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The purpose of this research was to study the opinions of service users on marketing
mix and brand relevance in category affecting their laundry service shop brand selection in
Chonburi province. This survey research employed a questionnaire as a research tool in collecting
the data. Three hundred and twenty samples were users of the coin operated laundry service shops
and users of the coin operated laundry service shops with franchises brands In Chonburi province.
The results revealed that there was no difference in the overall opinion’s service
users of both groups on the marketing mix affecting their laundry service shop brand selection.
Analyzed each marketing mix components, there were statistically significant differences of two
service user groups in the location and distribution channel variables at the 0.01-0.001 level. In
terms of brand relevance in category, the results showed that there were statistically significant
differences of two service user groups in their overall opinions about brand relevance in category
and the social demonstrance functions dimension at the 0.001 level.
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจร้านซักรี ดเป็ นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมืองและคนรุ่ น
ใหม่ที่อาศัยอยูต่ ามแหล่งชุมชนเมืองใหญ่ คอนโดมิเนียมทั้งในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล หอพัก
นักศึกษา รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยที่ตอ้ งการความสะดวกสบายในการทาความ
สะอาดเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม ธุรกิจร้านซักรี ดสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ร้านซักรี ดหรื อร้าน
ซักแห้งแบบทัว่ ไปบริ หารโดยนิติบุคคล ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในรู ปแบบบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคล ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในรู ปแบบแฟรนไชส์ และ ร้านซักรี ดหรื อร้านซักแห้งในรู ปแบบแฟรน
ไชส์ (แรบบิท ลอนดรี้ , 2559; กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562)
ในปัจจุบนั บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีการนาเสนอบริ การรู ปแบบต่าง ๆ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ไม่วา่ จะเป็ นการเปิ ดให้บริ การ 24 ชม. การมีขนาดเครื่ องซักผ้าที่หลากหลาย การตั้งอยูใ่ นทาเลที่เข้าถึง
ง่าย การมีแอปพลิเคชันหรื อโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับเครื่ องซักผ้าเพื่อแจ้งเตือนตาแหน่งเครื่ อง
ซักผ้าที่วา่ งอยูแ่ ละแจ้งเตือนผูบ้ ริ โภคเมื่อซักผ้าเสร็ จ หรื อการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้
ยังมีเทคโนโลยีช่วยในการบริ หารจัดการร้านในการควบคุมและเฝ้าดูการทางานของเครื่ องซักผ้า เช่น
การแสดงสถานะการทางานของเครื่ องซักผ้า การแสดงจานวนเงินที่อยูใ่ นเครื่ องซักผ้า รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของผูบ้ ริ โภคเพื่อช่วยนาไปใช้ในการวางแผนการบริ หารจัดการธุรกิจ
ของร้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ.2562 ได้สารวจการจัดตั้งจานวนร้านในธุรกิจบริ การซักรี ดและ
พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งธุรกิจร้านซักรี ดรวม
148 ราย ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2562 (เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2561 ประมาณร้อยละ 39.22) มี
ทุนจดทะเบียน 254.89 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2561 ประมาณร้อยละ 98.42) ในภาพรวมมีธุรกิจ
ร้านซักรี ดที่ดาเนินการอยู่ 824 ราย มีรายได้รวมปี 2561 จานวน 4,599 ล้านบาท ร้านส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ น
กรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 30.58 รองลงมา ได้แก่ ภาคกลางร้อยละ 17.96 ภาคใต้ร้อยละ 17.48
ภาคตะวันออกร้อยละ 16.02 ภาคเหนือร้อยละ 9.47 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 5.22 และภาค
ตะวันตกร้อยละ 3.27 ปัจจุบนั ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญหรื อร้านสะดวกซักเปิ ดให้บริ การในหลายพื้นที่
มีท้ งั แบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติมาเปิ ดให้บริ การผูบ้ ริ โภคได้เลือกใช้ โดยมีจุดขายของแบรนด์ที่
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แตกต่างกัน แบรนด์ที่เปิ ดให้บริ การในประเทศไทย ได้แก่ Mr. Jeff, WashCoin, Otteri Wash & Dry,
Cleanmate Dryclean & Laundry, WashXpress, i-Klean Drycleaning Service, LaundryBar, Success
laundromat, 24 Wash, DIY Laundry, CleanPro Express, MARU Laundry, Smart+ (By Haier),
KOLAE Wash Dry และ Wonder Wash เป็ นต้น (รัตนชัย ม่วงงาม, 2563)
เมื่อผูว้ ิจยั ทบทวนงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวกับธุรกิจซักรี ด พบว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่ศึกษาธุรกิจ
ซักรี ดทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ร้านซักรี ดแบบบุคคลธรรมดารับจ้างทัว่ ไป ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ และ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีเพียงส่ วนน้อยที่ใช้
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ประเด็นที่ศึกษาค่อนข้างคล้ายคลึงกัน งานวิจยั ที่ศึกษาธุรกิจประเภทร้านบริ การ
ซักรี ดหรื อซักแห้ง ส่ วนใหญ่ศึกษาตัวแปรลักษณะประชากร รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนประสมการตลาดของร้าน ความภักดีในการใช้บริ การร้านของผูบ้ ริ โภค ความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ โภคด้านราคาค่าบริ การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านซักรี ดหรื อซักแห้ง
(กัลยา ตรี สุชน และ อิทธิกร ขาเดช, 2554; เบญจวรรณ มงคลชาติ, 2554; สุ รีย ์ วิเศษสุ ข, 2550) และ
ผลการวิจยั ส่ วนใหญ่พบว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภค ความภักดีต่อแบรนด์ของผูบ้ ริ โภค
และปัจจัยส่ วนประสมการตลาดโดยเฉพาะด้านราคาค่าบริ การของร้านซักอบรี ดส่ งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านซักรี ดแตกต่างกัน มีเพียงงานวิจยั บางเรื่ องที่เน้นประเด็นของการวิเคราะห์
กลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุนและการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจซัก
อบรี ด (กันตพงศ์ ฤทธิ์วีระเดช, 2557; กุสุมา เรื องวนิช, 2552; ธโณทัย การสมจิตร และ ศักดิ์ชาย
จันทร์เรื อง, 2559)
ในส่ วนของงานวิจยั ที่ศึกษาธุรกิจประเภทร้านซักผ้ารู ปแบบของการหยอดเหรี ยญนั้นมี
การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ คล้ายคลึงกับงานที่ศึกษาร้านบริ การซักรี ดหรื อซักแห้ง เช่น ลักษณะประชากร
การเปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภค การรับรู ้คุณค่าและตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ทัศนคติต่อส่ วนประสม
การตลาด รู ปแบบการดาเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภค ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจซักผ้าหยอด
เหรี ยญและความภักดีของผูบ้ ริ โภค (กนก วิมาลา, 2548; ชุลีพร แก้วกิ้ม และ ปริ ญญาภรณ์ พจน์อริ ยะ,
2561; สุ รสิ ทธิ์ อุดมธนวงศ์ และ ปรี ชา สวน, 2563; อรทัย แสงวิไล, 2546) มีเพียงงานวิจยั เรื่ องเดียวที่
ศึกษาวัฒนธรรมการให้บริ การเครื่ องซักผ้าแบบหยอดเหรี ยญ และเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (วริ นท์ชญา
ภูดิทพรสวัสดิ์, 2558) เมื่อพิจารณาประเด็นเรื่ องของแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญนั้น มีเพียงงานวิจยั
ของลออรัตน์ สุ ขสุ แพทย์ (2561) ที่ศึกษาในธุรกิจบริ การเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญของบริ ษทั เค-เน็กซ์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” (Otteri Wash and Dry) ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั พบว่า ปัจจัยสาคัญที่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การแบรนด์ คือ ความ
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สะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริ การ และการที่ร้านตั้งอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย แต่ผลของการวิจยั
ดังกล่าวไม่ได้ศึกษาลงลึกว่าการมีแบรนด์น้ นั มีส่วนในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
อย่างที่ทราบกันดีวา่ แบรนด์เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้
ข้อเสนอเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่บริ ษทั ต้องการส่ งมอบให้กบั ลูกค้า สร้างความแตกต่างจากคู่
แข่งขันทางการตลาด และสร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย ในงานวิจยั ของ Fischer,
V lckner, and Sattler (2010) ระบุวา่ แบรนด์สามารถสร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ใน 2 มิติ คือ การ
เป็ นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงคุณภาพของสิ นค้าที่อยูภ่ ายใต้ขอ้ เสนอของบริ ษทั และการสร้างความ
เชื่อมโยงอย่างมีความหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าของสิ นค้านอกเหนือจากคุณสมบัติที่แท้จริ งของสิ นค้าเอง
นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคยังใช้แบรนด์เพื่อแสดงออกถึงตัวตนของพวกเขา การได้ครอบครองสิ นค้าสะท้อน
การได้มาหรื อการรักษาสถานะทางสังคมที่ผบู ้ ริ โภคปรารถนา แบรนด์จึงนับว่ามีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจอย่างมากสาหรับบริ ษทั ต่าง ๆ เพราะยิง่ แบรนด์มีความแข็งแกร่ งมากเพียงใดก็จะทาให้บริ ษทั
สามารถคิดค่าบริ การหรื อตั้งราคาสิ นค้าในราคาที่สูงกว่าคู่แข่งได้ การที่ผบู ้ ริ โภคภักดีต่อแบรนด์จึง
เปรี ยบเสมือนสัญญาการซื้อขายสิ นค้าในอนาคตกันให้กบั บริ ษทั ได้อีกด้วย ดังนั้นผูบ้ ริ หารระดับสู งมัก
ให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมการสร้างแบรนด์ไว้ในอันดับต้น ๆ ของการบริ หารจัดการแบรนด์
การสร้างแบรนด์ตอ้ งใช้การลงทุนจานวนมากในการสื่ อสาร การจัดจาหน่าย และกิจกรรมอื่น ๆ แต่
อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ควรคานึงถึงก่อนการตัดสิ นใจลงทุน คือ กิจกรรมการสร้างแบรนด์มีความเกี่ยวข้อง
มากน้อยเพียงใดกับการประสบความสาเร็ จของบริ ษทั เมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ
ของบริ ษทั
Fischer, V lckner, and Sattler (2010) กล่าวว่า ความสาคัญแบรนด์อาจแตกต่างกันไปในแต่
ละประเทศ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดจาเป็ นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแบรนด์ในกระบวนการตัดสิ นใจ
ของลูกค้า ความสาคัญของแบรนด์ในภาพรวม แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบรนด์ตาม
หมวดหมู่สินค้า (brand relevance in category : BRiC) ได้ถูกนามาใช้ในการประเมินความสาคัญของ
แบรนด์ในภาพรวมว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การของลูกค้าในสิ นค้า
หมวดหมู่ต่าง ๆ โดยแนวคิดนี้มุ่งเน้นในประเด็นที่วา่ แบรนด์น้ นั ช่วยลดความเสี่ ยง (risk reduction
function) ในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า และแบรนด์น้ นั มีหน้าที่การแสดงออกทางสังคม (social
demonstrance function) เป็ นเครื่ องมือเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคใช้เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของ
ตนเอง โดยเฉพาะสิ นค้าที่สังคมมองเห็นได้
จากแนวคิดดังกล่าวทาให้ผวู ้ จิ ยั เห็นว่า ขณะที่แบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญนั้นมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้นในระยะสิ บปี ที่ผา่ นมา แต่ละแบรนด์ได้มีการเน้นจุดขายที่แตกต่างกัน แต่ประเด็นเกี่ยวกับ
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แบรนด์บริ การประเภทนี้ยงั ไม่มีศึกษามากนัก และที่น่าสนใจคือ แบรนด์บริ การซักรี ดอาจจะช่วยลด
ความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การแต่ขณะเดียวกันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนตัวตน
หรื อสร้างภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้บริ การก็เป็ นไปได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษาว่า
นอกจากปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่จะส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้า
ประเภทต่าง ๆ แล้ว การมีแบรนด์ของธุรกิจประเภทนี้มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคใน
การเลือกใช้บริ การหรื อไม่ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งประเภทของร้านซักผ้าออกเป็ น 2 ประเภท
คือ ร้านซักผ้าแบบเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ ซึ่งเป็ นตัวแทนของร้านที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ และ
ร้านซักผ้าแบบเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ซึ่งเป็ นตัวแทนของร้านที่เน้นการสร้างแบรนด์
ผลวิจยั จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการทราบว่า แบรนด์บริ การประเภทร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมี
ความสัมพันธ์ต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอย่างไร และสามารถนาไปต่อยอดทางธุรกิจ
ร้านซักผ้าของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมการตลาด และความสัมพันธ์ของ
แบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญใน
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมการตลาด และความสัมพันธ์ของ
แบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ซกั ผ้าหยอดเหรี ยญใน
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามประเภทของร้าน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ผู้ใช้ บริการแบรนด์ ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
จาแนกตามประเภท
1. ผูใ้ ช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญ
2. ผูใ้ ช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์

ความคิดเห็นต่ อส่ วนประสม
ทางการตลาดของแบรนด์
ร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ด้านบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

1.
2.
3.
4.

ความคิดเห็นต่ อความสั มพันธ์
ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ าประเภท
ร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
1. ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตาม
หมวดหมู่สินค้า
2. หน้าที่ในการลดความเสี่ ยง
3. หน้าที่การแสดงออกทางสังคม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ผูใ้ ช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญต่างประเภทกันมีความคิดเห็นต่อ
ส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ผูใ้ ช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญต่างประเภทกันมีความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญแตกต่างกัน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ธุรกิจบริ การซักผ้า ในการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ และร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ที่เปิ ดให้บริ การในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การซักผ้าหยอดเหรี ยญประเภทใดประเภทหนึ่ง
ได้แก่ ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ หรื อ ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ที่เปิ ดให้บริ การใน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระหว่าง วันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2564
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ธุรกิจบริ การซักผ้า หมายถึง ธุรกิจบริ การที่เกี่ยวข้องกับการทาความสะอาดซักผ้าประเภทต่าง ๆ
เช่น เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องนอน และอื่น ๆ โดยการวิจยั ครั้งนี้ เลือกศึกษาร้านซักผ้า 2 รู ปแบบ คือ
ร้านซักผ้าแบบเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ และร้านซักผ้าแบบเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ที่
เปิ ดให้บริ การในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ หมายถึง ร้านที่ดาเนินการโดยบุคคลทัว่ ไปหรื อนิติบุคคล เปิ ดให้บริ การ
ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนาเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญวางให้บริ การในที่ชุมชน มีชื่อร้านแต่ไม่มี
การสร้างแบรนด์เป็ นกิจลักษณะ โดยลูกค้าต้องบริ การตนเองด้วยการนาเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องนอน
และอื่น ๆ มาเข้าเครื่ องซักและ/หรื อเครื่ องอบ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ หมายถึง ร้านที่ดาเนินการโดยนิติบุคคลมีชื่อแบรนด์ และ
เปิ ดให้บริ การในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ร้านประเภทนี้นาเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ และนา
เทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการให้บริ การแต่ยงั คงเน้นให้ลูกค้าบริ การตนเอง ร้านประเภทนี้เปิ ดให้บริ การ
24 ชม. และมีการสร้างแบรนด์ผา่ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการขาย
แฟรนไชส์ให้กบั บุคคลที่สนใจ
แบรนด์ หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่ องหมายทางการค้า การออกแบบต่าง ๆ เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคูแ่ ข่งทางการตลาด ในที่น้ ีหมายถึง แบรนด์ธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ผูใ้ ช้บริ การ หมายถึง ผูใ้ ช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้แก่ ร้านซัก
ผ้าหยอดเหรี ยญ หรื อ ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ที่เปิ ดให้บริ การในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดของธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ใน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สิ นค้าหรื อบริ การ ราคา สถานที่จดั จาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
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ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า (brand relevance in category : BRiC) หมายถึง
อิทธิพลของแบรนด์ที่มีความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคในกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญที่เปิ ดให้บริ การในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีหน้าที่ของแบรนด์ 2 อย่าง ได้แก่ หน้าที่การ
ลดความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า และหน้าที่การแสดงออกทางสังคม
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ข้อมูลที่ได้จะช่วยสร้างองค์ความรู ้ในการสร้างแบรนด์ธุรกิจบริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญใน
ประเทศไทย
2. ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารแบรนด์ร้าน
ซักผ้าหยอดเหรี ยญได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมการตลาด และความสัมพันธ์ของ
แบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในจังหวัด
ชลบุรี ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจซักรี ด
2. แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์และความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า
3. แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับธุรกิจซักรีด
ธุรกิจร้านซักรี ดเป็ นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมืองและคนรุ่ น
ใหม่ที่อาศัยอยูต่ ามแหล่งชุมชนเมืองใหญ่ คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าทั้งในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล ห้างสรรพสิ นค้า หอพักนักศึกษา รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยที่ตอ้ งการ
ความสะดวกสบายในการทาความสะอาดเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม ในปัจจุบนั ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญได้มี
การนาเสนอให้บริ การรู ปแบบต่าง ๆ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคไม่วา่ จะเป็ น การเปิ ดให้บริ การ 24 ชม. การมีขนาด
เครื่ องซักผ้าที่หลากหลาย การตั้งอยูใ่ นทาเลที่เข้าถึงง่าย การมีแอปพลิเคชันหรื อโปรแกรมประยุกต์ที่
เชื่อมต่อกับเครื่ องซักผ้าเพื่อแจ้งเตือนตาแหน่งเครื่ องซักผ้าที่วา่ งอยูแ่ ละแจ้งเตือนผูบ้ ริ โภคเมื่อซักผ้าเสร็ จ
หรื อการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยงั มีเทคโนโลยีช่วยในการบริ หารจัดการร้านในการ
ควบคุมและเฝ้าดูการทางานของเครื่ องซักผ้า เช่น การแสดงสถานะของเครื่ องซักผ้า จานวนเงินที่อยูใ่ น
เครื่ องซักผ้า รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผูบ้ ริ โภคเพื่อช่วยนาไปใช้ในการวางแผนการ
บริ หารจัดการธุรกิจของร้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562)
ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจร้านซักรี ดได้เริ่ มปรับเปลี่ยนรู ปแบบธุรกิจและจดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลมากขึ้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2562 พบว่า การจัดตั้งธุรกิจร้านซักรี ดในปี 2562
(ม.ค.-ต.ค.) มีจานวน 142 ราย (เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 39.22.)
มีมูลค่าทุนจดทะเบียน ปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มูลค่า 254.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 98.42 ดังปรากฎในภาพที่ 2 และภาพที่ 3 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562)
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61

