเข้าหรือด้านหน้าอาคาร เพ่ือให้ดูสะอาดและ
ไม่มีสิ่งกีดขวางรบกวนขณะเปิดให้บริการ 
 

4.2.2.2 งานบริการส านักงานและบริการอื่น (Office/Customised services) 
 
ตารางที่ 4.18  
 
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบด้านงานบริการส านักงานและบริการอื่น  

โคเวิร์คก้ิงสเปซ  
(Co-Working Space) 

งานบริการส านักงานและบริการอื่น (Office/Customised services) 
งานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ 

(1) งานบริการ 
รับ-ฝากเอกสาร 

(2) 

บริการจองห้อง/ 
พท.จัดกิจกรรม 

(3) 

งานจัดเก็บ/ฝาก 
อุปกรณ์การท างาน (4) 

อื่นๆ 
พนักงาน 

 
เว็บไซท์/ 

Facebook 
Locker โต๊ะส่วนตัว 

A √ √ √ √ √ √ มีออฟฟิศให้เช่า 

B √ √ - √ - - - 
C √ √ - √ - - - 
D √ √ - √ √ - - 
E √ √ - √ √ - - 
F √ √ - √ - - - 
G √ √ - √ √ - - 
H √ √ √ √ - √ มีออฟฟิศให้เช่า 
I √ √ √ √ - √ มีออฟฟิศให้เช่า 
J √ √ √ √ - √ มีออฟฟิศให้เช่า 

 
(1) งานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ ทั้งด้านการดูแลให้บริการ การต้อนรับที่ดี 

และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า งานตอนรับและให้บริการนั้นดูแลโดยพนังงานของ 
โคเวิร์คกิ้งสเปซ มีช่องทางในการสอบถามผ่านทางเว็บไซท์และเฟสบุ๊ค ทั้งนี้เพราะเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
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(2) งานบริการรับ-ฝากเอกสาร พบว่า งานบริการรับ-ฝากเอกสาร นั้น
สอดคล้องกับการเช่าพื้นที่ท างานแบบโต๊ะส่วนตัว หรือเช่าแบบใช้เป็นออฟฟิศท างาน  

(3) งานบริการจองห้อง สามารถสอบถามการจองผ่านสื่อออนไลน์ หรือเข้า
มาติดต่อโดยตรงที่โคเวิร์คกิ้งสเปซ จากการส ารวจพบว่า บางแห่งสามารถติดต่อเข้าไปใช้บริการได้เลย 
แต่บางแห่งต้องท าการจองหรือติดต่อล่วงหน้า ทั้งนี้เพราะเพ่ือให้พนักงานได้เตรียมความเรียบร้อย
ก่อนผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งาน 

(4) งานจัดเก็บอุปกรณ์การท างาน พบว่า สอดคล้องกับการเช่าแบบใช้เป็น
ออฟฟิศท างาน ทั้งนี้ เพราะผู้ใช้บริการกลุ่มนี้จะมีโต๊ะท างานประจ า (Fixed desk) หรือห้องท างาน
ส่วนตัว (Private room) จึงสามารถฝากอุปกร์การท างานไว้ที่โคเวิร์คกิ้งสเปซไดโ้ดยไม่ต้องขนย้ายไปมา 

4.2.3 ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ 
จากการส ารวจอัตราค่าบริการ ผู้วิจัยสรุปเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

4.2.3.1 ค่าบริการ พื้นที่ท างานร่วมกัน 
 
ตารางที่ 4.19  
 
แสดงข้อมูลอัตราค่าบริการ พ้ืนที่ท างานร่วมกัน 

โคเวิร์คก้ิงสเปซ  
(Co-Working Space) ราย ชม. รายวัน รายสัปดาห ์ รายเดือน 

A - 280 - 4,500 

B 99 (1ชม.) 220 1,280 4,700 

C - นักเรียน 100 
คนทั่วไป 200 

- นักเรียน 1,500 
คนทั่วไป 3,000 

D 100 (1ชม.) 300 1,750 - 

E - 350 1,500 5,500 

F นักเรียน 150 (3ชม.) 
คนทั่วไป 190 (3ชม.) 

นักเรียน 230 
คนทั่วไป 290 

- - 

G นักเรียน 50 (1ชม.) 
คนทั่วไป 70 (1ชม.) 

นักเรียน 140 
คนทั่วไป 330 

- นักเรียน 3,000 
คนทั่วไป 5,000 

H 50 (1ชม.) 300 - - 

I - 300 - 3,000 

J - 290 - 5,200  
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อัตราค่าบริการ พ้ืนที่ท างานร่วมกัน แต่ละแห่งมีการคิดอัตตราค่าบริการที่
แตกต่างกัน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) อัตราค่าบริการรายชั่วโมง ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ F G และ H พบว่า กลุ่ม
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยจุฬาฯ จึงมีรูปแบบการคิด
อัตราค่าบริการแบบรายชัวโมง เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการ 

(2) อัตราค่าบริการรายวัน ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ C และ G มีค่าบริการที่ถูก
กว่าแห่งอ่ืน ๆ โดยเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ในการคิดอัตราค่าบริการที่
แตกต่างกันของแต่ละแห่ง พบว่า นอกจากจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังรวมถึงความสวยงาม
ของการออกแบบ และสิ่งอ านวยในการให้บริการ รวมถึงท าเลที่ตั้งในเขตต่าง ๆ อีกด้วย 

(3) อัตราค่าบริการรายสัปดาห์ พบว่ามีเพียงโคเวิร์คกิ้งสเปซ B D และ E 
เพียง 3 แห่ง เท่านั้นที่มีรูปแบบของลักษณะการคิดอัตราค่าบริการแบบรายสัปดาห์ เพื่อเป็นทางเลือก
ของการคิดค่าบริการที่คุ้มค่าให้แก่ลูกค้า 

(4) อัตราค่าบริการรายเดือน พบว่าโคเวิร์คกิ้งสเปซ C และ G มีค่าบริการที่
ถูกกว่าแห่งอ่ืนๆ ที่เน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา เช่นเดียวกับการคิดค่าบริการ
แบบรายวัน เพ่ือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าให้แก่ลูกค้า และพบว่า โคเวิร์คกิ้งสเปซ E มีอัตตราค่าบริการที่
แพงกว่าแห่งอ่ืน เนื่องจากตั้งอยู่ในศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ (ประตูน้ า) ที่มีปัจจัยในการอ านวยความ
สะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีที่จอดรถ และอ่ืน ๆ ที่ครบครัน 

4.2.3.2 ค่าบริการ ห้องประชุม จัดสัมมนา และห้องท างานส่วนตัว 
 
ตารางที่ 4.20  
 
แสดงข้อมูลอัตราค่าบริการ ห้องประชุม จัดสัมมนา และห้องท างานส่วนตัว 

โคเวิร์คก้ิงสเปซ  
(Co-Working Space) ราย ชม. รายวัน รายสัปดาห ์ รายเดือน 

A ห้องประชุม 300  
(8คน/1ชม.) 

- - ห้องท างาน 10,900 (4-6คน) 

B ห้องประชุม 600  
(8-12คน/1ชม.) 

ห้องประชุม 4,000  
(8-12คน) 

- - 

C ห้องประชุม  
100 (3-5คน/1ชม.) 
200 (6-10คน/1ชม.) 

- - - 

D ห้องประชุม  
300 (8คน/1ชม.) 
500 (16คน/1ชม.) 

- โต๊ะท างานประจ า 1,400 โต๊ะท างานประจ า 5,400 
14,400 (3เดือน) 
25,200 (6เดือน) 
43,800 (12เดือน) 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
 
แสดงข้อมูลอัตราค่าบริการ ห้องประชุม จัดสัมมนา และห้องท างานส่วนตัว 

โคเวิร์คก้ิงสเปซ  
(Co-Working Space) ราย ชม. รายวัน รายสัปดาห ์ รายเดือน 

E ห้องประชุม 
650 (8คน/1ชม.) 
Event 40 คน 
1,500 (1ชม.) 

- - - 

F 650 (12คน/1ชม.) - - - 

G ห้องประชุม (นักเรียน) 
400 (4-6คน/1ชม.) 
600 (8-10คน/1ชม.) 

1,200 (15-20คน/1ชม.) 
ห้องประชุม (คนทั่วไป) 
500 (4-6คน/1ชม.) 
750 (8-10คน/1ชม.) 

1,500 (15-20คน/1ชม.) 

ห้องประชุม (นักเรียน) 
2,400 (4-6คน/วัน) 
3,600 (8-10คน/วัน) 
7,200 (15-20คน/วัน) 
ห้องประชุม (คนทั่วไป) 

2,700 (4-6คน/วัน) 
4,050 (8-10คน/วัน) 
8,100 (15-20คน/วัน) 

- - 

H ห้องประชุม  
300 (6-8คน/1ชม.) 

600 (12-18คน/1ชม.) 
Event 30 คน 
1,500 (1ชม.) 

- - ห้องท างาน 25,000 (5คน) 

I ห้องประชุม  
400 (6คน/1ชม.)  

600 (8-10คน/1ชม.)  
900 (15-20คน/1ชม.) 

 

ห้องประชุม  
2,600 (6คน) 

3,900 (8-10คน) 
5,900 (15-20คน) 

Studio 
9,000 

จัดงานสัมมนา 30 คน 
25,000 

- ห้องท างาน 35,000 (4คน) 
48,000 (6คน) 
63,000 (8คน) 

J ห้องประชุม  
400 (8คน/1ชม.) 

350 (6-7คน/1ชม.) 
จัดงานสัมมนา 

900 (10-15คน/1ชม.) 
1,200 (20-25คน/1ชม.) 
1,400 (26-35คน/1ชม.) 
1,600 (36-45คน/1ชม.) 
1,800 (46-50คน/1ชม.) 

- 
 

- ห้องท างาน 34,000 (3คน) 
โต๊ะท างานประจ า 6,900 

(1คน) 
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อัตราค่าบริการ ห้องประชุม จัดสัมมนา และห้องท างานส่วนตัว แต่ละแห่งมี
การคิดอัตตราค่าบริการที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) อัตราค่าบริการรายชั่วโมง ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ C D และ H พบว่า มี
อัตราค่าบริการที่ถูกกว่าแห่งอ่ืนๆ จึงมีการคิดอัตราค่าบริการเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ส่วนการจัดสัมมนาจะมีอัตราค่าบริการที่แพงกว่าห้องประชุม 
เนื่องจากมีการให้บริการกับคนจ านวนมาก และต้องใช้อุปกรณ์สนับสนุนที่นอกเหนือจากการประชุม
กลุ่มเล็ก ๆ  

(2) อัตราค่าบริการรายวัน พบว่า มีเพียงโคเวิร์คกิ้งสเปซ B G และ I ที่มี
รูปแบบของลักษณะการคิดอัตราค่าบริการแบบรายวัน เพื่อเป็นทางเลือกของการคิดค่าบริการที่คุ้มค่า
ให้แก่ลูกค้าที่เลือกใช้ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั้งวัน และโคเวิร์คกิ้งสเปซ I ที่มีพ้ืนที่
ให้บริการที่เป็นลักษณะของ Studio ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโคเวิร์คกิ้งสเปซอ่ืน ๆ 

(3) อัตราค่าบริการรายสัปดาห์ มีโคเวิร์คกิ้งสเปซ D เพียงแห่งเดียวและมี
ลักษณะของการให้บริการที่เป็นรูปแบบของโต๊ะท างานประจ า โดยการคิดอัตราค่าบริการเป็นราย
สัปดาห์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า 

(4) อัตราค่าบริการรายเดือน ของทุกแห่งเป็นลักษณะของการให้บริการที่
เป็นรูปแบบของโต๊ะท างานประจ า ห้องท างานส่วนตัว หรือ ออฟฟิศขนาดเล็ก 4-8 คน มีการคิดอัตรา
ค่าบริการที่แตกต่างกันเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน  ยังรวมถึงความสวยงาม
ของการออกแบบ และสิ่งอ านวยในการให้บริการ รวมถึงท าเลที่ตั้งในเขตต่าง ๆ อีกด้วย 

 
4.3 ผลการวิจัย จากแบบสอบถามความพึงพอใจ (satisfaction questionnaire) 

 
4.3.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัย จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.3.1.1 อาชีพ 
จากการแจกแบบสอบถาม ข้อมูลด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้

บริการภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ทั้งหมด 200 คน จากกรณีศึกษาทั้งหมด 10 แห่ง โดยการก าหนด
จ านวนโควต้าไว้ที ่20 คน ต่อ 1 โคเวิร์คกิ้งสเปซ โดยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพดังนี้ 
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ตารางที่ 4.21   
 
แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
โคเวิร์คก้ิงสเปซ  

(Co-Working Space) 
อาชีพ (ร้อยละ) 

