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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการซัก อบ รีดของคนทาํงานทีพ่กัใน

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING DECISION OF WORKING PEOPLE 

LIVING IN CONDOMINIUM IN BANGKOK IN USING 

LAUNDERINGSERVICES 

กลัยา ตรีสุชน 1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2    

 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการซัก อบ รีด ของคนทํางานท่ีพักในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล กับตัวแทนของประชากร

คนทาํงานท่ีพกัอยูใ่นคอนโดมิเนียม และมีอายตุั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป รวม 400 

ตวัอย่าง ซ่ึงพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษาครอบคลุม 8 โครงการ ได้แก่ ลุมพินี คอนโด

ทาวน์ บดินทรเดชา-รามคาํแหง เขตวงัทองหลาง  ลุมพินี คอนโด เขตสาทร      เอ 

สเปซ คอนโด เขตดินแดง The Next ลาดพร้าว 44 เขตลาดพร้าว  เมโทรพาร์ค 

สาทร เขตภาษีเจริญ  The Room รัชดา-ลาดพร้าว เขตจตุจกัร  One X Condo เขต

คลองเตย  และThe Rhythm รัชดา คอนโดมีเนียม เขตห้วยขวาง ทาํการ

ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล

ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความคลาดเคล่ือน

มาตราฐาน และใช้สถิติอ้างอิง โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ 

(Mulitple Regression Analysis) MRA  
 

_______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารย์ประจําหลัก สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

http://www.aspace.co.th/
http://www.aspace.co.th/
http://www.siaminfohouse.com/PID5187.html
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=357412


117 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา ประกอบดว้ย 

3 ปัจจยั คือ (1) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย (2) 

ปัจจัยด้านความภักดีของลูกค้าและ(3)ปัจจัยด้านความไวว้างใจของลูกค้ามี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัใน

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

คาํสาํคญั   :    บริการซกั อบ รีด   

Abstract 

The objective of this study is to study relating factors that influence 

decision of working people who live in condominium in Bangkok in using 

laundering services.  Research tool is questionnaire used to collect data from 

400 representatives of working people living in condominium and being 20 

years old at least.  Eight research areas involve Lumpini Condotown 

Badindecha-Ramkhamheang in Wangthonglang district, Lumpini Condo in 

Sathorn district, A-Space Condo in Din-daeng district, The Next – Lad Praow 

44 in Lad Praow district, Metropark Sathorn in Pasi Charoen district, The 

Room Ratchda-Ladpraow in Jatujak district, One X Condo in Klongtoey 

district, and The Rhythm Ratchda Condominium in Huay Kwang district. For 

marketing factors, promotion (P4) have relationship with the decision.   For 

other relating factors, customer loyalty and trust have relationship with the 

decision.   

KEY WORDS  : LAUNDERING SERVICES 

 1. บทนํา 

วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองท่ีมีความเร่งรีบ ส่งผลทาํให้พฤติกรรม

สุขภาพเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะคนวยัทาํงาน นกัศึกษาหรือนกัเรียนท่ีตอ้งเร่งรีบ

ออกจากบา้นแต่เชา้เพื่อไปให้ถึงท่ีทาํงานหรือสถานศึกษาทนัเวลา กล่าวคือ การ
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ดาํเนินชีวิตประจาํวนัผกูพนักบัเวลา (Implications of the clock) การทาํงาน การ

เดินทาง และกิจกรรมต่างๆ ของคนในเมืองกาํหนดโดยเวลา คนส่วนใหญ่ตอ้ง

ทาํงานตามตารางเวลาท่ีกาํหนดไว ้วิถีการดาํเนินชีวิตของคนในยุคป�จจุบนัจึง   

เป�นไปอย่างเร�งรีบ เพราะผู�คนส�วนใหญ�ต�องออกไปทาํงาน

นอกบ�านกนัมากข้ึน         ทาํให�เวลาว�างสําหรับการทาํงานบ�านต่างๆ  

ลดนอ้ยลง ธุรกิจซกัอบรีด จึงเป�นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความ

สะดวกสบายของคนในยคุน้ีได�เป�น   อย�างดี 

ภาพรวมท่ีตลาดซักอบรีดยงัมีการขยายตัว แต่ในขณะเดียวกันผู�

ประกอบรายใหม่ได�เกิดข้ึนตลอดเวลา เพราะธุรกิจน้ีใช�เงินลงทุนไม�สูง

นกั ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้ดีหลกัในการดาํเนินธุรกิจซกั อบ รีด นอกจากน้ีธุรกิจซกั อบ 

รีดยงัเป็นธุรกิจท่ีไม่มีความสลบัซับซ้อน ผูป้ระกอบการไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้

มาก นอกจากความรู�ในเร่ืองเน้ือผ�า โดยทาํเลท่ีตั้ง บริการท่ีดีมีคุณภาพ และ

มนุษย�สัมพนัธ�ท่ีดีถือเป็นปัจจัยสําคญัในธุรกิจ ดังนั้น ข้อด้อยของการ

ดําเนินธุรกิจมาจากการสรรหาพนักงานท่ีทาํได้โดยยาก เน่ืองจากต้องการ

พนักงานท่ีเอาใจใส่ต่อคุณภาพงาน เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของผู ้ใช้บริการ 

นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงัมีบริการการซักผ�าแบบหยอดเหรียญท่ีมีความสะดวก

