
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภค

ในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม กลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ผูที่ใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่มีพฤติกรรมใช
บริการโดยใหทางรานซักใหในระบบการซักน้ํา ทั้งนี้ไมรวมถึงบริการซักแหง และเครื่องซักผาแบบ
หยอดเหรียญ ซ่ึงมีอยู 325 ตัวอยาง โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือแบบสอบถาม และ
สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดสามารถนํามาสรุป อภิปรายผล 
ตลอดจนขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดแบงผลสรุปออกเปน 2 สวน 
ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการราน

ซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.15 มีอายุ 21-30 ป 
รอยละ  35.69 ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี  รอยละ  63.69 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รอยละ 33.23 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท รอยละ 20.62 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานซัก อบ 
รีด  ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
ตอนที่ 2.1 ระดับท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในดานตาง ๆ   
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการโดย
รวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกความสะอาดของผา 
รองลงมาคือ การซักแบบถนอมผา และความเรียบของผา อยูในระดับมาก 

 ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการโดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับ
คุณภาพการบริการ รองลงมา คือมีการแจงราคาคาบริการอยางชัดเจน และราคาคาบริการถูกกวา
รานอื่นๆ อยูในระดับมาก 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ที่ตั้งของรานอยูใกลที่
พัก รองลงมา คือรานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) และสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ อยูใน
ระดับมาก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีการทํา
แพคเกจราคาประหยัด  อยูในระดับมาก รองลงมา คือมีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลด
พิเศษ และ รานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรมชุมชน อยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการโดย
รวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานมีความเอาใจใส
และเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมา คือพนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ดี และพนักงานมี
ความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ อยูในระดับมาก  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  ความสะอาด
ของเครื่องซักผา/อุปกรณ รองลงมา คือความสะอาดภายในราน และการจัดวางเครื่องซักผา และ
อุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย อยูในระดับมาก 

ปจจัยดานกระบวนการ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความถูกตองของการ
สงผาคืน รองลงมาคือ การไดรับผาตรงตามเวลา และความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย อยูในระดับ
มาก  
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ตารางที่ 5.1 แสดงลําดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการตอการเลือกใชบริการรานซัก 
อบ รีด  
 

ลําดับท่ี ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 

1 ปจจัยดานกระบวนการ 
4.25 

(มาก) 

2 ปจจัยดานบุคคล 
4.00 

(มาก) 

3 ปจจัยดานราคา 
3.87 

(มาก) 

4 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
3.73 

(มาก) 

5 ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
3.61 

(มาก) 

6 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
3.54 

(มาก) 

7 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
2.87 

(ปานกลาง) 
 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานซัก อบ 
รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  ตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ปจจัย อยูในระดับมาก
เปนอันดับแรก ไดแก ปจจัยดานกระบวนการ รองลงมาคือ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานราคา  ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานทางกายภาย สวนปจจัยที่มีความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการในระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
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ตารางที่ 5.2 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการ 10 อันดับแรก ที่มีความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการรานซัก อบ รีด  
 

ระดับท่ีมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ 

ลําดับ 
ท่ี 

ปจจัยยอย ปจจัยหลัก 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 

1 ความถูกตองของการสงผาคืน ดานกระบวนการ 
4.42 

(มาก) 

2 ความสะอาดของผา ดานผลิตภัณฑ 
4.39 

(มาก) 

3 การไดรับผาตรงตามเวลา ดานกระบวนการ 
4.34 

(มาก) 

4 ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย ดานกระบวนการ 
4.33 

(มาก) 

5 มีการแยกผา ไมปะปนกับผูอ่ืน ดานกระบวนการ 
4.32 

(มาก) 

6 ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พกั ดานการจดัจําหนาย 
4.23 

(มาก) 

7 
ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับ

คุณภาพ 
ดานราคา 

4.18 
(มาก) 

8 
พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจ

ใหบริการตอลูกคา 
ดานบุคคล 

4.17 
(มาก) 

9 ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ ดานลักษณะทางกายภาพ 
4.17 

(มาก) 

10 มีการแจงราคาคาบริการอยางชัดเจน ดานราคา 
4.13 

(มาก) 
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ตอนที ่2.2 ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ตอสวนประสม
การตลาดบริการดานตาง ๆ จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 
 
 จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ ความสะอาดของผา โดยเพศชายอยูในระดับมาก สวนเพศ
หญิงอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การซักแบบถนอมผา อยูในระดับมาก และความเรียบของ
ผา อยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ อยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ มีการแจงราคาคาบริการอยางชัดเจน อยูในระดับมาก และราคาคาบริการถูกกวา
รานอื่นๆ โดยเพศชายอยูในระดับปานกลาง สวนเพศหญิงอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการ อยูในระดับมากอันดับแรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พัก 
รองลงมาคือ รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) และสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยัด โดยเพศชายอยู
ในระดับปานกลาง สวนเพศหญิงอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหได
สวนลดพิเศษ อยูในระดับปานกลาง และรานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรมชุมชน อยูในระดับ
ปานกลาง 

ปจจัยดานบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
อยูในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ 
พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ดี และพนักงานมีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ และเพศ
หญิงใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความเอาใจใส
และเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ดี และพนักงานมี
ความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับการซัก อบ รีด เปนอยางดี 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/
อุปกรณ รองลงมาคือ ความสะอาดภายในราน และการจัดวางเครื่องซักผา และอุปกรณเปนระเบียบ
เรียบรอย  
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ปจจัยดานกระบวนการ พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ การไดรับผาตรง
ตามเวลา และความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย และเพศหญิง ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
อยูในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ มีการแยกผา ไม
ปะปนกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย  
 
