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 The purpose of this research is to study the factors affecting client decision on the 

laundry store in Huai Khwang, Bangkok. In this study, the survey method was conducted 

randomly using questioners to the sample sizes of 400.  

 From the analysis of gender, status, age, occupation, salary and education of 400 

samples, most of them were single female whose ages 21- 30 years old, bachelor degree 

graduated. They had their work in individual officer earning 10,001- 15,000 baht a moth, living 

in condominium, which had 1- 2 people in a family. The study found out that they used 

laundry services after 5.00 pm. The main reason they used the laundry because people do 

not have time to do by themselves. They use the service once a week with 11 -20 pieces of 

clothes. They choose laundry service by themselves. The clients preferred to pay per 

package.     

 The research found out that the marketing factors affecting the laundry business in 

Huai Khwang is that the most important factors were price, service and personal management 

significant than distribution, promotion, process and physical environment.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เส้ือผาเปนหนึ่งในปจจัยส่ี ท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยโดยใน
เร่ิมแรกมนุษยไดใชส่ิงท่ีหามาไดจากธรรมชาติ เชน ใบไม หนังสัตว ขนนก มาเปนเคร่ืองหอหุม
รางกาย ซ่ึงวัตถุประสงคเร่ิมแรกของการมีเคร่ืองแตงกายคือเพื่อใชตอบสนองความตองการในการ
ดําเนินชีวิตใชสําหรับปกปดรางกายและทําใหรางกายเกิดความอบอุน ตอมามนุษยไดรูจักวิธีการตัด
และเย็บรวมถึงวิวัฒนาการตาง  ๆ ในการดัดแปลงเคร่ืองหอหุมรางกายจากธรรมชาติใหมีความ
เหมาะสมและสวยงามตลอดจนสภาพทางภูมิศาสตรท่ีแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี 
 กรุงเทพมหานครในปจจุบันเปนสังคมของคนทํางาน และดวยสภาพเศรษฐกิจเปนยุค
ของการแขงขัน  ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมปจจุบันเปนไปอยางเรงรีบ ผูคนสวนใหญ
ตองออกไปทํางานนอกบานและทํางานพิเศษเพ่ือหารายไดเสริมตองการความคลองตัวและ
เปล่ียนแปลงไปสูความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสบายมากขึ้น ประกอบกับสังคมเมืองมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วท่ีอยูอาศัยอยูกันแบบกระจุกตัวโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีบานพัก 
คอนโดนิเนียม อาคารที่พักอาศัยเกิดข้ึนอยางมากมาย  ลักษณะสังคมในปจจุบันมีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตในลักษณะกระจุกตัว โดยเฉพาะบุคคลท่ีพักอาศัยในเขตคอนโดมิเนียม หองเชา อยูกันใน
ลักษณะสังคมเดี่ยว ครอบครัวมีขนาดเล็กลงทําใหมีเวลาในการทํางานบานลดนอยลง โดยเฉพาะ
การซักรีดเส้ือผาซ่ึงถือเปนงานท่ีตองใชเวลาและความพิถีพิถัน ถึงแมวาในปจจุบันจะมีเคร่ืองซักผา
ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในกิจกรรมซักผาแลวแตก็ยังมีคนอีกจํานวนไมนอยไมมีเวลาแมกระท่ัง
จะซักผาและทําความสะอาด เส้ือผาเคร่ืองนุงหมดวยตนเอง ส่ิงเหลานี้ทําใหบุคคลกลุมนี้ หันมาใช
บริการซัก อบ รีด โดยกลุมบุคคลเหลานี้ยอมท่ีจะเสียสละเงิน  (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 2553)  
 ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุใหธุรกิจรานซัก อบ รีด เขามามีบทบาทในการเปนทางเลือกของผู
ท่ีตองการความสะดวกสบายในปจจุบันไดเปนอยางดี เพราะสามารถตอบสนองความตองการ
ข้ันตอนพื้นฐานของลูกคาท่ีใชบริการซักอบรีด เชน 1) ความสะดวกสบายของการสงและการรับผา 
2) เส้ือผาท่ีสะอาดในทุก ๆ สัมผัส ไมเฉพาะการมองเห็นวาผาสะอาดเทานั้น แตตองรวมไปถึง
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สัมผัส วาผานุมกล่ินหอมสดช่ืนผาขาวตองขาวสะอาด ผาสีตองสีสด ไมเหม็นอับ และมีการรับรอง
ความสะอาดตาง ๆ 3) การจัดสงผาครบตามจํานวน ไมสลับกับลูกคารายอ่ืน 4) การบริการท่ีดี และ 
5) คาใชขจายเหมาะสมกับคุณภาพท่ีไดรับจากการบริการเปนตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 2551) 
 จากการสํารวดรานซักอบรีดในประเทศไทย มีกวา 2,000 ราน แบงเปนรานซัก อบ รีด 
ระบบการซักน้ํารอนละ 90 และระบบการซักแหงรอยละ 10 (เกษมสุข ชินะพัฒนวงศ 2551: 54 ) 
ภาวะการแขงขันตลาดธุรกิจซัก อบ รีดจําเปนตองเรงปรับกลยุทธการสรางมาตรฐานใหมเพื่อ
รองรับความตองการของลูกคาท่ีตองการความสะอาดท่ีไดมาตรฐาน โดยใหความสําคัญกับคุณภาพ
ของงานและการสงมอบผาท่ีตรงเวลา เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการ ผูใชบริการ
รานซัก อบ รีด แบงไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมนักศึกษาท่ีใชบริการซัก อบ รีด จะอาศัยอยูตาม
หอพัก อพารตเมนท และคอนโดมิเนียม และกลุมคนทํางาน ซ่ึงอาศัยอยูตามแหลงชุมชน เชน ใน
หมูบาน อพารตเมนท คอนโดมิเนียม ท้ังสองกลุมมีกําลังซ้ือในระดับปานกลางถึงระดับสูงโดย
สามารถจายเงินเพื่อแลกกับการบริการท่ีอํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหกับตนเอง แมใน
ภาพรวม ตลาดซักอบรีดยังมีการขยายตัวแตขณะเดียวกันผูประกอบรายใหม  ๆ ไดเกิดข้ึน
ตลอดเวลา สภาพการแขงขันของธุรกิจซัก อบ รีดมีแนวโนมสูงข้ึนเนื่องจากเปนธุรกิจท่ีใชเงินลงทุน
คอนขางนอย ข้ันตอนการดําเนินงานไมยุงยากมากนัก (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 2551) ปจจัยเหลานี้เองจูงใจใหผูประกอบการรายใหมเขามาลงทุนในธุรกิจซัก อบ รีด
มากข้ึนดวยเหตุผลของการเขาถึงพฤติกรรมและการเขาใจความตองการของผูบริโภคเปนส่ิงสําคัญ
ในการทําธุรกิจในยุคปจจุบันซ่ึงมีการแขงขันกันสูงจึงจําเปนตองอาศัยขอมูลวามีปจจัยทาง
การตลาดอะไรบางท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดโดยในการศึกษาคร้ังนี้จะ
เปนประโยชนทางวิชาการสําหรับผูประกอบการ ธุรกิจซ่ึงสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภค
และนํามาเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม และตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคใหไดมากข้ึน เพื่อเปนขอมูลใหกับผูสนใจท่ีจะลงทุนประกอบกิจการซักอบรีด
นําไปใชในการพิจารณาและประยุกตใชในธุรกิจซัก อบ รีด 
 เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานครเปนเขตชุมชนเมือง ท่ีมีความเจริญเติมโตสูง โดยแบง
เขตการปกครองเปน 3 แขวง คือ แขวงหวยขวาง แขวงบางกะป และแขวงสามเสนนอก (สํานักงาน
เขตหวยขวาง 2553) มีความหนาแนน 5,118 คน/ตร.กม.ประชากรท้ังส้ิน 77,029 คน ชาย 35,603 คน 
หญิง 41,426คน  เปนเขตท่ีมีแหลงท่ีพักอาศัยสูง ไมวาจะเปนหอพัก อพารตเมนท บานเชา หองเชา  
รวมถึงเปนเขตท่ีมีอาคารชุดมากถึง 53 แหง (กรมท่ีดิน 2552) ถือเปนเขตท่ีมีอาคารชุดสูงใน
กรุงเทพมหานคร เปนเขตที่มีบานเชา อพารตเมนท รวมถึงมีการเติบโตของเมือง เปนเขตท่ีมี
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รถไฟฟาใตดินผาน มีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีอาคารสํานักงาน ท้ังยังมีโครงการอาคาร
ชุดท่ีกําลังกอสรางอีกจํานวนมากซ่ืงประชากรท่ีพักอาศัยในเขตหวยขวางเหลานี้สวนใหญเปน
กลุมเปาหมายท่ีตองการรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีความสะดวกสบายจึงถือเปนแหลงตลาดขนาด
ใหญของธุรกิจรานซักอบรีดเพราะมีความตองการใชบริการสูงยิ่งเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีนาสนใจในการ
ทําการศึกษา 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผลจากการศึกษาจะทําใหผูประกอบการธุรกิจรานซักอบรีด สามารถวางแผน 
กลยุทธทางดานการตลาดไดอยางเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง
ตลอดจนใหความรูแกผูท่ีตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจรานซักอบรีดอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการราน
ซักอบรีดของผูบริโภค 
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภค 
กกกกกกกก3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บริการรานซักอบรีดของผูบริโภค 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู
ศึกษาไดเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจโดยไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาไวดังนี้ 
 1. ขอบเขตเนื้อหา 
  การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได แหลงท่ีอยู ท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขต
หวยขวาง โดยทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการซัก อบ รีด  ไดแก ท่ีไหน อยางไร 
ความถี่ จํานวนครั้งในการใชบริการ และสวนประสมทางการตลาด ไดแก รูปแบบ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ  ราคา  การสงเสริมการขาย  ชองทางในการจัดจําหนาย  พนักงาน ดานกระบวนการ และ
ดานลักษณะทางกายภาพ/ส่ิงแวดลอม 
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 2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
  กลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาคือกลุมคนท่ี ทํางานและพักอาศัย
อยูในเขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 20ปข้ึนไป มีจํานวนท้ังส้ิน 77,029 คน ชาย  
35,603 คน หญิง 41,426 คน  โดยแบงเขตการปกครองเปน 3 แขวง คือ แขวงหวยขวาง แขวงบาง
กะป และแขวงสามเสนนอก (สํานักงานเขตหวยขวาง 2553) โดยผูศึกษาใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
โควตา  และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามสูตรของยามาเน (Yamane 1967 : 86 ) ซ่ึงกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวน 400 คน 

 3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  การศึกษาใชตัวแปร 2 ดาน คือ  
  3.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
ระดับรายได สถานท่ีอยูอาศัย   
  3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก 1. ดานผลิตภัณฑ 2. ดานราคา  3. ดาน
การจัดจําหนาย  4. ดานสงเสริมการตลาด  5. ดานบุคลากร/พนักงาน 6. ดานกระบวนการ 7. ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ( ส่ิงแวดลอม) ท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบรีด  

 4. ขอบเขตดานพื้นท่ีในการศึกษา 
  ศึกษาในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเขตหวยขวางถือเปนเขตชุมชน
เมือง ท่ีมีความเจริญเติมโตสูง โดยแบงเขตการปกครองเปน 3 แขวงคือ แขวงหวยขวาง แขวงบาง
กะป และแขวงสามเสนนอก (สํานักงานเขตหวยขวาง 2553) มีความหนาแนน 5,118 คน/ตร.กม. 
เปนเขตท่ีมีแหลงท่ีพักอาศัยสูง รวมถึงเปนเขตท่ีมีอาคารชุดมากถึง 53 แหง (กรมท่ีดิน 2553) ถือเปน
เขตท่ีมีอาคารชุดสูงมากในกรุงเทพมหานคร มีการเติบโตของเมืองสูง เปนเขตท่ีมีรถไฟฟาใตดิน
ผานสะดวกในการเดินทางท้ังยังมีโครงการอาคารชุดท่ีกําลังกอสรางอีกจํานวนมากซ่ืงประชากร
เหลานี้สวนใหญเปนกลุมเปาหมายท่ีตองการรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
ซ่ึงถือเปนแหลงตลาดขนาดใหญของธุรกิจรานซักอบรีดเพราะมีความตองการใชบริการสูงยิ่งเปน
เขตพ้ืนท่ีท่ีนาสนใจในการทําการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
สงผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยได
กําหนดตัวแปรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  โดยอาศัยแนวความคิดทางดานประชากรศาสตร และทางดาน
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สวนประสมทางการตลาดมาเปนตัวแปรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของ
ผูบริโภค ในเขตหวยขวาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

การตัดสินใจซื้อโดยพิจารณา
จากปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 7p’s 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานการจัดจําหนาย 
4. ดานสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร/พนักงาน 
6. ดานกระบวนการ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ   
  ( สิ่งแวดลอม) 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. ระดับรายได 
7. สถานที่อยูอาศัย 

 
การเลือกใชบริการ 
รานซักอบรีด 

 
พฤติกรรมการใชบริการ 
รานซักอบรีด 
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นิยามศัพท 
 1. ผูบริโภค หมายถึง ประชาชนท่ีนําเส้ือผาอุปกรณเคร่ืองนุงหมตาง ๆ มาใชบริการซัก
อบรีด  
 2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลง
ท่ีอยู ของประชากรในกลุมตัวอยาง 
 3. ผา หมายถึง เส้ือผาเคร่ืองนุมหม ชุดเคร่ืองนอน ผาหม รวมถึงตุกตา  
 4. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกใชบริกา
รานซัก อบ รีด  เชน ความถ่ีในการใชบริการ  คาใชจายในการใชบริการ  ตราสินคา  
 5. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด 7 อยางท่ีสรางข้ึนม
เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก  
  ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ใหไดรับความพึงพอใจ อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได เชน สินคา บริการ สถานท่ี ฯลโดยท่ี
ผลิตภัณฑนั้น  ๆ จะตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะทําใหผลิตภัณฑนั้น ๆ 
ขายได   
  ราคา  หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ถือเปนตนทุนในการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภคโดยท่ีผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของ
ผลิตภัณฑนั้น  ๆ ถาคุณคาสูงกวาราคาจึงจะตัดสินใจซ้ือ 
  ชองทางการจัดจําหนาย  หมายถึง โครงสรางของชองทางการจัดจําหนายจากผูผลิต
ไปยังผูบริโภคในการซ้ือขายแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ โดยผานสถาบันตลาดท่ีนําผลิตภัณฑนั้น  ๆ สู
ตลาดเปาหมาย รวมท้ังกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง กาคลังสินคา
และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง เปนตน 
  การสงเสริมการตลาด  หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลของผลิตภัณฑ
ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือแจงขาวสาร จูงใจ สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีเคร่ืองมือท่ี
ชวยในการติดตอส่ือสารทางการตลาด ท้ังจากพนักงานขายรวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธ  
ดานบุคลากร/พนักงาน  หมายถึงบุคลากร จะมองในสวนของพนักงานในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน
การพูดจา มารยาท การแตงกาย ฯลฯ 
  ดานกระบวนการ/การใหบริการ  หมายถึง ส่ิงเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตของ
ธุรกิจบริการ ซ่ึงก็คือ กระบวนการ/ข้ันตอน/ประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคาโดคํานึงถึง
ความพึงพอใจสูงสุดขอลูกคา  
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  ดานลักษณะทางกายภาพ/ส่ิงแวดลอม  หมายถึง ภายนอก ปจจัยจะเกี่ยวของกับสวน
ท่ีสัมผัส/จับตองไดของการใหบริการและส่ิงแวดลอมตาง ๆ ของพ้ืนท่ีใหบริการ ซ่ึงจะมีผลตอความ
ประทับใจของลูกคาเชน การมีปายโฆษณาติดอยูหนารานในตําแหนงท่ีโดดเดน ฯลฯ   
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกใช
บริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ 
 4. ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ รานซักอบรีด 
 5. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเขตหวยขวาง 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคเปนองคประกอบสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การตลาดเนื่องจากการเขาถึงความตองการของผูบริโภคทําใหหนวยธุรกิจนําขอมูลท่ีไดไปใชในการ
สรรหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ การทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคนอกจากจะมีอิทธิพลตอ
การกําหนดกลยุทธทางการตลาด  แลวยังทําใหสามารถส่ือสารและตอบสนองกับกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคเปนเร่ืองท่ีกวางมากไดมีผูใหความหมายของ
พฤติกรรมผูบริโภคในดานตาง  ๆ กันไวดังนี้ 
 พฤติกรรมผูบริโภคในความหมายท่ี Schiffman and Kanuk (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ 2546 : 192) ใหไว หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซ้ือ การใช การ
ประเมินผล ในสินคาและบริการ ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขาจากแนวคิดตาง ๆ 
ดังกลาวขางตนนี้ อาจสรุปไดวา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการ ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
หรือกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจของเขาเหลานั้น 
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กกกกกกกกการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตน ทําใหเห็นวาการศึกษาและการวิเคราะห
พฤติกรรมของผูบริโภคเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับนักการตลาดเน่ืองจากเปาหมายของการตลาดใน
ปจจุบันคือการเขาถึงผูบริโภคและการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคซ่ึงการวิเคราะห
พฤติกรรมของผูซ้ือจะยึดหลัก 7Os เพื่อตอบคําถาม 6 Ws และ 1 H ดังนี้คือ  
 