Student Startup Freelancer Creative/Designer อ่ืน ๆ 

A - 45 20 20 15 

B 30 35 - 15 20 

C 90 - 5 - 5 

D 30 5 45 - 20 

E 45 20 30 5 - 

F 55 15 10 5 15 

G 75 10 5 10 - 

H 80 - 5 10 5 

I 5 25 15 15 40 

J 3 10 30 20 10 

 
ผลการวิจัย (ตารางที่ 4.21) พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็น นักเรียน-นักศึกษา (Student) ถึงร้อยละ 44 รองลงมาคือ ผู้ประกอบการ (Startup) ร้อยละ 
17 ผู้ที่ท างานอิสระ (Freelancer) ร้อยละ 17 นักออกแบบ (Creative/Designer) ร้อยละ 10 และ
อ่ืน ๆ ได้แก่ พนักงานบริษัท วิศวะกร ร้อยละ 13 (ภาพที่ 4.31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.31 แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
  

13% 

10% 

44% 

17% 

17% 
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4.3.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการใช้บริการ 
ตารางที่ 4.22 
 
แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้บริการ 
โคเวิร์คก้ิงสเปซ  

(Co-Working Space) 
ระยะเวลาในการใชบ้ริการ (ร้อยละ) 

< 4 ชม./วัน 5-8 ชม./วัน 8-12 ชม./วัน > 12 ชม./วัน 

A 5 70 25 - 

B 20 65 15 - 

C 5 70 25 - 

D 40 30 30 - 

E 5 60 35 - 

F 25 50 25 - 

G 75 20 5 - 

H 70 25 5 - 

I - 45 55 - 

J 10 50 30 10 

 
ผลการวิจัย (ตารางที่ 4.22) แสดงให้เห็นพฤติกรรมการใช้บริการของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้บริการ พบว่า ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลา
ท างานอยู่ภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ มากที่สุด คือ 5-8 ชั่วโมง/วัน ถึงร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ ใช้เวลา
น้อยกว่า 4 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 25.5 ใช้เวลา 8-12 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 25 และใช้เวลามากกว่า 12 
ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 1 ตามล าดับ (ภาพที่ 4.32) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.32 แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้บริการ 

48.5% 

25% 
25.5% 

1% 
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4.3.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ 

ตารางที่ 4.23  
 
แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ 
โคเวิร์คก้ิงสเปซ  

(Co-Working Space) 
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ร้อยละ) 

ท างานคนเดียว 2-5 คน 6-10 คน มากกว่า 10 คน 

A 20 25 10 45 

B 5 45 35 15 

C 35 65 - - 

D 30 50 5 15 

E 25 60 10 5 

F 40 60 - - 

G 20 35 45 - 

H 35 60 5 - 

I 15 40 40 5 

J 60 30 5 5 

 
ผลการวิจัย (ตารางที่ 4.23) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้

บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ เพ่ือการท างานเป็นทีมมากกว่าท างานคนเดียว โดยท างานเป็นทีม 2-5 คน คิด
เป็นร้อยละ 47  ท างานคนเดียว ร้อยละ 28.5 ท างานเป็นทีม 6-10 คน ร้อยละ 15.5 และท างานเป็น
ทีมมากกว่า 10 คน ถึงร้อยละ 9 ตามล าดับ (ภาพที่ 4.33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.33 แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ 
  

28.5% 

47% 

15.5% 

9% 
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4.3.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้พื้นที่ท างาน 
ตารางที่ 4.24  
 
แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามการเลือกใช้พ้ืนที่ท างาน 
โคเวิร์คก้ิงสเปซ  

(Co-Working Space) 
การเลือกใช้พื้นที่ท างาน (ร้อยละ) 

พื้นที่ท างานร่วมกัน ห้องประชุม/ห้องท างานส่วนตัว อ่ืนๆ 

A 20 45 35 (Workshop/Event) 

B 40 60 - 

C 100 - - 

D 50 40 10 (Workshop/Event) 

E 95 5 - 

F 90 10 - 

G 50 50 - 

H 95 5 - 

I 90 10 - 

J 95 5 - 

 
ผลการวิจัย (ตารางที่ 4.24) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้พ้ืนที่ท างาน

ร่วมกันกับผู้อ่ืน มากถึงร้อยละ 72.5 และเลือกใช้พื้นที่ท างานแบบ ห้องประชุมหรือห้องท างานส่วนตัว 
ร้อยละ 23 และอ่ืนๆ ได้แก่ เวิร์คช้อป (Workshop) พ้ืนที่จัดงานนิทรรศการ (Event) ร้อยละ 15.5 
ตามล าดับ (ภาพที่ 4.34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.34 แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามการเลือกใช้พ้ืนที่ท างาน  

72.5% 

23% 

15.5% 



Ref. code: 25605916033128TSQ

100 
 

4.3.1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาใช้บริการ 
ตารางที่ 4.25  
 
แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามการเดินทางมาใช้บริการ 
โคเวิร์คก้ิงสเปซ  

(Co-Working Space) 
การเดินทางมาใช้บริการ (ร้อยละ) 

รถส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) อ่ืนๆ  

A 25 15 60 - 

B 35 20 45 - 

C - 5 65 30 (เดิน) 

D 20 30 50 - 

E 30 15 55 - 

F 20 15 65 - 

G 15 15 70 - 

H 30 40 30 - 

I 10 40 45 5 (เดิน) 

J 30 5 60 5 (เดิน) 

 
ผลการวิจัย (ตารางที่ 4.25) แสดงให้เห็นรูปแบบการเดินทางมาใช้บริการ 

โคเวิร์คกิ้งสเปซ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) มากที่สุดร้อยละ 54.5 
เดินทางด้วยรถส่วนตัวร้อยละ 21.5 เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะร้อยละ 20 และการเดินมาใช้
บริการร้อยละ 4  ตามล าดับ (ภาพที่ 4.35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.35 แสดงจ านวนร้อยละ โดยจ าแนกตามการเดินทางมาใช้บริการ 
  

4% 

54.5% 
20% 

21.5% 
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4.3.2 ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัย จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดย

ก าหนดจ านวนโควต้า 20 คน ต่อ 1 โคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมกายภาพ 
และงานบริการสนับสนุน โดยจ าแนกออกเป็นแต่ละพ้ืนที่ดังนี้ 

4.3.2.1 พื้นที่ต้อนรับ 
ตารางที่ 4.26  
 
แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพ และงานบริการ
สนับสนุน ภายในพ้ืนที่ต้อนรับ 

สภาพแวดล้อมกายภาพ 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง 60 85 85 65 75 80 85 100 85 75 

2.) ความดังของเสียงรบกวน 40 90 50 60 50 60 80 85 40 70 

3.) อุณหภูมิอากาศภายใน 50 90 70 70 60 75 60 95 60 95 

4.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง) 50 65 85 70 70 90 90 95 65 90 

5.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน 60 65 60 65 90 85 75 90 80 90 

6.) ความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง 40 70 85 65 95 85 80 95 75 90 

งานบริการสนบัสนุน 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

7.) การดูแลรักษาความสะอาด 35 75 100 75 90 80 80 100 55 90 

8.) ระบบรักษาความปลอดภัย 50 85 80 70 95 90 80 100 50 85 

9.) การให้บริการ การต้อนรับ การจองห้อง ฯลฯ 40 80 100 65 95 85 90 100 80 85 

 
ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพแวดล้อม

กายภาพและงานบริการสนับสนุน ภายในพ้ืนที่ต้อนรับ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
(1) ด้านความเพียงพอของแสงสว่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H 

พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 100 อาจเพราะตั้งอยู่ภายในอาคารสาธารณะ (ศูนย์การค้า) ที่มีการ
ออกแบบโดยใช้กระจกกั้นโดยรอบ ท าให้สามารถรับแสงสว่างได้อย่างเพียงพอ ส่วน โคเวิร์คกิ้งสเปซ 
A ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 60 อาจเพราะเป็นอาคารพาณิชย์ที่มีช่องเปิดของอาคาร
อย่างจ ากัด ท าให้ได้รับแสงสว่างไม่เพียงพอและส่งผลต่อความพึงพอใจ 

(2) ด้านความดังของเสียงรบกวน พบว่า กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ B พึง
พอใจมากท่ีสุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะว่ามีขนาดพ้ืนที่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตั้งอยู่ด้านในสุดของ
โคเวิร์คกิ้งสเปซ และมีผู้ใช้บริการจ านวนไม่มาก โคเวิร์คกิ้งสเปซ A และ I มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
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น้อยที่สุดร้อยละ 40 อาจเพราะต าแหน่งที่ตั้งของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ A อยู่ติดถนนใหญ่จึงเกิดเสียง
รบกวนจากการจราจร และ โคเวิร์คกิ้งสเปซ I พ้ืนที่ต้อนรับอยู่ติดกับพ้ืนที่ท างานร่วมกัน จึงอาจเกิด
เสียงรบกวนระหว่างพ้ืนทีไ่ด ้ 

(3) ด้านอุณหภูมิอากาศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H และ J พึง
พอใจมากที่สุดร้อยละ 95 อาจเพราะอากาศภายนอกมีอุณภูมิสูง ความคาดหวังเมื่อเข้าไปภายใน
อาคารที่ต้องเจอกับอุณภูมิที่เย็นสบาย นั้นส่งผลต่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ส่วนโคเวิร์คก้ิงสเปซ A มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 50 อาจเพราะความคาดหวังที่มีไม่เป็นไปตามคาดหวัง จึงท า
ให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(4) ด้านคุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง) พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 95 อาจเพราะด้วยระบบการหมุนเวียน
อากาศที่ดี และการท าความสะอาดเป็นประจ าส่งผลมีอากาศภายในที่ดี โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 50 อาจเพราะเป็นอาคารพาณิชย์ที่มีช่องเปิดอย่างจ ากัด และรูปแบบ
การออกแบบสไตล์ลอฟที่ดูทึบไม่โปร่งโล่ง จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(5) ด้านความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน พบว่า ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ E H และ J พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 90 อาจเพราะทั้ง 3 
แห่งนี้มีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในพ้ืนที่ตอนรับที่เหมาะสม โดยเค้าท์เตอร์ตอนรับมีสัดส่วนขนาด
ที่พอดี และสามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ว่านั่นคือเค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถาม ส่วน โคเวิร์คกิ้งสเปซ A 
และ C มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 60 อาจเพราะเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้นั้นมีขนาดสัดส่วนไม่
เหมาะสมต่อการใช้งานที่เตี้ยไปหรือสูงเกินไป  

(6) ด้านความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คก้ิงสเปซ E และ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 95 อาจเพราะเพ่ิงเปิดให้ใช้
บริการเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยรูปแบบของการออกแบบที่ดึงดูด มีความแปลกใหม่ และความทันสมัย จึง
ส่งผลให้ผลความพึงพอใจสูงกว่าแห่งอ่ืน โคเวิร์คก้ิงสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุดร้อยละ 40 
เพราะเปิดให้ใช้บริการมาหลายปีแล้วและด้วยการออกแบบที่เป็นสไตล์ลอฟท าให้อาคารดูเก่ากว่าจึงดู
ไม่ดึงดูดและไม่น่าสนใจ จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(7) ด้านการดูแลรักษาความสะอาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ C 
และ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 100 อาจเพราะมีการดูแลอย่างสม่ าเสมอ และท าเป็นประจ าทุกวัน 
โคเวิร์คก้ิงสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุดร้อยละ 35 ซึ่งเปิดให้ใช้บริการมาหลายปีแล้ว และ
ด้วยสไตล์ลอฟที่มีบรรยากาศดูเก่าและท าให้เกิดการสะสมของฝุ่นได้ง่าย จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจ
ต่ ากว่าแห่งอ่ืน 
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(8) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H 
พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 100 อาจเพราะอยู่ภายในอาคารสาธารณะ (ศูนย์การค้า) การออกแบบที่
โปร่งโล่งสามารถมองเห็นได้อย่างทั่วถึง และการดูแลอย่างดีจากพนักงานของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ จึงท า
ให้รู้สึกถึงความปลอดภัยและสบายใจ ส่วนโคเวิร์คก้ิงสเปซ A และ I มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด
ร้อยละ 50 อาจเพราะเป็นจุดที่คนมาติดต่อสอบถามจ านวนมาก ขนาดของพื้นที่ที่เล็กเกินไปอาจส่งผล
ต่อความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

(9) ด้านการให้บริการ การต้อนรับ การจองห้อง ฯลฯ พบว่า ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ C และ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 100 เนื่องจากการ
ต้อนรับที่ดีเป็นกันเองของพนักงาน นั้นส่งผลต่อต่อความพึงพอใจโดยตรง โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 40 อาจเพราะการให้บริการไม่เป็นไปอย่างที่ผู้ใช้บริการ
คาดหวัง เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

