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บทคัดย่อ 
  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของ
ธุรกิจ และ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และผู้ประกอบการหรือศึกษาข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจ   

ผลการวิจัย  
ความต้องการของตลาดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Virtual Office  

ปัจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ปัจจัยที่มีความส าคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ส่วนด้านที่มีความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านการส่งเสริมการ
ขาย ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นในปีแรก 3% 
อยู่ที่ประมาณ 5,000,000 บาท และสร้างยอดขายในปีต่อไปเติบโตเฉลี่ยที่ 5% การด าเนินการของธุรกิจ ส านักงาน
เสมือน (Virtual Office) คือส านักงานพร้อมใช้ มีการตกแต่งแล้วพร้อม เฟอร์นิเจอร์ สวยงามและทันสมัย ที่มีทั้งพื้นที่
ส านักงานให้คุณได้ท างาน ห้องประชุมหรือสัมมนา พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีในการน าเสนอ รวมไปถึงการบริการดูแล
ลูกค้าและแขกคนส าคัญจากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และช่วยสนับสนุนให้การ
ท างาน หรือการประชุมในแต่ละวันของคุณด าเนินไปได้ด้วยดี โดยที่คุณไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งส านักงานจริงๆ แบบเดิมๆ 
ซึ่งต้องใช้การลุงทนค่าใช้จ่ายสูงกว่าส าหรับการเช่าพื้นที่ระยะยาวและมีสัญญาผูกมัดชัดเจน  รวมไปถึงค่าอุปกรณ์
ส านักงาน ค่าจ้างพนักงานและสวัสดิการในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การออกแบบการท างาน
ใหม่ ภายใต้แนวคิด 3C แนวคิด 3 C (3 Changes) ได้แก ่C 1 เปลี่ยนรูปแบบส านักงานใหม่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
สร้างนวัตกรรม ด้วยการออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิด Open Office มีพื้นที่ส่วนกลาง 30% เพื่อใช้เป็นที่พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิด  รวมทั้งใช้จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย 
เชื่อมต่อการท างานกับอุปกรณ์ของพนักงานทั้งในส านักงานใหญ่ สาขาในต่างจังหวัด C 2  เปลี่ยนรูปแบบการท างาน
ใหม่ สร้างองค์กรยืดหยุ่นแต่ทรงพลัง โดยใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เข้ามาช่วยให้รูปแบบ
การท างานยืดหยุ่นมากข้ึน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมี Virtual Office ที่เป็นเสมือนส านักงานเคลื่อนที่ได้ เพียงมี
โน้ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือ หรือประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencing หรือ Teleconferencing) ส่ง
เอกสารแลกเปลี่ยนกัน พูดคุย โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาที่ส านักงานC 3เปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่  โดยการน าเทคโนโลยี
เข้ามาเสริมการท างาน อาทิการน า AI Chatbot มาใช้ในการสื่อสารกับพนักงาน และกับลูกค้าของบริษัท รวมถึงการ
สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้ ทดลอง ทดสอบไอเดียใหม่ๆ น าไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่โดนใจลูกค้า การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และผู้ประกอบการหรือได้สรุปผลการเก็บข้อมูลดังนี้ 