ตารางท่ี  1 การวิเคราะหพฤติกรรมของผูซ้ือจะยึดหลัก 7Os เพื่อตอบคําถาม 6 Ws และ 1 H 
 

6 Ws และ 1H 7Os 

ใครอยูในตลาดเปาหมาย (who) ลักษณะกลุมเปาหมาย (occupant) 

ผูบริโภคซื้ออะไร (what) สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (object) 

ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (why) วัตถุประสงคในการซื้อ (objective) 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (who) กลุมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการซื้อ(organizations) 

ผูบริโภคซื้อเมื่อไหร (when) โอกาสในการซื้อ (occasion) 

ผูบริโภคซื้อที่ไหน (when) ชองทางหรือแหลงที่ซื้อ (outlet) 

ผูบริโภคซื้ออยางไร (how) ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (operation) 

 

ท่ีมา : Kotler Philip,  Marketing management : Analysis, Planning, Implementation and Control 
9th Ed.  (New Jersey : Prentice – Hall, 1977), 172. 
 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ
การใชของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุม หรือองคการ เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการและ
พฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ 
คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who?, What?, 
Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย
Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations  
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ตารางท่ี  2  แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค (7Os) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 
1. ใครอยูในตลาด 
 เปาหมาย (who?) 

ลักษณะกลุมเปาหมายทางดาน 
ประชากรศาสตร 
ภูมิศาสตร 
จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห 
พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด 4P’s ประกอบดวย     
กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด 
ทีเหมาะสมและสามารถสนองความ 
พึงพอใจของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 
 (what?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ  คือ 
ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของ
ผลิตภัณฑและความแตกตางที่เหนือกวา
คูแขง 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย
ผลิตภัณฑหลัก 
รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การบรรจุ
ภัณฑ ตราสินคา รูปแบบบริการ คุณภาพ 
ลักษณะนวัตกรรมผลิตภัณฑควบ   
ผลิตภัณฑที่คาดหวังศักยภาพ 
ผลิตภัณฑความแตกตางทาง 
การแขงขัน ประกอบดวย  ความแตกตาง
ดานผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน  และ
ภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 
 (why?) 
 

วัตถุประสงคในการซื้อผูบริโภค 
ซื้อสินคาเพ่ือสนองความตอง 
การของเขาดานรางกายและดานจิตวิทยา
ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ คือปจจัยภายในหรือ
จิตวิทยา 
ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ กลยุทธการสงเสริมการตลาด  
ประกอบดวย  กลยุทธการโฆษณา   การ
ขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขาย    
การใหขาว การประชาสัมพันธ    
กลยุทธดานราคา  กลยุทธดานชอง
ทางการจัดจําหนาย 

4. ใครมีสวนรวม 
 ในการตัดสินใจซื้อ  
 (who?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อประกอบดวย 

ผูริเริ่ม 
ผูมีอิทธิพล 
ผูตัดสินใจซื้อ 
ผูซื้อ 
ผูใช 

กลยุทธที่ใชมาก  คือ กลยุทธ 
การโฆษณา และ (หรือ) กลยุทธ 
การสงเสริมการตลาดโดยใชกลุมอิทธิพล 



 11 

ตารางท่ี  2 (ตอ) 
  

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 

5. ผูบริโภคซื้อ

 เมื่อไหร 

 (when?) 

โอกาสในการซื้อ เชน ชวงเดือนใดของ

ป หรือชวงฤดูกาลใดของป  ชวงวันใด

ของเดือน ชวงเวลาใด ของวัน โอกาส

พิเศษ หรือเทศกาล วันสําคัญตาง ๆ  

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม

การตลาด  เชน  ทําการสงเสริมการตลาด

เมื่อใดจึงจะสอดคลองกับโอกาสในการ

ซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 

 (where?) 

ชองทางหรือแหลง ที่ผูบริโภคไป 

ทําการซื้อเชนหางสรรพสินคา ซุปเปอร

มารเก็ต รานขายของชํา บางลําพู พาหุรัด 

สยามแสควร 

เปนตน 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย บริษัทนํา

ผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมายโดยการ

พิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้อยางไร 

 (How?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

1. การรับรูปญหา 

2. การคนหาขอมูล 

3. การประเมินทางเลือก 

4. ตัดสินใจซื้อ 

5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ 
 

กลยุทธที่ใชมาก  คือ กลยุทธการ 

สงเสริมการตลาด ประกอบดวย 

การโฆษณา  การขายโดยใชพนักงานขาย  

การสงเสริมการขาย   การใหขาว และการ

ประชาสัมพันธ   การตลาดทางตรง 

 

ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ,  การบริหารตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร, 

2546), 193-194. 

 

 สรุปไดวา  จากทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผูบริโภค กลาวไว สามารถนําใช

ประโยชนไดวาการท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการใชบริการของรานซัก อบ รีด ไดนั้นควร

ตองมีการศึกษากลุมเปาหมายวากลุมลูกคาเปนใคร ส่ิงท่ีลูกคาตองการคืออะไร วัตถุประสงคในการ

ซ้ือเพื่ออะไรใครมีสวนรวมในการตัดสินใจใชบริการ ผูท่ีตองการใชบริการ ตองการใชบริการ

เม่ือไหร ใชบริการท่ีไหน และใชอยางไร เพื่อนํามาพัฒนาบริการใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาของ

ธุรกิจ 
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แนวคิดเก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตร 
 ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ตัวแปรหลักท่ีสําคัญคือประชากรในการศึกษาซ่ึงเปน
กลุมตัวอยาง ซ่ึงนักการตลาดไดคาดการณไววากลุมตัวอยางเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะเปนลูกคาใน
อนาคต การสํารวจถึงความตองการของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันออกไป สามารถทําใหทราบไดวา
กลุมตัวอยางแตละกลุมมีความตองการหรือมีการตอบสนองตอสินคาและบริการแตกตางกันหรือไม 
คุณลักษณะของผูบริโภคท่ีแตกตางกันจะมีความสัมพันธกับการตอบสนองในสินคาและบริการ
อยางไร โดยการแบงกลุมตัวอยางตามคุณลักษณะของผูบริโภคสําหรับการทําการศึกษาคร้ังนี้จะใช
ลักษณะทางประชากรศาสตรเขามาเปนตัวแปรตนในการทําการวิจัย 
 ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนลักษณะพ้ืนฐานท่ีนักการตลาดมักจะนํามา
พิจารณาเพ่ือแบงสวนตลาด เพราะทําใหสามารถเห็นลักษณะของกลุมตัวอยางไดชัดเจน ใน
การศึกษานี้ศึกษาตัวแปรดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ และรายได โดยนํามาเช่ือมโยงกับ
ความตองการ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภค ซ่ึงสามารถเขาถึง
และมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม
สัมพันธกันอยางใกลชิดในความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
 1. เพศ (Sex)  เปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคมาก
เพราะเพศท่ีแตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู และการตัดสินใจในเร่ืองการเลือกสินคาท่ีบริโภค
ตาง   ๆ กัน โดยมากเกิดจากสาเหตุในเร่ืองของการไดรับการเล้ียงดูการปลูกฝงนิสัยมาตั้งแตในวัย
เด็กโดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงมีวัฒนธรรมในการเล้ียงดูเด็กผูชาย และเด็กผูหญิงท่ีแตกตางกันอยาง
มาก โดยสวนใหญเด็กผูชายจะถูกเล้ียงใหมีความกลาแสดงออกและมีความรับผิดชอบเพื่อจะไดเปน
หัวหนาครอบครัวตอไป สวนเด็กผูหญิงจะถูกเล้ียงดูในลักษณะท่ีใหสงบเสง่ียม และเปนผูตามหรือ
เปนภรรยาที่ดี ทําใหมีพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมในการไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น จากท่ีกลาวมาจึง
อาจกลาวไดวาในสังคมไทยเพศชายมีแนวโนมท่ีจะเปนผูตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของ
ครอบครัวมากกวาเพศหญิง โดยเฉพาะสินคาท่ีเปนเคร่ืองใชไฟฟาและเทคโนโลยีสูง ถึงแมวาใน
ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงในดานสังคมวัฒนธรรมไปบางแตก็ยังคงมีความแตกตางในพฤติกรรม
การซ้ือของเพศหญิงและเพศชายอยูไมนอย 
 2. อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกตางกัน จะมีความตองการในสินคาและบริการท่ี
แตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น สวนกลุม
ผูสูงอายุจะสนใจสินคาท่ีเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซ่ึงหากแบงชวงกลุมอายุออกเปนกลุมตาม
พฤติกรรมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันสามารถแบงออกเปนกลุม  ๆ ไดดังน้ี 
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  2.1 กลุมวัยกลางคนจนถึงกลุมผูสูงอายุ คือผูท่ีมีอายุตั้งแต 45 ปข้ึนไป โดยกลุมนี้
ในปจจุบันจะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคสินคาและบริการจากยุคท่ีผานมา กลาวคือจะมี
อํานาจในการตัดสินใจในการบริโภคมากกวาเม่ือกอนเนื่องจากมีรายได และมีการวางแผนการ
ลงทุนท่ีดี มีความทันสมัยและรับฟงขาวสารขอมูลอยูสมํ่าเสมอก ลุมวัยกลางคนและผูสูงอายุ มี
แนวโนมท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการจากประสบการณและมีความเช่ือม่ันในตนเองมากกวา
การเช่ือขอมูลภายนอก เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย และสวนใหญอิทธิพลของคนใน
ครอบครัวจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของคนกลุมนี้ต่ํากวาคือกลุมวัยกลางคนและกลุมผูสูงอายุมี
แนวโนมจะตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีรูจักและตรายี่หอท่ีคุนเคยมากกวาการจะยอมรับส่ิงใหม นอกจากนี้
ยังพบวากลุมนี้มีความออนไหวในเร่ืองราคานอย โดยยินดีจายแพงข้ึนสําหรับสินคาหรือบริการท่ีดี 
  2.2 กลุมหนุมสาวจนถึงวัยกลางคน คือผูท่ีมีอายุระหวาง 20-45 ป คนกลุมนี้มี
เหตุผลในการจับจายใชสอยมากข้ึน ไมคอยยึดติดกับตราสินคาท่ีหรูหรือมีราคาแพง โดยมี
พฤติกรรมท่ีนาสนใจคือ เลือกตามยี่หอของตนเอง คนกลุมนี้มองสินคาตรายี่หอท่ีถูกลงกวาตรายี่หอ
หรูท่ีนินมใชในกลุมคนมีเงิน สวนหนึ่งอาจเปนเพราะอํานาจซ้ือไมเพียงพอ แตส่ิงท่ีกลุมนี้แสดง
ออกมาไมไดอยูในลักษณะท่ีมีปมดอย แตพยายามสรางแนวโนมของกลุมตนเองวาตรายี่หอท่ีเลือก
เปนตัวแทนของความทันสมัย และสรางความรูสึกเชิงลบกับตรายี่หอหรู   ๆ วาเปนเร่ืองไรสาระ
ของคนรวย  
  2.3 กลุมวัยรุน คือผูท่ีมีอายุระหวาง 13-22 ป คนกลุมนี้คอนขางมีอํานาจในการ
ตัดสินใจซ้ือสูง และใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือส้ัน ไมคอยรอบคอบในการซ้ือ เพราะรายไดท้ังหมด
สวนใหญมาจากผูปกครอง วัยรุนมักมีพฤติกรรมรวมตัวกันเปนกลุม โดยสมาชิกในกลุมจะมี
อิทธิพลตอกันและกันในการสรางคานิยมและรูปแบบแนวคิดใหม เชน การแตงตัว สถานท่ี
ทองเท่ียว รวมถึงท้ังชนิดและตราสินคาของสินคาท่ีซ้ือ โดยดาราวัยรุนท่ีช่ืนชอบท้ังดาราไทยและ
ดารา ตางประเทศลวนมีอิทธิพลทางออมตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา 
 3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยาราง หรือเปนหมาย ซ่ึงในอดีตถึง
ปจจุบันเปนเปาหมายท่ีสําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญ
มากยิ่งข้ึนในสวนท่ีเกี่ยวกับหนวยผูบริโภค ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการ
ซ้ือท่ีแตกตางกัน เชน ผูท่ีหยาราง หรือเปนหมาย จะเลือกแตงกายดวยเส้ือผาท่ีหรูหรา ทันสมัย มี
เอกลักษณสวยงามเหนือระดับ  
 4. การศึกษา (Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูง มีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดสูง
กวาผูท่ีมีการศึกษาตํ่า จึงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพมากกวา 
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 5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน เชน เกษตรกร หรือ ชาวนาก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการ
ครองชีพและสินคาท่ีเปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ สวนพนักงานท่ีทํางานในบริษัทตาง  ๆ สวน
ใหญจะซ้ือสินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ ขาราชการก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปน นักธุรกิจก็จะซ้ือสินคา
เพื่อสรางภาพพจนใหกับตนเอง เปนตน นักการตลาดจะตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัท
เปนท่ีตองการของกลุมอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะจัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม 
 6. รายได (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ สถานภาพ
เหลานี้ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการ
ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจการซื้อ คนท่ีมี
รายไดต่ําจะมุงซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนท่ีมีรายไดสูง
จะมุงซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูงโดยเนนท่ีภาพพจนตราสินคาเปนหลัก 
 7. การศึกษา  อาชีพ  และรายได   นั้น มีแนวโนมสัมพันธกันอย างใกล ชิดใน
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล เชนบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพท่ีสามารถสราง
รายไดสูงกวาบุคคลท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา 
 สรุปไดวา ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตรมีผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกซ้ือสินคาไมวาจะเพศ อายุ สถาภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ลวนสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ ดังนั้นหากตองการทําธุรกิจดาน ราน ซัก อบ รีด ยอมควรตองทํา
ความเขาใจกับลักษณะดานตาง ๆ ดวยเพื่อนําเสนอบริการใหตรงกับลักษณะตาง ๆ ของกลุมลูกคา
ไดอยางเหมาะสม 
 
แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมการตลาดบริการ 
 สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps ตามแนวคิดของ 
PhilipKotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2546) ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ (Product) (2) ราคา
(Price) (3) การจัดจําหนาย (Place) (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากน้ันยังตอง
อาศัยเคร่ืองมืออื่น ๆ เพ่ิมเติมประกอบดวย (5) บุคคล (People) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การจูงใจเพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน มี
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท (6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
(7) กระบวนการ (Process) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนําเสนอแกตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและตองสรางคุณคาใหเกิดข้ึน ไดแก รายการท่ีใหบริการ เคร่ืองมือตาง  ๆ ท่ีใชในกา
ใหบริการ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง ตนทุนท่ีลูกคาตองจายในการแลกเปล่ียนสินคาและบริการ
รวมถึงความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรม ซ่ึงตองจายพรอมราคาของสินคาท่ี
เปนตัวเงิน ไดแก อัตราคาบริการ คาบริการเสริมตาง  ๆ  
 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของท่ีจะนําเสนอบริการใหแก 
ลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาในสวนของท่ีตั้ง สถานท่ีในการบริการใหแกลูกคา ชองทางในการนําเสนอ
การใหบริการแกลูกคาท่ีสามารถเขาถึงลูกคาไดงาย ไมตองใชความยากลําบากในการมาขอรับ
บริการ รวมท้ังมีคาใชจายนอยท่ีสุด ซ่ึงในปจจุบันรูปแบบในการนําเสนอบริการมีการใชเคร่ืองมือ
ไปรษณีย การส่ือสารโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือโทรศัพท ทําใหสามารถใหบริการแกลูกคา
ไดมาก 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือ การสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงการสงเสริมการตลาดเพ่ือให 
 5. บุคคล (People) หมายถึง องคประกอบท่ีสําคัญของการดําเนินธุรกิจดังนั้นตองอาศัย
การสรรหา การฝกอบรม การจูงใจเพ่ือสรางความพอใจใหแกลูกคาเพื่อใหเกิดความแตกตางจากคู
แขงขัน พนักงานตองมีทัศนคติท่ีดี มีความสามารถในการแกไขปญหาใหลูกคาได 
 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การแสดงใหลูกคามองเห็น
คุณคาและรูสึกพึงพอใจในการใหบริการไดแก สภาพชองทางการใหบริการ ลักษณะการแตงกาย
ของพนักงาน อุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ ภายในสถานประกอบการท่ีผูใชบริการ
สามารถมองเห็นจากภายนอกและสรางความประทับใจใหแกลูกคา 
 7. กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอยางเพ่ือจัดสง
บริการใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคาประกอบดวย ความรวดเร็วในการใหบริการ
การตอบรับจากพนักงานในการแกไขปญหาเม่ือเกิดขอผิดพลาดเปนตน ท้ังหมดจะสงผลตอ
ความรูสึกนึกคิดของลูกคาซ่ึงมาใชบริการทั้งส้ิน กระบวนการบริการจึงถูกยอมรับวามีความสําคัญ
ตอธุรกิจบริการสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาได 
 สรุปไดวา  ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (ผลิตภัณฑ, 
การจัดจําหนาย, การสงเสริมการตลาด, ราคา, ดานบุคคล, ดานกระบวนการ, ลักษณะทางกายภาพ) 
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหากผูประกอบการเขาใจเร่ืองสวนประสมทาง
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การตลาดบริการสามารถนํามาพัฒนาบริการของรานใหสามารถตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมายไดอยางตรงจุดเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจ 
 
ความรูเก่ียวกับธุรกิจราน ซักอบรีด 
 ธุรกิจรานซักอบรีด เปนธุรกิจท่ีเปดข้ึนเพื่อใหบริการ ซักผา รีดผา ทุกประเภท ท่ี
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการท่ีตองการความสะดวกสบาย  ความสะอาด ความรวดเร็ว 
โดยยอมจายเงินเพื่อแลกกับบริการท่ีคิดวาคุมคา โดยโครงสรางของธุรกิจราน ซักอบรีด ในประเทศ
ไทยอาจแบงกลุม 
 1. วิธีการบริหารจัดการเปน 2 กลุม คือ 
  1.1 รานซักอบรีดท่ีบริหารจัดการโดยเจาของ เนื่องจากรานซักอบรีดเปนธุรกิจท่ีไม
ตองใชคนดูแลมากนักเพราะการทํางานของเคร่ืองซักผาสวนใหญจะเปนระบบอัตโนมัติ เพียงกดปุม 
Start เคร่ืองสามารถทํางานในตัวไดเลยแมธุรกิจนี้จะใชคนไมมาก แตส่ิงท่ีสําคัญคือ เจาของจะตองมี
การจัดระบบการบริหารพนักงาน โดยอาจจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบงานใหเปนคน ๆ ไป โดย
แบงพนักงานภายในรานออกเปน 2 ฝาย ประกอบดวย ฝายผลิตและฝายตอนรับลูกคา ตัวอยางเชน 
รานขนาดตึกแถว 1 คูหา ควรมีฝายตอนรับลูกคา 1 คน และฝายผลิต 3 คน แบงเปนแผนกซัก 1 คน 
แผนกรีด 2 คน แผนกซักจะทําหนาท่ีแยกเส้ือผาและซัก สวนแผนกรีดจะทําหนาท่ีรีดเส้ือผาอยาง
เดียวอยางไรก็ตาม พนักงานทุกคนจะตองทํางานทุกอยางภายในรานได โดยเฉพาะการซักและการ
รีดเพื่อไมใหเส้ือผามีรอยเลอะเปรอะเป??อน อันเนื่องมาจากสีเส้ือผาอ่ืน ผาไหม หรือรีดไมเรียบ ส่ิง
เหลานี้ผูประกอบการควรฝกอบรมพนักงานทุกคน เพื่อใหการบริการเปนมาตรฐานเดียวกันทุกคร้ัง 
  1.2 รานซักอบรีดในรูปของแฟรนไชส โดยมีการทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกัน 
ภายใตเคร่ืองหมาการคาหรือบริการ เทคนิคการตลาด ซ่ึงบริษัทแมมีอํานาจในการควบคุมหนวย
ธุรกิจนั้นเพื่อแลกกับการไดรับชําระคาธรรมเนียมและคารอยัลตี้จากบริษัทสมาชิก ธุรกิจแฟรนไชส
จึงเปนวิธีหนึ่งในการขยายตลาด และชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจ ซ่ึงจะตองเสียคาธรรมเนียม
แรกเขา (Franchise Fee) คือ คาตอบแทนท่ีเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน ซ่ึงจะจายกอนเร่ิมดําเนินงาน 
คารอยัลตี้ (Loyalty Fee) เปนคาตอบแทนท่ีตองจายอยางตอเนื่องตาสัดสวนของผลการดําเนินงาน 
ซ่ึงอาจเรียกเก็บเปนเปอรเซ็นต ตอเดือน หรือ ตอป จากยอดขาย หรือ ยอดส่ังซ้ือสินคา คาสงเสริม
การตลาด (Advertising Fee / Marketing Fee) เปนคาธรรมเนียมท่ีตองจายอยางตอเนื่องตามสัดสวน
ของการดําเนินงาน เพื่อนําไปใชสําหรับการโฆษณา  
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   ขอดีของธุรกิจแฟรนไชสคือเปนธุรกิจท่ีขายความสําเร็จ ดังนั้นการดําเนินงาน

จึงมีความเส่ียงต่ําเนื่องจาก แฟรนไชซอรซ่ึงเปนเจาของสิทธิ และเปนผูคิดคนวิธีการทําธุรกิจจนมี

ช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ ทําการขายสิทธิการดําเนินกิจการ และถายทอดวิทยาการการทําธุรกิจตาง ๆ 

ใหแก แฟรนไชสซี หรือผูรับสิทธิอยางใกลชิด ขอเสีย คือ แฟรนไชสซี จะตองจายคาตอบแทนการ

ใชสิทธินั้น เชน คาธรรมเนียมแรกเขา (Franchise Fee) รวมท้ัผลตอบแทน หรือคารอยัลตี้ (Loyalty 

Fee) จากผลประกอบการดวย ซ่ึงทําใหกําไรจากการประกอบกิจการของแฟรนไชสซ่ึงลดลง

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2553) 

 2. ความตองการของตลาดธุรกิจรานซักอบรีด 

  ในชวงป 2550 – 2551 ธุรกิจซักรีดไดลงทะเบียนเบอรโทรศัพทในหนังสือ Yellow 

Page มีจํานวน  348 แหงท่ัวประเทศ โดยอยูในเขตกรุงเทฯ จํานวน 130 แหง ในปจจุบันมีอาคารท่ี

พัก คอนโดมิเนียมเกิดข้ึนอยางมากมายโดยเฉพาะตามเสนทางรถไฟฟา รถไฟใตดิน รวมไปถึงมี

เซอรวิสอพารทเมนตมากมาย มากกวารอยโครงการและคนรุนใหมมักนิยมเลือกแหลงท่ีพักอาศัยใน

อาคารคอนโดมิเนียมสูงใจกลางเมืองเพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทางและไปทํางานมากข้ึน 

ซ่ึงเม่ือคนรุนใหมนิยมเลือกอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมที่มีขนาดคอนขางเล็ก คับแคบ ประกอบกับมี

เวลานอยไมมีเวลา ตองการความสะดวกสบายและตองการการพักผอนมากข้ึนทําใหธุรกิจซัก อบ 

รีดสามารถเขามาตอบสนองความตองการได รวมทั้งยังมีกลุมโรงแรมซ่ึงถือเปนกลุมลูกคาของราน

ซักอบรีดบางสวน โรงแรมสวนใหญท่ีเปดใหมมักมีขนาดเล็กลง อยูในใจกลางเมือง จะตัดแผนกซัก

รีดออกเนนไปใชบริการรานซักรีดนอกโรงแรมเพ่ิมมากข้ึน จากการเปล่ียงเปล่ียนดานพฤติกรรม

ของคนเมืองทําใหธุรกิจรานซักอบรีดมีความตองการสูง (เกษมสุข ชินะพัฒนวงศ 2551) 

 3. ลูกคากลุมเปาหมายของธุรกิจรานซักอบรีด แบงเปนกลุมใหญไดดังน้ี 

  3.1 กลุมนักศึกษา  นักศึกษาท่ีใชบริการซักอบรีดจะอาศัยอยูตาม  หอพัก 

อพารตเมนท คอนโดมิเนียม เปนตน กลุมนี้มีกําลังซ้ือในระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยสามารถ

จายเงินเพื่อแลกกับการบริการท่ีอํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหกับตนเอง 

  3.2 กลุมคนทํางาน คนทํางานท่ีใชบริการซักอบรีด จะอาศัยอยูตามแหลงชุมชน 

เชนในหมูบาน อพารตเมนท คอนโดมิเนียม เปนตน กลุมนี้มีกําลังซ้ือในระดับปานกลางถึงระดับสูง 

และแมคนทํางานจะสามารถจายเงินเพื่อแลกกับการบริการที่อํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหกับ

ตนเองได แตพฤติกรรมของคนกลุมนี้จะใชจายเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น 
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  3.3 กลุมท่ีเปน.กิจการที่ตองใชผาหรือเส้ือผามาก ๆ ซ่ึงการซักอบรีดเองมีความ
ยุงยากและตองควบคุมใหเปนระบบ ตัวอยางเชน ธุรกิจโรงแรม รีสอรท  โรงแรม โรงงาน เปนตน 
 4. ธุรกิจรานซักอบรีดแบงเปน 2 ประเภท คือ 
  4.1 บริการซักแหง (ดวยนํ้ายาซักแหง) เส้ือผาท่ีใชบริการซักแหง สวนมากเปน
เส้ือผาท่ีตัดเย็บดวยผาไหม ผาลินิน ผา แกว ผาชีฟอง ผาลูกไม เปนตน เพราะผาเหลานี้ตองการความ
พิถีพิถันในการซักรีดมากกวาผาชนิดอ่ืน ๆ  
  4.2 บริการซักนํ้า (ซัก อบ รีด) เส้ือผาท่ีมักใชบริการแบบซักนํ้า สวนมากเปนเส้ือผาท่ี
ตัดเย็บมาจากผาฝาย ผาเทโร ผา อองฟองส เปนตน ผาเหลานี้ไมตองการความพิถีพิถันในการซักมากนัก 
 5. อัตราคาบริการซักอบรีด แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 
  5.1 อัตราคาบริการตอเดือน วิธีนี้จะกําหนดจํานวนช้ินผาท่ีสงซักรีดดวย เชน 
คาบริการ 350 บาท ตอผา 40 ช้ิน เปนตน การเก็บอัตราคาบริการซักอบรีดในลักษณะนี้ ก็ตอเม่ือราน
มีลูกคาประจําเปนจํานวพอสมควร  
  5.2 อัตราคาบริการตอช้ิน ข้ึนอยูกับลักษณะของเน้ือผาท่ีสงซักรีดดวย ปกติราคาจะ
ตกช้ินละประมาณ 10 บาทข้ึนไป อยางเชน เส้ือเช้ิต กางเกงกระโปรง ช้ินละ 10 บาท (ราคานี้รวมคา
รีดแลว) ถาเปนผาปูท่ีนอนผา หมผานวม ผืนละ 30 บาท การเก็บคาบริการซักอบรีดในลักษณะนี้ ก็
ตอเม่ือรานมีลูกคาขาจรเปนสวนใหญ 
  5.3 อัตราคาบริการเปนกิโลกรัม ราคาคาบริการที่ลูกคาตองจาย ข้ึนอยูกับนํ้าหนัก
ของผาเปนสําคัญ ราคาในทองตลาดตกประมาณกิโลกรัมละ 20 – 30 บาท (ราคานี้รวมคารีดแลว) 
การเก็บอัตราคาบริการในลักษณะน้ี เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดใหญท่ีรับซักผาเปนปริมาณมากการ
แขงขัน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2553) 
  ปจจุบันสภาพการแขงขันขันของธุรกิจซักอบรีดมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากซักอบ
รีดเปนธุรกิจท่ีใชเงินลงทุนคอนขางนอย ข้ันตอนการดําเนินงานก็ไมยุงยากเหมือนแตกอน ปจจัย
เหลานี้เองจูงใจใหผูประกอบการรายใหมเขามาลงทุนในธุรกิจซักอบรีดกันมาก นอกจากปญหา
จํานวนคูแขงขันในตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนแลว ความเจริญกาว หนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเคร่ืองซักผา
หยอดเหรียญท่ีตอนน้ีไดรับความนิยมอยางมาก ก็เปนอีกสวนหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจซักอบรีดเร่ิมมี
แนวโนมไมคอยสดใสเทากับท่ีผานมา เพราะเม่ือเทียบราคาซักตอชิ้นแลว การซักผาแบบหยอด
เหรียญจะคอนขางถูกกวาดังนั้นควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ซักอบรีดใหมากข้ึนเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับผูประกอบธุรกิจและผูท่ีสนใจในการทําธุรกิจ
รานซักอบรีด 
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ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเขตหวยขวาง 
 เขตหวยขวาง (Khet Huai khwang)  ท่ีตั้ง เลขท่ี 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงหวยขวาง เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 พิกัด 013°46′36″N, 100°34′46″E  
 เขตหวยขวาง เปน 1 ใน 50 1เขตการปกครองของ 2กรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต
กรุงเทพกลาง ถือเปนแหลงการคา การบริการ และแหลงท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (วิกิพีเดีย 
สารานุกรม  2553) 
 ท่ีตั้งและอาณาเขตของเขตหวยขวาง 
 

