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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การตดัสินใจใช้บริการพื้นท่ีท างานร่วมกนั Co-working Space  

อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 
The Marketing Mix 7P’s Factors Affecting Customers' Decisions to Use Coworking Spaces 

in Mueang Loei District, Loei Province 
นายศรายทุธ โนติบ๊1 , จฑุาทิพย ์เดชยางกรู2 

บทคดัย่อ 
มวีจิยันี้มจีุดมุ่งหลายเพื่อ 1) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของพืน้ทีท่ างานร่วมกนั 

Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 2) เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั 
Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 3) เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างาน
ร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล และ 4) เพื่อ
ศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกัน Co-
working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอืสถติเิชงิพรรณนาคอื ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานใชว้เิคราะหเ์รือ่งการเปรยีบเทยีบและวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์อง
ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่ศกึษา เช่น การวเิคราะห์หาผลกระทบ โดยใช ้Independent Sample T-
Test ในการวเิคราะหต์วัแปรต้นตวัเดยีวคอืการมสี่วนร่วมของประชาชน และตวัแปรตามคอื  ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-Working Space 
อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย และ Multiple Linear Regression  

ผลการวจิยัพบว่า  
1.ผลการศึกษาจากปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
จ านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
53.00 เพศชาย จ านวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.00 

2. ระดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) ของประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างโดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( ̅=4.00, S.D.=0.76) เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นบุคคลากร (People) ( ̅=4.10, S.D.=0.83) รองลงมาคอืดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ( ̅=4.06, S.D.=0.80) และด้านที่มคี่าต ่าสุดคือด้าน
ผลติภณัฑ ์(Product) ประเมนิผล ( ̅=3.85, S.D.=0.85) 

3. ระดบัความคดิเหน็ต่อระดบัผลการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space 
อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย โดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.9645, S.D.= 

                                         
1  นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2  อาจารยท์ีป่รกึษาคน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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.75324) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการประเมินทางเลือก 
(evaluation of alternatives) ( ̅=3.9931, S.D.= .78167) รองลงมาคอืดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post 
purchase behavior) ( ̅=3.9613, S.D.= .84981) และดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยต ่าสุดคอืดา้นการตดัสนิใจซื้อ 
(Purchase decision) ( ̅=3.9225, S.D.= .80436) 

4. เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ (โดยการเปรยีบเทยีบพหุคูณ) ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ที ่ท างานรว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จ าแนกตามอาย ุ
ดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการ พบว่าประชาชนทีม่อีายุระหว่าง 19 - 24 ปี กบัประชาชนทีม่อีายุระหว่าง 
46 – 50 ปี และ อายุ 51 ปีขึน้ไป มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการตดัสนิใจใช้บรกิารพืน้ที ่ท างาน
ร่วมกนั Co-working Space แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ประชาชนที่มอีายุ
ระหว่าง 25 - 30 ปี กบัประชาชนทีม่อีายุระหว่าง 31 – 35 ปี 41 – 45 ปี 46 – 50 ปี และ อายุ 51 ปีขึน้
ไป มรีะดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ ท างานร่วมกัน Co-working Space 
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
สมมตฐิานที ่1: (H1) ปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั จะการตดัสนิใจใชบ้รกิารพื้นทีท่ างาน
รว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั 

จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีพ่ ืน้ทีท่ างาน
รว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่าง
กนัจะการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ที่
แตกต่างกนั โดยเพศต่างกนั จะการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอ
เมอืงเลย จงัหวดัเลย ที่ไม่แตกต่างกนั อายุต่างกนั จะการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-
working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั การศกึษาต่างกนั จะการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
พืน้ทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั อาชพีต่างกนั จะการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ที่ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั 
รายไดต่้างกนั จะการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั
เลย ทีแ่ตกต่างกนั 
 
สมมตฐิานที ่2: (H2) ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นทีท่ างาน
รว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 

จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) 
ทัง้ 7 ด้าน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 3 มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารพื้นที่
ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ประกอบดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่อง
การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย อธบิาย
ความผนัแปรของการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
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คดิเป็นรอ้ยละ 73 (R2 = 0.73) และพจิารณาความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ แต่ละดา้นกบัการตดัสนิใจ
ใช้บรกิารพื้นทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย พบว่าตวัแปรอสิระ ด้าน
ผลติภณัฑ ์(Sig. = 0.001) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Sig.=0.047) ดา้นการส่เสรมิการตลาด (Sig. = 
0.000) มคี่า Sig. น้อยกว่าที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่
ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ยกเวน้ด้านราคา (Sig. = 0.447) ดา้น
บุคลากร (Sig. = 0.428) ดา้นกระบวนการ (Sig. = 0.068) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Sig. = 0.053) ซึง่
มคี่ามากกว่าที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-
working Space อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจชื้อ, ส่วนประสมทางการตลาด, พื้นทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space 
 

Abstract 
This study aims to (1) to study the marketing mix factors of co -working space co-

working space , Muang Loei District, Loei Province (2) to study the decision to use the co -
working space co-working space , Muang Loei District, Loei Province (3) to study Comparison 
of decision to use co -working space co-working space , Muang Loei District, Loei Province 
classified by personal factors. and (4) To study the marketing mix factors influencing the 
decision to use the co -working space co-working space , Mueang Loei District, Loei Province. 

