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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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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เสื้อผาเปนหนึ่งในปจจัยสี่ ที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยโดยใน
เริ่มแรกมนุษยไดใชสิ่งที่หามาไดจากธรรมชาติ เชน ใบไม หนังสัตว ขนนก มาเปนเครื่องหอหุม
รางกาย ซึ่งวัตถุประสงคเริ่มแรกของการมีเครื่องแตงกายคือเพื่อใชตอบสนองความตองการในการ
ดําเนินชีวิตใชสําหรับปกปดรางกายและทําใหรางกายเกิดความอบอุน ตอมามนุษยไดรูจักวิธีการตัด
และเย็บรวมถึงวิวัฒนาการตาง ๆ ในการดัดแปลงเครื่องหอหุมรางกายจากธรรมชาติใหมีความ
เหมาะสมและสวยงามตลอดจนสภาพทางภูมิศาสตรที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่
กรุงเทพมหานครในปจจุบันเปนสังคมของคนทํางาน และดวยสภาพเศรษฐกิจเปนยุค
ของการแขงขัน ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมปจจุบันเปนไปอยางเรงรีบ ผูคนสวนใหญ
ต อ งออกไปทํ า งานนอกบ า นและทํ า งานพิ เ ศษเพื่ อ หารายได เ สริ ม ต อ งการความคล อ งตั ว และ
เปลี่ยนแปลงไปสูความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสบายมากขึ้น ประกอบกับสังคมเมืองมีการ
ขยายตั ว อย างรวดเร็ ว ที่ อยู อาศั ย อยูกันแบบกระจุก ตั วโดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานครมีบา นพัก
คอนโดนิเนียม อาคารที่พักอาศัยเกิดขึ้นอยางมากมาย ลักษณะสังคมในปจจุบันมีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตในลักษณะกระจุกตัว โดยเฉพาะบุคคลที่พักอาศัยในเขตคอนโดมิเนียม หองเชา อยูกันใน
ลักษณะสังคมเดี่ยว ครอบครัวมีขนาดเล็กลงทําใหมีเวลาในการทํางานบานลดนอยลง โดยเฉพาะ
การซักรีดเสื้อผาซึ่งถือเปนงานที่ตองใชเวลาและความพิถีพิถัน ถึงแมวาในปจจุบันจะมีเครื่องซักผา
ที่ชวยอํานวยความสะดวกในกิจกรรมซักผาแลวแตก็ยังมีคนอีกจํานวนไมนอยไมมีเวลาแมกระทั่ง
จะซักผาและทําความสะอาด เสื้อผาเครื่องนุงหมดวยตนเอง สิ่งเหลานี้ทําใหบุคคลกลุมนี้ หันมาใช
บริการซัก อบ รีด โดยกลุมบุคคลเหลานี้ยอมที่จะเสียสละเงิน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 2553)
ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุใหธุรกิจรานซัก อบ รีด เขามามีบทบาทในการเปนทางเลือกของผู
ที่ตองการความสะดวกสบายในปจจุบันไดเปนอยางดี เพราะสามารถตอบสนองความตองการ
ขั้นตอนพื้นฐานของลูกคาที่ใชบริการซักอบรีด เชน 1) ความสะดวกสบายของการสงและการรับผา
2) เสื้อผาที่สะอาดในทุก ๆ สัมผัส ไมเฉพาะการมองเห็นวาผาสะอาดเทานั้น แตตองรวมไปถึง
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สัมผัส วาผานุมกลิ่นหอมสดชื่นผาขาวตองขาวสะอาด ผาสีตองสีสด ไมเหม็นอับ และมีการรับรอง
ความสะอาดตาง ๆ 3) การจัดสงผาครบตามจํานวน ไมสลับกับลูกคารายอื่น 4) การบริการที่ดี และ
5) คาใชขจายเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับจากการบริการเปนตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 2551)
จากการสํารวดรานซักอบรีดในประเทศไทย มีกวา 2,000 ราน แบงเปนรานซัก อบ รีด
ระบบการซักน้ํารอนละ 90 และระบบการซักแหงรอยละ 10 (เกษมสุข ชินะพัฒนวงศ 2551: 54 )
ภาวะการแขงขันตลาดธุรกิจ ซัก อบ รีด จําเปนตองเรงปรับกลยุทธการสรางมาตรฐานใหมเพื่อ
รองรับความตองการของลูกคาที่ตองการความสะอาดที่ไดมาตรฐาน โดยใหความสําคัญกับคุณภาพ
ของงานและการสงมอบผาที่ตรงเวลา เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาที่มาใชบริการ ผูใชบริการ
รานซัก อบ รีด แบงไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมนักศึกษาที่ใชบริการซัก อบ รีด จะอาศัยอยูตาม
หอพัก อพารตเมนท และคอนโดมิเนียม และกลุมคนทํางาน ซึ่งอาศัยอยูตามแหลงชุมชน เชน ใน
หมูบาน อพารตเมนท คอนโดมิเนียม ทั้งสองกลุมมีกําลังซื้อในระดับปานกลางถึงระดับสูงโดย
สามารถจ า ยเงิ น เพื่อ แลกกั บ การบริ ก ารที่อํ า นวยความสะดวกและรวดเร็ ว ให กับ ตนเอง แม ใ น
ภาพรวม ตลาดซั ก อบรี ด ยั ง มี ก ารขยายตั ว แต ข ณะเดี ย วกั น ผู ป ระกอบรายใหม ๆ ได เ กิ ด ขึ้ น
ตลอดเวลา สภาพการแขงขันของธุรกิจซัก อบ รีดมีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุน
คอนขางนอย ขั้นตอนการดําเนินงานไมยุงยากมากนัก (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 2551) ปจจัยเหลานี้เองจูงใจใหผูประกอบการรายใหมเขามาลงทุนในธุรกิจซัก อบ รีด
มากขึ้นดวยเหตุผลของการเขาถึงพฤติกรรมและการเขาใจความตองการของผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญ
ในการทํ า ธุ ร กิ จ ในยุ ค ป จ จุ บั น ซึ่ ง มี ก ารแข ง ขั น กั น สู ง จึ ง จํ า เป น ต อ งอาศั ย ข อ มู ล ว า มี ป จ จั ย ทาง
การตลาดอะไรบางที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดโดยในการศึกษาครั้งนี้จะ
เปนประโยชนทางวิชาการสําหรับผูประกอบการ ธุรกิจซึ่งสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภค
และนํามาเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม และตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคใหไดมากขึ้น เพื่อเปนขอมูลใหกับผูสนใจที่จะลงทุนประกอบกิจการซักอบรีด
นําไปใชในการพิจารณาและประยุกตใชในธุรกิจซัก อบ รีด
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานครเปนเขตชุมชนเมือง ที่มีความเจริญเติมโตสูง โดยแบง
เขตการปกครองเปน 3 แขวง คือ แขวงหวยขวาง แขวงบางกะป และแขวงสามเสนนอก (สํานักงาน
เขตหวยขวาง 2553) มีความหนาแนน 5,118 คน/ตร.กม.ประชากรทั้งสิ้น 77,029 คน ชาย 35,603 คน
หญิง 41,426คน เปนเขตที่มีแหลงที่พักอาศัยสูง ไมวาจะเปนหอพัก อพารตเมนท บานเชา หองเชา
รวมถึ ง เป น เขตที่ มี อ าคารชุ ด มากถึ ง 53 แห ง (กรมที่ ดิ น 2552) ถื อ เป น เขตที่ มี อ าคารชุ ด สู ง ใน
กรุง เทพมหานคร เปน เขตที่ มีบ า นเชา อพาร ต เมน ท รวมถึงมี ก ารเติ บ โตของเมื อง เปน เขตที่ มี
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รถไฟฟาใตดินผาน มีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีอาคารสํานักงาน ทั้งยังมีโครงการอาคาร
ชุดที่กําลังกอสรางอีกจํานวนมากซื่งประชากรที่พักอาศัยในเขตหวยขวางเหลานี้สวนใหญเปน
กลุมเปาหมายที่ตองการรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสะดวกสบายจึงถือเปนแหลงตลาดขนาด
ใหญของธุรกิจรานซักอบรีดเพราะมีความตองการใชบริการสูงยิ่งเปนเขตพื้นที่ที่นาสนใจในการ
ทําการศึกษา
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารร า นซั ก อบรี ด ของผู บ ริ โ ภคในเขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการศึกษาจะทําใหผูประกอบการธุรกิจรานซักอบรีด สามารถวางแผน
กลยุทธทางดานการตลาดไดอยางเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง
ตลอดจนใหความรูแกผูที่ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจรานซักอบรีดอีกดวย
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการราน
ซักอบรีดของผูบริโภค
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภค
กกกกกกกก3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บริการรานซักอบรีดของผูบริโภค
ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู
ศึ ก ษาได เ ลื อ กใช วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิง ปริ ม าณที่ มี รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจโดยได กํ า หนดขอบเขต
การศึกษาไวดังนี้
1. ขอบเขตเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได แหลงที่อยู ที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขต
หวยขวาง โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการซัก อบ รีด ไดแก ที่ไหน อยางไร
ความถี่ จํานวนครั้งในการใชบริการ และสวนประสมทางการตลาด ไดแก รูปแบบ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการขาย ชองทางในการจัดจําหนาย พนักงาน ดานกระบวนการ และ
ดานลักษณะทางกายภาพ/สิ่งแวดลอม
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2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาคือกลุมคนที่ ทํางานและพักอาศัย
อยูในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 20ปขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 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 ) ซึ่งกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 400 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา
การศึกษาใชตัวแปร 2 ดาน คือ
3.1 ปจ จัย สว นบุคคล ได แ ก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึก ษา อาชี พ
ระดับรายได สถานที่อยูอาศัย
3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก 1. ดานผลิตภัณฑ 2. ดานราคา 3. ดาน
การจัดจําหนาย 4. ดานสงเสริมการตลาด 5. ดานบุคลากร/พนักงาน 6. ดานกระบวนการ 7. ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ( สิ่งแวดลอม) ที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบรีด
4. ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา
ศึกษาในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเขตหวยขวางถือเปนเขตชุมชน
เมือง ที่มีความเจริญเติมโตสูง โดยแบงเขตการปกครองเปน 3 แขวงคือ แขวงหวยขวาง แขวงบาง
กะป และแขวงสามเสนนอก (สํานักงานเขตหวยขวาง 2553) มีความหนาแนน 5,118 คน/ตร.กม.
เปนเขตที่มีแหลงที่พักอาศัยสูง รวมถึงเปนเขตที่มีอาคารชุดมากถึง 53 แหง (กรมที่ดิน 2553) ถือเปน
เขตที่มีอาคารชุดสูงมากในกรุงเทพมหานคร มีการเติบโตของเมืองสูง เปนเขตที่มีรถไฟฟาใตดิน
ผานสะดวกในการเดินทางทั้งยังมีโครงการอาคารชุดที่กําลังกอสรางอีกจํานวนมากซื่งประชากร
เหลานี้สวนใหญเปนกลุมเปาหมายที่ตองการรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น
ซึ่งถือเปนแหลงตลาดขนาดใหญของธุรกิจรานซักอบรีดเพราะมีความตองการใชบริการสูงยิ่งเปน
เขตพื้นที่ที่นาสนใจในการทําการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยได
กําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยอาศัยแนวความคิดทางดานประชากรศาสตร และทางดาน
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สวนประสมทางการตลาดมาเปนตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของ
ผูบริโภค ในเขตหวยขวาง
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. ระดับรายได
7. สถานที่อยูอาศัย

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

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การเลือกใชบริการ
รานซักอบรีด

พฤติกรรมการใชบริการ
รานซักอบรีด
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นิยามศัพท
1. ผูบริโภค หมายถึง ประชาชนที่นําเสื้อผาอุปกรณเครื่องนุงหมตาง ๆ มาใชบริการซัก
อบรีด
2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลง
ที่อยู ของประชากรในกลุมตัวอยาง
3. ผา หมายถึง เสื้อผาเครื่องนุมหม ชุดเครื่องนอน ผาหม รวมถึงตุกตา
4. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกใชบริกา
รานซัก อบ รีด เชน ความถี่ในการใชบริการ คาใชจายในการใชบริการ ตราสินคา
5. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด 7 อยางที่สรางขึ้นม
เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก
ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ใหไดรับความพึงพอใจ อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได เชน สินคา บริการ สถานที่ ฯลโดยที่
ผลิตภัณฑนั้น ๆ จะตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะทําใหผลิตภัณฑนั้น ๆ
ขายได
ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ถือเปนตนทุนในการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคโดยที่ผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของ
ผลิตภัณฑนั้น ๆ ถาคุณคาสูงกวาราคาจึงจะตัดสินใจซื้อ
ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางของชองทางการจัดจําหนายจากผูผลิต
ไปยังผูบริโภคในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ โดยผานสถาบันตลาดที่นําผลิตภัณฑนั้น ๆ สู
ตลาดเปาหมาย รวมทั้งกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง กาคลังสินคา
และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง เปนตน
การสงเสริ มการตลาด หมายถึง การติด ตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลของผลิตภัณ ฑ
ระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อแจงขาวสาร จูงใจ สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมีเครื่องมือที่
ชวยในการติดตอสื่อสารทางการตลาด ทั้งจากพนักงานขายรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ
ดานบุคลากร/พนักงาน หมายถึงบุคลากร จะมองในสวนของพนักงานในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน
การพูดจา มารยาท การแตงกาย ฯลฯ
ดานกระบวนการ/การใหบริการ หมายถึง สิ่งเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตของ
ธุรกิจบริการ ซึ่งก็คือ กระบวนการ/ขั้นตอน/ประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคาโดคํานึงถึง
ความพึงพอใจสูงสุดขอลูกคา
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ดานลักษณะทางกายภาพ/สิ่งแวดลอม หมายถึง ภายนอก ปจจัยจะเกี่ยวของกับสวน
ที่สัมผัส/จับตองไดของการใหบริการและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของพื้นที่ใหบริการ ซึ่งจะมีผลตอความ
ประทับใจของลูกคาเชน การมีปายโฆษณาติดอยูหนารานในตําแหนงที่โดดเดน ฯลฯ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใช
บริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร
3. แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ
4. ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ รานซักอบรีด
5. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเขตหวยขวาง
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคเปนองคประกอบสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การตลาดเนื่องจากการเขาถึงความตองการของผูบริโภคทําใหหนวยธุรกิจนําขอมูลที่ไดไปใชในการ
สรรหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ การทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคนอกจากจะมีอิทธิพลตอ
การกําหนดกลยุทธทางการตลาด แลวยังทําใหสามารถสื่อสารและตอบสนองกับกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
ความหมายของพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคเป น เรื่ อ งที่ ก ว า งมากได มี ผู ใ ห ค วามหมายของ
พฤติกรรมผูบริโภคในดานตาง ๆ กันไวดังนี้
พฤติกรรมผูบริโภคในความหมายที่ Schiffman and Kanuk (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ 2546 : 192) ใหไว หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซื้อ การใช การ
ประเมินผล ในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขาจากแนวคิดตาง ๆ
ดังกลาวขางตนนี้ อาจสรุปไดวา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการ ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจของเขาเหลานั้น
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กกกกกกกกการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
จากแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ก ล า วมาข า งต น ทํ า ให เ ห็ น ว า การศึ ก ษาและการวิ เ คราะห
พฤติกรรมของผูบริโภคเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับนักการตลาดเนื่องจากเปาหมายของการตลาดใน
ปจจุบันคือการเขาถึงผูบริโภคและการสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับผูบริโภคซึ่งการวิเคราะห
พฤติกรรมของผูซื้อจะยึดหลัก 7Os เพื่อตอบคําถาม 6 Ws และ 1 H ดังนี้คือ
ตารางที่ 1 การวิเคราะหพฤติกรรมของผูซื้อจะยึดหลัก 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 ที่เกี่ยวของกับการซื้อ(organizations)