 
 
ภาพท่ี 1 การแบงเขตการปกครองประกอบดวยพื้นท่ีเขตปกครอง แขวงหวยขวาง แขวงบางกะป  
 และแขวงสามเสนนอก  
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 ทิศเหนือ ติดตอกับเขตจตุจักรเร่ิมตนจากจุดบรรจบระหวางแนวขอบทางของถนน

รัชดาภิเษกดานตะวันออกกับคลองนํ้าแกวฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกตามคลองนํ้าแกวฝงเหนือ

บรรจบกับคลองน้ําแกวฝงตะวันออก 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตบางกะปเร่ิมตนจากจุดบรรจบระหวางคลองน้ําแกวฝงเหนือ

กับคลองลาดพราวฝงตะวันออกไปทางทิศใตตามคลองแสนแสบฝงตะวันออก ถึงแนวคลองแสน

แสบฝงเหนือท่ีปากคลองตัน 

 ทิศใต ติดตอกับเขตคลองเตยเร่ิมตนจากคลองแสนแสบฝงเหนือท่ีปากคลองตันไปทาง

ทิศตะวันตกตามแนวคลองแสนแสบฝงเหนือบรรจบแนวขอบทางของถนนอโศก-ดินแดง ดาน

ตะวันออก 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตราชเทวีและเขตดินแดงเร่ิมตนจากจุดบรรจบระหวางคลอง

แสนแสบฝงเหนือกับแนวขอบทางของถนนอโศก-ดินแดง  ดานตะวันออก ไปทางทิศเหนือตาม

แนวขอบทางของถนนอโศก-ดินแดง และถนนรัชดาภิเษกดานตะวันออกบรรจบกับคลองน้ําแกวฝง

เหนือ เขตหวยขวางมีพื้นท่ีเปนท่ีราบลุม มีคลองน้ําแกว คลองลาดพราวและคลองแสนแสบ ถนน

อโศก-ดินแดง ถนนรัชดาภิเษก เปนเสนกั้นอาณาเขต 

 ปจจุบันเปนเขตท่ีมีอัตราขยายตัวในดานการกอสรางและประชากร อยางรวดเร็ว 

(สํานักงานเขตหวยขวาง 2553 ) 

 3ถนนสายสําคัญของเขตหวยขวาง ไดแก 4ถนนรัชดาภิเษก, ถนนพระราม 9, ถนน

ลาดพราว, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย, ถนนประชาอุทิศ, ถนนวัฒนธรรม, ถนนเพชรพระราม, ถนน

เพชรบุรี, ถนนประดิษฐมนูธรรม, ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ, ถนนเทียมรวมมิตร, ถนนเพชรอุทัย 

 โดยมีชุมชนที่ไดรับการจัดต้ังตามระเบียบกรุงเทพมหานคร  จํานวน  25  ชุมชน  

 สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  3  แหง   

 1. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จํานวน  2  แหง  

 2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ  จํานวน  2  แหง  

 3. โรงเรียนสังกัดสํานักงานศึกษาเอกชน  จํานวน  20  แหง 

 ศาสนสถาน วัด  จํานวน  3  แหง มัสยิด จํานวน  1  แหง   

 โรงพยาบาล  6  แหง  

 1.  โรงพยาบาลปยะเวท  ท่ีตั้ง  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะป 

 2.  โรงพยาบาลพระราม 9  ท่ีตั้ง  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะป 

 3.  โรงพยาบาลเพชรเวช  ท่ีตั้ง  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8_(%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1�
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 4.  โรงพยาบาลคลองตัน  ท่ีตั้ง  ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 

 5.  โรงพยาบาลกรุงเทพ  ท่ีตั้ง  ซอยศูนยวิจัย 7  แขวงบางกะป 

 6.  โรงพยาบาลเซนตคาลอส  ท่ีตั้ง  ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงหวยขวาง 

  ประวัติศาสตร 

 เขตหวยขวาง ไดรับการจัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาในวันท่ี 1516 สิงหาคม 16พ.ศ. 2516 

โดยแยกพ้ืนท่ีการปกครองมาจาก17เขตพญาไท 2 แขวง คือ แขวงหวยขวางและแขวงบางกะป จากน้ัน

ในป 18พ.ศ. 2521 ไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนแขวงดินแดงจากเขตพญาไทและแขวงสามเสนนอกจาก19

เขตบางกะปมารวมกับเขตหวยขวาง และโอนพื้นท่ีบางสวนของเขตไปรวมกับเขตพญาไท เพื่อจัด

ขนาดพื้นท่ีและจํานวนประชากรของแตละเขตใหมีความเหมาะสม ทําใหเขตหวยขวางมีพื้นท่ี

ปกครอง 4 แขวง จนกระท่ังในป 20พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเขต

หวยขวาง โดยแยกแขวงดินแดงไปจัดต้ังเปน21เขตดินแดง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 2553) 

 การแบงเขตการปกครอง 

 เขตหวยขวางแบงหนวยการปกครองยอยออกเปน 3 22แขวง ไดแก แขวงหวยขวาง แขวง

บางกะป แขวงสามเสนนอก 

 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนบานในเขตหวยขวางแบงตามแขวง 

 

แขวง จํานวน (หลัง) 

ทองถ่ินเขตหวยขวาง 43,415 

หวยขวาง 12,205 

บางกะป 12,053 

สามเสนนอก 19,157 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนประชากรในเขตหวยขวางแบงตามแขวง 

 

จํานวนประชากร 
แขวง 

ชาย หญิง รวม 

ทองถ่ินเขตหวยขวาง 35,603 41,426 77,029 

หวยขวาง 9,929 11,660 21,589 

บางกะป 8,079 8,858 16,937 

สามเสนนอก 17,595 20,908 38,503 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 วีรยา จอมภักดี (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มี

ผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มี

ประเด็นในการศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  

 ผลจากการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในกลุมชวงอายุ 21-30 ป มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001- 

10,000 บาท  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมี

ผลในระดับมากตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เรียง

ตามคาเฉล่ียคะแนนจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในขณะท่ีปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียคะแนนในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาแตละปจจัยยอยท่ีมี

คาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ ความสะอาดของผา ปจจัยดานราคาคือ ราคา

คาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ ปจจัยดานการจัดจําหนายคือ ท่ีตั้งของรานอยูใกลท่ี

พัก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยัด ปจจัยดานบุคคลคือพนักงาน

มีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของ

เคร่ืองซักผา/อุปกรณ และปจจัยดานกระบวนการคือ ความถูกตองของการสงผาคืน  
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 สรุปไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานซัก อบ รีด มากท่ีสุด คือ ดานกระบวนการ ดานบุคคล ดานราคา และดาน
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ 
 ปฏิภาณ ภมรสูต (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผา
แบบหยอดเหรียญของผูใชบริการในอําเภอเมือง จ.เชียงใหม  มีประเด็นในการศึกษาพฤติกรรมการ
ใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญของผูใชบริการในอําเภอเมือง จ.เชียงใหม 
 ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30ป มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเทา เปนนักเรียน
นักศึกษา รายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท มีสถานที่พักอาศัยในปจจุบันคือ หอพัก/ 
บานเชา/หองเชา และมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ และอยูในจังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญของ
ผูใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามเคยใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ และปจจุบันก็ยัง
ใชบริการอยู มีเหตุผลท่ีตัดสินใจใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ คือไมมีเวลาซักผาเอง  
เหตุผลท่ีนําเส้ือผาไปซักโดยใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญคือไมมีเวลาซักเส้ือผาเอง  
รูปแบบของเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญที่นิยมใชบริการคือแบบฝาเปดดานบน ความถ่ีโดยเฉล่ียน
ในการใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ 1 คร้ังตอสัปดาหจํานวนช้ินของเส้ือผาท่ีนําไปซัก 
คือ 11-15ช้ิน ชวงเวลาท่ีนิยมใชบริการคือ 18.01-21.00 น.วันท่ีนิยมใชบริการคือวันอาทิตย โดยไป
ใชบริการดวยตนเอง ทําการตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตนเอง บริเวณท่ีไปใชบริการบอยท่ีสุดคือ
ภายในบริเวณท่ีพัก รูจักสถานท่ีใชบริการโดยการพบเห็นสถานที่ใหบริการเอง คาใชจายในการใช
บริการแตละคร้ังคือ 20 บาทและยี่หอของเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญท่ีใชบริการเปนประจําคือ 
อิเล็คโทรลักซ  
 ผูบริโภคใหความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญในเร่ืองตาง ๆ เฉล่ียในระดับมาก ตามลําดับ ไดแกดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด สวนปจจัยอ่ืนท่ีผูบริโภค
ใหความสําคัญในระดับปานกลางถึงมาก ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ปญหาในการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญในระดับปานกลางทุกดาน
ตามลําดับไดแก ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ปญหาดานผลิตภัณฑ  ปญหาดานการสงเสริม
การตลาด และปญหาดานราคา   
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 สรุปไดวา พฤติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญของผูใชบริการใน
อําเภอเมือง จ.เชียงใหม  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเคร่ืองซักผา
แบบหยอดเหรียญคือดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัฒฑ และดานการสงเสริม
การตลาด เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดหานอยท่ีสุด 
 คุณาวุฒิ สุทธิภิรมยรัก (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง  สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการซักอบรีดของคนทํางาน : กรณีศึกษาพนังงานธนาคารพาณิชยไทยใน
กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคของการทํางานวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมในการใชบริการซักอบรีด  ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การใชบริการซักอบรีด  ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการซักอบรีดของคนทํางานธนาคารพาณิชยไทย
ในเขตกรุงเทพฯ ตามลักษณะปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวน
คนท่ีพักอาศัยรวมกัน รายไดเฉล่ียตอเดือน การมียานพาหนะสวนตัวและลักษณะท่ีอยูอาศัย 
 ผลการวิจัย พบวาเพศชายมีความถ่ีในการใชบริการซักอบรีดตอเดือนมากกวาเพศหญิง  
และเพศชายมีปริมาณผาท่ีสงซักอบรีด (ช้ิน) มากกวาเพศหญิง  
 อายุ พบวา บุคคลในวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุนอยกวา 25 ป มีระยะเวลา
ใชบริการซักอบรีดนอยกวาบุคคลในวัยทํางานอายุ 36-45 ป และบุคคลในวัยทํางานอายุ 36-45 ป มี
ระยะเวลาใชบริการซักอบรีดนอยกวาบุคคลในวัยทํางานอายุ 46-55ป  
 บุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีอายุ 36-45 ป  มีระยะเวลาการใชบริการซักอบรีด
นอยกวาบุคคลในวัยทํางานท่ีมีอายุ 46-55 ป 
 ระดับการศึกษา  พบวาบุคคลในวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรีมีคาใชจายซักอบรีดตอเดือนนอยกวาบุคคลในวัยทํางานท่ีมี  ระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี 
 สถานภาพสมรส พบวาบุคคลในวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรส
โสดมีระยะเวลาใชบริการซักอบรีดส้ันกวาบุคคลในวัยทํางานมีสถานภาพสมรสแลวและมีบุตร 
 รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาบุคคลในวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีระยะเวลาใชบริการซักอบรีดส้ันกวาบุคคลในวัยทํางานท่ี
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,000-40,000 บาท  และสูงกวา 40,000 บาท ตามลําดับ 
 สรุปไดวา  สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการซักอบรีดของ
คนทํางาน : กรณีศึกษาพนังงานธนาคารพาณิชยไทยในกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 46-55 ป มีระยะเวลาการใชบริการซักอบรีดมากท่ีสุด คนสมรสและมีบุตรแลวใชบริการ
รานซักอบรีดมากกวาคนโสด รายไดเฉล่ียสูงกวา 40,000 บาท 
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 ปาริชาติ อรุณวรากรณ (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใชบริการเคร่ือง
ซักผาแบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในเขตหวยขวาง มีประเด็นในการศึกษาคือ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญและศึกษาสวนผสมทางการตลาด ท่ีมี
อิทธิพลในการเลือกใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ 
 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง อายุชวง 21-25 ป ระดัการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี อาชีพนักศึกษารายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางสวนมากประมาณ 5,000-7,500 
บาท กลุมตัวอยางสวนมากสถานภาพโสด พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบ
หยอดเหรียญแบงเปนกลุมท่ีใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ กับกลุมผูท่ีไมเคยใชบริการ
เคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ โดยในกลุมผูท่ีใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญอยูแลวนั้น 
สวนใหญรูจักเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญจากเพื่อนหรือคนรูจัก โดยกลุมตัวอยางสวนมากใช
บริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญจาก หอพัก อพารตเมนท คอนโดมิเนียม คอรท ซ่ึงไดรับความ
สะดวกสบายในการใชบริการ ดวยคาบริการ 20 บาทตอคร้ัง ความถ่ีในการใชบริการสวนมากใช
บริการ 1-2 คร้ังตอสัปดาห ในชวงเวลา 17.01-23.00 น. ดวยปริมาณผา 8-12 ช้ินตอคร้ัง โดยสาเหตุ
การใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญเนื่องจากเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญมีความสะดวก
รวดเร็วในการใชบริการและใกลสถานที่ท่ีพักอาศัยของกลุมตัวอยางพฤติกรรมผูบริโภคในการใช
บริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ สําหรับผูท่ีไมเคยใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีสาเหตุในการไมใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ เนื่องจากกลุม
ตัวอยางสวนมากมีเคร่ืองซักผาอยูแลว และคิดวาเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญไมสะอาด สวนใน
อนาคตยังไมแนใจวาจะใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญหรือไม 
 สวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ คือ 
คุณภาพของเคร่ืองซักผา ราคา และทําเลท่ีตั้ง มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครื่องซักผาแบบ
หยอดเหรียญมาก สวนการโฆษณาและการสงเสริมการขายน้ันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
เคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญในระดับปานกลาง 
 สรุปไดวา พฤติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในเขต
หวยขวาง กลุมลูกคาสวนใหญท่ีใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญเปนกลุมนักศึกษา ท่ีพัก
อาศัยอยูในหอพัก อพารตเมนท เปนสวนใหญ เนื่องจากความสะดวกสบายในการใชบริการ โดย
สวนผสมทางการตลาดท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการเลือกใชเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญมากคือดาน
คุณภาพของเครื่องซักผา ราคา ทําเลที่ตั้ง   
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 โสภิตา ล้ิมพงษ (2543) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธุรกิจซักอบรีด ราน Mrs. Laundry ประเด็นการศึกษา คือศึกษาการใชบริการธุรกิจ
ซักอบรีด ราน Mrs. Laundry และศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการราน Mrs. Laundry  ผลการศึกษา กลุมตัวอยางนิยมใชบริการซักอบรีดในเวลา     
17.00 น. มากท่ีสุด  สาเหตุของการมาใชบริการซักอบรีด คือ ไมมีเวลาวาง มีการใชบริการ 1 คร้ังตอ
สัปดาห จํานวนผาท่ีสงซักรีดในแตละครั้งประมาณ 1-5 ช้ิน โดยกลุมตัวอยางไดรับอิทธิพลจาก
บุคคลในครอบครัวและตองการรูปแบบการคิดคาบริการแบบตอช้ินมากท่ีสุด  
 สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจใชบริการซักอบ
รีดของกลุมตัวอยางสวนใหญพิจารณาดานคุณภาพการใหบริการ โดนเนนเร่ืองความสะอาดของการ
ซัก /รีดผาเรียบ การใหบริการดี/รวดเร็ว/ถูกตอง และการตรงตอเวลาในการนัดรับเส้ือผาเปนปจจัยที่
มีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือการสงเสริมการตลาด โดนเนนเร่ืองพนังงานมีอัทยาศัยและ
สุภาพ พนังงานมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการซักอบรีด ดานราคาและการชําระเงิน เนนเร่ืองราคา
สมเหตุสมผล พิจารณาดานสถานท่ี เนนการเดินทางสะดวก/มีท่ีจอดรถสะดวก เปนปจจัยท่ีมี
ความสําคํญมากตามลําดับ  
 สรุปไดวา การศึกษาปจจัยท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจซักอบรีด 
ราน Mrs. Laundry ปจจัยทางการตลาดมีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการซัก อบ รีด โดย
ใหความสําคัญดานคุณภาพในการใหบริการ ความสะอาด/รีดผาเรียบ  บริการดี/รวดเร็ว และการ
ตรงตอเวลาในการนัดรับสงเส้ือผา เปนปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ซัก อบ รีด  
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภค
ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท่ีมี
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
 3.  วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
 5.  การวิเคราะหขอมูล  
 6.  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  คือผู ท่ีใชบริการรานซัก  อบ  รีด  ในเขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีพฤติกรรมใชบริการซักอบรีด โดยใหทางรานซักใหในระบบการซักน้ํา ท้ังนี้
ไมรวมถึงบริการซักแหง และเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญในการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากไมทราบ
จํานวนผูท่ีใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตหวยขวางอยางชัดเจน จึงไดกําหนดขนาดตัวอยางของ
กลุมตัวอยาง ใชสูตรของยามาเน (Yamane  1967 : 86) กําหนดใหมีความคลาดเคล่ือนกลุมตัวอยาง 
0.05 หรือรอยละ 5 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยทําการสุมตัวอยาง
แบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยในเขตหวยขวางมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 77,029 คน 
ชาย 35,603 คน หญิง 41,426 คน  โดยแบงเขตการปกครองเปน 3 แขวง คือ แขวงหวยขวาง แขวง
บางกะป และแขวงสามเสนนอก (สํานักงานเขตหวยขวาง 2553)  จากน้ันจึงคัดเลือกตัวอยางในแต
ละกลุมตามสัดสวนของประชากรในแตละแขวงโดยที่การสุมตัวอยางนี้จะเปนการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
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 คอนโดมิเนียม ซ่ึงมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางดังนี้ มีประชากรแบงตามแขวงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนประชากรแบงตามแขวง (สํานักงานเขตหวยขวาง 2553 )  
 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ใชสูตรของยามาเน 
(Yamane 1967 : 86)  กําหนดใหมีความคลาดเคล่ือนกลุมตัวอยาง 0.05 หรือรอยละ 5 กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางในระดับความเช่ือม่ัน 95% กลุมตัวอยางท้ังหมด 77,029 ราย ซ่ึงตามสูตรของ      
ยามาเน (Yamane 1967 : 86) โดยมีสูตรแสดงการคํานวน  ดังนี้ 
 
