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บทคัดย่อ 

 
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้น

สะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา 2) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
รา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัสงขลา
และเคยใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ จ  านวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลคือ ความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ Independent T-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู ่โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการ
ถดถอยหคุณู (Multiple Regression) 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรฐัวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 15,001 - 30,000 บาท 
มีสถานะโสด  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพ ท่ีตา่งกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
รา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลาท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 นอกจากนีปั้จจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา        ซึ่งสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ด้
รอ้ยละ  33.80 (Adjusted R² = 0.338) 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซือ้, ร้านสะดวกซัก 
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ABSTRACT 
 

This research aims to identify the following 1) Demographic segmentation affecting to 

decide on choosing services at Laundromat in Songkhla. 2) Marketing mix affecting to decide on 

choosing services at Laundromat in Songkhla. Questionnaires were validated to collect data 

from 385 samples who live in Songkhla and used to choosing laundromat services. Statistics for 

testing Independent T-test and one-way variance statistics (One-way ANOVA) were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The LSD and Multiple Regression Analysis will be run 

to identify if there are any significant differences.  

Most of the samples were females,  aged 21 to 30 years old,  graduated with a 

bachelor's degree or equal, career was governmemt officer or public enterprise employee 

average income 15,001 - 30,000  baht per month, single status. 

As for the hypothesis testing, the study found that occupation differences in 

demographic affect to decide on choosing services at laundromat in Songkhla at significant 

level of 0.05. Furthermore, promotion people product and place factors in marketing mix  also 

affect to decide on choosing services at laundromat in Songkhla. These factors could explain 

33.80 % of the variance in the relationship (Adjusted R² = 0.338) 

 
Keywords: Marketing Mix, Customer Buying Decision-Making, Laundromat 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

วิถีการด าเนินชีวิตของคนในปัจจบุนัแตกตา่งไปจากเม่ือก่อนมาก ตอ้งท างานแข่งขนักบัเวลา เรง่รีบ
กับการใช้ชีวิตประจ าวัน นั่นก็เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับความ
เจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ท าใหก้ารด ารงชีวิตของมนษุยมี์การพฒันาใหท้นัสมยัมากขึน้ ส่งผลใหเ้ราตา่ง
มีเวลาส่วนตัวลดลง ตอ้งเสียเวลาไปกับการเดินทาง ตอ้งเพิ่มชั่วโมงการท างานมากขึน้ เพ่ือใหมี้รายได้
เพียงพอในการพฒันาคณุภาพชีวิต เหลา่นีล้ว้นท าใหเ้วลาส าหรบัครอบครวั เวลาส าหรบัการพกัผ่อนหายไป 
ดงันัน้คนในปัจจุบนัจึงตอ้งการสิ่งท่ีสามารถอ านวยความสะดวก และทุ่นเวลาใหก้ับพวกเขาไดเ้พ่ือรกัษา
คณุภาพเวลาสว่นตวัท่ีเหลืออยูแ่ละมีเวลาส าหรบัการพกัผอ่นมากขึน้ 

จากปัจจยัดงักล่าว ท าใหเ้กิดธุรกิจบริการหลายประเภทออกมา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้น
การอ านวยความสะดวกต่างๆใหก้ับผูบ้ริโภค อาทิ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจจองคิว ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ ธุรกิจขาย



 

 

สินคา้ออนไลน ์ซึ่งไดร้บัการตอบรบัท่ีดีอย่างตอ่เน่ืองและก าลงัเติบโตขึน้เรื่อยๆ อีกหนึ่งธุรกิจท่ีน่าสนใจ คือ 
ธุรกิจรา้นสะดวกซัก ท่ีท าให้เราไม่ตอ้งเสียเวลาไปกับการซักผา้ท่ีตอ้งใช้เวลาหลายชั่วโมงในการซักผ้า     
ตากผา้ ตอ้งดสูภาพอากาศวนัท่ีมีแดด แต่รา้นสะดวกซกั สามารถท าไดง้่าย เพียงแคห่ยอดเหรียญ รอเวลา
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก็สามารถไดเ้สือ้ผา้ท่ีสะอาดและสามารถใส่ไดเ้ลยทนัที นอกจากนีย้งัเปิดใหบ้ริการตลอด 
24 ชั่วโมง ผูบ้รโิภคสามารถมาใชบ้ริการไดต้ามเวลาท่ีสะดวก โดยไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายเงินเพ่ือซือ้เครื่องซกัผา้
ท่ีมีตน้ทุนสูง อีกทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยของคนเมือง มีพืน้ท่ีใช้สอยจ ากัด เช่น หอพัก คอนโด บา้นเช่า      
บางคนอาจจะตอ้งย้ายท่ีอยู่บ่อย ไม่สะดวกในการเคล่ือนยา้ยเครื่ องซักผ้า รา้นสะดวกซักจึงตอบโจทย  ์   
ไลฟ์สไตนก์ารใชชี้วิตของคนเมืองท่ีมีเวลาจ ากดัไดเ้ป็นอยา่งดี  