ผูบริโภคซื้อเมื่อไหร (when)

โอกาสในการซื้อ (occasion)

ผูบริโภคซื้อที่ไหน (when)

ชองทางหรือแหลงที่ซื้อ (outlet)

ผูบริโภคซื้ออยางไร (how)

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (operation)

ที่มา : Kotler Philip, Marketing management : Analysis, Planning, Implementation and Control
9th Ed. (New Jersey : Prentice – Hall, 1977), 172.
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ
การใชของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคล กลุม หรือองคการ เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและ
พฤติกรรมการซื้อ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ
คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who?, What?,
Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย
Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations
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ตารางที่ 2 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค (7Os)
คําถาม (6Ws และ 1H)
คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
1. ใครอยูในตลาด
ลักษณะกลุมเปาหมายทางดาน
กลยุทธการตลาด 4P’s ประกอบดวย
เปาหมาย (who?)
ประชากรศาสตร
กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด
ภูมิศาสตร
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด
จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห
ทีเหมาะสมและสามารถสนองความ
พฤติกรรมศาสตร
พึงพอใจของกลุมเปาหมายได
2. ผูบริโภคซื้ออะไร
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ
กลยุทธดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย
(what?)
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑหลัก
ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของ รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การบรรจุ
ผลิตภัณฑและความแตกตางที่เหนือกวา ภัณฑ ตราสินคา รูปแบบบริการ คุณภาพ
คูแขง
ลักษณะนวัตกรรมผลิตภัณฑควบ
ผลิตภัณฑที่คาดหวังศักยภาพ
ผลิตภัณฑความแตกตางทาง
การแขงขัน ประกอบดวย ความแตกตาง
ดานผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน และ
ภาพลักษณ
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อผูบริโภค
กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธดาน
(why?)
ซื้อสินคาเพื่อสนองความตอง
ผลิตภัณฑ กลยุทธการสงเสริมการตลาด
การของเขาดานรางกายและดานจิตวิทยา ประกอบดวย กลยุทธการโฆษณา การ
ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขาย
พฤติกรรมการซื้อ คือปจจัยภายในหรือ การใหขาว การประชาสัมพันธ
กลยุทธดานราคา กลยุทธดานชอง
จิตวิทยา
ทางการจัดจําหนาย
ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีสวนรวม
บทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลใน กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ
ในการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อประกอบดวย
การโฆษณา และ (หรือ) กลยุทธ
(who?)
ผูริเริ่ม
การสงเสริมการตลาดโดยใชกลุมอิทธิพล
ผูมีอิทธิพล
ผูตัดสินใจซื้อ
ผูซื้อ
ผูใช
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ตารางที่ 2 (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H)
คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
5. ผูบริโภคซื้อ
โอกาสในการซื้อ เชน ชวงเดือนใดของ กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม
เมื่อไหร
ป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใด การตลาด เชน ทําการสงเสริมการตลาด
(when?)
ของเดือน ชวงเวลาใด ของวัน โอกาส เมื่อใดจึงจะสอดคลองกับโอกาสในการ
พิเศษ หรือเทศกาล วันสําคัญตาง ๆ
ซื้อ
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน ชองทางหรือแหลง ที่ผูบริโภคไป
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย บริษัทนํา
(where?)
ทําการซื้อเชนหางสรรพสินคา ซุปเปอร ผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมายโดยการ
มารเก็ต รานขายของชํา บางลําพู พาหุรัด พิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร
สยามแสควร
เปนตน
7. ผูบริโภคซื้อยางไร ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
(How?)
1. การรับรูปญหา
สงเสริมการตลาด ประกอบดวย
2. การคนหาขอมูล
การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย
3. การประเมินทางเลือก
การสงเสริมการขาย การใหขาว และการ
4. ตัดสินใจซื้อ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง
5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,
2546), 193-194.
สรุปไดวา จากทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผูบริโภค กลาวไว สามารถนําใช
ประโยชนไดวาการที่จะสามารถตอบสนองความตองการใชบริการของรานซัก อบ รีด ไดนั้นควร
ตองมีการศึกษากลุมเปาหมายวากลุมลูกคาเปนใคร สิ่งที่ลูกคาตองการคืออะไร วัตถุประสงคในการ
ซื้อเพื่ออะไรใครมีสวนรวมในการตัดสินใจใชบริการ ผูที่ตองการใชบริการ ตองการใชบริการ
เมื่อไหร ใชบริการที่ไหน และใชอยางไร เพื่อนํามาพัฒนาบริการใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาของ
ธุรกิจ
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แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร
ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ตัวแปรหลักที่สําคัญคือประชากรในการศึกษาซึ่งเปน
กลุมตัวอยาง ซึ่งนักการตลาดไดคาดการณไววากลุมตัวอยางเหลานี้มีแนวโนมที่จะเปนลูกคาใน
อนาคต การสํารวจถึงความตองการของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันออกไป สามารถทําใหทราบไดวา
กลุมตัวอยางแตละกลุมมีความตองการหรือมีการตอบสนองตอสินคาและบริการแตกตางกันหรือไม
คุณลักษณะของผูบริโภคที่แตกตางกันจะมีความสัมพันธกับการตอบสนองในสินคาและบริการ
อยางไร โดยการแบงกลุมตัวอยางตามคุณลักษณะของผูบริโภคสําหรับการทําการศึกษาครั้งนี้จะใช
ลักษณะทางประชากรศาสตรเขามาเปนตัวแปรตนในการทําการวิจัย
ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว
สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะนํามา
พิ จ ารณาเพื่ อ แบ ง ส ว นตลาด เพราะทํ า ให ส ามารถเห็ น ลั ก ษณะของกลุ ม ตั ว อย า งได ชั ด เจน ใน
การศึกษานี้ศึกษาตัวแปรดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ และรายได โดยนํามาเชื่อมโยงกับ
ความตองการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภค ซึ่งสามารถเขาถึง
และมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีแนวโนม
สัมพันธกันอยางใกลชิดในความสัมพันธเชิงเหตุและผล
1. เพศ (Sex) เปนตัวแปรที่มีความสําคัญในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภคมาก
เพราะเพศที่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู และการตัดสินใจในเรื่องการเลือกสินคาที่บริโภค
ตาง ๆ กัน โดยมากเกิดจากสาเหตุในเรื่องของการไดรับการเลี้ยงดูการปลูกฝงนิสัยมาตั้งแตในวัย
เด็กโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผูชาย และเด็กผูหญิงที่แตกตางกันอยาง
มาก โดยสวนใหญเด็กผูชายจะถูกเลี้ยงใหมีความกลาแสดงออกและมีความรับผิดชอบเพื่อจะไดเปน
หัวหนาครอบครัวตอไป สวนเด็กผูหญิงจะถูกเลี้ยงดูในลักษณะที่ใหสงบเสงี่ยม และเปนผูตามหรือ
เปนภรรยาที่ดี ทําใหมีพฤติกรรมที่มีแนวโนมในการไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น จากที่กลาวมาจึง
อาจกล า วได ว า ในสั ง คมไทยเพศชายมี แ นวโน ม ที่ จ ะเป น ผู ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารของ
ครอบครัวมากกวาเพศหญิง โดยเฉพาะสินคาที่เปนเครื่องใชไฟฟาและเทคโนโลยีสูง ถึงแมวาใน
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานสังคมวัฒนธรรมไปบางแตก็ยังคงมีความแตกตางในพฤติกรรม
การซื้อของเพศหญิงและเพศชายอยูไมนอย
2. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกัน จะมีความตองการในสินคาและบริการที่
แตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น สวนกลุม
ผูสูงอายุ จะสนใจสินคาที่เ กี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซึ่งหากแบงชวงกลุมอายุ ออกเปนกลุมตาม
พฤติกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกันสามารถแบงออกเปนกลุม ๆ ไดดังนี้