91

102

133

+ 39.22%

142

ภาพที่ 2 จานวนธุรกิจร้านซักรี ดที่จดั ตั้งใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2559 - 2562

2559

2560

2561

2 5 6 1 (ม.ค . -ต.ค .) 2 5 6 2 ( ม.ค .- ต.ค .)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2562)

2559

2560

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2562)

2561

128.46

163.87

124.18

89.63

+ 98.42%

254.89

ภาพที่ 3 จานวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ของธุรกิจร้านซักรี ด ตั้งแต่ พ.ศ.2559 - 2562

2 5 6 1 (ม.ค . -ต.ค .) 2 5 6 2 ( ม.ค .- ต.ค .)
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จากการสารวจของ แรบบิท ลอนดรี้ (2559) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2562) และ รัตนชัย ม่วงงาม
(2563) สามารถสรุ ปได้วา่ ธุรกิจร้านซักรี ดนั้นว่ามี 4 รู ปแบบดังนี้
1. ร้านซักรี ดหรื อร้านซักแห้งทัว่ ไปบริ หารโดยนิติบุคคล
ร้านซักรี ดหรื อร้านซักแห้งแบบทัว่ ไป เป็ นร้านที่มีที่มีเจ้าของเป็ นบุคคลธรรมดาที่รับจ้างซักผ้า
และรี ดผ้า ให้กบั ลูกค้า โดยใช้เครื่ องซักผ้าแบบครัวเรื อน จะเป็ นเครื่ องแบบฝาบนหรื อแบบฝาหน้าก็ได้
ร้านประเภทนี้มกั ตั้งกระจายตามชุมชนต่าง ๆ มีการคิดค่าบริ การแบบรายเดือนหรื อรายครั้ง (ต่อจานวน
ผ้า) เน้นการชาระเงินสด บางแห่งจะมีท้ งั บริ การซัก-อบ-รี ด หรื อบางแห่งจะมีเพียงการซัก-ตาก-รี ด(ไม่
ใช้การใช้เครื่ องอบผ้า) ส่ วนใหญ่ไม่มีเครื่ องมือพิเศษหรื อการถนอมเนื้อผ้า ร้านลักษณะนี้จะใช้พนักงาน
จานวนน้อย ไม่ตอ้ งมีฝีมือมาก บางแห่งอาจมีบริ การรับส่ งผ้าถึงที่พกั ของลูกค้า
2. ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในรู ปแบบบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในรู ปแบบเจ้าของเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ใช้เครื่ องซักผ้าแบบ
ครัวเรื อน เป็ นร้านที่ลูกค้าจะต้องบริ การตนเองด้วยการนาผงซักฟอก น้ ายาซักผ้า หรื อน้ ายาปรับผ้านุ่ม
ส่ วนตัวมาใช้กบั เครื่ อง ส่ วนใหญ่จะใช้เครื่ องแบบฝาบนเพราะราคาไม่สูงมากในการลงทุน และจะติดตั้ง
เครื่ องรับเหรี ยญกับเครื่ องซักผ้า ไม่มีคนดูแลเครื่ องที่ร้านในเวลาเปิ ดให้บริ การ ไม่มีการสร้างแบรนด์ มี
เพียงการนาเครื่ องซักผ้าไปวางใว้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่ผคู ้ นสะดวกใช้บริ การ เน้นการชาระเงินแบบเงินสด
โดยใช้เหรี ยญ
3. ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในรู ปแบบแฟรนไชส์
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในรู ปแบบแฟรนไชส์ หรื อที่นิยมเรี ยกว่า ‘ร้านสะดวกซัก’ กาลังเป็ นที่
นิยมในประเทศไทย มีการเปิ ดสาขาให้บริ การมากขึ้น ร้านประเภทนี้มีการใช้เครื่ องซักผ้าอุตสาหกรรม
และนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริ การแต่ยงั คงเน้นให้ลูกค้าบริ การตนเอง ร้านประเภทนี้
เปิ ดให้บริ การ 24 ชม. มีการสร้างแบรนด์ข้ ึนมา โดยมีจุดขายในการให้บริ การที่มีลกั ษณะเฉพาะของ
แบรนด์ตนเอง มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ และมีการนานวัตกรรมที่
ทันสมัยมาช่วยให้การบริ การมีคุณภาพที่สูงขึ้น เช่น มีระบบการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อใช้เครื่ องซักผ้าเสร็ จ
ผ่านแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ มีโปรแกรมการซักที่ทาความสะอาดถังซักผ้าก่อนการซักเพื่อฆ่า
เชื้อ มีโปรแกรมการซักที่ลูกค้าสามารถกาหนดอุณหภูมิน้ าที่ตอ้ งการซักผ้าประเภทต่าง ๆ มีเครื่ องอบผ้า
ที่มีคุณภาพให้บริ การ มีรูปแบบการชาระเงินแตกต่างกันตามแฟรนไชส์ในแต่ละแบรนด์ เช่น การชาระ
เงินแบบไร้เงินสด โดยลูกค้าต้องชาระผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ หรื อการชาระเงินผ่าน
แอปพลิเคชัน่ ของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (e-banking) การชาระด้วยเหรี ยญเฉพาะที่สามารถใช้กบั
เครื่ องซักผ้าของแบรนด์เท่านั้น หรื อการรับเงินสดผ่านตัวเครื่ องซักและอบผ้าที่สามารถรับได้ท้ งั ธนบัตร
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และเหรี ยญ นอกจากนี้ร้านบางแห่งอาจมีเครื่ องหยอดเหรี ยญสาหรับการซื้อผงซักฟอก น้ ายาซักผ้า หรื อ
น้ ายาปรับผ้านุ่ม อัตราค่าบริ การจะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมการซักผ้าและปริ มาณผ้าที่นามาซัก/อบ
4. ร้านซักรี ดหรื อร้านซักแห้ง ในรู ปแบบแฟรนไชส์
ร้านซัก-อบ-รี ด แบบครบวงจรแบบแฟรนไชส์ ในที่น้ ีรวมถึงร้านซัก-อบ-รี ดผ่านตูล้ อ็ กเกอร์
ปัจจุบนั มีเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร และบริ เวณที่มีคนอยูอ่ าศัยหนาแน่น เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าที่ผใู ้ ช้
สามารถนาเสื้ อผ้าไปใส่ ในล็อกเกอร์ที่ใกล้ที่สุดและจะมีพนักงานนาเสื้ อผ้าเหล่านั้นไปซักที่ร้านและ
นาส่ งกลับคืนใส่ ในตูล้ อ็ กเกอร์ของลูกค้าเช่นเดิม มีการนาระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริ การ
ติดต่อ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะชาระเงิน ได้ตลอด 24 ช.ม. ร้านซัก-อบ-รี ดแบบครบวงจร
แบบแฟรนไชส์ จะมีลกั ษณะการให้บริ การคล้ายกับรู ปแบบธุรกิจซักรี ดประเภทที่ 1 และ 3 แต่จะมีเรื่ อง
ของการสร้างแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้อง มีจุดขายในการให้บริ การของตนเอง มีโลโก้เพื่อให้คนจดจาได้ง่าย
มีการสื่ อสารเพื่อเชื่อมต่อกับผูบ้ ริ โภคผ่านทางสื่ อสังคมต่าง ๆ โดยแต่ละแบรนด์จะมีรูปแบบและ
คุณภาพมาตรฐานการให้บริ การที่แตกต่างกัน
ปัจจุบนั ร้านซักรี ดและร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ เปิ ดให้บริ การในหลายพื้นที่ มีหลากหลาย
แบรนด์ให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกใช้บริ การ มีจุดเด่นของแบรนด์ที่แตกต่างกัน เพื่อความเหมาะสมรองรับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่จะเปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชม. เพื่อรองรับกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค รัตนชัย ม่วงงาม (2563) ได้สรุ ปแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ที่เปิ ดให้บริ การ
ในประเทศไทย ได้แก่ Mr. Jeff, WashCoin, Otteri Wash & Dry, Cleanmate Dryclean & Laundry,
WashXpress, i-Klean Drycleaning Service, LaundryBar, Success laundromat, 24 Wash, DIY
Laundry, CleanPro Express, MARU Laundry, Smart+ (By Haier), KOLAE Wash Dry และ Wonder
Wash เป็ นต้น ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ธุรกิจบริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญในประเทศไทย ทั้ง 15 แบรนด์ และสรุ ปเปรี ยบเทียบข้อมูลดังปรากฏในตารางที่ 1 และ
จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในประเทศไทย และนาข้อมูล
รายการส่ วนประสมการตลาดในตารางมาใช้ในการพัฒนาแบบวัดส่ วนประสมการตลาดในการวิจยั ครั้ง
นี้
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ตารางที่ 1 สรุ ปส่ วนประสมทางการตลาดแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในประเทศไทย

ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านบริการ
- ซักผ้าและอบผ้า บริ การตนเอง
- มีพนักงานช่วยเหลือดูแลร้านโดยรวม
เช่น แลกเหรี ญ ทาความสะอาดเครื่ อง
ซัก/อบ
- เตรี ยมอุปกรณ์การซักส่ วนตัวหรื อมี
จาหน่าย ณ จุดบริ การ
- เครื่ องซัก/อบ ผ้าแบบครัวเรื อน
- เครื่ องซัก/อบ ผ้าแบบอุตสาหกรรม
- เปิ ดบริ การ 24 ชม.
- ระบบซอร์ฟแวร์ประยุกต์ช่วยเสริ ม
บริ การ เช่น การติดตามสถานะ
การซักผ้า
- การทางานของเครื่ องซัก/อบ ที่ทนั สมัย
เช่น มีระบบเลือกอุณหภูมิน้ าในการซัก
- มีจานวนเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ
เครื่ องอบผ้า เพียงพอกับความต้องการ
ด้ านราคา
- ชาระแบบเงินสด
- ช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย
- ราคาค่าบริ การขึ้นอยูก่ บั ชนิดผ้า
- ราคาค่าบริ การขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณผ้า
- ราคาค่าบริ การคิดเป็ นต่อครั้ง
- ราคาค่าบริ การคิดเป็ นรายเดือน
ด้ านสถานที่ / ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
- ช่องทางติดต่อแบรนด์เฉพาะหน้าร้าน
- สามารถติดต่อแบรน์ผา่ นช่องทาง
ออนไลน์
- จานวนสาขาเปิ ดให้บริ การในหลาย
พื้นที่

แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ (ร้ าน)*
1 2 3 4 5 6 7 8
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
- ลดราคาค่าบริ การตามเทศกาลต่าง ๆ
- การสะสมคะแนนเพื่อใช้เป็ นสิ ทธิ พิเศษ
- มีพนักงานบริ การ รับ-ส่ งเสื้ อผ้า
- มีพนักงานดูแลสื่ อออนไลน์ของแบรนด์
- พื้นที่จอดรถเพียงพอ
- มี Wifi
- ความสะอาดและการตกแต่งภายร้าน

แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ (ร้ าน)*
1 2 3 4 5 6 7 8









-

-

9
-

10

11

12

13

14

15









-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



































































-



-



-

-

-



-

-

-

-































*หมายเหตุ : ชื่อร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ในประเทศไทย จานวน 15 แบรนด์ ดังนี้ ร้านที่ 1 Mr. Jeff ร้านที่ 2 Wash Coin
ร้านที่ 3 Otteri Wash & Dry ร้านที่ 4 Clean Mate ร้านที่ 5 WashXpress ร้านที่ 6 i-Klean Drycleaning Service
ร้านที่ 7 LaundryBar ร้านที่ 8 Success laundromat ร้านที่ 9 24 Wash ร้านที่ 10 DIY Laundry ร้านที่ 11 CleanPro Express
ร้านที่ 12 MARU Laundry ร้านที่ 13 Smart+ (By Haier) ร้านที่ 14 KOLAE Wash Dry ร้านที่ 15 Wonder Wash

แนวคิดเกีย่ วกับแบรนด์ และความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า
Fischer, Völckner & Sattler (2010) กล่าวว่า ปัจจุบนั มูลค่าที่แท้จริ งของกิจการนั้นไม่สามารถ
ประเมินได้ดว้ ยเพียงแค่สินทรัพย์ที่ได้รับการบันทึกทางการบัญชีเท่านั้น เช่น สิ นทรัพย์ เงินสด หรื อ
มูลค่าต่าง ๆ เพราะในความเป็ นจริ งแล้วมูลค่าที่แท้จริ งของกิจการต้องรวมการประเมินจากทั้งสองส่ วน
คือ สิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้ (tangible assets) เช่น เงินสด ที่ดิน หรื ออาคาร เป็ นต้น และสิ นทรัพย์ที่จบั ต้อง
ไม่ได้ (intangible assets) เช่น แบรนด์ หรื อลิขสิ ทธิ์ของสิ นค้า เป็ นต้น การประเมินราคามูลค่าของ
กิจการเพื่อการซื้อขายหรื อควบรวมกิจการในปัจจุบนั ที่มกั จะพบเห็นได้ในแนวทางการทาธุรกิจทัว่ ไป
ส่ วนมากมักจะมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าทรัพย์สินทางการบัญชีของกิจการที่ปรากฎ เนื่องจากราคาประเมิน
มูลค่ากิจการนั้นได้รวมราคาประเมินของสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องไม่ได้เข้าไปด้วย สะท้อนให้เห็นถึง
ความสาคัญของแบรนด์ในการดาเนินธุรกิจ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของแบรนด์ไว้ดงั นี้
Kotler and Keller (2009) ได้ให้คานิยามของแบรนด์วา่ แบรนด์ คือ ชื่อ (name) คา (term)
สัญลักษณ์ (symbolic) หรื อการออกแบบ (design) หรื อการรวมกันทั้งหมดของสิ่ งเหล่านี้ โดยเจตนาใช้
เพื่อแสดงถึงสิ นค้า (product) หรื อการบริ การ (service) ของผูข้ าย เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
นอกจากนั้นแบรนด์ยงั ประกอบไปด้วย คุณค่าทางด้านศักยภาพ (physical value) คุณค่าทางด้านหน้าที่
การใช้สอย (functional value) และคุณค่าทางด้านจิตวิทยา (psychological value) ซึ่งส่ งผลให้สินค้า
หรื อการบริ การมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง
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Schultz and Schultz (2004, pp. 301-304) กล่าวว่า แบรนด์ หมายถึง ชื่อ เครื่ องหมายทางการค้า
สัญลักษณ์หรื อการออกแบบต่าง ๆ ที่เป็ นการระบุถึงสิ นค้าหรื อบริ การของผูข้ าย และเพื่อทาให้สินค้า
ของตนเองแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน โดยต้องมีการจัดการผ่านความชานาญในการส่ งเสริ มการตลาด และทา
ให้เข้าไปอยูใ่ นใจของลูกค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับในคุณค่าและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ท้ งั สิ่ งที่สมั ผัสได้
และสัมผัสไม่ได้
จากคาจากัดความข้างต้นสรุ ปได้วา่ แบรนด์ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่แสดงถึงสิ นค้าหรื อ
บริ การ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในด้านต่าง ๆ ซึ่งส่ งผลให้สินค้าหรื อบริ การมีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
อย่างที่ทราบกันว่า แบรนด์เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ให้
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่บริ ษทั ส่ งมอบให้กบั ลูกค้า สามารถแยกความแตกต่าง
จากคู่แข่งขันทางการตลาด รวมทั้งสร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย โดยแบรนด์สามารถสร้าง
คุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ใน 2 มิติ คือ การเป็ นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงคุณภาพของสิ นค้าที่อยูภ่ ายใต้
พื้นฐานของข้อเสนอของบริ ษทั และการสร้างการเชื่อมโยงความหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าหรื อ
บริ การนอกเหนือจากอรรถประโยชน์ของมัน นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคยังใช้แบรนด์เพื่อแสดงออกถึงตัวตน
ของพวกเขา การได้ครอบครองสิ นค้าสะท้อนการได้มาหรื อการรักษาสถานะทางสังคมที่ผบู ้ ริ โภค
ปรารถนา (Chernev, Hamilton, & Gal, 2011)
แบรนด์จึงนับว่ามีความสาคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากสาหรับบริ ษทั ต่าง ๆ เพราะยิง่ แบรนด์มี
ความแข็งแกร่ งมากเพียงใดก็จะทาให้บริ ษทั สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การหรื อตั้งราคาสิ นค้าได้สูงกว่า
คู่แข่งได้ การที่ผบู ้ ริ โภคภักดีต่อแบรนด์จึงเปรี ยบเสมือนสัญญาการซื้อขายสิ นค้าในอนาคตให้กบั ทาง
บริ ษทั ได้อีกด้วย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารระดับสู งมักให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมการสร้างแบรนด์ไว้ใน
อันดับต้น ๆ ของการบริ หารจัดการแบรนด์ การสร้างแบรนด์ตอ้ งใช้การลงทุนจานวนมากในการสื่ อสาร
การจัดจาหน่าย และกิจกรรมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ควรคานึงถึงก่อนการตัดสิ นใจลงทุน คือ กิจกรรม
การสร้างแบรนด์มีความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดกับการประสบความสาเร็ จของบริ ษทั เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ของบริ ษทั (Fischer, Völckner & Sattler, 2010)
เงื่อนไขในการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสาเร็ จให้เป็ นที่นิยมเท่ากันในแต่ละหมวดหมู่สินค้า
เป็ นไปได้ยากเพราะความสาเร็ จขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ เช่น การมีใจโน้มเอียงของลูกค้าที่มีต่อ
แบรนด์ ความสามารถในการจัดการตนเอง และกิจกรรมการตลาดของคู่แข่ง การมีใจโน้มเอียงของ
ลูกค้าที่มีต่อแบรนด์มีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะก่อนอื่นใดแบรนด์ต่าง ๆ จาเป็ นต้องเกี่ยวพันกับลูกค้า
เพื่อให้เกิดความเกี่ยวข้องเชิงเศรษฐกิจกับบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อลูกค้าเชื่อว่าแบรนด์มี
ความสาคัญต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อและการบริ โภค (Fischer, Völckner, & Sattler, 2010)