 
4.3.2.2 พื้นที่ท างาน 

ตารางที่ 4.27  
 
แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพ และงานบริการ
สนับสนุน ภายในพ้ืนที่ท างาน 

สภาพแวดล้อมกายภาพ 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง 40 80 85 65 95 85 85 100 75 85 

2.) ความดังของเสียงรบกวน 40 85 60 80 65 80 85 85 55 90 

3.) อุณหภูมิอากาศ 45 85 75 70 60 75 80 95 55 95 

4.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น/ฝุ่นละออง) 50 85 90 60 80 85 80 95 70 90 

5.) การปรับใช้งานพื้นที ่ 30 75 80 60 85 70 75 100 65 95 

6.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน 45 75 70 60 80 80 95 100 65 95 

7.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร ์ 35 70 75 65 75 85 75 100 55 95 

8.) อุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน 30 80 70 55 70 85 80 95 30 80 

9.) ความเร็วของ อินเทอร์เน็ต (Internet) 40 80 75 60 85 40 80 90 60 75 

10.) ความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง 20 65 85 45 80 90 80 95 60 85 

งานบริการสนบัสนุน 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

11.) การดูแลรักษาความสะอาด 50 65 90 50 90 85 80 95 75 75 

12.) ระบบรักษาความปลอดภัย 45 70 80 60 80 90 80 90 60 80 
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ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพแวดล้อม
กายภาพและงานบริการสนับสนุน ภายในพ้ืนที่ท างาน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) ด้านความเพียงพอของแสงสว่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H 
พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 100 อาจเพราะพ้ืนที่ท างานมีการออกแบบใช้กระจกก้ันเป็นผนังโดยรอบ 
ท าให้สามารถรับแสงสว่างได้อย่างเพียงพอ ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ A ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด
ร้อยละ 40 เพราะอาคารมีช่องเปิดรับแสงอย่างจ ากดั ท าให้ได้รับแสงสว่างไม่เพียงพอ 

(2) ด้านความดังของเสียงรบกวน พบว่า กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ J พึง
พอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะไม่ติดถนนใหญ่ และมีการแบ่งพ้ืนที่ท างานภายในเป็นสัดส่วน 
โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 40 อาจเพราะติดถนนใหญ่  และใกล้
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จึงได้รับเสียงรบกวนขณะท างานมากกว่า 

(3) ด้านอุณหภูมิอากาศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H และ J พึง
พอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะมีอุณภูมิที่ท าให้คนส่วนใหญ่เย็นสบาย นั้นส่งผลโดยตรงต่อ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ส่วน โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 45 อาจ
เพราะเลือกใช้เครื่องปรับอากาศไม่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่  

(4) ด้านคุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง) พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 95 เพราะมีระบบการหมุนเวียนอากาศ
ที่ดีและท าความสะอาดเป็นประจ า โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 50 
อาจเพราะมีช่องเปิดอย่างจ ากัด ดูทึบไม่โปร่งโล่ง จึงเกิดการสะสมของฝุ่นละอองได้ง่ายกว่า 

(5) ด้านการปรับใช้งานพ้ืนที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คก้ิงสเปซ H พึงพอใจ
มากที่สุดร้อยละ 100 อาจเพราะมีพ้ืนที่กว้างและฝ้าเพดานที่สูงจึงท าให้สามารถรองรับการจัด
กิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ส่วน โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 30 
อาจเพราะมีข้อจ ากัดด้านรูปแบบอาคารที่มีเสาจ านวนมาก จึงท าให้ไม่สามารถรองรับการจัดกิจกรรม
ได้หลากหลายรูปแบบ 

(6) ด้านความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 100 การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เพ่ือรองรับ
กิจกรรมนั่งอ่านหนังสือหรือท างานเพียงชัวคราว (หน้า 74) นั้นตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งโคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 45 การเลือก
เฟอร์นิเจอร์อาจยังไม่สอดคล้องต่อการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้บริการที่เช่าเป็นพื้นที่ส านักงาน (หน้า 53) 

(7) ด้านความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 100 อาจเพราะรูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์
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เป็นแบบกลุ่ม 4-8 คน (หน้า 75) ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มของนักเรียน-นักศึกษา ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ A     
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 35 มีรูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่หันหน้าเข้าหากัน 
(หน้า 54) นั้นยังไม่เหมาะสมต่อการท างานและท ากิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการ 

(8) ด้านอุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คก้ิงสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 95 อุปกรณ์สนับสนุนในพ้ืนที่ท างานร่วมกัน 
ได้แก่ จอโปรเจคเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร นั้นเพียงพอส าหรับนักเรียน-นักศึกษา โคเวิร์คกิ้งสเปซ 
A และ I มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 30 เพราะอุปกรณ์สนับสนุนเหล่านั้น (หน้า 87) มี
ไว้เพ่ือรองรับเฉพาะผู้ใช้บริการห้องประชุม-สัมมนา ไม่ได้รองรับกลุ่มผู้ใช้บริการพื้นท่ีท างานร่วมกัน 

(9) ด้านความเร็วของอินเทอร์เน็ต (Internet) พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 90 อาจเพราะการเลือกใช้ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ตที่ 30Mb/s นั้นเหมาะสมต่อการใช้งานของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา โคเวิร์คกิ้งสเปซ A 
และ F มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 40 มีความเป็นไปได้ที่ โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีความเร็ว
ถึง 100Mb/s แต่อาจมีจุดปล่อยสัญญาณที่น้อยเกินไปหรืออับสัญญาณ โคเวิร์คก้ิงสเปซ F มีความเร็ว
เพียง 10Mb/s ซึ่งอาจเป็นความเร็วที่น้อยไปส าหรับการใช้งาน 

(10) ด้านความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คก้ิงสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 95 อาจเพราะเพ่ิงเปิดให้ใช้บริการ
และมีรูปแบบที่ดึงดูดน่าสนใจ แปลกใหม่และทันสมัย จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจสูงกว่าแห่งอื่น ส่วน
โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุดร้อยละ 20 อาจเพราะเป็นอาคารพานิชย์ที่ดูทึบไม่
มีช่องเปิด และเน้นบรรยากาศเดิมของตัวอาคาร จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(11) ด้านการดูแลรักษาความสะอาด พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 95 อาจเพราะมาจากความใส่ใจของพนักงานที่
ดูแลให้โคเวิร์คกิ้งสเปซดูสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ A และ D มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยสุดร้อยละ 50 อาจเพราะเกิดจากการดูแลของพนักงานเอง และการออกแบบที่เน้น
บรรยากาศเดิมของตัวอาคาร 

(12) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ F และ H พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 90 อาจเพราะมีการดูแลของพนักที่เดิน
ตรวจดูความเรียบร้อย มีการจัดโซนพื้นที่ท างานที่เป็นสัดส่วน ไม่เกิดการรบกวนกันขณะท างาน และมี
การใช้ระบบคีย์การ์ด ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุดร้อยละ 45 อาจเพราะ
พ้ืนที่ท างานร่วมกันมีการจัดวางผังแบบเปิด ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวในการใช้พ้ืนที่ท างาน 
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4.3.2.3 พื้นที่ทานอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร 
ตารางที่ 4.28  
 
แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพและงานบริการ
สนับสนุน ภายในพ้ืนที่ทานอาหาร/พ้ืนที่เตรียมอาหาร 

สภาพแวดล้อมกายภาพ 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง 45 75 75 70 50 70 80 80 80 85 

2.) ความดังของเสียงรบกวน 45 85 65 75 40 75 90 90 45 85 

3.) อุณหภูมิอากาศ 50 85 90 60 40 80 75 95 60 85 

4.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น/ฝุ่นละออง) 60 75 90 65 35 80 80 85 55 85 

5.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน 55 70 90 45 45 80 75 85 75 90 

6.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร ์ 60 75 90 50 50 80 80 90 80 90 

7.) อุปกรณ์เครื่องครัว/บริการอาหาร-เครื่องดื่ม 25 80 70 40 40 65 80 95 80 95 

8.) ความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง 45 75 80 65 50 85 85 95 65 80 

งานบริการสนบัสนุน 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

9.) การดูแลรักษาความสะอาด 45 65 80 60 45 80 80 95 70 90 

10.) ระบบรักษาความปลอดภัย 40 75 85 60 50 85 80 95 50 85 

 
ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพแวดล้อม

กายภาพและงานบริการสนับสนุน ภายในพ้ืนที่ทานอาหาร/เตรียมอาหาร ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
(1) ด้านความเพียงพอของแสงสว่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่าง โคเวิร์คกิ้งสเปซ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 85 อาจเพราะมีการเลือกใช้แสงสว่างที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน โคเวิร์คกิ้งสเปซ A มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 45
อาจเพราะแสงสว่างน้อยเกินไปส่งผลต่อการท ากิจกรรมต่างๆภายในพ้ืนที่ทานอาหาร/เตรียมอาหาร 
จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(2) ด้านความดังของเสียงรบกวน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง โคเวิร์คกิ้งสเปซ G และ H พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะพ้ืนที่ถูกจัดวางใน
ต าแหน่งที่แหมาะสมและเป็นสัดส่วนที่แยกออกจากพ้ืนที่ท างานชัดเจน ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ E มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 40 อาจเพราะถูกจัดไว้บริเวณเดียวกันกับพ้ืนที่ท างาน ท าให้
ท ากิจกรรมในพ้ืนทีท่านอาหาร/พ้ืนที่เตรียมอาหาร ได้ไม่สะดวกและเกรงจะรบกวนผู้อื่นขณะท างาน 
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(3) ด้านอุณหภูมิอากาศ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างของ
โคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 อาจเพราะแยกออกไปเป็นห้องจึงง่ายต่อการควบคุม
อุณหภูมิอากาศ ส่วนโคเวิร์คก้ิงสเปซ E มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 40 อาจเพราะจัดวาง
พ้ืนที่ในมุมทีอุ่ณหภูมิอากาศหมุนเวียนเข้าไปไม่สะดวก จึงส่งผลให้อุณหภูมิอากาศร้อนกว่าบริเวณอ่ืน 

(4) ด้านคุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง) พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่าง โคเวิร์คก้ิงสเปซ C พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายในพื้นที่เดียวกันกับ
พ้ืนที่ท างาน แต่มีการดูแลท าความสะอาดสม่ าเสมอ ส่งผลให้ไม่เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและกลิ่นไม่
พึงประสงค์ ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ E ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 35 อาจเพราะมีการดูแล
รักษาความสะอาดที่ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได ้

(5) ด้านความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน พบว่า ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โคเวิร์คกิ้งสเปซ C และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะเกิด
จากการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดเหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ D และ 
E ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 45 อาจเพราะยังไม่ให้ความส าคัญกับเฟอร์นิเจอร์ภายใน
พ้ืนที่ทานอาหาร/พ้ืนที่เตรียมอาหารเท่าท่ีควร จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(6) ด้านความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง โคเวิร์คกิ้งสเปซ C และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะอยู่ในต าแหน่ง
ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถรองรับต่อกิจกรรมได้ดี ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ D และ E ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 45 อาจเพราะอยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จึงส่งผล
ให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(7) ด้านอุปกรณ์เครื่องครัว/บริการอาหาร-เครื่องดื่ม พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่าง โคเวิร์คกิ้งสเปซ H และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 อาจเพราะมีความ
พร้อมของอุปกรณ์เครื่องครัวในการให้บริการมากกว่า เช่น มีไมรโครเวฟ ตู้เย็น เครื่องชงกาแฟ เป็น
ต้น โคเวิร์คกิ้งสเปซ A ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 25 อาจเพราะมีเพียงแค่ตู้กดน้ าดื่ม 
ขาดความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องครัวในการให้บริการ จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(8) ด้านความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่าง โคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 อาจเพราะแยกพื้นที่
ออกเป็นสัดส่วน มีการออกแบบที่รองรับต่อการใช้งาน และดูเป็นส่วนหนึ่งเดียวกันกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 
ส่วนของ โคเวิร์คกิ ้งสเปซ A มีค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจน้อยที ่ส ุดร้อยละ 45 อาจเพราะไม่ให้
ความส าคัญกับการออกแบบพ้ืนที่ทานอาหาร/พ้ืนที่เตรียมอาหารเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ผลความพึง
พอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 
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(9) ด้านการดูแลรักษาความสะอาด พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง โคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 อาจเพราะมีพนักงานดูแลประจ า 
(แม่บ้านของโคเวิร์คกิ้งสเปซ) จึงท าให้พ้ืนที่นั่นสะอาดและพร้อมใช้งานเสมอ ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ A 
และ E ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 45 อาจเพราะยังดูแลท าความสะอาดไม่ทั่วถึง ท าให้
เกิดความไม่พร้อมใช้งาน และส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(10) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง โคเวิร์คก้ิงสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 นอกจากจะมีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้ว 
ยังมีแม่บ้านของโคเวิร์คกิ้งสเปซดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่ภายในพ้ืนที่ ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความ
ปลอดภัยเมื่อเข้าไปใช้งาน ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ A ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 40 อาจ
เพราะละเลยการดูแลเอาใจใส่ในพ้ืนทีส่่วนนี้ จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

