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โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ:
ตลาดเฉพาะกลุ่มที่กำ�ลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
สุรเชษฐ กองชีพ | รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัย

โค-เวิรค์ กิง้ สเปซเป็นรูปแบบใหม่ของพืน้ ทีส่ �ำ นักงานทีเ่ ข้าสูต่ ลาดมาเป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากเซอร์วสิ ออฟฟิศ
มิน-ิ ออฟฟิศ และโฮมออฟฟิศ หรืออืน่ ๆ เพือ่ เป็นทางเลือกใหม่ของคนรุน่ ใหม่ทต่ี อ้ งการหาพืน้ ทีท่ �ำ งาน แต่วา่
โค-เวิ ร์ ค กิ้ ง สเปซเป็ นทางเลื อ กใหม่ ใ นตลาดกรุ ง เทพมหานครหรื อ เป็ น แค่ เพี ย งของใหม่ ข องแปลก
ของกรุงเทพมหานคร?
อาจจะดูเป็นการด่วนตัดสินใจไปที่จะบอกว่าพื้นที่
สำ�นักงานรูปแบบเดิมๆ ในกรุงเทพมหานครหรือใน
เมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วโลกกำ�ลังอยู่ในความเสี่ยง พื้นที่
อาคารสำ�นักงานในกรุงเทพมหานครประมาณ 8
ล้านตารางเมตรนั้นทั้งหมดอยู่ในอาคารสูงหรือว่า
อาคารขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ต่อ 1 ชั้น
ขนาดใหญ่โดยมีส่วนที่เป็นลิฟท์อยู่ตรงกลาง และมี
พื้นที่ส่วนกลางเพื่ออำ�นวยความสะดวกอื่นๆ เช่น
ทีจ่ อดรถ ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ หรือ
มีอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น พื้นที่สำ�นักงานที่ไม่มีเสา
ตรงกลาง เพดานสูง ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบประหยัดพลังงาน
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แต่ยงั มีพนื้ ทีส่ �ำ นักงานรูปแบบใหม่ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในประเทศไทยนำ�มาโดยเซอร์วสิ ออฟฟิศ มินหิ รือโฮมออฟฟิศ และมาถึง
รูปแบบที่กำ�ลังขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่าง “โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่อาจจะมีความต้องการในเรื่องของความ
สะดวกและภาพลักษณ์ของอาคารสำ�นักงานขนาดใหญ่ แต่กม็ ธี รุ กิจขนาดเล็กหรือพวกสตาร์ท-อัพทัง้ หลายโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ฐานความรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เลือกจะใช้พื้นที่สำ�นักงานทางเลือกรูปแบบใหม่ๆ ที่สำ�คัญเมื่อธุรกิจของ
พวกเขาขยายตัวก็ไม่จ�ำ เป็นต้องเลียนแบบธุรกิจแบเดิมหรือธุรกิจขนาดใหญ่โดยการเพิม่ ขนาดขององค์กร แต่หาวิธกี ารอืน่ ๆ ทดแทน
เช่น ให้สวัสดิการพนักงานมากขึ้น เพิ่มความเป็นมิตรกับพนักงานมากขึ้น
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นอกจากนั้นธุรกิจสตาร์ท-อัพหรือ SME อาจจะยังไม่พร้อมหรือมั่นใจพอที่จะเช่าพื้นที่ในอาคารสำ�นักงาน ดังนั้นโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
จึงเป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สำ�หรับคนทีท่ �ำ งานฟรีแลนซ์ทตี่ อ้ งการพืน้ ทีท่ �ำ งานทีด่ เู ป็นทางการกว่าทีบ่ า้ นแต่ไม่จริงจังแบบพืน้ ที่