15
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขอ้ มูลข่าวสาร กล่าวว่า ความสามารถของลูกค้าในการประเมินคุณภาพ
ผลิตสิ นค้าล่วงหน้าในสิ นค้าแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกัน เช่น สาหรับสิ นค้าประเภทอาหารสดนั้น
ลูกค้าสามารถตรวจสอบคุณภาพของอาหารก่อนซื้อได้ง่าย แต่สินค้าหรื อบริ การบางประเภทลูกค้าต้อง
อาศัยความไว้วางใจจากองค์กรที่จดั หาสิ นค้าและบริ การ (supplier) เช่น สายการบิน หรื อนายหน้าการ
ลงทุน ดังนั้น แบรนด์จึงถูกใช้เป็ นสัญลักษณ์ในการลดการรับรู ้ความเสี่ ยงซึ่งอธิบายการก่อตัวคุณค่าของ
ตราสิ นค้าจากมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ขอ้ มูลข่าวสาร เนื่องจากระดับของการรับรู ้ความเสี่ ยงนั้น
แตกต่างกันไปในสิ นค้าแต่ละหมวดหมู่ และเงื่อนไขในการสร้างคุณค่าตราสิ นค้าก็มีแนวโน้มที่จะ
แตกต่างกัน (Fischer, Völckner, & Sattler, 2010)
ความสาคัญของแบรนด์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การวิจยั เกี่ยวกับค่านิยมเชิง
วัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่าประชากรในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในการยึดถือค่านิยมของ
ตนเอง เช่น สังคมในประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นที่รู้จกั ในเรื่ องการเน้นสิ ทธิปัจเจกบุคคลมากกว่าสังคม
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี เป็ นต้น เนื่องจากแบรนด์ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสื่ อสารความเป็ นตัวตน
และสร้างความแตกต่างจากผูอ้ ื่น แบรนด์อาจมีบทบาทในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในประเทศ
สหรัฐอเมริ กามากกว่าประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ดังนั้นผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดจาเป็ นต้อง
เข้าใจบทบาทของแบรนด์ในกระบวนการตัดสิ นใจของลูกค้า ความสาคัญของแบรนด์ในภาพรวม และ
บทบาทหน้าที่ของแบรนด์ในหลาย ๆ ตลาดยังไม่ชดั เจน (Fischer, Völckner, & Sattler, 2010)
แนวคิดเกีย่ วกับความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า (Brand Relevance in
Category: BRiC)
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า (brand relevance in category : BRiC) หมายถึง
อิทธิพลของแบรนด์ที่มีต่อผูบ้ ริ โภคในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การตามหมวดหมู่ประเภท
สิ นค้าหรื อบริ การ BRiC เป็ นมาตรวัดบทบาทของแบรนด์ภาพรวมในการตัดสิ นใจของลูกค้าในสิ นค้า
หมวดหมู่ประเภทต่าง ๆ ภายใต้สมมติฐานที่วา่ ตราสิ นค้า (brand name) นั้นให้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่
ลูกค้า ในโครงสร้าง BRiC อธิบายว่า ลูกค้าที่มีความอ่อนไหวจะมีการตอบสนองต่อความแตกต่างใน
แบรนด์เช่นเดียวกับที่มีการอ่อนไหวต่อราคา ดังนั้นผูจ้ ดั การแบรนด์ควรเข้าใจคุณค่าของข้อมูลดังกล่าว
เนื่องจากมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในแบรนด์ BRiC สามารถวัดกับแบรนด์ที่ขายอยูใ่ นตลาดแล้วหรื อ
เพิ่งเข้าสู่ ตลาดใหม่ ช่วยให้สามารถวินิจฉัยแบรนด์ได้ก่อนการเข้าสู่ ตลาดจริ ง
ในปี ค.ศ.2010 Fischer, Völckner, and Sattler ทาวิจยั เชิงสารวจผ่านออนไลน์กบั สมาชิกของ
บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการจัดการระดับสู งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นตัวแทนขององค์กรที่มีอานาจตัดสิ นใจ
การลงทุนในแบรนด์เชิงกลยุทธ์ จานวน 38 คน ของบริ ษทั ที่เมืองลอนดอน มาดริ ด นิวยอร์ก ปารี ส และ
โตเกียว มีผตู ้ อบกลับ 11 คน ในงานวิจยั ครั้งนี้ Fischer และคณะ ได้วดั ความสาคัญของแบรนด์ภาพรวม
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ในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค หรื อที่เรี ยกว่า ความเกี่ยวพันของแบรนด์ในหมวดหมู่ของสิ นค้าหรื อ
บริ การ (brand relevance in category : BRiC) ของสิ นค้า 20 ประเภท จากนั้นเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริ โภค
มากกว่า 5700 คน จาก 5 ประเทศ (ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา) ผลวิจยั
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสิ นค้าแต่ละหมวดหมู่และในแต่ละประเทศและผลวิจยั ยังพบอีก
ว่า ความสาคัญของแบรนด์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผลการค้นพบครั้งนี้มีผลต่อการจัดการ
การลงทุนในแบรนด์
ดังนั้น ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดจาเป็ นต้องเข้าใจบทบาทของแบรนด์ในกระบวนการตัดสิ นใจของ
ลูกค้า ความสาคัญของแบรนด์ในภาพรวม แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่
สิ นค้า เพื่อประเมินความสาคัญของแบรนด์ในภาพรวมว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้
สิ นค้าหรื อบริ การของลูกค้าในสิ นค้าประเภทต่าง ๆ แนวคิด BRiC นี้เน้นประเด็นที่วา่ แบรนด์น้ นั ช่วยลด
ความเสี่ ยง (risk reduction function) ในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า และแบรนด์น้ นั มีหน้าที่การแสดงออก
ทางสังคม (social demonstrance function) เป็ นเครื่ องมือเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสะท้อน
ภาพลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะสิ นค้าที่สะท้อนความเป็ นบุคคล และเป็ นสิ นค้าที่สังคมมองเห็นได้
- หน้ าทีก่ ารลดความเสี่ ยง (Risk Reduction Function) แบรนด์ที่สามารถระบุแหล่งที่มาหรื อได้
ผูบ้ ริ โภคก็จะจดจาแบรนด์และนาความรู ้เกี่ยวกับแบรนด์มาใช้ในการตัดสิ นใจ การใช้ขอ้ มูลที่พวกเขารู ้
เกี่ยวกับแบรนด์ในแง่ของคุณภาพโดยรวมและลักษณะเฉพาะก็จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถคาดหวังอย่าง
สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประโยชน์การใช้สอยและประโยชน์อื่น ๆ ของแบรนด์ได้ ดังนั้น การมีแบรนด์จึง
ช่วยลดความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อที่ผดิ พลาด จากมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ขอ้ มูล
ข่าวสาร สิ นค้าสามารถแบ่งออกเป็ น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ การค้นหาสิ นค้า ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ นค้า
และความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ นค้า ที่แสดงให้เห็นความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการประเมินคุณภาพ
ของสิ นค้าหรื อบริ การก่อนการซื้อ เนื่องจากการประเมินคุณลักษณะ คุณภาพของสิ นค้าด้วย
ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือสิ นค้าเป็ นเรื่ องยากที่จะตัดสิ นคุณภาพล่วงหน้าก่อนซื้อ ดังนั้น
ผูบ้ ริ โภคจึงรับรู ้ความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจในการซื้อสิ นค้า วิธีที่ผบู ้ ริ โภครับมือเพื่อลดความเสี่ ยงเหล่านี้
คือ การซื้อแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง โดยเฉพาะแบรนด์ที่มีผบู ้ ริ โภคมีประสบการณ์ซ้ือที่ดีในอดีต (Fischer,
Völckner, & Sattler, 2010)
- หน้ าทีก่ ารแสดงออกทางสังคม (Social Demonstrance Function) แบรนด์ยงั สามารถเป็ น
เครื่ องมือเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคใช้เพื่อแสดงภาพลักษณ์ คุณค่าที่แท้จริ งของตนเอง หรื อคุณค่า
ภายนอก เช่น ศักดิ์ศรี ของตนเอง ขึ้นอยูก่ บั ว่าบุคคลนั้นกาลังสื่ อสารในบริ บททางสังคมแบบใด ทฤษฎี
ความสอดคล้องกับตนเอง (self-congrunity) และการเพิม่ ความเป็ นตัวตน (self-enhancement) แสดงให้
เห็นว่า เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์ของแบรนด์เพราะพวกเขาพยายามรักษาและ
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เสริ มสร้างแนวคิดเกี่ยวกับตนเองผ่านการซื้อสิ นค้าบางอย่าง โดยเฉพาะสิ นค้าที่สะท้อนความเป็ นบุคคล
เช่น โทรศัพท์มือถือ รองเท้า เป็ นต้น บางครั้งพวกเขาใช้แบรนด์เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงสถานะหรื อการ
เป็ นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การใช้แบรนด์แสดงถึงสัญลักษณ์ของสถานะนั้นจะต้องเป็ นสิ่ งที่มองเห็น
ได้ (visibility) ที่ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของสิ นค้า ประเพณี และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมเป็ นปัจจัยที่
สาคัญที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของแบรนด์ในฐานะสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคม เช่น ชาวเยอรมันให้
ความสาคัญกับรถยนต์มากกว่าชาวฝรั่งเศส อาจเป็ นเพราะความรุ่ มรวยในประเพณี ที่เกี่ยวข้องทาง
วิศวกรรม ยิง่ แบรนด์ที่มีความสาคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ต่อสาธารณชนมากเท่าใด ความสัมพันธ์
ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า ก็จะสู งขึ้นเท่านั้น
ภาพที่ 4 บทบาทของแบรนด์ในภาพรวมต่อกระบวนการตัดสิ นใจของลูกค้า
หน้ าทีข่ องแบรนด์ (Brand Function)
หน้าที่การลดความเสี่ ยง
(Risk Reduction Function)

หน้าที่การแสดงออกทางสังคม
(Social Demonstrance Function)

ที่มา : Fischer, Völckner, and Sattler (2010)