 
4.3.2.4 พื้นที่สนับสนุน 

จากการส ารวจเก็บข้อมูลพ้ืนที่ด้านพ้ืนที่สนับสนุน (ในตารางที่ 4.12) พบว่ามี 
5 แห่ง ได้แก่ โคเวิร์คกิ้งสเปซ E F H I และ J ผลการวิจัยค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมกายภาพและงานบริการสนับสนุน ภายในพ้ืนทีส่นับสนุน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 4.29  
 
แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพและงานบริการ
สนับสนุน ภายในพ้ืนที่สนับสนุน 

สภาพแวดล้อมกายภาพ 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง     50 100  80 80 100 

2.) ความดังของเสียงรบกวน     70 70  80 40 90 

3.) อุณหภูมิอากาศ     60 70  70 60 80 

4.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น/ฝุ่นละออง)     60 60  90 60 100 

5.) การปรับใช้งานพื้นที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ     80 70  100 80 100 

6.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน     80 100  70 80 100 

7.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร ์     80 100  80 80 100 

8.) อุปกรณ์สนับสนุน เครื่องเล่น ของใช้ต่างๆ     80 70  60 60 90 

9.) ความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง     80 90  70 90 90 

งานบริการสนบัสนุน 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

10.) การดูแลรักษาความสะอาด     80 70  90 90 90 

11.) ระบบรักษาความปลอดภัย     90 80  80 80 70 
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(1) ด้านความเพียงพอของแสงสว่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง โคเวิร์คกิ้งสเปซ F และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 100 อาจเพราะเลือกใช้ประเภทแสง
วอร์มไวท์ (Warm white) ที่ให้ค่าแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ E มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 50 ถึงแม้ว่าจะใช้แสงวอร์มไวท์ แต่อาจเพราะแสงสว่างน้อย
เกินไป แสงไม่เพียงพอต่อการใช้งานและส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(2) ด้านความดังของเสียงรบกวน  พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง โคเวิร์คกิ้งสเปซ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะมีการควบคุมเสียงภายในพ้ืนที่ 
จึงไม่เกิดเสียงรบกวนระหว่างพ้ืนที่ท างานและพ้ืนที่พักผ่อน ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ I มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจน้อยที่สุดร้อยละ 40 อาจเพราะพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับพักผ่อน/เล่นเกม นั้นเป็นส่วนเดียวกันกับพ้ืนที่
รับประทานอาหาร จึงเกิดเสียงรบกวนระหว่างพ้ืนที่และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

(3) ด้านอุณหภูมิอากาศ  พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 80 อาจเพราะพ้ืนที่ถูกกั้นเป็นสัดส่วนและปรับ
อุณหภูมิอากาศเหมาะสมกับคนส่วนใหญ่ ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ E และ I มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุดร้อยละ 60 อาจเพราะอากาศภายในห้องหมุนเวียนถ่ายเทได้ไม่ดี หรือพ้ืนที่นั้นอยู่ใกล้กระจก/
หน้าต่างที่รับแสงจากภายนอกท าให้อากาศภายในร้อนกว่าปกติ ถึงแม้จะเลือกใช้อุณภูมิที่เหมาะสม 

(4) ด้านคุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง)  พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 100 อาจเพราะเกิดจาก
การดูแลเอาใจใส่เรื่องความสะอาดและมีการหมุนเวียนอากาศที่ดี จึงส่งผลให้พ้ืนที่ไม่เกิดการสะสม
ของฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นอับ ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ E F และ I มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด
ร้อยละ 60 อาจเพราะเกิดจากระบบการหมุนเวียนของอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก และมาจากการดูแล
รักษาความสะอาดที่ไม่ทั่วถึง จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(5) ด้านการปรับใช้งานพ้ืนที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ H และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 100 อาจเพราะพ้ืนที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เดียวกันกับพ้ืนที่ท างาน และสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม จึง
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ 

(6) ด้านความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน พบว่า ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ F และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 100 อาจเพราะ
เฟอร์นิเจอร์นั้นเหมาะสมต่อการใช้งาน มีน้ าหนักเบา ใช้งานได้สะดวกสะบาย และมีรูปแบบสวยงาม 
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(7) ด้านความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ F และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 100 อาจเพราะมาจากการ
เลือกใช้รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม จึงส่งผลให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นไปได้หลายรูปแบบ
เพราะง่ายและสะดวกในการเคลื่อนย้าย  

(8) ด้านอุปกรณ์สนับสนุน เครื่องเล่น ของใช้ต่างๆ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ J พึงพอใจมากท่ีสุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะให้ความส าคัญกับ
พ้ืนที่มากกว่าแห่งอ่ืนๆ ทั้งลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการผ่อน
คลายจากการท างาน ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการมีพ้ืนที่โล่งส าหรับท ากิจกรรมร่วมกัน การมี
พ้ืนที่ส าหรับให้ความรู้ เป็นต้น จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจสูงกว่าแห่งอื่น 

(9) ด้านความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คก้ิงสเปซ F I และ J พึงพอใจมากท่ีสุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะแต่ละแห่งมีการ
ออกแบบโคเวิร์คกิ้งสเปซที่เป็นลักษณะเฉพาะ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจเมื่อใช้บริการ 

(10) ด้านการดูแลรักษาความสะอาด พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H I และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะมีพนักงานที่คอยดูแล
ความสะอาดอยู่เป็นประจ า 1 ต าแหน่ง จึงส่งผลให้ทั้ง 3 แห่งมีค่าความพึงพอใจสูงกว่าแห่งอื่นๆ 

(11) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ E พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 การใช้บริการพ้ืนที่ภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ
นั้นต้องผ่านระบบสแกนคีย์การ์ดก่อนเข้าไปใช้บริการ นับได้ว่าเป็นการดูแลในเรื่องความปลอดภัยได้
เป็นอย่างดี ไมเ่กิดการรบกวนจากภายนอกขณะใช้บริการ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา  

 
4.3.2.5 ห้องน้ า 

จากการส ารวจเก็บข้อมูล พบว่ามี 5 แห่ง ที่มีพ้ืนที่ห้องน้ าตั้งอยู่ภายใน
ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ได้แก่  โคเวิร์คก้ิงสเปซ A B F G และ J ผลการวิจัยค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพและงานบริการสนับสนุน ภายในพ้ืนที่ห้องน้ า ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.30  
 
แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพและงานบริการ
สนับสนุน ภายในพ้ืนที่ห้องน้ า 

สภาพแวดล้อมกายภาพ 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง 35 80    75 65   90 

2.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น/ฝุ่นละออง) 30 65    85 85   85 

3.) ความเหมาะสมของที่ตั้ง 30 60    75 95   95 

4.) ความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง 40 50    70 95   90 

งานบริการสนบัสนุน 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

5.) การดูแลรักษาความสะอาด 50 55    80 80   100 

6.) ระบบรักษาความปลอดภัย 35 55    80 90   95 

 
(1) ด้านความเพียงพอของแสงสว่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 90 อาจเพราะเลือกใช้แสงสว่างที่เพียงพอและ
เหมาะสม ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ A พึงพอใจน้อยที่สุดถึงร้อยละ 35 อาจเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(2) ด้านคุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง) พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ F G และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 85 อาจเพราะมาจากการ
ดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดการดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในที่ดี ส่วน 
โคเวิร์คกิ้งสเปซ A พึงพอใจน้อยที่สุดถึงร้อยละ 30 อาจเพราะด้วยรูปแบบของโครงสร้างอาคาร 
ต าแหน่งที่ตั้ง รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งอาจท าให้พ้ืนที่ห้องน้ ามีระบบหมุนเวียนอากาศ
ภายในที่ไม่ดี จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(3) ความเหมาะสมของที่ตั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
โคเวิร์คกิ้งสเปซ G และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 อาจเพราะต าแหน่งพ้ืนที่ห้องน้ าเหมาะสม 
แยกไปเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน โคเวิร์คกิ้งสเปซ A พึงพอใจน้อยที่สุดถึงร้อยละ 30 อาจเพราะมีข้อจ ากัด
เรื่องของโครงสร้างอาคาร ท าให้ที่ตั้งของพ้ืนที่ห้องน้ าไม่สามารถอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและไกล
จากพ้ืนที่อ่ืนๆ จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 

(4) ด้านความสวยงามของการออกแบบตกแต่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ G พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 อาจเพราะโคเวิร์คกิ้งสเปซ
ให้ความส าคัญในเรื่องของการออกแบบ การใช้งานได้อย่างเหมาะสม และสัมพันธ์กับการดูแลรักษา



Ref. code: 25605916033128TSQ

112 
 

ความสะอาด ท าให้ดูดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โคเวิร์คกิ้งสเปซ A พึงพอใจน้อยที่สุดถึงร้อยละ 40 
อาจเพราะมีข้อจ ากัดเรื่องของโครงสร้างอาคาร จึงส่งผลให้การออกแบบนั้นมีข้อจ ากัด 

(5) ด้านการดูแลรักษาความสะอาด พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 100 อาจเพราะมีการดูแลรักษาความสะอาด 
ท าให้ดูดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โคเวิร์คกิ้งสเปซ A พึงพอใจน้อยที่สุดถึงร้อยละ 50 อาจสัมพันธ์กับ
รูปแบบของอาคารต าแหน่งที่ตั้ง และการหมุนเวียนของอากาศ ที่อาจส่งผลให้การดูแลรักษาความ
สะอาดเป็นไปได้ยากกว่าแห่งอ่ืน และส่งผลต่อความพึงพอใจผู้ใช้งานอาคาร 

(6) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 อาจเพราะสัมพันธ์กับต าแหน่งที่ตั้ง ถูกจัด
ไว้อย่างเป็นสัดส่วน แบ่งแยกชาย-หญิงชัดเจน ส่วนโคเวิร์คก้ิงสเปซ A พึงพอใจน้อยที่สุดถึงร้อยละ 35 
อาจสัมพันธ์กับรูปแบบของอาคารต าแหน่งที่ตั้ง และไม่แบ่งแยกชาย-หญิง จึงส่งผลต่อความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานอาคารด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

 
4.3.2.6 ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 

ตารางที่ 4.31  
 
แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และภูมิทัศน์
โดยรอบอาคาร ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ B 

ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

1.) ความร่มร่ืน โดยรอบอาคาร/พื้นที่  20         

2.) การปรับใช้งานพื้นที่ ในการท ากจิกรรมต่างๆ  20         

3.) ความสวยงามของงานออกแบบภูมิทัศน์  20         

4.) การดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่  20         

5.) ระบบการรักษาความปลอดภยั  20         

 
จากการส ารวจเก็บข้อมูล (ตารางที่ 4.31) พบว่ามีเพียงโคเวิร์คกิ้งสเปซ B 

แห่งเดียวที่มีภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร โดยค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภูมิทัศน์
ภายนอกอาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพียงร้อยละ 20 ในทุก ๆ 
ปัจจัย ทั้งนี้อาจเพราะภูมิทัศน์ภายนอกมีขนาดที่เล็ก และไม่มีการตกแต่งบรรยากาศของภูมิทัศน์   
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4.3.3 ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจโดยรวม ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัย จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อ

สภาพแวดล้อมกายภาพ งานบริการสนับสนุน และการให้บริการงานบริการสนับสนุนต่าง ๆ ที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 200 คน โดยการก าหนดจ านวนโควต้า 20 คน ต่อ 1 โคเวิร์คกิ้งสเปซ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.32  
 
แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อสภาพแวดล้อม
กายภาพ งานบริการสนับสนุน และการให้บริการงานบริการสนับสนุนต่างๆ 

ปัจจัยดา้น 
ผลเฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

A B C D E F G H I J 

1.) สภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่ท างาน 35 65 85 65 90 80 75 95 80 90 

2.) ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และโดยรอบอาคาร  20         

3.) การให้บริการ งานบริการสนับสนุนตา่งๆ 55 65 85 70 90 75 75 95 70 95 

 
 

