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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการใช้บริการร้านซักอบรีด และศึกษา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด กลุ่มตัวอย่าง  คือ 
ผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ t-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านบริการ ด้านทางกายภาพ
ให้บริการ และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 2) ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจ ในการใช้บริการร้านซัก
อบรีดโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจกับการที่พนักงานใส่ใจรายละเอียดของลูกค้ามากที่สุด  3) ระดับ
การศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกันส่งผลให้ความพึงพอใจในหัวข้อร้านมีความสะอาดทั้งภายในและภายนอก แตกต่างกัน 
และอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลให้ความพึงพอใจในหัวข้อการรับประกันเส้ือผ้าหายหรือช ารุดแตกต่างกัน และ 4) ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านทางกายภาพให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด 
 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ ร้านซักอบรีด 
 

Abstract 
This research aimed to study impact of demographic factors on laundry service and the 

relationship between marketing mix and satisfaction of laundry service. Sample group were 400 laundry 
service customers resided in Sao Thong Hin Sub District Municipality, Nonthaburi. Questionnaire was a 
gathering information tool. Collected data was analyzed by Frequency Distribution, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, t-Test, One-Way ANOVA and Pearson Correlation. The results shown that: 1) 
Customers expressed high-scale on every marketing mix, staff, places, processes, prices, service quality, 
physical factors of services, and marketing promotions, respectively. 2) Customers gave the highest 
satisfaction on staff service especially the attentive to details. 3) Customer education levels affected 
satisfaction level on inside and outside cleanliness of the shops. Customer occupation did vary 
satisfaction on the guarantee of loss and damaged garments. 4) Marketing mix factors, services, price, 
places, marketing promotions, staff, processes, and physical aspects of services did affect satisfaction 
of customers of laundry services.  

 