ความสั มพันธ์ ของแบรนด์
ตามหมวดหมู่สินค้ า
(Brand Relevance in Category : BRiC)
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ผลลัพธ์ ของ BRiC
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า มีผลกระทบทางเศรษฐกิจหลายประการตั้งแต่
ในส่ วนของลูกค้า บริ ษทั และตลาดสิ นค้า ถ้าหมวดหมู่ของสิ นค้ามีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์สูง
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการผลประโยชน์จากแบรนด์มากขึ้น เช่น เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ความเสี่ ยง แบรนด์กจ็ ะ
มีบทบาทเด่นชัดในการตัดสิ นใจซื้อ ผลที่ตามมาคือ เมื่อแบรนด์มีความเกี่ยวพันกับลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าก็
จะเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื้อสิ นค้าหรื อบริ การในราคาที่สูงและเพื่อสร้างความสัมพันธ์วา่ มีความภักดีมากกับ
แบรนด์ดงั กล่าว ในสิ นค้าบางหมวดหมู่ การโฆษณานับเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างคุณค่าแบรนด์ให้
สู งขึ้นด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของ Fischer, Völckner, and Sattler (2010) เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภคตามหมวดหมู่สินค้า และนาแบบวัดความเกี่ยวพันของแบรนด์
ตามหมวดหมู่สินค้ามาใช้เป็ นแบบวัดกับแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในจังหวัดชลบุรี
แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดสมัยใหม่ซ่ ึงมีบทบาทสาคัญในการทา
การตลาด โดยมีการออกแบบและนามาใช้ในการดาเนินงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์, ศุภกร เสรี รัตน์,
และองอาจ ปะทะวานิช, 2546)
1. สิ นค้ าหรื อบริการ (Services) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายในตลาด เพื่อตอบสนองความจาเป็ น
หรื อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ สิ่ งที่นาเสนอขาย มีต้งั แต่ สิ นค้า บริ การ ความคิดหรื อ
สถานที่ สิ นค้าหรื อบริ การต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าจึงจะขายได้ โดยเมื่อ
พิจารณาคุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การแล้ว สามารถแบ่งได้อีก 5 ระดับ คือ
1.1. ประโยชน์พ้นื ฐานของสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าได้รับโดยตรงจากสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้น
1.2. สิ นค้าหรื อบริ การพื้นฐาน หรื อรู ปลักษณ์สินค้าหรื อบริ การ หมายถึง การแปลง
ประโยชน์พ้นื ฐานของสิ นค้าหรื อบริ การให้เป็ นสิ่ งที่เห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
1.3. เงื่อนไข หรื อสิ่ งที่คาดหวังปกติของลูกค้า หมายถึง สิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังต่อการซื้อสิ นค้า
และบริ การนั้นๆ
1.4. ผลประโยชน์เพิ่มเติม หมายถึง สิ่ งที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากการซื้อสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น
1.5. คุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การใหม่ หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การมีการเปลี่ยนแปลง
หรื อพัฒนาแบบใหม่ข้ ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
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2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นต้องจ่าย เพื่อให้ได้สินค้า
หรื อบริ การ หรื อคุณค่าในรู ปของตัวเงินเป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่าง คุณค่า
ของสิ นค้าหรื อบริ การกับราคา ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้น ผูข้ ายจึงต้อง
คานึงถึงคุณค่าที่รับรู ้ในสายตา รวมถึงต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการซื้อสิ นค้าและบริ การ
และการแข่งขัน โดยวิธีการตั้งราคาบริ การ มี 3 วิธี ดังนี้
2.1. การตั้งราคาตามต้นทุน เป็ นวิธีการตั้งราคาโดยคิดต้นทุนบวกกาไรที่ธุรกิจส่ วนใหญ่
ต้องการ
2.2. การตั้งราคาตามการแข่งขัน เป็ นการตั้งราคาให้ธุรกิจสู งกว่าคู่แข่งขัน ถ้ามัน่ ใจว่าธุรกิจ
ของเรามีคุณภาพมากกว่าคู่แข่งขัน
2.3. การตั้งราคาตามการรับรู ้คุณค่า ในสายตาหรื อความรู ้สึกของลูกค้า ถ้าลูกค้ารู ้สึกว่า
สิ นค้าหรื อบริ การนั้นคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย มีคุณภาพสู ง มีภาพลักษณ์ที่ดี การตั้งราคาสิ นค้าหรื อบริ การก็
ควรจะสู งด้วยเช่นกัน
3. การจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง กิจกรรมซึ่งทาให้สินค้าหรื อบริ การหาง่ายสาหรับลูกค้า
เมื่อต้องการเข้าไปซื้อ ไม่วา่ เมื่อใดและที่ไหนก็ตาม ช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วยความ
สะดวกของการติดต่อลูกค้า และตาแหน่งทาเลที่ต้ งั ของแหล่งจัดจาหน่าย รวมถึงองค์ประกอบเสริ มใน
เรื่ องของการสนับสนุนและการกระจายตัวสิ นค้า หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดการประสานงาน และให้เกิดต้นทุนในการจัดจาหน่ายต่าที่สุด ใน
ธุรกิจประเภทบริ การสามารถให้บริ การผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายได้ 4 วิธี ดังนี้
3.1. การให้บริ การผ่านร้าน เป็ นการให้บริ การแบบมีหน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้
บริ การได้ถึงสถานที่ เช่น ร้านอาหาร ร้านตัดผม ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
3.2. การให้บริ การถึงที่พกั หรื อสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ เป็ นการบริ การโดยส่ งพนักงานไป
ให้บริ การตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า เช่น การจ้างวิทยากรมาสอน
พนักงานบริ ษทั เป็ นต้น
3.3. การให้บริ การผ่านตัวแทน เป็ นการบริ การแบบขายธุรกิจแฟรนไชส์ หรื อการขยาย
สาขาออกเป็ นสาขาย่อย ๆ
3.4. การให้บริ การผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุนการ
จ้างพนักงาน เช่น การให้บริ การผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม เครื่ องแลกเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความจาในสิ นค้าหรื อบริ การ โดย
คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู ้สึก ความเชื่อ พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขาย หรื อ
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การติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน การสื่ อสารจะประกอบไปด้วยการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค การ
กระตุน้ จากพนักงานขาย และการกระตุน้ จากคนกลาง วิธีที่ใช้ในการสื่ อสารกับลูกค้า เช่น นิตยสาร วิทยุ
โทรทัศน์ หรื อป้ายโฆษณา การตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และการขายทางโทรศัพท์ โดยเครื่ องมือใน
การส่ งเสริ มการตลาด มีดงั นี้
4.1. การโฆษณา เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่ อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการซื้อในสิ นค้าและ
บริ การนั้น
4.2. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เป็ นรู ปแบบของการเสนอขายความคิดสิ นค้าและ
บริ การโดยไม่ใช้บุคคล เป็ นลักษณะการให้ข่าวผ่านทางสื่ อมวลชน โดยที่องค์กรเจ้าของข่าวไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย เป็ นการสื่ อสารเพื่อจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
4.3. การส่ งเสริ มการขาย เป็ นกิจกรรมที่ทาหน้าที่ช่วยพนักงานและการโฆษณาในการขาย
สิ นค้า เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น เช่น การแจกของตัวอย่าง การ
แจกคูปองส่ วนลดของแถม การใช้แสตมป์ เพื่อแลกสิ นค้าหรื อบริ การนั้น เป็ นต้น
4.4. การขายโดยพนักงาน เป็ นการขายสิ นค้าหรื อบริ การแบบเผชิญหน้า คือ พนักงานขาย
จะเข้าไปหาลูกค้าโดยตรงเพื่อเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ
4.5. การตลาดทางตรง เป็ นการใช้ช่องทางโดยตรงเพื่อถึงมือผูบ้ ริ โภคโดยไม่ใช้คนกลาง
เช่น จดหมายตรง แคตตาล็อก การตลาดทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การเป็ นตัว
แปรที่มีความสาคัญในการทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค ถ้านักการตลาดสามารถออกแบบ
ส่ วนประสมทางการตลาดให้ตอบสนองตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ก็จะสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขัน ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาแนวคิดดังกล่าว มาใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจบริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญในประเทศไทย และนามาสร้างแบบวัดตัวแปรด้านส่ วนประสมทางการตลาดของธุรกิจร้านซัก
ผ้าหยอดเหรี ยญ
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวกับร้านซักรี ดทัว่ ไป และร้านซักผ้าแบบหยอดเหรี ยญ สามารถ
สรุ ปได้ ดังนี้
อรทัย แสงวิไล (2546) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริ การ
เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจัยทางด้านส่ วนบุคคล
รู ปแบบการดาเนินชีวิต และการเปิ ดรับสื่ อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผูบ้ ริ โภคที่อายุต้ งั แต่ 15ปี ขึ้นไป ที่มี
ภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และใช้บริ การเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญจานวน 400 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-24 ปี สถานภาพโสด
การศึกษาส่ วนใหญ่ระดับปริ ญญาตรี อาชีพนักศึกษา รายได้ข้นั ต่า/เดือน 6500 บาท มีทศั นคติที่ดีต่อการ
ใช้บริ การเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เปิ ดรับสื่ อบุคคล ได้แก่ เพื่อนมากที่สุด มี
พฤติกรรมการใช้บริ การใช้เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญในการทาความสะอาดเสื้ อผ้าและเครื่ องนอนใน
ระดับน้อย แต่จะนาผ้ายีนส์มาซักทาความสะอาดมากที่สุด มักใช้บริ การช่วงเวลา 9.01-12.00 น. ปริ มาณ
ผ้าที่นามาซักมากที่สุด 11-20ชิ้น/ครั้ง อัตราค่าบริ การ 20-34 บาท โดยผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเข้าใช้บริ การแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 มีเพียงปัจจัยด้านการศึกษาด้านเดียวที่ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยทางด้านรู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ปัจจัยทางด้านการเปิ ดรับสื่ อมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในการใช้บริ การอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ทัศนคติในการเข้าใช้บริ การไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
กนก วิมาลา (2548) ศึกษาเรื่ องทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เครื่ องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอด
เหรี ยญของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์การศึกษาเพือ่ ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์
ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การเครื่ องซักผ้าอัตโนมัติ
แบบหยอดเหรี ยญของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่เคยใช้บริ การเครื่ องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรี ยญ จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 25 - 34 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานองค์กรเอกชน มีรายได้ต่อ
เดือน 15,001 - 30,000 บาท พักอาศัยอยูอ่ พาร์ตเมนท์ และคอนโดมิเนียม มีจานวนสมาชิกที่อาศัยอยูใ่ น
ที่พกั เฉลี่ย 2 คน ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
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จัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมในระดับดีมาก ผูบ้ ริ โภคมีความถี่ในการใช้บริ การ
เฉลี่ย 2 ครั้ง/สัปดาห์ ปริ มาณผ้าที่นามาซักเฉลี่ย 2 กิโลกรัม/ครั้ง และปริ มาณผ้าที่นามาซักเฉลี่ย 3.85
กิโลกรัม/ครั้ง ค่าบริ การเฉลี่ย 35 บาท/ครั้ง เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะมีพนักงานดูแล ความต้องการ
เพิ่มเติมของผูบ้ ริ โภค คือการมีบริ การอินเตอร์เนต ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติ
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยรวมในระดับดีมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การเครื่ องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรี ยญ
ในด้านความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์
เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม ขณะที่ทศั นคติต่อส่ วนประสมการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การเครื่ องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรี ยญในด้านปริ มาณผ้าที่
นามาซักต่อครั้งอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
สุ รีย ์ วิเศษสุ ข (2550) ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักรี ด
ย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริ การร้านซักรี ดในพื้นที่ดงั กล่าว กลุ่มตัวอย่าง คือผูใ้ ช้บริ การร้านซักรี ดย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 400 ตัวอย่าง มีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21 - 25 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
ลักษณะที่อยูอ่ าศัยเป็ นหอพัก คอนโดมิเนียม หรื ออพาร์ทเม้นท์ จานวนสมาชิกที่อาศัยอยูร่ ่ วมกัน 1 - 2
คน ความถี่ในการใช้บริ การ 1 - 2 ครั้ง/เดือน เหตุผลในการเลือกใช้บริ การเพราะใกล้ที่พกั ความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านการบริ การ ด้านกระบวนการ ด้านทาเล
ที่ต้ งั ด้านคุณภาพ และการจูงใจด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูใ้ ช้บริ การมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการราคาค่าบริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.83 บาท ต่อชิ้น ผูใ้ ช้บริ การมี
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักรี ดย่านในพื้นที่ดงั กล่าว ในด้านแนวโน้มการใช้บริ การใน
อนาคตอยูใ่ นระดับอาจจะใช้บริ การ และในด้านการแนะนาบุคคลรู ้จกั มาใช้บริ การอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีช่วงอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ จานวนสมาชิกในบ้าน
และความถี่ในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักรี ดพื้นที่ดงั กล่าว
ในด้านแนวโน้มการใช้บริ การในอนาคต และ ในด้านการแนะนาบุคคลรู ้จกั มาใช้บริ การแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความต้องการด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านบริ การ ด้าน
กระบวนการ ด้านคุณภาพและการจูงใจมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักรี ด
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ในพื้นที่ดงั กล่าวในด้านแนวโน้มการใช้บริ การ และในด้านการแนะนาบุคคลรู ้จกั มาใช้บริ การอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ามาก
กุสุมา เรื องวนิช (2552) ศึกษาเรื่ องปัญหาและการกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ ความสามารถทางการ
แข่งขันในธุรกิจซักแห้ง: กรณี ศึกษาร้านซักแห้ง Dry Clean มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ
และวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น และหากลยุทธ์ให้เหมาะสมเพื่อกาหนดกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาของร้านฯ ทั้งในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ของร้านฯ โดยการศึกษาทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิผา่ นวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริ หาร และข้อมูลทุติยภูมิ
ผลจาการศึกษา สามารถสรุ ปทางเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กร และการตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์เพื่อ
แก้ไขปัญหาของทางร้าน โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ กลยุทธ์ระดับองค์กร (corporate strategy) ผูศ้ ึกษา
เลือกกลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (growth strategy) เน้นการบริ การไปยังโรงแรมเล็ก ๆ ซึ่ งในภาวการณ์
แข่งขันในปัจจุบนั และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (business strategy)
ได้กาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (differentiate strategy) ในด้านการ
ให้บริ การทาความสะอาดผ้าทุกชนิด ช่องทางการให้การบริ การ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าที่สามารถให้บริ การได้อย่างครบวงจร และรวดเร็ว เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้า กลยุทธ์ระดับ
หน้าที่ (functional strategy) มีการกาหนดการทางานและการบริ การจากทางร้าน เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ถึงการให้บริ การและช่องทางการให้บริ การ เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม มีการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์และบริ การของคู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และการ
เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันธุรกิจซักแห้ง
กัลยา ตรี สุชน และ อิทธิกร ขาเดช (2554) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การซัก อบ รี ด ของคนทางานที่พกั ในคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซัก อบ รี ด ของคนทางานที่พกั ใน
คอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับตัวแทนของประชากรคนทางานที่
พักอยูใ่ นคอนโดมิเนียม ที่อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป จานวน 400 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาดในด้านการส่ งเสริ มการขาย ปัจจัยด้านความภักดีของลูกค้า และปัจจัย
ด้านความไว้วางใจของลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซัก อบ รี ดของคนทางานที่
พักในคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เบญจวรรณ มงคลชาติ (2554) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้บริ การร้านซักอบรี ด
ของประชาชนจังหวัดนครราชสี มา เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริ การร้านซักอบรี ดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา และปัจจัยส่ วนประสม
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การตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านซักอบรี ดของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การร้านซัก อบ รี ดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จานวน 400 คน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 ปี ถึง 39 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน รายได้ระหว่าง 10,000 - 30,000 บาท อาศัยบ้าน
ส่ วนตัว สมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน ใช้บริ การร้านซักรี ดช่วงเวลาหลัง 17.00 น. เป็ นต้นไป ใช้บริ การ
ทุกประเภทที่ทางร้านให้บริ การ เหตุผลสาคัญคือไม่มีเวลาซักผ้าด้วยตนเอง ความถี่ในการใช้บริ การ 1 2 ครั้ง/ต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อสัปดาห์คือ 101 - 200 บาท จานวนผ้าโดยเฉลี่ยที่นามาซัก
รี ด/ซักแห้ง หรื อรี ดอย่างเดียวในแต่ละครั้งคือ 6 - 10 ชิ้น รู ปแบบการคิดค่าบริ การในการซักรี ดคือ
จานวนผ้าต่อชิ้น ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้าน
ซักอบรี ด และปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสาคัญมากที่สุดต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านซักอบ
รี ด คือ ด้านคุณภาพบริ การ รองลงมา คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และที่ให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ
ด้านราคาและวิธีการชาระเงิน
กันตพงศ์ ฤทธิ์วีระเดช (2557) ศึกษาความเป็ นไปได้ของการจัดตั้งธุรกิจร้านซักรี ด Washer
Washing ร้านซักรี ดที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยเทคนิคและวีธีการในการจัดทาแผนธุรกิจ คือ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์การแข่งขัน และการวิจยั เชิงสารวจ ที่มีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 200 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในพบว่า ธุรกิจร้านซักรี ด Washer Washing นั้นเป็ นธุรกิจ
ขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนไม่สูง มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน จึงทาให้การบริ หารและการดาเนินงานนั้นง่าย มี
ความคล่องตัว เนื่องจากเป็ นเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียวจึงมีอานาจในการตัดสิ นใจทันที และผลการวิจยั
ภายนอกพบว่า กระแสนิยมของการรักษาสิ่ งแวดล้อมเป็ นกระแสนิยมที่ผบู ้ ริ โภคกาลังตื่นตัวมาก และ
ความเร่ งรี บของการใช้ชีวิตในเมือง ทาให้มีเวลาน้อยลง ในเรื่ องการแข่งขันพบว่ามีความรุ นแรงมาก แต่
ทางร้านเน้นสร้างความแตกต่างของธุรกิจ เมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งจึงพบว่าได้เปรี ยบในเรื่ องของการ
บริ การรับ-ส่ งเสื้ อผ้าฟรี ถึงบ้าน ซึ่งเป็ นบริ การที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด และมีมาตรฐานการซักรี ดที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นสิ่ งที่ส่งผลให้ลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การมากที่สุด และจุดอ่อน คือราคาที่สูงกว่า
บริ การซักรี ดทัว่ ไป จึงเป็ นที่มาของการสร้างกลยุทธ์บริ การรับ-ส่ งเสื้ อผ้าฟรี ถึงบ้าน
วริ นท์ชญา ภูดิทพรสวัสดิ์ (2558) ศึกษาเรื่ อง วัฒนธรรมการให้บริ การ: แนวทางการปรับปรน
เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญของชุมชนจังหวัดขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ความเป็ นมาสภาพปัจจุบนั ปัญหาวัฒนธรรม และแนวทางการปรับปรนวัฒนธรรมให้บริ การเครื่ องซัก
ผ้าหยอดเหรี ยญเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจของชุมชนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 55 คน

25
เลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผูท้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับบริ บท พื้นที่ สภาพปัจจุบนั และ
ปัญหารู ปแบบการปรับปรนโดยมิติทางวัฒนธรรมเชิงพาณิ ชย์ ประกอบด้วย กลุ่มผูร้ ู ้ภาครัฐ กลุ่มผูร้ ู ้
ภาคเอกชน และ กลุ่มผูร้ ู ้ภาคชุมชนในชุมชนเทศบาลนคร รวมจานวน 15 คน กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ เป็ นผูท้ า
ธุรกิจซักผ้าหยอดเหรี ยญเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งเลือกโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบ
อาชีพธุรกิจซักผ้าหยอดเหรี ยญ ช่างที่ติดตั้งเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ และลูกจ้างประจาร้านทางธุรกิจซัก
ผ้าหยอดเหรี ยญ รวมจานวน 20 คน และกลุ่มประชาชนทัว่ ไปในพื้นที่ที่ใช้บริ การธุรกิจซักผ้าหยอด
เหรี ยญ จานวน 20 คน
ผลการศึกษาพบว่า ความเป็ นมาของวัฒนธรรมการให้บริ การเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญของ
ชุมชนจังหวัดขอนแก่น มีการเริ่ มต้นให้บริ การซักผ้าของชุมชน ในพื้นที่วิจยั มีพฒั นาการมาจากการซัก
ผ้าด้วยมือ ให้บริ การรับซักรี ดมานานกว่า 30 ปี และได้พฒั นาการบริ การมาเป็ นการบริ การรับจ้างซักอบ
รี ดเสื้ อผ้า ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียงด้วย เครื่ องซักผ้าธรรมดาฝาบนเครื่ องเดียวขนาด 3.5 กิโลกรัมขึ้นไป ธุรกิจ
บริ การซักผ้าหยอดเหรี ยญ มีการแข่งขันกันทาธุรกิจ และความพร้อมของการบริ การลูกค้า หรื อความมี
มาตรฐานของร้านที่ให้บริ การ ปัญหาที่พบคือ สิ่ งอานวยความสะดวกภายในร้านยังไม่สนับสนุนให้
ผูบ้ ริ โภคสนใจ เช่น ไม่มีคนเฝ้าร้าน ขาดป้ายแนะนาการใช้งาน พื้นที่ภายในร้านคับแคบ เครื่ องบริ การ
ซักผ้าไม่สะอาดเท่าที่ควร ส่ วนแนวทางการปรับปรนเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ
พบว่า คนซักเสื้ อผ้าส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาและคนทางานที่ตอ้ งการความสะดวกสบาย ความสะอาด
เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั ทันสมัย มีบริ การรับจ้างตากและรี ดด้วย และมีธุรกิจ
หยอดเหรี ยญอื่นในร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญไว้บริ การลูกค้าด้วย เช่น ตูน้ ้ าหยอดเหรี ยญ เติมเงินโทรศัพท์
หยอดเหรี ยญ และชัง่ น้ าหนักหยอดเหรี ยญ
ธโณทัย การสมจิตร และ ศักดิ์ชาย จันทร์เรื อง (2559) ศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าใน
การลงทุนเพื่อขยายกิจการธุรกิจบริ การร้านซัก-รี ด ในบริ เวณแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์การิ จยั เพือ่ ศึกษาลักษณะทัว่ ไป และการดาเนินงานของธุรกิจบริ การ
ร้านซัก-รี ด ความเป็ นไปได้ทางการตลาด และวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุนหรื อขยายกิจการของ
ธุรกิจบริ การร้านซัก-รี ด กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 33 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน โดย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง วัยทางานไม่มีเวลาซักเสื้ อผ้า อีกทั้งราคาค่าบริ การไม่สูง มีการบริ การที่รวดเร็ ว ดังนั้นจึงใช้
บริ การร้านซักรี ตเพื่ออานวยความสะดวกให้ตนเอง และผลการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุนของ
โครงการอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าสนใจ และคุม้ ค่าต่อการลงทุน จากการผลการวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือทาง
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การเงิน พบว่ามูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของโครงการมีค่าเป็ นบวก แสดงว่าอัตราตอบแทนของโครงการสู ง
กว่าอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ อัตราผลตอบแทนในโครงการและอัตราผลตอบแทนทางบัญชีมีค่า
มากกว่าอัตราที่ได้กาหนดไว้ แสดงว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบนั ของผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต
มากกว่าเงินลงทุนและมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 8 เดือน 10 วัน ซึ่งน้อยกว่าอายุของโครงการ
ชุลีพร แก้วกิ้ม และ ปริ ญญาภรณ์ พจน์อริ ยะ (2561) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านสะดวกซักใน ซอยรามคาแหง 65 (ลาดพร้าว122) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคต่อร้านสะดวกซักในพื้นที่ดงั กล่าว
ระเบียบการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่พกั อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ดงั กล่าว เครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวก
ซักในพื้นที่ดงั กล่าว ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะใช้บริ การซัก
และอบผ้าในร้านสะดวกซัก วัตถุประสงค์ที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่จะเป็ นการซักผ้าของตนเอง ส่ วนใหญ่
ใช้บริ การคนเดียว ช่วงเวลาที่คนส่ วนใหญ่จะไปใช้บริ การคือ 18.01 - 24.00 น. โดยเฉลี่ยการใช้ บริ การ
ต่อครั้ง 1-2 ชัว่ โมง ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การจานวน 4-5 ครั้ง/สัปดาห์ ราคาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งอยูท่ ี่ 51 100 บาท เหตุผลที่ใช้บริ การเพราะไม่มีเครื่ องซักผ้าส่ วนตัว ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโดยเรี ยงลาดับจากมากมาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านส่ งเสริ ม
การตลาด
ลออรัตน์ สุ ขสุ แพทย์ (2561) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การเครื่ องซัก
ผ้าหยอดเหรี ยญของบริ ษทั เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย”
(Otteri Wash and Dry) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
และความพึงพอใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญของแบรนด์ดงั กล่าว
เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือผูใ้ ช้บริ การเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญของบริ ษทั เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ภายใต้แบรนด์
อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย ในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 400 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การเครื่ องซักผ้า
หยอดเหรี ยญภายใต้แบรนด์ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจในการใช้บริ การที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริ การเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ ภายใต้แบรนด์ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย ของ

27
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านความถี่การใช้บริ การ ด้านช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การ ด้านเหตุผล
ที่เลือกใช้บริ การ ด้านราคาที่เลือกใช้บริ การ และด้านระดับความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุ รสิ ทธิ์ อุดมธนวงศ์ และ ปรี ชา สวน (2563) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการ
ใช้บริ การร้านสะดวกซักของกลุ่มวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
การตลาดเชิงประสบการณ์ และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของ
การตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู ้คุณค่า การตระหนักรู ้ตราสิ นค้าและความภักดีในการเข้าใช้บริ การ
โดยเป็ นการศึกษาเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มคนวัยทางานจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการใช้บริ การร้านสะดวกซักของกลุ่มวัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ การรับรู ้คุณค่า การตระหนักรู ้ตราสิ นค้า และความภักดีในการใช้
บริ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั

การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมการตลาด และความสัมพันธ์ของ
แบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในจังหวัด
ชลบุรี เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวิธีการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้แก่ ร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญ หรื อร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ที่เปิ ดให้บริ การในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้แก่ ร้านซัก
ผ้าหยอดเหรี ยญ หรื อร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ที่เปิ ดให้บริ การในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จานวน 320 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เนื่องจากประชากรมีจานวนมากและไม่ทราบจานวนที่
แน่นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran กาหนดระดับค่า
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2552, หน้า 44) ซึ่ง
สู ตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ
กาหนดให้
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P
คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั กาลังสุ่ ม .05
Z
คือ ระดับความเชื่อมันที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5
e
คือ ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = 0.5
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เมื่อทาการแทนค่าตัวแปรลงในสู ตร จะได้ผลดังนี้
แทนค่า n