13
2.1 กลุมวัยกลางคนจนถึงกลุมผูสูงอายุ คือผูที่มีอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไป โดยกลุมนี้
ในปจจุบันจะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคสินคาและบริการจากยุคที่ผานมา กลาวคือจะมี
อํานาจในการตัดสินใจในการบริโภคมากกวาเมื่อกอนเนื่องจากมีรายได และมีการวางแผนการ
ลงทุนที่ดี มีความทันสมัยและรับฟงขาวสารขอมูลอยูสม่ําเสมอก ลุมวัยกลางคนและผูสูงอายุ มี
แนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อสินคาและบริการจากประสบการณและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากกวา
การเชื่อขอมูลภายนอก เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย และสวนใหญอิทธิพลของคนใน
ครอบครัวจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อของคนกลุมนี้ต่ํากวาคือกลุมวัยกลางคนและกลุมผูสูงอายุมี
แนวโนมจะตัดสินใจซื้อสินคาที่รูจักและตรายี่หอที่คุนเคยมากกวาการจะยอมรับสิ่งใหม นอกจากนี้
ยังพบวากลุมนี้มีความออนไหวในเรื่องราคานอย โดยยินดีจายแพงขึ้นสําหรับสินคาหรือบริการที่ดี
2.2 กลุ ม หนุ ม สาวจนถึ ง วั ย กลางคน คื อ ผู ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 20-45 ป คนกลุ ม นี้ มี
เหตุ ผ ลในการจั บ จ า ยใช ส อยมากขึ้ น ไม ค อ ยยึ ด ติ ด กั บ ตราสิ น ค า ที่ ห รู ห รื อ มี ร าคาแพง โดยมี
พฤติกรรมที่นาสนใจคือ เลือกตามยี่หอของตนเอง คนกลุมนี้มองสินคาตรายี่หอที่ถูกลงกวาตรายี่หอ
หรูที่นินมใชในกลุมคนมีเงิน สวนหนึ่งอาจเปนเพราะอํานาจซื้อไมเพียงพอ แตสิ่งที่กลุมนี้แสดง
ออกมาไมไดอยูในลักษณะที่มีปมดอย แตพยายามสรางแนวโนมของกลุมตนเองวาตรายี่หอที่เลือก
เปนตัวแทนของความทันสมัย และสรางความรูสึกเชิงลบกับตรายี่หอหรู ๆ วาเปนเรื่องไรสาระ
ของคนรวย
2.3 กลุมวัยรุน คือผูที่มีอายุระหวาง 13-22 ป คนกลุมนี้คอนขางมีอํานาจในการ
ตัดสินใจซื้อสูง และใชเวลาในการตัดสินใจซื้อสั้น ไมคอยรอบคอบในการซื้อ เพราะรายไดทั้งหมด
ส ว นใหญ ม าจากผูป กครอง วั ย รุ น มั ก มี พ ฤติก รรมรวมตั ว กั น เป น กลุ ม โดยสมาชิ ก ในกลุ ม จะมี
อิ ท ธิ พ ลต อ กั น และกั น ในการสร า งค า นิ ย มและรู ป แบบแนวคิ ด ใหม เช น การแต ง ตั ว สถานที่
ทองเที่ยว รวมถึงทั้งชนิดและตราสินคาของสินคาที่ซื้อ โดยดาราวัยรุนที่ชื่นชอบทั้งดาราไทยและ
ดารา ตางประเทศลวนมีอิทธิพลทางออมตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยาราง หรือเปนหมาย ซึ่งในอดีตถึง
ปจจุบันเปนเปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญ
มากยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการ
ซื้อที่แตกตางกัน เชน ผูที่หยาราง หรือเปนหมาย จะเลือกแตงกายดวยเสื้อผาที่หรูหรา ทันสมัย มี
เอกลักษณสวยงามเหนือระดับ
4. การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูง มีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูง
กวาผูที่มีการศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมที่จะบริโภคสินคาที่มีคุณภาพมากกวา
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5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน เกษตรกร หรือ ชาวนาก็จะซื้อสินคาที่จําเปนตอการ
ครองชีพและสินคาที่เปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ สวนพนักงานที่ทํางานในบริษัทตาง ๆ สวน
ใหญจะซื้อสินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ ขาราชการก็จะซื้อสินคาที่จําเปน นักธุรกิจก็จะซื้อสินคา
เพื่อสรางภาพพจนใหกับตนเอง เปนตน นักการตลาดจะตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัท
เปนที่ตองการของกลุมอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม
6. รายได (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances)
สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ สถานภาพ
เหลานี้ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการ
ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจการซื้อ คนที่มี
รายไดต่ําจะมุงซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนที่มีรายไดสูง
จะมุงซื้อสินคาที่มีคุณภาพดีและราคาสูงโดยเนนที่ภาพพจนตราสินคาเปนหลัก
7. การศึ ก ษา อาชี พ และรายได นั้ น มี แ นวโน ม สั ม พั น ธ กั น อย า งใกล ชิ ด ใน
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล เชนบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพที่สามารถสราง
รายไดสูงกวาบุคคลที่มีการศึกษาต่ํากวา
สรุปไดวา ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตรมีผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อสินคาไมวาจะเพศ อายุ สถาภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ลวนสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคา/บริการ ดังนั้นหากตองการทําธุรกิจดาน ราน ซัก อบ รีด ยอมควรตองทํา
ความเขาใจกับลักษณะดานตาง ๆ ดวยเพื่อนําเสนอบริการใหตรงกับลักษณะตาง ๆ ของกลุมลูกคา
ไดอยางเหมาะสม
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ
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) และนอกจากนั้นยังตอง
อาศัยเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติมประกอบดวย (5) บุคคล (People) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การจูงใจเพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน มี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท (6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
(7) กระบวนการ (Process) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและตองสรางคุณคาใหเกิดขึ้น ไดแก รายการที่ใหบริการ เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในกา
ใหบริการ
2. ราคา (Price) หมายถึง ตนทุนที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
รวมถึงความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรม ซึ่งตองจายพรอมราคาของสินคาที่
เปนตัวเงิน ไดแก อัตราคาบริการ คาบริการเสริมตาง ๆ
3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของที่จะนําเสนอบริการใหแก
ลูกคา ซึ่งตองพิจารณาในสวนของที่ตั้ง สถานที่ในการบริการใหแกลูกคา ชองทางในการนําเสนอ
การใหบริการแกลูกคาที่สามารถเขาถึงลูกคาไดงาย ไมตองใชความยากลําบากในการมาขอรับ
บริการ รวมทั้งมีคาใชจายนอยที่สุด ซึ่งในปจจุบันรูปแบบในการนําเสนอบริการมีการใชเครื่องมือ
ไปรษณีย การสื่อสารโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือโทรศัพท ทําใหสามารถใหบริการแกลูกคา
ไดมาก
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซื้อ การสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งการสงเสริมการตลาดเพื่อให
5. บุคคล (People) หมายถึง องคประกอบที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจดังนั้นตองอาศัย
การสรรหา การฝกอบรม การจูงใจเพื่อสรางความพอใจใหแกลูกคาเพื่อใหเกิดความแตกตางจากคู
แขงขัน พนักงานตองมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการแกไขปญหาใหลูกคาได
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การแสดงใหลูกคามองเห็น
คุณคาและรูสึกพึงพอใจในการใหบริการไดแก สภาพชองทางการใหบริการ ลักษณะการแตงกาย
ของพนักงาน อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในสถานประกอบการที่ผูใชบริการ
สามารถมองเห็นจากภายนอกและสรางความประทับใจใหแกลูกคา
7. กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสง
บริการใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคาประกอบดวย ความรวดเร็วในการใหบริการ
การตอบรับจากพนักงานในการแกไขปญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาดเปนตน ทั้งหมดจะสงผลตอ
ความรูสึกนึกคิดของลูกคาซึ่งมาใชบริการทั้งสิ้น กระบวนการบริการจึงถูกยอมรับวามีความสําคัญ
ตอธุรกิจบริการสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาได
สรุปไดวา ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (ผลิตภัณฑ,
การจัดจําหนาย, การสงเสริมการตลาด, ราคา, ดานบุคคล, ดานกระบวนการ, ลักษณะทางกายภาพ)
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหากผูประกอบการเขาใจเรื่องสวนประสมทาง
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การตลาดบริ การสามารถนํามาพัฒนาบริการของรานใหสามารถตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมายไดอยางตรงจุดเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจ
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจราน ซักอบรีด
ธุ ร กิ จ ร า นซั ก อบรี ด เป น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป ด ขึ้ น เพื่ อ ให บ ริ ก าร ซั ก ผ า รี ด ผ า ทุ ก ประเภท ที่
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการที่ตองการความสะดวกสบาย ความสะอาด ความรวดเร็ว
โดยยอมจายเงินเพื่อแลกกับบริการที่คิดวาคุมคา โดยโครงสรางของธุรกิจราน ซักอบรีด ในประเทศ
ไทยอาจแบงกลุม
1. วิธีการบริหารจัดการเปน 2 กลุม คือ
1.1 รานซักอบรีดที่บริหารจัดการโดยเจาของ เนื่องจากรานซักอบรีดเปนธุรกิจที่ไม
ตองใชคนดูแลมากนักเพราะการทํางานของเครื่องซักผาสวนใหญจะเปนระบบอัตโนมัติ เพียงกดปุม
Start เครื่องสามารถทํางานในตัวไดเลยแมธุรกิจนี้จะใชคนไมมาก แตสิ่งที่สําคัญคือ เจาของจะตองมี
การจัดระบบการบริหารพนักงาน โดยอาจจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบงานใหเปนคน ๆ ไป โดย
แบงพนักงานภายในรานออกเปน 2 ฝาย ประกอบดวย ฝายผลิตและฝายตอนรับลูกคา ตัวอยางเชน
รานขนาดตึกแถว 1 คูหา ควรมีฝายตอนรับลูกคา 1 คน และฝายผลิต 3 คน แบงเปนแผนกซัก 1 คน
แผนกรีด 2 คน แผนกซักจะทําหนาที่แยกเสื้อผาและซัก สวนแผนกรีดจะทําหนาที่รีดเสื้อผาอยาง
เดียวอยางไรก็ตาม พนักงานทุกคนจะตองทํางานทุกอยางภายในรานได โดยเฉพาะการซักและการ
รีดเพื่อไมใหเสื้อผามีรอยเลอะเปรอะเป??อน อันเนื่องมาจากสีเสื้อผาอื่น ผาไหม หรือรีดไมเรียบ สิ่ง
เหลานี้ผูประกอบการควรฝกอบรมพนักงานทุกคน เพื่อใหการบริการเปนมาตรฐานเดียวกันทุกครั้ง
1.2 รานซักอบรีดในรูปของแฟรนไชส โดยมีการทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกัน
ภายใตเครื่องหมาการคาหรือบริการ เทคนิคการตลาด ซึ่งบริษัทแมมีอํานาจในการควบคุมหนวย
ธุรกิจนั้นเพื่อแลกกับการไดรับชําระคาธรรมเนียมและคารอยัลตี้จากบริษัทสมาชิก ธุรกิจแฟรนไชส
จึงเปนวิธีหนึ่งในการขยายตลาด และชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจ ซึ่งจะตองเสียคาธรรมเนียม
แรกเขา (Franchise Fee) คือ คาตอบแทนที่เปนจํานวนเงินที่แนนอน ซึ่งจะจายกอนเริ่มดําเนินงาน
คารอยัลตี้ (Loyalty Fee) เปนคาตอบแทนที่ตองจายอยางตอเนื่องตาสัดสวนของผลการดําเนินงาน
ซึ่งอาจเรียกเก็บเปนเปอรเซ็นต ตอเดือน หรือ ตอป จากยอดขาย หรือ ยอดสั่งซื้อสินคา คาสงเสริม
การตลาด (Advertising Fee / Marketing Fee) เปนคาธรรมเนียมที่ตองจายอยางตอเนื่องตามสัดสวน
ของการดําเนินงาน เพื่อนําไปใชสําหรับการโฆษณา
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ขอดีของธุรกิจแฟรนไชสคือเปนธุรกิจที่ขายความสําเร็จ ดังนั้นการดําเนินงาน
จึงมีความเสี่ยงต่ําเนื่องจาก แฟรนไชซอรซึ่งเปนเจาของสิทธิ และเปนผูคิดคนวิธีการทําธุรกิจจนมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ ทําการขายสิทธิการดําเนินกิจการ และถายทอดวิทยาการการทําธุรกิจตาง ๆ
ใหแก แฟรนไชสซี หรือผูรับสิทธิอยางใกลชิด ขอเสีย คือ แฟรนไชสซี จะตองจายคาตอบแทนการ
ใชสิทธินั้น เชน คาธรรมเนียมแรกเขา (Franchise Fee) รวมทั้ผลตอบแทน หรือคารอยัลตี้ (Loyalty
Fee) จากผลประกอบการดวย ซึ่งทําใหกําไรจากการประกอบกิจการของแฟรนไชสซึ่งลดลง
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2553)
2. ความตองการของตลาดธุรกิจรานซักอบรีด
ในชวงป 2550 – 2551 ธุรกิจซักรีดไดลงทะเบียนเบอรโทรศัพทในหนังสือ Yellow
Page มีจํานวน 348 แหงทั่วประเทศ โดยอยูในเขตกรุงเทฯ จํานวน 130 แหง ในปจจุบันมีอาคารที่
พัก คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นอยางมากมายโดยเฉพาะตามเสนทางรถไฟฟา รถไฟใตดิน รวมไปถึงมี
เซอรวิสอพารทเมนตมากมาย มากกวารอยโครงการและคนรุนใหมมักนิยมเลือกแหลงที่พักอาศัยใน
อาคารคอนโดมิเนียมสูงใจกลางเมืองเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางและไปทํางานมากขึ้น
ซึ่งเมื่อคนรุนใหมนิยมเลือกอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมที่มีขนาดคอนขางเล็ก คับแคบ ประกอบกับมี
เวลานอยไมมีเวลา ตองการความสะดวกสบายและตองการการพักผอนมากขึ้นทําใหธุรกิจซัก อบ
รีดสามารถเขามาตอบสนองความตองการได รวมทั้งยังมีกลุมโรงแรมซึ่งถือเปนกลุมลูกคาของราน
ซักอบรีดบางสวน โรงแรมสวนใหญที่เปดใหมมักมีขนาดเล็กลง อยูในใจกลางเมือง จะตัดแผนกซัก
รีดออกเนนไปใชบริการรานซักรีดนอกโรงแรมเพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยงเปลี่ยนดานพฤติกรรม
ของคนเมืองทําใหธุรกิจรานซักอบรีดมีความตองการสูง (เกษมสุข ชินะพัฒนวงศ 2551)
3. ลูกคากลุมเปาหมายของธุรกิจรานซักอบรีด แบงเปนกลุมใหญไดดังนี้
3.1 กลุ ม นั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช บ ริ ก ารซั ก อบรี ด จะอาศั ย อยู ต าม หอพั ก
อพารตเมนท คอนโดมิเนียม เปนตน กลุมนี้มีกําลังซื้อในระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยสามารถ
จายเงินเพื่อแลกกับการบริการที่อํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหกับตนเอง
3.2 กลุมคนทํางาน คนทํางานที่ใชบริการซักอบรีด จะอาศัยอยูตามแหลงชุมชน
เชนในหมูบาน อพารตเมนท คอนโดมิเนียม เปนตน กลุมนี้มีกําลังซื้อในระดับปานกลางถึงระดับสูง
และแมคนทํางานจะสามารถจายเงินเพื่อแลกกับการบริการที่อํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหกับ
ตนเองได แตพฤติกรรมของคนกลุมนี้จะใชจายเฉพาะที่จําเปนเทานั้น
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3.3 กลุมที่เปน.กิจการที่ตองใชผาหรือเสื้อผามาก ๆ ซึ่งการซักอบรีดเองมีความ
ยุงยากและตองควบคุมใหเปนระบบ ตัวอยางเชน ธุรกิจโรงแรม รีสอรท โรงแรม โรงงาน เปนตน
4. ธุรกิจรานซักอบรีดแบงเปน 2 ประเภท คือ
4.1 บริการซักแหง (ดวยนํ้ายาซักแหง) เสื้อผาที่ใชบริการซักแหง สวนมากเปน
เสื้อผาที่ตัดเย็บดวยผาไหม ผาลินิน ผา แกว ผาชีฟอง ผาลูกไม เปนตน เพราะผาเหลานี้ตองการความ
พิถีพิถันในการซักรีดมากกวาผาชนิดอื่น ๆ
4.2 บริการซักนํ้า (ซัก อบ รีด) เสื้อผาที่มักใชบริการแบบซักนํ้า สวนมากเปนเสื้อผาที่
ตัดเย็บมาจากผาฝาย ผาเทโร ผา อองฟองส เปนตน ผาเหลานี้ไมตองการความพิถีพิถันในการซักมากนัก
5. อัตราคาบริการซักอบรีด แบงเปน 3 ลักษณะ คือ
5.1 อั ต ราค า บริ ก ารต อ เดื อ น วิ ธี นี้ จ ะกํ า หนดจํ า นวนชิ้ น ผ า ที่ ส ง ซั ก รี ด ด ว ย เช น
คาบริการ 350 บาท ตอผา 40 ชิ้น เปนตน การเก็บอัตราคาบริการซักอบรีดในลักษณะนี้ ก็ตอเมื่อราน
มีลูกคาประจําเปนจํานวพอสมควร
5.2 อัตราคาบริการตอชิ้น ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อผาที่สงซักรีดดวย ปกติราคาจะ
ตกชิ้นละประมาณ 10 บาทขึ้นไป อยางเชน เสื้อเชิ้ต กางเกงกระโปรง ชิ้นละ 10 บาท (ราคานี้รวมคา
รีดแลว) ถาเปนผาปูที่นอนผา หมผานวม ผืนละ 30 บาท การเก็บคาบริการซักอบรีดในลักษณะนี้ ก็
ตอเมื่อรานมีลูกคาขาจรเปนสวนใหญ
5.3 อัตราคาบริการเปนกิโลกรัม ราคาคาบริการที่ลูกคาตองจาย ขึ้นอยูกับนํ้าหนัก
ของผาเปนสําคัญ ราคาในทองตลาดตกประมาณกิโลกรัมละ 20 – 30 บาท (ราคานี้รวมคารีดแลว)
การเก็บอัตราคาบริการในลักษณะนี้ เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดใหญที่รับซักผาเปนปริมาณมากการ
แขงขัน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2553)
ปจจุบันสภาพการแขงขันขันของธุรกิจซักอบรีดมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากซักอบ
รีดเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนคอนขางนอย ขั้นตอนการดําเนินงานก็ไมยุงยากเหมือนแตกอน ปจจัย
เหลานี้เองจูงใจใหผูประกอบการรายใหมเขามาลงทุนในธุรกิจซักอบรีดกันมาก นอกจากปญหา
จํานวนคูแขงขันในตลาดที่เพิ่มขึ้นแลว ความเจริญกาว หนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเครื่องซักผา
หยอดเหรียญที่ตอนนี้ไดรับความนิยมอยางมาก ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหธุรกิจซักอบรีดเริ่มมี
แนวโนมไมคอยสดใสเทากับที่ผานมา เพราะเมื่อเทียบราคาซักตอชิ้นแลว การซักผาแบบหยอด
เหรียญจะคอนขางถูกกวาดังนั้นควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ซักอบรีดใหมากขึ้นเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับผูประกอบธุรกิจและผูที่สนใจในการทําธุรกิจ
รานซักอบรีด
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเขตหวยขวาง
เขตหวยขวาง (Khet Huai khwang) ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงหวยขวาง เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 พิกัด 13°46′36″N, 100°34′46″E
เขตห ว ยขวาง เป น 1 ใน 50 เขตการปกครองของ กรุงเทพมหานคร อยู ใ นกลุมเขต
กรุ ง เทพกลาง ถื อ เป น แหล ง การค า การบริ ก าร และแหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น มาก (วิ กิ พี เ ดี ย
สารานุกรม 2553)
ที่ตั้งและอาณาเขตของเขตหวยขวาง
0