  
 
  เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N = ประชากรท้ังหมดท่ีศึกษา (77,029 ) 
    E = ความคลาดเคล่ือนของการสุม 
 
 แทนคาในสูตร  
     

n  = 77,029 
 1+77,029(0.05)2 

 
           =   397.93 ~  400 คน 
  
 กําหนดใหเม่ือมีกลุมตัวอยาง 77,029 รายข้ึนไป ใหใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 
โดยมีการแบงแบบสอบถามตามแขวงไดดังน้ี 

เขตหวยขวาง ประชากร 

1.  แขวงหวยขวาง 21,589 

2.  แขวงบางกะป 16,937 

3.  แขวงสามเสนนอก 38,503 

รวม 77,029 

  n   = N 
   1+N(0.05)2 



 29 

ตารางท่ี 6 จํานวนประชากรและจํานวนแบบสอบถาม/ชุด แบงตามแขวง 
 

เขตหวยขวาง ประชากร จํานวนแบบสอบถาม/ชุด 
1.  แขวงหวยขวาง 21,589 112 
2.  แขวงบางกะป 16,937 88 
3.  แขวงสามเสนนอก 38,503 200 

รวม 77,029 400 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเอง โดยมีข้ันตอน
ในการสรางเคร่ืองมือดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานซักอบรีด  
 2. กําหนดกรอบโครงสรางเน้ือหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิด และ
วัตถุประสงค ในการวิจัย ซ่ึงไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกสวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ซ่ึงเปนขอมูลดานประชากรศาสตรหรือ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือนลักษณะคําถาม
เปนคําถามปลายปดท่ีมีคําตอบใหเลือกตอบ รวม 8 ขอ 
กกกกกกกกกกกสวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีด โดย
ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดท่ีมีคําตอบใหเลือกตอบ  รวม 8 ขอ  
กกกกกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดไดแกปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ 
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร/พนักงาน กระบวนการและลักษณะทางการ
ภาพ/ส่ิงแวดลอม ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนแบบประเมินคา 5 ระดับ รวม 38 ขอ โดยมี
ความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 5   หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
   คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมาก  
   คะแนน 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง     
   คะแนน 2 หมายถึง เห็นดวยนอย   
   คะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 
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 เกณฑการใหคะแนน สําหรับลักษณะคําถามท่ีมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคือมากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท
โดย อยูในแบบสอบถามสวนท่ี 3 ซ่ึงจะกําหนดเกณฑคะแนนคําตอบดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2545 ) 
กกกกกกกกสําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉล่ียในแตละระดับช้ันนั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวาง
ของช้ัน ดังนี้ 
 
       คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
 ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =                  จํานวนช้ัน 
    =  5  -  1 
        5 
    =   0.8 
กกกกกกกกเกณฑการประเมินผลใชเกณฑการประเมินผลดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกก คาเฉล่ีย   0.21–5.00   แปลความวา  สําคัญมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.41–4.20 แปลความวา  สําคัญมาก 
  คาเฉล่ีย 2.61–3.40 แปลความวา  ปานกลาง 
  คาเฉล่ีย   0.81–2.60   แปลความวา  สําคัญนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00–1.80 แปลความวา  สําคัญนอยท่ีสุด 
 
วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
 1. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาไดตรวจสอบกอนเพ่ือพิจารณา
ความสอดคลองของขอคําถามกับคุณลักษณะหรือตัวแปรท่ีตองการวัดคา สอดคลองตามเปาหมาย
ของวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษาหรือไม  แลวทําการปรับปรุงแกไข 
 2. การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดสอบ กับประชากรในกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรที่ศึกษา ไดแก ผูท่ีเลือกใช
บริการรานซักอบรีด ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยนําแบบสอบถามนี้ไป
วิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาช (Cronbach) (บุญธรรม กิจประดาบริสุทธิ์ 2547 : 266-267) ซึ่งมีคา เทากับ Alpha 
0.9327 แลวนําแบบสอบถามที ่ไดร ับกลับคืนมาแกไขขอบกพรองใหเหมาะสม  เมื ่อแกไข
เรียบรอยแลว จึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางใหครบตามท่ีกําหนดไว 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามจํานวนหนึ่งชุดตอ 
1 คน ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 400 ชุด โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถามกระจายไปตามสัดสวนท่ีไดคํานวณ
ไว โดยทําการเก็บขอมูลกับบุคคลท่ีพักอาศัยและทํางานใน เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย
ผูตอบแบบสอบถามทุกคนสามารถตอบคําถามไดครบทุกคําถาม เม่ือเก็บรวบรวมเสร็จ ผูวิจัยจะทํา
การตรวจสอบ ความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ นํา
แบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยมีวิธีดังนี้ 
 1. นําแบบสอบถาม ท่ีคัดเลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจําฉบับ เรียงลําดับจาก 001–400 
 2. การจัดทําคูมือลงรหัส 
 3. นําขอมูลท้ังหมดมาลงรหัส เพื่อวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 4. วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS  มีขอมูลดังนี้ 
  4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชวิธีหา
คาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 
  4.2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
ใชวิธีหาคาความถ่ีแลวสรุปออกมาเปนคารอยละ 
  4.3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
ใชวิธีหาคาความถ่ี โดยสรุปออกมาเปนคารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
คาสูงสุด และคาตํ่าสุดโดยแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
ส่ิงแวดลอม ทางกายภาพ 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชระยะเวลาศึกษา 5 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 - เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553  
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ตารางท่ี 7 ระยะเวลาในการศึกษา 
    
 แผนงานดําเนินงานวิจัย (ม.ค.-พ.ค. 2553) 
 

 มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
ศึกษาความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา           
ศึกษาทฤษฏีและงานวจิัยท่ี
เกี่ยวของ           

จัดเก็บและรวมรวมขอมูล           

วิเคราะหขอมูล           

สรุปผลงานวิจัย           

นําเสนอผลงานวิจยั           
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

กกกกกกกกจากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภค
ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม เปน
เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการประมวลผลดวยโปรแกรม 
SPSS ซ่ึงดําเนินการแสดงผลการวิจัยในรูปแบบของตาราง และการบรรยายประกอบ โดยเรียงลําดับ
ผลการวิจัย ดังนี้ 
กกกกกกกกสวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ซ่ึงเปนขอมูลดานประชากรศาสตรหรือ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชวิธีหาคา ความถ่ี แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ 
กกกกกกกกสวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีด วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชวิธีหาคาความถ่ี แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ 
กกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแกปจจัยดานราคา 
ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร/พนักงาน กระบวนการและ
ลักษณะทางการภาพ/ส่ิงแวดลอม วิเคราะหโดยการคํานวณ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
กกกกกกกกขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซ่ึงจําแนกตาม เพศ 
สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน 
พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด 
เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 10,001-
15,000 บาท อาศัยอยูในอพาทเมนท/หอพัก และมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 1-2 คน 
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ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 165 41.25 
หญิง 235 58.75 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 8 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 50 เปนเพศหญิง โดยมี
จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75 รองลงมาเปนเพศชาย โดยมีจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 
41.25 
 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา/เทากับ 20 ป 54 13.5 
21-30 ป 168 42 
31-40 ป 141 35.25 
41 ปข้ึนไป 37 9.25 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 9 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ชวงอายุท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 
21-30 ป คือมีจํานวนเทากับ 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาคือชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 
141 คน คิดเปนรอยละ 35.25 ชวงอายุต่ํากวา/เทากับ  20 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 และ
อายุ 41 ปข้ึนไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.25 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10   แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
โสด 308 77 
สมรส 74 18.5 
หยาราง/หมาย 18 4.5 

รวม 400 100 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้สถานภาพท่ีมีจํานวนมาก
ท่ีสุด คือ โสด คือมีจํานวนเทากับ 308 คน คิดเปนรอยละ 77.00 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส 
จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.50 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
4.50 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 11  แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษา 63 15.75 
อนุปริญญา/ปวส. 15 3.75 
ปริญญาตรี 218 54.5 
สูงกวาปริญญาตรี 104 26 

รวม 400 100 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญท่ีตอบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 218 คนคิดเปนรอยละ 54.50 
ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00  มัธยมศึกษา จํานวน 63 คน คิดเปน
รอยละ 15.75  และอนุปริญญา/ปวส.จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 มัธยมศึกษา ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 18 4.5 
พนักงานบริษทัเอกชน 244 61 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 35 8.75 
อาชีพอิสระ 11 2.75 
นักเรียน/นักศึกษา 92 23 

รวม 400 100 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญท่ีตอบ
แบบสอบถามมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 61.00 รองลงมาเปน 
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 35 คนคิดเปน
รอยละ 8.75 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50  และอาชีพอิสระ จํานวน 11
คน คิดเปนรอยละ 2.75ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดสวนบุคคล (ตอเดือน) 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 10,000 บาท 27 6.75 
10,001-15,000 บาท 121 30.25 
15,001-20,000 บาท 46 11.5 
20,001-25,000 บาท 74 18.5 
25,001-30,000 บาท 19 4.75 
30,001-35,000 บาท 77 19.25 
มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 36 9 

รวม 400 100 
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 จากตารางท่ี 13 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีรายไดตั้งแต 10,001-
15,000 บาท จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.25 รองลงมามีรายไดตั้งแต 30,001-35,000 บาท 
จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 รายได 20,001-25,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ18.50 
รายไดตั้งแต 15,001-20,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 รายไดมากกวา 35,000 บาท
ข้ึนไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00  รายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
6.75 และรายได 25,001-30,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.75 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 14 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานท่ีอยูอาศัย 
 

สถานท่ี จํานวน (คน) รอยละ 
บานพักสวนตัว 140 35 
บานเชา 65 16.25 
คอนโดมิเนียม 36 9 
อพาทเมนท/หอพัก 159 39.75 

รวม 400 100 
 
กกกกกกกจากตารางท่ี 14 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญท่ีตอบ
แบบสอบถามอาศัยอยูในอพารทเมนท/หอพัก จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.75 บานพักสวนตัว
จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.00 บานเชา จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 และ 
คอนโดมิเนียม จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสมาชิกในครอบครัว 
 

สมาชิกในครอบครัว จํานวน (คน) รอยละ 
1-2 คน 185 46.25 
3-4 คน 103 25.75 
5-6 คน 75 18.75 

7 คนข้ึนไป 37 9.25 
รวม 400 100 
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 จากตารางท่ี 15 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญท่ีตอบ
แบบสอบถามมีสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จํานวน185 คนคิดเปนรอยละ 46.25  สมาชิกใน
ครอบครัวจํานวน 3-4 คน จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 สมาชิกในครอบครัวจํานวน 5-6 
คน จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 และ 7คนข้ึนไป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25  
ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีด 
กกกกกกกกขอมูลท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดจากผลการวิเคราะหขอมูล
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังนี้จํานวน 400 คนพบวากลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เลือกใชบริการรานซักอบรีด
จากศูนย/รานซักรีดอิสระ นิยมใชบริการซักอบรีดในชวงเย็นหลัง 17.00 น. นิยมใชบริการเฉพาะซัก
อบรีดอยางเดียว เหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดคือไมมีเวลา ใชบริการรานซักอบ
รีพ 1 คร้ังตอสัปดาห คร้ังละ11-20 ช้ิน ในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดมาจากตัวเอง รูปแบบการ
คิดคาบริการนิยมแบบเหมารวม 
 
ตารางท่ี 16  แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรานซักรีด 
 

ราน จํานวน (คน) รอยละ 
1. ศูนย / รานซักรีดอิสระ 177 44.25 
2. หอพัก/อพารทเมนท 120 30 
3.หางสรรพสินคา/ศูนยการคา 48 12 
4.บริเวณอาคารสํานักงาน 35 8.75 
5. อ่ืน ๆ เชน ปมน้ํามัน 20 5 

รวม 400 100 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเลือกจะมีการซักรีดท่ี
ศูนย / รานซักรีดอิสระ จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25 รองลงมาคือหอพัก/อพารทเมนท
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 หางสรรพสินคา/ศูนยการคา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 
12.00 บริเวณอาคารสํานักงาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 และ อ่ืน ๆ เชน ปมน้ํามัน 
โรงแรม จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 17 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาในการซักรีด 
 

เวลา จํานวน (คน) รอยละ 
1. ชวง 6.00-11.59 น. 90 22.5 
2. ชวง 12.00-17.00 น. 67 16.75 
3. ชวงเย็นหลัง 17.00 น. 243 60.75 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 17 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญนิยมซักรีดในชวงเย็น
หลัง 17.00 น. จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.75 รองลงมาคือชวง 6.00-11.59 น. จํานวน 90 คน 
คิดเปนรอยละ 22.50 และชวง 12.00-17.00 น. จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 18 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความนิยมในการซักรีด 
 