=

(0.5)(1−0.5)(1.96)2
(0.05)2

= 385
ได้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 385 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง และผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเคยใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ประเภทใดประเภทหนึ่งในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามตาม
สถานประกอบการที่ได้ติดต่อประสานงานไว้และได้รับกลับคืนมา 400 ฉบับ แต่พบว่ามีแบบสอบถามที่
มีคาตอบครบสมบูรณ์เพียง 320 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 80 นับเป็ นอัตราการตอบกลับ (return rate) แบบ
เผชิญหน้า (in person rate) มากกว่าร้อยละ 57 จึงเป็ นที่ยอมรับได้ (Lindemann, 2019)
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเป็ นเครื่ องมือในการ
สอบถาม มีแนวคาถาม 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : แบบวัดข้อมูลส่ วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริ การประเภทของร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 : แบบวัดความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดย
คาถามเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (likert scale) ที่มี 5 ระดับ โดยหมายเลข 5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความ
มากที่สุด และหมายเลข 1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้อยที่สุด และมีจานวน 24 ข้อ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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- ส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การ จานวน 11 ข้อ
- ส่ วนประสมการตลาดด้านราคา จานวน 5 ข้อ
- ส่ วนประสมการตลาดด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย จานวน 3 ข้อ
- ส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด จานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 3 : แบบวัดความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ประกอบด้วยด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ตาม
หมวดหมู่สินค้า (BRiC) ด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์ และด้านหน้าที่ในการแสดงออก
ทางสังคม โดยคาถามเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (likert scale) ที่มี 5 ระดับ โดยหมายเลข 5 หมายถึง เห็น
ด้วยกับข้อความมากที่สุด และหมายเลข 1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้อยที่สุด และมีจานวน 12 ข้อ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า (BRiC) จานวน 4 ข้อ
- ด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์ จานวน 4ข้อ
- ด้านหน้าที่ในการแสดงออกทางสังคม จานวน 4 ข้อ
ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือวิจัย
1. ผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อนามาเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของ
แบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ โดยผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดของร้าน
ซักผ้าหยอดเหรี ยญในประเทศไทย (ดังปรากฎในตารางที่ 1) และแบบวัดความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์
ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ โดย
พัฒนามาจากแบบวัดในงานวิจยั ของ Fischer, Völckner, and Sattler (2010)
2. จากนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบเนื้อหาเบื้องต้น
แล้วจึงนาไปส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา (content validity)
ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ อาจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนวล คณานุกลู อาจารย์ประจา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร อาจารย์ประจา สาขาวิชานวัตกรรม
สื่ อสารมวลชน-ภาพยนต์ดิจิทลั คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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หลังจากที่ผเู ้ ชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในด้านเนื้อหา
ของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดทั้งหมดมาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (the index of item objective congruence) ของแบบสอบถามทุกข้อคัดเลือก
เฉพาะข้อที่ได้ค่า IOC ที่อยูร่ ะหว่าง 0.66 – 1.00
1. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นที่เรี ยบร้อย แล้วจึง
ไปเก็บกับกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม (reliability) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิ ทธิ Cronbach’s Alpha เกณฑ์สัมประสิ ทธิแอลฟา
(alpha coefficient) ตามที่ Jump (1978) ได้เสนอแนะเป็ นเกณฑ์การยอมรับไว้วา่ สาหรับงานวิจยั เชิง
สารวจว่าถ้า ค่า α ได้ต้ งั แต่ 0.7 ถือว่ายอมรับได้ (ดังปรากฎในตารางที่ 2) จากนั้นจึงไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างจริ งจนครบจานวนที่กาหนด แล้วจึงนามาหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามอีกครั้ง
(ดังปรากฎในตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามของกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามของกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
- แบบวัดความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาด
0.94
- แบบวัดความคิดเห็นต่อความเกี่ยวพันของแบรนด์ต่อหมวดหมู่สินค้า
0.93
ตารางที่ 3 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 320 คน
แบบวัดความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด
- ด้านบริ การ
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
แบบวัดความคิดเห็นต่อความเกี่ยวพันของแบรนด์ต่อหมวดหมู่สินค้า
- ด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า
- ด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์
- ด้านหน้าที่ในการแสดงออกทางสังคม

0.70
0.79
0.72
0.74
0.90
0.82
0.81
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้กบั ผูใ้ ช้บริ การของร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญใน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยผูว้ จิ ยั ติดต่อเจ้าของร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญ ทั้งร้านที่เป็ นร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ และร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ประเภท
ละ 10 ร้าน ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีก่อนล่วงหน้า เพื่อขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลกับผูใ้ ช้บริ การ
ในวันที่เก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั เดินทางไปร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่ติดต่อไว้ เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อขอใช้บริ การ
กับทางร้าน ผูว้ ิจยั จะเข้าไปแนะนาตัวกับลูกค้าเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั และขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถาม ถ้าลูกค้าตอบรับ ผูว้ ิจยั จึงแจกแบบสอบถามพร้อมกับซองเอกสารขนาด A4
เพื่อให้ใส่ แบบสอบถามที่ตอบเสร็ จแล้วใส่ในกล่องรับแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั จัดเตรี ยมไว้ ผูว้ จิ ยั แจก
แบบสอบถามจานวน 400 ฉบับและได้รับกลับคืน 400 ฉบับ แต่เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์การตอบ
แบบสอบถามครบถ้วน พบว่ามีแบบสอบถามที่ตอบคาถามครบถ้วนสมบูรณ์เพียง 320 ฉบับ คิดเป็ นร้อย
ละ 80 นับเป็ นอัตราการตอบกลับ (return rate) แบบเผชิญหน้า (in person rate) มากกว่าร้อยละ 57 จึง
เป็ นที่ยอมรับได้ (Lindemann, 2019) ผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การวิเคราะห์ และการรายงานผลข้ อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผลทางสถิติ 2 รู ปแบบ ได้แก่
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อรายงานผลข้อมูล 3
ส่ วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริ การประเภทของร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ของกลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ และความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า รายงานผลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์ในการแปรผลค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดและความสัมพันธ์
ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการใช้บริ การแบรนด์ซกั ผ้าหยอดเหรี ยญอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดและความสัมพันธ์
ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการใช้บริ การแบรนด์ซกั ผ้าหยอดเหรี ยญอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดและความสัมพันธ์
ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการใช้บริ การแบรนด์ซกั ผ้าหยอดเหรี ยญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดและความสัมพันธ์
ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการใช้บริ การแบรนด์ซกั ผ้าหยอดเหรี ยญอยูใ่ นระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดและ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการใช้บริ การแบรนด์ซกั ผ้าหยอดเหรี ยญอยู่
ในระดับน้อยที่สุด
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1-2 นั้น
ผูว้ ิจยั ใช้สถิติทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรอิสระที่เรี ยกว่า independent sample
t-test เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ และความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า ของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การร้านทั้ง 2 ประเภท

บทที่ 4
ผลการวิจยั

การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมการตลาด และความสัมพันธ์ของ
แบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในจังหวัด
ชลบุรี เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลกับผูใ้ ช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญใน
จังหวัดชลุบรี จานวน 320 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 : ผูใ้ ช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญต่างประเภทกันมีความคิดเห็นต่อ
ส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ผูใ้ ช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญต่างประเภทกันมีความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญแตกต่างกัน

35
ผลการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา
ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ
- ชาย
- หญิง
- เพศทางเลือก
รวม
อายุ
- 18 – 20 ปี
- 21 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 ปี ขึ้นไป
รวม
สถานภาพการสมรส
- โสด
- สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
รวม
สถานภาพการมีบุตร
- ไม่มีบุตร
- มีบุตร 1 คน
- มีบุตร 2 คน
รวม
สถานภาพการศึกษา
- ต่ากว่าปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
รวม

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
76
45
36
157

48.41
28.66
22.93
100.00

62
87
14
163

38.04
53.37
8.59
100.00

70
70
13
4
157

44.59
44.59
8.28
2.55
100.00

24
130
5
4
163

14.72
79.75
3.07
2.45
100.00

144
13
157

91.72
8.28
100.00

160
3
163

98.16
1.84
100.00

141
9
7
157

89.81
5.73
4.46
100.00

160
0
3
163

98.16
0.0
1.84
100.00

51
106
157

32.48
67.52
100.00

5
158
163

3.07
96.93
100.00
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
อาชีพ
- นักเรี ยน/นักศึกษา
- แม่บา้ น / พ่อบ้าน
- พนักงานบริ ษทั เอกชน
- เจ้าของธุรกิจส่ วนตัว
- ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- อาชีพอิสระ / ฟรี แลนซ์
รวม

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
140
7
3
3
2
2
157

89.17
4.46
1.91
1.91
1.27
1.27
100.00

67
1
93
1
1
0
163

41.10
0.61
57.06
0.61
0.61
0.00
100.00

ตารางที่ 4 แสดงถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบว่า
ในด้านเพศ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศชาย จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.41 รองลงมาได้แก่ เพศหญิง จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.66 และ เพศทางเลือก จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.93 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.37 รองลงมาได้แก่
เพศชาย จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.04 และ เพศทางเลือก จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.59
ในด้านอายุ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ มีอายุ
18-20 ปี และ 21-30 ปี จานวนเท่ากัน เท่ากับ 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.59 รองลงมาได้แก่ อายุ 31-40 ปี
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.28 และ อายุ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.55 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ มีอายุ 21-30 ปี จานวน 130 คน คิด
เป็ นร้อยละ 79.75 รองลงมาได้แก่ อายุ 18-20 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.72 อายุ 31-40 ปี
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.07 และ อายุ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.45
ในด้านสถานภาพการสมรส ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ส่ วนใหญ่ มีสถานะภาพการแต่งงานเป็ นโสด จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.72 และ สมรส/อยู่
ด้วยกัน จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.28 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มี
แฟรนไชส์ส่วนใหญ่ มีสถานะภาพการแต่งงานเป็ นโสด จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.16 และ
สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.84

37
ในด้านสถานภาพการมีบุตร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ส่ วนใหญ่ ยังไม่มีบุตร จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.81 รองลงมา ได้แก่ มีบุตร 1 คน จานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.73 และ มีบุตร 2 คน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.46 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ ยังไม่มีบุตร จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.16
รองลงมา และ มีบุตร 2 คน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.84
ในด้านสถานภาพการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.52 และ ระดับ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.48 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 96.93 และระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.07
ในด้านอาชีพ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ มี
อาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.17 รองลงมาได้แก่ แม่บา้ น/พ่อบ้าน
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.46 พนักงานบริ ษทั เอกชนและเจ้าของธุรกิจส่ วนตัวจานวนเท่ากัน เท่ากับ
3 คน คิดเป็ นร้อยละ1.91 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพอิสระ/ฟรี แลนซ์ จานวนเท่ากัน
เท่ากับ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.27 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์
ส่ วนใหญ่ มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.06 รองลงมา ได้แก่
นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.10 แม่บา้ น/พ่อบ้าน เจ้าของธุรกิจส่ วนตัว และ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวนเท่ากัน เท่ากับ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.61
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พฤติกรรมการใช้บริ การประเภทของร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของความบ่อยครั้งในการใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ความบ่ อยครั้ง
ในการใช้ บริการร้ านซักผ้า
- มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
- สัปดาห์ละครั้ง
- 2-3 สัปดาห์ต่อเดือน
รวม

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
96
61.15
72
44.17
52
33.12
84
51.53
9
5.73
7
4.29
157
100.00
163
100.00

ตารางที่ 5 แสดงถึงความบ่อยครั้งในการใช้บริ การซักผ้าของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.15 รองลงมาได้แก่ สัปดาห์ละครั้ง จานวน
52 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.12 และ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.73
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ ใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญ สัปดาห์ละครั้ง จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.53 รองลงมาได้แก่ มากกว่า 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.17 และ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.29
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญแต่ละ
ครั้งของกลุ่มตัวอย่าง
ค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่
ในการใช้ บริการร้ านซักผ้า
-

ราคา 20 – 40 บาท
ราคา 40 – 60 บาท
ราคา 60 – 80 บาท
ราคา 80 – 100 บาท
ราคา 100 บาท ขึ้นไป

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
33
21.15
15
9.20
38
24.20
31
19.02
44
28.03
49
30.06
38
24.20
47
28.83
6
3.82
32
19.63

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตารางที่ 6 แสดงถึงค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การร้านซักผ้าแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การ
ซักผ้าแต่ละครั้ง ราคา 60-80 บาท จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.03 รองลงมาได้แก่ ราคา 40-60 บาท
และ ราคา 80-100 บาท จานวนเท่ากัน เท่ากับ 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.20 ราคา 20-40 บาท จานวน 33
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.15 และ ราคา 100 บาท ขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.82
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยใน
การใช้บริ การซักผ้าแต่ละครั้ง ราคา ราคา 60-80 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.06 รองลงมา
ได้แก่ ราคา 80-100 บาท จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.83 ราคา 100 บาท ขึ้นไป จานวน 32 คน คิด
เป็ นร้อยละ 19.63 ราคา 40-60 บาท จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.02 และ ราคา 20-40 บาท จานวน
15 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.20
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง
ช่ วงเวลาที่ใช้ บริการร้ านซักผ้า
- เวลา 06.01 – 12.00 น.
- เวลา 12.01 – 18.00 น.
- เวลา 18.01 – 24.00 น.

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
48
30.57
36
22.09
110
70.06
119
73.01
117
74.52
133
81.60

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตารางที่ 7 แสดงถึงช่วงเวลาที่ใช้บริ การร้านซักผ้าของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ มีช่วงเวลาที่ใช้บริ การร้านซักผ้า เวลา
18.01-24.00 น. จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.52 รองลงมาได้แก่ เวลา 12.01-18.00 น. จานวน 110
คน คิดเป็ นร้อยละ 70.06 และ เวลา 06.01-12.00 น. จานวน 48 นคิดเป็ นร้อยละ 30.57
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ มีช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
ร้านซักผ้า เวลา 18.01-24.00 น. จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.60 รองลงมาได้แก่ เวลา 12.01-18.00
น. จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.01 และ เวลา 06.01-12.00 น. จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.09
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของวันที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง
วันที่ใช้ บริการร้ านซักผ้า
- วันหยุด (เสาร์ -อาทิตย์) / วันหยุด
นักขัตฤกษ์
- วันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์)

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
123
78.34
118
72.39
62

39.49

76

46.63

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตารางที่ 8 แสดงถึงวันที่ใช้บริ การร้านซักผ้าของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ ใช้บริ การในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) /
วันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.34 และใช้บริ การในวันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์)
จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.49
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ ใช้บริ การในวันหยุด
(เสาร์-อาทิตย์) / วันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.39 และใช้บริ การในวันธรรมดา
(จันทร์-ศุกร์) จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.63
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของประเภทบริ การที่เลือกใช้ในร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ประเภทบริการทีเ่ ลือกใช้ ในร้ านซักผ้า
- บริ การส่ งซักผ้าทัว่ ไป
- บริ การซักเครื่ องหนัง หรื อผ้าที่ตอ้ ง
ใช้ความประณี ตในการซัก
รวมถึงเครื่ องนอน ผ้านวม
- บริ การซักผ้าหยอดเหรี ยญ

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
135
85.99
133
81.60
0
0.00
89
54.60

33

21.02

62

38.04

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตารางที่ 9 แสดงถึงประเภทบริ การที่เลือกใช้ในร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ เลือกใช้บริ การส่ งซักผ้าทัว่ ไป
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.99 และ บริ การซักผ้าแบบหยอดเหรี ยญ จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.02
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ เลือกใช้บริ การส่ งซัก
ผ้าทัว่ ไป จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.60 รองลงมาได้แก่ บริ การซักเครื่ องหนัง หรื อผ้าที่ตอ้ งใช้
ความประณี ตในการซัก รวมถึงเครื่ องนอน ผ้านวม จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.60 และ บริ การซัก
ผ้าแบบหยอดเหรี ยญ จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.04
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ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของเหตุผลที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง
เหตุผลทีเ่ ลือกใช้ บริการ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
- ที่พกั ไม่มีเครื่ องซักผ้าส่ วนตัว
- ไม่มีเวลาในการซักผ้าด้วยตนเอง
- เสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่มมีความสะอาด
กว่าทาด้วยตนเอง
- ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญสะดวกที่จะ
ใช้บริ การเพราะมีอุปกรณ์พร้อมซัก
- ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญให้บริ การ
อย่างรวดเร็ ว

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
129
82.17
134
82.21
118
75.16
116
71.17
103
65.61
97
59.51
0

0.00

13

7.98

0

0.00

13

7.98

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตารางที่ 10 แสดงถึงเหตุผลที่เลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ คือ ที่พกั ไม่มีเครื่ องซักผ้าส่ วนตัว
จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.17 รองลงมาได้แก่ ไม่มีเวลาในการซักผ้าด้วยตนเอง จานวน 118 คน
คิดเป็ นร้อยละ 75.16 และ เสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่ม มีความสะอาดกว่าทาด้วยตนเอง จานวน 103 คน คิด
เป็ นร้อยละ 65.61
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ คือ ที่พกั ไม่มีเครื่ องซักผ้า
ส่ วนตัว จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.21 รองลงมาได้แก่ ไม่มีเวลาในการซักผ้าด้วยตนเอง จานวน
116 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.17 เสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่ม มีความสะอาดกว่าทาด้วยตนเอง จานวน 97 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.51 ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญสะดวกที่จะใช้บริ การเพราะมีอุปกรณ์พร้อมซัก และร้าน
ซักผ้าหยอดเหรี ยญให้บริ การอย่างรวดเร็ว จานวนเท่ากัน เท่ากับ 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.98
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ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของวิธีการเดินทางไปร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการเดินทางไป
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
- ขับรถหรื อต้องขึ้นพาหนะไปที่ร้าน
- เดินไปเองที่ร้าน

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
104
66.24
107
65.64
64
40.76
66
40.49

