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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
สะดวกซักในจังหวัดสงขลา 2) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา
และเคยใช้บริการร้านสะดวกซักอย่างน้อย 1 ครัง้ จานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็ บรวบรวมข้อมูล สถิ ติท่ี ใช้ในการวิเ คราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ย งเบน
มาตราฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ Independent T-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการ
ถดถอยหุคณ
ู (Multiple Regression)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท
มีสถานะโสด
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ ที่ตา่ งกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลาที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 นอกจากนีป้ ั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา
ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้
ร้อยละ 33.80 (Adjusted R² = 0.338)
คาสาคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด, 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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
วิถีการดาเนินชีวิตของคนในปัจจุบนั แตกต่างไปจากเมื่อก่อนมาก ต้องทางานแข่งขันกับเวลา เร่งรีบ
กับ การใช้ชี วิ ต ประจ าวัน นั่น ก็ เ พราะสภาพเศรษฐกิ จ และสัง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ประกอบกับ ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้การดารงชีวิตของมนุษย์มีการพัฒนาให้ทนั สมัยมากขึน้ ส่งผลให้เราต่าง
มีเวลาส่วนตัวลดลง ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทาง ต้องเพิ่มชั่วโมงการทางานมากขึน้ เพื่ อให้มีรายได้
เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เหล่านีล้ ว้ นทาให้เวลาสาหรับครอบครัว เวลาสาหรับการพักผ่อนหายไป
ดังนัน้ คนในปั จจุบนั จึงต้องการสิ่งที่สามารถอานวยความสะดวก และทุ่นเวลาให้กับพวกเขาได้เพื่อรักษา
คุณภาพเวลาส่วนตัวที่เหลืออยูแ่ ละมีเวลาสาหรับการพักผ่อนมากขึน้
จากปั จจัยดังกล่าว ทาให้เกิดธุรกิจบริการหลายประเภทออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
การอานวยความสะดวกต่างๆให้กับผูบ้ ริโภค อาทิ ธุ รกิจขนส่ง ธุรกิจจองคิว ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ ธุรกิจขาย

สินค้าออนไลน์ ซึ่งได้รบั การตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องและกาลังเติบโตขึน้ เรื่อยๆ อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ คือ
ธุรกิ จร้านสะดวกซัก ที่ ทาให้เราไม่ตอ้ งเสียเวลาไปกับการซักผ้าที่ตอ้ งใช้เวลาหลายชั่วโมงในการซักผ้า
ตากผ้า ต้องดูสภาพอากาศวันที่มีแดด แต่รา้ นสะดวกซัก สามารถทาได้ง่าย เพียงแค่หยอดเหรียญ รอเวลา
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก็สามารถได้เสือ้ ผ้าที่สะอาดและสามารถใส่ได้เลยทันที นอกจากนีย้ งั เปิ ดให้บริการตลอด
24 ชั่วโมง ผูบ้ ริโภคสามารถมาใช้บริการได้ตามเวลาที่สะดวก โดยไม่จาเป็ นต้องจ่ายเงินเพื่อซือ้ เครื่องซักผ้า
ที่มี ตน้ ทุนสูง อีกทั้งรู ปแบบการอยู่อาศัยของคนเมือง มีพื น้ ที่ใช้สอยจากัด เช่น หอพัก คอนโด บ้านเช่า
บางคนอาจจะต้องย้ายที่ อยู่บ่อย ไม่ส ะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่ องซักผ้า ร้านสะดวกซักจึง ตอบโจทย์
ไลฟ์ สไตน์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีเวลาจากัดได้เป็ นอย่างดี
ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจร้านสะดวกซัก เติบโตเกื อบ 2 เท่าจากปี 2562 โดยเฉพาะช่ว งฤดูฝน
คาดว่า ปี นี ้ ธุรกิ จร้านสะดวกซัก มีแนวโน้มเติบโตประมาณ 2 เท่า หรือมี สาขารวมทุก แบรนด์ประมาณ
2,000 สาขา จากปัจจุบนั 1,000 สาขา (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ , 2564)
แม้ว่าธุรกิจนีจ้ ะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่น่าแปลกใจที่บางร้านมีผเู้ ข้ามาใช้บริการน้อยมาก
ซึ่งแตกต่างกับอีกร้านที่ให้บริการประเภทเดียวกัน แต่มีผมู้ าใช้บริการอย่างหนาแน่ น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค ในการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา
โดยมุง่ เน้นไปที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด เป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารการตลาด แต่เดิมประกอบด้วย 4 ด้าน
ที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ 4P’s ในเวลาต่อมามีการเพิ่มองค์ประกอบอีก 3 ด้าน เพื่อเพิ่มให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยเฉพาะกับ ธุ ร กิ จ บริก าร เรี ย กว่า 7P’s ประกอบด้ว ย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์/ บริก าร ด้า นราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก ซึ่งเป็ นธุรกิจบริการที่กาลังเป็ นนิยม
การที่กิจการจะสามารถประสบความสาเร็จได้นนั้ จะต้องทราบว่าผูบ้ ริโภคต้องการสิ่งใด และให้
ความสาคัญแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด ในการตัดสินใจจะเลือกซือ้ สินค้าและบริการหนึ่งๆ เพื่อกิจการจะได้
ปรับปรุงแต่ละด้านให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคและมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน รวมไปถึง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั สร้างความ
พึงพอใจและความประทับใจให้กับผูบ้ ริโภคในการมารับบริการต่อไป นาไปสู่การสร้างกาไรให้กับกิจการ
ใน 4 ทาง ได้แก่ เพิ่มโอกาสในการซือ้ ซา้ สร้างการส่งเสริมการขายเชิงบวกแบบปากต่อปาก เพิ่มการจ่าย
มากขึน้ ในขณะที่ทาการซือ้ และมีผลต่อกระแสเงินสดหมุนเวียน (ดนัย เทียนพุฒ , 2543, อ้างถึงใน
วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์, 2562)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา

2.เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก
ในจังหวัดสงขลา
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้านประชากรที่ทาการศึกษาเป็ นผูท้ ่ีเคยใช้บริการร้านสะดวกซักต่างๆและอาศัยอยู่ใน
จังหวัดสงขลา ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 385 คน ซึ่งจานวณนีไ้ ด้จากการใช้
สูตร W.C.Cochran ในการคานวณขนาดตัวอย่าง
2.ขอบเขตตัวแปร ได้กาหนดตัวแปรสาหรับการศึกษาวิจยั ดังนี ้
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สถานภาพ) และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ์/บริการ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริม การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการให้บริการ)
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา (การรับรูถ้ ึง
ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเข้ารับบริการ การ
ประเมินผลหลังการใช้บริการ)
3. ขอบเขตระยะเวลา การดาเนินการศึกษาวิจยั เริ่มตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2564
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้านหลักประชากรศาสตร์
Kotler & Keller (2009, อ้างถึงใน กนกพรรณ สุขฤทธ์ , 2557) กล่าวว่า ปั จจัยส่วนบุคคลส่ง ผล
ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค การตัดสินใจซือ้ จะได้รบั อิทธิพลมาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นต่างๆ
ศิริวรรณ เสรีรตั น์และคณะ (2538) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ นิยมใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่งส่วนตลาด เพื่อช่วยในการกาหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมายและสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าตัวแปร
วัดผลตัวอื่น ตัวแปรลักษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีสาคัญ มีดงั นี ้
1.เพศ (Gender) สินค้าบางประเภท ไม่ได้เหมาะกับทุกเพศ ผูช้ ายและผูห้ ญิงมีความชอบ
และความสนใจที่แตกต่างกัน
2.อายุ (Age) เป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ช่วงอายุท่ีแตกต่างจะมีความต้องการสินค้า
และบริการที่แตกต่างโดยสิน้ เชิง
3.ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (Education ,Occupation ,Income) ส่วนใหญ่นกั การ
ตลาดจะสนใจกลุ่ม เป้าหมายที่มี รายได้สูง เพราะสามารถบ่ง บอกถึงความสามารถในการซื อ้ สินค้าและ
บริการได้เป็ นอย่างดี แต่หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ รายได้อย่างเดียวไม่เพียงพอ อาจมี ค่านิยม รสนิยม
ระดับการศึกษา ที่สมั พันธ์กนั ด้วย เช่น ผูท้ ่ีมีระดับการศึกษาต่า มีโอกาสหางานที่มีรายได้สงู ค่อนข้างยาก