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ธุรกิจรา้นสะดวกซัก เติบโตเกือบ 2 เท่าจากปี 2562 โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
คาดว่า ปีนี ้ธุรกิจรา้นสะดวกซัก มีแนวโนม้เติบโตประมาณ 2 เท่า หรือมีสาขารวมทุกแบรนดป์ระมาณ 
2,000 สาขา จากปัจจบุนั 1,000 สาขา (หนงัสือพิมพป์ระชาชาตธิุรกิจ , 2564) 

แมว้่าธุรกิจนีจ้ะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่น่าแปลกใจท่ีบางรา้นมีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการนอ้ยมาก   
ซึ่งแตกตา่งกบัอีกรา้นท่ีใหบ้รกิารประเภทเดียวกนั แตมี่ผูม้าใชบ้รกิารอย่างหนาแน่น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในการเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา 
โดยมุง่เนน้ไปท่ีปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

สว่นประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบรหิารการตลาด แตเ่ดิมประกอบดว้ย 4 ดา้น 
ท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ 4P’s ในเวลาต่อมามีการเพิ่มองคป์ระกอบอีก 3 ดา้น เพ่ือเพิ่มใหก้ลยุทธมี์ประสิทธิภาพ
มากขึน้โดยเฉพาะกับธุรกิจบริการ เรียกว่า 7P’s ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา            
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร ผูว้ิจยัจึงท าการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกั ซึ่งเป็นธุรกิจบรกิารท่ีก าลงัเป็นนิยม  

การท่ีกิจการจะสามารถประสบความส าเร็จไดน้ัน้ จะตอ้งทราบว่าผูบ้ริโภคตอ้งการสิ่งใด และให้
ความส าคญัแตล่ะดา้นมากนอ้ยเพียงใด ในการตดัสินใจจะเลือกซือ้สินคา้และบรกิารหนึ่งๆ เพ่ือกิจการจะได้
ปรบัปรุงแตล่ะดา้นใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคและมีความสมัพนัธซ์ึ่งกันและกนั รวมไปถึง
สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบนั สรา้งความ
พึงพอใจและความประทบัใจใหก้ับผูบ้ริโภคในการมารบับริการต่อไป น าไปสู่การสรา้งก าไรใหก้ับกิจการ    
ใน 4 ทาง ไดแ้ก่ เพิ่มโอกาสในการซือ้ซ  า้ สรา้งการส่งเสริมการขายเชิงบวกแบบปากต่อปาก เพิ่มการจ่าย
มากขึน้ในขณะท่ีท าการซือ้ และมีผลต่อกระแสเงินสดหมุนเวียน (ดนัย เทียนพุฒ , 2543, อา้งถึงใน         
วรสัสิญา ศภุธนโชตพิงศ,์ 2562) 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1.เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา 



 

 

2.เพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกั 
ในจงัหวดัสงขลา 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1.ขอบเขตดา้นประชากรท่ีท าการศกึษาเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัต่างๆและอาศยัอยู่ใน
จงัหวดัสงขลา ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 385 คน ซึ่งจ  านวณนีไ้ดจ้ากการใช้
สตูร W.C.Cochran ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง  

2.ขอบเขตตวัแปร  ไดก้ าหนดตวัแปรส าหรบัการศกึษาวิจยั ดงันี ้
2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน สถานภาพ) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ /์บริการ ราคา         
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ 
กระบวนการใหบ้รกิาร) 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา (การรบัรูถ้ึง
ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจเขา้รบับริการ การ
ประเมินผลหลงัการใชบ้รกิาร) 

3. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศกึษาวิจยัเริ่มตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2564  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
ดา้นหลกัประชากรศาสตร ์

Kotler & Keller (2009, อา้งถึงใน กนกพรรณ สขุฤทธ ์, 2557) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบคุคลส่งผล
ตอ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การตดัสินใจซือ้จะไดร้บัอิทธิพลมาจากลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นตา่งๆ 

ศิริวรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ (2538) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์นิยมใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแบ่งส่วนตลาด เพ่ือช่วยในการก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมายและสามารถเขา้ถึงไดง้่ายกว่าตวัแปร
วดัผลตวัอ่ืน ตวัแปรลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท่ี์ส าคญั มีดงันี ้