ประเภท จํานวน (คน) รอยละ 
1. ใชบริการเฉพาะซักอบรีดอยางเดยีว 148 37 
2. ใชบริการซักแหงอยางเดยีว 130 32.5 
3. ใชบริการท้ังซักอบรีดและซักแหง 122 30.5 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 18 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญนิยมซักรีดประเภทใช
บริการเฉพาะซักอบรีดอยางเดียว จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมาคือใชบริการซัก
แหงอยางเดียว จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 และใชบริการทั้งซักอบรีดและซักแหง จํานวน 
122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 19  แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาเหตุในการใชบริการซักรีด 
 

เหตุผล จํานวน (คน) รอยละ 
1. ไมมีเวลาวาง 166 41.5 
2. ไมมีคนซักรีดให 94 23.5 
3. ผามีขนาดใหญ / น้ําหนักมาก 74 18.5 
4. ตองการรีบดวน 56 14 
5. เนื้อผามีลักษณะพิเศษ เชน ผาไหม 10 2.5 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 19 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีเหตุผลในการใช
บริการซักรีดเนื่องจากไมมีเวลาวาง จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 รองลงมาคือไมมีคนซัก
ให  จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 ผามีขนาดใหญ / น้ําหนักมาก  จํานวน 74 คน คิดเปนรอย
ละ 18.50  ตองการรีบดวน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00  และเนื้อผามีลักษณะพิเศษ เชน ผา
ไหม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 20  แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถ่ีในการใชบริการซักรีด 
 

ความถ่ี จํานวน (คน) รอยละ 
1.  1 คร้ัง 264 66 
2.  2 คร้ัง 81 20.25 
3.  3 คร้ัง 27 6.75 
4.  มากกวา 3 คร้ัง 28 7 

รวม 400 100 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญใชบริการซัก อบ รีด  
1 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 66.00 รองลงมาคือ 2 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 81 
คน คิดเปนรอยละ 20.25  3 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 และมากกวา 3 ครั้ง
ตอสัปดาห จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 21 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนผาท่ีสงซักอบรีด 
 

จํานวน (ชิ้น) จํานวน (คน) รอยละ 
1. 1 - 5  ช้ิน 77 19.25 
2. 6 - 10 ช้ิน 110 27.5 
3. 11 – 20 ช้ิน 158 39.5 
4. มากกวา 20 ช้ิน 55 13.75 

รวม 400 100 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญจะมีการสงผาซักอบ
รีดในแตละครั้งประมาณ 11-20 ช้ิน จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 รองลงมาคือ 6-10 ช้ิน 
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 1-5 ช้ิน จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 และมากกวา 20 
ช้ิน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 22  แสดงจํานวน คารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอิทธิพลในการใชบริการซักอบรีด 
 

กลุม จํานวน (คน) รอยละ 
1. ครอบครัว   146 36.5 
2. เพื่อน/แฟน 27 6.75 
3. ผูรวมงาน 28 7 
4. ญาติ/ผูใหญท่ีนับถือ 37 9.25 
5. ตัวเอง  162 40.5 
6. อ่ืน  ๆ  0 0 

รวม 400 100 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีอิทธิพลในการ
เลือกใชบริการซักอบรีดจากตัวเอง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50. ครอบครัว จํานวน 146 
คน คิดเปนรอยละ 36.50 ญาติ /ผูใหญท่ีนับถือ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 ผูรวมงาน จํานวน 
28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 และเพื่อน/แฟน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 23 แสดงจํานวน คารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบการคิดคาบริการซักอบรีด 
 

รูปแบบ จํานวน (คน) รอยละ 
1. ตอช้ิน 110 27.5 
2. ตอกิโลกรัม 85 21.25 
3.  เหมารวม 129 32.25 
4. คิดราคาตามความยากงายหรือ 
 ตามเน้ือผา 

76 19 

รวม 400 100 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 23 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญอยากใหมีรูปแบบการ
คิดคาบริการแบบเหมารวม จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 รองลงมาคือแบบตอช้ิน จํานวน 
110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 แบบตอกิโลกรัม จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 และแบบคิด
ราคาตามความยากงายหรือตามเน้ือผา จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00  ตามลําดับ  
 
สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแกปจจัยดานราคา ผลิตภัณฑ 
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร/พนักงาน กระบวนการและลักษณะทางการ
ภาพ/ส่ิงแวดลอม 
กกกกกกกกขอมูลท่ีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบ
รีดผลจากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการ
รานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 400 คน
พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ใหระดับความสําคัญดานปจจัยดานบริการกับการซักสะอาด/
รีดผาเรียบมากท่ีสุด ปจจัยดานราคาใหระดับความสําคัญกับราคากับคุณภาพท่ีมีความเหมาะสมกัน
มากท่ีสุด  ปจจัยดานการจัดจําหนายใหระดับความสําคัญกับท่ีตั้งของรานอยูใกลท่ีพักมากท่ีสุด 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับการมีประกันความเสียหายมาก
ท่ีสุด ดานบุคคลากรกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับพนังงานของรานท่ีมีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับการซักอบรีดมากท่ีสุด ดานกระบวนการผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความ
ตรงตอเวลาในการรับ-สงเส้ือผามากท่ีสุด  
ก 
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 ความคิดเห็นของกลุมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการซัก
อบรีด ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ในดานตาง ๆ ประกอบดวยปจจัยดาน ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจจําหนาย การสงเสริมการจัดจําหนาย ลักษณะทางกายภาพ บุคคล และกระบวนการ ดัง
แสดงในตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ     

กลุมตัวอยาง เร่ืองปจจัยดานการบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับความคิดเห็น (คน) 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

มากท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

ปาน

กลาง
จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอย

ท่ีสุด
จํานวน 

(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 

หมาย 

1. บริการดี/รวดเร็ว 
 
2. ซักสะอาด/รีดผาเรียบ 
 
3. ความหลากหลายของ
การบริการ เชน ซัก
เสื้อผา ผาหม ผามาน 
พรม เปนตน 

4. ช่ือเสียงของรานเปนที่
รูจัก 

5. ความนาเช่ือถือของ
ราน 

158 
(39.50) 

235 
(58.75) 

82 
(20.50) 

 
 
9 

(2.25) 
73 

(18.25) 

141 
(35.25) 

65 
(16.25) 

139 
(34.75) 

 
 

139 
(34.75) 

203 
(50.75) 

2 
(23.00) 

73 
(18.25) 

125 
(31.25) 

 
 

137 
(34.25) 

75 
(18.75) 

9 
(2.25) 

18 
(4.5) 
36 

(9.00) 
 
 

96 
(24.00) 

49 
(12.25) 

- 
- 
9 

(2.25) 
18 

(4.50) 
 
 

19 
(4.75) 

- 
- 

4.12 
 

4.25 
 

3.58 
 
 
 

3.06 
 

3.75 

1.01 
 

1.20 
 

1.11 
 
 
 

0.93 
 

0.99 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

รวม 3.75 1.04 มาก 

 
 จากตารางท่ี 24 พบวาปจจัยดานการบริการ ซักสะอาด/รีดผาเรียบ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คาเฉล่ียเทากับ 4.25 รองลงมาคือดานบริการดี/รวดเร็ว มีคาเฉล่ียคือ 4.12 ความนาเช่ือถือของราน 
คาเฉล่ียเทากับ 3.75 ความหลากหลายของการบริการ เชน ซักเส้ือผา ผาหม ผามาน พรม เปนตน 
คาเฉล่ียเทากับ 3.58  และช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจัก คาเฉล่ียเทากับ 3.06 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เร่ืองปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับความคิดเห็น (คน) 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

มากท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

ปาน

กลาง
จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอย

ท่ีสุด
จํานวน 

(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 

หมาย 

1. ราคากับคุณภาพมีความ
เหมาะสมกัน 

2. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กับรานอื่น 

3. ชําระโดยการหักบัญชี
รายเดือน/กรณีใชบริการ
เหมาจายรายเดือน 

4. รับชําระดวยบัตรเครดิต 

225 
(56.25) 

178 
(44.50) 

18 
(4.50) 

 
36 

(9.00) 

111 
(27.75) 

102 
(25.50) 

147 
(36.75) 

 
65 

(16.25) 

46 
(11.5) 
102 

(25.50) 
122 

(30.50) 
 

157 
(39.25) 

18 
(4.50) 

9 
(2.25) 

85 
(21.25) 

 
104 

(26.00) 

- 
- 
9 

(2.25) 
28 

(7.00) 
 

38 
(9.50) 

4.36 
 

4.08 
 

3.11 
 
 

2.89 
 

1.08 
 

1.13 
 

1.02 
 
 

1.07 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 

รวม 3.61 1.17 มาก 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 25 พบวาปจจัยดานราคา ของราคากับคุณภาพมีความเหมาะสมกัน มี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.36 รองลงมาคือราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับรานอ่ืน คาเฉล่ียเทากับ 4.08 ชําระ
โดยการหักบัญชีรายเดือน/กรณีใชบริการเหมาจายรายเดือน คาเฉล่ียเทากับ 3.11 และรับชําระดวย
บัตรเครดิต คาเฉล่ียเทากับ 2.89 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 26   แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เร่ืองปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด 
ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับความคิดเห็น (คน) 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

มากท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

ปาน

กลาง
จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอย

ท่ีสุด
จํานวน 

(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 

หมาย 

1. ที่ต้ังของรานอยูใกลที่
พัก 

2. สถานท่ีจอดรถสะดวก
และเพียงพอ 

3. มีบริการรับ-สงถึงบาน/
ที่ทํางาน 

4. รานเปดทุกวัน (จันทร-
อาทิตย) 

5. เวลาเปดใหบริการ
ในชวงกลางคืน (19.00-
21.00 น.) 

6. ติดตอรานไดตลอด 24 
ช่ัวโมง 

7. มีพ้ืนที่ใหลูกคาน่ังรอ 

189 
(47.25) 

121 
(30.25) 

150 
(37.50) 

149 
(37.25) 

319 
(79.75) 

 
112 

(28.00) 
81 

(20.25) 

94 
(23.50) 

188 
(47.00) 

131 
(32.75) 

160 
(40.00) 

77 
(19.25) 

 
101 

(25.25) 
103 

(25.75) 

90 
(22.50) 

63 
(15.75) 

92 
(23.00) 

55 
(13.75) 

4 
(1.00) 

 
102 

(25.50) 
95 

(23.75) 

27 
(6.75) 

28 
(7.00) 

18 
(4.50) 

18 
(4.50) 

- 
- 
 

67 
(16.75) 

102 
(25.50) 

- 
- 
- 
- 
9 

(2.25) 
18 

(4.50) 
- 
- 
 

18 
(4.50) 

19 
(4.75) 

4.11 
 

4.01 
 

3.99 
 

4.01 
 

3.60 
 
 

3.56 
 

3.31 

1.10 
 

0.99 
 

1.10 
 

1.16 
 

1.09 
 
 

1.22 
 

1.21 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

รวม 3.80 1.16 มาก 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 26 พบวา  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ท่ีตั้งของรานอยูใกลท่ีพักมี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.11 รองลงมา คือ ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอและรานเปดทุกวัน (จันทร-
อาทิตย) คาเฉล่ียเทากันคือ  4.01 มีบริการรับ-สงถึงบาน/ท่ีทํางาน คาเฉล่ียคือ 3.99 เวลาเปด
ใหบริการในชวงกลางคืน (19.00-21.00 น.) มีคาเฉล่ียคือ 3.60 ติดตอรานไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
คาเฉล่ียเทากับ 3.56 และมีพื้นที่ใหลูกคานั่งรอคาเฉล่ียเทากับ 3.31 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เร่ืองปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด 
ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับความคิดเห็น (คน) 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

มากท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

ปาน

กลาง
จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอย

ท่ีสุด
จํานวน 

(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 

หมาย 

55 185 95 47 18 3.53 1.06 มาก 1.  มีสวนลด/ของแถม
สําหรับสมาชิก (13.75) (46.25) (23.75) (11.75) (4.50)    

119 123 121 28 9 3.79 1.11 มาก 2. มีการทําแพ็คเกจราคา
ประหยัด (29.75) (30.75) (30.25) (7.00) (2.25)    

82 169 75 28 46 3.53 1.26 มาก 3.  มีบริการเสริม เชน 
ซอมแซมเสื้อผา (20.5) (42.25) (18.75) (7.00) (11.5)    

72 55 151 103 19 3.15 1.15 ปานกลาง 4.  มีการโฆษณาทางสื่อ
ตาง (18.00) (13.75) (37.75) (25.75) (4.75)    

64 81 152 75 28 3.20 1.14 ปานกลาง 5. มีเว็บไซตของราน
เพ่ือใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับบริการ 

(16.00) (20.25) (38.00) (18.75) (7.00) 
   

27 55 177 132 9 2.90 0.91 ปานกลาง 6. มีปายโฆษณาขนาด
ใหญ (6.75) (13.75) (44.25) (33.00) (2.25)    

179 112 73 18 18 4.04 1.20 มาก 7.  มีประกันความเสียหาย 
(44.75) (28.00) (18.25) (4.50) (4.50)    

รวม 3.45 1.14 มาก 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 27 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การมีประกันความเสียหายมี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.04 รองลงมามีการทําแพคเกจราคาประหยัดมีคาเฉล่ียคือ 3.79 มีสวนลด/ของ
แถมสําหรับสมาชิดเทากันกับมีบริการเสริม เชน ซอมแซมเส้ือผา มีคาเฉลี่ย คือ 3.53 มีเว็บไซตของ
รานเพ่ือใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการ คาเฉล่ียคือ 3.20 มีการโฆษณาทางส่ือตาง คาเฉล่ียคือ 3.15 
และมีปายโฆษณาขนาดใหญคาเฉล่ียคือ 2.90 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 28  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เร่ืองปจจัยดานบุคลากร ท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับความคิดเห็น (คน) 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

มากท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

ปาน

กลาง
จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอย

ท่ีสุด
จํานวน 

(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 

หมาย 

139 161 64 18 18 3.96 1.15 มาก 1. มีพนักงานมีอัธยาศัย
และสุภาพ (34.75) (40.25) (16.00) (4.50) (4.50)    

169 150 81 - - 4.22 0.96 มากที่สุด 2. พนักงานมีความรูและ
เขาใจเก่ียวกับการซัก
อบรีด 

(42.25) (37.50) (20.25) - -    

150 169 45 27 9 4.06 1.1 มาก 3. พนักงานมีความ
ถูกตองในการ
ใหบริการ 

(37.5) (42.25) (11.25) (6.75) (2.25)    

131 186 74 9 - 4.1 0.94 มาก 4. พนักงานมี
ความสามารถในการ
แกไขปญหาของลูกคา 

(32.75) (46.5) (18.5) (2.25) -    

112 169 110 9 - 3.96 0.93 มาก 5.พนักงานมีจํานวน
เพียงพอตอการ
ใหบริการ 

(28.00) (42.25) (27.5) (2.25) -    

45 150 168 37 - 3.51 0.86 มาก 6.พนักงานแตงตายสุภาพ 
(11.25) (37.5) (42) (9.25) -    

รวม 3.45 1.14 มาก 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 28 พบวาปจจัยดานบุคลากร/พนักงาน  มีพนักงานมีความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการซักอบรีด คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือเทากับ 4.22 รองลงมาคือพนักงานมีความสามารถในการ
แกไขปญหาของลูกคา คาเฉล่ียเทากับ 4.10 พนักงานมีความถูกตองในการใหบริการ คาเฉล่ียเทากับ 
4.06พนักงานมีอัธยาศัยและสุภาพเทากันกับพนักงานมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ มีคาเฉล่ีย
คือ 3.96 และพนักงานแตงกายสุภาพคาเฉล่ียเทากับ 2.51 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 29  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เร่ืองปจจัยดานกระบวนการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับความคิดเห็น (คน) 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