 จําแนกตามอายุ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของผา รองลงมาคือ การซักแบบถนอมผา และ
ความเรียบของผา 

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีชวงอายุตางๆ ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการดังตอไปนี้ 
  อายุ 20 ปหรือต่ํากวา อาย ุ 31-40 ป และ อาย ุ 41-50 ป ใหความสาํคัญตอการ
เลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ 
รองลงมาคือ มีการกําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน และราคาคาบริการถูกกวารานอื่นๆ  
  อายุ 21-30 ป ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 
มีการกําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน รองลงมาคือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพ
การบริการ และราคาคาบริการถูกกวารานอืน่ๆ  
  อายุ 51 ปขึ้นไป ใหความสาํคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรก
คือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ รองลงมาคือ มีการกําหนดอัตราคาบริการ
อยางชัดเจน และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีชวงอายุตางๆ ใหความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  อายุ 21-30 ป 31-40 ป และ อายุ 41-50 ป ใหความสําคญัตอการเลือกใชบริการอยู
ในระดบัมาก อันดับแรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พกั รองลงมาคือ รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) 
และสถานที่จอดรถสะดวกและเพยีงพอ 
  อายุ 20 ปหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับ
แรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พัก รองลงมาคือ รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) และมีบริการรับ-สง
ถึงบาน/ที่ทํางาน 
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  อายุ 51 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ ที่ตั้งของ
รานอยูใกลที่พกั อยูในระดับมาก รองลงมาคือ สถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ อยูในระดับมาก 
และรานเปดทกุวัน (จันทร-อาทิตย) อยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีชวงอายุตางๆ  ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  อายุ 20 ปหรือต่ํากวา อายุ 31-40 ป และอาย ุ41-50 ป ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการเปนอันดับแรกคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยัด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสมัคร
เปนสมาชิกเพือ่ใหไดสวนลดพิเศษ อยูในระดับปานกลาง และรานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรม
ชุมชน อยูในระดับปานกลาง 
  อายุ 21-30 ป ใหความสําคญัตอการเลือกใชบริการอยูในระดับปานกลาง อันดับ
แรกคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยดั รองลงมาคือ มีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ 

และมีบทความในโบรชัวรแนะนําราน 
  อายุ 51 ปขึ้นไป ใหความสาํคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ มีการทํา
แพคเกจราคาประหยดั อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ 
อยูในระดับมาก และรานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรมชุมชน อยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีชวงอายุตางๆ ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการดังตอไปนี้ 
  อายุ 20 ปหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับ
แรกคือ พนกังานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีมารยาท/
บุคลิกภาพที่ดี และพนกังานมีความสามารถในการแกไขปญหาของลูกคา 
  อายุ 21-30 ป ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 
พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพ
ที่ดี และพนักงานมีความรูเกีย่วกับการซัก อบ รีด เปนอยางดี 
  อายุ 31-40 ป และ 41-50 ป ใหความสําคญัตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
อันดับแรกคือ พนักงานมคีวามเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมี
ความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ  และพนักงานมมีารยาท/บุคลิกภาพทีด่ ี   

 อายุ 51 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 
พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ด ีรองลงมาคือ พนักงานมีความรูเกีย่วกับการซัก อบ รีด เปนอยางดี 
และพนกังานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา  
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ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีชวงอายุตางๆ ใหความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  อายุ 20 ปหรือต่ํากวา อายุ 21-30 ป และอาย ุ31-40 ป ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ รองลงมาคือ ความ
สะอาดภายในราน และการจดัวางเครื่องซักผา และอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย 
  อายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 
ความสะอาดภายในราน รองลงมาคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ และการจัดวางเครื่อง
ซักผา และอุปกรณเปนระเบยีบเรียบรอย 
  อายุ 51 ปขึ้นไป ใหความสาํคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรก
คือ ความสะอาดภายในราน รองลงมาคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ และบรรยากาศ
ภายในรานไมแออัด 

ปจจัยดานกระบวนการ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีชวงอายุตางๆ ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  อายุ 20 ปหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด 
อันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ การไดรับผาตรงตามเวลา และความ
รับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย 
  อายุ 21-30 ป ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 
ความถูกตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ การไดรับผาตรงตามเวลา และมีการแยกผา ไมปะปน
กับผูอ่ืน 
  อายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอการเลอืกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 
ความถูกตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย และมีการแยกผา ไม
ปะปนกับผูอ่ืน 
  อายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 
ความถูกตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย และการไดรับผาตรง
ตามเวลา 
  อายุ 51 ปขึ้นไป ใหความสาํคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรก
คือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย รองลงมาคือ ความถูกตองของการสงผาคืน และมีการแยกผา 
ไมปะปนกับผูอ่ืน 
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 จําแนกตามการศึกษา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษาใหความสําคัญตอการ

เลือกใชบริการในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของผา รองลงมาคือ การซักแบบถนอมผา 
และความเรียบของผา 