Keywords: Marketing Mix, Satisfaction, Laundry Service 
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1. บทน า 
 1.1  ที่มาและความส าคัญของปญัหา 
 ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับการบริการเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิถีการด ารงชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน บริษัทห้างร้านและโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ท าให้การประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงจากอาชีพ
เกษตรกรรมกลายมาเป็นหนุ่มสาวโรงงาน และพนักงานออฟฟิศ ซึ่งส่งผลให้ลักษณะครอบครัวของคนไทยใน
ปัจจุบันมีความหลายหลากมากข้ึน รูปแบบของครอบครัวที่มีจ านวนมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ครอบครัวสามรุ่นใน
ครอบครัวเดียว ประกอบด้วย ปู่ย่า/ตายาย ลูก หลาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยง
ดูบุตร ก็จะน ามาฝาก ปู่ย่า/ตายายเลี้ยง และด้วยวิทยาการด้านการแพทย์ท าให้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น คิดเป็น 
33.60% ของจ านวนประชากร และรองลงมาคือ ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้วย พ่อแม่ และลูก คิดเป็น 26.60% 
ของจ านวนประชากร (อรรถภูมิ อองกุลนะ, 2559) ความอบอุ่นแบบครอบครัวขยาย การพึ่งพากันและกันของ
สมัยก่อนถูกแทนที่ด้วยลักษณะครอบครัวที่กล่าวถึงในข้างต้น ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เศรษฐกิจ 
สังคม การแข่งขันเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเดินทางไปท างาน และภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และวิถีการด าเนินชีวิตของคนในยุคนี้ที่ล้วนแต่เต็ม
ไปด้วยความเร่งรีบ ประกอบกับความอ่อนล้า และเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน ท าให้ธุรกิจบริการต่างๆ เกิดขึ้นมา
มากมายหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ และอ านวยความสะดวกสบาย เช่น ธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร ธุรกิจบริการเกี่ยวกับคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารแบบออนไลน์ 
ธุรกิจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ธุรกิจบริการด้านร้านอาหารแบบเดลิเวอรี่ และหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในการ
ตอบสนองของคนในยุคนี้คือ ธุรกิจบริการ “ร้านซักอบรีด” เพราะเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน รวมถึงเสื้อผ้าที่มีราคาแพง และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เมื่อเรามีความจ าเป็น
ที่จะต้องใช้เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอน สิ่งที่ตามมาคือ การท าความสะอาดเพื่อสุขอนามัย 
ที่ดี และความดูดีของผู้สวมใส่ ก่อนที่จะน ากลับมาใช้อีกครั้ง แม้ว่าในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท าให้มี
เครื่องซักผ้ามาอ านวยความสะดวกสบายให้กับตนเอง แต่การรีดผ้าที่ยังคงต้องใช้เวลาในการดูแลเป็นพิเศษ ก็ต้อง
อาศัยความช านาญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  
 ดังนั้น การรีดผ้า และการท าความสะอาดเสื้อผ้าที่ต้องอาศัยการดูแลที่มากกว่าเสื้อผ้าปกติ ยังคงเป็น
ปัญหาส าหรับคนที่ไม่มีเวลา ดังนั้น ร้านซักอบรีดจึงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีการด าเนินชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบัน ที่ต้องใช้เวลาไปกับการเดินทาง และการท างานท าให้มีเวลาว่างน้อยลง ด้วยเหตุนี้  
ร้านซักอบรีดจึงเป็นทางเลือกของคนที่ต้องการความสะดวกสบาย และใช้เวลาว่างไปในการพักผ่อน นอกเหนือจาก
เหตุผลของการไม่มีเวลาแล้ว ที่พักอาศัยส าหรับคนในยุคนี้ก็เป็นอุปสรรค ส าหรับการซักรีดเสื้อผ้าเอง เพราะ 
มีคนจ านวนมากที่เลือกจะหาที่พักอาศัยให้อยู่ใกล้ๆ กับที่ท างานหรือเลือกที่พักที่ตัวเองเดินทางสะดวก เพื่อจะได้
ลดระยะเวลาในการเดินทางให้น้อยลง ที่พักส่วนใหญ่เหล่านี้ก็คือ คอนโดมิเนียม หรืออะพาร์ตเมนต์ ที่มีเนื้อที่
จ ากัด จึงไม่เอื้ออ านวยต่อการซักรีดด้วยตัวเอง ดังนั้น ธุรกิจบริการซักอบรีดจึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เพราะเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ธุรกิจประเภทนี้ต้องอาศัยพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี มีความละเอียดเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ การตั้งราคาที่ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับบริการที่คุ้มค่า 
และสามารถใช้บริการได้บ่อยๆ สถานที่ตั้งของร้านต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม การให้ราคาพิเศษ หรือส่วนลด
เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ บรรยากาศภายในร้านดูสะอาด เป็นระเบียบ รวมถึงการท าให้เกิดความไว้วางใจ
ในขั้นตอนของการให้บริการเพื่อเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดจึงถูกน ามาใช้ในธุรกิจซัก
อบรีด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด และในส่วนของการให้บริการซักอบรีดนั้นถือว่า
เป็นธุรกิจการให้บริการ ดังนั้นส่วนประสมของการตลาดบริการก็จะแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดทั่วๆ ไป 
นั่นคือ มีการเพิ่มขึ้นมาในส่วนของพนักงาน กระบวนการในการให้บริการและลักษณะทางกายภาพเพื่อท าให้เกิดการ
บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ จนเกิดความพึงพอใจให้ได้มากที่สุด (Kotler, 1997, p.92) ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาล ต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี” เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วน
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ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพื่อน าไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง 
และพัฒนาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น  

1.2  วัตถุประสงค์  
1)  เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการใช้บริการร้านซักอบรีดในเขตเทศบาลต าบล 

เสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 
2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซัก

อบรีดในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 
1.3  สมมติฐานการวิจัย  