4.ลักษณะครอบครัว (Marital status) เป็ นสิ่งที่นกั การตลาดให้ความสนใจมาโดยตลอด
ทัง้ จานวนและลักษณะของคนในครอบครัวต่อการใช้สินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด
Kotler (2003) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7 P`s) เป็ นตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้รว่ มกัน เพื่อตอบสนองความพึ งพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา การส่งเสริมการตลาดช่องทางการจัดจาหน่าย บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2552) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธุ รกิ จบริการ
แตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทั่วไป โดยมีให้ความส าคัญกับบุคลการ กระบวนการ
ให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ซึ่ง 3 ส่วนนี ้ เป็ นปั จจัยหลักในการส่งมอบบริการให้แก่ลกู ค้า โดยส่วน
ประสมทางการตลาดที่เพิ่มเข้ามา มีเป้าหมายเพื่อให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด นามาซึ่งความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันต่อไป ดังนัน้ ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ จึงประกอบด้วย
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่งที่ธุรกิจเสนอขายให้แก่ลกู ค้าเพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรือความ
ต้องการของลูกค้า ธุรกิจจาเป็ นอย่างมากที่จะต้องมีการทาวิจยั ตลาดก่อนเพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ออกมาตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สดุ
2.ราคา (Price) เป็ นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัว ผูซ้ ือ้ ย่อมจะต้องตรวจสอบดู ว่าราคาของ
สินค้านัน้ ๆ มีคณ
ุ ภาพหรือบริการเป็ นอย่างใดและตกลงซือ้ สินค้าที่คดิ ว่าดีท่ีสดุ และมีราคาถูกที่สดุ
3.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและจูงใจให้ลูกค้าเกิด
ความต้องการและพฤติกรรมการซือ้ เกิ ดขึน้ เครื่องมือการส่ง เสริมการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา
(Advertising) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ปั จจุบนั ธุรกิจส่วนใหญ่
ใช้หลายเครื่องมือผสมผสานกันในการทาส่งเสริมการตลาดแต่ละครัง้ เรียกว่า IMC (Integrated Marketing
Communication) จะทาให้ขอ้ มูลข่าวสารสามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้มากขึน้
4.ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้า
และบริการจากองค์กรไปยังตลาด
5.บุคลากร (People) เมื่อลูกค้ามาซือ้ สินค้าหรือบริการขององค์กรธุรกิจ จะได้พบเจอกับบุคลากรที่
หลากหลาย ถ้าบุคลากรเหล่านีใ้ ห้บริการเป็ นอย่างดีแล้ว จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โอกาสที่ลกู ค้า
ตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการขององค์กรก็มีมากขึน้
6.กระบวนการให้บริการ (Process) ธุรกิจจะต้องออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวกับการซือ้ ขายสินค้า
หรือบริการให้ลกู ค้าเกิดความสะดวกสบายในการซือ้ มากที่สดุ ซึ่งปั จจุบนั กระบวนการบริการที่ดีนนั้ จะต้อง
อาศัยระบบสารสนเทศ (Information System) เข้ามาช่วยในการให้บริการลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ได้แก่ การตกแต่งบรรยากาศ สีสนั ความหรูหรา
อุปกรณ์ จะทาให้เกิดแรงดึงดูดและความสนใจจากลูกค้า ตลอดจนจูงใจให้ลกู ค้าเกิดความต้องการที่จะซือ้
สินค้าหรือบริการของธุรกิจ
ด้านกระบวนการตัดสินใจ
Walters (1987, อ้างถึงใน ศุภร เสรีรตั น์, 2550) กล่าวว่า การตัดสินใจซือ้ เป็ นกระบวนการในการ
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆทางเลือกที่ผตู้ ดั สินใจมีอยู่ ซึ่งเป็ นทางเลือกที่ได้มีการประเมิน
แล้วว่าเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ โดยมีกระบวนการในการตัดสินใจ 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้ 1.การรับรูป้ ั ญหา
(Problem Recognition) ความต้องการของผูซ้ ือ้ 2.การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เพื่อหาทาง
เลือกในการแก้ปัญหานัน้ 3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) โดยพิจารณาจาก
คุณ สมบัติของสิ นค้าหรือบริการที่ ส ามารถแก้ปั ญหาและตอบสนองความต้องการได้ดีท่ี สุด ท าให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ ริโภค 4.การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญที่จะทาให้
ผูบ้ ริโภคได้สินค้าหรือบริการนัน้ ไปใช้ 5.พฤติกรรมหลังการซือ้ สินค้าหรือบริการ (Post Purchase Behavior)
หากผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจ จะทาให้เกิดการกลับมาซือ้ ซา้ ได้ แต่ถา้ ผูบ้ ริโภคไม่พึงพอใจอาจเกิดผลเสีย
มากกว่าหากผูบ้ ริโภคมีการบอกต่อความไม่พงึ พอใจนัน้ แก่บคุ คลอื่น
Lovelock and Wright (1999, อ้างถึงในดลนัสม์ โพธิ์ฉาย, 2562) ได้แบ่งกระบวนการตัดสินใจซือ้
ในธุรกิจบริการออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ 1.ขัน้ ตอนก่อนตัดสินใจซือ้ บริการ (Per Purchase Stage) โดยเริ่ม
จากผูบ้ ริโภคจะต้องเกิดการรับรูถ้ ึงความต้องการของตัวเอง เข้ามาสูข่ นั้ ตอนการหาข้อมูล โดยผูบ้ ริโภคจะนา
ข้อมูลที่หามาได้เปรียบเทียบกับความต้องการ และความพึงพอใจของตนเอง 2.ขัน้ ตอนการบริการ (Service
Encounter Stage) จากผูใ้ ห้บริการไปยังผูบ้ ริโภค 3.ขัน้ ตอนหลังการตัดสินใจซือ้ (Post purchase stage)
ผูบ้ ริโภคเกิดการประเมินผลการบริการที่ได้รบั โดยพิจารณาคุณภาพของการบริการและความพอใจต่อธุรกิจ
บริการ หากสิ่งที่ได้รบั มีมากกว่าสิ่งที่คาดหวังจะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความพอใจในบริการ แต่หากน้อยกว่า
ความคาดหวังก็จะไม่พอใจในบริการ
Gary Dessler (2003, อ้างถึงใน ทศพร หวังภูกลาง ,2562) กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจไว้
4 ระดับ ดังนี ้ 1.การระบุปัญหา 2.การพัฒนาทางเลือก 3.การวิเคราะห์ทางเลือก 4.การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีท่ีสดุ การตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งหลังจากได้วิเคราะห์อย่างละเอียด แล้วจึงจะ
ทาการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล เช่นเดียวกัน ไม่ว่าผูต้ ดั สินใจจะใช้แนวทางใดก็ตาม หากตัง้ อยู่บนหลัก
เหตุผลและความถูกต้องของการวิเคราะห์ก็จะช่วยให้การตัดสินใจในแต่ละครัง้ มีคณ
ุ ภาพมากขึน้
ข้อมูลทั่วไปธุรกิจซักผ้า
ธุรกิจร้านซักผ้าเป็ นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมืองและคนรุ ่นใหม่ท่ีตอ้ งการความ
สะดวกสบาย ที่อาศัยอยูต่ ามแหล่งย่านชุมชนเมืองใหญ่ คอนโดมิเนียม หอพักนักศึกษา และชาวต่า งชาติท่ี