The scope of the population and the sample group was the population without gender 
limitation, aged 19 years and over , educational level. career and income and living in Mueang 
Loei District, Loei Province. Due to the large population and the exact number of populations is 
unknown Therefore, calculations were used according to WG Cochran 's guidelines, estimating 
a confidence level of 95 percent, a level of error of not more than 5 %, using a sample size of 
385 people for ease of evaluation and statistical analysis. The researcher used a total sample 
size of 400 samples. The tools used in the study was a questionnaires , the research (online) 
with a reliability of 0.978 and the validity of the content was checked by a total of 3 experts . 
The data were descriptive statistics, i.e. percentage, mean, and standard deviation were used 
for comparison and correlation analysis of the data related to the variables studied . Marketing 
mix factors that can explain the variability of the decision to use the co -working space co-
working space , Muang District Loei Province as a percentage 73 (R 2 = 0.73) and considering 
the relationship of each independent variable with the decision to use the co -working space 
co-working space in Muang District, Loei Province. In terms of products (Sig.=0.001), 
distribution channels (Sig.=0.047), and marketing promotion (Sig.=0.000) the Sig. value was 
less than at the 0.05 level of statistical significance influencing decision-making. The use of co -
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working space, Co-working Space , Muang District, Loei Province, had a statistical significance 
of 0.05 , except for price (Sig.= 0.447 ) , personnel (Sig.=0.428), process (Sig.=0.068), 
characteristics. Physical (Sig.=0.053) which was higher at the statistically significant level. There 
was no influence on the decision to use the co -working space co-working space ,Muang 
District, Loei Province. with a statistical significance of 0.05 

 
Keywords: purchase decision , marketing mix , co-working space , co -working space 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ธุรกิจ Co-working Space หรอืพื้นที่ท างานร่วมกนั ซึ่งเป็นธุรกจิที่ก าลงัเป็นที่รูจ้กัและได้รบั
ความนิยมอยา่งแพรห่ลายพรอ้มๆ กบัการเตบิโตในการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั และการขยายตวั
ของ Sharing Economy จนกลายเป็นอกีหนึ่งรปูแบบธุรกจิที่ก าลงัเป็นทีน่่าสนใจพื้นที่ท างานร่วมกนั 
Co-working Space เป็นรปูแบบหนึ่งของการท างานจากออฟฟิศแบบดัง้เดมิคอืเป็นสถานทีท่ างานแบบ
เปิดมผีูม้าใชพ้ืน้ทีร่ว่มกนั นัน่จะมเีพื่อนรว่มงานทีห่ลากหลาย ความสามารถในการปรบัตวัและหาโอกาส
ต่อยอดธุรกจินัน้ จงึเป็นสิง่ส าคญัทีผู่ป้ระกอบการควรศกึษารายละเอยีดและหาแนวทางทีเ่หมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ถา้หาก Co-working Space ไมป่รบัเปลีย่นมาสู่ Business Model ใหม่ๆ รวมทัง้ “คนท างาน
ยคุดจิติลัแบบไรอ้อฟฟิศ” หรอื Digital Nomad ซึง่คอืกลุ่มคนทีเ่ดนิท่องท่องเทีย่วหรอืเดนิทางไปท างาน
ไปตามสถานที่ต่างๆ ที่สิง่อ านวยความสะดวกพรอ้มให้บรกิารเพยีงหิว้โน้ตบุ๊คมาหนึ่งเครื่องแล้วพรอ้ม
กางนัง่ท างานเลย ไปจนลูกค้าแบบกลุ่มทีต่้องการเขา้ใชห้้องประชุมรายชัว่โมง มากไปกว่านัน้ยงัมหีอ้ง
อาบน ้ าส าหรับคนที่ท างานดึกดื่นแล้วไม่อยากกลับบ้าน หรือมีโซนร้านอาหารที่มีให้เลือกอย่าง
หลากหลาย จากประเดน็ปญัหาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผู้บรโิภคในการใช้บรกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working 
Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เพื่อจะไดน้ าผลการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนธุรกจิหรอื
การก าหนดกลยุทธท์างการตลาด ส าหรบัให้ผูป้ระกอบการหรอืนักลงทุนธุรกจิพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-
working Space น ามาสู่การสรา้งโมเดลธุรกจิใหม่ๆ เช่น การเขา้ไปเป็นหนึ่งในผู้ท าหน้าทีส่่งเสรมิและ
ช่วยสรา้งความแขง็แรงใหเ้กดิขึน้ใน Ecosystem ทัง้การสรา้ง Connection ระหว่างกลุ่มลูกคา้ผูม้าใช้
บรกิาร และนักธุรกจิหรอืนักลงทุนรุ่นใหม่ หรอื Venture Capital ต่างๆ การใหค้ าแนะน ากลุ่มลูกค้า ทัง้
ในแง่ของการท าธุรกจิหรอืการต่อยอดในเรื่องของการระดมทุนเพื่อใหธุ้รกจิเตบิโต ขณะเดยีวกนั กย็งัมี
คอนเทน็ต์หรอืแนวทางหารายได้ที่อาจจะมาจากการจดักจิกรรมต่างๆ เช่น การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop) สมันาหรอืการจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารต่างๆ ทีเ่พิม่มากกว่าแค่การเกบ็รายไดจ้ากการเขา้
มาใชพ้ืน้ทีแ่ต่เพยีงอยา่งเดยีว ซึง่การกา้วขา้มจากโมเดลธุรกจิเดมิๆ นอกจากจะท าใหส้รา้งโอกาสใหม่ให้
ธุรกจิสามารถเตบิโตต่อไปได้แล้ว ยงัท าให้ธุรกิจพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-working Space ประสบ
ผลส าเรจ็ในอนาคต ตามแนวคดิการก าหนดคุณภาพของการบรกิาร (Service Quality) (Kotler อ้างถงึใน 
ผุดผ่อง ตรบีุบผา, 2547) การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ผู้วจิยัมุ่งศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี
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อทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-working Space เพื่อน าขอ้มูลที่ได้จากผล
การศกึษามาวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถงึการวางแผนออกแบบกจิกรรมทางการ
ตลาด เพื่อให้เกดิความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคให้มากทีสุ่ด และสามารถน าสู่การตดัสนิใจ
การซื้อหรือเข้ารบับรกิาร ตลอดจน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของผู้บรโิภคอย่างชดัเจน จงึได้
ด าเนินการศกึษาวจิยั เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่
ท างานรว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย (ผูว้จิยั, 2565) 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของพืน้ทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย 