1)  ลักษณะทางประชากรต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านซักอบรีดที่แตกต่างกัน  
2)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด  

1.4  กรอบแนวความคิดในการศกึษาวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง 1–31 สิงหาคม 2561 จากผู้ใช้บริการร้าน
ซักอบรมในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเสา
ธงหิน จังหวัดนนทบุรี ไม่ทราบจ านวนที่แท้จริงของประชากร และการก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยก าหนดความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยใช้สูตรการค านวณของ Cochran (อ้างถึงใน ละเอียด ศิลา
น้อย, 2560) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างที่ 385 คน และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด ผู้วิจัยจึงท าการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง จากผู้ที่เคยใช้บริการร้านซักอบรีดที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี โดยก าหนดสัดส่วนที่เท่ากันคือหมู่บ้านละ 50 คน จาก 8 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านคลองอ้อม บ้านคลองบางใหญ่ บ้านคลองเสาธงหิน บ้านคลองบางกระบือ บ้านคลองขื่อลัด บ้านคลอง
พุทรา บ้านคลองบางเดื่อ และบ้านลาดตะเข้ 

ลักษณะทางประชากร 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ  
4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายได้  
7. ลักษณะที่พักอาศัย  
8. ลักษณะของร้านซักอบรีด  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด 
1. การรักษาคุณภาพของเสื้อผ้าด้านความสะอาด ความหอม 

และความเรียบ  
2. การรับประกันเสื้อผ้าหายหรือช ารุด  
3. ราคามีความเหมาะสม  
4. ร้านมีการจัดโปรโมช่ันที่ดี  
5. มีช่องทางในการช าระเงินที่หลากหลาย  
6. ร้านมีความสะอาดทั้งภายในและภายนอก  
7. มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน  
8. ร้านอยู่ในแหล่งชุมชน  
9. ร้านมีที่จอดรถ  
10. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีมากเพียงพอ  
11. มีบริการที่หลากหลาย  
12. พนักงานใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า  
13. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในร้าน  

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. การบริการ  
2. ราคา  
3. สถานที่  
4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด  
5. พนักงาน  
6. กระบวนการให้บรกิาร  
7. ลักษณะทางกายภาพ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self–administered) การน าเสนอข้อมูลจะท าในรูป
บทสรุปในภาพรวม โดยไม่มีการแสดงข้อมูลรายบุคคล เนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซกัอบรีดในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี และส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเมื่อเก็บข้อมูลได้ครบแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง  
ลงรหัส บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

4.21 - 5.00 มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
3.41 - 4.20 มีความเห็นด้วยในระดับมาก 
2.61 - 3.40 มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60 มีความเห็นด้วยในระดับน้อย 
1.00 - 1.80 มีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยท าการวิเคราะห์ค่าที (t-Test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย Pearson Correlation (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ ดังนี้ 

 0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าสัมพันธ์ต่ า 
0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า 
0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าสัมพันธ์ปานกลาง 
0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าสัมพันธ์สูง  

 
3. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ร้านซักอบรีดในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี สามารถน าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ลักษณะทางประชากร 
  ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.40 
อายุระหว่าง 26–35 ปี ร้อยละ 35.20 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 50.80 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
63.30 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 30.70 มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 35.40 พักอยู่
บ้านส่วนตัว ร้อยละ 68.00 และลักษณะของร้านซักอบรีดจะบริการเป็นร้านซักรีดเสื้อผ้าทั่วไป ร้อยละ 84.90 
 3.2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของร้านซักอบรีดของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน 
จังหวัดนนทบุรี  
   
ตารางที่ 1  ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านซักอบรีดของผู้ใช้บริการในเขต

เทศบาลต าบลเสาธงหิน จงัหวัดนนทบุรี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านซักอบรีด ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านบริการ 3.85 0.52 มาก 6 
-  คุณภาพของการซักเสื้อผ้า เช่น ขจัดรอยเปื้อน ผ้าขาว ไม่หมอง ผ้ามีกลิ่น