เข้ามาอาศัยในประเทศไทย ตลอดจนนักเดินทางแนว Backpacker โดยเฉพาะร้านซักผ้าหยอดเหรียญหรือ
ร้านสะดวกซักที่มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ เช่น การให้บริการ 24 ชม. ขนาดความหลากหลายของ
เครื่ อ งซัก ผ้า ท าเลที่ ตั้ง ที่ เ ข้า ถึ ง ง่ า ย และการน าเทคโนโลยี เ ข้า มาพัฒ นาการให้บ ริการของลูก ค้า ผ่า น
Application โดยเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าเพื่อแจ้งเตือนตาแหน่งเครื่องซักผ้าที่ว่างอยู่ แจ้งเตือนเมื่อซักผ้า
เสร็จ และการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถื อ ตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการให้กับเจ้าของร้าน โดย
สามารถควบคุมและเฝ้าดูการทางานของเครื่องต่างๆ เช่น สถานะของเครื่องซักผ้า จานวนเงินที่อยู่ในเครื่ อง
โดยแสดงผลแบบ Real Time เพื่ อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถนาไปประเมินผลและ
วางแผนการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นการให้บ ริ ก ารแบบ Self-Service
จึงไม่จาเป็ น ต้องมีพนักงานประจาที่รา้ นเป็ นจานวนมาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โสภาพรรณ ซอหะซัน (2559) ทาการศึก ษาปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ
พฤติก รรมการใช้บ ริ ก าร ซัก อบ รี ด ที่ ตั้ง ใน มทร.ธนบุรี ผลการศึก ษาพบว่า เพศมี ค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมผู้ใช้บริก ารที่ เ กี่ ย วกับค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ อายุมี ค วามสัม พัน ธ์กับพฤติกรรมผู้ใ ช้บริการที่
เกี่ ยวกับความถี่ ในการใช้บริการต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผูใ้ ช้บริการที่เกี่ยวกับจัดส่งเสริมการขาย อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูใ้ ช้บริการที่เกี่ยวกับ
ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน รายได้ตอ่ เดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูใ้ ช้บริการที่เกี่ยวกับความถี่ใน
การใช้บริการต่อเดือนและประเภทที่ใช้บริการ
ชุลีพร แก้วกิม้ (2562) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก
ในเขตซอยรามคาแหง 65 (ลาดพร้าว 122) ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในซอยรามคาแหง 65 (ลาดพร้าว 122) ระดับความสาคัญมาก
พิจารณาเป็ นรายด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านราคาและ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล







เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพ





ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ
 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
 ด้านราคา
 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
 ด้านการส่งเสริมการตลาด
 ด้านบุคลากร
 ด้านลักษณะทางกายภาพ
 ด้านกระบวนการให้บริการ




การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ด้านการรับรูถ้ ึงความต้องการ
ด้านการค้นหาข้อมูล
ด้านการประเมินทางเลือก
ด้านการตัดสินใจเข้ารับบริการ
ด้านการประเมินผลหลังการใช้
บริการ

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาประชากรที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสงขลาและเคยใช้บริการร้านสะดวกซักอย่าง
น้อย 1 ครัง้ ซึ่งจานวนประชากรทัง้ หมดมีขนาดใหญ่มาก ทาให้ไม่สามารถทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
จึง กาหนดกลุ่ม ตัวอย่างของการศึกษานี ต้ ามแบบกรณี ท่ี ไ ม่ทราบประชากร ใช้สูตรในการคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างของ W.G. Cochran กาหนดให้ระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ 5% จากการคานวณได้
กลุ่มตัวอย่างประมาณ 385 คน โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
ในการแจกแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถามเบือ้ งต้น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
สะดวกซักในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่ วกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
การรับรู้ถึงความต้อ งการ การค้นหาข้อ มูล การประเมิน ทางเลือ ก การตัดสินใจเข้ารับบริการ และ
การประเมินผลหลังการใช้บริการ
ผูว้ ิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้สถิติ
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) กับข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล ส่วนค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ใช้กบั ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก
ในจังหวัดสงขลา 2.การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ Independent T-test
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression)
เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวก
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ ข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท มีสถานะโสด
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัด
สงขลา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีดา้ นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด
5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะการมี เครื่องซักผ้าและอบผ้าปริมาณที่ เพียงพอต่อการมาใช้งาน
ด้านราคาโดยเฉพาะเรื่องราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รบั ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยเฉพาะทาเล
ที่ตงั้ สะดวกต่อการเดินทาง ด้านลักษณะทางกายภาพโดยเฉพาะการติดตัง้ ระบบที่มีมาตรฐานรับรองความ
ปลอดภัย และด้านกระบวนการให้บริการระบบการทางานที่ถกู ต้อง แม่นยา มีความน่าเชื่อถือ ส่วนด้านที่มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งมีดา้ นที่มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมากที่สุด มีเพียงด้านการประเมินผลหลังการใช้บริการเท่านัน้
และอีก 4 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ ึงความต้องการ ด้านการตัดสินใจเข้ารับ
บริการ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการค้นหาข้อมูล
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักที่แตกต่างกัน