 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย  คิดเป็นร้อยละที่ 56.5 หญิง คิดเป็นร้อยละที่  43. ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ The Virtual Office การบริการที่ลูกค้าเลือกเมื่อเข้าใช้บริการ The Virtual Officeส่วน
ใหญ่ลูกค้าจะเป็น ส านักงานเพื่อจดทะเบียนบริษัท ส าหรับความถี่ในการใช้บริการ The Virtual Office ของลูกค้า 
พบว่า 3 – 5 ครั้ง ต่อเดือน ต่อมา ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าใช้บริการต่อครั้งของลูกค้าใช้เวลา  2 – 5 ชั่วโมง 
และช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการบ่อยที่สุดคือเวลา 12.01 – 18.00 น. ประเภทธุรกิจที่เลือกใช้บริการ Virtual Office คือ  
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และการสื่อสาร สิ่งอ านวยความสะดวกที่ลูกค้าต้องการในการใช้บริการ Virtual Office คือ การ
เดินทางสะดวกสบายเข้าออกได้หลายเส้นทาง ในส่วนของท าเลที่เหมาะสมส าหรับThe Virtual Office ที่ลูกค้า
ต้องการ อันดับที่ 1 เกษตรนวมินทร์ ,อันดับที่ 2 ลาดพร้าว – โชคชัย4  ส่วนประสมทางการตลาด (Product) ที่มีผล
ต่อการเลือกใช้ Virtual Office ของลูกค้า ด้านการออกแบบและความสวยงาม  คือ Office Style โมเดิร์น ด้าน
มาตรการรักษาความลอดภัย คือ คีย์การ์ด ส่วนประสมทางการตลาด (Price) ของลูกค้า ด้านช่องทางการช าระเงินที่
ลูกค้าเลือกใช้บริการ คือ เช็ด/ แคชเชียร์เช็ค ด้านระดับราคาที่ลูกค้าต้องการ คือ แบบรายวัน / รายครั้ง ส่วนประสม
ทางการตลาด (Place) ของลูกค้าที่ค านึงถึง คือ ท าเลที่ตั้ง ส่วนประสมทางการตลาด (Promotion) สิ่งที่ลูกค้าพอใจ 
คือ การเข้าใช้บริการครบตามจ านวน แถมฟรี ตามจ านวนที่เงื่อนไขก าหนด ส่วนประสมทางการตลาด บุคลากร 
(People) สิ่งที่ลูกค้าต้องการ คือ พนักงานที่ให้บริการมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม  ด้าน
กระบวนการ (Process)  คือ Virtual Office ระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบคีย์การ์ด กล้องวงจรปิด  
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ การออกแบบตกแต่งพื้นที่บริเวณ Virtual Office  มีความสวยงาม
เหมาะกับการใช้งาน   
ค าส าคัญ : ความต้องการด าเนินงาน, ออฟฟิศเสมือน,Virtual Office 
 

ABSTRACT 
Business Demand and Operation Virtual Office Business  

The research purpose and to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business operation and 
4) strategic management by collecting data from target customers and entrepreneurs or executive 
as well as the information related to business operations  
Results show that  

Market demand The marketing mix factor influences the decision to use the Virtual Office 
service. The seven marketing factors are the most important factors: process, process, and 
marketing. Product aspect And distribution channels, price, and the areas that are of great 
importance are personnel, promotion, Aspects of creating and presenting physical characteristics 
The company aims to generate 3% increase in sales in the first year to approximately 5,000,000 
baht and generate sales in the following year to average 5% growth. Virtual Office is a ready-to-use 
office. It has been decorated with beautiful and modern furniture. That has both office space for 
you to work Meeting or seminar room With technology equipment to present Including taking care 
of customers and important guests from the office staff It is to promote the image of the 



 
organization And help support the work Or your daily meeting went well You do not need to set 
up a traditional office, which requires a higher cost for long-term leases and clear obligations. 
Including the cost of office equipment Employee wages and welfare in many other areas. Strategic 
management is the design of new work under the 3C concept, 3 C concept (3 Changes), namely C 
1, the new office model. To be an innovative organization Designed in accordance with the 
concept of Open Office, there are 30% of common areas to be used as meeting and exchange 
ideas. It is also used to organize various recreational activities. It is also equipped with modern 
technology systems. Connect to work with the devices of employees in both the head office 
Branches in the provinces C 2 change a new working style. Build a flexible but powerful 
organization By using innovation which is a key factor in driving business To help make working 
styles more flexible Allowing employees to have Virtual Office as a mobile office Just have a 
notebook Or mobile phone Or video conferencing via screen (Video Conferencing or 
Teleconferencing) Send documents, exchange, talk without needing to come to the C office. 3 
Change the new technology By bringing technology to enhance work such as the introduction of AI 
Chatbot to communicate with employees And with the company's customers Including supporting 
employees to learn, experiment, test new ideas It leads to inspiration in creating products or 
services that resonate with customers. Collecting information from business target groups And 
operators or have summarized the results of data collection as follows General information of 
male respondents accounted for 56.5 percent, female, or 43 percent. Information about the 
behavior of using The Virtual Office service, the service that customers choose when accessing The 
Virtual Office service. Office for company registration For the frequency of using The Virtual Office 
of customers, it was found that 3 - 5 times a month later, the average time of each visit of the 
customer was 2 - 5 hours. 12.01 - 18.00 Business types that choose to use the Virtual Office service 
are technology business groups. And communication The convenience that customers want in 
using the Virtual Office service is convenient transportation, access to many routes. In terms of the 
suitable location for The Virtual Office that customers want, No. 1 Kaset Nawamin, No. 2 Ladprao-
Chokchai 4 Marketing mix (Product) that affects the selection of the Virtual Office of design 
customers. And the beauty is the modern Office Style in terms of security measures, namely the 
key card, marketing mix (Price) of the customer. The payment channel that the customer chooses 
to use is wipe / cashier's check. The price level that customers want is daily / time. Marketing mix 
(Place) of customers that take into account the location, marketing mix (Promotion), what 
customers are satisfied with is the full amount of free access According to the amount specified by 
the condition Marketing mix People (People) What customers want are service employees who 
have personality and dress properly in the process (Process), namely Virtual Office, security 