หอมสะอาด 
4.25 0.76 มากที่สุด (1) 

- คุณภาพของการรีด 3.95 0.87 มาก (3) 
- ช่ือเสียงของร้าน 3.17 0.91 ปานกลาง (4) 
- ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและรีดผ้าที่มีคุณภาพดี 4.04 0.72 มาก (2) 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านซักอบรีด ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านราคา 3.94 0.63 มาก 4 
- ราคาค่าบริการเมื่อเปรียบเทียบกับร้านบริเวณใกล้เคียง 3.99 0.81 มาก (2) 
- ราคาค่าบริการมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและการบริการ 4.27 0.80 มากที่สุด (1) 
- มีหลายราคาให้เลือกตามประเภทการซัก เช่น ซักแห้ง ซักปกติ ซักด่วน 3.96 0.89 มาก (3) 
- มีหลายช่องทางในการช าระเงินเพื่อความสะดวก 3.53 0.96 มาก (4) 
ด้านสถานที่ 4.10 0.76 มาก 2 
- ความสะดวกในการเดินทาง 4.21 0.83 มากที่สุด (1) 
- ระยะทางที่พักอาศัยของท่านกับร้าน 4.08 0.89 มาก (2) 
- การให้บริการรับส่งผ้าถึงบ้านลูกค้า หรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ 4.02 0.95 มาก (3) 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 3.55 0.70 มาก 7 
- การจัดท าแพ็กเกจราคาพิเศษส าหรับผู้เป็นสมาชิก 3.69 0.96 มาก (1) 
- การสะสมยอดการใช้บริการเพื่อแลกกับส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไป 3.63 1.01 มาก (3) 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เฟซบุ๊ก ไลน์ ค าบอกเล่า

ของผู้ที่เคยใช้บริการ ฯลฯ 
3.19 1.01 ปานกลาง (4) 

- การแจกของขวัญให้กับลูกค้าเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 3.68 0.82 มาก (2) 
ด้านพนักงาน 4.21 0.63 มากที่สุด 1 
- พนักงานมีความรู้ความช านาญ สามารถให้ค าแนะน า และ 

ตอบค าถามลูกค้าได้อย่างชัดเจน 
4.08 0.87 มาก (3) 

- พนักงานให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ 4.30 0.81 มากที่สุด (2) 
- พนักงานมีความสุภาพ 4.06 0.85 มาก (4) 
- พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.40 0.96 มากที่สุด (1) 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.05 0.75 มาก 3 
- ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว 4.06 0.80 มาก (1) 
- ขั้นตอนในการบริการรับ – ส่งผ้าลูกค้ามีความถูกต้อง 4.04 0.84 มาก (2) 
ด้านทางกายภาพให้บริการ 3.76 0.67 มาก 5 
- การแต่งกายและความสะอาดของผู้ให้บริการ 3.68 0.84 มาก (3) 
- ความสะอาดของการบรรจุหีบห่อที่ร้านใช้กับเสื้อผ้าเวลาส่งคืนให้กับลูกค้า 3.87 0.86 มาก (1) 
- อุปกรณ์ที่ใช้มีความครบครัน ทันสมัย 3.82 0.81 มาก (2) 
- บรรยากาศในร้านตกแต่งสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบ 3.66 0.82 มาก (4) 

 

 จากตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านซักอบรีด พบว่า อยู่ระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านกระบวนการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการบริการ ค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านทางกายภาพให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
3.76 และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ย 3.55 ตามล าดับ 
 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน 
จังหวัดนนทบุรี 
 

ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรา้นซักอบรีดของผู้ใช้บรกิารในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน 
จังหวัดนนทบุร ี