(1) ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพของพ้ืนที่ท างาน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 อาจเพราะโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
H นั้นเพ่ิงเปิดใช้บริการมาไม่นาน รูปแบบของการออกแบบ การจัดวางต าแหน่งพ้ืนที่ต่าง ๆ การ
เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ และการปรับใช้งานพ้ืนที่นั้นเหมาะสมต่อกิจกรรมในหลาย ๆ ด้าน จึงส่งผลให้
ผู้ใช้งานบริการพึงพอใจการใช้บริการพ้ืนที่ท างานโดยภาพรวมสูงสุด ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ A พึงพอใจ
น้อยที่สุดถึงร้อยละ 35 อาจเพราะเปิดให้ใช้บริการมาหลายปีแล้ว และด้วยข้อจ ากัดของรูปแบบ
อาคาร การดูแลต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจในด้านกายภาพของพ้ืนที่ท างานน้อยกว่าแห่งอ่ืน 

(2) ด้านภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และโดยรอบอาคาร จากการส ารวจพบว่า มี
เพียงโคเวิร์คกิ้งสเปซ B แห่งเดียวที่มีภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และเพราะภูมิทัศน์ภายนอกมีขนาดที่เล็ก 
และไม่มีการตกแต่งบรรยากาศของภูมิทัศน์ จึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ 

(3) ด้านการให้บริการ งานบริการสนับสนุนต่างๆ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ H และ J พึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95 อาจเพราะมาจาก
การให้บริการของพนักงานที่ดี การพูดคุย การแนะน าในด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับด้านสภาพแวดล้อมกายภาพของพ้ืนที่ท างาน ส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ A พึงพอใจ
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น้อยที่สุดถึงร้อยละ 55 อาจเพราะยังขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านการให้บริการและงานบริการสนับสนุน
ต่าง ๆ จึงส่งผลให้ผลความพึงพอใจต่ ากว่าแห่งอ่ืน 
 
4.4 การวิเคราะห์ผลสรุปโดยรวม 
 

จากการรวบรวมข้อมูลผลการวิจัย ทั้งการส ารวจ (Field survey) และจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ (Satisfaction questionnaire) ของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อม
กายภาพ และงานบริการสนับสนุน ของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ จากกรณีศึกษาทั้ง 10 แห่ง  ผู้วิจัยวิเคราะห์
ผลสรุปโดยรวมออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 

4.4.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎี ทั้งนี้อาจเพราะช่วงเวลาที่ท า

การเก็บข้อมูลวิจัยนั้นอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ข้อมูลที่ได้ด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จึงเป็น
นักเรียน-นักศึกษา รองลงมาคือ กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ที่ท างานอิสระ และนักออกแบบ กลุ่มตัวอย่าง
ใช้ระยะเวลาในการท างานแต่ละครั้ง 5-8 ชั่วโมง/วัน ทั้งนี้อาจเพราะรูปแบบของค่าบริการเป็น
ลักษณะเหมาจ่ายรายวัน จึงท าให้สามารถท างานได้ทั้งวัน ด้านวัตถุประสงค์ของการมาใช้บริการนั้น
ส่วนใหญ่เพ่ือท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนมากกว่าการมาท างานคนเดียว โดยการเดินทางมาใช้บริการ ด้วย
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ทั้งนี้อาจเพราะเดินทางง่ายไม่ต้องขับรถส่วนตัว และยังสะดวกในการนัดเพ่ือ
ติดต่อคุยงาน ผลจากการวิจัยด้านข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ สะท้อนไปถึงวัตถุประสงค์หลักของ 
โคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือต้องการให้ผู้คนหลากหลายอาชีพ มาท างานโดยการแบ่งปันพ้ืนที่
ท างานร่วมกัน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ เกิดแรงบรรดาลใจ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
คนที่ชื่นชอบในสิ่งที่เหมือน ๆ กัน จนกลายเป็นสังคมกลุ่มเล็ก ๆ แก่ผู้ใช้บริการ 

4.4.2 ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎี ในด้านองค์ประกอบของพ้ืนที่

ส าหรับการท าธุรกิจโคเวิร์คกิ้งสเปซ คือ พ้ืนที่ส่วนต้อนรับ/ติดต่อสอบถาม พ้ืนที่ท างานร่วมกัน และ
หอ้งประชุม ทั้งยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ ได้แก่ ความ
เพียงพอแสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ รวมไปถึงเทคโนโลยี และอุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน ทั้งหมดนี้
เป็นความพร้อมในด้านสถานที่ให้บริการ เป็นการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ความสวยงามของการออกแบบ และการปรับใช้
งานของพ้ืนที่ นั้นก็ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและการเลือกใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่ไม่ควร
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มองข้าม ทั้งนี้เพราะการมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานแล้ว ยังต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพราะการท างานในแต่ละครั้งผู้ใช้งานต้องอยู่ภายในสภาพแวดล้อม
นั้นๆหลายชั่วโมง จึงควรมีการจัดการให้ภาพลักษณะของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ให้ดูน่าใช้บริการเสมอ 

4.4.3 ด้านงานบริการสนับสนุน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎี ในการดูแลจัดการภายใน

ธุรกิจ โคเวิร์คกิ้งสเปซ ด้านกลุ่มงานบริการสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ด้านงานบริการอาคาร 
(Building use services) ได้แก่ งานดูแลรักษาความสะอาด และงานดูแลความปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพ่ือ
เป็นการดูแลสถานที่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเพ่ือให้ผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจเมื่อ
ต้องท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ด้านงานบริการส านักงานและบริการอ่ืน (Office/Customised services) 
ได้แก่ งานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ ในการให้ข้อมูลรายละเอียดค่าบริการต่าง ๆ งานบริการรับ-ฝากเอกสาร งานบริการ
จองห้อง งานดูแลจัดเก็บอุปกรณ์การท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย ในด้านการได้เตรียมความ
พร้อมให้เรียบร้อยก่อนผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งาน และช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องขนย้ายอุปกรณ์การ
ท างานไปมา  และสิ่งที่ได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานวิจัยในด้านงานบริการสนับสนุน คือ การ
ให้บริการและการต้อนรับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากพนักงาน เพราะการที่ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส นั้นส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกดีมีความเป็นกันเอง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัยการศึกษาสภาพแวดล้อมกายภาพ ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ  

 
5.1.1 สรุปผลการวิจัยด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 

ด้านองค์ประกอบของพ้ืนที่ภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซที่ส าคัญ ประกอบด้วย พ้ืนที่
ส่วนต้อนรับเพ่ือติดต่อสอบถาม พ้ืนที่ท างานร่วมกัน และพ้ืนที่ห้องประชุม ทั้งยังมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านความเพียงพอแสงสว่าง จากการเลือกใช้แสงสว่างที่ได้จาก
ธรรมชาติ และการใช้แสงสว่างที่ให้ค่าแสงวอร์มไวท์ และแสงคูลไวท ์ซึ่งให้ค่าแสงสว่างที่พอเหมาะต่อ
การท างาน ด้านเสียงรบกวนจากการสนทนาภายในพ้ืนที่ท างาน มีความดังเสียงที่ 60 เดซิเบล ไม่ถือ
เป็นเสียงรบกวนขณะท างาน ด้านอุณหภูมิอากาศถายในที่มีค่าเฉลี่ย 23-25°C เป็นอุณหภูมิที่คนส่วน
ใหญ่รู้สึกสบายขณะท างาน ด้านการปรับใช้งานพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ใช้งานกับพ้ืนที่ 
นั้นมี 2 สภาะวะที่ส าคัญ คือ ภาวะที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น จัดให้มีมุมหนังสือ 
มีพ้ืนที่นั่งคุยกัน มีมุมที่สามารถมองเห็นวิวภายนอก และภาวะการท างานแบบเป็นทีม กระตุ้นให้เกิด
การท างานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การปรับพ้ืนที่ท างานให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน 
สุดท้ายคือ ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์สนับสนุนในการท างานที่ส าคัญ คือ อินเทอร์เน็ต ไวท์บอร์ด 
โปรเจคเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ควรมีไว้เพ่ือรองรับการท างาน
ผู้ใช้งานทั่ว ๆ ไป  

ทั้งหมดนี้เป็นความพร้อมในด้านสถานที่ให้บริการ เป็นการอ านวยความสะดวก
และสนับสนุนให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ความสวยงามของ
การออกแบบ และการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน นั้นก็ส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจและการเลือกใช้บริการที่ไม่ควรมองข้าม นอกจากการมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท างานแล้ว ยังต้องค านึงถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพราะการท างานในแต่ละครั้ง
ผู้ใช้บริการต้องท างานอยู่ภายในสภาพแวดล้อมนั้นหลายชั่วโมง จึงควรมีการดูแลจัดการความพร้อมใน
ด้านสถานทีเ่พ่ือให้โคเวิร์คกิ้งสเปซพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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5.1.2 ข้อเสนอแนะด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 
ด้านองค์ประกอบของพ้ืนที่ สอดคล้องกับการปรับใช้งานพ้ืนที่ การมีพ้ืนที่

สนับสนุนภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ อย่างเช่น พ้ืนที่นั่งเล่นหรือพักผ่อน พ้ืนที่ส าหรับเล่นเกม นั้นช่วย
กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการได้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม และเกิดภาวะผ่อนคลายจากการท างาน ส่วน
ด้านความสวยงามของการออกแบบ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ นับว่าเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดภาพลักษณ์ดีที่ตั้งแต่แรกเห็น และมีความสัมพันธ์ทีเ่ชื่อมโยงไปสู่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
5.2 สรุปผลการวิจัยการศึกษางานบริการสนับสนุน ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ  

 
5.2.1 สรุปผลการวิจัยด้านงานบริการสนับสนุน 

ในการดูแลจัดการภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
5.2.1.1 งานบริการอาคาร (Building use services)  

ในการดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ทุกๆส่วน นั้นมีความจ าเป็นที่ต้องท า
เป็นประจ าทุกวัน เพ่ือให้พ้ืนที่ท างานร่วมกันนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และงานดูแลรักษาความ
ปลอดภัยเบื้องต้น จ าเป็นที่จะต้องดูแลโดยพนักงานของโคเวิร์คกิ้งสเปซ และควรมีการใช้ระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) เพ่ือให้ผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ เมื่อต้องใช้พื้นทีท่ างานร่วมกันกับผู้อื่น  

5.2.1.2 งานบริการส านักงานและบริการอื่น (Office/Customised services) 
การต้อนรับ การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลรายละเอียดค่าบริการต่าง ๆ 

รวมไปถึงบริการจองห้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ ส่วนกลุ่มงานบริการรับหรือฝากเอกสาร งานดูแลจัดเก็บอุปกรณ์การท างาน เพ่ืออ านวย
ความสะดวก และช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องขนย้ายอุปกรณ์การท างานไปมา จะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับ
นโยบายของแต่ละโคเวิร์คกิ้งสเปซ 

5.1.2 ข้อเสนอแนะด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 
งานดูแลรักษาความสะอาดสอดคล้องกับพ้ืนที่ภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซโดยตรง 

หากมีการดูแลจัดการที่ดีย่อมส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควร
ค านึงและใส่ใจถึงความพร้อมด้านสถานที่ เพ่ือให้ดูสะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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5.3 สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
 

จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ทั้งหมด 200 คน 
จากกรณีศึกษาทั้งหมด 10 แห่ง โดยการก าหนดจ านวนโควต้าไว้ที่ 20 คน ต่อ 1 โคเวิร์คกิ้งสเปซ 
สามารถสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจจ าแนกออกเป็นแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

 
5.3.1 พื้นที่ต้อนรับ 

ส่วนส าคัญของการจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพและงานบริการสนับสนุน ใน
พ้ืนที่ต้อนรับคือ ด้านความสวยงามของการออกแบบและการให้บริการของพนักงาน นับว่าเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีที่ช่วยส่งเสริมโคเวิร์คกิ้งสเปซ ท าให้ผู้ใช้บริการเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการ อย่างเช่น 
ผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ H และ E ร้อยละ 95 (ตารางที่ 4.26) พึงพอใจการออกแบบที่สวยงามดู
เรียบร้อยสะอาด รวมถึงการพูดคุยของพนักงาน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากกว่าแห่งอ่ืน 

5.3.2 พื้นที่ท างาน 
ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมกายภาพของพ้ืนที่ท างาน ได้แก่ แสงสว่างที่

เพียงพอและเหมาะสม เสียงรบกวน อุณภูมิที่พอเหมาะ ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน 
อุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน และความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น ผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ H ร้อยละ 95 (ตารางท่ี 4.32) 
พึงพอใจด้านรูปแบบของการออกแบบ การจัดวางต าแหน่งพ้ืนที่ต่าง ๆ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ และ
การปรับใช้งานพ้ืนที่นั้นเหมาะสมต่อกิจกรรมในหลาย ๆ ด้าน ส่วนงานบริการสนับสนุนนั้นช่วยให้
สถานที่มีความพร้อม มีความปลอดภัย และท าให้วางใจขณะใช้บริการ  