 1.เพศ (Gender) สินคา้บางประเภท ไม่ไดเ้หมาะกบัทกุเพศ ผูช้ายและผูห้ญิงมีความชอบ
และความสนใจท่ีแตกตา่งกนั 

2.อาย ุ(Age) เป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ช่วงอายุท่ีแตกตา่งจะมีความตอ้งการสินค้า
และบรกิารท่ีแตกตา่งโดยสิน้เชิง  

 3.ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได ้(Education ,Occupation ,Income) ส่วนใหญ่นกัการ
ตลาดจะสนใจกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดสู้งเพราะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการซือ้สินคา้และ
บริการไดเ้ป็นอย่างดี แต่หลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจ รายไดอ้ย่างเดียวไม่เพียงพอ อาจมี ค่านิยม รสนิยม 
ระดบัการศกึษา ท่ีสมัพนัธก์นัดว้ย เชน่ ผูท่ี้มีระดบัการศกึษาต ่า มีโอกาสหางานท่ีมีรายไดส้งูคอ่นขา้งยาก 



 

 

 4.ลกัษณะครอบครวั (Marital status) เป็นสิ่งท่ีนกัการตลาดใหค้วามสนใจมาโดยตลอด 
ทัง้จ  านวนและลกัษณะของคนในครอบครวัต่อการใชส้ินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด 

Kotler (2003) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7 P`s) เป็นตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคมุได ้ซึ่งบริษัทใชร้ว่มกนั เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเปา้หมาย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
ราคา การส่งเสริมการตลาดช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทาง
กายภาพ 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2552) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
แตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ทั่วไป โดยมีให้ความส าคญักับบุคลการ กระบวนการ
ใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ ซึ่ง 3 ส่วนนี ้เป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลกูคา้ โดยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีเพิ่มเขา้มา มีเปา้หมายเพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ น ามาซึ่งความไดเ้ปรียบ
ทางการแขง่ขนัตอ่ไป ดงันัน้สว่นประสมทางการตลาดของธุรกิจบรกิาร จงึประกอบดว้ย 

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นสิ่งท่ีธุรกิจเสนอขายใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการของลูกคา้ ธุรกิจจ าเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้งมีการท าวิจยัตลาดก่อนเพ่ือพฒันาเป็นผลิตภัณฑห์รือ
บรกิารท่ีออกมาตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้มากท่ีสดุ 

2.ราคา (Price) เป็นคณุคา่ของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวั ผูซื้อ้ย่อมจะตอ้งตรวจสอบด ูว่าราคาของ
สินคา้นัน้ๆ มีคณุภาพหรือบรกิารเป็นอยา่งใดและตกลงซือ้สินคา้ท่ีคดิวา่ดีท่ีสดุและมีราคาถกูท่ีสดุ 

3.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารและจูงใจใหลู้กคา้เกิด
ความตอ้งการและพฤติกรรมการซือ้เกิดขึน้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา 
(Advertising) การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)     
การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ปัจจบุนัธุรกิจส่วนใหญ่
ใชห้ลายเครื่องมือผสมผสานกนัในการท าส่งเสริมการตลาดแตล่ะครัง้ เรียกว่า IMC (Integrated Marketing 
Communication) จะท าใหข้อ้มลูขา่วสารสามารถเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ไดม้ากขึน้  

4.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้
และบรกิารจากองคก์รไปยงัตลาด 

5.บคุลากร (People) เม่ือลกูคา้มาซือ้สินคา้หรือบรกิารขององคก์รธุรกิจ จะไดพ้บเจอกบับคุลากรท่ี
หลากหลาย ถา้บคุลากรเหล่านีใ้หบ้ริการเป็นอย่างดีแลว้ จะท าใหลู้กคา้เ กิดความพึงพอใจ โอกาสท่ีลกูคา้
ตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิารขององคก์รก็มีมากขึน้ 

6.กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) ธุรกิจจะตอ้งออกแบบกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายสินคา้
หรือบรกิารใหล้กูคา้เกิดความสะดวกสบายในการซือ้มากท่ีสดุ ซึ่งปัจจบุนักระบวนการบริการท่ีดีนัน้ จะตอ้ง
อาศยัระบบสารสนเทศ (Information System) เขา้มาช่วยในการใหบ้ริการลูกคา้ ท าใหลู้กคา้เกิดความ     
พงึพอใจและสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัอีกดว้ย 



 

 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแ้ก่ การตกแตง่บรรยากาศ สีสนั ความหรูหรา 
อปุกรณ ์จะท าใหเ้กิดแรงดงึดดูและความสนใจจากลกูคา้ ตลอดจนจงูใจใหล้กูคา้เกิดความตอ้งการท่ีจะซือ้
สินคา้หรือบรกิารของธุรกิจ  
ดา้นกระบวนการตดัสินใจ 
 Walters (1987, อา้งถึงใน ศภุร เสรีรตัน,์ 2550) กล่าวว่า การตดัสินใจซือ้ เป็นกระบวนการในการ

เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆทางเลือกท่ีผูต้ดัสินใจมีอยู่ ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีไดมี้การประเมิน

แลว้ว่าเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยมีกระบวนการในการตดัสินใจ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 1.การรบัรูปั้ญหา 

(Problem Recognition) ความตอ้งการของผูซื้อ้ 2.การแสวงหาขอ้มลู (Information Search) เพ่ือหาทาง

เลือกในการแก้ปัญหานัน้ 3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการท่ีสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความตอ้งการได้ดีท่ีสุด ท าให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุดแก่ผูบ้ริโภค 4.การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีจะท าให้

ผูบ้รโิภคไดส้ินคา้หรือบรกิารนัน้ไปใช ้5.พฤติกรรมหลงัการซือ้สินคา้หรือบริการ (Post Purchase Behavior) 

หากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ จะท าใหเ้กิดการกลบัมาซือ้ซ า้ได ้แตถ่า้ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจอาจเกิดผลเสีย

มากกวา่หากผูบ้รโิภคมีการบอกตอ่ความไมพ่งึพอใจนัน้แก่บคุคลอ่ืน 

 Lovelock and Wright (1999, อา้งถึงในดลนสัม ์โพธ์ิฉาย, 2562) ไดแ้บง่กระบวนการตดัสินใจซือ้

ในธุรกิจบริการออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1.ขัน้ตอนก่อนตดัสินใจซือ้บริการ (Per Purchase Stage) โดยเริ่ม

จากผูบ้รโิภคจะตอ้งเกิดการรบัรูถ้ึงความตอ้งการของตวัเอง เขา้มาสูข่ัน้ตอนการหาขอ้มลู โดยผูบ้ริโภคจะน า

ขอ้มลูท่ีหามาไดเ้ปรียบเทียบกบัความตอ้งการ และความพงึพอใจของตนเอง 2.ขัน้ตอนการบริการ (Service 

Encounter Stage) จากผูใ้หบ้ริการไปยงัผูบ้ริโภค 3.ขัน้ตอนหลงัการตดัสินใจซือ้ (Post purchase stage) 

ผูบ้รโิภคเกิดการประเมินผลการบรกิารท่ีไดร้บั โดยพิจารณาคณุภาพของการบรกิารและความพอใจตอ่ธุรกิจ

บริการ หากสิ่งท่ีไดร้บัมีมากกว่าสิ่งท่ีคาดหวงัจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพอใจในบริการ  แต่หากนอ้ยกว่า

ความคาดหวงัก็จะไมพ่อใจในบรกิาร 

Gary Dessler (2003, อา้งถึงใน ทศพร หวังภูกลาง ,2562) กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจไว ้        
4 ระดบั ดงันี ้ 1.การระบุปัญหา 2.การพฒันาทางเลือก 3.การวิเคราะหท์างเลือก 4.การตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ การตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งหลงัจากไดว้ิเคราะหอ์ย่างละเอียด แลว้จึงจะ
ท าการตดัสินใจอย่างมีเหตมีุผล เช่นเดียวกัน ไม่ว่าผูต้ดัสินใจจะใชแ้นวทางใดก็ตาม หากตัง้อยู่บนหลัก
เหตผุลและความถกูตอ้งของการวิเคราะหก็์จะชว่ยใหก้ารตดัสินใจในแตล่ะครัง้มีคณุภาพมากขึน้ 
ขอ้มลูทั่วไปธุรกิจซกัผา้ 
 ธุรกิจรา้นซกัผา้เป็นธุรกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการของสงัคมเมืองและคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการความ
สะดวกสบาย ท่ีอาศยัอยูต่ามแหล่งย่านชมุชนเมืองใหญ่ คอนโดมิเนียม หอพกันกัศกึษา และชาวตา่งชาติท่ี



 

 