มากท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

ปาน
กลาง
จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอย
ท่ีสุด
จํานวน 

(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 
หมาย 

207 94 72 27 0 4.20 1.12 มาก 1.ความถูกตองในการ
รับ-สงเสื้อผา (51.75) (23.50) (18.00) (6.75) -    

216 103 54 27 0 4.27 1.11 มากที่สุด 2.ความตรงตอเวลาใน
การรับ-สงเสื้อผา (54.00) (25.75) (13.50) (6.75) -    

149 151 64 36 0 4.03 1.07 มาก 3.ความถูกตองในการคิด
คาบริการ (37.25) (37.75) (16.00) (9.00) -    

189 85 108 9 9 4.09 1.13 มาก 4.ความรับผิดชอบเม่ือทํา
ผาสูญหาย (47.25) (21.25) (27.00) (2.25) (2.25)    

รวม 4.15 0.97 มาก 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 29 พบวาปจจัยดานกระบวนการความตรงตอเวลาในการรับ-สงเส้ือผามี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.27 ความถูกตองในการรับ-สงเส้ือผา คาเฉล่ียคือ 4.20 ความรับผิดชอบเม่ือทํา
ผาเสียหายมีคาเฉล่ียคือ 4.09 และความถูกตองในการคิดคาบริการ มีคาเฉล่ียคือ 4.03 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 30 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เร่ืองปจจัยดานกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร  

 
ระดับความคิดเห็น (คน) 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

มากท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

ปาน

กลาง
จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 
 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอย

ท่ีสุด
จํานวน 

(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 

หมาย 

1. ความสะอาดและความ
เปนระเบียบของราน 

2. รานมีขนาดใหญ และ
กวางขวาง 

3. การออกแบบและ
ตกแตงภายในรานมี
ความทันสมัย 

4. บรรยากาศภายในราน
ไมแออัด 

5. มีการติดปายรานอยาง
ชัดเจน/เห็นไดงาย 

151 
(37.75) 

 
72 

(18.00) 
45 

(11.25) 
 

82 
(20.50) 

82 
(20.50) 

139 
(34.75) 

 
86 

(21.50) 
157 

(39.25) 
 

151 
(37.75) 

131 
(3275) 

83 
(20.75) 

 
206 

(51.50) 
106 

(26.50) 
 

112 
(28.00) 

112 
(28.00) 

27 
(6.75) 

 
36 

(9.00) 
83 

(20.75) 
 

46 
(11.50) 

66 
(16.50) 

0 
- 
 
0 
- 
9 

(2.25) 
 
9 

(2.25) 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 30  พบวาปจจัยดานกายภาพ ความสะอาดและความเปนระเบียบของราน มี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.04 รองลงมาคือบรรยากาศภายในรานไมแออัด คาเฉล่ียเทากับ 3.63 มีการติด
ปายรานอยางชัดเจน/เห็นไดงาย คาเฉล่ียเทากับ 3.53 รานมีขนาดใหญ และกวางขวาง คาเฉล่ียเทากบั 
3.49 และการออกแบบและตกแตงภายในรานมีความทันสมัย คาเฉล่ียเทากับ 3.37 ตามลําดับ 
 
 



 

 50 

 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
เลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงดําเนินการศึกษาเชิง
สํารวจ โดยการใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล โดย วิเคราะหดวยความถ่ี รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1  ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงจําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จากผลการวิเคราะห
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 400 คน พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง เปน
กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 10,001-15,000 บาท อาศัยอยูในอพาทเมนท/
หอพักและมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ1-2คน 
 สวนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของพฤติกรรมการกเลือกใชบริการรานซักอบรีดผล
การวิเคราะหขอมูลการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางท่ี
ใชในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 400 คนพบวากลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เลือกใชบริการรานซักอบ
รีดจากศูนย/รานซักรีดอิสระ นิยมใชบริการซักอบรีดในชวงเย็นหลัง 17.00 น. นิยมใชบริการเฉพาะ
ซักอบรีดอยางเดียว เหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการรานซักอบรีด คือไมมีเวลา ใชบริการรานซัก
อบรีด 1 คร้ังตอสัปดาห คร้ังละ11-20 ช้ิน ในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดมาจากตัวเอง รูปแบบ
การคิดคาบริการนิยมแบบเหมารวม 
 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก 
ปจจัยดานราคา ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร/พนักงาน 
กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ/ส่ิงแวดลอมระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการซักอบรีด ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากการวิเคราะหผลพบวากลุม
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ตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ใหระดับความสําคัญดานปจจัยดานบริการกับการซักสะอาด/รีดผาเรียบ
มากท่ีสุด ปจจัยดานราคาใหระดับความสําคัญกับราคากับคุณภาพที่มีความเหมาะสมกันมากท่ีสุด 
ปจจัยดานการจัดจําหนายใหระดับความสําคัญกับท่ีตั้งของรานอยูใกลท่ีพักมากท่ีสุด ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับการมีประกันความเสียหายมากท่ีสุด ดาน
บุคคลากรกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับพนังงานของรานท่ีมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
การซักอบรีดมากท่ีสุด ดานกระบวนการผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความตรงตอเวลาใน
การรับ-สงเส้ือผามากท่ีสุด  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซ่ึง
จําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 10,001-15,000 บาท อาศัยอยูในอพาทเมนท/
หอพัก และมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 1-2 คน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรยา จอมภักดี 
(2552) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานซักอบรีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในกลุม
ชวงอายุ 21 – 30 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนเหมือนกัน
เนื่องจากกลุมลูกคาเปนกลุมท่ีเลือกใชบริการรานซักอบรีดเหมือนกันในขณะท่ีงานวิจัยของปาริชาติ 
อรุณวรากรณ และปฏิภาณ ภมรสูต เปนการศึกษาพถติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอด
เหรียญ ทําใหลักษณะดานประชากรมีความแตกตางกันบางเชนระดับการศึกษา ระดับรายได แตมี
ความเหมือนกันในดานอายุ ซ่ึงสวนใหญอายุอยูระหวาง 21-30 ป สถานภาพ โสด เหมือนกัน 
 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดจากผลการวิเคราะหขอมูล
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามคร้ังนี้เลือกใชบริการรานซักอบ
รีดจากศูนย/รานซักรีดอิสระ นิยมใชบริการซักอบรีดในชวงเย็นหลัง 17.00 น. นิยมใชบริการเฉพาะ
ซักอบรีดอยางเดียว เหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดคือไมมีเวลา ใชบริการรานซัก
อบรีด 1 คร้ังตอสัปดาห คร้ังละ11-20 ช้ิน ในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดมาจากตัวเอง รูปแบบ
การคิดคาบริการนิยมแบบเหมารวม ขอมูลท่ีไดสวนใหญสอดคลองในดานชวงระยะเวลาท่ีใช
บริการคือชวยเย็น 17.00 น.ข้ึนไป สาเหตุท่ีใชบริการรานซักอบรีดคือไมมีเวลาในการซักผา เชน
งานวิจัยของปฏิภาณ ภมรสุตท่ีวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญของ
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ผูใชบริการในอําเภอเมือง จ.เชียงใหม ความถ่ีท่ีใชบริการ 1 คร้ังตอสัปดาห จํานวนท่ีซัก 11-15 ช้ิน
ตอคร้ังแตไมสอดคลองกันในดานท่ีผูใชบริการเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญใชบริการในบริเวณที่พัก
คือ อพารตเมนท คิดคาบริการเปนคร้ังคร้ังละ 20 บาท ในขณะท่ีผลงานวิจัยคร้ังนี้ผูตอบ
แบบสอบถามเลือกใชบริการซักอบรีดจากศูนย/รานซักรีดอิสระ นิยมคิดคาบริการแบบเหมารวม 
เหตุผลท่ีไมสอดคลองเน่ืองจากกลุมตัวอยางเปนกลุมท่ีมีความตองการบริการที่ตางกัน กลุมท่ีใช
บริการรานซักอบรีดตองการใหมีการรีดผาดวยในขณะท่ีกลุมท่ีใชบริการเคร่ืองซักผาตองการซักผา
เพียงอยางเดียวไมไดเนนท่ีการรีดผาอาจดวยวาคาใชจายในการใชบริการท่ีแตกตางกัน  
 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบ
รีดผลจากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการ
รานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามจากการศึกษา พบวาปจจัยทางการตลาดไดแก ปจจัยดานราคา 
ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร/พนักงาน กระบวนการและ
ลักษณะทางการภาพ/ส่ิงแวดลอมระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการซักอบ
รีด ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองในแตละประเด็นซ่ึงสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได ดังนี้ กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ใหระดับความสําคัญดานปจจัยดานบริการกับ
การซักสะอาด/รีดผาเรียบมากท่ีสุด ปจจัยดานราคาใหระดับความสําคัญกับราคากับคุณภาพท่ีมี
ความเหมาะสมกันมากท่ีสุด  ปจจัยดานการจัดจําหนายใหระดับความสําคัญกับท่ีตั้งของรานอยูใกล
ท่ีพักมากท่ีสุด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับการมีประกัน
ความเสียหายมากท่ีสุด ดานบุคคลากรกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับพนังงานของรานท่ีมี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการซักอบรีดมากท่ีสุด ดานกระบวนการผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับความตรงตอเวลาในการรับ-สงเส้ือผามากท่ีสุด  
 สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิตา ล้ิมพงษ )2543 (  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ี
ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจซักอบรีด ราน Mrs. Laundryปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจใชบริการกลุมตัวอยางสวนใหญเนนเร่ืองความสะอาดของ
การซัก/รีดผาเรียบ ใหบริการดี/รวดเร็ว การตรงตอเวลาในการรับ/สงผาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ
มากท่ีสุด  
 สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรยา จอมภักดี (2552) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีด ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ 
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รีด มากท่ีสุด คือดานกระบวนการ ดานบุคคล ดานราคา และดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย และ
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ 
 ในขณะท่ีงานวิจัยของปาริชาติ อรุณวรากรณ (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง 
พฤติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในเขตหวยขวาง ปจจัยดาน
สวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ คือ คุณภาพ
ของเคร่ืองซักผา ราคา และทําเลที่ตั้ง มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอด
เหรียญมาก สวนการโฆษณาและการสงเสริมการขายน้ันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเคร่ือง
ซักผาแบบหยอดเหรียญในระดับปานกลาง เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนกลุมท่ีใชบริการเคร่ืองซักผา
แบบหยอดเหรียญจึงใหความสําคัญกับความสะอาดของเคร่ืองซักผามากการซักผาสะอาด/รีดผา
เรียบ  
 ปฏิภาณ ภมรสูต (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผา
แบบหยอดเหรียญของผูใชบริการในอําเภอเมือง จ.เชียงใหม  ใหความสําคัญดานปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ไดแกดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริม
การตลาด สวนปจจัยอ่ืนท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลางถึงมาก ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และนําผลท่ี
ไดจากการวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
ความสอดคลองในแตละประเด็นซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 
จากทฤษฏีโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคท่ีกลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานซักอบรีดไดวา การท่ีผูบริโภคตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดเกิดจากส่ิงกระตุนไม
วาจะใน  ดังนี้  
 1. ดานผลิตภัณฑ วาสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากนอยแคไหน
จากการวิเคราะหขอมูลจะเห็นไดวาในดานผลิตภัณฑในท่ีนี้คือการบริการรานซักอบรีดผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับการซักสะอาด/รีดผาเรียบมีความสําคัญมากที่สุดดังนี้การทําธุรกิจ
ซักอบรีดควรเนนท่ีการซักสะอาด/รีดผาเรียบเปนอันดับแรกเนื่องจากลูกคาตองการมากท่ีสุดในดาน
ผลิตภัณฑ ในขณะท่ีการใหบริการดี/รวดเร็ว และการมีบริการที่หลากหลาย เชน การซักเส้ือผา ผา
หม ผามาน พรม มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดในระดับมาก   
 2. ดานราคา ควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพและเปนท่ียอมรับไดของผูบริโภค จาก
การวิเคราะหขอมูลผลท่ีออกมาผูตอบแบบสอบถามก็ใหระดับความสําคัญในดานราคาคือความ
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เหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพมากท่ีสุดดังนั้นในการต้ังราคาควรใหมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพท่ีเสนอใหกับผูบริโภค รองลงมาคือราคาควรเหมาะสมเม่ือเทียบกับรานอ่ืนคือไมควรมีราคา
ท่ีแตกตางกับรานอ่ืนมากเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของรานในระดับเดียวกันแตท้ังนี้และท้ังนั้น
ควรตองดูปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวยเชนคุณภาพมีความแตกตางกัน กลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน ทําเล
ท่ีตั้งของรานท่ีแตกตางกัน เปนตน   
 3. ดานการจัดจําหนาย ความสะดวกสบายท่ีผูบริโภคสามารถไดรับจากการใชบริการ
รานซักอบรีดจากการวิเคราะหเห็นไดวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีระดับความสําคัญตอการตัดสิน
ในซ้ืออยูในระดับสูงไมวาจะเปนท่ีตั้งของรานควรอยูใกลท่ีพัก ควรมีท่ีจอดรถพียงพอ มีบริการรับ/
สงผาถึงบาน เปดรานทุกวัน เปดรานในชวงกลางคืน และการท่ีลูกคาสามารถติดตอกับรานได 24 
ชั่วโมง ตลอดจนการมีพื้นที่ใหลูกคานั่งรถ ลวนเปนปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญเชนกัน 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด  วามีความนาสนใจมีการโฆษณาประชาสัมพันธ 
โปรโมช่ันตาง ๆ ท่ีจะชวยดึงดูดผูบริโภคใหเปนท่ีสนใจของผูใชไดหรือไม  จากผลการวิเคราะห
ขอมูลปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การมีประกันความเสียหายใหกับผูบริโภค การมีสวนลด
ใหกับสมาชิก มีการทําแพคเกจราคาประหยัด มีระดับความสําคัญมาก  การโฆษณาทางส่ือตาง ๆ มี
เว็บไซตของราน มีปานโฆษณาขนาดใหญ มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในระดับกลาง จากผล
การวิเคระหท่ีไดสามารนํามาใชในธุรกิจรานซักอบรีดไดโดยควรใหความสําคัญในส่ิงท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญเพื่อตอบสอนงความตองการของลูกคาไดตรงจุด  
 5. ดานพนักงาน พนักงานท่ีใหบริการมีความนาเช่ือถือเพียงพอหรือไม มีมนุษย
สัมพันธท่ีดีตอผูใชบริการหรือไม  จากขอมูลการวิเคราะหพบวาผูบริโภคใหระดับความสําคัญกับ
พนักงานที่มีความถูกตองในการใหบริการมากท่ีสุด ดังนั้นธุรกิจรานซักอบรีดควรใหความสําคัญใน
การจัดหาพนักงานและมีการฝกอบรบการทํางานใหเกิดความถูกตองในการทํางานและใหบริการแก
ลูกคาเปนสําคัญ สวนพนักงานควรมีอัธยาศัยและสุภาพ พนักงานควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การซักอบรีด สามารถแกไขปญหาใหกับลูกคา พนักงานควรมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ และ
แตงกายสุภาพลวยมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการในระดับมากดวยเชนกัน  
 6. ดานกระบวนการ ข้ันตอนในการใหบริการไมวาจะเปนข้ันตอนรับ-สงผา ข้ันตอน
ในการทําความสะอาด รีดผา จัดเก็บผามีความสะอาด ไดมาตราฐานหรือไม จากการวิเคราะหขอมูล
ปจจัยดานกระบวนการที่ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดคือ ความตรงตอเวลาในการรับ-
สงเส้ือผา รองลงมาคือความถูกตองในการรับ-สงเส้ือผา ความรับผิดชอยเม่ือทําผาสูญหายและความ
ถูกตองในการคิดคาบริการ อยูในระดับมาก  
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 7. ดานลักษณะทางกายภาพ/ส่ิงแวดลอม ลักษณะทางกายภาพท่ีลูกคาใหความสําคัญ
มากท่ีสุดคือความสะอาดและความเปนระเบียบของราน ดังนี้ ธุรกิจรานซักอบรีดความให
ความสําคัญในดานความสะอาดและความเปนระเบียบของราน รองลงมาคือบรรยากาศภายในราน
ไมแออัน มีปานติดหนารานเห็นไดอยางชัดเจน รานมีขนาดใหญพอเหมาะและควรมีการตกแตงราน
ใหมีความทันสมัย ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนส่ิงท่ีชวยใหบริโภคเลือกใชบริการท้ังส้ิน 
 จากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนส่ิงท่ีสรางประโยชนอยางมากตอนักการตลาด
เพื่อท่ีจะเขาใจความตองการของผูบริโภคใหมากยี่งข้ึนวาใครคือลูกคา ลูกคาตองการอะไร ซ้ือไป
ทําไม ใครมีสวนรวมในการชวยตัดสินใจในการซ้ือสินคาหรือใชบริการ ถาซ้ือจะซ้ือเม่ือใด ท่ีไหน 
อยางไร คําถามตาง ๆ เหลานี้หากสามารถหาคําตอบไดก็สามารถท่ีจะหาสินคาหรือบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองควมาตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตองสงผลทําใหธุรกิจสามารถเติบโตไดในสภาวะ
ท่ีมีการแขงขันสูงในปจจุบัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดทํามาตรฐานในการซักรีดเพื่อใหผูใชบริการเกิดความเช่ือม่ันในการรับ
บริการ 
 2. ควรมีการบริการในแหลงท่ีงายตอการรับบริการ เชน สถานีรถไฟฟา และมีบริการ
จัดสงถึงบาน 
 3. ควรมีการนําระบบการบริหารคุณภาพ ตาง ๆ เขามาใชเพื่อเปนเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบและการพัฒนาดานการบริการ ตอไปในอนาคต 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ในการทําวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในจํานวนท่ีมากข้ึน เพื่อใหมี
หนวยตัวอยางท่ีเหมาะสมและครอบคลุมเพียงพอ 
 2. ขอบเขตของงานวิจัยควรมีการขยายพื้นท่ีมากกวาเฉพาะในเขตหวยขวาง ควร
ครอบคลุมไปถึงสวนอ่ืน ๆ ดวย เพื่อใหขอมูลมีประสิทธิภาพและมีความนาเช่ือถือมากข้ึน 
 3. ระยะเวลาในการเก็บตัวอยางเปนระยะเวลาท่ีส้ันเกินไป อาจทําใหไดรับขอมูลใน
ดานปจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจซ้ือไมครบถวนและครอบครุมได จึงควรขยายเวลาในการศึกษา
มากข้ึน 
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 4. เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีเพียงเขตหวยขวางเขตเดียว
เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหเห็นถึงความแตกตางในการใหบริการในงานประเภทเดียวกัน จึงควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบระหวางจังหวัดอ่ืน ๆ หรือธุรกิจประเภท ท่ีมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ี
คลายคลึงกัน เพื่อทราบจุดออน จุดแข็งและขอดีขอเสียของแตละรานเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 
 