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

- การรักษาคุณภาพของเสื้อผ้าด้านความสะอาด ความหอม และความเรียบ 4.17 0.75 มาก 10 
- การรับประกันเสื้อผ้าหายหรือช ารุด  4.36 0.71 มากที่สุด 2 
- ราคามีความเหมาะสม 4.29 0.69 มากที่สุด 6 
- ร้านมีการจัดโปรโมชั่นที่ดี 4.18 0.72 มาก 9 
- มีช่องทางในการช าระเงินที่หลากหลาย 3.98 0.66 มาก 13 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

- ร้านมีความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 4.11 0.65 มาก 11 
- มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 4.06 0.67 มาก 12 
- ร้านอยู่ในแหล่งชุมชน 4.31 0.63 มากที่สุด 4 
- ร้านมีที่จอดรถ 4.30 0.66 มากที่สุด 5 
- มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่มากเพียงพอ 4.21 0.71 มากที่สุด 7 
- มีบริการที่หลากหลาย 4.33 0.66 มากที่สุด 3 
- พนักงานใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า 4.38 0.61 มากที่สุด 1 
- การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในร้าน 4.18 0.73 มาก 8 

ภาพรวม 4.22 0.19 มากที่สุด  
  

 จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 ข้อแรกที่มีความพึงพอใจ
สูงสุด ได้แก่ พนักงานใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.38 การรับประกันเสื้อผ้า
หายหรือช ารุด อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.36 และมีบริการที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.33 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ มีช่องทางในการช าระเงินที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.98 ตามล าดับ 

3.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีจ านวน 2 ข้อ สามารถน าเสนอผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  
 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมต ิฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรต่างกันมีผลต ่อความพ ึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดในเขตเทศบาลตำบล 
เสาธงห ิน จังหว ัดนนทบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
- เพศ ปฏิเสธสมมติฐาน 
- อายุ ปฏิเสธสมมติฐาน 
- สถานภาพสมรส ปฏิเสธสมมติฐาน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด ยอมรับสมมติฐาน 
- อาชีพ ยอมรับสมมติฐาน 
- รายได้ต่อเดือน ปฏิเสธสมมติฐาน 
- ลักษณะทีพ่ ักอาศัย ปฏิเสธสมมติฐาน 
- ลักษณะของร้านซ ักอบรีดที่ใช ้บริการ ปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความส ัมพ ันธ์กับความพ ึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดในเขต
เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหว ัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
- ด้านบริการ ยอมรับสมมติฐาน 
- ด้านราคา ยอมรับสมมติฐาน 
- ด้านสถานที ่ ยอมรับสมมติฐาน 
- ด้านกิจกรรมส่งเสรมิการตลาด ยอมรับสมมติฐาน 
- ด้านพนักงาน ยอมรับสมมติฐาน 
- ด้านกระบวนการให้บรกิาร ยอมรับสมมติฐาน 
- ด้านทางกายภาพให้บร ิการ ยอมรับสมมติฐาน 

 

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพต่างกันม ี
ความพ ึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดในเขตเทศบาลตำบลเสาธงห ิน จังหว ัดนนทบุรีแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ลักษณะที่พักอาศัย และ
ลักษณะของร้านซ ักอบรีดที่ใช ้บริการต่างกันมีความพ ึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดในเขตเทศบาลตำบลเสา
ธงห ิน จังหว ัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความส ัมพ ันธ์กับความพ ึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหว ัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านทางกายภาพให้บริการ 
 

4. สรุปผลและอภิปรายผล   
การวิจัยนี้สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด 

ในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน โดยระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านซักอบรีด สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์ (2556) จากการ
วิจัยความพึงพอใจของลูกค้าต่อ ส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ พบว่า 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
กัน และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านซักอบรีด สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชโรจน์ 
จิตร์ภิรมย์ศรี (2548) จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการตามนโยบายจุดเดียว
เบ็ดเสร็จของส านักงานเขตราชเทวี ผลการทดสอบสมมติฐานจ าแนกตามภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน
ซักอบรีดในเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน ดังนี้  