จงัหวดัเลย 
3. เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืง

เลย จงัหวดัเลย จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
4. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างาน

รว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั จะการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-

working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั 
2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-

working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
ในการศกึษาครัง้นี้ มุ่งศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของพืน้ทีท่ างาน Co-working Space ใน

พื้นที่อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมและการตดัสนิใจใช้บรกิารของประชาชนทัว่ไป 
ดงันี้ 
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารพืน้ที่ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย โดยก าหนดตวัแปรอสิระ 
ประกอบด้วย ปจัจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ และปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) (วรุตม ์ประไพพกัตร์, 2557 หน้า 98) และตวัแปรตาม 
ไดแ้ก่ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ประกอบดว้ยการรบัรูถ้งึความต้องการ (need arousal or problem 
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recognition) การแสวงหาข้อมูล (information search) การประเมนิทางเลอืก (evaluation of 
alternatives) การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision) พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (post purchase behavior) 
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ. 2541, หน้า 124-126)  
 
ขอบเขตด้านประชากร 

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ประชากรวยัท างาน อายุ
ตัง้แต่ 19 ปีขึ้นไป และอาศยัอยู่พื้นที่จงัหวดัเลย เนื่องจากประชากรมขีนาดใหญ่ ไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตร ของ W.G. Cochran โดยก าหนด
ระดบัค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้ขนาดตวัอย่างอย่างน้อย 
385 คน เพื่อความสะดวกในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัจงึใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 

  
ขอบเขตด้านเวลา 

ขอบเขตดา้นเวลา ไดก้ าหนดขอบเขตระยะเวลาในการศกึษาครัง้นี้ ตัง้แต่เดอืน มนีาคม 2565 – 
เดอืนกรกฏาคม 2565 (5 เดอืน) 
 

วิธีด าเนินวิจยั 
รปูแบบของการวิจยั 

การวจิยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างาน
ร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
เป็นระเบียบวิธีวิจ ัยที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในด้านความรู ้
ความรู้สึก ความเชื่อ การกระท า รสนิยม ค่านิยม ฯลฯ โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจยัมี
วตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการประกอบธุรกิจ Co-working Space และน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการปรบัปรงุและพฒันาธุรกจิดา้นคุณภาพบรกิารใหต้อบสนองต่อความต้องการของผูร้บับรกิาร
ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดใหก้บัธุรกจิพืน้ที่
ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตลอดจนเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการ
แขง่ขนัและสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัในธุรกจิพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอ
เมอืงเลย จงัหวดัเลย โดยมรีายละเอยีดและขัน้ตอนการด าเนินวจิยั ดงัต่อไปนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การวเิคราะหข์อ้มลูและประมวลผล 

 
ผลการวิจยั 
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ผลการศกึษาจากปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จ านวน 
400 คน พบว่า เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 เพศชาย จ านวน 187 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.8 และอายุ ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 19-24 ปี จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 
รองลงมามอีายุ 25-30 ปี จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 และน้อยสุดมอีายุ 51 ปีขึน้ไป จ านวน 20 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 การศกึษา ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 217 คน คน คดิเป็น
รอ้ยละ 54.3 รองลงมาคอืการศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.8 และ
จบการศกึษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 อาชพี ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
เป็นนักเรยีน/นักศึกษา จ านวน 120 คน คดิเป็นร้อยละ 30 รองลงมาประกอบอาชพีรบัราชการ/
รฐัวสิาหกิจ/องค์การมหาชน จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 และประกอบอาชพีค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั/ผูแ้ทนขาย จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 และน้อยทีสุ่ดประกอบอาชพีผู้ผลติคอนเทน้ต ์
จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่วนใหญ่มรีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 
143 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 35.8 และรองลงมามรีายได ้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จ านวน 98 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 24.5 และรายระหว่าง 20,001–30,000 จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 และรายไดสู้งสุด
คอื มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ทีม่รีายไดน้้อยทีสุ่ด 
 

อภิปรายผล 
การคน้ควา้อสิระ เรือ่งปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ที่