สำ�นักงานในรูปแบบเดิมและมีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกรองรับการทำ�งานรวมทัง้ มีภาพลักษณ์ทดี่ ดู ี โค-เวิรค์ กิง้ สเปซยังมีบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลายมากกว่าเซอร์วิสออฟฟิศ และที่สำ�คัญที่สุดคือมีค่าเช่าที่ต่ำ�กว่า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกแบบพื้นฐานที่
จำ�เป็นสำ�หรับการเป็นพืน้ ทีท่ �ำ งาน เช่น โต๊ะทำ�งาน ระบบ Wi-fiFfi i ความเร็วสูง ห้องประชุม รวมทัง้ พริน๊ เตอร์และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน
อื่นๆ โค-เวิร์คกิ้งสเปซบางแห่งยังมีมุมกาแฟ สตูดิโอถ่ายภาพ สวนหรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลาย เช่น ห้องสันทนาการที่มีโต๊ะพูล แม้ในบางครั้งการใช้บริการสิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แต่สว่ นใหญ่แล้วค่าใช้จา่ ยทีผ่ ใู้ ช้บริการจ่ายนัน้ โดยทัว่ ไปจะสามารถทำ�ให้ผใู้ ช้ไม่จ�ำ เป็นต้องออกไปข้างนอกเพือ่ หาขนมขบเคีย้ ว กาแฟ
แม้กระทั่งอาหารในระหว่างที่นั่งทำ�งานอยู่เลย
ความนิยมเริ่มมากขึ้น
โค-เวิรค์ กิง้ สเปซเริม่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในหลายปีกอ่ นหน้านีท้ ว่ั โลก โดยทีแ่ รกทีไ่ ด้
รับการยอมรับว่าเป็น “โค-เวิรค์ กิง้ สเปซ” นัน้ เกิดขึน้ ในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
ในปีพ.ศ.2548 ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากผูใ้ ช้ในเวลาอันรวดเร็ว ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่คอื คนที่
สามารถทำ�งานผ่านอินเตอร์เน็ตรวมทัง้ พวกฟรีแลนซ์และธุรกิจสตาร์ท-อัพ และมีจ�ำ นวน
ไม่น้อยที่ผู้ใช้เป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถทำ�งานที่ใดก็ได้ท่ีสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ ดังนัน้ รูปแบบของโค-เวิรค์ กิง้ สเปซจึงเป็นทีย่ อมรับในวงกว้างไปทัว่ โลก
จำ�นวนของโค-เวิรค์ กิง้ สเปซเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งทัง้ ในสหรัฐ อเมริกา ยุโรป และทัว่ เอเซียรวม
ทัง้ ในประเทศไทย
จากรายงานการสำ�รวจ “Work Trends Study 2015” ของอเด็คโก้ทไ่ี ด้ผลสำ�รวจออกมา
ว่าโค-เวิรค์ กิง้ สเปซได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก อเด็คโก้ท�ำ การสำ�รวจคนทีห่ างานทำ�
31,793 คน และบริษทั จัดหางาน 4,168 แห่งใน 26 ประเทศทัว่ โลก ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ลว้ น
แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความต้องการทีจ่ ะทำ�งานในโค-เวิรค์ กิง้ สเปซ ดังผลลัพธ์
ด้านล่างนี:้
• 33% ของคนทีห่ างานทำ� (เมือ่ ให้เลือกว่าสามารถทำ�งานทีไ่ หนก็ได้)
• 21% ของคนทีห่ างานทำ�ทีม่ อี ายุต�ำ่ กว่า 30 ปี และ 17% ของคนทีม่ อี ายุมากกว่า
30 ปี (เมือ่ ให้พวกเขาเลือกได้ตวั เลือกเดียว)
• 44% ของคนทีห่ างานทำ�ในอเมริกา 28% ในเอเซีย และ29% ในยุโรป
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการสำ�รวจแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่มากขึ้นของโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
ในทุกพืน้ ทีท่ ว่ั โลก ทีน่ า่ สนใจเป็นพิเศษคือ 49% ของคนทีห่ างานทำ� ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์นน้ั
ไม่เคยได้ยนิ เรือ่ งของโค-เวิรค์ กิง้ สเปซมาก่อนเลย