เขา้มาอาศยัในประเทศไทย ตลอดจนนกัเดินทางแนว Backpacker โดยเฉพาะรา้นซกัผา้หยอดเหรียญหรือ
รา้นสะดวกซกัท่ีมีความยืดหยุ่นในการใหบ้ริการ เช่น การใหบ้ริการ 24 ชม. ขนาดความหลากหลายของ
เครื่องซักผ้า ท าเลท่ีตั้ง ท่ีเข้าถึงง่าย และการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการให้บริการของลูกค้าผ่าน 
Application โดยเช่ือมต่อกับเครื่องซกัผา้เพ่ือแจง้เตือนต าแหน่งเครื่องซกัผา้ท่ีว่างอยู่ แจง้เตือนเม่ือซกัผา้
เสร็จ และการช าระเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ ตลอดจนยกระดบัการบริหารจัดการให้กับเจา้ของรา้น โดย
สามารถควบคมุและเฝา้ดกูารท างานของเครื่องตา่งๆ เช่น สถานะของเครื่องซกัผา้ จ  านวนเงินท่ีอยู่ในเครื่ อง 
โดยแสดงผลแบบ Real Time เพ่ือช่วยวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค สามารถน าไปประเมินผลและ           
วางแผนการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการให้บริการแบบ Self-Service               
จงึไมจ่  าเป็น ตอ้งมีพนกังานประจ าท่ีรา้นเป็นจ านวนมาก 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 โสภาพรรณ ซอหะซัน (2559) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการ ซัก อบ รีด ท่ีตั้งใน มทร .ธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมผู้ใช้บริการท่ีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการท่ี

เก่ียวกับความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน และค่าใชจ้่ายในแต่ละครัง้  ระดบัการศึกษามีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิารท่ีเก่ียวกบัจดัสง่เสรมิการขาย อาชีพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการท่ีเก่ียวกบั

ความถ่ีในการใชบ้รกิารตอ่เดือน รายไดต้อ่เดือนมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูใ้ชบ้ริการท่ีเก่ียวกบัความถ่ีใน

การใชบ้รกิารตอ่เดือนและประเภทท่ีใชบ้รกิาร 

 ชลีุพร แกว้กิม้ (2562) ท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกั

ในเขตซอยรามค าแหง 65 (ลาดพรา้ว 122) ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซักในซอยรามค าแหง 65 (ลาดพรา้ว 122) ระดบัความส าคญัมาก 

พิจารณาเป็นรายดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ  ์

ดา้นลักษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้นราคาและ 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ           

ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัท่ีแตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ      

มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกั 



 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)                     ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลาและเคยใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัอย่าง

นอ้ย 1 ครัง้ ซึ่งจ  านวนประชากรทัง้หมดมีขนาดใหญ่มาก ท าใหไ้ม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน

จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานีต้ามแบบกรณีท่ีไม่ทราบประชากร ใช้สูตรในการค านวณกลุ่ม

ตวัอย่างของ W.G. Cochran ก าหนดใหร้ะดบัความแปรปรวนสงูสดุ คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดบั

ความเช่ือมั่น 95% และยอมรบัความคลาดเคล่ือนท่ีไดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างได ้5% จากการค านวณได้

กลุ่มตวัอย่างประมาณ 385 คน โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)   

ในการแจกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้ 

 สว่นท่ี 1 ค  าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถามเบือ้งตน้  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกับปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพ  

การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร 

 ดา้นการรบัรูถ้ึงความตอ้งการ  
 ดา้นการคน้หาขอ้มลู  
 ดา้นการประเมินทางเลือก  
 ดา้นการตดัสินใจเขา้รบับรกิาร 
 ดา้นการประเมินผลหลงัการใช้

บรกิาร 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดธุรกิจบรกิาร 

 ดา้นผลิตภณัฑ/์บรกิาร 
 ดา้นราคา 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 ดา้นบคุลากร 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

 เพศ  
 อาย ุ 
 ระดบัการศกึษา  
 อาชีพ  
 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  
 สถานภาพ 

 



 

 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้น

สะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

 ส่วนที ่4 ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย 

การรบัรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมนิทางเลอืก การตัดสินใจเข้ารบับรกิาร และ           

การประเมนิผลหลงัการใชบ้รกิาร 

 ผูว้ิจัยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติ  โดยใชส้ถิต ิ    

1.การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี (Frequency) และคา่รอ้ยละ 

(Percentage) กบัขอ้มลูปัจจยัส่วนบคุคล ส่วนคา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ใชก้บัขอ้มลูปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกั

ในจงัหวดัสงขลา 2.การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ Independent T-test 

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สมการถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression)

เพ่ือศกึษาอิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีมีผลตอ่ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวก 

 
ผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนกังาน
รฐัวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 15,001 - 30,000 บาท มีสถานะโสด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซักในจังหวัด
สงขลา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซึ่งมีดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด        
5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑโ์ดยเฉพาะการมีเครื่องซักผา้และอบผา้ปริมาณท่ีเพียงพอต่อการมาใชง้าน  
ดา้นราคาโดยเฉพาะเรื่องราคาท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพท่ีไดร้บั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยเฉพาะท าเล
ท่ีตัง้สะดวกตอ่การเดินทาง ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยเฉพาะการติดตัง้ระบบท่ีมีมาตรฐานรบัรองความ
ปลอดภยั และดา้นกระบวนการใหบ้ริการระบบการท างานท่ีถกูตอ้ง แม่นย า มีความน่าเช่ือถือ ส่วนดา้นท่ีมี
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นบคุคล 

การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก ซึ่งมีดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีเพียงดา้นการประเมินผลหลงัการใชบ้ริการเท่านัน้ 
และอีก 4 ดา้น มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงความตอ้งการ ดา้นการตดัสินใจเขา้รบั
บรกิาร ดา้นการประเมินทางเลือก และดา้นการคน้หาขอ้มลู 
ตารางท่ี 1 ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัท่ีแตกตา่งกนั 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้น

สะดวกซกัท่ีแตกตา่งกนั พบว่า อาชีพ มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัท่ีแตกตา่งกนั ส่วน

เพศ  อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพ ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้

บรกิารรา้นสะดวกซกัไมแ่ตกตา่งกนั 

ตารางท่ี 2 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธถ์ดถอยพหคุณูปัจจยัสว่นประสมทางการการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ

เลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา 

  B Std.Error Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (a) 1.890 0.267   7.092 0.000 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (P4) 0.319 0.048 0.371 6.719 0.000 

ดา้นบคุลากร (P5) 0.189 0.037 0.261 5.096 0.000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(P1) 0.268 0.074 0.196 3.631 0.000 

ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (P3) -0.233 0.066 -0.193 -3.501 0.001 

R = 0.581     R² = 0.338     Adjusted R² = 0.331      SEest = 0.512  

 
ผลการทดสอบสมมตุิฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้น

สะดวกซกั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการการตลาด ทัง้ 7 ดา้น มีเพียง 4 เท่านัน้ ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซักในจังหวัดสงขลา ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด(P4) ดา้นบุคลากร(P5)  

ดา้นผลิตภณัฑ(์P1) และดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย(P3) โดยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู (R) เท่ากบั 

0.581 และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดร้อ้ยละ  33.80 (Adjusted R² = 0.338) สามารถน ามาแทนคา่

ในสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้    Y = 1.890 + 0.319(P4) + 0.189(P5) + 0.268(P1) - 0.233(P3) 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
รา้นสะดวก 

ปัจจยัสว่นบคุคล Sig. 
เพศ 0.302 
อาย ุ 0.136 
ระดบัการศกึษา 0.204 
อาชีพ 0.032* 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 0.415 
สถานภาพ 0.103 



 

 

 
สรุปและอภปิรายผล  

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรา้นสะดวกซักในจังหวัด
สงขลาท่ีแตกต่างกัน จากการศึกษาวิจัย พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและ
สถานภาพท่ีแตกตา่งกนัส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลาไม่แตกตา่งกนั 
เน่ืองจากการซกัผา้เป็นสิ่งจ  าเป็นในการใชชี้วิตของคนทกุเพศทกุวยั แมว้่าจะมีระดบัการศกึษา รายได ้หรือ
สถานภาพแตกต่างกัน ก็ยงัจ าเป็นตอ้งเขา้ไปใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัอยู่ แต่อาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลาท่ีแตกตา่งกนั อนัเน่ืองมาจากแตล่ะอาชีพอาจมี
เง่ือนไขเรื่องเวลาท่ีไม่เหมือนกันโดยผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการรา้น
สะดวกซกัมากกว่าอาชีพอ่ืน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กลัยา ตรีสุชน (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีด ของคนท างานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  พบว่า อาชีพ      
มีความแตกต่างในการตัดสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนท างานท่ีพั กในคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการการตลาด มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดั
สงขลา จากผลการศกึษา พบว่ามีปัจจยั 4 ดา้น ท่ีส่งผลตอ่ตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัใน
จงัหวดัสงขลา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยเรียงล าดบัจากคา่สมัประสิทธ์ิของสมการถดถอย 
(Beta Coefficient) จากมากไปนอ้ยไดด้งันี ้