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตารางที่ 11 แสดงถึงวิธีการเดิ นทางไปร้ านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั
พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่ ใช้วิธีการเดินทางไปร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ คือ ขับรถหรื อต้องขึ้นพาหนะไปที่ร้าน จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.24 และวิธีเดินไปเองที่
ร้าน จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.76
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ ใช้วิธีการเดินทางไป
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ คือ ขับรถหรื อต้องขึ้นพาหนะไปที่ร้าน จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.64
และวิธีเดินไปเองที่ร้าน จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.49
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ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนประสมการตลาด
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ

ด้ านบริการ
1. มีพนักงานคอยช่วยเหลือ
อานวยความสะดวกใน
ขณะที่ท่านซักผ้าด้วยตนเอง
เช่น การดูแลทาความสะอาด
ร้านโดยรวม ฯลฯ
2. มีบริ การให้ท่านได้ซกั ผ้า
และ/หรื อ อบผ้าด้วยตนเอง
3. มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์การ
ซักเสื้ อผ้า เช่น ผงซักฟอก
น้ ายาปรับผ้านุ่ม และอื่น ๆ
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4. ณ จุดบริ การ มีการจาหน่าย
อุปกรณ์การซักไว้ให้ ในราคา
ที่เหมาะสม
5. มีเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ
เครื่ องอบผ้า แบบที่ใช้ตาม
บ้านเรื อนให้บริ การ
6. มีเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ
เครื่ องอบผ้า ที่มีคุณภาพและ
แข็งแรงทนทานใช้ระดับเชิง
พาณิ ชย์ให้บริ การ

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้า อันดับ แปรผล
ร้ านซักผ้า อันดับ แปรผล
หยอดเหรียญ
หยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
SD
SD
x̅
x̅
3.32

1.19

6

ปาน
กลาง

4.44

0.63

6

มาก
ที่สุด

3.84

0.76

5

มาก

4.44

0.50

6

-

-

-

-

4.75

0.58

4

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.96

1.26

3

มาก

4.82

0.52

2

มาก
ที่สุด

2.94

0.88

8

ปาน
กลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

4.81

0.55

3

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ส่ วนประสมการตลาด
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ

7. เปิ ดให้บริ การ 24 ชม.
8. เปิ ดให้บริ การตามช่วงเวลาที่
กาหนดที่แน่นอน
9. มีระบบซอร์ฟแวร์ประยุกต์
ช่วยเสริ มบริ การ เช่น ระบบ
เลือกอุณหภูมิน้ าในการซักผ้า
หรื ออุณหภูมิการอบผ้า
10. มีเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ
เครื่ องอบผ้า ที่ใหม่และ
ทันสมัย
11. มีจานวนเครื่ องซักผ้า และ/
หรื อ เครื่ องอบผ้า เพียงพอกับ
ความต้องการของลูกค้า
ด้ านราคา
1. สามารถชาระเงินแบบเงินสด
2. สามารถชาระเงินผ่าน
แอปพลิเคชัน่
3. สามารถชาระเงินผ่านบัตร
เครดิต
4. มีการคิดราคาค่าบริ การ
ขึ้นกับปริ มาณของเสื้ อผ้า
5. มีการคิดราคาค่าบริ การ
เป็ นต่อครั้ง

ร้ านซักผ้า
หยอดเหรียญ

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
อันดับ แปรผล
ร้ านซักผ้า อันดับ แปรผล
หยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
SD
x̅
4
มาก 4.43 1.02
7
มาก
ที่สุด
7
ปาน 4.18 0.52
8
มาก
กลาง
3.33 0.70
9
ปาน
กลาง

x̅
3.90

SD
1.03

3.27

1.02

-

-

4.14

0.83

1

มาก

4.58

0.70

5

มาก
ที่สุด

4.08

0.93

2

มาก

4.88

0.32

1

มาก
ที่สุด

4.10
-

0.88
-

3
-

มาก
-

4.08
4.20

0.76
0.72

3
1

มาก
มาก

-

-

-

-

3.55

0.92

4

มาก

4.15

0.85

2

มาก

4.17

0.69

2

มาก

4.22

0.72

1

มาก
ที่สุด

4.20

0.72

1

มาก
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ส่ วนประสมการตลาด
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ

ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้า อันดับ แปรผล
ร้ านซักผ้า อันดับ แปรผล
หยอดเหรียญ
หยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
SD
SD
x̅
x̅

ด้ านสถานที่/ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. มีหน้าร้านและพนักงาน
3.90 1.00
1
มาก 3.67 0.99
2
มาก
เพื่อให้ขอ้ มูลและติดต่อใช้
บริ การ
2. มีช่องทางออนไลน์เพื่อติดต่อ 4.39 0.82
1
มาก
สอบถามข้อมูล หรื อแจ้ง
ที่สุด
ปัญหาการใช้บริ การ
3. มีจานวนสาขาเปิ ดให้บริ การ 3.59 1.14
2
มาก 3.20 1.05
3
ปาน
หลายพื้นที่
กลาง
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. โปรโมชัน่ ลดราคาค่าบริ การ 4.48 0.59
1
มาก 4.50 0.59
2
มาก
ตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ
ที่สุด
ที่สุด
2. โปรโมชัน่ สะสมคะแนน
4.32 0.57
3
มาก
เพื่อใช้เป็ นสิ ทธิพิเศษ
ที่สุด
3. การมีพนักงานดูแลด้านสื่ อ
4.52 0.57
1
มาก
ออนไลน์ของร้าน
ที่สุด
4. มีพ้นื ที่จอดรถเพื่อรับ-ส่ ง
3.73 0.96
2
มาก 3.70 0.96
4
มาก
เสื้ อผ้า
5. มี wifi ให้ใช้ระหว่างนัง่ รอ
4.48 0.59
1
มาก 4.50 0.59
2
มาก
รับเสื้ อผ้าที่ส่งซัก
ที่สุด
ที่สุด
หมายเหตุ: ในการทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ ผูว้ จิ ยั นาเฉพาะข้อคาถามที่มีในร้านทั้งสองประเภทไปใช้ในการทดสอบ
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ตารางที่ 12 แสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง โดยจาแนกเป็ นรายด้าน ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ด้านบริ การของร้านซักผ้า 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อความ “มีเครื่ อง
ซักผ้า และ/หรื อ เครื่ องอบผ้า ที่ใหม่และทันสมัย” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.14 รองลงมาได้แก่
ข้อความ “มีจานวนเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ เครื่ องอบผ้า เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า” มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.08 และ ข้อความ “ณ จุดบริ การ มีการจาหน่ายอุปกรณ์การซักไว้ให้ ในราคาที่
เหมาะสม” มีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 3.96
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ด้านบริ การของร้านซักผ้า 3 อันดับแรก ได้แก่
ข้อความ “มีจานวนเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ เครื่ องอบผ้า เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า” มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.88 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “ณ จุดบริ การ มีการจาหน่ายอุปกรณ์การซัก
ไว้ให้ ในราคาที่เหมาะ” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.82 และ ข้อความ “มีเครื่ องซักผ้า และ/
หรื อ เครื่ องอบผ้า ที่มีคุณภาพและแข็งแรงทนทานใช้ระดับเชิงพาณิ ชย์” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เท่ากับ 4.81
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ด้านราคาของร้านซักผ้า 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อความ “มีการคิด
ค่าบริ การคิดเป็ นต่อครั้ง” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.22 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “มีการ
คิดราคาค่าบริ การขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของเสื้ อผ้า” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.15 และ ข้อความ
“สามารถชาระเงินแบบเงินสด” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.10
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ด้านราคาของร้านซักผ้า 3 อันดับแรก ได้แก่
ข้อความ “สามารถชาระเงินแบบชาระผ่านแอปพลิเคชัน่ ” และ “มีการคิดค่าบริ การคิดเป็ นต่อครั้ง” มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับเท่ากัน จัดอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.20 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “มีการคิดราคา
ค่าบริ การขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของเสื้ อผ้า” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.17 และข้อความ “สามารถ
ชาระเงินแบบเงินสด” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.08
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายของร้านซักผ้า ได้แก่
ข้อความ “มีหน้าร้านและพนักงาน เพื่อให้ขอ้ มูลและติดต่อใช้บริ การ” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ
3.90 และ ข้อความ “มีจานวนสาขาเปิ ดให้บริ การหลายพื้นที่” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 3.59
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายของร้านซัก
ผ้า 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อความ “มีช่องทางออนไลน์เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล หรื อแจ้งปัญหาการใช้
บริ การ” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.39 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “มีหน้าร้านและพนักงาน
เพื่อให้ขอ้ มูลและติดต่อใช้บริ การ” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 3.67 และ ข้อความ “มีจานวนสาขา
เปิ ดให้บริ การหลายพื้นที่” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เท่ากับ 3.20
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดของร้านซักผ้า 3 อันดับแรก ได้แก่
ข้อความ “โปรโมชัน่ ลดราคาค่าบริ การตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ” และ “มี wifi ให้ใช้ระหว่างนัง่ รอรับ
เสื้ อผ้าที่ส่งซัก” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุดเท่ากัน เท่ากับ 4.48 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “มีพ้นื ที่จอด
รถเพื่อรับ-ส่ งเสื้ อผ้า” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 3.73
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดของร้านซักผ้า 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ข้อความ “การมีพนักงานดูแลด้านสื่ อออนไลน์ของร้าน” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เท่ากับ 4.52 รองลงมาได้แก่ขอ้ ความ “โปรโมชัน่ ลดราคาค่าบริ การตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ” และ “มี wifi
ให้ใช้ระหว่างนัง่ รอรับเสื้ อผ้าที่ส่งซัก” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุดเท่ากัน เท่ากับ 4.50 และข้อความ
“โปรโมชัน่ สะสมคะแนน เพื่อใช้เป็ นสิ ทธิพิเศษ” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.32
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ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือก
ใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตาม
หมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์
ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ตามหมวดหมู่สินค้ า
ร้ านซักผ้า อันดับ แปรผล
ร้ านซักผ้า
อันดับ แปรผล
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ หยอดเหรียญ
หยอดเหรียญ
แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
x̅
x̅
SD
SD
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า
1. เมื่อท่านต้องใช้บริ การ
2.29 1.17
3
ปาน
2.39 1.11
1
น้อย
แบรนด์ร้านซักผ้าหยอด
กลาง
เหรี ยญ ท่านมีการ
เปรี ยบเทียบแบรนด์เพื่อ
ตัดสิ นใจเลือกร้าน
2. เมื่อท่านต้องเลือกใช้บริ การ 2.22 1.10
4
น้อย
2.05 0.75
2
น้อย
แบรนด์ร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ ท่านเน้นการเลือก
แบรนด์ของร้าน
3. เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับท่านที่ 2.45 1.15
1
น้อย
2.39 1.11
1
น้อย
จะใช้ร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญที่มีแบรนด์ชดั เจน
4. แบรนด์มีบทบาทสาคัญที่
2.31 1.05
2
น้อย
2.05 0.75
2
น้อย
จะตอบสนองความพึง
พอใจในบริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญ
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
2.32 0.96
น้ อย
2.22 0.88
น้ อย
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์
ตามหมวดหมู่สินค้ า
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์
ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ตามหมวดหมู่สินค้ า
ร้ านซักผ้า อันดับ แปรผล
ร้ านซักผ้า
อันดับ แปรผล
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ หยอดเหรียญ
หยอดเหรียญ
แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
x̅
x̅
SD
SD
หน้ าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์
1. ท่านใช้บริ การร้านซักผ้า
2.66 0.82
4
ปาน
2.64 0.89
3
ปาน
หยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์
กลาง
กลาง
เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหลัง
2. ท่านจะใช้บริ การร้านซักผ้า 3.33 1.50
3
ปาน
3.90 1.06
1
มาก
หยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์
กลาง
เพราะรู ้วา่ ร้านเหล่านั้น
ให้บริ การที่มีคุณภาพ
3. ท่านใช้บริ การร้านซักผ้า
3.56 1.25
1
มาก
3.34 1.31
2
ปาน
หยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์
กลาง
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวัง
ที่อาจเกิดจากการใช้บริ การ
4. เมื่อใช้บริ การร้านซักผ้า
3.46 1.5
2
มาก
3.34 1.44
2
ปาน
หยอดเหรี ยญ จะพิจารณา
กลาง
ร้านที่มีแบรนด์เป็ นหลัก
เพราะรับรู ้วา่ ประสิ ทธิ ภาพ
คุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
3.25 1.17
ปาน
3.31 0.88
ปาน
หน้ าที่ในการลดความเสี่ ยง
กลาง
กลาง
ของแบรนด์
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์
ประเภทบริการของร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ตามหมวดหมู่สินค้ า
ร้ านซักผ้า อันดับ แปรผล
ร้ านซักผ้า
อันดับ แปรผล
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ หยอดเหรียญ
หยอดเหรียญ
แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
x̅
x̅
SD
SD
หน้ าที่ในการแสดงออกทางสั งคม
1. ท่านเลือกใช้บริ การร้านซัก 1.49 0.50
2
น้อย
1.48 0.50
4
น้อย
ผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์
ที่สุด
ที่สุด
เพราะทาให้ท่านรู ้สึกถึง
การยอมรับจากคนอื่น
2. ท่านเลือกใช้บริ การร้านซัก 1.48 0.50
3
น้อย
1.83 1.22
2
น้อย
ผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์
ที่สุด
เพราะให้คนอื่นมองว่าท่าน
ใช้แบรนด์อะไรอยู่
3. ท่านเลือกใช้บริ การร้านซัก 1.36 0.48
4
น้อย
1.94 1.35
1
น้อย
ผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์
ที่สุด
เพราะทาให้ท่านไม่
แตกต่างจากคนอื่น
4. ท่านตั้งใจในการเลือกใช้
1.52 0.57
1
น้อย
1.67 0.95
3
น้อย
บริ การร้านซักผ้าหยอด
ที่สุด
ที่สุด
เหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะ
คนอื่นก็ทาเช่นเดียวกับท่าน
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
1.46 0.46
น้ อย
1.73 0.83
น้ อย
หน้ าที่ในการแสดงออกทาง
ทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
สั งคม
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
2.34 0.52
น้ อย
2.42 0.54
น้ อย
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตาม
หมวดหมู่สินค้ า
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ตารางที่ 13 แสดงความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์
ตามหมวดหมู่สินค้า ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย เท่ากับ 2.34
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ มีความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย เท่ากับ 2.42
เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ มี
ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อความ “เป็ นสิ่ ง
สาคัญสาหรับท่านที่จะใช้ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ชดั เจน” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย
เท่ากับ 2.45 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “แบรนด์มีบทบาทสาคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจใน
บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย เท่ากับ 2.31 และข้อความ “เมื่อท่านต้อง
ใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ท่านมีการเปรี ยบเทียบแบรนด์เพื่อตัดสิ นใจเลือกร้าน” มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย เท่ากับ 2.29
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ มีความคิดเห็นต่อความ
เกี่ยวข้องแบรนด์ดา้ นความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า ได้แก่ ข้อความ “เมื่อท่านต้องใช้
บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ท่านมีการเปรี ยบเทียบแบรนด์เพื่อตัดสิ นใจเลือกร้าน” และ
ข้อความ “เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับท่านที่จะใช้ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ชดั เจน” มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับเดียวกัน คือ ระดับน้อย เท่ากับ 2.39 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “เมื่อท่านต้องเลือกใช้บริ การ
แบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ท่านเน้นการเลือกแบรนด์ของร้าน” และ ข้อความ “แบรนด์มี
บทบาทสาคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจในบริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับเดียวกัน คือ ระดับน้อย เท่ากับ 2.05
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์
ตามหมวดหมู่สินค้าด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์ 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อความ “ท่าน
ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังที่อาจเกิดจากการใช้บริ การ”
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 3.56 รองลงมาได้แก่ขอ้ ความ “เมื่อใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ จะพิจารณาร้านที่มีแบรนด์เป็ นหลักเพราะรับรู ้วา่ ประสิ ทธิภาพคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป” มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 3.46 และข้อความ “ท่านจะใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบ
รนด์ เพราะรู ้วา่ ร้านเหล่านั้นให้บริ การที่มีคุณภาพ” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เท่ากับ 3.33
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ มีความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์ 3 อันดับ
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แรก ได้แก่ ข้อความ “ท่านจะใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะรู ้วา่ ร้านเหล่านั้น
ให้บริ การที่มีคุณภาพ” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 3.90 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “ท่านใช้
บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังที่อาจเกิดจากการใช้บริ การ”
และ ข้อความ “เมื่อใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ จะพิจารณาร้านที่มีแบรนด์เป็ นหลักเพราะรับรู ้
ว่าประสิ ทธิภาพคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับเดียวกัน เท่ากับ 3.34 จัดอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และ ข้อความ “ท่านใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหลัง” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เท่ากับ 2.64
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์
ตามหมวดหมู่สินค้าด้านหน้าที่ในการแสดงออกทางสังคม 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อความ “ท่านตั้งใจ
ในการเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะคนอื่นก็ทาเช่นเดียวกับท่าน” มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 1.52 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะทาให้ท่านรู ้สึกถึงการยอมรับจากคนอื่น” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด เท่ากับ 1.49 และ ข้อความ “ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะให้
คนอื่นมองว่าท่านใช้แบรนด์อะไรอยู”่ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 1.48
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ มีความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าด้านหน้าที่ในการแสดงออกทางสังคม 3 อันดับแรก
ได้แก่ ข้อความ “ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะทาให้ท่านไม่แตกต่าง
จากคนอื่น” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย เท่ากับ 1.94 รองลงมาได้แก่ ข้อความ “ท่านเลือกใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะให้คนอื่นมองว่าท่านใช้แบรนด์อะไรอยู”่ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับน้อย เท่ากับ 1.83 และข้อความ “ท่านตั้งใจในการเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบ
รนด์ เพราะคนอื่นก็ทาเช่นเดียวกับท่าน” มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 1.67
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ผลการวิเคราะห์ สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ผูใ้ ช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญต่างประเภทกันมีความคิดเห็นต่อส่ วน
ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญแตกต่างกัน
ตารางที่ 14 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมการตลาดที่
ส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญจาแนกตามประเภทของร้าน
ส่ วนประสมการตลาด
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ

ด้ านบริการ
1. มีพนักงานคอยช่วยเหลืออานวยความ
สะดวกในขณะที่ท่านซักผ้าด้วยตนเอง
เช่น การดูแลทาความสะอาดร้านโดยรวม
ฯลฯ
2. มีบริ การให้ท่านได้ซกั ผ้า และ/หรื อ อบผ้า
ด้วยตนเอง
3. ณ จุดบริ การ มีการจาหน่ายอุปกรณ์การ
ซักไว้ให้ ในราคาที่เหมาะสม
4. เปิ ดให้บริ การ 24 ชม.
5. เปิ ดให้บริ การตามช่วงเวลาที่กาหนดที่
แน่นอน
6. มีเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ เครื่ องอบผ้า ที่
ใหม่และทันสมัย
7. มีจานวนเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ เครื่ องอบ
ผ้า เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
ส่ วนประสมการตลาดด้ านบริการ

ประเภทบริการของ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้า
ร้ านซักผ้า
หยอดเหรียญ หยอดเหรียญที่มี
แฟรนไชส์
SD
SD
x̅
x̅

df

t

3.32

1.19

4.44

0.63

234.38 -10.35***

3.84

1.26

4.44

0.50

318.00 -8.43***

3.96

1.26

4.82

052

206.27 -8.00***

3.90
3.27

1.03
1.02

4.43
4.18

1.02
0.52

318.00 -4.65***
230.82 -10.04***

4.14

0.83

4.58

0.70

318.00 -5.09***

4.08

0.93

4.88

0.32

191.88 -10.25***

3.79

0.43

4.54

0.38

318.00 -16.46***
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ส่ วนประสมการตลาด
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญ

ด้ านราคา
1. สามารถชาระเงินแบบเงินสด
2. มีการคิดราคาค่าบริ การขึ้นกับปริ มาณของ
เสื้ อผ้า
3. มีการคิดราคาค่าบริ การเป็ นต่อครั้ง
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
ส่ วนประสมการตลาดด้ านราคา
ด้ านสถานที่/ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. มีหน้าร้านและพนักงาน เพื่อให้ขอ้ มูลและ
ติดต่อใช้บริ การ
2. มีจานวนสาขาเปิ ดให้บริ การหลายพื้นที่
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
ส่ วนประสมการตลาดด้ านสถานที/่ ช่ องทางการ
จัดจาหน่ าย
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. โปรโมชัน่ ลดราคาค่าบริ การตาม
เทศกาลต่าง ๆ
2. มีพ้นื ที่จอดรถเพื่อรับ-ส่ งเสื้ อผ้า
3. มี wifi ระหว่างนัง่ รอรับเสื้ อผ้าที่ส่งซัก
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
ส่ วนประสมการตลาดด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของส่ วนประสมการตลาด
ทุกด้ าน
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ประเภทบริการของ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้า
ร้ านซักผ้า
หยอดเหรียญ หยอดเหรียญที่มี
แฟรนไชส์
x̅
x̅
SD
SD

df

t

4.10
4.15

0.88
0.85

4.08
4.17

0.76
0.69

318.00 0.24
299.30 -0.22

4.22
4.15

0.72
0.70

4.20
4.15

0.72
0.60

318.00 0.18
318.00 0.08

3.90

1.00

3.67

0.99

318.00 2.12*

3.59
3.75

1.14
0.98

3.20
3.43

1.05
0.87

313.54 3.22***
310.00 3.04**

4.48

0.59

4.50

0.59

318.00 -0.19

3.73
4.48
3.95

0.96
0.59
0.73

3.70
4.50
3.95

0.96
0.59
0.73

318.00 0.31
318.00 -0.19
318.00 0.053

3.91

0.40

4.02

0.38

318.00 -2.452
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ตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด โดยจาแนกตาม
ประเภทบริ การประเภทร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ผลการวิจยั พบว่า
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ ไม่มีความแตกต่างกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.79) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 4.54) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การในประเด็นเรื่ อง มีพนักงานคอยช่วยเหลือ
อานวยความสะดวกในขณะที่ท่านซักผ้าด้วยตนเอง เช่น การดูแลทาความสะอาดร้านโดยรวม ฯลฯ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.32) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 4.44) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การในประเด็นเรื่ อง การมีบริ การให้ท่านได้ซกั
ผ้า และ/หรื อ อบผ้าด้วยตนเอง ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ =
3.84) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 4.44)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การในประเด็นเรื่ อง ณ จุดบริ การ มีการ
จาหน่ายอุปกรณ์การซักไว้ให้ ในราคาที่เหมาะสม ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.96) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์
(x̅ = 4.82) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การในประเด็นเรื่ อง การเปิ ดให้บริ การ 24 ชม.
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.90) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 4.43) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การในประเด็นเรื่ อง การเปิ ดให้บริ การตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดที่แน่นอน ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีคา่ เฉลี่ย (x̅ = 3.27)
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 4.18) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การในประเด็นเรื่ อง การมีเครื่ องซักผ้า และ/
หรื อ เครื่ องอบผ้า ที่ใหม่และทันสมัย ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย
(x̅ = 4.14) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ =
4.58) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การในประเด็นเรื่ อง การมีจานวนเครื่ องซักผ้า
และ/หรื อ เครื่ องอบผ้า เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.08) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 4.88) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.75) สู งกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 3.43) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายในประเด็นเรื่ อง การ
มีหน้าร้านและพนักงาน เพือ่ ให้ขอ้ มูลและติดต่อใช้บริ การ ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.90) สู งกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 3.67) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายในประเด็นเรื่ อง การ
มีจานวนสาขาเปิ ดให้บริ การหลายพื้นที่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมี
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.59) สู งกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรน
ไชส์ (x̅ = 3.20) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ผลการวิจยั ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้าน
ราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 2 : ผูใ้ ช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญต่างประเภทกันมีความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญแตกต่างกัน
ตารางที่ 15 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์
ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญจาแนกตาม
ประเภทของร้าน
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการแบรนด์
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ

ด้ านความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า
1. เมื่อท่านต้องใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญ ท่านมีการเปรี ยบเทียบแบรนด์
เพื่อตัดสิ นใจเลือกร้าน
2. เมื่อท่านต้องเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญ ท่านเน้นการเลือกแบรนด์ของ
ร้าน
3. เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับท่านที่จะใช้ร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ชดั เจน
4. แบรนด์มีบทบาทสาคัญที่จะตอบสนองความ
พึงพอใจในบริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
ด้ านความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่
สิ นค้ า

ประเภทบริการของ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้า
ร้ านซักผ้า
หยอดเหรียญ หยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
SD
SD
x̅
x̅

df

t

2.29

1.17

2.39

1.11

318.00 -0.73

2.22

1.10

2.05

0.75

274.31 1.64

2.45

1.15

2.39

1.11

318.00 0.52

2.31

1.05

2.05

0.75

282.25 2.51**

2.32

0.96

2.22

0.88

318.00 0.98
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการแบรนด์
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ

หน้ าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์
1. ท่านใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มี
แบรนด์ เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหลัง
2. ท่านจะใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มี
แบรนด์ เพราะรู ้วา่ ร้านเหล่านั้นให้บริ การที่มี
คุณภาพ
3. ท่านใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มี
แบรนด์ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังที่อาจเกิด
จากการใช้บริ การ
4. เมื่อใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ จะ
พิจารณาร้านที่มีแบรนด์เป็ นหลักเพราะรับรู ้
ว่าประสิ ทธิ ภาพคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า
ด้ านหน้ าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์
ด้ านหน้ าที่ในการแสดงออกทางสั งคม
1. ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่
มีแบรนด์ เพราะทาให้ท่านรู ้สึกถึงการ
ยอมรับจากคนอื่น
2. ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่
มีแบรนด์ เพราะให้คนอื่นมองว่าท่านใช้แบ
รนด์อะไรอยู่

ประเภทบริการของ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้า
ร้ านซักผ้า
หยอดเหรียญ หยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
SD
SD
x̅
x̅

df

t

2.66

0.82

2.64

0.89

318.00 0.19

3.33

1.50

3.90

1.06

279.52 -3.880***

3.56

1.25

3.34

1.31

318.00 1.56

3.46

1.59

3.34

1.44

312.25 0.68

3.25

1.17

3.31

0.88

290.51 -0.45

1.49

0.50

1.48

0.50

318.00 0.10

1.48

0.50

1.83

1.22

216.51 -3.43***
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า
ทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการแบรนด์
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ

ประเภทบริการของ
ร้ านซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้ านซักผ้า
ร้ านซักผ้า
หยอดเหรียญ หยอดเหรียญ
ทีม่ ีแฟรนไชส์
SD
SD
x̅
x̅
1.36 0.48 1.94 1.35

3. ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่
มีแบรนด์ เพราะทาให้ท่านไม่แตกต่างจากคน
อื่น
4. ท่านตั้งใจในการเลือกใช้บริ การร้านซักผ้า
1.52
หยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะคนอื่นก็ทา
เช่นเดียวกับท่าน
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
1.43
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า
ด้ านหน้ าที่ในการแสดงออกทางสั งคม
ค่ าเฉลีย่ โดยรวมของ
2.33
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ า
โดยรวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

df

t

203.91 -5.16***

0.57

1.67

0.95

268.03 -1.82

0.42

2.19

0.80

246.64 -10.71***

0.51

2.57

0.44

307.772 -4.42***

ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่
สิ นค้า พบว่า
ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 2.33) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 2.57) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001 เมื่อวิเคราะห์ราย
ด้าน พบว่า
ความคิดเห็นต่อหน้าที่ในการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญ มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 1.43) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 2.19) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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ความคิดเห็นต่อหน้าที่ในการแสดงออกทางสังคมในประเด็นเรื่ อง ท่านเลือกใช้บริ การร้าน
ซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะให้คนอื่นมองว่าท่านใช้แบรนด์อะไรอยู่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 1.48) สู งกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้าน
ซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 1.22) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ความคิดเห็นต่อหน้าที่ในการแสดงออกทางสังคมในประเด็นเรื่ อง ท่านเลือกใช้บริ การร้าน
ซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะทาให้ท่านไม่แตกต่างจากคนอื่น ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 1.36) สู งกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 1.35) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ผลการวิจยั ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยรวมในความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ของ
แบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าและด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริ การร้านซักซักผ้าหยอดเหรี ยญ กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่พบความแตกต่างรายด้าน พบว่า
ความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าในประเด็นเรื่ อง
แบรนด์มีบทบาทสาคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจในบริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 2.31) สู งกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 2.05) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความคิดเห็นหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์ในประเด็นเรื่ อง ท่านจะใช้บริ การร้าน
ซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์ เพราะรู ้วา่ ร้านเหล่านั้นให้บริ การที่มีคุณภาพ ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.33) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้าน
ซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 3.90) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมการตลาด และความสัมพันธ์ของ
แบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในจังหวัด
ชลบุรี เป็ นการวิจยั เชิงสารวจและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มผูใ้ ช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ หรื อ ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ในจังหวัดชลบุรี จานวน 320 คน ผูว้ ิจยั ได้
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ ผลการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นี้
สรุปผลวิจัย
ผลการวิจัยด้ วยสถิติเชิงพรรณนา
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง จานวน 320 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ จานวน 157 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.41 มีอายุ 18-20 ปี
และ 21-30 ปี จานวนเท่ากัน เท่ากับ 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.59 มีสถานะการแต่งงานเป็ นโสด
จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.72 ยังไม่มีบุตร จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.81 มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.52 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา
จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.17 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,001 บาท จานวน 80
คน คิดเป็ นร้อยละ 51.96
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ จานวน 163 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.37 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ
79.75 มีสถานะการแต่งงานเป็ นโสด จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.16 ยังไม่มีบุตร จานวน 160
คน คิดเป็ นร้อยละ 98.16 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ
96.93 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.06 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 - 20,000 บาท จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.94
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ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ บริการร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ด้านพฤติกรรมการใช้บริ การประเภทของ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ผลการวิจยั พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
มีความบ่อยครั้งในการใช้บริ การร้านซักผ้า มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ
61.15 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การร้านซักผ้าแต่ละครั้ง ราคา 60 – 80 บาท จานวน 44 คน คิด
เป็ นร้อยละ 28.03 ช่วงเวลาที่ใช้บริ การร้านซักผ้า เวลา 18.01 – 24.00 น. จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 74.52 วันที่ใช้บริ การร้านซักผ้า คือ วันหยุด (เสาร์ -อาทิตย์) / วันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 123 คน
คิดเป็ นร้อยละ 78.34 ประเภทบริ การที่เลือกใช้ร้านซักผ้า คือ บริ การส่ งซักผ้าทัว่ ไป จานวน 135 คน
คิดเป็ นร้อยละ 88.99 เหตุผลที่เลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ คือที่พกั ไม่มีเครื่ องซักผ้า
ส่ วนตัว จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.17 วิธีการเดินทางไปร้านซักผ้า คือ ขับรถหรื อต้องขึ้น
พาหนะไปที่ร้าน จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.24 และระยะทางระหว่างร้านซักผ้ากับสถานที่
พักน้อยกว่า 100 เมตร จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.15
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ด้านพฤติกรรมการใช้
บริ การประเภทของร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ มีความบ่อยครั้งในการใช้บริ การร้านซัก
ผ้า สัปดาห์ละครั้ง จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.53 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การร้านซัก
ผ้าแต่ละครั้ง ราคา 60 – 80 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.06 ช่วงเวลาที่ใช้บริ การร้านซักผ้า
เวลา 18.01 – 24.00 น. จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.60 วันที่ใช้บริ การร้านซักผ้า คือ วันหยุด
(เสาร์-อาทิตย์) / วันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.39 ประเภทบริ การที่เลือกใช้
ร้านซักผ้า คือ บริ การส่ งซักผ้าทัว่ ไป จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.60 เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ คือ ที่พกั ไม่มีเครื่ องซักผ้าส่ วนตัว จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.21
วิธีการเดินทางไปร้านซักผ้า คือ ขับรถหรื อต้องขึ้นพาหนะไปที่ร้าน จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.64 และระยะทางระหว่างร้านซักผ้ากับสถานที่พกั 100 – 300 เมตร จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 65.03
ความคิดเห็นต่ อส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ ที่ส่งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
แบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ทั้ง 4 ด้านในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 จัดอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า
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กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ดา้ นราคามากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบริ การ และด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญ ทั้ง 4 ด้านในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 จัดอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของแบรนด์ดา้ นบริ การมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มกาตลาด และด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย
ความคิดเห็นต่ อความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ าทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้
บริการแบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ ทั้ง 4 ด้านในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 จัดอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภคตามหมวดหมู่สินค้า และด้านหน้าที่ใน
การแสดงออกทางสังคม
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ทั้ง 4 ด้านในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 จัดอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อจาแนก
รายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของ
แบรนด์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภคตามหมวดหมู่สินค้า
และด้านหน้าที่ในการแสดงออกทางสังคม
ผลการวิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิงอนุมาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้ บริการแบรนด์ ร้านซักผ้าหยอดเหรียญต่ างประเภทกันมีความคิดเห็นต่ อ
ส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลือกใช้ บริการแบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอดเหรียญแตกต่ างกัน
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ ไม่มีความแตกต่างกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า
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ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรน
ไชส์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิจยั ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้าน
ราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ผู้ใช้ บริการแบรนด์ ร้านซักผ้าหยอดเหรียญต่ างประเภทกันมีความคิดเห็นต่ อ
ความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ าที่ส่งผลต่ อการเลือกใช้ บริการแบรนด์ ร้านซักผ้ าหยอด
เหรียญแตกต่ างกัน
ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 2.33) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 2.57) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า
ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าด้านหน้าที่ในการแสดงออก
ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 1.43) ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (x̅ = 2.19) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001
ผลการวิจยั ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์
ตามหมวดหมู่สินค้าด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าและด้านหน้าที่ในการลด
ความเสี่ ยงของแบรนด์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ องความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมการตลาดและความสัมพันธ์
ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญใน
จังหวัดชลบุรี สามารถนามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั ในส่ วนความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ
แบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ และร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวย่างของ
ร้านประเภทแรกนั้นให้ความสาคัญในส่ วนประสมการตลาดด้านราคามาเป็ นอันดับแรก ขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างประเภทหลังให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาดในด้านบริ การมาเป็ นอันดับแรก ผลวิจยั
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของชุลีพร แก้วกิ้ม และปริ ญญาภรณ์ พจน์อริ ยะ (2561) ที่พบว่า ส่ วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโดยเรี ยงลาดับจากมากมาน้อย ได้แก่ ด้าน
บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้าน
ราคา และด้านส่ งเสริ มการตลาด แต่อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ควรคานึงถึง คือ ลักษณะประชากรที่แตกต่าง
กันอาจส่ งผลต่อลาดับความสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้วย เพราะเมื่อผูว้ ิจยั ลองพิจารณา
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดร่ วมกับตัวแปรลักษณะประชากรแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นนิสิต/นักศึกษา มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,001 บาทต่อ
เดือน จึงอาจส่งผลให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาดด้านราคามาเป็ นอันดับแรก ขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับส่ วน
ประสมการตลาดด้านบริ การมาก่อน
ผลการวิจยั ในส่ วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่
สิ นค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ และร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์
ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าคล้ายคลึงกัน โดยเน้นในด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์
มาเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า และด้านหน้าที่ใน
การแสดงออกทางสังคม ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการมีแบรนด์ร้านที่สามารถระบุแหล่งที่มาของ
บริ การทาให้ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีความน่าเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวม
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญทั้งสองประเภทไม่ได้สูงมากนัก อยูร่ ะหว่าง 2.34 2.42 สะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคอาจไม่ได้ตอ้ งการใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญเพื่อแสดง
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ภาพลักษณ์ของตนเองต่อสาธารณชน แต่เลือกใช้บริ การเพราะอรรถประโยชน์ของบริ การเอง และ
บริ การซัก-อบ-รี ดนั้นไม่ใช่เป็ นบริ การที่คนในสังคมสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ดังนั้นจึงอาจเป็ น
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสาคัญกับแบรนด์สินค้า/บริ การดังกล่าวมากนัก (Bearden & Etzel,
1982)
ผลการวิเคราะห์ สถิติเชิงอนุมาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญไม่มีความแตกต่างกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้า
หยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่เมื่อวิเคราะห์รายด้านกลับพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การต่ากว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด
ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายสู งกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรน
ไชส์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01-0.001 และไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ผลวิจยั ในครั้งนี้สอดคล้องบางส่ วนกับงานของชุลีพร แก้วกิ้ม และปริ ญญาภรณ์ พจน์อริ ยะ
(2561) ที่พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านซักรี ด งานของ สุ รีย ์ วิเศษสุข (2550) ที่พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในด้านการแนะนาบุคคลรู ้จกั มาใช้บริ การ งานของ ลออรัตน์ สุ ขสุ
แพทย์ (2561) ที่พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักรี ดของผูบ้ ริ โภค งานของกนก วิมาลา (2548) ที่พบว่า ทัศนคติต่อส่ วน
ประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การเครื่ องซักผ้า
อัตโนมัติแบบหยอดเหรี ยญในด้านความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
และงานวิจยั ของสุ รีย ์ วิเศษสุข (2550) ที่พบว่า ความต้องการส่ วนประสมทางการตลาดในด้านบริ การ
และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักรี ดในพื้นที่ดงั กล่าว
ในด้านแนวโน้มการใช้บริ การและในด้านการแนะนาบุคคลรู ้จกั มาใช้บริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และความต้องการส่ วนประสมทางการตลาด ด้านทาเลที่ต้ งั มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักรี ดในพื้นที่ดงั กล่าวในด้านการแนะนาบุคคลรู ้จกั มาใช้บริ การอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ขณะที่งานวิจยั ครั้งนี้ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
การตลาดด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาดของผูใ้ ช้บริ การของร้านทั้งสองประเภท แต่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าแบบหยอดเหรี ยญให้ความสาคัญต่อส่ วนประสมการตลาดด้าน
สถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายสู งกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นนิสิต/
นักศึกษา มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,001 บาทต่อเดือน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าแบบหยอด
เหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ 10,001-20,000
บาทต่อเดือน ทาให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญทัว่ ไป (ที่เป็ นนักศึกษาส่ วนใหญ่)
อาจต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญด้วยการเลือกใช้บริ การของ
ร้านที่ใกล้กบั ที่พกั ของตนเองเป็ นหลัก เพราะสะดวกต่อการขนย้ายผ้าของตนไปซัก ไม่ตอ้ งเดิน
ทางไกล ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ (ที่เป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชนส่ วนใหญ่) ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่
สิ นค้าโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ยต่ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อวิเคราะห์ราย
ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์
ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าด้านหน้าที่ในการแสดงออกทางสังคม ต่ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แต่ไม่พบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยในความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าด้านความสัมพันธ์ของ
แบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้า และด้านหน้าที่ในการลดความเสี่ ยงของแบรนด์
การวิจยั ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญให้
ความสาคัญต่อแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ สอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ของแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภคว่ามีหน้าที่ 2
ประการของ Fischer, Völckner & Sattler (2010) เพราะการมีแบรนด์น้ นั สามารถระบุแหล่งที่มาของ
สิ นค้าและบริ การช่วยลดความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อที่ผดิ พลาด และแบรนด์ยงั สามารถ
เป็ นเครื่ องมือเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคใช้เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม
ไม่ใช่วา่ การมีแบรนด์จะมีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคทุกสถานการณ์ จากแนวคิดของ Bearden and Etzel
(1982) ระบุวา่ แบรนด์จะมีอิทธิพลมากกับสิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นสิ่ งที่คนในสังคมมองเห็นได้ และ
ตอบสนองในเรื่ องของภาพลักษณ์ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการในกลุ่มที่ตนเองอยู่ หรื อปรารถนาเข้าร่ วม/ใฝ่ ฝัน