ฮับบา โค-เวิร์คกิ๊ง สเปซ

ความนิยมของโค-เวิรค์ กิง้ สเปซในประเทศไทยก็เริม่ มีมากขึน้ ตามกระแสโลก โค-เวิรค์ กิง้
สเปซเริม่ มีขนึ้ ในกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ.2555 หลังจากทีพ่ นื้ ทีร่ อบนอกโดนน�้ำ ท่วม
ในช่วงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2554 คนจำ�นวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำ�งานที่บริษัท
ดังนั้นจึงทำ�งานที่บ้านแทน หลังจากนั้นโค-เวิร์คกิ้ง สเปซจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดรับกับจำ�นวนของฟรีแลนซ์หรือคนที่สามารถทำ�งานที่บ้าน
ได้เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งโค-เวิร์คกิ้ง สเปซมีความเหมาะสมกับคนที่ทำ�งานในกลุ่มนี้
ความนิยมของโค-เวิร์คกิ้ง สเปซขยายตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดอื่นๆ
ทั่วประเทศไทย โค-เวิร์คกิ้ง สเปซบางแห่งที่อยู่นอกกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะใน
เชียงใหม่หรือเมืองท่องเทีย่ วอืน่ ๆ กลายเป็นศูนย์รวมของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทาง
มาท่องเทีย่ วและยังคงต้องการทีจ่ ะติดต่อกับบริษทั หรือธุรกิจของตนเอง ผูใ้ ห้บริการราย
ใหญ่บางรายมีการจับกลุ่มกันเป็นเครือข่ายและกำ�ลังมองหาทำ�เลที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
พืน้ ทีใ่ หม่ๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่อน่ื ๆ ดังนัน้ ธุรกิจโค-เวิรค์ กิง้ สเปซ
ในประเทศไทยจะขยายตัวต่อเนือ่ งต่อไปในประเทศไทย
ผู้ให้บริการโค-เวิร์คกิ้ง สเปซก็มีการเพิ่มบริการอื่นๆ นอกเหนือจากโต๊ะ การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต หรือกาแฟ ผู้ประกอบการบางรายให้ความสำ�คัญกับคุณภาพของชุมชน
ภายในโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ดังนั้นพื้นที่ทำ�งานจะไม่ได้ใช้เพื่อทำ�งานเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่
สำ�หรับการแบ่งปันไอเดียหรือมองหาเพือ่ นร่วมงานใหม่ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมอืน่ ๆ ที่
น่าสนใจ เช่น สัมมนา หรือการจัดให้มกี ารจับคูธ่ รุ กิจเพือ่ ให้ธรุ กิจสตาร์ท-อัพมีโอกาส
เจอกับนักลงทุน
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นอกจากนีร้ ปู แบบของการนำ�พืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ได้ใช้ประโยชน์มาสร้างรายได้มกี ารขยายไปสูร่ ปู
แบบอืน่ ๆ เช่น โค-ลิฟวิง่ สเปซ และโค-มีทติง้ สเปซ โดยในกรุงเทพมหานครเริม่ มอง
เห็นรูปแบบของการผสมผสานในรูปแบบนี้บ้างแล้วโดยการเพิ่มห้องนอนที่ช้นั บนของที่
ทำ�งาน ในขณะทีบ่ างผูใ้ ห้บริการโค-เวิรค์ กิง้ สเปซ เช่น ฮับบากำ�ลังเริม่ เปิดให้บริการ
โค-มีทติง้ สเปซในอาคารพาณิชย์เก่า บ้าน หรืออาคารสำ�นักงานขนาดเล็กทีส่ ามารถ
ดัดแปลงเป็นโค-เวิรค์ กิง้ สเปซและเพิม่ ห้องประชุมเข้าไปในพืน้ ที่ นอกจากนีฮ้ บั บายังมอง
หาพันธมิตรอืน่ ๆเพือ่ เปิดโค-เวิรค์ กิง้ สเปซ แห่งใหม่ในโครงการพืน้ ทีค่ า้ ปลีก และอาคาร
สำ�นักงาน

ดราฟ บอร์ด โค-ดีไซด์ สเปซ

การขยายตัวในอนาคต
โค-เวิรค์ กิง้ สเปซเป็นกระแสใหม่ทน่ี �ำ เสนอทางเลือกใหม่ในตลาดพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน รูปแบบ
ของโค-เวิรค์ กิง้ สเปซเป็นรูปแบบทีค่ าดว่าจะมีการขยายตัวในวงจำ�กัดไม่ได้เป็นคูแ่ ข่งและ
ไม่ได้มผี ลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของอาคารสำ�นักงาน แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของอาคารก็
ควรจะตระหนักรู้ถึงการขยายตัวของธุรกิจนี้ท่อี าจจะมีผลต่อพวกเขาในระยะยาวแทนที่
จะเพิกเฉยหรือไม่สนใจต่อการขยายตัวของโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ แต่ควรพิจารณาถึง
พฤติกรรมของเจ้าของอาคารสำ�นักงานในประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลกทีม่ ตี อ่ โค-เวิรค์ กิง้ สเปซ
เช่น การที่อาคารสำ�นักงานหลายแห่งทั่วโลกมีการเพิ่มพื้นที่ของโค-เวิร์คกิ้ง สเปซใน
อาคารสำ�นักงานของตนเอง
แม้ว่าโค-เวิร์คกิ้ง สเปซอาจจะไม่มีผลกระทบรุนแรงต่ออาคารสำ�นักงานหรือเจ้าของ
อาคารสำ�นักงานโดยตรงในช่วงนี้ แต่ความนิยมและการยอมรับทีม่ ากขึน้ ในหลายๆ พืน้ ที่
ในประเทศไทย ในระดับภูมภิ าคเอเซีย และกว้างไกลไปทัว่ โลก โค-เวิรค์ กิง้ สเปซกำ�ลัง
เป็นทีส่ นใจของคนรุน่ ใหม่ทต่ี อ้ งการความยืดหยุน่ ในเรือ่ งของสถานทีท่ �ำ งานรวมทัง้ เหมาะ
กับคนทีท่ �ำ งานฟรีแลนซ์ทไ่ี ม่ตอ้ งการเข้าไปนัง่ ทำ�งานในพืน้ ทีส่ �ำ นักงานแบบเดิมๆ
ผูใ้ ห้บริการโค-เวิรค์ กิง้ สเปซในประเทศไทยขยายการให้บริการของตนเองไปในทำ�เลใหม่
และมีรปู แบบใหม่ๆ ออกมาทัง้ การร่วมทุนกับพันธมิตรอืน่ ๆ เพือ่ ความสะดวกในการใช้
บริการโดยเฉพาะในอนาคตอีก 1 – 2 ปีขา้ งหน้า
เป็นทีค่ าดการณ์ได้วา่ การยอมรับว่าโค-เวิรค์ กิง้ สเปซเป็นอีกรูปแบบของสถานทีท่ �ำ งาน
จะขยายไปในวงกว้างมากขึน้ ในประเทศไทย แม้วา่ จะเป็นเพียงส่วนหนึง่ ในตลาดอาคาร
สำ�นักงานเท่านั้น ผลกระทบที่อาจจะมีต่ออาคารสำ�นักงานแบบทั่วไปคือการออกแบบ
หรือว่าการจัดการอาคารสำ�นักงานที่จำ�เป็นต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นคงไม่เหมือนผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการค้าปลีกแบบเดิมๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ
ช็อปปิง้ ออนไลน์