1

ภาพที่ 1

2

การแบงเขตการปกครองประกอบดวยพื้นที่เขตปกครอง แขวงหวยขวาง แขวงบางกะป
และแขวงสามเสนนอก
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ทิศเหนือ ติดตอกับเขตจตุจักรเริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางแนวขอบทางของถนน
รัชดาภิเษกดานตะวันออกกับคลองน้ําแกวฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกตามคลองน้ําแกวฝงเหนือ
บรรจบกับคลองน้ําแกวฝงตะวันออก
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตบางกะปเริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางคลองน้ําแกวฝงเหนือ
กับคลองลาดพราวฝงตะวันออกไปทางทิศใตตามคลองแสนแสบฝงตะวันออก ถึงแนวคลองแสน
แสบฝงเหนือที่ปากคลองตัน
ทิศใต ติดตอกับเขตคลองเตยเริ่มตนจากคลองแสนแสบฝงเหนือที่ปากคลองตันไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวคลองแสนแสบฝงเหนือบรรจบแนวขอบทางของถนนอโศก-ดินแดง ดาน
ตะวันออก
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตราชเทวีและเขตดินแดงเริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางคลอง
แสนแสบฝงเหนือกับแนวขอบทางของถนนอโศก-ดินแดง ดานตะวันออก ไปทางทิศเหนือตาม
แนวขอบทางของถนนอโศก-ดินแดง และถนนรัชดาภิเษกดานตะวันออกบรรจบกับคลองน้ําแกวฝง
เหนือ เขตหวยขวางมีพื้นที่เปนที่ราบลุม มีคลองน้ําแกว คลองลาดพราวและคลองแสนแสบ ถนน
อโศก-ดินแดง ถนนรัชดาภิเษก เปนเสนกั้นอาณาเขต
ปจจุบันเปนเขตที่มีอัตราขยายตัวในดานการกอสรางและประชากร อยางรวดเร็ว
(สํานักงานเขตหวยขวาง 2553 )
ถนนสายสําคัญของเขตหวยขวาง ไดแก ถนนรัชดาภิเษก, ถนนพระราม 9, ถนน
ลาดพราว, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย, ถนนประชาอุทิศ, ถนนวัฒนธรรม, ถนนเพชรพระราม, ถนน
เพชรบุรี, ถนนประดิษฐมนูธรรม, ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ, ถนนเทียมรวมมิตร, ถนนเพชรอุทัย
โดยมีชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 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 ที่ตั้ง ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป
2. โรงพยาบาลพระราม 9 ที่ตั้ง ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป
3. โรงพยาบาลเพชรเวช ที่ตั้ง ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
3

4
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4. โรงพยาบาลคลองตัน ที่ตั้ง ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
5. โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่ตั้ง ซอยศูนยวิจัย 7 แขวงบางกะป
6. โรงพยาบาลเซนตคาลอส ที่ตั้ง ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงหวยขวาง
ประวัติศาสตร
เขตหวยขวาง ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2516
โดยแยกพื้นที่การปกครองมาจาก เขตพญาไท 2 แขวง คือ แขวงหวยขวางและแขวงบางกะป จากนั้น
ในป พ.ศ. 2521 ไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนแขวงดินแดงจากเขตพญาไทและแขวงสามเสนนอกจาก
เขตบางกะปมารวมกับเขตหวยขวาง และโอนพื้นที่บางสวนของเขตไปรวมกับเขตพญาไท เพื่อจัด
ขนาดพื้นที่และจํานวนประชากรของแตละเขตใหมีความเหมาะสม ทําใหเขตหวยขวางมีพื้นที่
ปกครอง 4 แขวง จนกระทั่งในป พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขต
หวยขวาง โดยแยกแขวงดินแดงไปจัดตั้งเปน เขตดินแดง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 2553)
การแบงเขตการปกครอง
เขตหวยขวางแบงหนวยการปกครองยอยออกเปน 3 แขวง ไดแก แขวงหวยขวาง แขวง
บางกะป แขวงสามเสนนอก
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบานในเขตหวยขวางแบงตามแขวง
แขวง
ทองถิ่นเขตหวยขวาง
หวยขวาง
บางกะป
สามเสนนอก

จํานวน (หลัง)
43,415
12,205
12,053
19,157
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชากรในเขตหวยขวางแบงตามแขวง
แขวง
ทองถิ่นเขตหวยขวาง
หวยขวาง
บางกะป
สามเสนนอก

ชาย
35,603
9,929
8,079
17,595

จํานวนประชากร
หญิง
41,426
11,660
8,858
20,908

รวม
77,029
21,589
16,937
38,503

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วีรยา จอมภักดี (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลต อผูบริโภคในการตั ด สินใจเลือกใชบริก ารรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มี
ประเด็ น ในการศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต อ ผู บ ริ โ ภคในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ผลจากการศึ ก ษาพบว า ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อยู ใ นกลุ ม ช ว งอายุ 21-30 ป มี วุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,00110,000 บาท จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลในระดับมากตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เรียง
ตามคาเฉลี่ยคะแนนจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในขณะที่ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยคะแนนในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแตละปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ ความสะอาดของผา ปจจัยดานราคาคือ ราคา
คาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ ปจจัยดานการจัดจําหนายคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่
พัก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยัด ปจจัยดานบุคคลคือพนักงาน
มีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของ
เครื่องซักผา/อุปกรณ และปจจัยดานกระบวนการคือ ความถูกตองของการสงผาคืน
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สรุ ป ได ว า ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต อ ผู บ ริ โ ภคในการตั ด สิ น ใจ
เลือ กใช บริการรา นซั ก อบ รี ด ในเขตเทศบาลนครเชีย งใหม โดยป จ จั ย ที่มีผลตอการตั ด สิน ใจ
เลื อ กใช บริ การร า นซั ก อบ รี ด มากที่สุด คือ ดา นกระบวนการ ดา นบุ คคล ดานราคา และด าน
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ
ปฏิภาณ ภมรสูต (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชบริการเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญของผูใชบริการในอําเภอเมือง จ.เชียงใหม มีประเด็นในการศึกษาพฤติกรรมการ
ใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญของผูใชบริการในอําเภอเมือง 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 พบวาผูตอบแบบสอบถามเคยใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ และปจจุบันก็ยัง
ใชบริการอยู มีเหตุผลที่ตัดสินใจใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ คือไมมีเวลาซักผาเอง
เหตุผลที่นําเสื้อผาไปซักโดยใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญคือไมมีเวลาซักเสื้อผาเอง
รูปแบบของเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญที่นิยมใชบริการคือแบบฝาเปดดานบน ความถี่โดยเฉลี่ยน
ในการใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ 1 ครั้งตอสัปดาหจํานวนชิ้นของเสื้อผาที่นําไปซัก
คือ 11-15ชิ้น ชวงเวลาที่นิยมใชบริการคือ 18.01-21.00 น.วันที่นิยมใชบริการคือวันอาทิตย โดยไป
ใชบริการดวยตนเอง ทําการตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตนเอง บริเวณที่ไปใชบริการบอยที่สุดคือ
ภายในบริเวณที่พัก รูจักสถานที่ใชบริการโดยการพบเห็นสถานที่ใหบริการเอง คาใชจายในการใช
บริการแตละครั้งคือ 20 บาทและยี่หอของเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญที่ใชบริการเปนประจําคือ
อิเล็คโทรลักซ
ผูบริโภคใหความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการเลือกใช
บริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญในเรื่องตาง ๆ เฉลี่ยในระดับมาก ตามลําดับ ไดแกดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด สวนปจจัยอื่นที่ผูบริโภค
ใหความสําคัญในระดับปานกลางถึงมาก ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม
ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยดานเศรษฐกิจ
ป ญ หาในการใช บ ริ ก ารเครื่ อ งซั ก ผ า แบบหยอดเหรี ย ญในระดั บ ปานกลางทุ ก ด า น
ตามลําดับไดแก ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานการสงเสริม
การตลาด และปญหาดานราคา
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สรุปไดวา พฤติกรรมการใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญของผูใชบริการใน
อําเภอเมือง จ.เชียงใหม ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญคือดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัฒฑ และดานการสงเสริม
การตลาด เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากที่สุดหานอยที่สุด
คุณาวุฒิ สุทธิภิรมยรัก (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใช บริการซักอบรีดของคนทํางาน : กรณีศึกษาพนังงานธนาคารพาณิชยไทยใน
กรุ งเทพมหานคร วั ตถุประสงคของการทํางานวิจัยเพื่อศึกษาปจ จัย ขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอ
พฤติกรรมในการใชบริการซักอบรีด ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชบริการซักอบรีด ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการซักอบรีดของคนทํางานธนาคารพาณิชยไทย
ในเขตกรุงเทพฯ ตามลักษณะปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวน
คนที่พักอาศัยรวมกัน รายไดเฉลี่ยตอเดือน การมียานพาหนะสวนตัวและลักษณะที่อยูอาศัย
ผลการวิจัย พบวาเพศชายมีความถี่ในการใชบริการซักอบรีดตอเดือนมากกวาเพศหญิง
และเพศชายมีปริมาณผาที่สงซักอบรีด (ชิ้น) มากกวาเพศหญิง
อายุ พบวา บุคคลในวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุนอยกวา 25 ป มีระยะเวลา
ใชบริการซักอบรีดนอยกวาบุคคลในวัยทํางานอายุ 36-45 ป และบุคคลในวัยทํางานอายุ 36-45 ป มี
ระยะเวลาใชบริการซักอบรีดนอยกวาบุคคลในวัยทํางานอายุ 46-55ป
บุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯ ที่มีอายุ 36-45 ป มีระยะเวลาการใชบริการซักอบรีด
นอยกวาบุคคลในวัยทํางานที่มีอายุ 46-55 ป
ระดับการศึกษา พบวาบุคคลในวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรีมีคาใชจายซักอบรีดตอเดือนนอยกวาบุคคลในวัยทํางานที่มี ระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี
สถานภาพสมรส พบวาบุคคลในวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรส
โสดมีระยะเวลาใชบริการซักอบรีดสั้นกวาบุคคลในวัยทํางานมีสถานภาพสมรสแลวและมีบุตร
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาบุคคลในวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีระยะเวลาใชบริการซักอบรีดสั้นกวาบุคคลในวัยทํางานที่
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,000-40,000 บาท และสูงกวา 40,000 บาท ตามลําดับ
สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการซักอบรีดของ
คนทํางาน : กรณีศึกษาพนังงานธนาคารพาณิชยไทยในกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 46-55 ป มีระยะเวลาการใชบริการซักอบรีดมากที่สุด คนสมรสและมีบุตรแลวใชบริการ
รานซักอบรีดมากกวาคนโสด รายไดเฉลี่ยสูงกวา 40,000 บาท
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ปาริชาติ อรุณวรากรณ (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชบริการเครื่อง
ซั ก ผ า แบบหยอดเหรี ย ญของผู บ ริ โ ภคในเขตห ว ยขวาง มี ป ระเด็ น ในการศึ ก ษาคื อ เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติก รรมการใช บ ริ ก ารเครื่ อ งซัก ผ า แบบหยอดเหรี ย ญและศึ ก ษาส ว นผสมทางการตลาด ที่ มี
อิทธิพลในการเลือกใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง อายุชวง 21-25 ป ระดัการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี อาชีพนักศึกษารายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางสวนมากประมาณ 5,000-7,500
บาท กลุมตัวอยางสวนมากสถานภาพโสด พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการเครื่องซักผาแบบ
หยอดเหรียญแบงเปนกลุมที่ใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ กับกลุมผูที่ไมเคยใชบริการ
เครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ โดยในกลุมผูที่ใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญอยูแลวนั้น
สวนใหญรูจักเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญจากเพื่อนหรือคนรูจัก โดยกลุมตัวอยางสวนมากใช
บริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญจาก หอพัก อพารตเมนท คอนโดมิเนียม คอรท ซึ่งไดรับความ
สะดวกสบายในการใชบริการ ดวยคาบริการ 20 บาทตอครั้ง ความถี่ในการใชบริการสวนมากใช
บริการ 1-2 ครั้งตอสัปดาห ในชวงเวลา 17.01-23.00 น. ดวยปริมาณผา 8-12 ชิ้นตอครั้ง โดยสาเหตุ
การใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญเนื่องจากเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญมีความสะดวก
รวดเร็วในการใชบริการและใกลสถานที่ที่พักอาศัยของกลุมตัวอยางพฤติกรรมผูบริโภคในการใช
บริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ สําหรับผูที่ไมเคยใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีสาเหตุในการไมใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ เนื่องจากกลุม
ตัวอยางสวนมากมีเครื่องซักผาอยูแลว และคิดวาเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญไมสะอาด สวนใน
อนาคตยังไมแนใจวาจะใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญหรือไม
สวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ คือ
คุณภาพของเครื่องซักผา ราคา และทําเลที่ตั้ง มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครื่องซักผาแบบ
หยอดเหรียญมาก สวนการโฆษณาและการสงเสริมการขายนั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
เครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญในระดับปานกลาง
สรุปไดวา พฤติกรรมการใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในเขต
หวยขวาง กลุมลูกคาสวนใหญที่ใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญเปนกลุมนักศึกษา ที่พัก
อาศัยอยูในหอพัก อพารตเมนท เปนสวนใหญ เนื่องจากความสะดวกสบายในการใชบริการ โดย
สวนผสมทางการตลาดที่สําคัญที่สงผลตอการเลือกใชเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญมากคือดาน
คุณภาพของเครื่องซักผา ราคา ทําเลที่ตั้ง
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โสภิตา ลิ้มพงษ (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธุรกิจซักอบรีด ราน Mrs. Laundry ประเด็นการศึกษา คือศึกษาการใชบริการธุรกิจ
ซักอบรีด ราน Mrs. Laundry และศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการราน Mrs. Laundry ผลการศึกษา กลุมตัวอยางนิยมใชบริการซักอบรีดในเวลา
17.00 น. มากที่สุด สาเหตุของการมาใชบริการซักอบรีด คือ ไมมีเวลาวาง มีการใชบริการ 1 ครั้งตอ
สัปดาห จํานวนผาที่สงซักรีดในแตละครั้งประมาณ 1-5 ชิ้น โดยกลุมตัวอยางไดรับอิทธิพลจาก
บุคคลในครอบครัวและตองการรูปแบบการคิดคาบริการแบบตอชิ้นมากที่สุด
สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจใชบริการซักอบ
รีดของกลุมตัวอยางสวนใหญพิจารณาดานคุณภาพการใหบริการ โดนเนนเรื่องความสะอาดของการ
ซัก /รีดผาเรียบ การใหบริการดี/รวดเร็ว/ถูกตอง และการตรงตอเวลาในการนัดรับเสื้อผาเปนปจจัยที่
มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือการสงเสริมการตลาด โดนเนนเรื่องพนังงานมีอัทยาศัยและ
สุภาพ พนังงานมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการซักอบรีด ดานราคาและการชําระเงิน เนนเรื่องราคา
สมเหตุ สมผล พิ จ ารณาด า นสถานที่ เนน การเดิน ทางสะดวก/มีที่ จ อดรถสะดวก เปน ป จ จัย ที่ มี
ความสําคํญมากตามลําดับ
สรุปไดวา การศึกษาปจจัยที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจซักอบรีด
ราน Mrs. Laundry ปจจัยทางการตลาดมีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการซัก อบ รีด โดย
ใหความสําคัญดานคุณภาพในการใหบริการ ความสะอาด/รีดผาเรียบ บริการดี/รวดเร็ว และการ
ตรงตอเวลาในการนัดรับสงเสื้อผา เปนปจจัยที่สําคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ซัก อบ รีด