 
systems such as key card systems, CCTV cameras, Physical Evidence. ) Is designed to decorate the 
Virtual Office area that is beautiful and suitable for use. 
Keywords: operational requirements, virtual office, virtual office 

บทน า 
 Virtual Office คือการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป 

หรือแม้แต่ในต่างประเทศได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีส านักงานไปตั้งอยู่ ณ ที่นั้นจริง ๆ Virtual Office อาจเป็นเพียง
เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวที่อยู่กับอินเทอร์เน็ต หรืออาจเป็นเพียงพื้นที่บนเว็บ
เซอร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ได้ ค่าใช้จ่ายส าหรับ Virtual Office อาจเป็นเงินจ านวนเพียงแค่ไม่กี่ร้อยหรือ
ไม่กี่พันบาทต่อเดือน ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่ามาก เหมาะกับการลงทุนในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งและด้วย
ข้อดีของอินเทอร์เน็ตที่ไม่เคยหลับและมีขอบข่ายครอบคลุมทั่วทั้งโลก ยังช่วยให้ Virtual Office ของคุณเปิดได้ตลอด 
24 ชั่วโมง แม้ในขณะที่คุณหลับ อีกทั้งยังสามารถท าธุรกิจในระดับนานาชาติได้อีกด้วย  อย่างไรก็ดี Virtual Office 
ไม่ได้มีความหมายครอบคลุมเพียงแค่ส านักงานขนาดเล็ก (Small Office-Home Office, SO-HO) เท่านั้นแต่องค์กร
ขนาดใหญ่ที่มีส านักงานจริงอยู่แล้วก็สามารถมี Virtual Office แทนส านักงานสาขาจริง ๆ ได้ โดยอาศัย 
TeleworkingTeleworking กับ Virtual Officeด้วยความก้าวหน้า และราคาที่นับวันจะถูกลงเรื่อย ๆ ของเทคโนโลยี
ส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์ โทรสาร การประมวลผล ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing, EDP) การสื่อสารข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต หรือการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencing หรือ 
Teleconferencing) ที่สามารถสื่อได้ทั้งเสียงภาพเคลื่อนไหว ส่งเอกสารแลกเปลี่ยนกัน และยังสามารถพูดคุยแบบ
เห็นหน้าตาท่าทางกันได้ ฯลฯ ต่างช่วยอ านวยความสะดวกให้ สามารถท า Teleworking ได้อย่างง่ายดายและสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถมี Virtual Office ที่เป็นส านักงานเคลื่อนที่ (Mobile Office หรือ Nomad Office) ด้วย
การพกพาคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์สื่อสารติดตัว หรือท าให้บ้านของคุณกลายเป็น "ส านักงานในบ้าน" 
(Home office) ได้ไม่ยาก โดยเพียงติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวข้างต้นเอาไว้ที่บ้านของคุณเอง
เท่านั้น ท าให้ผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกล (Teleworking) สามารถติดต่อกับส านักงานหลักและลูกค้าได้อย่างสะดวก
รวดเร็วกว่าการเดินทางไปปฏิบัติงานถึงสถานที่นั้น ๆแม้ว่า Teleworking จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็เป็นเรื่องที่มีการ
โต้เถียงกันมากเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของมัน ในภาษาอังกฤษ ยังมีค าอีกหลายค าที่ใช้เรียกลักษณะการ
ท างานจากระยะไกล เช่น Telecommuting, Networking, Remote Working, Homeworking, Work at Home 
(WAH) เป็นต้น ในการท า Teleworking งานจะถูกกระท า ณ Virtual Office ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจาก
ส านักงานจริงโดยสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นบ้าน ส านักงาน เคลื่อนที่ หรือศูนย์กลางการท างานจากระยะไกล 
(Telecenter) ที่พร้อมเพรียงด้วยอุปกรณ์ส าหรับการสื่อสารกับส านักงานหลัก ซึ่งพนักงานสามารถเดินทางมาท างาน
ได้โดยสะดวก ในปัจจุบัน เราสามารถประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น Virtual Office ได้ บางองค์กรอาจไม่จ าเป็นต้องมี
ส านักงานจริงตั้งอยู่เลยด้วยซ้ าไป แต่อาจมีเพียงเว็บไซท์บนเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web, WWW, หรือ 
"เว็บ") แล้วน ารูปอาคารส านักงานใหญ่ ๆ ที่ไม่มีอยู่จริงมาแสดงเอาไว้ก็ ได้ และการติดต่อระหว่างลูกค้ากับองค์กรก็
สามารถท าผ่านทางอินเทอร์เน็ตบางองค์กรที่ถึงแม้จะมีส านักงานจริงตั้งอยู่แล้วก็สามารถขยายขอบข่ายบริการของตน
ออกไปถึงบ้านของผู้ใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การศึกษาจากระยะไกล (Distance Education) หรือ