 57 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย  
กระทรวงหมาดไทย.  กรมท่ีดิน : อาคารชุดในเขตหวยขวาง [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 7 กุมภาพันธ  
 2553.  เขาถึงไดจาก http://www2.dol.go.th/~isbase/lbcporn/resultcondo_p.php?page  
 Num_RS_condo=5&t otalRows_RS_condo=53 
กัลยา  วานิชยบัญชา.  การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล.  พิมพคร้ังท่ี 9.  
 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย, 2549. 
การแบงสวนทางการตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 15 กุมภาพันธ 2553 
 เขาถึงไดจาก http://blog.eduzones.com/offy/4972?page2=20&page= &page3= 
เกษมสุข  ชินะพัฒนวงศ.  ทําซักรีดใหรวย Laundry Business.  กรุงเทพมหานคร :  พราว เพรส, 
 2551. 
คุณาวุฒิ  สุทธิภิรมยรัก.  “สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการซักอบรีด 
 ของคนทํางาน : กรณีศึกษาพนังงานธนาคารพาณิชยไทยในกรุงเทพมหานคร.” 
 สารนิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
โครงการณพัฒนาศักยภาพผูประกอบการณ.  ไอเดียธุรกิจ ; ธุรกิจซักอบรีด [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ  
 9 กุมภาพันธ 2553.  เขาถึงไดจาก http://www.gmcities.com/board/index.php?topic=257.0 
ธงชัย  สันติวงษ.  พฤติกรรมผูบริโภค.  พระนคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541. 
ธุรกิจซักอบรีด [ออนไลน].  เขาเม่ือ 17 กุมภาพันธ 2553.  เขาถึงไดจาก 23http://www.siaminfobiz.  
 com/manbo/ content/view/198/42 
บุญชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบ้ืองตน.  พิมพคร้ังท่ี 7.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, 2545. 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. พิมพคร้ังท่ี 7.  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพและปกเจริญผล, 2547. 
ปฏิภาณ  ภมรสูต.  “พฤติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญของผูใชบริการ 
 ในอําเภอเมือง จ.เชียงใหม.”  สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 
 เชียงใหม, 2549. 
ปาริชาติ  อรุณวรากรณ. “พฤติกรรมการใชบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญของผูบริโภค 
 ในเขตหวยขวาง.”  สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,  
 2546. 



 58 

วิกิพีเดีย.  สารานุกรมเสรี  [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 7 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก   
 http://www.wikipedia.org. 
วีรยา  จอมภักดี.  “ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใช 
 บริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม.”  สารนิพนธบริหารธุรกิจ
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  พฤติกรรมผูบริโภค.  กรุงเทพมหานคร : วิสิทธิพัฒนา, 2538. 
 .  กลยุทธการตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : 
 ธีรฟลมและไซเท็กซ, 2541. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ.  การบริหารตลาดยุคใหม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสาร, 
 2546. 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 7 กุมภาพันธ 2551. 
 เขาถึงไดจาก http://www.ecitizen.go.th/view.php?SystemModuleKey=&id=550 
เสรี  วงษมณฑา.  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค.  กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ,  
 2542. 
โสภิตา  ล้ิมพงษ.  “ปจจัยท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจซักอบรีด  
 ราน Mrs. Laundry.”  สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 
 หอการคาไทย, 2442. 
สํานักงานเขตหวยขวาง.  ขอมูลประชากร [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ 2553.  เขาถึงไดจาก  
   http://203.155. 220.239/subsite/index.php?strOrgID   
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ  7 กุมภาพันธ  
 2553.  เขาถึงไดจาก http://cms.sme.go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=25.704) 
 
ภาษาตางประเทศ 
Kotler,  Philip P.  Marketing Management.  10thed.  New Jersey :  Prentice Hall, 2000. 

 .  Marketing Management : Analysis, Planning, Implementation and Control. 9th Ed.  
 New Jersey : Prentice – Hall, 1977. 
Yamane, Statistics T.  An introduction analysis. 3rd ed.  New York : Harper & Row Publishers,  
 1976. 
 
 



 59 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

แบบสอบถาม 
 
เร่ือง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามนี้จัดทําเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีดในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไป
ประกอบการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม 
 โปรดใสเคร่ืองหมาย X ลงใน (  ) หรือเติมขอความลงในชองวางหนาขอความท่ีตรงกับ
ทานมากท่ีสุด เพียงขอเดียว 
 
สวนท่ี 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 
 (  ) 1. ชาย     (  ) 2. หญิง 
2.  อายุ 
   (  ) 1.  ต่ํากวาหรือเทากับ  20  ป  (  ) 2.  21 - 30 ป  
   (  ) 3.  31 - 40 ป   (  ) 4.  ตั้งแต 41ปข้ึนไป 
3.  สถานภาพ 
   (  )  1. โสด   (  )  2. สมรส   
 (  )  3.  อ่ืน ๆ ................. 
4.  ระดับการศึกษา 
   (  )  1. มัธยมศึกษา   (  )  2 . อนุปริญญา หรือ ปวส. 
   (  )  3. ปริญญาตรี   (  )  4.  สูงกวาปริญญาตรี 
5.  อาชีพ 
 (  )  1. รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (  )  2. พนักงานบริษัทเอกชน 
 (  )  3. คาขาย หรือ ทําธุรกิจสวนตัว (  )  4. อาชีพอิสระ 
 (  )  5. นักเรียน นักศึกษา    
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6.  รายไดตอเดือน 
 (  )  1. ต่ํากวา 10,000 บาท/ เดือน  (  )  2. 10,001 – 15,000 บาท / เดือน 
 (  )  3. 15,001- 20,000 บาท / เดือน (  )  4. 20,001 -  25,000 บาท / เดือน 
 (  )  5. 25,001- 30,000 บาท / เดือน (  )  6. 30,001 - 35,000 บาท /เดือน   
 (  )  7.มากกวา 35,000 บาท/ เดือน  
7.  สถานท่ีอยูอาศัย 
 (  ) 1. บานพักสวนตัว    (  ) 2. บานเชา 
 (  ) 3. คอนโดมิเนียม   (  ) 4. อพาทเมนท/หอพัก 
8. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 (  ) 1. 1 - 2 คน    (  ) 2.  3-4 คน 
 (  ) 3. 5 - 6 คน    (  ) 4. 7 คนข้ึนไป 
 
สวนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการรานซักอบรีด 
9.  โดยปกติทานใชบริการรานซักอบรีดจากท่ีใด 
 (  ) 1.ศูนย / รานซักรีดอิสระ   (  ) 2.หอพัก/อพารทเมนท 
 (  ) 3.หางสรรพสินคา/ศูนยการคา  (  ) 4.บริเวณอาคารสํานักงาน 
 (  ) 5. อ่ืน ๆ      
10. ทานนิยมใชบริการซักอบรีดในชวงเวลาใดมากท่ีสุด  
 (  ) 1. ชวง 6.00 – 11.59 น.  (  ) 2. ชวง 12.00-17.00 น. 
 (  ) 3. ชวงเย็นหลัง 17.00 น. 
11.ทานนิยมใชบริการซักอบรีดประเภทใด 
 (  )  1.ใชบริการเฉพาะซักอบรีดอยางเดียว 
 (  )  2. ใชบริการซักแหงอยางเดียว 
 (  )  3.ใชบริการท้ังซักอบรีดและซักแหง  
12. เหตุผลสําคัญท่ีทานใชบริการธุรกิจซักอบรีดมากท่ีสุด 
 (  ) 1. ไมมีเวลาวาง    (  ) 2. ไมมีคนซักรีดให 
 (  ) 3. ผามีขนาดใหญ / น้ําหนักมาก (  ) 4. ตองการรีบดวน 
 (  ) 4. เนื้อผามีลักษณะพิเศษ เชน ผาไหม (  ) 5. อ่ืน  ๆ  
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13. ทานใชบริการธุรกิจซักอบรีดกี่คร้ังในหนึ่งสัปดาห 
 (  ) 1.  1 คร้ัง  (  ) 2. 2 คร้ัง 
 (  ) 3.  3 คร้ัง  (  ) 4. มากกวา 3 คร้ัง 
14. จํานวนผาโดยเฉล่ียท่ีทางสงซักอบรีดหรือซักแหงในแตละคร้ัง 
 (  ) 1.  1-5 ช้ิน   (  ) 2. 6-10 ช้ิน 
   (  )  3. 11-20 ช้ิน  (  ) 4. มากกวา 20 ช้ิน 
15. การใชบริการธุรกิจซักอบรีดของทานไดรับอิทธิพลจากบุคคลกลุมใดมากท่ีสุด 
 (  ) 1. ครอบครัว   (  ) 2.เพื่อน/แฟน 
 (  ) 3. ผูรวมงาน  (  ) 4.ญาติ/ ผูใหญท่ีนับถือ 
 (  ) 5. ตัวเอง  (  ) 6.อ่ืน  ๆ  
16. ทานคิดวารูปแบบการคิดคาบริการควรอยูในรูปแบบใดมากท่ีสุด 
 (  ) 1. ตอช้ิน   (  ) 2.  ตอกิโลกรัม 
 (  ) 3.เหมารวม  (  ) 4 .คิดราคาตามความยากงายหรือตามเน้ือผา 
 
สวนท่ี 3: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีด 
 
17.  ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดของทานเพียงใด 
 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีเกีย่วของ มาก

ท่ีสุด 
มาก กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

ปจจัยดานบริการ(คุณภาพการใหบริการ)           

1.บริการดี/รวดเร็ว           

2. ซักสะอาด/รีดผาเรียบ           

3. ความหลากหลายของการบริการ เชน ซักเส้ือผา ผาหม 
ผามาน พรม เปนตน 

        
  

4.ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจัก           

5. ความนาเช่ือถือของราน           



 63 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีเกีย่วของ มาก

ท่ีสุด 
มาก กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

ปจจัยดานราคา           

1.  ราคากับคุณภาพมีความเหมาะสมกัน           

2. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับรานอ่ืน           

3. ชําระโดยการหักบัญชีรายเดือน/กรณีใชบริการเหมา
จายรายเดือน 

        
  

4. รับชําระดวยบัตรเครดิต           

ปจจัยดานการจัดจําหนาย           

1. ท่ีตั้งของรานอยูใกลท่ีพัก           

2. สถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ           

3. มีบริการรับ-สงถึงบาน/ท่ีทํางาน           

4. รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย)           

5. เวลาเปดใหบริการในชวงกลางคืน (19.00-21.00 น.)           

6. ติดตอรานไดตลอด 24 ช่ัวโมง           

7. มีพื้นที่ใหลูกคานั่งรอ           
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด           

1.มีสวนลด/ของแถมสําหรับสมาชิก           

2.มีการทําแพ็คเกจราคาประหยัด           

3. มีบริการเสริม เชน ซอมแซมเส้ือผา           

4. มีการโฆษณาทางส่ือตาง           

 5.มีเว็บไซตของรานเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการ           

6.มีปายโฆษณาขนาดใหญ           

7 มีประกันความเสียหาย           

ปจจับดานบุคลากร/พนักงาน           

1. มีพนักงานมีอัธยาศัยและสุภาพ           

2.พนักงานมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการซักอบรีด           

3.พนักงานมีความถูกตองในการใหบริการ           
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ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีเกีย่วของ มาก

ท่ีสุด 
มาก กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

4.พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาของลูกคา          

5.พนักงานมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ           

6.พนักงานแตงกายสุภาพ            

ปจจัยดานกระบวนการ           

1.ความถูกตองในการรับ-สงเส้ือผา          

2.ความตรงตอเวลาในการรับ-สงเส้ือผา           

3.ความถูกตองในการคิดคาบริการ           

4.ความรับผิดชอบเม่ือทําผาสูญหาย           
ปจจัยดานลักษณทางกายภาพ/ส่ิงแวดลอม           

1. ความสะอาดและความเปนระเบียบของราน           

2. รานมีขนาดใหญ และกวางขวาง           

3.การออกแบบและตกแตงภายในรานมีความทันสมัย           

4.บรรยากาศภายในรานไมแออัด           

5.มีการติดปานรานอยางชัดเจน/เห็นไดงาย           
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