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภค
ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ที่มี
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวม
ขอมูล และการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. วิธีการสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู ที่ ใ ช บ ริ ก ารร า นซั ก อบ รี ด ในเขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมใชบริการซักอบรีด โดยใหทางรานซักใหในระบบการซักน้ํา ทั้งนี้
ไมรวมถึงบริการซักแหง และเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากไมทราบ
จํานวนผูที่ใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตหวยขวางอยางชัดเจน จึงไดกําหนดขนาดตัวอยางของ
กลุมตัวอยาง ใชสูตรของยามาเน (Yamane 1967 : 86) กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนกลุมตัวอยาง
0.05 หรือรอยละ 5 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในระดับความเชื่อมั่น 95% โดยทําการสุมตัวอยาง
แบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยในเขตหวยขวางมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 77,029 คน
ชาย 35,603 คน หญิง 41,426 คน โดยแบงเขตการปกครองเปน 3 แขวง คือ แขวงหวยขวาง แขวง
บางกะป และแขวงสามเสนนอก (สํานักงานเขตหวยขวาง 2553) จากนั้นจึงคัดเลือกตัวอยางในแต
ละกลุมตามสัดสวนของประชากรในแตละแขวงโดยที่การสุมตัวอยางนี้จะเปนการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
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คอนโดมิเนียม ซึ่งมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางดังนี้ มีประชากรแบงตามแขวงดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนประชากรแบงตามแขวง (สํานักงานเขตหวยขวาง 2553 )
เขตหวยขวาง
1. แขวงหวยขวาง
2. แขวงบางกะป
3. แขวงสามเสนนอก
รวม

ประชากร
21,589
16,937
38,503
77,029

ในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ใชสูตรของยามาเน
(Yamane 1967 : 86) กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนกลุมตัวอยาง 0.05 หรือรอยละ 5 กําหนดขนาด
ของกลุมตั วอยางในระดับความเชื่อมั่น 95% กลุมตัวอยางทั้งหมด 77,029 ราย ซึ่งตามสูตรของ
ยามาเน (Yamane 1967 : 86) โดยมีสูตรแสดงการคํานวน ดังนี้
n =
เมื่อ

N
1+N(0.05)2

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ประชากรทั้งหมดที่ศึกษา (77,029 )
E = ความคลาดเคลือ่ นของการสุม

แทนคาในสูตร
n=

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

=

397.93 ~ 400 คน

กําหนดใหเมื่อมีกลุมตัวอยาง 77,029 รายขึ้นไป ใหใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
โดยมีการแบงแบบสอบถามตามแขวงไดดังนี้
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ตารางที่ 6 จํานวนประชากรและจํานวนแบบสอบถาม/ชุด แบงตามแขวง
เขตหวยขวาง
1. แขวงหวยขวาง
2. แขวงบางกะป
3. แขวงสามเสนนอก
รวม

ประชากร
21,589
16,937
38,503
77,029

จํานวนแบบสอบถาม/ชุด
112
88
200
400

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเอง โดยมีขั้นตอน
ในการสรางเครื่องมือดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานซักอบรีด
2. กําหนดกรอบโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิด และ
วัตถุประสงค ในการวิจัย ซึ่งไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกสวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ซึ่งเปนขอมูลดานประชากรศาสตรหรือ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือนลักษณะคําถาม
เปนคําถามปลายปดที่มีคําตอบใหเลือกตอบ รวม 8 ขอ
กกกกกกกกกกกสวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีด โดย
ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดที่มีคําตอบใหเลือกตอบ รวม 8 ขอ
กกกกกกกกกกกสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดไดแกปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร/พนักงาน กระบวนการและลักษณะทางการ
ภาพ/สิ่งแวดลอม ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนแบบประเมินคา 5 ระดับ รวม 38 ขอ โดยมี
ความหมายของแตละระดับ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมาก
คะแนน 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เห็นดวยนอย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
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เกณฑการใหคะแนน สําหรับลักษณะคําถามที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคือมากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท
โดย อยูในแบบสอบถามสวนที่ 3 ซึ่งจะกําหนดเกณฑคะแนนคําตอบดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2545 )
กกกกกกกกสําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับชั้นนั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวาง
ของชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
ความกวางของอันตรภาคชั้น =
จํานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8
กกกกกกกกเกณฑการประเมินผลใชเกณฑการประเมินผลดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกก คาเฉลี่ย 0.21–5.00 แปลความวา สําคัญมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41–4.20 แปลความวา สําคัญมาก
คาเฉลี่ย 2.61–3.40 แปลความวา ปานกลาง
คาเฉลี่ย 0.81–2.60 แปลความวา สําคัญนอย
คาเฉลี่ย 1.00–1.80 แปลความวา สําคัญนอยที่สุด
วิธีการสรางเครื่องมือ
1. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาไดตรวจสอบกอนเพื่อพิจารณา
ความสอดคลองของขอคําถามกับคุณลักษณะหรือตัวแปรที่ตองการวัดคา สอดคลองตามเปาหมาย
ของวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาหรือไม แลวทําการปรับปรุงแกไข
2. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดสอบ กับประชากรในกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรที่ศึกษา ไดแก ผูที่เลือกใช
บริการรานซักอบรีด ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยนําแบบสอบถามนี้ไป
วิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาช (Cronbach) (บุญธรรม กิจประดาบริสุทธิ์ 2547 : 266-267) ซึ่งมีคา เทากับ Alpha
0.9327 แลว นํ า แบบสอบถามที ่ไ ดร ับ กลับ คืน มาแกไ ขขอ บกพรอ งใหเ หมาะสม เมื ่อ แกไ ข
เรียบรอยแลว จึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางใหครบตามที่กําหนดไว

31
การเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามจํานวนหนึ่งชุดตอ
1 คน ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 400 ชุด โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถามกระจายไปตามสัดสวนที่ไดคํานวณ
ไว โดยทําการเก็บขอมูลกับบุคคลที่พักอาศัยและทํางานใน เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย
ผูตอบแบบสอบถามทุกคนสามารถตอบคําถามไดครบทุกคําถาม เมื่อเก็บรวบรวมเสร็จ ผูวิจัยจะทํา
การตรวจสอบ ความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ นํา
แบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีวิธีดังนี้
1. นําแบบสอบถาม ที่คัดเลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจําฉบับ เรียงลําดับจาก 001–400
2. การจัดทําคูมือลงรหัส
3. นําขอมูลทั้งหมดมาลงรหัส เพื่อวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
4. วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS มีขอมูลดังนี้
4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชวิธีหา
คาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage)
4.2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
ใชวิธีหาคาความถี่แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ
4.3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
ใชวิธีหาคาความถี่ โดยสรุปออกมาเปนคารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
คาสูงสุด และคาต่ําสุดโดยแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
สิ่งแวดลอม ทางกายภาพ
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาศึกษา 5 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 - เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553
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ตารางที่ 7 ระยะเวลาในการศึกษา
แผนงานดําเนินงานวิจัย (ม.ค.-พ.ค. 2553)
มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
ศึกษาความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา
ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
จัดเก็บและรวมรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล
สรุปผลงานวิจัย
นําเสนอผลงานวิจยั

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภค
ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม เปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการประมวลผลดวยโปรแกรม
SPSS ซึ่งดําเนินการแสดงผลการวิจัยในรูปแบบของตาราง และการบรรยายประกอบ โดยเรียงลําดับ
ผลการวิจัย ดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ซึ่งเปนขอมูลดานประชากรศาสตรหรือ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชวิธีหาคา ความถี่ แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ
กกกกกกกกสวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีด วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชวิธีหาคาความถี่ แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ
กกกกกกกกสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแกปจจัยดานราคา
ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร/พนักงาน กระบวนการและ
ลักษณะทางการภาพ/สิ่งแวดลอม วิเคราะหโดยการคํานวณ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
กกกกกกกกขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซึ่งจําแนกตาม เพศ
สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จากผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน
พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด
เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 10,00115,000 บาท อาศัยอยูในอพาทเมนท/หอพัก และมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 1-2 คน
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
165
235
400

รอยละ
41.25
58.75
100

จากตารางที่ 8 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 50 เปนเพศหญิง โดยมี
จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75 รองลงมาเปนเพศชาย โดยมีจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ
41.25
ตารางที่ 9 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา/เทากับ 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
54
168
141
37
400

รอยละ
13.5
42
35.25
9.25
100

จากตารางที่ 9 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ชวงอายุที่มีจํานวนมากที่สุดคือ
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 ปขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.25 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง/หมาย
รวม

จํานวน (คน)
308
74
18
400

รอยละ
77
18.5
4.5
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 10 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้สถานภาพที่มีจํานวนมาก
ที่สุด 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
ตารางที่ 11 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)
63
15
218
104
400

รอยละ
15.75
3.75
54.5
26
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 11 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
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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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
อาชีพอิสระ
นักเรียน/นักศึกษา
รวม

จํานวน (คน)
18
244
35
11
92
400

รอยละ
4.5
61
8.75
2.75
23
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 12 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
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
ตารางที่ 13 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดสวนบุคคล (ตอเดือน)
อาชีพ
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,001-35,000 บาท
มากกวา 35,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
27
121
46
74
19
77
36
400

รอยละ
6.75
30.25
11.5
18.5
4.75
19.25
9
100
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จากตารางที่ 13 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีรายไดตั้งแต 10,00115,000 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
ขึ้นไป 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
ตารางที่ 14 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานที่อยูอาศัย
สถานที่
บานพักสวนตัว
บานเชา
คอนโดมิเนียม
อพาทเมนท/หอพัก
รวม

จํานวน (คน)
140
65
36
159
400

รอยละ
35
16.25
9
39.75
100

กกกกกกกจากตารางที่ 14 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
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
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
7 คนขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
185
103
75
37
400