 
การแพทย์จากระยะไกล (Telemedicine) เป็นต้นท าไมจึงใช้ Virtual Office และ Teleworkingด้วยภาระต้นทุนค่า
สถานที่ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่องค์กรที่ใช้ส านักงานจริงต้องแบกรับ ประกอบกับทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด ไม่ว่า
จะเป็นเวลาที่สูญเสียไปกับการเดินทางไปกลับส านักงาน และไปพบลูกค้าพื้นที่ในส านักงานพนักงาน ฯลฯ ประกอบ
กับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาจราจร และปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ท าให้หลาย
องค์กรพยายามหาวิธีที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย รวมทั้งการใช้ Virtual 
Office และ Teleworking เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรในปัจจุบันมีความคล่องตัวมากข้ึน และด ารงสภาพ
การแข่งขันที่เป็นต่อในตลาด โดยสามารถใช้ระบบทางด่วนข้อมูล ( Information Superhighway) การเปิดเสรีทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศที่ก าลังจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาอีกไม่นานนี้เป็นแรงผลักดันให้องค์กรทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน
ไม่สามารถนิ่งเฉยได้ หากแต่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันสมัย และขยายธุรกิจออกสู่ระบบนานาชาติ นับจาก
นี้ไปคู่แข่งทางธุรกิจจะไม่มีเพียงในประเทศ แต่จะมาจากต่างประเทศด้วย องค์กรต้องสามารถปรับตัวได้ทันจึงจะอยู่
รอด อินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพและ
ราคาประหยัดเปิด 24 ชั่วโมง หากโอกาสทางธุรกิจจะมีอยู่เพียงแค่ในช่วงเวลาเช้าถึงเย็น ส านักงานที่เปิดท าการตลอด 
24 ชั่วโมง อย่าง 7-Elever, Fook Land หรือปั๊มน้ ามันหลาย ๆ แห่ง ฯลฯ ก็คงจะไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ต้องการขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศซึ่งอยู่ในเขตเวลาที่ต่างกัน การเปิดท าการตลอดเวลายิ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่
สาเหตุที่ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่เปิดให้บริการตลอดเวลาก็เนื่องมาจากความไม่คุ้มทุนโดยการขยายเวลาท าการของส านักงาน
ทั่วไปเป็นตลอดเวลาอาจหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าก็เป็นได้ การใช้ 
Virtual Office จะช่วยเพิ่มช่องทางและขยายเวลาในการด าเนินธุรกิจเป็นตลอดเวลา โดยที่อาจเป็นการช่วยลดต้นทุน
ได้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมหลายอย่งได้ถูกน ามาใช้กับ Virtual Office เพื่อการเชื่อมโยง Teleworkers 
กับส านักงานจริงเข้าด้วยกันและการบริการลูกค้า เครื่องคอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ และวิทยุติดตามตัว (Pager) ,
โมเด็ม,โทรศัพท์และโทรสาร,อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต ( Internet,Intranet and Extranet),
พนักงานต้อนรับเสมือน (Virtual Agent),การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencing) เป็นเทคโนโลยีที่
ช่วยให้การสื่อสารสมจริงมากขึ้น Teleworkersการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรอาจแบ่งได้
เป็น 2 แบบ คือแบบเป็นทางการเช่น การประชุม และแบบไม่เป็นทางการ เช่น การพบกันโดยบังเอิญ ในกรณีที่มีการ
น า Teleworking มาใช้ พนักงานในองค์กรจะอยู่กระจัดกระจายกันตามสถานที่ต่าง ๆ จึงต้องมีการน าเทคโนโลยี
ส านักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้งานส าหรับการสื่อสารแบบเป็นทางการ เช่น ในการบริหารงานจากระยะไกล เราสามารถ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ โดยก าหนดรูปแบบของการติดต่อให้เป็นทางการได้ แต่ใน
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการได้ แต่ในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถ
ทดแทนการพบปะพูดคุยกันต่อหน้าจริง ๆ ได้ เนื่องจากอาจท าให้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่างพนักงาน
ลดลง โดยอาจท าให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว และขาดการติดต่อกับสังคม จนอาจถึงกับท าให้ขาดมนุษยสัมพันธ์ไปเลยก็
ได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยึงได้มีความสนใจที่จะท าการศึกษาความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจ Virtual Office เพื่อ
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ปัจจุบันเพื่อน ามาปรับเข้ากับธุรกิจของผู้วิจัยที่ท าธุรกิจ Virtual Office 
วิธีด าเนินการวิจัย 