ท างานรว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่อีทิธต่ิอการตดัสนิใจใชก้ารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space และศกึษา
เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ก าหนดขนาดตวัอย่างเท่ากบั 400 ราย ทีม่อีายุ
ตัง้แต่ 19 ปีขึน้ไป อาศยัอยู่พื้นที่อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย โดยตวัแปรอสิระคอืปจัจยัส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามและปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) ส่วนตวัแปรตามคอืการ
ตดัสนิใช้บรกิาร ผู้วจิยัใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ได้อาศยัทฤษฏคีวามน่าจะเป็น 
(Non-probability Sampling) โดยเลอืกการสุ่มกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) การ
เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยถอืเอาความสะดวกหรอืความง่ายต่อการรวบรวมขอ้มลู และมลีกัษณะเหมอืนกบั
การสุ่มโดยบงัเอิญ กล่าวคอืการสุ่มโดยบงัเอิญ (accidental sampling) เป็นการสุ่มจากสมาชกิของ
ประชากรเป้าหมายที่เป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน เป็นการเลอืกตวัอย่างที่มลีกัษณะ
สอดคลอ้งกบันิยามของประชากรทีส่ามารถพบไดแ้ละใชเ้ป็นอย่างไดท้นัที จากประชากรกลุ่มตวัอย่างใน
พืน้ทีอ่ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามมาตรการส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ประกอบด้วยแบบวดัทัง้หมด 3 ส่วน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ประกอบดว้ยคุณลกัษณะของบุคคล มทีัง้หมด 5 ขอ้ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา อาชพีและรายได ้
ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
พืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ครัง้นี้ มกีรอบแนวคดิโดยอาศยั
ทฤษฎกีารส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) จ านวน 35 ขอ้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .077 ตอนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกบัการประเมนิการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิาร ประกอบด้วย การรบัรู้ถึงความต้องการ การ
แสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ จ านวน 15 ขอ้ มคี่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั .950 และตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพื่อต้องการทราบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่าง มขีอ้คดิเหน็
ต่อแนวทางการใหบ้รกิารของพืน้ทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space อยา่งไร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัได้แจกแบบสอบถาม (ออนไลน์) ในช่วงระยะเวลาที่ท าการเก็บ
ขอ้มลูและน ากลบัมาท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS เพื่อวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิปรมิาณโดยใช้การพรรณาและใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่การแจก
แจงความถี่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถติทิี่ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยของพหนุ
คูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยการคดัเลอืกตวัแปรโดยวธิกีารเอาตวัแปรอสิระทุกตวัทัง้ตวั
แปรอิสระที่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิและไม่มนีัยส าคญัทางสถิตเิขา้ไป
วเิคราะหใ์นสมการถดถอย (Enter Method) เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัส่วนประสบ
ทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) และทดสอบสมมตุฐิาน โดยสามารถสรุปและอภปิรายผลการศกึษา 
ทีน่่าสนใจตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี้  

1. สรปุผลการวจิยั 
2. อภปิรายผลการวจิยั 
3. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

 

สรปุผลการวิจยั 
ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้บรโิภคที่แตกต่างกนัจะการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-

working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั โดยพบว่า เพศต่างกนั จะการตดัสนิใจใช้
บรกิารพืน้ทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย  
 
สรปุผลข้อมลูทัว่ไป  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 19-24 ปี จ านวน 153 คน คดิเป็นร้อยละ 38.3 มรีะดบัการศึกษาระดบัส่วนใหญ่จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 217 คน คน คดิเป็นร้อยละ 54.3 อาชพีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 
จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 143 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 35.8  

 
ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัส่วนประสบทางการตลาด (7P’s) 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix 7P’s) ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวม 

ระดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix 7P’s) ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ระดบัความคดิเหน็ต่อการมสี่วนรว่มของ
ประชาชน (N=400) 

 ̅ S.D. การแปลผล 
1) ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.8500 .85598 มาก 
2) ดา้นราคา  4.0306 .82726 มาก 
3) ดา้นช่องการจ าหน่าย  3.9556 .79417 มาก 
4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  3.9681 .82551 มาก 
5) ดา้นบุคคลากร  4.0980 .82674 มาก 
6) ดา้นกระบวนการ 4.0331 .84756 มาก 
7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  4.0643 .80581 มาก 

ภาพรวม 4.0000 .75991 มาก 
ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) ของ

ประชากรกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( ̅=4.00, S.D.=0.76) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นบุคคลากร (People) ( ̅=4.10, S.D.=0.83) 
รองลงมาคอืด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ( ̅=4.06, S.D.=0.80) และด้านที่มคี่า
ต ่าสุดคอืดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ประเมนิผล ( ̅=3.85, S.D.=0.85) 
 
ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อระดบัผลการตดัสินใจใช้บริการพื้นท่ีท างานร่วมกนั Co-
working Space อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ต่อระดบัผลการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ที่
ท างานรว่มกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ในภาพรวม 

ระดบัความคดิเหน็ต่อระดบัผลการตดัสนิใจใช้
บรกิารพืน้ทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space 
อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 

ระดบัความคดิเหน็ 
(N=400) 

 ̅ S.D. การแปลผล 

1) การรบัรูถ้งึความตอ้งการ  3.9631 .77701 มาก 
2) การแสวงหาขอ้มลู  3.9825 .83378 มาก 
3) การประเมนิทางเลอืก  3.9931 .78167 มาก 
4) การตดัสนิใจซือ้  3.9225 .80436 มาก 
5) พฤตกิรรมหลงัการซือ้  3.9613 .84981 มาก 