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญา
ตรี ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก อันดับแรกคือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลอง
กับคุณภาพการบริการ รองลงมาคือ มีการกําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน และราคาคาบริการถูก
กวารานอื่นๆ และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับ
มาก อันดับแรกคือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ รองลงมาคือ มีการกําหนด
อัตราคาบริการอยางชัดเจน และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมระดับการศึกษาให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก อันดับแรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พัก รองลงมา
คือ รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) และสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี และปริญญาตรี ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ มีการทําแพคเกจราคา
ประหยัด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ อยูในระดับ
ปานกลาง และรานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรมชุมชน อยูในระดับปานกลาง และระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ มีการทําแพค
เกจราคาประหยัด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ อยู
ในระดับมาก และมีบทความในโบรชัวรแนะนําราน อยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจ
ใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ และพนักงานมี
ความสามารถในการแกไขปญหาของลูกคา ระดับการศึกษาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา 
รองลงมาคือ พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ดี และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับการซัก อบ รีดเปน
อยางดี และพนักงานมีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ และระดับสูงกวาปริญญาตรี ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจ
ใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ และพนักงานมี
ความรูเกี่ยวกับการซัก อบ รีดเปนอยางดี 
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ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี และสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 
ความสะอาดภายในราน รองลงมาคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ และการจัดวางเครื่อง
ซักผาและอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย และระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
อยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ รองลงมาคือ ความสะอาด
ภายในราน และการจัดวางเครื่องซักผาและอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย 

ปจจัยดานกระบวนการ พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก อันดับแรกคือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย 
รองลงมาคือ ความถูกตองของการสงผาคืน และการไดรับผาตรงตามเวลา ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก อันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน 
รองลงมาคือ มีการแยกผา ไมปะปนกับผูอ่ืน และการไดรับผาตรงตามเวลา และระดับสูงกวา
ปริญญาตรี ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ ความถูกตองของ
การสงผาคืน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย และการไดรับผาตรงตามเวลา 
  
 จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพตางๆ ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน  ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ ความสะอาดของผา อยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ การซักแบบถนอมผา และความเรียบของผา อยูในระดับมาก 
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการอยูในระดับมากอันดับแรกคือ ความสะอาดของผา รองลงมาคือ การซักแบบถนอม
ผา และความเรียบของผา 
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของผา รองลงมาคือ ความเรียบของ
ผา และการซักแบบถนอมผา 
  ผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีอาชีพ/วางงาน/ไมทํางาน ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของผา รองลงมาคือ การซักแบบถนอมผา และ
ความหอมของผา 
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  อาชีพอ่ืนๆ เชน ขาราชการเกษียณอายุ พนักงานมูลนิธิกองทุนไทย ใหความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ ความสะอาดของผา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ความหลากหลายของการบริการ อยูในระดับมาก และการซักแบบถนอมผา อยูในระดับมาก 

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพตางๆ ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการดังตอไปนี้ 
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 
ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ รองลงมาคือมีการกําหนดอัตราคาบริการอยาง
ชัดเจน และราคาคาบริการถูกกวารานอื่นๆ 
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกมีการกําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน รองลงมาคือ 
ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ และราคาคาบริการถูกกวารานอื่นๆ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีอาชพี/วางงาน/ไมทํางาน ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ 
รองลงมาคือ มีการกําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน ราคาคาบริการถูกกวารานอื่นๆ และมีราคา
พิเศษสําหรับสมาชิก 

  อาชีพอ่ืนๆ เชน ขาราชการเกษียณอายุ พนักงานมูลนิธิกองทุนไทย ใหความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการ
บริการ รองลงมาคือ มีการกําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพตางๆ ใหความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการดังตอไปนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พัก รองลงมาคือ รานเปดทุกวัน 
(จันทร-อาทิตย) และมีบริการรับ-สงถึงบาน/ที่ทํางาน 
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน
บริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
อันดับแรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พัก รองลงมาคือ รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) และสถานที่
จอดรถสะดวกและเพียงพอ 
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  ผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีอาชีพ/วางงาน/ไมทํางาน ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการเปนอันดับแรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พัก อยูในระดับมาก รองลงมาคือ รานเปดทุกวัน 
(จันทร-อาทิตย) อยูในระดับมาก และสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง 

  อาชีพอ่ืนๆ เชน ขาราชการเกษียณอายุ พนักงานมูลนิธิกองทุนไทย ใหความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พัก อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) อยูในระดับมาก และมีบริการรับ-สงถึงบาน/ที่ทํางาน อยูใน
ระดับปานกลาง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพตางๆ ใหความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการดังตอไปนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจสวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ เชน ขาราชการเกษียณอายุ พนักงาน
มูลนิธิกองทุนไทย  ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ มีการทําแพคเกจราคา
ประหยัด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ อยูในระดับ
ปานกลาง และรานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรมชุมชน อยูในระดับปานกลาง 
  ผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีอาชีพ/วางงาน/ไมทํางาน ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการเปนอันดับแรกคือ มีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ มีการทําแพคเกจราคาประหยัด อยูในระดับปานกลาง และรานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรม
ชุมชน และมีบทความในโบรชัวรแนะนําราน อยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพตางๆ ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการดังตอไปนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา 
รองลงมาคือ พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ดี และพนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหา
ของลูกคา 

 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความ
เอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ดี และพนักงาน
มีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ 

 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอ
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ลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ และพนักงานมีความรู
เกี่ยวกับการซักอบรีดเปนอยางดี 

 ผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีอาชีพ/วางงาน/ไมทํางาน ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความรูเกี่ยวกับการซักอบรีดเปนอยางดี รองลงมา
คือ พนักงานมีการใหคําแนะนําในการดูแลผา พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ดี และพนักงานมี
ความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา  
  อาชีพอ่ืนๆ เชน ขาราชการเกษียณอายุ พนักงานมูลนิธิกองทุนไทย ใหความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา อยู
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาของลูกคา อยูในระดับ
มากที่สุด และพนักงานมีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ อยูในระดับมาก 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพตางๆ ใหความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการดังตอไปนี ้

 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพนักเรยีน/นักศึกษา รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบรษิทัเอกชน และอาชีพประกอบธุรกิจสวนตวั ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูใน
ระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ รองลงมาคือ ความสะอาดภายใน
ราน และการจดัวางเครื่องซักผาและอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย 

 ผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีอาชีพ/วางงาน/ไมทํางาน ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการเปนอันดับแรกคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การ
แตงกายของพนักงานเรยีบรอย อยูในระดบัมาก และความสะอาดภายในราน อยูในระดับปานกลาง 

 อาชีพอ่ืนๆ เชน ขาราชการเกษียณอาย ุพนักงานมูลนิธิกองทุนไทย ใหความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการเปนอนัดับแรกคือ ความสะอาดภายในราน อยูในระดับมากทีสุ่ด รองลงมาคือ 
ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ อยูในระดับมากทีสุ่ด และการจดัวางเครื่องซักผาและอุปกรณ
เปนระเบยีบเรยีบรอย อยูในระดับมาก 

ปจจัยดานกระบวนการ พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพตางๆ ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการดังตอไปนี ้

 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพนักเรยีน/นักศึกษา ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการเปนอันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน  อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การ
ไดรับผาตรงตามเวลาอยูในระดับมากที่สุด และความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย อยูในระดับมาก 



 

 

128 

 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพรับราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ ใหความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดบัแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน  รองลงมาคือ 
ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย และมีการแยกผา ไมปะปนกับผูอ่ืน 

 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน  อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
มีการแยกผา ไมปะปนกับผูอ่ืน อยูในระดับมากที่สุด และความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย อยูใน
ระดับมาก 

 ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
อยูในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน  รองลงมาคือ การไดรับผาตรง
ตามเวลา และความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย  

 ผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีอาชีพ/วางงาน/ไมทํางาน ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย รองลงมาคือ ความถูกตอง
ของการสงผาคืน  และมีการแยกผา ไมปะปนกับผูอ่ืน 

 อาชีพอ่ืนๆ เชน ขาราชการเกษียณอายุ พนักงานมูลนิธิกองทุนไทย ใหความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย 
รองลงมาคือ ความถูกตองของการสงผาคืน  และการไดรับผาตรงตามเวลา 
 
 จําแนกตามรายได 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดระดับตางๆ ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  รายไดไมเกิน 5,000 บาท 10,001-15,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรกคือ ความสะอาดของผา อยูในระดับมากทีสุ่ด 
รองลงมาคือ การซักแบบถนอมผา และความเรียบของผา อยูในระดับมาก 
  รายได 5,001-10,000 บาท 25,001-30,000 บาท และ มากกวา 40,000 บาท ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของผา รองลงมาคือ 
การซักแบบถนอมผา และความเรียบของผา  
  รายได 20,001-25,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ ความสะอาดของผา รองลงมาคือ ความเรียบของผา และการซักแบบถนอมผา 
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  รายได 30,001-35,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ ความสะอาดของผา รองลงมาคือ ความเรยีบของผา การซักแบบถนอมผา และความ
หลากหลายของการบริการ 
  รายได 35,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ ความสะอาดของผา รองลงมาคือ ความเรยีบของผา การซักแบบถนอมผา และความ
หอมของผา 