1) ส่วนประสมการตลาดด้านการบริการหัวข้อคุณภาพของการรีดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อร้านอยู่ในแหล่งชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2009, 
p.616) ที่ว่าความพึงพอใจอาจอยู่ในรูปแบบที่ลูกค้าสัมผัสได้และไม่ได้ เช่น คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ตราสินค้า  
กลิ่น สี การบริการมีความแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เพราะเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนไม่สามารถจับต้อง
ได้ ดังนั้นผู้ให้บริการจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่างให้กับการบริการของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการให้ตรงตามความคาดหวังเป็นที่จดจ า และเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2551) ที่กล่าวว่าการจะท าให้การบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ไม่มีตัวตนสามารถจับต้องได้
นั้น ต้องมีองค์ประกอบมาผสมผสานกันหลายอย่าง ทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ความสะดวก 
ความรวดเร็ว ความทันสมัย ขั้นตอนการให้บริการ รวมถึงบรรยากาศของสถานที่ในการให้บริการ 

2) ส่วนประสมการตลาดด้านราคาหัวข้อราคาค่าบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพและการบริการมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อร้านมีการจัดโปรโมชั่นที่ดี ด้านราคา หัวข้อมี
หลายราคาให้เลือกตามประเภทการซักมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อร้านมี
ที่จอดรถ และมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
ร้าน สอดคล้องกับแนวคิดรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2551) ที่กล่าวว่า ราคา (Price) คือ เงินที่ลูกค้ายินดีจ่าย
เพื่อแลกกับสินค้าและบริการ ซึ่งลูกค้าจะท าการเปรียบเทียบสินค้า และบริการที่ได้รับกับเงินที่จะต้องจ่ายกับ
คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ หากลูกค้าคิดว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ และตัดสินใจซื้อ สินค้า
บริการไม่สามารถค านวณต้นทุนได้จากต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาดแล้วน ามาบวก
ก าไรได้เหมือนสินค้าปกติ เนื่องจากงานบริการบางอย่างไม่มีวัตถุดิบ แต่เน้นที่ฝีมือแรงงานวิธีที่จะท า ให้เกิด 
การตั้งราคาที่เหมาะสม คือ การที่ต้องเข้าใจพื้นฐานความแตกต่างของสินค้าบริการในสายตาของผู้บริโภค และ
สอดคล้องกับธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ที่กล่าวว่าวิธีการก าหนดราคาจากการแข่งขัน (Competition–
based pricing) เป็นวิธีที่นิยมในกรณีที่บริการมาตรฐานของผู้ขายแต่ละรายไม่ต่างกันมากนัก เช่น บริการซักอบ
รีด และการรักษาความปลอดภัย หรือธุรกิจชนิดนั้นๆ มีผู้ให้บริการรายใหญ่น้อยราย เช่น ธุรกิจสถานีบริการ
น้ ามัน เป็นต้น ในการก าหนดราคาด้วยวิธีนี้มีผลกระทบต่อการก าหนดราคาของผู้ให้บริการรายอื่นๆ เนื่องจาก
ผู้บริโภคมักจะตัดสินใจเลือกซื้อบริการที่มีราคาต่ าสุด ดังนั้นผู้ขายแต่ละรายจึงมักก าหนดราคาของตนตามคู่แข่ง 
และพยายามติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด  

3) ส่วนประสมการตลาดด้านสถานที่หัวข้อความสะดวกในการเดินทางจากที่พักไปยังร้านซักรีดมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อร้านอยู่ในแหล่งชุมชน ด้านสถานที่หัวข้อที่พัก
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อาศัยของท่านกับร้านซักรีดใกล้กันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อการรักษา
คุณภาพของเสื้อผ้าด้านความสะอาด ความหอม และความเรียบ และด้านสถานที่หัวข้อการให้บริการรับส่งผ้า
ถึงบ้านลูกค้า หรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อมี
ช่องทางในการช าระเงินที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพัฒนะ มรกตสินธ์ุ (2550) ที่กล่าวว่าส่วน
ประสมทางการตลาดนั้น เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถน ามาปรับให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจแต่ละ
ประเภทได้ หนึ่งในนั้น คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานหรือให้ธุรกิจบริการด าเนินไปได้ด้วยดี  