 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ

สอบถามข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับหัวข้อวิจัย โดยแบบสอบถามได้สร้างจากความหมายและแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด โดยแบ่งเนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
  ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่  2  ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าที่สนใจในธุรกิจ Virtual Office 
   ส่วนที่  3  แบบสอบถามความต้องการและการด าเนินงานในธุรกิจ Virtual Office ต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช ้Virtual Office 

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้ก าหนดการเลือกตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในสื่อสังคมออนไลน์ และผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
จ านวน 200 คน ช่วงระยะเวลาที่ท าการเก็บข้อมูล เริ่มตั้งแต่วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึง  30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวางแผนและปฏิบัติดังต่อไปนี้  

1.น าแบบสอบถาม ที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในสื่อสังคม
ออนไลน์ และผู้บริโภคที่สนใจในธุรกิจ Virtual Office 

 2.ด าเนินการแจกแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือ จากลุ่มตัวอย่างประชากรที่สุ่มเลือกมาจ านวน 200 คน  
3.เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อความที่กลุ่มตัวอย่างได้

กรอกรายละเอียดลงในแบบสอบถาม 
4.น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สรุปผลเป็นค่าเฉลี่ย และอัตราร้อยละ  

ใช้การพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis)  จะเน้นการบรรยายคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างหรือประชากรที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องสามารถตอบค าถาม หรือประเด็น
ปัญหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยซึ่งได้แก่ 

1.  ปัยจัยพื้นฐานส่วนบุคคล  ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) และกราฟแผนภูมิ 
  2.  ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจ Virtual Office ใช้สถิติร้อยละ (Percentage)และกราฟ
แผนภูม ิ
 3.  แบบสอบถามความต้องการและการด าเนินงานในธุรกิจ Virtual Office โดยใช้สถิติร้อยละ 

(Percentage) และกราฟแผนภูมิ ในการน าเสนอและการหาค่า Pearson Chi-square 

 