รอยละ
46.25
25.75
18.75
9.25
100
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จากตารางที่ 15 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
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 7คนขึ้นไป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25
ตามลําดับ
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีด
กกกกกกกกขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดจากผลการวิเคราะหขอมูล
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คนพบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชบริการรานซักอบรีด
จากศูนย/รานซักรีดอิสระ นิยมใชบริการซักอบรีดในชวงเย็นหลัง 17.00 น. นิยมใชบริการเฉพาะซัก
อบรีดอยางเดียว เหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดคือไมมีเวลา ใชบริการรานซักอบ
รีพ 1 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ11-20 ชิ้น ในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดมาจากตัวเอง รูปแบบการ
คิดคาบริการนิยมแบบเหมารวม
ตารางที่ 16 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรานซักรีด
ราน
1. ศูนย / รานซักรีดอิสระ
2. หอพัก/อพารทเมนท
3.หางสรรพสินคา/ศูนยการคา
4.บริเวณอาคารสํานักงาน
5. อื่น ๆ เชน ปมน้ํามัน
รวม

จํานวน (คน)
177
120
48
35
20
400

รอยละ
44.25
30
12
8.75
5
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 16 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเลือกจะมีการซักรีดที่
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 อื่น ๆ เชน ปมน้ํามัน
โรงแรม จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาในการซักรีด
เวลา
1. ชวง 6.00-11.59 น.
2. ชวง 12.00-17.00 น.
3. ชวงเย็นหลัง 17.00 น.
รวม

จํานวน (คน)
90
67
243
400

รอยละ
22.5
16.75
60.75
100

จากตารางที่ 17 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญนิยมซักรีดในชวงเย็น
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
ตารางที่ 18 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความนิยมในการซักรีด
ประเภท
1. ใชบริการเฉพาะซักอบรีดอยางเดียว
2. ใชบริการซักแหงอยางเดียว
3. ใชบริการทั้งซักอบรีดและซักแหง
รวม

จํานวน (คน)
148
130
122
400

รอยละ
37
32.5
30.5
100

จากตารางที่ 18 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญนิยมซักรีดประเภทใช
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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ตารางที่ 19 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาเหตุในการใชบริการซักรีด
เหตุผล
1. ไมมีเวลาวาง
2. ไมมีคนซักรีดให
3. ผามีขนาดใหญ / น้ําหนักมาก
4. ตองการรีบดวน
5. เนื้อผามีลักษณะพิเศษ เชน ผาไหม
รวม

จํานวน (คน)
166
94
74
56
10
400

รอยละ
41.5
23.5
18.5
14
2.5
100

จากตารางที่ 19 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีเหตุผลในการใช
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
ตารางที่ 20 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการใชบริการซักรีด
ความถี่
1.
2.
3.
4.

1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
มากกวา 3 ครั้ง
รวม

จํานวน (คน)
264
81
27
28
400

รอยละ
66
20.25
6.75
7
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 20 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญใชบริการซัก อบ รีด
1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 66.00 รองลงมาคือ 2 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 81
คน คิดเปนรอยละ 20.25 3 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 และมากกวา 3 ครั้ง
ตอสัปดาห จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 21 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนผาที่สงซักอบรีด
จํานวน (ชิ้น)
1. 1 - 5 ชิ้น
2. 6 - 10 ชิ้น
3. 11 – 20 ชิ้น
4. มากกวา 20 ชิ้น
รวม

จํานวน (คน)
77
110
158
55
400

รอยละ
19.25
27.5
39.5
13.75
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 21 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญจะมีการสงผาซักอบ
รีดในแตละครั้งประมาณ 11-20 ชิ้น จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 รองลงมาคือ 6-10 ชิ้น
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 1-5 ชิ้น จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 และมากกวา 20
ชิ้น จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 ตามลําดับ
ตารางที่ 22 แสดงจํานวน คารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอิทธิพลในการใชบริการซักอบรีด
กลุม
1. ครอบครัว
2. เพื่อน/แฟน
3. ผูรวมงาน
4. ญาติ/ผูใหญที่นับถือ
5. ตัวเอง
6. อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
146
27
28
37
162
0
400

รอยละ
36.5
6.75
7
9.25
40.5
0
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 22 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีอิทธิพลในการ
เลือกใชบริการซักอบรีดจากตัวเอง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50. ครอบครัว จํานวน 146
คน คิดเปนรอยละ 36.50 ญาติ /ผูใหญที่นับถือ 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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ตารางที่ 23 แสดงจํานวน คารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบการคิดคาบริการซักอบรีด
รูปแบบ
1. ตอชิ้น
2. ตอกิโลกรัม
3. เหมารวม
4. คิดราคาตามความยากงายหรือ
ตามเนื้อผา
รวม

จํานวน (คน)
110
85
129
76

รอยละ
27.5
21.25
32.25
19

400

100

กกกกกกกกจากตารางที่ 23 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญอยากใหมีรูปแบบการ
คิดคาบริการแบบเหมารวม จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 รองลงมาคือแบบตอชิ้น จํานวน
110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 แบบตอกิโลกรัม จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 และแบบคิด
ราคาตามความยากงายหรือตามเนื้อผา จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00 ตามลําดับ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแกปจจัยดานราคา ผลิตภัณฑ
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร/พนักงาน กระบวนการและลักษณะทางการ
ภาพ/สิ่งแวดลอม
กกกกกกกกขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบ
รีดผลจากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการ
รานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน
พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ใหระดับความสําคัญดานปจจัยดานบริการกับการซักสะอาด/
รีดผาเรียบมากที่สุด ปจจัยดานราคาใหระดับความสําคัญกับราคากับคุณภาพที่มีความเหมาะสมกัน
มากที่สุด ปจจัยดานการจัดจําหนายใหระดับความสําคัญกับที่ตั้งของรานอยูใกลที่พักมากที่สุด
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับการมีประกันความเสียหายมาก
ที่สุด ดานบุคคลากรกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับพนังงานของรานที่มีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับการซักอบรีดมากที่สุด ดานกระบวนการผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความ
ตรงตอเวลาในการรับ-สงเสื้อผามากที่สุด
ก
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ความคิดเห็นของกลุมปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการซัก
อบรีด ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ในดานตาง ๆ ประกอบดวยปจจัยดาน ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจจําหนาย การสงเสริมการจัดจําหนาย ลักษณะทางกายภาพ บุคคล และกระบวนการ ดัง
แสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 24 แสดงจํ า นวน ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิ ด เห็ น ของ
กลุมตัวอยาง เรื่องปจจัยดานการบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
1. บริการดี/รวดเร็ว
2. ซักสะอาด/รีดผาเรียบ

มากที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
158
(39.50)
235
(58.75)
82
(20.50)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
141
2
9
(35.25) (23.00) (2.25)
65
73
18
(16.25) (18.25) (4.5)
139
125
36
(34.75) (31.25) (9.00)

นอย
ที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
9
(2.25)
18
(4.50)

3. ความหลากหลายของ
การบริการ เชน ซัก
เสื้อผา ผาหม ผามาน
พรม เปนตน
4. ชื่อเสียงของรานเปนที่
9
139
137
96
19
รูจัก
(2.25) (34.75) (34.25) (24.00) (4.75)
5. ความนาเชื่อถือของ
73
203
75
49
ราน
(18.25) (50.75) (18.75) (12.25)
รวม

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
( X ) มาตรฐาน หมาย
(S.D.)
4.12

1.01

มาก

4.25

1.20

มากที่สุด

3.58

1.11

มาก

3.06

0.93

ปานกลาง

3.75

0.99

มาก

3.75

1.04

มาก

จากตารางที่ 24 พบวาปจจัยดานการบริการ ซักสะอาด/รีดผาเรียบ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมาคือดานบริการดี/รวดเร็ว มีคาเฉลี่ยคือ 4.12 ความนาเชื่อถือของราน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ความหลากหลายของการบริการ เชน ซักเสื้อผา ผาหม ผามาน พรม เปนตน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และชื่อเสียงของรานเปนที่รูจัก คาเฉลี่ยเทากับ 3.06 ตามลําดับ
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

มากที่สุด
จํานวน
(รอยละ)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
111
46
18
(27.75) (11.5) (4.50)
102
102
9
(25.50) (25.50) (2.25)
147
122
85
(36.75) (30.50) (21.25)

นอย
ที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
9
(2.25)
28
(7.00)

1. ราคากับคุณภาพมีความ 225
เหมาะสมกัน
(56.25)
2. ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบ 178
กับรานอื่น
(44.50)
3. ชําระโดยการหักบัญชี
18
รายเดือน/กรณีใชบริการ (4.50)
เหมาจายรายเดือน
4. รับชําระดวยบัตรเครดิต 36
65
157
104
38
(9.00) (16.25) (39.25) (26.00) (9.50)
รวม

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
( X ) มาตรฐาน หมาย
(S.D.)
4.36

1.08

มากที่สุด

4.08

1.13

มาก

3.11

1.02

ปานกลาง

2.89

1.07

ปานกลาง

3.61

1.17

มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 25 พบวาปจจัยดานราคา ของราคากับคุณภาพมีความเหมาะสมกัน มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.36 รองลงมาคือราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับรานอื่น คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ชําระ
โดยการหักบัญชีรายเดือน/กรณีใชบริการเหมาจายรายเดือน คาเฉลี่ยเทากับ 3.11 และรับชําระดวย
บัตรเครดิต คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด
ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
1. ที่ตั้งของรานอยูใกลที่
พัก
2. สถานที่จอดรถสะดวก
และเพียงพอ
3. มีบริการรับ-สงถึงบาน/
ที่ทํางาน
4. รานเปดทุกวัน (จันทรอาทิตย)
5. เวลาเปดใหบริการ
ในชวงกลางคืน (19.0021.00 น.)
6. ติดตอรานไดตลอด 24
ชั่วโมง
7. มีพื้นที่ใหลูกคานั่งรอ

มากที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
189
(47.25)
121
(30.25)
150
(37.50)
149
(37.25)
319
(79.75)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
94
90
27
(23.50) (22.50) (6.75)
188
63
28
(47.00) (15.75) (7.00)
131
92
18
(32.75) (23.00) (4.50)
160
55
18
(40.00) (13.75) (4.50)
77
4
(19.25) (1.00)
-

นอย
ที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
9
(2.25)
18
(4.50)
-

112
101
102
67
18
(28.00) (25.25) (25.50) (16.75) (4.50)
81
103
95
102
19
(20.25) (25.75) (23.75) (25.50) (4.75)
รวม

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
( X ) มาตรฐาน หมาย
(S.D.)
4.11

1.10

มาก

4.01

0.99

มาก

3.99

1.10

มาก

4.01

1.16

มาก

3.60

1.09

มาก

3.56

1.22

มาก

3.31

1.21

ปานกลาง

3.80

1.16

มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 26 พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พักมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.11 รองลงมา คือ ที่จอดรถสะดวกและเพียงพอและรานเปดทุกวัน (จันทรอาทิตย) คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.01 มีบริการรับ-สงถึงบาน/ที่ทํางาน คาเฉลี่ยคือ 3.99 เวลาเปด
ใหบริการในชวงกลางคืน (19.00-21.00 น.) มีคาเฉลี่ยคือ 3.60 ติดตอรานไดตลอด 24 ชั่วโมง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และมีพื้นที่ใหลูกคานั่งรอคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 ตามลําดับ

46
ตารางที่ 27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด
ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
1. มีสวนลด/ของแถม
สําหรับสมาชิก
2. มีการทําแพ็คเกจราคา
ประหยัด
3. มีบริการเสริม เชน
ซอมแซมเสื้อผา
4. มีการโฆษณาทางสื่อ
ตาง
5. มีเว็บไซตของราน
เพื่อใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับบริการ
6. มีปายโฆษณาขนาด
ใหญ
7. มีประกันความเสียหาย

มากที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
55
(13.75)
119
(29.75)
82
(20.5)
72
(18.00)
64
(16.00)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
185
95
47
(46.25) (23.75) (11.75)
123
121
28
(30.75) (30.25) (7.00)
169
75
28
(42.25) (18.75) (7.00)
55
151
103
(13.75) (37.75) (25.75)
81
152
75
(20.25) (38.00) (18.75)

นอย
ที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
18
(4.50)
9
(2.25)
46
(11.5)
19
(4.75)
28
(7.00)

27
55
177
132
9
(6.75) (13.75) (44.25) (33.00) (2.25)
179
112
73
18
18
(44.75) (28.00) (18.25) (4.50) (4.50)
รวม

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
( X ) มาตรฐาน หมาย
(S.D.)
3.53

1.06

มาก

3.79

1.11

มาก

3.53

1.26

มาก

3.15

1.15

ปานกลาง

3.20

1.14

ปานกลาง

2.90

0.91

ปานกลาง

4.04

1.20

มาก

3.45

1.14

มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 27 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การมีประกันความเสียหายมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.04 รองลงมามีการทําแพคเกจราคาประหยัดมีคาเฉลี่ยคือ 3.79 มีสวนลด/ของ
แถมสําหรับสมาชิดเทากันกับมีบริการเสริม เชน ซอมแซมเสื้อผา มีคาเฉลี่ย คือ 3.53 มีเว็บไซตของ
รานเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการ คาเฉลี่ยคือ 3.20 มีการโฆษณาทางสื่อตาง คาเฉลี่ยคือ 3.15
และมีปายโฆษณาขนาดใหญคาเฉลี่ยคือ 2.90 ตามลําดับ

47
ตารางที่ 28 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยดานบุคลากร ที่สงผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
1. มีพนักงานมีอัธยาศัย
และสุภาพ
2. พนักงานมีความรูและ
เขาใจเกี่ยวกับการซัก
อบรีด
3. พนักงานมีความ
ถูกตองในการ
ใหบริการ
4. พนักงานมี
ความสามารถในการ
แกไขปญหาของลูกคา
5.พนักงานมีจํานวน
เพียงพอตอการ
ใหบริการ
6.พนักงานแตงตายสุภาพ

มากที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
139
(34.75)
169
(42.25)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
161
64
18
(40.25) (16.00) (4.50)
150
81
(37.50) (20.25)
-

150
169
45
27
(37.5) (42.25) (11.25) (6.75)
131
186
(32.75) (46.5)

นอย
ที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
18
(4.50)
-

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
( X ) มาตรฐาน หมาย
(S.D.)
3.96