5.3.3 พื้นที่ทานอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร 
การจัดการคุณภาพอากาศ (กลิ่น/ฝุ่นละออง) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์  

อุปกรณ์เครื่องครัว/บริการอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงการดูแลรักษาความสะอาด ล้วนเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ควรค านึงถึง อย่างเช่น ผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ H และ J ร้อยละ 95 (ตารางที่ 4.28) นั้น
พึงพอใจพ้ืนที่ทานอาหาร/พ้ืนที่เตรียมอาหาร ที่แยกออกจากพ้ืนที่ท างานอย่างเป็นสัดส่วน ส่งผลให้
ผู้ใช้บริการเกดิความพึงพอใจ และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้ใช้บริการคนอื่นขณะที่ก าลังท างานอยู่ 

5.3.4 พื้นที่สนับสนุน 
พ้ืนที่สนับสนุนเป็นองค์ประกอบเสริมที่สอดคล้องกับการปรับใช้งานพ้ืนที่  มี

ความส าคัญในด้านการออกแบบและความเหมาะสมของการใช้งาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
พึงพอใจ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ F I และ J ร้อยละ 90 (ตารางท่ี 4.29) ทีพึ่งพอใจใน
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ด้านความสวยงามของการออกแบบของพ้ืนที่พักผ่อนเพ่ืออ่านหนังสือ ที่ท าให้เกิดภาวะของการผ่อน
คลายจากการท างาน และพึงพอใจร้อยละ 100 ด้านการเลือกใช้แสงสว่างที่เหมาะสมต่อกิจกรรม การ
พักผ่อน รวมถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ก็เป็นส่วนที่ต้องค านึงถึงเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 

5.3.5 ห้องน้ า 
การจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพของห้องน้ า ให้น่าใช้งานอยู่เสมอเป็นสิ่งส าคัญ

อย่างยิ่ง อย่างเช่น ผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ J ร้อยละ 100 (ตารางที่ 4.30) พึงพอใจเรื่องของความ
สะอาด รองลงมาคือความเหมาะสมของที่ตั้ง การเลือกใช้แสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสม การ
จัดการคุณภาพอากาศที่ดี ส่งผลให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากกว่าแห่งอ่ืน 

5.3.6 ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 
การจัดการภูมิทัศน์ภายนอกของโคเวิร์คก้ิงสเปซ B จากการส ารวจเป็นสวนขนาด

เล็กและไม่มีออกแบตกแต่งสวนแต่อย่างใด จึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ แต่หากมีการ
ออกแบบที่ดีและดแูลให้ร่มรื่นน่าอยู่ อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากขึ้น 
 

ผู้วิจัยสามารถสรุป ความพึงพอใจโดยรวมต่อสภาพแวดล้อมกายภาพ  งานบริการ
สนับสนุนและการให้บริการงานบริการสนับสนุนต่าง ๆ ได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกายภาพของ
พ้ืนที่ท างาน ผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ H ร้อยละ 95 พึงพอใจมากกว่าแห่งอ่ืน นั้นเพราะมีการจัดการ
ดูแลที่ดจีึงส่งผลต่อความพึงพอใจตั้งแต่ครั้งแรกเห็น ในทุก ๆ ด้าน ปัจจัยด้านภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 
และโดยรอบอาคารนั้นไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ปัจจัยด้านการให้บริการ งานบริการ
สนับสนุนต่าง ๆ ผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ H และ J ร้อยละ 95 พึงพอใจมากกว่าแห่งอ่ืน นั้นเพราะ
มีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี ช่วยให้สถานที่ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความรู้สึกปลอดภัยและ
วางใจเมื่อใช้บริการ  

สิ่งที่ได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานวิจัยในด้านงานบริการสนับสนุน คือ การให้บริการและ
การต้อนรับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากพนักงาน เพราะการที่ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส นั้น
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกดีมีความเป็นกันเอง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก 
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5.4 ระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โคเวิร์คกิ้งสเปซ  
 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลจากผลที่ได้ประกอบกับ
หลักการทฤษฎีในเชิงพรรณา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบพ้ืนที่
ท างานร่วมกัน และบริหารจัดการ โคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่มีองค์ประกอบเหมาะสม ทั้งด้านสภาพแวดล้อม
กายภาพและงานบริการสนับสนุนที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานและสร้างความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 

5.1.1 ปัจจัยด้านการออกแบบ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสวยงามของโคเวิร์คกิ้งสเปซ เป็นสิ่งแรกที่สร้างความพึง

พอใจให้แก่ผู้ใช้งาน ล้วนแล้วแต่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการ 
จึงมีความส าคัญที่ต้องค านึงถึง ประกอบไปด้วย 

5.1.1.1 การก าหนดรูปแบบของอาคาร 
รูปแบบของอาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสาธารณะ 

(ศูนย์การค้า) ที่มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 200 ตารางเมตร นับว่าเป็นรูปแบบและก าหนดขนาดของพ้ืนที่
เพ่ือจัดองค์ประกอบพ้ืนที่ภายในได้เพียงพอกับการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด 

5.1.1.2 การจัดองค์ประกอบของพื้นที่ 
องค์ประกอบหลักท่ี โคเวิร์คกิ้งสเปซ ต้องมี ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนต้อนรับ พ้ืนที่

ท างานร่วมกัน และพ้ืนที่ประชุม ส่วนองค์ประกอบพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่สนับสนุน พ้ืนที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมไปถึงภูมิทัศน์ (Landscaping) นั้นเป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติมอาจมีหรือไม่มีก็ได้พ้ืนที่เหล่านั้นมีข้อจ ากัด
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาคาร ขนาดพ้ืนที่ กลุ่มผู้ให้บริการ หรือแม้กระทั่งจุดประสงค์ของการให้บริการนั้น
แตกต่างกันออกไป 

5.1.1.3 ด้านการปรับใช้งานของพื้นที่ 
การปรับใช้พ้ืนที่สนับสนุนภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ช่วยเพ่ิมบรรยากาศของ

พ้ืนที่ท างานและส่งผลต่อความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานอาคาร ซึ่งช่วยกระตุ้นความรู้สึกให้เกิดความคิด
ในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เกิดแรงบรรดาลใจในการท างาน ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่นั่งสนทนาหรือนั่ง
พักผ่อน พ้ืนที่ให้ความรู้ พื้นที่ท ากิจกรรมร่วมกัน ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างสรรค์งานให้
ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ล้วนแล้วแต่เป็นการสนับสนุนกิจกรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีและ
ก่อให้เกดิการท างานเป็นทีมอันจะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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5.1.1.4 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ 
ความเหมาะสมในการจัดวางและการเลือกใช้งานเฟอร์นิเจอร์นั้น

สอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นการนั่งสบาย มีน้ าหนักเบาสามารถ
ขยับย้ายเปลี่ยนต่ าแหน่งได้ง่าย การวางต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหน้าที่ของการใช้สอยที่ท าให้ผู้ใช้งาน
รู้สึกถึงระยะห่างระหว่างบุคคล (Personal space) ขณะนั่งท างาน ก่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามดู
เป็นระเบียบ และสะดวกสบายในการหยิบใช้งาน ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรงที่
ไมค่วรมองข้าม 

5.1.1.5 ความสวยงามของการออกแบบ 
ความสวยงามของการออกแบบช่วยให้เกิดแรงดึงดูดความน่าสนใจใน

ภาพลักษณ์ที่ดีของโคเวิร์คกิ้งสเปซ เป็นองค์ประกอบที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน ในด้านความ
สวยงาม ความทันสมัย ความมีรสนิยม และกลมกลืนกับบรรยากาศ ทั้งยังช่วยเพ่ิมความน่าสนใจ เกิด
ความความกระตือรือร้น ท าให้รู้สึกอยากเข้ามาใช้บริการ  

 
5.1.2 ปัจจัยด้านการจัดการสภาพแวดล้อม  

นับว่าเป็น ปัจจัยทีผู่้ใช้งานอาคารสามารถรับรู้ได้ทางการสัมผัสทางร่างกายขณะนั่ง
ท างานภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ในการจัดการปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ถือเป็นความพร้อมทางด้าน
สถานที่ให้บริการพ้ืนที่ท างานที่ส าคัญที่สุด เพราะส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการท างาน
ที่ล่าช้า ขาดความสดชื่น เกิดความรู้สึกไม่อยากท างาน หรือปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ประกอบไปด้วย 

5.1.2.1 ความเพียงพอของแสงสว่าง 
แสงสว่างภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ นั้นส่งผลต่อกระบวนการท างานของ

ร่างกายและส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร แสงสว่างที่เหมาะสมที่สุดคือแสงสว่างที่ได้รับ
จากธรรมชาติ (Natural light) เป็นค่าแสงที่ดีที่สุดในการมองเห็นของสายตามนุษย์ การรับแสงสว่าง
จากธรรมชาตินอกจากรับแสงสว่างแล้วยังได้รับบรรยากาศจากภายนอกอาคารด้วย หากได้รับแสง
จากธรรมชาติไม่เพียงพอ สามารถเลือกใช้แสงจากดวงโคมโดยใช้แสงโทนเดย์ไลท์ (Daylight) ซึ่งให้ค่า
ของแสงสีขาวที่มีความใกล้เคียงกับแสงจากธรรมชาติได้ ส าหรับพ้ืนที่แสดงงาน หรือพ้ืนที่ที่ต้องการ
สร้างบรรยากาศควรใช้แสงโทนวอร์มไวท์ (Warm white) เพราะเหมาะสมต่อการใช้งานและให้ค่า
แสงที่มีสีนวลส้ม อบอุ่น สบายตา ส าหรับการใช้แสงโทนคูลไวท์ (Cool white) เป็นแสงที่เกิดการผสม
ระหว่างแสงขาวกับแสงส้ม เนื่องจากแสงประเภทนี้ไม่สว่างและมืดจนเกินไปและเหมาะสมต่อการใช้
งานภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่สุด 
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5.1.2.2 ความดังของเสียงรบกวน 
เป็นหนึ่งปัจจัยที่สามารถกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกได้ เสียงรบกวน

นั้นมีผลต่อผู้ใช้งานอาคารภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ เป็นพ้ืนที่ที่ต้องการความเงียบสงบและสมาธิในการ
ท างาน ซึ่งเสียงที่เกิดจากการพูดคุยในระดับปกติมีความดังประมาณ 60 เดซิเบลเอ ไม่ถือว่าเป็นเสียง
รบกวน แต่หากพ้ืนที่ใดที่มีเสียงดังมากเกินไปหรือเกิดการรบกวนขณะท างาน ควรมีการจัดการกั้น
พ้ืนที่หรือกรุฉนวนซับเสียงที่ผนังห้อง เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียทางด้านจิตใจ ท าให้ตกใจ ร าคาญ รบกวน
การท างาน ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานต่อผู้ใช้งานอาคารคนอ่ืน ๆ 

5.1.2.3 อุณหภูมิอากาศภายใน 
การสร้างสภาวะอากาศที่น่าสบาย เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้งานอาคารที่ท างานอยู่

ภายในโคเวิร์คกิง้สเปซ รู้สึกร้อนหรือหนาวจนเกินไป ควรจัดการอุณหภูมิอากาศภายในห้องให้เฉลี่ยอยู่
ที่ 23-25°C (องศาเซลเซียส) ซึ่งเป็นอุณหภูมิของอากาศภายในที่เหมาะสมต่อการท างานที่ท าให้
ผู้ใช้งานอาคารส่วนใหญ่รู้สึกสบายขณะนั่งท างาน 

5.1.2.4 คุณภาพอากาศ (กลิ่น/ฝุ่นละออง) 
การรับรู้ทางกลิ่นส่งผลกระทบทางด้านอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ใช้งาน

อาคารภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ เป็นสิ่งส าคัญที่ควรมีการจัดการระบบการหมุนเวียนที่ดี ไม่ให้มีกลิ่น
เหม็นอับชื่นหรือมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์มารบกวนขณะที่ท างาน ตัวอย่างเช่น กลิ่นหอมบริสุทธิ์
สามารถเปลี่ยนอารมณ์ ท าให้รู้สึกสดชื่นและมีความสุข เป็นต้น และการเกิดการสะสมของฝุ่นละออง
นั้นสัมพันธ์กับการดูแลรักษาความสะอาดที่ต้องท าเป็นประจ า เพ่ือไม่ใหเ้กิดการสะสมของฝุ่นละออง 

 
5.1.3 ปัจจัยด้านอุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน 

เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งยังมีบทบาทส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้งานอาคารภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ การมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและอุปกรณ์ที่พร้อม สามารถช่วยอ านวยความสะดวก สนับสนุนและส่งเสริมต่อกิจกรรมใน
การท างานให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาการท างานล่าช้า อุปกรณ์
สนับสนุนในการท างานที่ควรมีในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ประกอบด้วย 