 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ Percent 

เพศ ชาย  คิดเป็นร้อยละที่ 56.5 
หญิง คิดเป็นร้อยละที่  43.5  

อายุ 20-30 ปี  คิดเป็นร้อยละที่ 32 
31-40 ป ีคิดเป็นร้อยละที่  39.5  

สถานภาพ สมรส  คิดเป็นร้อยละที่  41.5  
โสด  คิดเป็นร้อยละที่ 43.5  
หม้าย / หย่า แยกกันอยู่  คิดเป็นร้อยละที่ 15  

การศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละที่  49.0  
ปริญญาโท หรือ เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละที่ 28.5  

อาชีพ พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละที่ 38.7 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละที่  28.7  

รายได้ธุรกิจของท่านต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท  คิดเป็นร้อยละที่ 51.0 
40,001 – 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละที่  30.5  

ประเภทธุรกิจของท่าน กิจการพาณิชย์จดทะเบียน คิดเป็นร้อยละที่ 47.5 
บริษัทจ ากัด คิดเป็นร้อยละที่  22.5  

จ านวนพนักงานในธุรกิจ 4 – 6 คน คิดเป็นร้อยละที่ 49  
1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละที่ 28  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ The Virtual Office  
1. บริการที่ทา่นเลือกเมื่อเข้าใช้ The Virtual Officeพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ The Virtual Office  

พบว่า  ส านักงานเพื่อจดทะเบียนบริษัท ร้อยละ29.5 
2. ความถี่ในการใช้บริการ The Virtual Office พบวา่ 3 – 5 คร้ัง ต่อเดือน ร้อยละ 55 
3. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าใช้บริการต่อคร้ัง พบวา่ 2 – 5 ชั่วโมง ร้อยละ 62 
4. ช่วงเวลาที่เข้าใชบ้ริการบ่อยที่สุด  12.01 – 18.00 น. 
5. ประเภทธุรกิจที่ทา่นเปน็เจ้าของ หรือท างานเป็นพนักงานอยู่ในปัจจบุัน คือ  ธุรกิจเทคโนโลยี และการ
สื่อสาร 
6. ท่านคิดว่าThe Virtual Office ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกในลักษณะใดมากทีสุ่ด คือ การเดินทาง
สะดวกสบายเข้าออกได้หลายเสน้ทาง 
7. ท่านคิดว่าท าเลใดเหมาะส าหรับThe Virtual Office  อันที่ 1 เกษตรนวมินทร์ ,อันที่ 2 ลาดพร้าว – โชค
ชัย4    



 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการและการด าเนินงานในธรุกิจ Virtual Office ต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้ Virtual Office  
1. ส่วนประสมทางการตลาด (Product) ที่มีผลต่อการเลือกใช้ Virtual Office ของลูกค้าในลักษณะใด  

   1.1 ด้านการออกแบบและความสวยงาม  คือ Office Style โมเดิร์น 
   1.2 มาตรการรักษาความลอดภัย คือ คีย์การ์ด     

2.ส่วนประสมทางการตลาด (Price) ที่มีผลต่อการเลือกใช้ Virtual Office ของลูกค้าในลักษณะใด  
   2.1 ด้านช่องทางการช าระเงินที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ คือ เช็ด/ แคชเชียร์เช็ค  
   2.2 ด้านระดับราคาที่ลูกค้าต้องการ คือ แบบรายวัน / รายครั้ง 

3.ส่วนประสมทางการตลาด (Place) ที่มีผลต่อการเลือกใช้ Virtual Office ของลูกค้าในลักษณะใดมากที่สุด 
คือ ท าเลที่ตั้ง   

4.ส่วนประสมทางการตลาด (Promotion) ที่มีผลต่อการเลือกใช้ Virtual Office ของลูกค้าในลักษณะใด 
มากที่สุด คือ การเข้าใช้บริการครบตามจ านวน แถมฟรี ตามจ านวนที่เงื่อนไขก าหนด 
           5.ส่วนประสมทางการตลาด บุคลากร (People) ที่มีผลต่อการเลือกใช้ Virtual Office ของลูกค้าในลักษณะ
ใดมากที่สุด คือ พนักงานที่ให้บริการมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม 

6. ส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการ (Process) ที่มีผลต่อการเลือกใช้ Virtual Office ของลูกค้าใน
ลักษณะใดมากที่สุด  คือVirtual Office ระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบคีย์การ์ด กล้องวงจรปิด 