4) ส่วนประสมการตลาดด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหัวข้อการสะสมยอดการใช้บริการเพื่อแลกกับ
ส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไป มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อราคา 
มีความเหมาะสม ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหัวข้อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในร้าน และด้านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดหัวข้อการแจกของขวัญให้กับลูกค้าเนื่องในวันส าคัญต่างๆ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในร้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2552) ที่กล่าวว่า Promotion (การส่งเสริมการตลาด) คือ เครื่องมือที่น ามาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ความคิด ความรู้สึก ที่ท าให้ลูกค้าเกิดความต้องการ และความพึงพอใจในสินค้าและบริการ โดยการใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางการตลาดที่เราเรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC: Integrated Marketing 
Communication) ประกอบไปด้วย 5 เครื่องมือหลัก ดังนี้ การโฆษณา การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การขาย
โดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง ซึ่งเราสามารถเลือกใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือใช้ทั้ง 5 เครื่องมือนี้ได้ และสอดคล้องกับนพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2543) ที่ว่าการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบของการแจ้งข่าวผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และแผ่นพับ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะ
ให้ความน่าเชื่อถือ มากกว่าเครื่องมือส่งเสริมการตลาดรูปแบบอื่นเพราะสามารถสร้างภาพลักษณ์ได้ดีกว่า โดยมี
ต้นทุนต่ ากว่าการโฆษณาและการใช้พนักงานขาย  

5) ส่วนประสมการตลาดด้านพนักงานหัวข้อพนักงานมีความสุภาพมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อร้านอยู่ในแหล่งชุมชน และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในร้านมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมการตลาดด้านพนักงานหัวข้อพนักงานมีความรู้ 
ความช านาญสามารถให้ค าแนะน า และตอบค าถามลูกค้าได้อย่างชัดเจน พนักงานให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ 
พนักงานมีความสุภาพ และพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ที่กล่าวว่า People (พนักงาน) พนักงานทุกระดับ ทุกคนล้วนมีผลต่อคุณภาพของ
การให้บริการ พนักงานบริการเป็นบุคคลส าคัญที่สามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น  ตั้งแต่การต้อนรับ  
ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ ให้บริการด้วยความช านาญ มีประสิทธิภาพ พนักงานบริการ  
จึงจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งภายนอกและภายใน บุคลิกภายนอกที่ดี เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย 
ความกระฉับกระเฉง กริยามารยาทที่ดี มีความเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป และส าหรับบุคลิกภาพที่ดีภายใน เช่น 
ความฉลาด มีไหวพริบ ช่างสังเกตจดจ า รู้จักกาลเทศะ ซื่อสัตย์ ปรับตัวให้เข้าเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมได้
ดี เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และสอดคล้องกับรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2551) ที่ว่า
ความสามารถของกิจการ ในการจัดการให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าคาดหวังจึงเป็นสิ่ง
ที่มีความส าคัญมาก 

 6) ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการหัวข้อระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว  
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อร้านอยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ที่กล่าวว่า Process (กระบวนการให้บริการ) เป็นการออกแบบ
กระบวนการในการที่จะส่งมอบบริการให้กับลูกค้า ซึ่งต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า มีคุณภาพที่สม่ าเสมอ 
ซึ่งหากมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งผิดพลาด หรือขั้นตอนในการมารับบริการนั้น  มีความยุ่งยากมากมายหลาย
ขั้นตอนก็จะท าให้เกิดการบริการที่ไม่ประทับใจ เช่นเดียวกันบริการที่ดีก็จะส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจ และกลับมาใช้
บริการซ้ า และสอดคล้องกับ Payne (1993) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ
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ให้บริการจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ระดับของการมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการบริการ  
2) สถานที่ที่ใช้ในการน าเสนอบริการ 3) ประเภทของบริการ (ใช้บุคคลหรือเครื่องมือเป็นหลักในการให้บริการ) 
4) ระดับของการติดต่อกันระหว่างพนักงานและลูกค้า และ 5) ระดับความซับซ้อนของขั้นตอนในการให้บริการ 