5.1.3.1 อุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน 
อุปกรณ์สนับสนุนที่ควรมีไว้เพ่ือรองรับการใช้งานภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ 

ได้แก่ กระดานไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ และจอทีวี เป็นต้น ส่วน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน ๆ นั้นมเีพ่ือสนับสนุนต่อกิจกรรมการท างานที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มเป้าหมายหลักของ โคเวิร์คกิ้งสเปซ แห่งนั้น ๆ 
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5.1.3.2 ความเร็วของอินเทอร์เน็ต (Internet speed) 
ความเร็วของอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการท างาน โดย

ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที ่30-50Mb/s นั้นเพียงพอต่อการใช้งานทั้วไป แต่หากต้องการใช้กับงานที่มี
ลักษณะเฉพาะหรือใช้กับคนที่มีจ านวนมาก ควรจะเลือกใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ 50Mb/s ขึ้น
ไป แต่ทั้งนี้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับการท างานนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของการท างาน
และกลุ่มผู้ใช้งานเป็นหลัก 

 
5.1.4 ปัจจัยด้านกลุ่มงานบริการสนับสนุน 

กลุ่มงานบริการสนับสนุนเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ต้องมีการจัดการและด าเนินการ 
เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวก และปลอดภัย นับว่าเป็นงานบริการระดับพ้ืนฐานที่พบได้ทุก
อาคาร นับเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความใส่ใจและบริการของผู้ให้บริการ กลุ่มงานบริการ
สนับสนุนภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ประกอบด้วย 

5.1.4.1 งานดูแลรักษาความสะอาด 
งานดูแลรักษาความสะอาดขั้นพ้ืนฐานที่ดูแลเป็นประจ า ได้แก่ งานปัด

กวาดฝุ่นละออง งานถูพ้ืน รวมไปถึงงานเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่ เป็นหน้าที่ ดูแลของ
พนักงานของโคเวิร์คกิ้งสเปซ โดยพนักงานจะปฏิบัติงานดูแลความสะอาดให้พร้อมใช้งานในทุก ๆ วัน 

5.1.4.2 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ เป็นหน้าที่ของ

พนักงานโคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่นอกจากการเดินดูความเรียบร้อยแล้ว งานรักษาความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้
คือ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ถูกติดตั้งตามมุมต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไว้วางใจ ปลอดภัย 
ขณะใช้บริการตลอดจนกลับออกไป 

5.1.4.3 งานบริการส านักงานและบริการอื่น 
งานบริการส านักงานและบริการอ่ืน ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

สื่อสารและการท างาน เป็นการดูแลเอาใจใส่ของผู้ให้บริการภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ได้แก่ การให้ข้อมูล 
บริการจองห้องท างาน/ห้องประชุม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ก็นับเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึง
ความใส่ใจ และบริการของผู้ให้บริการ 
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5.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยด้านภาพแวดล้อมกายภาพ และด้านงาน
บริการสนับสนุน ของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย ของ เฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก 
(Frederick Herberg, 1959) เพ่ือระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ และก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท างานของผู้ใช้บริการภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ (ภาพที่ 5.1) 

 
5.5.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) 

ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้ได้รับแรงจูงใจ ท าให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ปัจจัยด้านการปรับใช้งานของพ้ืนที่  ปัจจัยด้าน
ความสวยงามของการออกแบบ ปัจจัยด้านความดังของเสียงรบกวน และปัจจัยด้านความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต เกิดจากปัจจัยภายในหรือความต้องการภายในของผู้ใช้บริการขณะท างาน และเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการท างานที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ  

5.5.2 ปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) 
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ แต่ไม่ก่อให้เกิด

แรงจูงใจในกระบวนการท างาน เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการออกแบบ ได้แก่ ปัจจัยในการก าหนด
รูปแบบของอาคาร ปัจจัยในการจัดองค์ประกอบของพ้ืนที่  และปัจจัยในการจัดวาง การใช้งาน
เฟอร์นิเจอร์ ปัจจัยด้านการจัดการสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยด้านความเพียงพอของแสงสว่าง ปัจจัย
ด้านอุณหภูมิอากาศภายใน และปัจจัยด้านคุณภาพอากาศ (กลิ่น/ฝุ่นละออง) ปัจจัยด้านอุปกรณ์
สนับสนุนในการท างาน  และสุดท้ายปัจจัยด้านกลุ่มงานบริการสนับสนุน  ด้านงานดูแลรักษาความ
สะอาด ด้านงานดูแลรักษาความปลอดภัย และงานบริการส านักงานและบริการอ่ืน ทั้งหมดนี้เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานหากไม่ได้รับการดูแลจัดการที่ดีจะส่งผลให้ เกิดความไม่พอใจขณะท างาน แต่จะไม่
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งทีท่ าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจเมื่อใช้บริการ 
  



Ref. code: 25605916033128TSQ

125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจและปัจจัยอนามัย ตามทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์เบิร์ก 
(Herzberg’s Two-Factor Theory) ที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซ  
  

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ได้รับแรงจูงใจ ท าให้ท างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
แต่ไมไ่ดร้ับแรงจูงใจ 

ในการท างาน 

ผู้ใช้บริการม ี
ความไม่พึงพอใจ 

และไม่ได้รับแรงจูงใจ 
ในการท างาน 

ปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) 
1.ปัจจัยด้านการออกแบบ 
- ปัจจัยในการก าหนดรูปแบบของอาคาร 
- ปัจจัยในการจัดองค์ประกอบของพื้นที่ 
- ปัจจัยในการจัดวาง และการใช้งานเฟอร์นิเจอร ์
2.ปัจจัยด้านการจัดการสภาพแวดล้อม 
- ปัจจัยด้านความเพียงพอของแสงสว่าง 
- ปัจจัยด้านอุณหภูมิอากาศภายใน 
- ปัจจัยด้านคณุภาพอากาศ (กลิ่น/ฝุ่นละออง) 
3.ปัจจัยด้านอุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน 
- ปัจจัยด้านอุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน 
4. ปัจจัยด้านกลุม่งานบริการสนบัสนุน 
- งานดูแลรักษาความสะอาด 
- งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
- งานบริการส านักงานและบริการอื่น 
 

ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) 
1.ปัจจัยด้านการออกแบบ 
- ปัจจัยด้านการปรับใช้งานของพื้นท่ี 
- ปัจจัยด้านความสวยงามของการออกแบบ 
2.ปัจจัยด้านการจัดการสภาพแวดล้อม 
- ปัจจัยด้านความดังของเสียงรบกวน 
3.ปัจจัยด้านอุปกรณ์สนับสนุนในการท างาน 
- ปัจจัยด้านความเร็วของอินเทอรเ์น็ต 
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5.6 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในงานวิจัย ดังนี้ 
 

5.6.1 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
ผลจากการส ารวจข้อมูลโคเวิร์คกิ้งสเปซ พบข้อจ ากัดในเรื่องของรูปแบบของ

อาคารที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมของโคเวิร์คกิ้งสเปซ 
แต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน สาเหตุที่กรณีศึกษาแต่ละแห่งมีข้อจ ากัดแตกต่างกันนั้น มาจากการส ารวจ
ข้อมูลตามขอบเขตพ้ืนที่งานวิจัย และการให้ความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูล ในการน าข้อมูลเพ่ือไปศึกษา
ต่อ ควรศึกษาเนื้อหาให้ตรงกับลักษณะของรูปแบบอาคาร และขนาดพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกัน โดยศึกษาได้
จาก (ตารางที่4.11) ในเรื่องของประเภทของอาคาร และขนาดพ้ืนทีข่องโคเวิร์คกิ้งสเปซ 

5.6.2  ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ (ตารางที่4.21) ที่แสดงจ านวนร้อยละโดย

การจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ ของผู้ที่ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน-นักศึกษา ถึงร้อยละ 44 สาเหตุมาจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน จึงมี
ความคลาดเครื่องต่อขอ้มูลด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

5.6.3 ข้อมูลอัตราค่าบริการ 
ผลจากการส ารวจข้อมูล พบข้อจ ากัดในเรื่องของอัตราค่าบริการที่แตกต่างกัน 

เนื่องจากขอบเขตของการศึกษาโคเวิร์คกิ้งสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีท าเลที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้
กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ดังนี้ สถานีสะพานควาย สถานีอารีย์ สถานีพญาไท สถานีราชเทวี 
สถานีสยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีชิดลม และสถานีสุรศักดิ์ ทั้งหมด 10 แห่ง จึงเกิดข้อจ ากัด
ด้านท าเลที่ตั้งท่ีแตกต่างกัน จึงส่งผลต่อรูปแบบของอัตราค่าบริการนั้นแตกต่างกันด้วย  
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมิณผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจผู้ใช้งานอาคาร : กรณีศึกษา โค-เวิร์คก้ิงสเปซ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง :  แบบประเมิณความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 

ต่อความพึงพอใจผู้ใช้งานอาคาร : กรณีศึกษา โค-เวิร์คกิ้งสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม และมีความเหมาะสมในการ 
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะท าการประเมินความ 
เที่ยงตรงในตอนที่ ..... โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง 

+1 =  แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
  0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
- 1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 

โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความ
สอดคล้อง หรือถูกต้องเพียงใด 

ข้อที ่ ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

ตอนที่ 1 ค าถามทั่วไป (ข้อมูลส่วนตัว) 

1.1 ประกอบอาชีพอะไร     

1.2 ระยะเวลาในการใช้งาน     

1.3 ลักษณะของการท างาน     

1.4 การเดินทางมาใช้บริการ     

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมกายภาพ และ งานบริการสนับสนุน ของ โค-เวิร์คกิ้งสเปซ 

2.1 ส่วนต้อนรับ (Information) และ ส่วนพักคอย (Waiting area) 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง     

2.) ความดังของเสียงรบกวน     

3.) อุณหภูมิของอากาศ     

4.) กลิ่น / ฝุ่นละออง     

5.) การปรับใช้งานพื้นท่ี ในการท ากิจกรรมต่างๆ     

6.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน     

7.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์     

8.) ความเร็วของ อินเทอร์เน็ต (Internet)     

9.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง     
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10.) การดูแลรักษาความสะอาด     

11.) ระบบรักษาความปลอดภัย     

12.) งานบริการ การต้อนรับ การจองห้อง ฯลฯ     

2.2 พื้นท่ีการท างานร่วมกัน (Working area) หรือ ห้องท างานส่วนตัว (Working room) 

1.) ความเข้มของแสงสว่าง     

2.) ความดังของเสียงรบกวน     

3.) อุณหภูมิของอากาศ     

4.) กลิ่น / ฝุ่นละออง     

5.) การปรับใช้งานพื้นท่ี ในการท ากิจกรรมต่างๆ     

6.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน     

7.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์     

8.) อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน     

9.) ความเร็วของ อินเทอร์เน็ต (Internet)     

10.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง     

11.) การดูแลรักษาความสะอาด     

12.) ระบบรักษาความปลอดภัย     

2.3 พื้นท่ีประชุม (Meeting area)  / ห้องประชุม (Meeting room) 

1.) ความเข้มของแสงสว่าง     

2.) ความดังของเสียงรบกวน     

3.) อุณหภูมิของอากาศ     

4.) กลิ่น / ฝุ่นละออง     

5.) การปรับใช้งานพื้นท่ี ในการท ากิจกรรมต่างๆ     

6.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน     

7.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์     

8.) อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน     

9.) ความเร็วของ อินเทอร์เน็ต (Internet)     

10.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง     

11.) การดูแลรักษาความสะอาด     

12.) ระบบรักษาความปลอดภัย     

2.4 พื้นท่ีทานอาหาร / เตรียมอาหาร (Pantry area)   

1.) ความเข้มของแสงสว่าง     

2.) ความดังของเสียงรบกวน     

3.) อุณหภูมิของอากาศ     

4.) กลิ่น / ฝุ่นละออง     

5.) การปรับใช้งานพื้นท่ี ในการท ากิจกรรมต่างๆ     

6.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน     
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7.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์     

8.) อุปกรณ์เครื่องครัว / บริการอาหาร และเครื่องดื่ม     

9.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง     

10.) การดูแลรักษาความสะอาด     

11.) ระบบรักษาความปลอดภัย     

2.5 พื้นท่ีส่วนสนับสนุน (support space) 
ได้แก่ ห้องพักผ่อน (relation area), ห้องสมุด (library room), ห้องเล่นเกม (game room) ฯลฯ 