7. ส่วนประสมทางการตลาด ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลต่อการเลือกใช้ Virtual 
Office ของลูกค้าในลักษณะใดมากที่สุด คือ การออกแบบตกแต่งพื้นที่บริเวณ Virtual Office  มีความสวยงามเหมาะ
กับการใช้งาน 
สรุปและวิจารณ์ผล 

Virtual office ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักส าหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนระดับเริ่มต้นในเมื่อถูกน ามาใช้
เมื่อทศวรรษก่อนอย่างไรก็ตามอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาภายในเวลาไม่กี่ปี   และ
แนวคิดเกี่ยวกับ Virtual office ก็กลับเพิ่มมากขึ้นและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันสถานที่ที่คุณท างานและ
ด้วยก าเนิดของเทคโนโลยีและบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  การท างานผ่านการสื่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิค  การ
ตอบค าถามทางโทรศัพท์  การประสานงานของพนักงานสามารถด าเนินได้เสมือนจริง  คุณสามารถมีความสุขกับการ
ท างานในสภาพแวดล้อมที่เสมือนส านักงานโดยไม่ต้องเช่าพื้นที่จุดแพงๆ 
          ความคุ้มค่า  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินจริงที่จะมาพร้อมกับปัญหาการจ่ายค่าเช่าล่าช้า   และงบประมาณ
ทางการเงินและค่าบ ารุงรักษาพื้นที่สามารถด าเนินไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจาก
ธุรกิจของคุณ   ควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง  พร้อมๆ กับ IP Address  และข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในการ
ด าเนินธุรกิจเข้าไป   และโดยไม่ต้องอาศัยโชคชะตา  คุณก็จะสามารถประสบความส าเร็จได้ด้วยตัวเอง 
          ประหยัดเวลาเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านการสื่อสารเสมือนจริง  ทั้งการตอบรับทางโทรศัพท์รวมไปถึงทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์และการประสานงานลูกค้า  จะสามารถประหยัดเวลาได้อีกมากมาย  และสามารถน าเวลาที่
เพิ่มขึ้นไปบริหารส่งเสริมผลักดันให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและเติบโต   คุณสมบัติของการท างานบนพื้นที่ระบบ
ออนไลน์คือสิ่งที่จะช่วยได้ 



 
          จ่ายเพื่อได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับการประชุมหรือสัมมนากับลูกค้าโดยใช้พื้นที่ส านักงานของผู้จัด
จ าหน่าย  ซึ่งมักเป็นพื้นที่ที่ดีและดูน่าเชื่อถือจะเป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ของตราสินค้าของธุรกิจที่ก าลังเริ่มต้นของ
คุณ  ให้ได้รับความสนใจร่วมกับหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ 
          เพิ่มผลผลิต   กับเวลาและชั่วโมงการท างานที่ก าหนดเอง ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ  และอีกครั้งที่
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของคุณจะเพิ่มข้ึน  ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อพนักงานทั้งหมด 
          ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   การบริหารแรงงาน ตลอดจนแผนงานและการ
ประสานงานกับลูกค้าจะง่ายกว่าที่เคยเป็น การแบ่งแยกส่วนท าให้เกิดความยืดหยุ่น ส านักงานเสมือนช่วยท าให้เกิด
การบริหารจัดการได้ดีขึ้นทั้งการจัดเตรียมเอกสารและการวางก าหนดตารางเวลา  ซึ่งผู้ขายล้วนต้องการตัวช่วยเหล่านี้ 

สิ่งที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยมา ได้มีข้อเสนอแนะในการวางแผนนโยบายและการสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร 