รวม 3.9645 .75324 มาก 
ระดบัความคดิเหน็ต่อระดบัผลการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space 

อ าเภอเมืองเลย จงัหวัดเลย โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  ( ̅=3.9645, 
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S.D.=.75324) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืด้านการประเมนิทางเลอืก 
(Evaluation of alternatives) ( ̅=3.9931, S.D.=.78167) รองลงมาคอืดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post 
purchase behavior) ( ̅=3.9613, S.D.=.84981) และด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดคอืดา้นการตดัสนิใจซื้อ 
(Purchase decision) ( ̅=3.9225, S.D.=.80436) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 สมมติฐานที ่1: (H1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้บริโภคทีแ่ตกต่างกนั จะการตดัสินใจใช้
บริการพ้ืนทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั จาก
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีพ่ ืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-
working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัจะการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ที่ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั 
โดยเพศต่างกนั จะการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย ที่ไม่แตกต่างกัน อายุต่างกนั จะการตัดสินใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกัน Co-working 
Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ที่แตกต่างกนั การศกึษาต่างกนั จะการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่
ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ที่แตกต่างกนั อาชีพต่างกนั จะการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ที่ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั 
รายไดต่้างกนั จะการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั
เลย ทีแ่ตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที ่2: (H2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการพ้ืนที ่
ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จากการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) ทัง้ 7 ดา้น พบว่า ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด จ านวน 3 มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-working Space 
อ าเภอเมืองเลย จงัหวัดเลย ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

ด้านผลิตภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-working Space 
อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เนื่องจาก การให้ความส าคญักบัอุปกรณ์ส านักงานมคีวามทนัสมยั เช่น มี
ปลัก๊ไฟฝงัไว้ที่โต๊ะนัง่ท างาน เครื่องปริน้เตอร ์มรีะบบไวไฟ มอีินเตอรเ์น็ตความเรว็สูง รวมถงึพื้นที่
บรกิารดงักล่าวนัน้ต้องมพีืน้ทีส่่วนกลางที่หลากหลายเช่น หอ้งสมุด มุมสวนหย่อม มุมกฬีา มุมสนัทนา
การ มุมพกัผ่อน โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุรมิ โอทกานนท ์และวรนัยณฐั ภาคภูม ิ(2559) ศกึษา
เรื่องพฤตกิรรมและปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร Co-working space ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบกว่าผูใ้หบ้รกิารตอ้งมบีรกิาร (ผลติภณัฑบ์รกิารส าหรบัลกูคา้) เช่น High speed internet อุปกรณ์และ
พืน้ทีท่ างานทีท่นัสมยั ผูใ้ชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณารายเรยีงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสถานที่ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
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กระบวนการ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั และ 
อ้อมจนัทร์ วงศ์วิเศษ และวิลาสินี ยนต์วิกัย (2560) ได้ด าเนินการวิจยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารที่มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บรโิภคในการเลือกใช้บรกิารธุรกิจออฟฟิตร่วม
แบ่งปนัในกรงุเทพมหานคร  โดยปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ใชบ้รกิารธุรกจิออฟฟิตร่วมแบ่งปนัในกรุงเทพมหานคร เช่น ดา้นผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิการตลาด ดา้น
การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั รวมถงึมสีอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ พรทพิย ์
นินทะสงิห์ (2562) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อความพงึพอใจในการเลือกใช้บรกิาร Co-Working 
Space ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งผู้ใช้บรกิารมคีวามคดิเห็นและเหน็ด้วยอย่างยิง่ในเรื่องการให้บรกิาร
เครื่องดื่มและอาหารในราคาที่เหมาะสม สามารถชาระค่าบรกิารได้หลายช่องทางและการมโีปรโมชัน่
พเิศษเป็นประจ าและพบว่าเพศหญงิจะมอีทิธพิลต่อการใชบ้รกิาร Co-Working Space มากกว่าเพศชาย
และในดา้นผลติภณัฑ ์(product) มหีอ้งประชุมที่ทนัสมยั หอ้งเวคิชอ็ปสิง่อานวยความสะดวกครบ และ
ตฤณ ธนานุศกัดิ ์และภทัรยิา นิธกุิลวณิช (2563) ได้ท าการศกึษา เรื่องความคาดหวงัและแนวทางการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซของกลุ่มคนที่ท างานอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผล
การศกึษาพบว่าแนวทางการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของคนกลุ่มนี้ม ี7 ด้านได้แก่ 1) ด้านพื้นที่และสิง่
อ านวยความสะดวก 2) อตัราค่าบรกิารที่เหมาสม 3) สถานที่ตัง้ที่มคีวามสะดวกในการเดินทาง 4) 
กจิกรรมการส่งเสรมิการขาย 5) การบรกิารและการเอาใจใส่ของบุคลากรทีค่อยดูแลลูกคา้ 6) บรรยากาศ
การตกแต่งรา้นทีท่ าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย และ 7) ระบบการดแูลการด าเนินงานภายในรา้น  