1.) ความเข้มของแสงสว่าง     

2.) ความดังของเสียงรบกวน     

3.) อุณหภูมิของอากาศ     

4.) กลิ่น / ฝุ่นละออง     

5.) การปรับใช้งานพื้นท่ี ในการท ากิจกรรมต่างๆ     

6.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน     

7.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์     

8.) อุปกรณ์สนับสนุน เครื่องเล่น ของใช้ต่างๆ     

9.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง     

10.) การดูแลรักษาความสะอาด     

11.) ระบบรักษาความปลอดภัย     

12.) ความเข้มของแสงสว่าง     

2.6 ห้องน้ า (Toilet) 

1.) ความเข้มของแสงสว่าง     

2.) กลิ่น / ฝุ่นละออง     

3.) ความเหมาะสมของท่ีตั้ง     

4.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง     

5.) การดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นท่ี     

6.) ระบบการรักษาความปลอดภัย     

2.9 สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร / ภูมิทัศน์ (Landscaping) 

1.) ความร่มรื่น โดยรอบอาคาร/พื้นท่ี     

2.) การปรับใช้งานพื้นท่ี ในการท ากิจกรรมต่างๆ     

3.) ความสวยงามของงานออกแบบภูมิทัศน์     

4.) การดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นท่ี     

5.) ระบบการรักษาความปลอดภัย     

ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจโดยรวม 

1.) สภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นท่ีท างาน     

2.) สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร / ภูมิทัศน์     

3.) การให้บริการ งานบริการสนับสนุนต่างๆ     
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.) ช่องส าหรับเขียน ข้อเสนอแนะ     
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
แบบส ารวจข้อมูล ของ โค-เวิร์คกิ้งสเปซ 

 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจผู้ใช้งานอาคาร : กรณีศึกษา โค-เวิร์คก้ิงสเปซ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ชื่อหน่วยงาน : ...................................................................................................................................... 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ โค-เวิร์คกิ้งสเปซ 
1.1 ท่ีตั้ง : ถนน................................................แขวง.................................................เขต............................................. 
1.2 ระยะเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

(__) น้อยกว่า 1 ปี (__) ประมาณ 1-2 ปี (__) ประมาณ 3-4 ปี (__) มากกว่า 5 ปี 
1.3 ขนาดพื้นท่ี   (__) มากกว่า 200 ตารางเมตร  (__) น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 
1.4 ประเภทอาคาร (__) อาคารขนาดเล็ก  (__) ตั้งอยู่ภายใน อาคารใหญ่/ตึกสูง 
1.5 ประเภทพ้ืนท่ีใช้งาน 

(__) ท่ีจอดรถ  (__) สนามหญ้า / สวน (__) พื้นท่ีต้อนรับ/ส่วนพักคอย 
(__) พื้นท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working area)  (__) พื้นท่ีประชุม/ห้องประชุม/ห้องท างานส่วนตัว 
(__) พื้นท่ีทานอาหาร/เตรียมอาหาร (Pantry area)   (__) พื้นท่ีจ าหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม  
(__) พื้นท่ี ถ่ายเอกสาร/ปริ้นท์เอกสาร  (__) พื้นท่ีจัดกิจกรรม/งานนิทรรศการ 
(__) พื้นท่ีพักผ่อน  (__) ห้องสมุด  (__) ห้องเล่นเกม  (__) พื้นท่ีเก็บของ 
(__) อื่นๆ .............................................................. 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมกายภาพ 
2.1 ประเภทความเข้มของแสงสว่างภายใน 

(__) แสง Warm White  (__) แสง Day Light  (__) แสง Cool White 
(__) อื่นๆ........................................................................................................................ ....................................... 

2.2 อุณหภูมิของอากาศภายใน หรือ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 
(__) ต่ ากว่า 20°C  (__) ระหว่าง 20-22°C (__) ระหว่าง 23-25°C (__) สูงกว่า 25°C 

2.3 ประเภทความดังของเสียงรบกวน 
(__) เสียงการจราจร (__) เสียงการพูดคุย (__) อื่นๆ ..................................................... 

2.4 ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi (Mb/s หรือ Mbps : Megabit per second)  
(__) น้อยกว่า 10Mb/s  (__) ระหว่าง 10-30Mb/s (__) ระหว่าง 30-50Mb/s (__) มากกว่า 50Mb/s 

2.5 รูปแบบงานออกแบบตกแต่งภายใน 
(__) สไตล์ Minimal : ............................................................................................................................. ....... 
(__) สไตล์ Loft  : ....................................................................................................... ............................. 
(__) สไตล์ Modern : ............................................................................................................................. .......  
(__) อื่นๆ............................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการสนับสนุน 
3.1 ระบบการรักษาความปลอดภัย 

(__) กล้องวงจรปิด (__) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  (__) อื่นๆ........................................ 
3.2 งานดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นท่ี 

(__) ดูแลโดยพนักงาน (__) ดูแลโดยบริษัทรับท าความสะอาด  (__) อื่นๆ........................................ 
3.3 งานดูแล ภูมิทัศน์ 

(__) ดูแลโดยพนักงาน (__) ดูแลโดยบริษัทรับดูแลภูมิทัศน์  (__) ไม่มี ภูมิทัศน์ 
3.4 งานบริการ งานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ การจองห้อง การรับต่อโทรศัพท์ และงานบริการอื่นๆ 

(__) 1-2 คน  (__) 2-5 คน    (__) อื่นๆ........................................ 
3.5 งานบริการจัดเก็บเอกสาร / ฝากของ 

(__) บริการเก็บเอกสาร (__) บริการเก็บอุปกรณ์การท างาน (__) ไม่มี งานบริการจัดเก็บเอกสาร / ฝากของ 
3.6 งานบริการรับส่งผู้ใช้บริการ 

(__) ไม่มีบริการ รับ-ส่ง (__) มีบริการ รับ-ส่ง BTS / MRT (__) อื่นๆ....................................................... 
 
ตอนที่ 4 ข้อมูลอื่นๆ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................................  
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจผู้ใช้งานอาคาร โค-เวิร์คกิ้งสเปซ 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน (  ) พร้อมเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นจริง 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว (กรุณาตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์) 
1.1) อาชีพ  

(  ) นักเรียน/นักศึกษา (  ) Startup/ผู้ประกอบการ (  ) Freelancer (  ) Creative, Designer    
(  ) อ่ืนๆ (............................................) 

1.2) ระยะเวลาที่ใช้บริการ 
(  ) น้อยกว่า 4 ชม./วัน (  ) ประมาณ 5-8 ชม./วัน (  ) ประมาณ 8-12 ชม./วัน  
(  ) มากกว่า 12 ชม./วัน 

1.3) จ านวนสมาชิกผู้ใช้บริการ 
(  ) มาคนเดียว (  ) ประมาณ 2-5 คน (  ) ประมาณ 6-10 คน (  ) มากกว่า 10 คน 

1.4) ใช้บริการรูปแบบ 
(  ) พื้นที่ท างานร่วมกันกับผู้อื่น (  ) พื้นที่ท างานแบบห้องประชุม / ห้องท างานส่วนตัว    
(  ) อื่นๆ (............................................) 

1.5) การเดินทางมาใช้บริการ 
(  ) รถส่วนตัว        (  ) รถโดยสารสาธารณะ       (  ) รถไฟฟ้า          
(  ) รถบริการ ของ โค-เวิร์คกิ้งสเปซ      (  ) อ่ืนๆ (............................................) 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมกายภาพและกลุ่มงานบริการสนับสนุน 

ของ โค-เวิร์คก้ิงสเปซ (กรุณาตอบให้ครบถ้วนสมบรูณ์) 

2.1) ส่วนต้อนรับ (Information) 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มาก 

ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พึงพอใจ 
พึงพอใจ

มาก 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง      

2.) ความดังของเสียงรบกวน      

3.) อุณหภูมหิ้อง      

4.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง)      

5.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน      

6.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง      

7.) การดูแลรักษาความสะอาด      
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8.) ระบบรักษาความปลอดภัย      

9.) งานบริการ การต้อนรับ การจองห้อง ฯลฯ      

2.2) พื้นที่การท างานร่วมกัน / ห้องประชุม /  
ห้องท างานส่วนตัว 

ระดับความพึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มาก 

ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พึงพอใจ 
พึงพอใจ

มาก 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง      

2.) ความดังของเสียงรบกวน      

3.) อุณหภูมหิ้อง      

4.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง)      

5.) การปรับใช้งานพื้นท่ี ในการท ากิจกรรมต่างๆ      

6.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน      

7.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์      

8.) อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน      

9.) ความเร็วของ อินเทอร์เน็ต (Internet)      

10.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง      

11.) การดูแลรักษาความสะอาด      

12.) ระบบรักษาความปลอดภัย      

2.3) พื้นที่ทานอาหาร / เตรียมอาหาร (Pantry area) 
/ พื้นที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 

ระดับความพึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มาก 

ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พึงพอใจ 
พึงพอใจ

มาก 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง      

2.) ความดังของเสียงรบกวน      

3.) อุณหภูมิห้อง      

4.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง)      

5.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน      

6.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์      

7.) 
อุปกรณ์เครื่องครัว / บริการอาหาร  
และเครื่องดื่ม 

     

8.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง      

9.) การดูแลรักษาความสะอาด      

10.) ระบบรักษาความปลอดภัย      

2.4) พื้นที่ส่วนสนับสนุน (support space) 

ได้แก่ ห้องพักผ่อน (relation area), ห้องสมุด 
(library room), ห้องเล่นเกม (game room) ฯลฯ 
**หากไม่มีไม่ต้องตอบในข้อนี ้

ระดับความพึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มาก 

ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พึงพอใจ 
พึงพอใจ

มาก 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง      

2.) ความดังของเสียงรบกวน      

3.) อุณหภูมหิ้อง      
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4.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง)      

5.) การปรับใช้งานพื้นท่ี ในการท ากิจกรรมต่างๆ      

6.) ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ต่อการใช้งาน      

7.) ความเหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์      

8.) อุปกรณ์สนับสนุน เครื่องเล่น ของใช้ต่างๆ      

9.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง      

10.) การดูแลรักษาความสะอาด      

11.) ระบบรักษาความปลอดภัย      

2.6) ห้องน้ า (Toilet) 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มาก 

ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พึงพอใจ 
พึงพอใจ

มาก 

1.) ความเพียงพอของแสงสว่าง      

2.) คุณภาพอากาศ (กลิ่น / ฝุ่นละออง)      

3.) ความเหมาะสมของท่ีตั้ง      

4.) ความสวยงามของงานออกแบบตกแต่ง      

5.) การดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นท่ี      

6.) ระบบการรักษาความปลอดภัย      

2.7) สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร / ภูมิทัศน์ 
(Landscaping) 
**หากไม่มีไม่ต้องตอบในข้อนี ้

ระดับความพึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มาก 

ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พึงพอใจ 
พึงพอใจ

มาก 

1.) ความร่มรื่น โดยรอบอาคาร/พื้นท่ี      

2.) การปรับใช้งานพื้นท่ี ในการท ากิจกรรมต่างๆ      

3.) ความสวยงามของงานออกแบบภูมิทัศน์      

4.) การดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นท่ี      

5.) ระบบการรักษาความปลอดภัย      

 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมต่อ สภาพแวดล้อมต่างๆ และ กลุ่มงานบริการสนับสนุนต่างๆ 
(กรุณาตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์) 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ
มาก 

ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พึงพอใจ 
พึงพอใจ

มาก 

1.) สภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นท่ีท างาน      

2.) สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร / ภูมิทัศน์      

3.) การให้บริการ งานบริการสนับสนุนต่างๆ      
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ........................................................................
........................................................................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................ 
.................................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................
............................................................................................................................................. ........................................................ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวธัญญรัตน์ ทองถม 
วันเดือนปีเกิด วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2533 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2556: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สถาปัตยกรรมภายใน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ผลงานทางวิชาการ  
ธัญญรัตน์ ทองถม, ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ.์ (มิถุนายน 2561). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึง

พอใจผู้ใช้งานอาคาร : กรณีศึกษา โค-เวิร์คก้ิงสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุม
วิชาการ Built Environment Research Associates Conference 2017,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี. 

 
ประสบการณ์ท างาน ปีพ.ศ.2557-2559 : ต าแหน่งงาน Junior Interior 

Architecture บริษัท ทีโมทีฟ สตูดิโอ จ ากัด 
ปีพ.ศ.2559 : ต าแหน่งงาน Interior Architecture 
บริษัท ล็อฟทิด ดีไซน์ จ ากัด 
ปีพ.ศ.2560 : ต าแหน่งงาน Interior Architecture 
บริษัทวินเทจ อินทีเกรทดีไซน์ จ ากัด 
ปีพ.ศ.2561 : ต าแหน่งงาน Interior Architecture 
ผู้ประกอบการอิสระ (Freelancer) 

 