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ระดับการศึกษา
ร้านสะดวก
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพ

Sig.
0.302
0.136
0.204
0.032*
0.415
0.103

ผลการทดสอบสมมุติฐานปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
สะดวกซักที่แตกต่างกัน พบว่า อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักที่แตกต่างกัน ส่วน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านสะดวกซักไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคณ
ู ปั จจัยส่วนประสมทางการการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา
B

Std.Error

ค่าคงที่ (a)

1.890

0.267

ด้านการส่งเสริมการตลาด (P4)

0.319

0.048

ด้านบุคลากร (P5)

0.189

ด้านผลิตภัณฑ์ (P1)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (P3)

t

Sig.

7.092

0.000

0.371

6.719

0.000

0.037

0.261

5.096

0.000

0.268

0.074

0.196

3.631

0.000

-0.233

0.066

-0.193

-3.501

0.001

R = 0.581 R² = 0.338 Adjusted R² = 0.331

Beta

SEest = 0.512

ผลการทดสอบสมมุติฐานปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
สะดวกซัก พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการการตลาด ทัง้ 7 ด้าน มีเพียง 4 เท่านัน้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด(P4) ด้านบุคลากร(P5)
ด้านผลิตภัณฑ์(P1) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(P3) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) เท่ากับ
0.581 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้รอ้ ยละ 33.80 (Adjusted R² = 0.338) สามารถนามาแทนค่า
ในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี ้ Y = 1.890 + 0.319(P4) + 0.189(P5) + 0.268(P1) - 0.233(P3)

สรุปและอภิปรายผล
ปั จ จัยส่วนบุคคลที่ แตกต่างกัน ส่ง ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจัง หวัด
สงขลาที่ แตกต่า งกัน จากการศึกษาวิจัย พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึก ษา รายได้เ ฉลี่ ย ต่อเดื อนและ
สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากการซักผ้าเป็ นสิ่งจาเป็ นในการใช้ชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย แม้ว่าจะมีระดับการศึกษา รายได้ หรือ
สถานภาพแตกต่างกัน ก็ยงั จาเป็ นต้องเข้าไปใช้บริการร้านสะดวกซักอยู่ แต่อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลาที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากแต่ละอาชีพอาจมี
เงื่ อนไขเรื่องเวลาที่ ไ ม่เหมื อนกัน โดยผูท้ ่ี มี อาชี พ ธุรกิ จส่วนตัว /ค้าขายมี การตัดสินใจเลื อกใช้บริการร้าน
สะดวกซักมากกว่าอาชีพอื่น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัลยา ตรีสุชน (2554) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีด ของคนทางานที่พกั ในคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร พบว่า อาชีพ
มี ค วามแตกต่ า งในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารซั ก อบรี ด ของคนท างานที่ พั ก ในคอนโดมิ เ นี ย มใน
กรุงเทพมหานคร
ปั จจัยส่วนประสมทางการการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัด
สงขลา จากผลการศึกษา พบว่ามีปัจจัย 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักใน
จังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 โดยเรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย
(Beta Coefficient) จากมากไปน้อยได้ดงั นี ้
1.ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา
เนื่องจากร้านสะดวกซักในปั จจุบนั มีราคาที่คอ่ นข้างใกล้เคียงกัน ทาให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
มีความสาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก ไม่วา่ จะเป็ นการจัดโปรโมชั่น ลดราคา เมื่อมาใช้
บริการในช่วงวัน เวลาที่มีผมู้ าใช้บริการไม่หนาแน่น มีราคาสมาชิก หรือการสะสมแต้มเพื่อนาไปแลกสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มการ
รับรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค เมื่อผูบ้ ริโภครับรูแ้ ล้ว นาไปสูก่ ารเข้าไปใช้บริการ เกิคความพึงพอใจ และไปใช้บริการซา้ หรือ
บอกต่อผูอ้ ่ืน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รวิวรรณ ฉิ่นไพศาล (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการร้านซักอบรีด ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การสะสมยอดการใช้บริการเพื่อ
แลกส่วนลด การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆ การแจกของขวัญในวันส าคัญ มี ความสัม พันธ์กับความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการร้านซักอบรีดทัง้ สิน้
2.ด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา แสดงให้เห็น
ว่าผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับการที่รา้ นสะดวกซัก มีพนักงานที่เต็มใจให้บริการ ยิม้ แย้ม สุภาพ สามารถให้
คาแนะนาในการใช้เครื่องต่างๆ ไปจนถึงการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้ เนื่องจากร้านสะดวกซัก เป็ นร้านที่
เปิ ดบริการ 24 ชั่วโมงและให้บริการตัวเอง (Self-Service) ทาให้บางร้านไม่มีพนักงานคอยให้บริการอานวย
ความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริโภคได้เท่าที่ควร การมีพนักงานประจาร้านจะทาให้ผใู้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจใน

การบริการมากขึน้ แตกต่างเหนือคูแ่ ข่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาคภูมิ บุญประเสริฐ (2558) ศึกษาปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็ นอันดับสอง รองจากปั จจัยด้านทาเลที่ตงั้ และความสะดวกสบาย
แสดงว่าผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับ พนักงานที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่และยินดีให้ขอ้ มูลให้บริการ
เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั สะดวก และรูส้ กึ ว่าตนเป็ นคนสาคัญในการได้รบั บริการ
3.ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา ซึ่งผูบ้ ริโภค
ให้ความสาคัญเรื่องของปริมาณเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่เพียงพอ เพราะเรื่องเวลาเป็ นจุดขายของร้าน
สะดวกซัก ผูท้ ่ีมาใช้บริการต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการคุณภาพการซักที่ดี
ด้วย นอกจากนี ้ การมีเครื่องซักผ้าหลายขนาดให้ผบู้ ริโภคเลือกตามความเหมาะสม จะทาให้ผบู้ ริโภครู ส้ ึก
คุม้ ค่า และจูงใจให้มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ง่ายขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุลีพร แก้วกิม้ (2561)
ทาการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในซอยรามคาแหง 65 (ลาดพร้าว
122) พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญอยู่ระดับมากต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในซอยรามคาแหง 65 (ลาดพร้าว 122)
4.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา
เนื่องจากผูบ้ ริโภคเน้นความสะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ ทาเลที่ตงั้ ของร้าน จึงเป็ นสิ่งสาคัญ
ในขณะเดียวกัน ความปลอดภัยก็ เป็ นสิ่ง ที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากร้านสะดวกซัก เปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ร้านที่ตงั้ อยูใ่ นเขตชุมชน มีแสงสว่างเพียงพอ จะมีความปลอดภัยมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติกร
บุญเรือง (2564) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซักของผูบ้ ริโภค ในเขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจการใช้บริการ
ร้านสะดวกซัก ในเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ซึ่งด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูบ้ ริโภคเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักที่อยู่ ใกล้ชุมชนหรือที่พกั
สามารถหาที่จอดรถได้ง่ายหรือมีบริการรถสาธารณะผ่าน สถานที่ให้ บริการกว้างขวาง สะดวกสบายและ
สามารถเห็นร้านได้ง่าย
5.ด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา เนื่องจากธุรกิจ
ร้านสะดวกซักส่วนใหญ่มีการกาหนดราคาที่ใกล้เคียงกัน ขึน้ อยู่กบั ปริมาณเสือ้ ผ้าที่ผบู้ ริโภคนามาใช้บริการ
ด้วย และมีการแสดงไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิ ติกร บุญเรือง (2564) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซักของ
ผูบ้ ริโภค ในเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้า น
สะดวกซักของผูบ้ ริโภค ในเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูว้ ิจัยมีความเห็นว่า การตัง้ ราคาของร้าน
สะดวกซัก มีการตัง้ ราคาที่ไม่แตกต่างกันมาก และมีการกาหนดราคาที่คอ่ นข้างคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจ

6.ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มี ผลต่อการตัดสิน ใจเลื อกใช้บ ริการร้านสะดวกซักในจัง หวัด
สงขลา เนื่องจากเป็ นร้านสะดวกซัก ความสะอาดจะต้องมาก่อน ทาให้การตกแต่งร้านโดยทั่วไป ต้องดู
สะอาด สวยงามอยู่แล้ว รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ไม่ได้มีความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจ เพราะทุกวันนีท้ ุกคนสามารถเข้าถึ งอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรธน
วิทยานุกลู ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซัก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซักของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
7) ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัด
สงขลา เนื่องจากร้านสะดวกซักมีระบบการทางานที่ไม่ย่งุ ยากซับซ้อน จึงทาให้มีความถูกต้อง แม่นยาสูง
และคนส่วนใหญ่คนุ้ เคยกับการซักผ้าอยู่แล้ว ขัน้ ตอนในการรับบริการแต่ละร้านไม่แตกต่างกัน ทาให้ปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่มี ผลต่อการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิ ติกร บุญเรือง (2564)
ศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซักของผูบ้ ริโภค ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
พบว่า ปั จ จัย ด้า นกระบวนการ ไม่ส่ง ผลต่อการตัด สิ นใจใช้บ ริก ารร้านสะดวกซักของผู้บ ริโภค ในเขต
ลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า กระบวนการให้บริการของร้านสะดวกซัก มีรูปแบบ
ขัน้ ตอนการให้บริการค่อนข้างคล้ายคลึงกันในแต่ละแบรนด์ ทาให้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ
ส่วนใหญ่ผบู้ ริโภคจะเลือกใช้จากความสะดวกของตัวเองเป็ นหลัก
ข้อเสนอแนะ
1.ผูป้ ระกอบการ ควรมีกิจรรมส่งเสริมการตลาดอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ลด แลก แจก แถม เพราะเป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลามากที่สุด และเพิ่ม
ช่องทางการโฆษณาให้หลากหลาย เมื่อผูบ้ ริโภคเห็นบ่อยๆ จะทาให้จาธุรกิจเหล่านีไ้ ด้ และเมื่อผูบ้ ริโภคมี
ความต้องการใช้บริการ ก็จะทาให้นึกถึงภาพโฆษณา ประชาสัมพันธ์ท่ีธุรกิจทาไป เพิ่มโอกาสในการทาให้
ผูบ้ ริโภคเลือกมาใช้บริการกับผูป้ ระกอบการมากขึน้
2.ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับกระบวนการให้บริการมากที่สดุ แต่ปัจจัยดังกล่าวกลับไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในจังหวัดสงขลา เนื่องจากทุกร้านมีกระบวนการให้บริการที่ คอ่ นข้าง
คล้ายคลึงกัน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ ควรจะต้องสร้างความแตกต่างในประเด็นนี ้ เพื่อให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง
และดึงดูดผูบ้ ริโภคมากขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยต่อไป
1.ควรศึกษาความพึงพอใจในการมารับบริการ และความจงรักภักดีเกี่ยวกับร้านสะดวกซัก เพื่อจะ
ได้นาข้อมูลเหล่านัน้ มาพัฒนา ปรับปรุ ง การให้บริการได้ดีย่ิงขึ น้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ไม่ให้เปลี่ยนไปใช้
บริการที่อ่ืน และสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้เหมาะสม เพื่อขยายไปยังกลุม่ ลูกค้าใหม่ๆได้

2.ทาการวิจยั ในเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริโภค เกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริง
ซึ่งจะทาให้ผวู้ ิจยั ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก สามารถนามาพัฒนาธุรกิจได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สดุ
3.ทาการศึกษาในพืน้ ที่ย่านชุมชน หรือบริเวณที่แคบลง เพื่อจะได้ขอ้ มูลที่ชัดเจน มีความเฉพาะ
เจาะจงมากยิ่งขึน้ เพื่อนาไปปรับใช้กบั ธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย
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