 7) ส่วนประสมการตลาดด้านทางกายภาพให้บริการหัวข้อการแต่งกายและความสะอาดของผู้ให้บริการ 
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อร้านมีความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 
และด้านทางกายภาพให้บริการหัวข้อความสะอาดของการบรรจุหีบห่อที่ร้านใช้กับเสื้อผ้าเวลาส่งคืนให้กับลูกค้า 
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีดหัวข้อร้านอยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเสกสรร เรืองสินทรัพย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้
บริการของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยโฮมโปร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากร
ตัวอย่างให้ความส าคัญด้านกายภาพ โดยให้ความส าคัญในเรื่องการตกแต่งและความสะอาด และสอดคล้องกับ
พัฒนะ มรกตสินธุ์ (2550) ที่กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดนั้น เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถน ามา
ปรับให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภทได้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาดที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไป แต่ส าหรับธุรกิจบริการนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มในส่วนของ
พนักงาน กระบวนการในการบริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเข้ามา เพื่อให้การปฏิบัติงานหรือให้ธุรกิจ
บริการด าเนินไปได้ด้วยดีที่เราเรียกว่า 7P’s  

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
1) ด้านบริการ ผู้ประกอบการควรเน้นเรื่องคุณภาพของการรีด คุณภาพของการซักเสื้อผ้า  
2) ด้านราคา ผู้ประกอบการควรท าการตรวจสอบราคาค่าบริการ โดยเปรียบเทียบกับบริเวณใกล้เคียง 

เพื่อตั้งราคาให้สามารถแข่งขันได้  
3) ด้านสถานที่ ผู้ประกอบการควรมีบริการรับ-ส่งเสื้อผ้า เพื่ออ านวยความสะดวกกับลูกค้าที่ไม่สะดวก

ในการมารับ-ส่งผ้าที่ร้าน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมของระยะทาง และยานพาหนะที่ใช้รับ-ส่งเสื้อผ้า  
4) ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ 

เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ เนื่องจากเป็นสื่อที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงง่าย และสามารถแจ้งโปรโมชั่นหรือข่าวสารจากทางร้าน
ได้อย่างรวดเร็ว  

5) ด้านพนักงาน ผู้ประกอบการควรอบรมการบริการที่ดีให้กับพนักงานให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ 
และกิริยามารยาท และมนุษยสัมพันธ์ของพนักงาน การแสดงออกทั้งผ่านสีหน้า และการกระท า เพื่อให้
ผู้บริโภคพึงพอใจ และต้องการใช้บริการต่อไป  

6) ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการควรอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ความรวดเร็ว
ในการให้บริการ มีบริการรับ-ส่งผ้าถึงบ้าน จัดส่งผ้าให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว มีการประสานงานที่ดี
ระหว่างร้านและลูกค้า  

7) ด้านทางกายภาพให้บริการ ผู้ประกอบการควรดูแลเรื่องความสะอาดของการบรรจุหีบห่อที่ ร้าน 
ใช้กับเสื้อผ้าเวลาส่งคืนให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความคาดหวังหลักจากการมาใช้บริการการซักรีด 
รวมไปถึงดูแลสถานที่ร้านซักรีด และโดยรวมให้สะอาด แสดงป้ายร้านป้ายราคาอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง 
ความน่าเชื่อถือ และน่าใช้บริการได้  
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