ดังต่อไปนี้ 

1.กลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยแนวคิด Design Thinking  หมายถึง แนวคิด Design 
Thinking เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถหา Insight ตั้งประเด็นปัญหา และพัฒนา Solution ได้แม้ค านิยาม
ของค าว่า Design Thinking จะแตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละคน แต่หลักของ Design Thinking ที่ไม่แตกต่าง
กันก็คือ เป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานจากการเข้าใจและรู้ถึงประสบการณ์ของผู้บริโภค (End User 
Experience) แล้วน ามาคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) เพื่อพัฒนาต้นแบบออกมาทดลองตลาด 
(Interactive Prototyping) เมื่อได้รับฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานจริงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  (Stakeholder 
Feedback) จึงน ามาปรับปรุงและเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้น จะน า Design Thinking 
มาผสมผสานกับการออกแบบนวัตกรรมทางธุรกิจได้อย่างไร Design Thinking เป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
พื้นฐานจากการเข้าใจและรู้ถึงประสบการณ์ของผู้บริโภค (End User Experience) แล้วน ามาคิดอย่างเป็นระบบ
(Systems Thinking)  โดยมีหลักการคิด ดังต่อไปนี้ 

2.กลยุทธ์ของ Digital Business Models  องค์กรควรตัดสินใจด าเนินการลงทุนให้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน 
รวมถึงเปลี่ยนแปลงระบบภายในเพื่อประเมินโครงการที่จะเข้าไปลงทุน  โดยพิจารณาถึงขอบเขตความเป็นไปได้ของ
การน ากลยุทธ์ Buy, Build, Partner, Invest และ Incubate/Accelerate มาใช้  

 
3.กลยุทธ์ในการออกแบบนวัตกรรมทางธุรกิจ 

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมส าหรับธุรกิจ แนวคิดนวัตกรรม 10 แบบ หรือ Ten Type of 
Innovation Framework เป็นกระบวนการออกแบบนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจถึงความแตกต่างอย่าง
ครอบคลุมในผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงกระบวนการ ภาพรวมของธุรกิจ ที่จะช่วยขยายกรอบวิธีคิดให้กว้างขึ้นช่วย
ก าหนดแนวทางปัญหาที่ชัดเจน เกิดความคิดที่ครอบคลุม ขณะเดียวกันก็มองเห็นถึงสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือปัญหา หรือสิ่ง
ที่ต้องการสร้าง Innovation ให้ดีขึ้นและชัดเจน แนวคิดนวัตกรรม 10 แบบ แบ่งประเภทได้ดังนี้ 

1.Profit Modelวิธีการโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ๆ การสร้างรูปแบบโมเดลธุรกิจเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือขาย
สินค้าได้แพงขึ้น เพื่อสร้างก าไรมากขึ้น หรือเป็นวิธีการที่องค์กรจะเปลี่ยนมูลค่า (Values) ของบริการให้เป็นก าไร 



 
2. Network  มูลค่าที่ถูกสร้างขึ้น โดยท างานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ เช่น บุคคลที่สาม (Third Party) ผู้จ าหน่าย 

(Vender) 
3.Structure วิธีการจัดระเบียบสินทรัพย์ ทั้งมูลค่าและบุคลากร  
4.Process นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการการผลิตหรือบริการแบบใหม่ ๆ 
5.Product Performance ความสามารถของบริการหรือผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ 
6.Product System วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การเพิ่มส่วนเสริม บริการเสริม ให้กับผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
7.Service  บริการที่รวดเร็ว ง่าย สะดวกสบาย 
8.Channel  ช่องทางใหม่ ๆ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ถึงมือผู้บริโภคหรือการติดต่อกับลูกค้า 
9.Brand นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการการผลิตหรือบริการแบบใหม่ ๆ 
10.Customer Experience  ประสบการณ์ใดที่จะท าให้ผู้บริโภคจดจ าบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ เรื่อง  “ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจ Virtual Office”  ส าเร็จได้ด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์และการวิจัยที่ได้ตั้งไว้  โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจากท่านรองศาสตราจารย์      สมจิตร ล้วนจ าเริญ  
ที่ได้เสียสละเวลา และประสบการณ์อันมีค่าในการให้ความรู้  ค าปรึกษา  ข้อคิดเห็น และแนวทางในการด าเนินการ
วิจัย   จนส่งผลให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์   ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ได้ให้แนวคิดในการบริหารจัดการเวลาและให้ก าลังใจในการ
ท างานวิจัย  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับ CEOs และ CMOs 
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความอนุเคราะห์ ข้อมูล  เสียสละเวลาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย   
รวมถึงขอบคุณเพื่อน ๆ ผู้มีส่วนร่วมในความส าเร็จทุกท่าน  ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้
ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 
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