70
เช่น สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย หรู ราคาแพง จึงมักเกี่ยวข้องกับเรื่ องของการมีแบรนด์มากกว่าสิ นค้าประเภท
อื่น ๆ แต่บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญทัว่ ไปนั้น กลุ่มตัวอย่างอาจไม่ได้ให้น้ าหนักความสาคัญเรื่ อง
ของแบรนด์มากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการซักเสื้ อผ้า เพราะอาจมองว่าเป็ นบริ การที่ไม่ได้
สะท้อนความเป็ นบุคคล ภาพลักษณ์ในสังคม ทาให่ค่าเฉลี่ยที่ออกมาในหมวดนี้ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบ
กับความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดของร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูป้ ระกอบการร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญควรให้ความสาคัญด้าน
บริ การเป็ นพิเศษ เพราะเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ ไม่วา่ จะเป็ นการเพิม่ บริ การเครื่ องอบผ้า (เพราะร้าน
ซักผ้าหยอดเหรี ยญทัว่ ไป ส่ วนใหญ่มีเพียงเครื่ องซักผ้า ไม่มีการให้บริ การเครื่ องอบผ้า) การมีพนักงาน
ช่วยเหลืออานวยความสะดวกหรื อการทาความสะอาดร้าน ให้บริ การเครื่ องซักผ้า และ/หรื อเครื่ องอบ
ผ้า ที่ใหม่และทันสมัย และมีจานวนเครื่ องเพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.
ผูป้ ระกอบการร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟนไชส์ควรให้ความสาคัญด้านสถานที่/
ช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นพิเศษ เพราะจากผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
ไม่วา่ จะเป็ นการมีพนักงานประจาภายในร้าน เพื่อให้ขอ้ มูลและติดต่อใช้บริ การ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบบขัดข้องขณะซักผ้าหรื ออบผ้า รวมถึงการเปิ ดให้บริ การในหลาย
พื้นที่ หลายสาขาโดยมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันของแบรนด์
3.
ผูป้ ระกอบการที่ดาเนินการธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญควรคานึงถึงปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้านราคาและด้านการส่ งเสิ มการตลาดด้วยเช่นกัน เพราะเป็ นปัจจัยที่ตอ้ งพัฒนา
ควบคู่กนั ไป โดยกลยุทธ์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคาและด้านการส่ งเสิ มการตลาด อาจได้มา
จากสิ่ งกระตุน้ จากบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ในสถานการณ์ปัจจุบนั การแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัสมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้น ควรจัดโปรโมชัน่ สาหรับการซักผ้าด้วยน้ าร้อนหรื อการใช้น้ ายาซัก
ผ้าที่มีคุณสมบัติสามารถกาจัดเชื้อโรคได้ หรื อสภาพอากาศในฤดูฝน เสื้ อผ้ามักจะอับชื้น ดังนั้น ควร
จัดการส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ องของการอบผ้า และกาหนดราคาให้เหมาะสมสาหรับการใช้บริ การ
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย และควรทาการโฆษณาอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ เพราะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่าย เพือ่ ให้เกิดการจดจาแบรนด์ร้านซักผ้าหยอด
เหรี ยญ และเป็ นแบรนด์หนึ่งในตัวเลือกเมื่อผูบ้ ริ โภคคิดจะใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
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ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1. นักวิจยั อาจศึกษาตัวแปรแบรนด์ในองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เพราะเป็ นตัวแปรที่
น่าสนใจและส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญของผูบ้ ริ โภคเช่นกัน
2. นักวิจยั อาจทาวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเข้าใจมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ ว่าการมีแบรนด์จะช่วยส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญหรื อไม่ อย่างไร
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อส่ วนประสมการตลาด และความสัมพันธ์ของ
แบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในจังหวัด
ชลบุรี
แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สื่ อสารการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ
ต่อส่ วนประสมการตลาด และความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญในจังหวัดชลบุรีผวู ้ ิจยั จึงใคร่ ขอความกรุ ณาให้ท่านตอบ
แบบสอบถามให้ตรงกับความเป็ นจริ ง และครบทุกข้อ ข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา
เท่านั้น และจะนาเสนอในภาพรวม ไม่มีการระบุขอ้ มูลส่ วนตัวของบุคคลและข้อมูลจะถูกเก็บเป็ น
ความลับ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่ วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแบรนด์ที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
คาชี้แจง ให้ท่านทาเครื่ องหมาย  ลงใน ( ) หน้าคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามจริ ง
1. เพศของท่าน
( ) 1. ชาย
( ) 3. เพศทางเลือก
2. อายุของท่าน
( ) 1. 18 - 20 ปี
( ) 3. 31 - 40 ปี

( ) 2. หญิง

( ) 2. 21 - 30 ปี
( ) 4. 41 ปี ขึ้นไป
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3. สถานภาพการสมรส
( ) 1 .โสด
( ) 3. หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่

( ) 2. สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
( ) 4. อื่นๆ โปรดระบุ.......................

4. สถานภาพการมีบุตร จานวนบุตร (ถ้าท่านมี)..................... คน
5. สถานภาพการศึกษาขั้นสู งสุดของท่าน
( ) 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) 2. ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
( ) 3. ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
( ) 4. ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
( ) 5. อื่นๆ โปรดระบุ...........
6. อาชีพของท่าน
( ) 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) 2. พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) 3. เจ้าของธุรกิจส่ วนตัว
( ) 4. แม่บา้ น / พ่อบ้าน
( ) 5. อาชีพอิสระ/ฟรี แลนซ์
( ) 6. นักเรี ยน/นักศึกษา
( ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ.......................
7. รายได้ของท่านต่อเดือน
( ) 1. น้อยกว่า 10,001 บาท
( ) 3. 20,001 – 30,000 บาท
( ) 5. 40,001 – 50,000 บาท
( ) 7. 60,001 – 70,000 บาท

(
(
(
(

) 2. 10,001 – 20,000 บาท
) 4. 30,001 – 40,000 บาท
) 6. 50,001 – 60,000 บาท
) 8. มากกว่า 70,000 บาท ขึ้นไป
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8. ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
8.1. ประเภทบริ การของร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่ท่านเลือกใช้บริ การบ่อยมากที่สุด
( ) 1. ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ เช่น ร้านที่ให้บริ การเครื่ องซักผ้าแบบที่ใช้ตามบ้านเรื อน
( ) 2. ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแฟรนไชส์ เช่น Oteri Wash & Dry , WashXpress ,
Cleanpro Express , LaundryBar ฯลฯ
8.2. ความบ่อยครั้งในการใช้บริ การซักผ้า (รวมทุกบริ การ)
( ) 1. มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
( ) 2. สัปดาห์ละครั้ง
( ) 3. 2-3 สัปดาห์ต่อเดือน
( ) 4. เดือนละครั้ง
( ) 5. 2-3 เดือนครั้ง
( ) 6. นาน ๆ ครั้ง
8.3. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การซักผ้า แต่ละครั้ง (รวมทุกบริ การ)
โปรดระบุ................................................................
8.4. ช่วงเวลาที่ท่านมักใช้บริ การธุรกิจร้านซักผ้า (เลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เวลา 00.01-06.00 น.
( ) 2. เวลา 06.01-12.00 น.
( ) 3. เวลา 12.01-18.00 น.
( ) 4. เวลา 18.01-24.00 น.
8.5. วันที่ท่านเลือกใช้บริ การธุรกิจร้านซักผ้า (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
( ) 2. วันหยุด(เสาร์-อาทิตย์)
หรื อ วันหยุดนักขัตฤกษ์
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8.6. ประเภทของบริ การ ที่ท่านเลือกใช้ในธุรกิจร้านซักผ้า (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. บริ การสัง่ ซักผ้าทัว่ ไป
( ) 2. บริ การซักเครื่ องหนัง หรื อผ้าที่ตอ้ งใช้ความประณี ตในการซัก และเครื่ องนอน
ผ้านวม หรื อการบริ การซักแห้ง เป็ นต้น
( ) 3. ใช้บริ การร้านซักรี ดแบบหยอดเหรี ยญ
( ) 4. อื่น ๆ โปรดระบุ............................
8.7. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1 .ไม่มีเวลาในการซักผ้าด้วยตัวเอง
( ) 2. ที่พกั ไม่มีเครื่ องซักผ้าส่ วนตัว
( ) 3. ร้านซักรี ดมีบริ การหลากหลาย ตอบสนองการซักรี ดทุกประเภท
( ) 4. ร้านซักรี ดสะดวกที่จะใช้บริ การ มีอุปกรณ์การซักพร้อม
( ) 5. ร้านซักรี ดให้บริ การอย่างรวดเร็ ว
( ) 6. เสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่มมีความสะอาดมากกว่าทาด้วยตนเอง
( ) 7. อื่น ๆ โปรดระบุ............................
8.8. ท่านเดินทางไปร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญนั้นอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เดินไปเองที่ร้าน
( ) 2. ขับรถ หรื อต้องขึ้นพาหนะไปที่ร้าน
( ) 3. ไม่ตอ้ งเดินทาง เพราะทางร้านมารับเสื้ อผ้าที่จะส่ งซัก ณ ที่พกั
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ปัจจัยด้ านบริการซักรีด (services)
1. มีพนักงานคอยช่วยเหลืออานวยความสะดวกใน
ขณะที่ท่านซักผ้าด้วยตนเอง เช่น การดูแลทาความ
สะอาดร้านโดยรวม ฯลฯ
2. มีบริ การให้ท่านได้ซกั ผ้า และ/หรื อ อบผ้าด้วยตนเอง
3. มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์การซักเสื้ อผ้า เช่น ผงซักฟอก
น้ ายาปรับผ้านุ่ม และอื่น ๆ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4. ณ จุดบริ การ มีการจาหน่ายอุปกรณ์การซักไว้ให้
ในราคาที่เหมาะสม
5. มีเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ เครื่ องอบผ้า
แบบที่ใช้ตามบ้านเรื อนให้บริ การ
6. มีเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ เครื่ องอบผ้า ที่มีคุณภาพ
และแข็งแรงทนทานใช้ระดับเชิงพาณิ ชย์ให้บริ การ
7. เปิ ดให้บริ การ 24 ชม.
8. เปิ ดให้บริ การตามช่วงเวลาที่กาหนดที่แน่นอน
9. มีระบบซอร์ฟแวร์ประยุกต์ช่วยเสริ มบริ การ
เช่น ระบบเลือกอุณหภูมิน้ าในการซักผ้าหรื อ
อุณหภูมิการอบผ้า
10. มีเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ เครื่ องอบผ้า ที่ใหม่
และทันสมัย
11. มีจานวนเครื่ องซักผ้า และ/หรื อ เครื่ องอบผ้า
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

ของแบรนด์ ทสี่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการแบรนด์
ร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ

มากที่สุด

ตอนที่ 2 : : ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของแบรนด์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ
แบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
คาชี้แจง ให้ท่านกาเครื่ องหมาย  ลงในช่องหน้าคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามจริ ง
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่ อส่ วนประสมการตลาด

83

ปัจจัยด้ านราคา (price)
12. สามารถชาระเงินแบบเงินสด
13. สามารถชาระเงินผ่านแอปพลิเคชัน่
14. สามารถชาระเงินผ่านบัตรเคดิต
15. มีการคิดราคาค่าบริ การขึ้นกับปริ มาณของเสื้ อผ้า
16. มีการคิดค่าบริ การเป็ นต่อครั้ง
ปัจจัยด้ านสถานที/่ ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (place)
1. มีหน้าร้านและพนักงาน เพือ่ ให้ขอ้ มูลและติดต่อใช้
บริ การ
2. มีช่องทางออนไลน์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล หรื อ
แจ้งปัญหาการใช้บริ การ
3. มีจานวนสาขาเปิ ดให้บริ การหลายพื้นที่
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด (promotion)
1. โปรโมชัน่ ลดราคาค่าบริ การตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ
2. โปรโมชัน่ สะสมคะแนนเพือ่ ใช้เป็ นสิ ทธิพิเศษ
3. การมีพนักงานดูแลด้านสื่ อออนไลน์ของร้าน
4. มีพ้นื ที่จอดรถเพื่อรับ-ส่ งเสื้ อผ้า
5. มี wifi ให้ใช้ระหว่างนัง่ รอรับเสื้ อผ้าที่ส่งซัก

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

ความคิดเห็นต่ อส่ วนประสมการตลาด
ของแบรนด์ ทสี่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการแบรนด์
ร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ
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BRiC: ความเกีย่ วข้ องของแบรนด์ ในหมวดหมู่
1. เมื่อท่านต้องใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ท่านมีการเปรี ยบเทียบแบรนด์เพื่อตัดสิ นใจเลือกร้าน
2. เมื่อท่านต้องเลือกใช้บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ท่านเน้นการเลือกแบรนด์ของร้าน
3. เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับท่านที่จะใช้ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ที่มีแบรนด์ชดั เจน
4. แบรนด์มีบทบาทสาคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจใน
บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
หน้ าทีใ่ นการลดความเสี่ ยงของแบรนด์
1. ท่านใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์
เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
2. ท่านจะใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์
เพราะรู ้วา่ ร้านเหล่านั้นให้บริ การที่มีคุณภาพ
3. ท่านใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญที่มีแบรนด์
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังที่อาจเกิดจากการใช้บริ การ
4. เมื่อใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ จะพิจารณาร้าน
ที่มีแบรนด์เป็ นหลักเพราะรับรู ้วา่ ประสิ ทธิภาพคุม้ ค่า
กับเงินที่จ่ายไป

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

ส่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการแบรนด์
ร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ

มากที่สุด

ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของแบรนด์ตามหมวดหมู่สินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริ การแบรนด์ร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
คาชี้แจง ให้ท่านกาเครื่ องหมาย  ลงในช่องหน้าคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามจริ ง
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่ อความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่สินค้ าที่
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หน้ าทีใ่ นการแสดงออกทางสังคม
1. ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ที่มีแบรนด์ เพราะทาให้ท่านรู ้สึกถึงการยอมรับจาก
คนอื่น
2. ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ที่มีแบรนด์ เพราะให้คนอื่นมองว่าท่านใช้แบรนด์
อะไรอยู่
3. ท่านเลือกใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ที่มีแบรนด์ เพราะทาให้ท่านไม่แตกต่างจากคนอื่น
4. ท่านตั้งใจใช้บริ การร้านซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ที่มีแบรนด์ เพราะคนอื่นก็ทาเช่นเดียวกับท่าน
ขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

ความคิดเห็นต่ อความสั มพันธ์ ของแบรนด์ ตามหมวดหมู่
สิ นค้ าทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการแบรนด์
ร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญ

ภาคผนวก ข
บันทึกข้อความเรี ยนเชิญผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่ องมือ
การวิจยั – เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ประวัตยิ ่อของผู้วิจัย

ประวัตยิ ่ อของผู้วจิ ยั
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
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