ทัง้นี้ จากผลการศึกษาครัง้นี้พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ มรีะดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix 7P’s) ของประชากรกลุ่มตวัอย่าง ดา้นที่มคี่าเฉลีย่สูงสุดคอืดา้นบุคคลากร 
รองลงมาคอืด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านที่มคี่าต ่าสุดคอืด้านผลติภณัฑ์ (Product) และพบว่า
ปจัจยัด้านผลติภณัฑส์่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอ
เมอืงเลย จงัหวดัเลย และใหค้วามส าคญักบัอุปกรณ์ส านักงานมคีวามทนัสมยั เช่น มปีลัก๊ไฟฝงัไวท้ีโ่ต๊ะ
นัง่ท างานเครือ่งปริน้เตอรม์รีะบบไวไฟ มอีนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู มพีืน้ทีส่่วนกลางทีห่ลากหลาย 

 ด้านช่องการจ าหน่าย มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-working 
Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย พบว่าต้องมชี่องการตดิต่อประสานงานใชบ้รกิารทัง้ทางโทรศพัท ์
และระบบการจดัการการจองแบบออนไลน์ รวมทัง้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของผูบ้รกิาร เช่น ไลน์ออฟ
ฟิตเชยีล บสิเินสเพจ มคีวามสะดวกในการเดนิทาง และต้องมคีวามสะดวกในการตดิต่อธุรกจิ (เช่น อยู่
ในแหล่งธุรกจิ ใกลผู้ร้ว่มท าธุรกจิ) มคีวามสะดวกในการรบัประทานอาหาร  

กลยุทธท์างดา้นช่องทางจ าหน่าย (Place) และให้บรกิารของพื้นที่ท างานร่วมกนั Co-working 
Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จะอยู่ ในรปูแบบของการตกลงใชบ้รกิารทีห่น้ารา้นเป็นหลกั แต่กย็งั
สามารถที่จะท าการจองผ่านทางสื่อออนไลน์หรอื สามารถมาตดิต่อประสานงานท าการจองท าขอ้ตกลง
ร่วมกนัในจุดบรกิารได้ทุกวนัท าการ และสามารถเข้ามาเยีย่มชมและดูสถานที่ ซึ่งสถานะปจัจุบนัของ
พืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย นัน้อยู่ระหว่างการสรรหาผูร้บัจา้ง
เพื่อด าเนินการต่อสรา้ง รวมทัง้สรรหาผูร้ว่มทุนเพื่อเขา้มาบรหิารจดัการพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working 
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Space ดงักล่าว ทัง้นี้ หากผู้สนใจสามารถสอบถามขอ้มลูไดจ้ากองคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) ณ ส านักงานพืน้ทีพ่เิศษ 5 เลขที ่51/2 ถนนเสรฐิศร ี
ต าบลกุดปอ่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย โปรษณยี ์42000 หมายเลขโทรศพัท ์042 861 116-8  

การก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ช่องทางจ าหน่าย (Place) ในอนาคตและเพื่อความ
สะดวกสบายและช่วยในการวางแผนบรหิารเวลาของลกูคา้ นอกจากทีลู่กคา้จะสามารถมาเลอืกใชบ้รกิาร
ที่รา้นแล้ว ลูกค้ายงัสามารถท าการจองและตกลงช าระเงนิผ่านทางสื่อออนไลน์ในรูปแบบเวบ็ไซต์และ
แอปพลเิคชัน่ของพืน้ที่ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย และออกแบบ
ระเบยีบการใชง้านหรอืการท าการจอง ตวัอยา่งเช่น การจองทีน่ัง่หรอืหอ้งท างานลูกคา้จะสามารถท าการ
จองทีน่ัง่ไดก่้อนเวลาใชบ้รกิารไม่เกนิ 1 วนั โดยจะต้องช าระค่าจองเป็นจ านวนครึง่หนึ่งของค่าใชบ้รกิาร
แต่ไมเ่กนิ 100 บาท ผ่านทางบตัรเดบติ/บตัรเครดติ ถ้าลูกคา้ไม่สามารถมา ใชบ้รกิารไดต้ามทีไ่ดท้ าการ
จองไวแ้ลว้จะตอ้งท าการยกเลกิก่อนถงึก าหนด 2 ชัว่โมงเป็นอย่างน้อย ถ้าไม่เช่นนัน้แลว้จะไม่ไดร้บัเงนิ
ค่ามดัจา้คนื แต่สามารถเก็บค่ามดัจ านี้ไวม้าใช้บรกิารในครัง้ต่อไปได้ และถ้าต้องการท าการจองอกีครัง้
จะต้องเสยีเงนิค่าจองล่วงหน้าใหม่เช่นเดมิ รวมทัง้ตอบค าถามต่างๆ ผ่านทางเฟสบุ๊ค เวบ็ไซต์ อนิสตา
แกรม ไลน์และแอป พลเิคชัน่ต่างๆ ชึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์นินทะสงิห ์(2562) ศกึษาเรื่อง
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิาร Co-Working Space ในจงัหวดัเชยีงใหม ่