ดราฟ บอร์ด โค-ดีไซด์ สเปซ

การขยายตัวในอนาคต
อีกทัง้ ในหลายๆ พืน้ ทีท่ ว่ั โลกผูใ้ ห้บริการเซอร์วสิ ออฟฟิศรูปแบบเดิมๆ เผชิญกับความท้าทายจากโค-เวิรค์ กิง้ สเปซ ผูป้ ระกอบการ
เซอร์วสิ ออฟฟิศรายใหญ่บางรายมีการปรับพืน้ ทีข่ องตนเองเพือ่ ให้สามารถให้บริการได้ทง้ั เซอร์วสิ ออฟฟิศ และโค-เวิรค์ กิง้ สเปซใน
พืน้ ทีเ่ ดียวกัน เช่น รีจสั ในสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับผูใ้ ห้บริการโค-เวิรค์ กิง้ สเปซบางราย เช่น วีเวิรค์ ของสหรัฐอเมริกาทีเ่ ข้าไปใน
ตลาดเซีย่ งไฮ้ และฮ่องกงอีกทัง้ ยกระดับตัวเองเป็นบริษทั ระดับโลกทีม่ กี ารขยายตัวต่อเนือ่ งไปยังประเทศอืน่ ๆ ซึง่ ความเคลือ่ นไหวของ
ผู้ให้บริการรายใหญ่น้อี าจจะเข้ามาในตลาดอาคารสำ�นักงานในกรุงเทพมหานครในอนาคตทั้งการที่ผ้ใู ห้บริการเซอร์วิสออฟฟิศใน
ประเทศไทยอาจมีการเปลีย่ นพืน้ ทีบ่ างส่วนไปเป็นโค-เวิรค์ กิง้ สเปซ รวมถึงการทีผ่ ใู้ ห้บริการโค-เวิรค์ กิง้ สเปซระดับโลกจะเข้ามาใน
ประเทศไทยออกแบบหรือว่าการจัดการอาคารสำ�นักงานที่จำ�เป็นต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นคงไม่เหมือนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
โครงการค้าปลีกแบบเดิมๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการขยายตัวของช็อปปิง้ ออนไลน์

ดราฟ บอร์ด โค-ดีไซด์ สเปซ

เปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้นได้ที่
พูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยอสังหาริมทรัพย์ที่

www.colliers.com/en-gb/thailand/insights

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
เราให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร...
บริการให้คำ�ปรึกษาโครงการ				
บริการประเมินมูลค่าโครงการ			
บริการที่ปรึกษาการลงทุน				
ตัวแทนขายโครงการที่อยู่อาศัย			
บริการด้านการบริหาจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการจัดการบริการและ
การลงทุนธุรกิจโรงแรม
ตัวแทนขายและหาผู้เช่าอาคารสำ�นักงาน
ตัวแทนขายและหาผู้เข่าธุรกิจค้าปลีก
ตัวแทนขายและหาผู้เช่าโรงงานและโกดังสินค้า
ตัวแทนขายและหาผู้เข่าที่อยู่อาศัย

บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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