1.ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา 
เน่ืองจากรา้นสะดวกซกัในปัจจบุนั มีราคาท่ีคอ่นขา้งใกลเ้คียงกัน ท าใหก้ารจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด    
มีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกั ไมว่า่จะเป็นการจดัโปรโมชั่น ลดราคา เม่ือมาใช้
บริการในช่วงวนั เวลาท่ีมีผูม้าใชบ้ริการไม่หนาแน่น มีราคาสมาชิก หรือการสะสมแตม้เพ่ือน าไปแลกสิทธิ
ประโยชนต์่างๆ ตลอดจนการโฆษณา ประชาสมัพนัธผ์่านส่ือต่างๆ ทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์เพ่ือเพิ่มการ
รบัรูแ้ก่ผูบ้รโิภค เม่ือผูบ้รโิภครบัรูแ้ลว้ น าไปสูก่ารเขา้ไปใชบ้รกิาร เกิคความพงึพอใจ และไปใชบ้ริการซ า้หรือ
บอกต่อผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รวิวรรณ ฉ่ินไพศาล (2554) ศึกษาความสมัพนัธส์่วนประสมทาง
การตลาดกับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรา้นซักอบรีด ในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 
พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นกิจกรรมสง่เสริมการตลาด เช่น การสะสมยอดการใชบ้ริการเพ่ือ
แลกส่วนลด การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ การแจกของขวัญในวันส าคัญ มีความสัมพันธ์กับความ        
พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้นซกัอบรีดทัง้สิน้ 

2.ดา้นบคุลากร มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา แสดงใหเ้ห็น
วา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการท่ีรา้นสะดวกซกั มีพนกังานท่ีเต็มใจใหบ้ริการ ยิม้แยม้ สภุาพ สามารถให้
ค  าแนะน าในการใชเ้ครื่องต่างๆ ไปจนถึงการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได ้เน่ืองจากรา้นสะดวกซกั เป็นรา้นท่ี
เปิดบรกิาร 24 ชั่วโมงและใหบ้ริการตวัเอง (Self-Service) ท าใหบ้างรา้นไม่มีพนกังานคอยใหบ้ริการอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภคไดเ้ท่าท่ีควร การมีพนกังานประจ ารา้นจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจใน



 

 

การบรกิารมากขึน้แตกตา่งเหนือคูแ่ขง่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาคภมูิ บญุประเสริฐ(2558) ศกึษาปัจจยั
ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารคารแ์ครค์รบวงจรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล ส่งผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการคารแ์ครค์รบวงจรของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอนัดบัสอง รองจากปัจจยัดา้นท าเลท่ีตัง้และความสะดวกสบาย 
แสดงว่าผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักับ พนักงานท่ีใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่และยินดีใหข้อ้มูลใหบ้ริการ 
เพ่ือใหผู้บ้รโิภคไดร้บัสะดวก และรูส้กึวา่ตนเป็นคนส าคญัในการไดร้บับรกิาร 

3.ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา  ซึ่งผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญัเรื่องของปรมิาณเครื่องซกัผา้และเครื่องอบผา้ท่ีเพียงพอ เพราะเรื่องเวลาเป็นจดุขายของรา้น
สะดวกซกั ผูท่ี้มาใชบ้ริการตอ้งการความสะดวกและรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการคณุภาพการซกัท่ีดี
ดว้ย นอกจากนี ้การมีเครื่องซกัผา้หลายขนาดใหผู้บ้ริโภคเลือกตามความเหมาะสม จะท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึก
คุม้คา่ และจงูใจใหมี้การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารไดง้่ายขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลีุพร แกว้กิม้ (2561) 
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในซอยรามค าแหง 65 (ลาดพรา้ว
122) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ ์มีความส าคญัอยู่ระดบัมากต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัในซอยรามค าแหง 65 (ลาดพรา้ว 122)  

4.ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคเนน้ความสะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ ท าเลท่ีตัง้ของรา้น จึงเป็นสิ่งส าคญั 
ในขณะเดียวกัน ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได ้เน่ืองจากรา้นสะดวกซัก เปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง       
รา้นท่ีตัง้อยูใ่นเขตชมุชน มีแสงสวา่งเพียงพอ จะมีความปลอดภยัมากกว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติกร 
บญุเรือง (2564) ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัของผูบ้ริโภค ในเขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ส่งผลกระทบตอ่การตดัสินใจการใชบ้ริการ
รา้นสะดวกซกั ในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ซึ่งดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัท่ีอยู่ ใกลชุ้มชนหรือท่ีพกั 
สามารถหาท่ีจอดรถไดง้่ายหรือมีบริการรถสาธารณะผ่าน สถานท่ีให้บริการกวา้งขวาง สะดวกสบายและ
สามารถเห็นรา้นไดง้่าย  

5.ดา้นราคา ไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา เน่ืองจากธุรกิจ
รา้นสะดวกซกัสว่นใหญ่มีการก าหนดราคาท่ีใกลเ้คียงกนั ขึน้อยู่กบัปริมาณเสือ้ผา้ท่ีผูบ้ริโภคน ามาใชบ้ริการ
ดว้ย และมีการแสดงไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกไดต้ามความเหมาะสม สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ ฐิติกร บุญเรือง (2564) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรา้นสะดวกซักของ
ผูบ้ริโภค ในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นราคา ไม่ส่งผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการรา้น
สะดวกซกัของผูบ้ริโภค ในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า การตัง้ราคาของรา้น
สะดวกซกั มีการตัง้ราคาท่ีไม่แตกตา่งกนัมาก และมีการก าหนดราคาท่ีคอ่นขา้งคงท่ี ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
จงึไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจ 