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดระดับตางๆ ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการดังตอไปนี้ 
  รายไดไมเกิน 5,000 บาท และ10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ มกีารกําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน รองลงมาคือ ราคา
คาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ และ ราคาคาบริการถูกกวารานอืน่ๆ 
  รายได 5,001-10,000 บาท 20,001-25,000 บาท และ 35,001-40,000 บาท ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับ
คุณภาพการบริการ  รองลงมาคือ มีการกําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน และ ราคาคาบริการถูก
กวารานอื่นๆ 
  รายได 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการ
กําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน อยูในระดับมาก และ ราคาคาบริการถูกกวารานอื่นๆ อยูใน
ระดับปานกลาง 
  รายได 25,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการ
กําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน และ ราคาคาบริการถูกกวารานอื่นๆ อยูในระดับมาก 
  รายได 30,001-35,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ มีการกําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ราคาคาบริการคุมคา
สอดคลองกับคุณภาพการบริการ อยูในระดับมาก และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก อยูในระดับปาน
กลาง 
  รายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ มีการ
กําหนดอัตราคาบริการอยางชัดเจน อยูในระดับมาก และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก อยูในระดับ
ปานกลาง 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดระดับตางๆ ใหความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  รายไดไมเกิน 5,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พกั รองลงมาคือ รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) และมีบริการ
รับ-สงถึงบาน/ที่ทํางาน 
  รายได 5,001-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 20,001-
25,000 บาท 25,001-30,000 บาท และ 35,001-40,000 บาท ใหความสาํคัญตอการเลือกใชบริการอยู
ในระดบัมาก อันดับแรกคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พกั รองลงมาคือ รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) 
และสถานที่จอดรถสะดวกและเพยีงพอ 
  รายได 30,001-35,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พกั อยูในระดับมาก รองลงมาคือ สถานที่จอดรถสะดวกและเพยีงพอ อยู
ในระดบัมาก และรานเปดทกุวัน (จันทร-อาทิตย) อยูในระดับปานกลาง 
  รายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พกั อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีบริการรับ-สงถึงบาน/ที่ทํางาน อยูใน
ระดับปานกลาง และสถานที่จอดรถสะดวกและเพยีงพอ อยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดระดับตางๆ ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  รายไดไมเกิน 5,000 บาท 20,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท และ 30,001-
35,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอนัดับแรกคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยัด 
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสมัครเปนสมาชิกเพือ่ใหไดสวนลดพิเศษ อยูในระดับมาก และ
รานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรมชุมชน อยูในระดับปานกลาง 
  รายได 5,001-10,000 บาท และ 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใช
บริการอยูในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยดั รองลงมาคือ มีการ
สมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ และรานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรมชุมชน  
  รายได 15,001-20,000 บาท และ 35,001-35,000 บาท ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการเปนอนัดับแรกคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยดั อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มี
การสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ และรานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรมชุมชน อยูใน
ระดับปานกลาง 
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  รายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคญัตอการเลือกใชบริการอยูในระดับปาน
กลาง อันดับแรกคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยดั รองลงมาคือ มีบทความในโบรชวัรแนะนําราน 
และมีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ  

ปจจัยดานบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดระดับตางๆ ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  รายไดไมเกิน 5,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ พนักงานมคีวามเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมี
มารยาท/บุคลิกภาพทีด่ี และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับการซัก อบ รีดเปนอยางด ี
  รายได 5,001-10,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
อันดับแรกคือ พนักงานมคีวามเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมี
ความสามารถในการแกไขปญหาของลูกคา และพนกังานมีความรูเกีย่วกับการซัก อบ รีดเปนอยางดี 
  รายได 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีความเอาใจใสและเตม็ใจ
ใหบริการตอลูกคา และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับการซัก อบ รีดเปนอยางดี 
  รายได 15,001-20,000 บาท และ มากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอ
ลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ และพนกังานมีมารยาท/
บุคลิกภาพที่ดี  
  รายได 20,001-25,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ พนักงานมคีวามเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมี
มารยาท/บุคลิกภาพทีด่ี และพนักงานมีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ 
  รายได 25,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ พนักงานมคีวามเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมี
ความรูเกี่ยวกบัการซัก อบ รีดเปนอยางดี และพนักงานมมีารยาท/บุคลิกภาพทีด่ ี
   รายได 30,001-35,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ พนักงานมีความรูเกีย่วกับการซัก อบ รีดเปนอยางด ี รองลงมาคือ และพนกังานมี
มารยาท/บุคลิกภาพทีด่ี  และพนกังานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา  
  รายได 35,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ พนักงานมคีวามเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมี
ความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ และพนักงานมคีวามรูเกี่ยวกบัการซัก อบ รีดเปนอยางด ี
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ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดระดับตางๆ  ให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  รายไดไมเกิน 5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 
บาท 20,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท และ มากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ รองลงมาคือ 
ความสะอาดภายในราน และการจัดวางเครื่องซักผาและอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย 
  รายได 30,001-35,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ ความสะอาดภายในราน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ อยู
ในระดบัมาก และการแตงกายของพนักงานเรียบรอย อยูในระดบัปานกลาง 
  รายได 35,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ รองลงมาคือ ความสะอาดภายในราน และ
บรรยากาศภายในรานไมแออัด 

ปจจัยดานกระบวนการ  พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดระดับตางๆ ใหความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการดังตอไปนี้ 
  รายไดไมเกิน 5,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก
ที่สุด อันดับแรกคือ ความรบัผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย รองลงมาคือ ความถูกตองของการสงผาคืน 
และการไดรับผาตรงตามเวลา 
  รายได 5,001-10,000 บาท ใหความสาํคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
อันดับแรกคือ การไดรับผาตรงตามเวลา รองลงมาคือ ความถูกตองของการสงผาคืน และมีการแยก
ผา ไมปะปนกบัผูอ่ืน 
  รายได 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ มีการแยกผา ไมปะปนกบัผูอ่ืน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความถูกตองของการสงผาคืน 
อยูในระดับมากที่สุด และการไดรับผาตรงตามเวลา อยูในระดับมาก 
  รายได 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก
ที่สุด อันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ มีการแยกผา ไมปะปนกับผูอ่ืน และ
ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย 
  รายได 20,001-25,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ ความถูกตองของการสงผาคืน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความรับผิดชอบเมื่อทาํผาสูญ
หาย อยูในระดับมากที่สุด และมีการแยกผา ไมปะปนกับผูอ่ืน อยูในระดับมาก 
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  รายได 25,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก
ที่สุด อันดับแรกคือ ความถกูตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย 
และการไดรับผาตรงตามเวลา 
  รายได 30,001-35,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย และ
การไดรับผาตรงตามเวลา 
  รายได 35,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการเปนอันดับแรก
คือ ความถูกตองของการสงผาคืน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การไดรับผาตรงตามเวลา และ
ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย อยูในระดับมาก  
  รายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการอยูในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ ความถูกตองของการสงผาคืน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย และมี
การแบงใหบริการอยางชัดเจน เชน ซักอบรีด, ซัก, รีด 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการศึกษาตาม
แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดดังนี้ 

จากแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ(Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps ตามแนวคิด
ของ Philip Kotler (อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษา 
ไดดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา ความสะอาดของผา การซักแบบถนอมผา และ
ความเรียบของผา เปนปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการสูงสุด และอยูในระดับมาก 
ซ่ึงเปนประโยชนขั้นพื้นฐานของลูกคาที่ตองการเสื้อผาที่สะอาดในทุกๆ สัมผัส ไมเฉพาะการ
มองเห็นวาผาสะอาดเทานั้น แตตองรวมไปถึงสัมผัสนุม กล่ินหอมสดชื่น ผาขาวตองขาวสะอาด ผา
สีตองสีสด และไมเหม็นอับ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,2551)  และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ โกญจนาท เล่ือนมูลแสน  (2547)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตออุปสงคการใชบริการซักแหงในเขตเมือง จังหวัดนาน พบวา ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ 
ความสะอาดในการซัก ความเรียบ และการซักแบบถนอมผา 

ปจจัยดานราคา จากการศึกษาพบวา ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการ
บริการ เปนปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการสูงสุด และอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไป
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ตามแนวคิดดานราคา คือ ราคาเปนตนทุนที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ 
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) สินคาหรือบริการ กับราคา (Price) สินคาหรือบริการ
นั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ และซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ขวัญตา  เกษประดิษฐ (2540) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค สําหรับธุรกิจ ซัก 
อบ รีด บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง  พบวาผูบริโภคที่มาใชบริการ
ซัก อบ รีด เปนประจํา สวนใหญพิจารณาอัตราคาบริการเปนเกณฑสําคัญที่สุด และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ โกญจนาท เล่ือนมูลแสน (2547) ที่พบวาอัตราคาบริการมีความสําคัญมากตอ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการซักแหง 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา ที่ตั้งของรานอยูใกลที่พัก รานเปดทุกวัน 
(จันทร-อาทิตย) และสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ เปนปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการสูงสุด และอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รัตติกร  ปยะวิทินทร  
(2547)  ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของธุรกิจซัก อบ รีด : กรณีศึกษารานปราณีซัก
อบรีด พบวาปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญที่สุด ไดแก ทําเลที่ตั้งของรานที่อยูใกลบานหรือทํางาน  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เปนการติดตอส่ือสารการตลาด เปนการสรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อ เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจและทราบถึงคุณคาของสินคาหรือบริการที่เสนอ
ขาย จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
สูงสุดในเรื่องมีการทําแพคเกจราคาประหยัด และมีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ   

ปจจัยดานบุคคล จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการสูงสุดในเรื่องพนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา และ
พนักงานมีมารยาท/บุคลิกภาพที่ดี  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ เปนการแสดงใหเห็นคุณคาของการบริการโดยผานการ
ใชหลักฐานที่มองเห็นได เพื่อใหลูกคาเห็นคุณคาของการบริการและเกิดความประทับใจ จาก
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการสูงสุดใน
เร่ืองความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ ความสะอาดภายในราน และการจัดวางเครื่องซักผาและ
อุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย  

ปจจัยดานกระบวนการ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหปจจัยยอยที่มี
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการสูงสุดในเรื่องความถูกตองของการสงผาคืน ซ่ึงเปนความตองการ
ขั้นพื้นฐานของลูกคาที่ใชบริการซัก อบ รีด ที่ตองการใหมีการจัดสงผาครบตามจํานวน ไมสลับกับ
ลูกคารายอื่น (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2551) และสอดคลองกับผล
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การศึกษาของ ขวัญตา  เกษประดิษฐ (2540) ที่พบวาผูบริโภคที่มาใชบริการซัก อบ รีด เปนประจํา 
สวนใหญพิจารณาความถูกตองของการสงผาคืนเปนเกณฑสําคัญที่สุด 

 
ขอคนพบ 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ผูศึกษาไดคนพบในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ในสวนของผลิตภัณฑ
หลัก (Core Product) ไดแก ความสะอาดของผา การซักแบบถนอมผา ความเรียบของผา และความ
หอมของผา มากกวาผลิตภัณฑเสริม (Augmented Product) 

2. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ และดานบุคคล มาก
ที่สุด สอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) โดยกระบวนการ
บริการถูกยอมรับวามีความสําคัญตอธุรกิจบริการ ซ่ึงสงผลตอความรูสึกนึกคิดของลูกคาที่มาใช
บริการ และสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาได 

3. ผูตอบแบบสอบถามไมคอยใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยให
ความสําคัญนอยที่สุด และอยูในระดับปานกลาง  

4. ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานบุคคล ดานการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ มากกวาเพศชาย ในทุกเรื่อง 

5. ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในเรื่อง
ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ ความสะอาดภายในราน และการจัดวางเครื่องซักผาและ
อุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย มากกวาเพศชาย 

6. ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20 ปหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาในเรื่อง
ราคาคาบริการถูกกวารานอื่นๆ มากกวากลุมอายุอ่ืนๆ 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องความสะอาดภายในราน ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ และ
การจัดวางเครื่องซักผา และอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย มากกวากลุมอื่นๆ 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ดานกระบวนการ และดานการจัดจําหนาย มากกวากลุมอื่นๆ ในทุกเรื่อง 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย นอยกวากลุมอื่นๆ  
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10. ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคคล 
มากกวากลุมอื่นๆ ในทุกเรื่อง 

11. ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา ใน
เร่ืองราคาคาบริการถูกกวารานอื่นๆ และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก มากกวากลุมอื่นๆ 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  ผูศึกษามีขอเสนอแนะ และแกไข
ปญหาตามปจจัยสวนประสมการตลาดในแตละดาน มีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
- จัดการเรื่องความสะอาดของผา โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของความ 

สะอาด  มีการวางแผนจัดการเกี่ยวกับการจัดการคัดเลือกผา และวิธีการทําความสะอาดผา แยกผา
ขาวและผาสี ออกจากกัน  แยกผาที่มีเนื้อประเภทเดียวกันซักพรอมกัน ผาเนื้อหนามาก เชน ผายีนส 
ควรแยกซักตางหาก ถามีรอยคราบเปอน ใหใชน้ํายาขจัดคราบไคลปายสวนที่เปอนกอน 

- ใชอุปกรณและเคมีภัณฑในการซักผา เชน เครื่องซักผา เตารีด เครื่องอบผา 
ผงซักฟอก น้ํายาปรับนุม น้ํายารีดผา ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับการใหบริการ
แตละประเภท 

- ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการสอบถามลูกคาในเรื่องความสะอาดของผาแตละ
ราย เพื่อสํารวจความพึงพอใจทุกๆ 3 เดือน โดยใชแบบสอบถาม 

2. ปจจัยดานราคา  
- ควรมีการสํารวจราคาตลาด เพื่อทําใหมั่นใจวาราคาของรานเปนราคาที่คุมคา

สอดคลองกับคุณภาพการบริการพรอมทั้งควรมีสวนลดเพิ่มใหกับสมาชิกของรานอยางตอเนื่อง 
โดยกําหนดใหมีปายบอกราคาคาบริการที่ชัดเจน อานงาย และอาจมีรูปภาพประกอบ เพื่อที่ลูกคาจะ
ไดเลือกใชบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว เชน  อัตราคาบริการตอเดือน  อัตราคาบริการตอช้ิน 
อัตราคาบริการเปนกิโลกรัม  เปนตน 

3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย  
- สําหรับผูประกอบการใหมที่ตองการเปดรานซัก อบ รัด ควรเลือกทีต่ั้งของราน

ควรอยูใกลแหลงชุมชน ยานที่พักอาศัย เชน อพารตเมนท หอพัก คอนโดมิเนียม หมูบาน เปนตน 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกบัผูที่พักอาศัยอยูในบริเวณนัน้ และเปนชองทางในการ
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เขาถึงลูกคาจํานวนมาก โดยพิจารณาดวยวา ในยานนั้นมผูีใหบริการซัก อบ รีด อยูแลวกี่ราย เพื่อ
ไมใหเกิดการแขงขันทางดานราคาระหวางผูประกอบการดวยกันเอง 

- สําหรับผูประกอบการเดิม หากทําเลที่ตั้งไมไดอยูในแหลงชุมชน อาจเพิ่มความ
สะดวกใหแกลูกคา โดยจัดทําปายบอกทางที่สังเกตเห็นไดงาย 

- ควรเปดรานทกุวัน (จันทร-อาทิตย) และสามารถใหลูกคาติดตอทางรานไดตลอด 
24 ช่ัวโมง 

- ควรมีพื้นที่ในการจอดรถ เพือ่ความสะดวกสําหรับลูกคาในการมาใชบริการ 
- จัดใหมีบริการรับสงผา 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
- รักษาฐานลูกคาโดยการมีการทําแพคเกจราคาประหยัดอยางตอเนื่อง 
- ขยายฐานลูกคารายใหม โดยการจัดทําคูปองสวนลดใหแกสมาชิกเดิม ที่แนะนํา

รานใหกับผูอ่ืน 
- มีการทําบัตรสมาชิกเพื่อเปนสวนลดใหแกลูกคา อีกทั้งยังเปนแรงจูงใจใหลูกคา

กลับมาใชบริการอีก 
- จัดรายการสงเสริมการขายอื่นๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการใชบริการ เชน บริการซักผา

นวมในราคาพิเศษ ตลอดเดือนธันวาคม 
- ชวยเหลือและใหการสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนดานตางๆ เชน ใหเงินสนับสนุน

การแขงขันกีฬาของโรงเรียน จัดตั้งกองผาปาหาเงินเพื่อบํารุงวัดในชุมชน เปนตน 
5. ปจจัยดานบุคคล  

- ควรรับพนักงานที่มีใจรักงานบาน มีความละเอียด ประณตี และมีความรูเบื้องตน
เร่ืองผาพอสมควร 

- ควรมีพนักงานอยูประจํา คอยใหบริการในการรับสงผา โดยพนกังานควรมีความ
สุภาพ ยิ้มแยม แจมใส เปนกนัเอง จําชื่อลูกคาประจําได เพื่อใหลูกคารูสึกอบอุนที่ไดมาใชบริการ 
และเปนการสรางความประทับใจในการมาใชบริการครั้งแรกสําหรับลูกคาใหม 