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการพื้นที่ท างานร่วมกัน Co-
working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย พบว่าผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญักบัสทิธพิเิศษส าหรบั
สมาชกิ เช่น สมาชกิรายเดอืน รบัสทิธทิี่จอดรถฟรหีรอืรบักาแฟหรอืเครื่องดื่มฟรี รวมถงึการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์โดยผู้ประกอบการต้องมกีารโฆษณารา้นให้ผู้ใช้บรกิารรูจ้กัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ออนไลน์ 
และอ๊อฟไลน์ ม ีSocial Online Group เช่น Line Group/Facebook Group เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้กดิการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละแชรไ์อเดยีต่างๆ ซึ่งกนัและกนั รวมถงึการมโีปรโมชัน่ส่วนลด แลก แจก แถม 
อยา่งต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรตัน์ พงษ์ประเสรฐิ (2564) ไดท้ าการศกึษาเรื่องตวัชีว้ดัของ
ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร Co-working space ของนักศกึษามหาวทิยาลยัในกรุงเทพมหานคร มี
การจดัรายการส่งเสรมิการขาย เช่น มสีทิธพิเิศษ ส่วนลด ระบบสมาชกิใหก้บัลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิารเป็น
ประจ า 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช้  

จากผลการศึกษา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่
ท างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ผูว้จิยัไดม้ขีอ้เสนอแนะในการศกึษาใน
ครัง้นี้ ดงันี้ 
 
ส่วนประสมการตลาด 
 ตามที ่จงัหวดัเลยมโีครงสรา้งทางสงัคมแบบจารตีประเพณี คนพืน้เมอืงส่วนใหญ่จะต่างจากคน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัว่ๆ ไปซึง่มเีชือ้สายชาวลาวเวยีงจนัทน์และชาวลาวจ าปาศกัดิแ์ต่เป็นเชือ้สาย
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ชาวลาวหลวงพระบาง จงึมปีระเพณี ศลิปะ และวฒันธรรมหลายอย่างที่มลีกัษณะเฉพาะ แตกต่างจาก
จงัหวดัอื่นๆ ในภาคอสีานของประเทศไทย การเปลีย่นแปลงดา้นสิง่แวดลอ้มและลกัษณะทางภูมศิาสตร ์
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงปจัจัยด้านประชากรและการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรตัง้แต่อดตี ปจัจุบนั และอนาคตจะผลส่งกระทบต่อส่วนประสมทางดา้น
การตลาด ปจัจยัทางด้านเศรษฐกจิ กจิกรรมทางเศรษฐกจิที่เกี่ยวเน่ือง เช่น การผลติ การบรโิภค การ
จ าหน่าย และการแบ่งปนัผลประโยชน์ของระบบเศรษฐกจิของพื้นที่มผีลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกจิ รวมถงึมติทิางสงัคมและวฒันธรรมกจ็ะมกีารเปลีย่นแปลงไปตามรปูแบบและกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจไปด้วยนัน้ ความก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีที่เกิดขึ้นในสงัคม คอืเหตุ
ส าคญัที่ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและส่งผลต่อความสนใจและความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ในสงัคม ต่อไป  
 
ด้านผลิตภณัฑ ์(Product)  

ผูป้ระกอบการทีด่ าเนินธุรกจิใหบ้รกิารพืน้ท างานร่วมกนั Co-working space ต้องพจิารณาว่า
สนิคา้หรอืการบรกิารอยู่ในความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรอืไม่ (Demand)  ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
เหล่านัน้เหมาะสมส าหรบัลูกค้ากลุ่มไหน และมคีวามต้องการในปจัจุบนัหรอือนาคตหรอืไม่ และเมื่อ
เทยีบกบัคู่แขง่ สนิคา้หรอืบรกิารมคีวามเหนือกว่าหรอืไม่ หากผูป้ระกอบการสามารถทบทวนแผนธุรกจิ
และก าหนดสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามแตกต่างและตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป   
 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  

ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารจะขายได้หรอืไม่ มคีวามจ าเป็นต้องเลอืกช่องทางการขาย โดยเลอืก
เทคนิคและกลยุทธ์ทีม่คีวามโดดเด่น มเีอกลกัษณ์ สถานประกอบการบางแห่งยงัจ าเป็นต้องใช้การขาย
ตรงโดยส่งพนักงานขายออกไปพบปะและพูดคุยกบัผู้มโีอกาสเป็นลูกค้าเป็นการส่วนตวั การขายทาง
โทรศพัท์ ขายผ่านแคตตาลอ็กออนไลน์ หรอืสัง่ซื้อทางออนไลน์ผ่านช่องเที่ยวต่างๆ บางแห่งขายตาม
งานแสดงสนิค้าหรอืในสถานประกอบการขายปลกี บางคนขายในการร่วมทุนกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
อื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั ใช้ตวัแทนของผู้ผลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย หลายๆ องคก์รใชว้ธิกีารเหล่านี้ร่วมกนัตัง้แต่
หนึ่งวธิขี ึน้ไป ส าหรบัพื้นท างานร่วมกนั Co-working space ผู้ประกอบการต้องตดัสนิใจเลอืกสถานที่
หรอืสถานที่ที่ดทีี่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รบัขอ้มูลการซื้อที่จ าเป็นเกี่ยวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีจ่ า เป็นต่อ
การตดัสนิใจซือ้ของคุณคอือะไร คุณสามารถน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารไดท้ีใ่ดอกีบา้ง รวมถงึ มชี่อง
การติดต่อประสานงานใช้บรกิารทัง้ทางโทรศัพท์ และมเีว็บไชต์หรอืระบบการจดัการการจองแบบ
ออนไลน์ผ่านแอฟพเิคชัน่ผ่านโทรศพัทม์อืถอื รวมทัง้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของผู้บรกิาร เช่น ไลน์ออฟ
ฟิตเชยีล บสิเินสเพจ มคีวามสะดวกในการเดนิทาง และต้องมคีวามสะดวกในการติดต่อธุรกิจ และมี
ความยดืหยุน่เรือ่งเวลาในการใหบ้รกิาร  
 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
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พืน้ท างานร่วมกนั Co-working space ในการท าการตลาดและการขาย คอืการคดิในแง่ของ
การส่งเสรมิการขายตลอดเวลา การส่งเสรมิการขายรวมถึงวิธีการทัง้หมดที่คุณบอกลูกค้าเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร และวธิกีารทีคุ่ณท าการตลาดและขายใหก้บัลูกคา้หรอืกลุ่มเป้าหมาย เช่น วธิกีาร
โปรโมตและขายผลติภณัฑน์ าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไร ช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปญัหาได้อย่างไร การ
ทดลองอยา่งต่อเนื่องดว้ยวธิกีารโฆษณา ส่งเสรมิและขายผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีแ่ตกต่างกนัและจะต้อง
พฒันาวธิกีารขาย การตลาดและการโฆษณา ขอ้เสนอและกลยทุธใ์หม่ๆ รวมถงึการใชเ้ครื่องมอืออนไลน์
ต่างๆ มาช่วยดา้นการตลาดอย่างจรงิจงั มกีารโฆษณาการบรกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูจ้กัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้
ออนไลน์และ อ๊อฟไลน์ ม ีSocial Medias ทีม่ปีระสทิธภิาพ เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลายกลุ่ม เช่น 
Line Group/Facebook Group/Twitter/Tick tock เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
แชร์ไอเดียต่างๆ ซึ่งกันและกนั มโีปรโมชัน่ส่วนลด แลก แจก แถม อย่างต่อเนื่องการให้สทิธพิิเศษ
ส าหรบัสมาชกิต่างๆ  

