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ชื อเรือง

บทคัดย่ อ
ธุ รกิจร้านซักอบรี ด เป็ นธุ รกิจทีมีผปู ้ ระกอบการให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเป็ นจํานวนมาก
เนื องจากเหมาะสมกับ สภาพสั ง คมที ผูค้ นมี เ วลาจํา กัด อยู่ใ นภาวะเร่ ง รี บ การศึ ก ษาครั< งนี< เป็ น
การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการเลื อกใช้บริ การร้ านซักอบรี ดของผูบ้ ริ โภคในซอยลาซาล เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพือศึ กษาพฤติกรรมการใช้บริ การร้ านซักอบรี ด และศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การ โดยสุ่ มตัวอย่างจํานวน 398 คนจากกลุ่ ม
ตัวอย่างทีมาใช้บริ การร้ านซักอบรี ดในซอลลาซาล และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการศึกษาเรื องข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ 20 – 29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลีย
ต่อเดื อน 10,001 – 30,000 บาท อยู่ในครอบครัวทีมีสมาชิ ก 1-2 คน และอาศัยอยู่ในอพาร์ ตเมนต์
ผลการศึกษาเรื องพฤติกรรมการใช้บริ การร้านซักอบรี ด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่นาํ เสื< อผ้าทีใส่
ประจําวันมาใช้บริ การมากทีสุ ด เนื องจากไม่มีเวลาว่าง ช่ วงเวลาทีใช้บริ การขึ<นอยูก่ บั ความสะดวก
ใช้บริ การทั<งซักอบรี ดและซักแห้ง ใช้บริ การ 1 ครั<งต่อสัปดาห์ จ่ายค่าบริ การแบบรายชิ<น มีค่าใช้จ่าย
บริ การ 1-100 บาทต่อสัปดาห์ จํานวนผ้าทีนํามาใช้บริ การ 1-5 ชิ<นต่อครั<ง ได้รับอิทธิ พลจากแผ่นป้ าย
โฆษณาหน้า ร้ า น ใช้บ ริ ก ารการส่ ง เสริ ม การตลาดแบบการสะสมคู ป องส่ วนลด และเลื อกร้ า น
ซักอบรี ดทีทําเลทีตั<งอยูใ่ กล้ทีพักอาศัย ผลการศึกษาเรื องปั จจัยส่ วนประสมทางตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านซักอบรี ด ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวมทีระดับมาก โดยให้ความสําคัญด้านคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารมากที สุ ด รองลงมาเป็ นด้า น
สถานที
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลียต่อเดือน จํานวนสมาชิ กในครอบครัว และสถานทีอยู่ปัจจุบนั กับ
ส่ วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการเลื อกใช้บริ การร้ านซักอบรี ดในด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ด้าน
ราคา ด้ า นสถานที และความสะดวก และด้ า นการส่ ง เสริ มทางการตลาด พบว่ า ทุ ก ปั จ จัย มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
การศึกษาครั<งนี< มีขอ้ เสนอแนะ คือ กลุ่มลูกค้าทีมาใช้บริ การร้ านซักรี ดมากทีสุ ด ส่ วน
ใหญ่เป็ นผูท้ ี อายุน้อยเป็ นโสด และอาศัยอยู่ในอพาร์ ทเมนต์ ซึ งเป็ นกลุ่มที ไม่สะดวกจะซักผ้าเอง
ผูป้ ระกอบการต้องให้ความสําคัญกับกลุ่ มลู กค้ากลุ่ มนี< ทีเป็ นกลุ่ มใหญ่ทีสุ ด โดยจัดการส่ งเสริ ม
การตลาดให้สอดคล้องกับจํานวนผ้าทีมาใช้บริ การ โดยตั<งค่าบริ การรายสมาชิ กจํานวน 60 ชิ<น ใน
ราคา 600 – 1,200 บาท และติดป้ ายโฆษณาตามอพาร์ ทเมนต์เพือให้กลุ่มเป้ าหมายรับรู ้มากทีสุ ด มี
การส่ งเสริ มการตลาดสําหรับการสมัครสมาชิกใหม่ เช่น สมัครบริ การรายสมาชิ กแถมซักผ้านวมฟรี
1 ชุ ด เพือจู งใจให้ก ลุ่ มเป้ าหมายเข้า มาทดลองใช้บริ ก าร และสร้ า งความประทับใจให้กบั ลู ก ค้า
นอกจากนี<ปัจจัยสําคัญทีส่ งผลต่อการใช้บริ การร้านซักอบรี ด คือ ด้านคุณภาพในการให้บริ การ โดย
มีวิธีการเพิมคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ การนําเครื องซักผ้าคุณภาพดี การใช้สารเคมีทีจะช่ วยให้
เสื< อผ้าขาวสะอาดยิงขึ< น การใช้น< ํายารี ดผ้า และเพิมบริ การฉี ดนํ<า หอม และการจัดการส่ ง เสริ ม
การตลาดควรมีหลายรู ปแบบ สอดคล้องกับผูท้ ีมาใช้บริ การ โดยลูกค้าทีเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ควร
ตั<งค่าบริ การแบบรายสมาชิ ก 60 ชิ<น ราคาไม่เกิน 600 บาท และลูกค้าทีเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
ควรตั<งค่าบริ การแบบรายสมาชิก 60 ชิ<น ราคาไม่เกิน 1,200 บาท
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