- แบงหนาที่ความรับผิดชอบงานใหพนักงานแตละคนอยางชัดเจน 
- รักษาระดับการบริการของบุคลากรในรานอยางสม่ําเสมอ  ทําการอบรมพนักงาน

ใหเขาใจหัวใจในการบริการ  และเขาใจขั้นตอนการทํางานในหนาที่ตางๆ เพื่อใหพนักงานทุกคน
สามารถทํางานทดแทนหนาที่กันไดในกรณีที่มีพนักงานขาดลา ทั้งนี้เพื่อใหบริการมีมาตรฐาน
เดียวกัน 
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- ฝกอบรมและใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับเรื่องผาและการดูแลรักษาผาประเภท
ตางๆ อยูเสมอ 

- มีการประเมินผลการทํางานของพนักงานอยางสม่ําเสมอ กําหนดมาตรฐานหรือ
ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของงานบริการ 

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  
- ควรดูแลเอาใจใสเครื่องซักผาและอุปกรณซักผาใหสะอาดอยู เสมอ หลังการใช

งานทุกครั้ง 
- จัดวางเครื่องซักผาและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย มองดูสะอาดตา อาจจัดทํา

ราวเหล็กที่ผนังดานขางของรานสําหรับแขวนเสื้อผาเพื่อประหยัดพื้นที่ 
- รักษาความสะอาดบริเวณภายในราน อยูเสมอ โดยใชหลักการบริหารคุณภาพ 5ส 

นํามาใชในราน ดังนี้ 
a. สะสาง (Seiri) หรือแยกใหชัด คือ การจัดแบงชนิดของอุปกรณซักผาที่

จําเปนและไมจําเปนออกจากกันใหแนชัด จัดอุปกรณซักผาใหเปนหมวดหมู เรียงลําดับกอนหลัง
ตามความจําเปน ของที่ไมจําเปนก็ทิ้งไป  

b. สะดวก (Seiton) หรือจัดใหเปนระเบียบ คือ การจัดวางเครื่องซักผาและ
อุปกรณซักผาใหเปนระเบียบแตไมใชเพื่อความสวยงาม แตเพื่อใหสะดวกในการหยิบใช เพื่อทุน
เวลาในการประกอบการ เมื่อทําขอแรก คือ สะสางแลวจะเหลือแตของที่จําเปนเทานั้น สามารถจัด
เรียงลําดับการใชกอนหลังไดงายขึ้น มีการติดปายเพื่อใหพนักงานทราบและเขาใจตรงกัน 

c. สะอาด (Seiso) หรือทําความสะอาด โดยการปดกวาด ทําความสะอาดทุก
หนทุกแหง เปนประจําและตลอดไป ใหคิดเสมอวาความสะอาดเปนกาวแรกของความปลอดภัย  

d. สุขลักษณะ (Seiketsu) หรือรักษาสภาพ คือ รักษาสภาพของความสะอาด 
ซ่ีงเปนผลจากการปฏิบัติ "3 ส" ขางตน ทําใหที่ทํางานไมมีขยะหรือส่ิงสกปรก มีความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมที่ตนอยู  

e. สรางนิสัย (Shitsuke) หรือการรักษาระเบียบวินัย คือ ฝกหัดรักษา
กฎเกณฑที่ตกลงกันไวและทําใหเปนนิสัยใน "4 ส" ขางตน ซ่ึงการสรางนิสัยอาจตองเปลี่ยนแปลง
นิสัยเดิม ดังนั้นในชวงแรกอาจจําเปนตองใชวิธีกระตุนและอาจมีมาตรการจูงใจหรือมีบทลงโทษ
ดวย 
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7. ปจจัยดานกระบวนการ  
- รักษามาตรฐานของความถูกตอง และตรงเวลาของการสงผาคืน 
- ควรตรวจเช็คลักษณะ ความชํารุดบกพรองพรอมทั้งนับจาํนวนผาของลกูคา และ

จัดทําใบตรวจเช็คเพื่อเปนหลักฐานกอนรับผา เพื่อความถูกตองในการสงผาคืน 
- ผูประกอบการควรกําหนดขอตกลงในการใหบริการซัก อบ รีดแกลูกคาไวตั้งแต

เร่ิมตน โดยระบุถึงขอบเขตความรับผิดชอบกรณีที่เกดิความผิดพลาดในการใหบริการ เชน การ
ชดใชใหไมเกนิ 10 เทาของราคาซัก เปนตน 

- นําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการทํางาน เพื่อใหสามารถตรวจสอบขอมูลได
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเฉพาะสําหรับกลุมลูกคากลุมที่มีรายไดมากกวา 35,001 - 
40,000 บาท ลูกคากลุมนี้เปนกลุมที่มีอํานาจในการซื้อสูง มีความตั้งใจไปใชบริการซัก อบ รีด  โดย
ใหความสําคัญกับความสะอาดของผา รองลงมาคือ ความเรียบของผา การซักแบบถนอมผา และ
ความหอมของผา  ในขณะที่กลุมที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน
บุคคล มากกวากลุมอื่นๆ ในทุกเรื่อง และใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา ในเร่ืองราคาคาบริการ
ถูกกวารานอื่นๆ และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก  ดังนั้นถาผูประกอบการสามารถปรับปรุงในดาน
ตางๆใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้ได จะสามารถดึงดูดลูกคากลุมนี้ใหเขามา
ใชบริการรานซัก อบ รีด ได 

 