 
ด้านคณุลกัษณะงาน 

จาก จากผลการวจิยัพบว่าคุณลกัษณะของความสมัพนัธท์างบวก อยู่ในระดบัสูง ระหว่างปจัจยั
ส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอยา่งและการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space 
อ าเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลย อย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติทิี ่ระดบัศูนย์ 0.05 มคี่าความสมัพนัธ์เท่ากบั 
แสดงใหเ้หน็ว่า ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-
working Space ผูว้จิยัมมีขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ควรเน้นส่งเสรมิสนับสนุน พฒันาและรกัษาคุณภาพกลยุทธ์การตลาดทุกๆ ด้าน เช่น 
ด าเนินการศึกษาวจิยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารพื้นที่
ท างานร่วมกนั Co-working Space เน่ืองจากปจัจยัแวดล้อมทางด้านการตลาดมกีารเปลี่ยนแปลงไป
อยา่งมากในปจัจบุนั เพื่อใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้และกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจนต่อไป 

2. เน้นการใช้กลยุทธ์การตลาด 7P’s มาเป็นแนวทางการในการพฒันากลยุทธแ์ละการบรหิาร
จดัการพืน้ทีท่ างานร่วมกนั Co-working Space อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เพื่อยกระดบัและพฒันา
กายภาพการบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการตลาด และการประชาสมัพนัธ์ที่เหมาะสม
ส าหรบัการด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งการตดัสนิใจใชบ้รกิารพืน้ทีท่ างานรว่มกนั Co-working Space  

1. ควรศึกษาสมรรถนะ และศักยภาพด้านการตลาดของพื้นที่ในการให้บรกิารพื้นที่ท างาน
ร่วมกนั Co-working Space เพื่อใหต้รงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองคุณค่าทาง
เศรษฐกจิของพืน้ที ่

2. เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทัง้ด้านเทคโนโลย ีเศรษกจิและสงัคม วฒันธรรมไป
อย่างรวดเร็วและสม ่าเสมอ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีลกัษณะมีผลต่อเนื่องกันท าให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงและมแีนวโน้นมขยายออกไปอย่างกว้างขวาง นัน้ ดงันัน้การศึกษาวจิยัเรื่องปจัจยัส่วน
ประสมด้านการตลาด หรอื การตดัสนิใจชื้อบรกิารต่างๆ นัน้อาจจะมปีจัจยัที่เปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข
ตามเหตุการณ์และสถานการณ์ปจัจุบนัมากขึน้ ผูว้จิยัควรศกึษาการเปลีย่นแปลงและผลกระทบทีเ่กดิขึน้
อนัจะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงปจัจยัดา้นการตลาดในอนาคตใหม้ากขึน้ 

3. ปจัจยัทางประชากรศาสตร ์มกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นคุณภาพและขนาดของประชากร การ
เพิม่ การลดของประชากร การยา้ยถิน่ รวมถงึการเปลีย่นแปลงอตัราของเพศชายและหญงิของคนหนุ่ม
สาว คนสูงอายุ และอตัราการเกดิ การแต่งงาน ซึ่งปจัจยัดงักล่าวมผีลอย่างส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึส่งผลต่อการท าการตลาดของธุรกจิต่างๆ ในอนาคต ดงันัน้การวจิยัควร
ให้ความส าคัญกับลักษณะของประชากรศาสตร์ในแต่ละพื้นที่อันจะเป็นตัวแปรส าคัญของกลยุทธ์
การตลาดทางธุรกจิ 
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