 

 

6.ดา้นลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรา้นสะดวกซักในจังหวัด
สงขลา เน่ืองจากเป็นรา้นสะดวกซัก ความสะอาดจะตอ้งมาก่อน ท าใหก้ารตกแต่งรา้นโดยทั่วไป ตอ้งดู
สะอาด สวยงามอยู่แลว้ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อินเตอรเ์น็ต ไม่ไดมี้ความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจ เพราะทกุวนันีทุ้กคนสามารถเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ตไดทุ้กท่ีทุกเวลา สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วรธน 
วิทยานุกลู ศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการรา้นสะดวกซกั ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกายภาพ ไม่มีผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ

7) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไม่มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดั
สงขลา เน่ืองจากรา้นสะดวกซกัมีระบบการท างานท่ีไม่ยุ่งยากซบัซอ้น จึงท าใหมี้ความถูกตอ้ง แม่นย าสูง 
และคนส่วนใหญ่คุน้เคยกบัการซกัผา้อยู่แลว้ ขัน้ตอนในการรบับริการแตล่ะรา้นไม่แตกตา่งกนั ท าใหปั้จจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกร บุญเรือง (2564) 
ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารรา้นสะดวกซกัของผูบ้ริโภค ในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซักของผู้บริโภค ในเขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูว้ิจยัมีความเห็นว่า กระบวนการใหบ้ริการของรา้นสะดวกซัก มีรูปแบบ
ขัน้ตอนการใหบ้ริการค่อนขา้งคลา้ยคลึงกันในแตล่ะแบรนด ์ท าใหไ้ม่มีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการ  
สว่นใหญ่ผูบ้รโิภคจะเลือกใชจ้ากความสะดวกของตวัเองเป็นหลกั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.ผูป้ระกอบการ ควรมีกิจรรมส่งเสริมการตลาดอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ลด แลก แจก แถม เพราะเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลามากท่ีสุด และเพิ่ม
ช่องทางการโฆษณาใหห้ลากหลาย  เม่ือผูบ้ริโภคเห็นบอ่ยๆ จะท าใหจ้  าธุรกิจเหล่านีไ้ด ้และเม่ือผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งการใชบ้ริการ ก็จะท าใหน้ึกถึงภาพโฆษณา ประชาสมัพนัธท่ี์ธุรกิจท าไป เพิ่มโอกาสในการท าให้
ผูบ้รโิภคเลือกมาใชบ้รกิารกบัผูป้ระกอบการมากขึน้  

2.ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบักระบวนการใหบ้ริการมากท่ีสดุ แตปั่จจยัดงักล่าวกลบัไม่มีผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นสะดวกซกัในจงัหวดัสงขลา เน่ืองจากทกุรา้นมีกระบวนการใหบ้ริการท่ีคอ่นขา้ง
คลา้ยคลึงกัน ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ ควรจะตอ้งสรา้งความแตกต่างในประเด็นนี ้ เพ่ือใหโ้ดดเด่นกว่าคู่แข่ง 
และดงึดดูผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาชว่ย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อไป 

1.ควรศกึษาความพึงพอใจในการมารบับริการ และความจงรกัภกัดีเก่ียวกบัรา้นสะดวกซกั เพ่ือจะ

ไดน้  าขอ้มลูเหล่านัน้ มาพฒันา ปรบัปรุง การใหบ้ริการไดดี้ยิ่งขึน้ เพ่ือรกัษาฐานลกูคา้ไวไ้ม่ใหเ้ปล่ียนไปใช้

บรกิารท่ีอ่ืน และสามารถวางแผนกลยทุธไ์ดเ้หมาะสม เพ่ือขยายไปยงักลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ ได ้



 

 

2.ท าการวิจยัในเชิงคณุภาพ เก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณผ์ูบ้ริโภค เก่ียวกับความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

ซึ่งจะท าใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มลูในเชิงลกึ สามารถน ามาพฒันาธุรกิจไดต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้มากท่ีสดุ 

3.ท าการศึกษาในพืน้ท่ีย่านชุมชน หรือบริเวณท่ีแคบลง เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีชัดเจน มีความเฉพาะ 

เจาะจงมากยิ่งขึน้ เพ่ือน าไปปรบัใชก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลกูคา้กลุม่เปา้หมาย 
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