1.15

มาก

4.22

0.96

มากที่สุด

9
(2.25)

4.06

1.1

มาก

74
(18.5)

9
(2.25)

-

4.1

0.94

มาก

112
169
110
(28.00) (42.25) (27.5)

9
(2.25)

-

3.96

0.93

มาก

45
150
(11.25) (37.5)
รวม

37
(9.25)

-

3.51

0.86

มาก

3.45

1.14

มาก

168
(42)

กกกกกกกกจากตารางที่ 28 พบวาปจจัยดานบุคลากร/พนักงาน มีพนักงานมีความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการซักอบรีด คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือเทากับ 4.22 รองลงมาคือพนักงานมีความสามารถในการ
แกไขปญหาของลูกคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 พนักงานมีความถูกตองในการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ
4.06พนักงานมีอัธยาศัยและสุภาพเทากันกับพนักงานมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ มีคาเฉลี่ย
คือ 3.96 และพนักงานแตงกายสุภาพคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 ตามลําดับ

48
ตารางที่ 29 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยดานกระบวนการ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร
ระดับความคิดเห็น (คน)
มากที่สุด มาก
ปาน นอย
ปจจัยสวนประสม
จํานวน
กลาง
ทางการตลาด
(รอยละ) จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
1.ความถูกตองในการ
207
94
72
27
รับ-สงเสื้อผา
(51.75) (23.50) (18.00) (6.75)
2.ความตรงตอเวลาใน
216
103
54
27
การรับ-สงเสื้อผา
(54.00) (25.75) (13.50) (6.75)
3.ความถูกตองในการคิด 149
151
64
36
คาบริการ
(37.25) (37.75) (16.00) (9.00)
4.ความรับผิดชอบเมื่อทํา 189
85
108
9
ผาสูญหาย
(47.25) (21.25) (27.00) (2.25)
รวม

นอย
ที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
0
0
0
9
(2.25)

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
( X ) มาตรฐาน หมาย
(S.D.)
4.20

1.12

มาก

4.27

1.11

มากที่สุด

4.03

1.07

มาก

4.09

1.13

มาก

4.15

0.97

มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 29 พบวาปจจัยดานกระบวนการความตรงตอเวลาในการรับ-สงเสื้อผามี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.27 ความถูกตองในการรับ-สงเสื้อผา คาเฉลี่ยคือ 4.20 ความรับผิดชอบเมื่อทํา
ผาเสียหายมีคาเฉลี่ยคือ 4.09 และความถูกตองในการคิดคาบริการ มีคาเฉลี่ยคือ 4.03 ตามลําดับ

49
ตารางที่ 30 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยดานกายภาพ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการซักอบรีด ในเขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
1. ความสะอาดและความ
เปนระเบียบของราน
2. รานมีขนาดใหญ และ
กวางขวาง
3. การออกแบบและ
ตกแตงภายในรานมี
ความทันสมัย
4. บรรยากาศภายในราน
ไมแออัด
5. มีการติดปายรานอยาง
ชัดเจน/เห็นไดงาย

มากที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
151
(37.75)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
139
83
27
(34.75) (20.75) (6.75)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน หมาย
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
0
4.04
1.05
มาก
-

72
86
206
36
0
(18.00) (21.50) (51.50) (9.00)
45
157
106
83
9
(11.25) (39.25) (26.50) (20.75) (2.25)

3.49

0.94

มาก

3.37

1.03

ปานกลาง

82
151
112
46
9
(20.50) (37.75) (28.00) (11.50) (2.25)
82
131
112
66
9
(20.50) (3275) (28.00) (16.50) (2.25)
รวม

3.63

1.06

มาก

3.53

1.11

มาก

3.61

1.00

มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 30 พบวาปจจัยดานกายภาพ ความสะอาดและความเปนระเบียบของราน มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.04 รองลงมาคือบรรยากาศภายในรานไมแออัด คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 มีการติด
ปายรานอยางชัดเจน/เห็นไดงาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 รานมีขนาดใหญ และกวางขวาง คาเฉลี่ยเทากับ
3.49 และการออกแบบและตกแตงภายในรานมีความทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.37 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งพฤติ ก รรมและป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ
เลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งดําเนินการศึกษาเชิง
สํารวจ โดยการใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดย วิเคราะหดวยความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
ส ว นที่ 1 ผลการศึ ก ษาข อมู ลทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ข องกลุ ม
ตัวอยาง ซึ่งจําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จากผลการวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง เปน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 21-30 ป มี ส ถานภาพโสด เป น ผู มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 10,001-15,000 บาท อาศัยอยูในอพาทเมนท/
หอพักและมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ1-2คน
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของพฤติกรรมการกเลือกใชบริการรานซักอบรีดผล
การวิเคราะหขอมูลการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คนพบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชบริการรานซักอบ
รีดจากศูนย/รานซักรีดอิสระ นิยมใชบริการซักอบรีดในชวงเย็นหลัง 17.00 น. นิยมใชบริการเฉพาะ
ซักอบรีดอยางเดียว เหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการรานซักอบรีด คือไมมีเวลา ใชบริการรานซัก
อบรีด 1 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ11-20 ชิ้น ในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดมาจากตัวเอง รูปแบบ
การคิดคาบริการนิยมแบบเหมารวม
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก
ปจ จั ย ดา นราคา ผลิ ตภัณ ฑ ชอ งทางการจั ด จําหน าย การส ง เสริม การตลาด บุ ค ลากร/พนัก งาน
กระบวนการและลั ก ษณะทางกายภาพ/สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ความสํ า คั ญ ของป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การ
ตัดสินใจใชบริการซักอบรีด ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการวิเคราะหผลพบวากลุม
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ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ใหระดับความสําคัญดานปจจัยดานบริการกับการซักสะอาด/รีดผาเรียบ
มากที่สุด ปจจัยดานราคาใหระดับความสําคัญกับราคากับคุณภาพที่มีความเหมาะสมกันมากที่สุด
ปจจัยดานการจัดจําหนายใหระดับความสําคัญกับที่ตั้งของรานอยูใกลที่พักมากที่สุด ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับการมีประกันความเสียหายมากที่สุด ดาน
บุคคลากรกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับพนังงานของรานที่มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
การซักอบรีดมากที่สุด ดานกระบวนการผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความตรงตอเวลาใน
การรับ-สงเสื้อผามากที่สุด
อภิปรายผล
จากการศึกษา ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซึ่ง
จําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จากผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
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) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานซักอบรีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในกลุม
ชวงอายุ 21 – 30 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนเหมือนกัน
เนื่องจากกลุมลูกคาเปนกลุมที่เลือกใชบริการรานซักอบรีดเหมือนกันในขณะที่งานวิจัยของปาริชาติ
อรุณวรากรณ และปฏิภาณ ภมรสูต เปนการศึกษาพถติกรรมการใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอด
เหรียญ ทําใหลักษณะดานประชากรมีความแตกตางกันบางเชนระดับการศึกษา ระดับรายได แตมี
ความเหมือนกันในดานอายุ ซึ่งสวนใหญอายุอยูระหวาง 21-30 ป สถานภาพ โสด เหมือนกัน
ขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดจากผลการวิเคราะหขอมูล
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามครั้งนี้เลือกใชบริการรานซักอบ
รีดจากศูนย/รานซักรีดอิสระ นิยมใชบริการซักอบรีดในชวงเย็นหลัง 17.00 น. นิยมใชบริการเฉพาะ
ซักอบรีดอยางเดียว เหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดคือไมมีเวลา ใชบริการรานซัก
อบรีด 1 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ11-20 ชิ้น ในการเลือกใชบริการรานซักอบรีดมาจากตัวเอง รูปแบบ
การคิดคาบริการนิยมแบบเหมารวม ขอมูลที่ไดสวนใหญสอดคลองในดานชวงระยะเวลาที่ใช
บริการคือชวยเย็น 17.00 น.ขึ้นไป สาเหตุที่ใชบริการรานซักอบรีดคือไมมีเวลาในการซักผา เชน
งานวิจัยของปฏิภาณ ภมรสุตที่วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญของ
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ผูใชบริการในอําเภอเมือง จ.เชียงใหม ความถี่ที่ใชบริการ 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวนที่ซัก 11-15 ชิ้น
ตอครั้งแตไมสอดคลองกันในดานที่ผูใชบริการเครื่องซักผาหยอดเหรียญใชบริการในบริเวณที่พัก
คือ อพาร ต เม น ท คิด ค า บริ ก ารเป น ครั้ ง ครั้ง ละ 20
บาท ในขณะที่ ผ ลงานวิจั ย ครั้ งนี้ ผูต อบ
แบบสอบถามเลือกใชบริการซักอบรีดจากศูนย/รานซักรีดอิสระ นิยมคิดคาบริการแบบเหมารวม
เหตุผลที่ไมสอดคลองเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนกลุมที่มีความตองการบริการที่ตางกัน กลุมที่ใช
บริการรานซักอบรีดตองการใหมีการรีดผาดวยในขณะที่กลุมที่ใชบริการเครื่องซักผาตองการซักผา
เพียงอยางเดียวไมไดเนนที่การรีดผาอาจดวยวาคาใชจายในการใชบริการที่แตกตางกัน
ขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานซักอบ
รีดผลจากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการ
รานซักอบรีดของผูตอบแบบสอบถามจากการศึกษา พบวาปจจัยทางการตลาดไดแก ปจจัยดานราคา
ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร/พนักงาน กระบวนการและ
ลักษณะทางการภาพ/สิ่งแวดลอมระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการซักอบ
รีด ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองในแตละประเด็นซึ่งสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได ดังนี้ กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ใหระดับความสําคัญดานปจจัยดานบริการกับ
การซักสะอาด/รีดผาเรียบมากที่สุด ปจจัยดานราคาใหระดับความสําคัญกับราคากับคุณภาพที่มี
ความเหมาะสมกันมากที่สุด ปจจัยดานการจัดจําหนายใหระดับความสําคัญกับที่ตั้งของรานอยูใกล
ที่พักมากที่สุด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับการมีประกัน
ความเสียหายมากที่สุด ดานบุคคลากรกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับพนังงานของรานที่มี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการซักอบรีดมากที่สุด ดานกระบวนการผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับความตรงตอเวลาในการรับ-สงเสื้อผามากที่สุด
สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิตา ลิ้มพงษ (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่
ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจซักอบรีด ราน Mrs. Laundryปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจใชบริการกลุมตัวอยางสวนใหญเนนเรื่องความสะอาดของ
การซัก/รีดผาเรียบ ใหบริการดี/รวดเร็ว การตรงตอเวลาในการรับ/สงผาเปนปจจัยที่มีความสําคัญ
มากที่สุด
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วี ร ยา จอมภั ก ดี (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ส ว นประสม
การตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีด ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ
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รีด มากที่สุด คือดานกระบวนการ ดานบุคคล ดานราคา และดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย และ
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ
ในขณะที่ ง านวิ จัยของปาริชาติ อรุณ วรากรณ (2546) ไดทําการศึ ก ษาวิจัย เรื่ อง
พฤติกรรมการใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในเขตหวยขวาง ปจจัยดาน
สวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ คือ คุณภาพ
ของเครื่องซักผา ราคา และทําเลที่ตั้ง มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอด
เหรียญมาก สวนการโฆษณาและการสงเสริมการขายนั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครื่อง
ซักผาแบบหยอดเหรียญในระดับปานกลาง เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนกลุมที่ใชบริการเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญจึงใหความสําคัญกับความสะอาดของเครื่องซักผามากการซักผาสะอาด/รีดผา
เรียบ
ปฏิภาณ ภมรสูต (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชบริการเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญของผูใชบริการในอําเภอเมือง จ.เชียงใหม ใหความสําคัญดานปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ไดแกดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริม
การตลาด สวนปจจัยอื่นที่ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลางถึงมาก ไดแก ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยดานเศรษฐกิจ
จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และนําผลที่
ไดจากการวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
ความสอดคลองในแตละประเด็นซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
จากทฤษฏีโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานซักอบรีดไดวา การที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดเกิดจากสิ่งกระตุนไม
วาจะใน ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ วาสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากนอยแคไหน
จากการวิเคราะหขอมูลจะเห็ นไดวาในดานผลิตภัณฑในที่นี้คือการบริการรานซักอบรีดผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับการซักสะอาด/รีดผาเรียบมีความสําคัญมากที่สุดดังนี้การทําธุรกิจ
ซักอบรีดควรเนนที่การซักสะอาด/รีดผาเรียบเปนอันดับแรกเนื่องจากลูกคาตองการมากที่สุดในดาน
ผลิตภัณฑ ในขณะที่การใหบริการดี/รวดเร็ว และการมีบริการที่หลากหลาย เชน การซักเสื้อผา ผา
หม ผามาน พรม มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดในระดับมาก
2. ดานราคา ควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพและเปนที่ยอมรับไดของผูบริโภค จาก
การวิเคราะหขอมูลผลที่ออกมาผูตอบแบบสอบถามก็ใหระดับความสําคัญในดานราคาคือความ
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เหมาะสมระหว า งราคากั บ คุ ณ ภาพมากที่สุ ด ดั งนั้ น ในการตั้ ง ราคาควรใหมี ค วามเหมาะสมกั บ
คุณภาพที่เสนอใหกับผูบริโภค รองลงมาคือราคาควรเหมาะสมเมื่อเทียบกับรานอื่นคือไมควรมีราคา
ที่แตกตางกับรานอื่นมากเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของรานในระดับเดียวกันแตทั้งนี้และทั้งนั้น
ควรตองดูปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวยเชนคุณภาพมีความแตกตางกัน กลุมลูกคาที่แตกตางกัน ทําเล
ที่ตั้งของรานที่แตกตางกัน เปนตน
3. ดานการจัดจําหนาย ความสะดวกสบายที่ผูบริโภคสามารถไดรับจากการใชบริการ
รานซักอบรีดจากการวิเคราะหเห็นไดวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีระดับความสําคัญตอการตัดสิน
ในซื้ออยูในระดับสูงไมวาจะเปนที่ตั้งของรานควรอยูใกลที่พัก ควรมีที่จอดรถพียงพอ มีบริการรับ/
สงผาถึงบาน เปดรานทุกวัน เปดรานในชวงกลางคืน และการที่ลูกคาสามารถติดตอกับรานได 24
ชั่วโมง ตลอดจนการมีพื้นที่ใหลูกคานั่งรถ ลวนเปนปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญเชนกัน
4. ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ว า มี ค วามน า สนใจมี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ
โปรโมชั่นตาง ๆ ที่จะชวยดึงดูดผูบริโภคใหเปนที่สนใจของผูใชไดหรือไม จากผลการวิเคราะห
ขอมูลปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การมีประกันความเสียหายใหกับผูบริโภค การมีสวนลด
ใหกับสมาชิก มีการทําแพคเกจราคาประหยัด มีระดับความสําคัญมาก การโฆษณาทางสื่อตาง ๆ มี
เว็บไซตของราน มีปานโฆษณาขนาดใหญ มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในระดับกลาง จากผล
การวิเคระหที่ไดสามารนํามาใชในธุรกิจรานซักอบรีดไดโดยควรใหความสําคัญในสิ่งที่ผูบริโภคให
ความสําคัญเพื่อตอบสอนงความตองการของลูกคาไดตรงจุด
5. ด า นพนั ก งาน พนั ก งานที่ ใ ห บ ริ ก ารมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ เพี ย งพอหรื อ ไม มี ม นุ ษ ย
สัมพันธที่ดีตอผูใชบริการหรือไม จากขอมูลการวิเคราะหพบวาผูบริโภคใหระดับความสําคัญกับ
พนักงานที่มีความถูกตองในการใหบริการมากที่สุด ดังนั้นธุรกิจรานซักอบรีดควรใหความสําคัญใน
การจัดหาพนักงานและมีการฝกอบรบการทํางานใหเกิดความถูกตองในการทํางานและใหบริการแก
ลูกคาเปนสําคัญ สวนพนักงานควรมีอัธยาศัยและสุภาพ พนักงานควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การซักอบรีด สามารถแกไขปญหาใหกับลูกคา พนักงานควรมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ และ
แตงกายสุภาพลวยมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการในระดับมากดวยเชนกัน
6. ดานกระบวนการ ขั้นตอนในการใหบริการไมวาจะเปนขั้นตอนรับ-สงผา ขั้นตอน
ในการทําความสะอาด รีดผา จัดเก็บผามีความสะอาด ไดมาตราฐานหรือไม จากการวิเคราะหขอมูล
ปจจัยดานกระบวนการที่ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากที่สุดคือ ความตรงตอเวลาในการรับสงเสื้อผา รองลงมาคือความถูกตองในการรับ-สงเสื้อผา ความรับผิดชอยเมื่อทําผาสูญหายและความ
ถูกตองในการคิดคาบริการ อยูในระดับมาก
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7. ดานลักษณะทางกายภาพ/สิ่งแวดลอม ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาใหความสําคัญ
มากที่ สุ ด คื อ ความสะอาดและความเป น ระเบี ย บของร า น ดั ง นี้ ธุ ร กิ จ ร า นซั ก อบรี ด ความให
ความสําคัญในดานความสะอาดและความเปนระเบียบของราน รองลงมาคือบรรยากาศภายในราน
ไมแออัน มีปานติดหนารานเห็นไดอยางชัดเจน รานมีขนาดใหญพอเหมาะและควรมีการตกแตงราน
ใหมีความทันสมัย สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่ชวยใหบริโภคเลือกใชบริการทั้งสิ้น
จากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนสิ่งที่สรางประโยชนอยางมากตอนักการตลาด
เพื่อที่จะเขาใจความตองการของผูบริโภคใหมากยี่งขึ้นวาใครคือลูกคา ลูกคาตองการอะไร ซื้อไป
ทําไม ใครมีสวนรวมในการชวยตัดสินใจในการซื้อสินคาหรือใชบริการ ถาซื้อจะซื้อเมื่อใด ที่ไหน
อยางไร คําถามตาง ๆ เหลานี้หากสามารถหาคําตอบไดก็สามารถที่จะหาสินคาหรือบริการที่สามารถ
ตอบสนองควมาตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตองสงผลทําใหธุรกิจสามารถเติบโตไดในสภาวะ
ที่มีการแขงขันสูงในปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทํามาตรฐานในการซักรีดเพื่อใหผูใชบริการเกิดความเชื่อมั่นในการรับ
บริการ
2. ควรมีการบริการในแหลงที่งายตอการรับบริการ เชน สถานีรถไฟฟา และมีบริการ
จัดสงถึงบาน
3. ควรมีการนําระบบการบริหารคุณภาพ ตาง ๆ เขามาใชเพื่อเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบและการพัฒนาดานการบริการ ตอไปในอนาคต
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการทําวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในจํานวนที่มากขึ้น เพื่อใหมี
หนวยตัวอยางที่เหมาะสมและครอบคลุมเพียงพอ
2. ขอบเขตของงานวิ จั ย ควรมี ก ารขยายพื้ น ที่ ม ากกว า เฉพาะในเขตห ว ยขวาง ควร
ครอบคลุมไปถึงสวนอื่น ๆ ดวย เพื่อใหขอมูลมีประสิทธิภาพและมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
3. ระยะเวลาในการเก็บตัวอยางเปนระยะเวลาที่สั้นเกินไป อาจทําใหไดรับขอมูลใน
ดานปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อไมครบถวนและครอบครุมได จึงควรขยายเวลาในการศึกษา
มากขึ้น
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4. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะพื้นที่เพียงเขตหวยขวางเขตเดียว
เท า นั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง ความแตกต า งในการให บ ริ ก ารในงานประเภทเดี ย วกั น จึ ง ควรมี
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว า งจั งหวั ด อื่ น ๆ หรื อ ธุร กิ จ ประเภท ที่ มีกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานที่
คลายคลึงกั น เพื่ อทราบจุด อ อน จุดแข็งและขอดีขอเสีย ของแตละรานเพื่ อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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แบบสอบถาม
เรื่อง

พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทําเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล
ต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารร า นซั ก อบ รี ด ในเขตห ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ นํ า ไป
ประกอบการค น คว า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าการประกอบการ มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม
โปรดใสเครื่องหมาย X ลงใน ( ) หรือเติมขอความลงในชองวางหนาขอความที่ตรงกับ
ทานมากที่สุด เพียงขอเดียว
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย
2. อายุ
( ) 1. ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
( ) 3. 31 - 40 ป
3. สถานภาพ
( ) 1. โสด
( ) 3. อื่น ๆ .................
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. มัธยมศึกษา
( ) 3. ปริญญาตรี
5. อาชีพ
( ) 1. รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 3. คาขาย หรือ ทําธุรกิจสวนตัว
( ) 5. นักเรียน นักศึกษา

( ) 2. หญิง
( ) 2. 21 - 30 ป
( ) 4. ตั้งแต 41ปขึ้นไป
( ) 2. สมรส

( ) 2 . อนุปริญญา หรือ ปวส.
( ) 4. สูงกวาปริญญาตรี
( ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน
( ) 4. อาชีพอิสระ
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6. รายไดตอเดือน
( ) 1. ต่ํากวา 10,000 บาท/ เดือน
( ) 3. 15,001- 20,000 บาท / เดือน
( ) 5. 25,001- 30,000 บาท / เดือน
( ) 7.มากกวา 35,000 บาท/ เดือน
7. สถานที่อยูอาศัย
( ) 1. บานพักสวนตัว
( ) 3. คอนโดมิเนียม
8. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
( ) 1. 1 - 2 คน
( ) 3. 5 - 6 คน

( ) 2. 10,001 – 15,000 บาท / เดือน
( ) 4. 20,001 - 25,000 บาท / เดือน
( ) 6. 30,001 - 35,000 บาท /เดือน

( ) 2. บานเชา
( ) 4. อพาทเมนท/หอพัก
( ) 2. 3-4 คน
( ) 4. 7 คนขึ้นไป

สวนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการรานซักอบรีด
9. โดยปกติทานใชบริการรานซักอบรีดจากที่ใด
( ) 1.ศูนย / รานซักรีดอิสระ
(
( ) 3.หางสรรพสินคา/ศูนยการคา
(
( ) 5. อื่น ๆ
10. ทานนิยมใชบริการซักอบรีดในชวงเวลาใดมากที่สุด
( ) 1. ชวง 6.00 – 11.59 น.
(
( ) 3. ชวงเย็นหลัง 17.00 น.
11.ทานนิยมใชบริการซักอบรีดประเภทใด
( ) 1.ใชบริการเฉพาะซักอบรีดอยางเดียว
( ) 2. ใชบริการซักแหงอยางเดียว
( ) 3.ใชบริการทั้งซักอบรีดและซักแหง
12. เหตุผลสําคัญที่ทานใชบริการธุรกิจซักอบรีดมากที่สุด
( ) 1. ไมมีเวลาวาง
(
( ) 3. ผามีขนาดใหญ / น้ําหนักมาก
(
( ) 4. เนื้อผามีลักษณะพิเศษ เชน ผาไหม (

) 2.หอพัก/อพารทเมนท
) 4.บริเวณอาคารสํานักงาน

) 2. ชวง 12.00-17.00 น.

) 2. ไมมีคนซักรีดให
) 4. ตองการรีบดวน
) 5. อื่น ๆ
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13. ทานใชบริการธุรกิจซักอบรีดกี่ครั้งในหนึ่งสัปดาห
( ) 1. 1 ครั้ง
( ) 2. 2 ครั้ง
( ) 3. 3 ครั้ง
( ) 4. มากกวา 3 ครั้ง
14. จํานวนผาโดยเฉลี่ยที่ทางสงซักอบรีดหรือซักแหงในแตละครั้ง
( ) 1. 1-5 ชิ้น
( ) 2. 6-10 ชิ้น
( ) 3. 11-20 ชิ้น
( ) 4. มากกวา 20 ชิ้น
15. การใชบริการธุรกิจซักอบรีดของทานไดรับอิทธิพลจากบุคคลกลุมใดมากที่สุด
( ) 1. ครอบครัว
( ) 2.เพื่อน/แฟน
( ) 3. ผูรวมงาน
( ) 4.ญาติ/ ผูใหญที่นับถือ
( ) 5. ตัวเอง
( ) 6.อื่น ๆ
16. ทานคิดวารูปแบบการคิดคาบริการควรอยูในรูปแบบใดมากที่สุด
( ) 1. ตอชิ้น
( ) 2. ตอกิโลกรัม
( ) 3.เหมารวม
( ) 4 .คิดราคาตามความยากงายหรือตามเนื้อผา
สวนที่ 3: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีด
17. ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดของทานเพียงใด

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่เกีย่ วของ
ปจจัยดานบริการ(คุณภาพการใหบริการ)
1.บริการดี/รวดเร็ว
2. ซักสะอาด/รีดผาเรียบ
3. ความหลากหลายของการบริการ เชน ซักเสื้อผา ผาหม
ผามาน พรม เปนตน
4.ชื่อเสียงของรานเปนที่รูจัก
5. ความนาเชื่อถือของราน

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
นอย
มาก
มาก กลาง นอย
ที่สุด
ที่สุด

63
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่เกีย่ วของ
ปจจัยดานราคา
1. ราคากับคุณภาพมีความเหมาะสมกัน
2. ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับรานอื่น
3. ชําระโดยการหักบัญชีรายเดือน/กรณีใชบริการเหมา
จายรายเดือน
4. รับชําระดวยบัตรเครดิต
ปจจัยดานการจัดจําหนาย
1. ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พัก
2. สถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ
3. มีบริการรับ-สงถึงบาน/ที่ทํางาน
4. รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย)
5. เวลาเปดใหบริการในชวงกลางคืน (19.00-21.00 น.)
6. ติดตอรานไดตลอด 24 ชั่วโมง
7. มีพื้นที่ใหลูกคานั่งรอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
1.มีสวนลด/ของแถมสําหรับสมาชิก
2.มีการทําแพ็คเกจราคาประหยัด
3. มีบริการเสริม เชน ซอมแซมเสื้อผา
4. มีการโฆษณาทางสื่อตาง
5.มีเว็บไซตของรานเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการ
6.มีปายโฆษณาขนาดใหญ
7 มีประกันความเสียหาย
ปจจับดานบุคลากร/พนักงาน
1. มีพนักงานมีอัธยาศัยและสุภาพ
2.พนักงานมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการซักอบรีด
3.พนักงานมีความถูกตองในการใหบริการ

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
นอย
มาก
มาก กลาง นอย
ที่สุด
ที่สุด
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่เกีย่ วของ
4.พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาของลูกคา
5.พนักงานมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ
6.พนักงานแตงกายสุภาพ
ปจจัยดานกระบวนการ
1.ความถูกตองในการรับ-สงเสื้อผา
2.ความตรงตอเวลาในการรับ-สงเสื้อผา
3.ความถูกตองในการคิดคาบริการ
4.ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย
ปจจัยดานลักษณทางกายภาพ/สิ่งแวดลอม
1. ความสะอาดและความเปนระเบียบของราน
2. รานมีขนาดใหญ และกวางขวาง
3.การออกแบบและตกแตงภายในรานมีความทันสมัย
4.บรรยากาศภายในรานไมแออัด
5.มีการติดปานรานอยางชัดเจน/เห็นไดงาย

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
นอย
มาก
มาก กลาง นอย
ที่สุด
ที่สุด
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

น.ส.วัชรี อัศวโสภณ
282/6 ถ.วงศสวาง แขวงวงศสวง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ธนาคารซิตี้แบงค
เลขที่ 191 อ.สีลมคอมแพล็กซ ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2551

สําเร็จการศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตร สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2543-ปจจุบัน

ธนาคารซิตี้แบงก
ตําแหนง เจาหนาที่สินเชื่อ