และค่อนขา้งถูกมาเป็นทางอีกทางเลือก ท่ีคุกคามธุรกิจน้ีมากข้ึน 

นอกจากคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาแล้ว ภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า ทาํให้ประชาชนประหยดัค่าใช้จ่ายมากข้ึนและหันมาซักรีดผา้ดว้ยตวัเอง 

ส่งผลทาํให้การดาํเนินธุรกิจซัก อบ รีดมีอุปสรรคมากข้ึนภายใต้สภาวะการ

แข่งขนัท่ีสูง การศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั

อบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี สามารถ

ช่วยทาํให้ทราบพฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีดของผูใ้ช้บริการ รวมทั้ ง

แนวทางการดาํเนินธุรกิจ    และสถานการณ์ในปัจจุบนัของธุรกิจการให้บริการ

ซกั อบ รีดในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัดงักล่าว และ

ใช้ผลการศึกษาเป็นขอ้มูลประกอบการการตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจซัก อบ 

รีดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพ 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบั

การตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํใหท้ราบพฤติกรรมการใชบ้ริการซกั อบ รีดของผูใ้ชบ้ริการ รวมทั้ง

แนวทางการดาํเนินธุรกิจ และสถานการณ์ในปัจจุบนัของธุรกิจการให้บริการซกั 

อบ รีดในกรุงเทพมหานคร 

 2.ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วน

ประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์ ความภกัดีของลูกคา้ และความไวว้างใจท่ีมีต่อ

อิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนทํางานท่ีพักใน

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

 3.ทําให้ได้ข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ต่อผู ้ประกอบการในธุรกิจการ

ใหบ้ริการซกั อบ รีด โดยสามารถนาํมาปรับใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจ เพื่อ

ทาํให้ผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัอยูใ่นคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

สมมติฐานในงานวจัิย 

1.ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  
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2.ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้

บริการซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีด

ของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิด 

     ตวัแปรอิสระ                         ตวัแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 

เพศ  

อาย ุ 

อาชีพ  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัการศึกษา  

สถานภาพสมรส  

      

ส่วนประสมทางการตลาด 

บริการ  

อตัราค่าบริการ  

ทาํเลท่ีตั้ง  

การส่งเสริมการขาย  

พนกังานใหบ้ริการ  

กระบวนการใหบ้ริการ  

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

 

 

 

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์  

ความภกัดีของลูกคา้  

ความไวว้างใจ   

การตดัสินใจ

เลือกใช้บริการ

ซกัอบรีด 
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2. แนวคิด 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด 

ของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี  เพื่อศึกษา

ลกัษณะของธุรกิจซัก อบ รีด, วิถีการดาํเนินชีวิตของคนเมือง, การบริการและ

ธุรกิจบริการ, ส่วนประสมทางการตลาด, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์, ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจ, ความภกัดีของลูกคา้ 

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อนาํขอ้มูลมากาํหนดแนวทางการวิจยัในการศึกษา

โอกาสและแนวทางในการทาํการตลาดของธุรกิจซัก อบ รีด นอกจากน้ีศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีดของผูบ้ริโภคเพื่อสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั อบ รีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยั

ไวด้งัน้ี ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประชากรคนทาํงานท่ี

มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและพกัอยูใ่นคอนโดมิเนียม 8 โครงการแตกต่าง

กนั ดงัน้ี 

1. ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคําแหง เขตวัง

ทองหลาง  

2. ลุมพินี คอนโด เขตสาทร 

3. เอ สเปซ คอนโด เขตดินแดง 

4. The Next ลาดพร้าว 44 เขตลาดพร้าว 

5. เมโทรพาร์ค สาทร เขตภาษีเจริญ 

6. The Room รัชดา-ลาดพร้าว เขตจตุจกัร 

7. One X Condo เขตคลองเตย 

8. The Rhythm รัชดา คอนโดมีเนียม เขตหว้ยขวาง 

นอกจากน้ี ประชาชนยงัมีคุณสมบติัท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทน จาํนวน 400 คน แห่งละ 50 คนเท่ากนั ซ่ึงแนวทาง

http://www.aspace.co.th/
http://www.siaminfohouse.com/PID5187.html
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=357412
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การกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งไดม้าจาก  แนวทางการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใน

กรณีท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา  

            เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการบรรยายคุณลักษณะของขอ้มูลปฐมภูมิ      

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐานการวจัิย  

เป็นการทดสอบความสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดยใช้ t-Test และ F-Test 

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรศาสตร์ กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ซัก อบ รีด และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis/ MRA) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 

ภาพลกัษณ์ ความภกัดีของลูกคา้ และความไวว้างใจ กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการซกั อบ รีด ณ ระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 

4. ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม 

1 .เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 274 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 68.50 และเป็นเพศชาย จาํนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.50 

2 .อายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง31-40 ปี จาํนวน 149 

ราย คิดเป็นร้อยละ37.25 ตามมาดว้ยช่วง 20-30 ปี จาํนวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 

37.00 และช่วง  41-50 ปี จาํนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามลาํดบั 

        3.อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 281 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.25 ตามมาดว้ยอาชีพอ่ืนๆ  จาํนวน 

49 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.25 จาํแนกออกเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา จาํนวน 27 ราย 

พ่อบา้นแม่บา้น จาํนวน 15 ราย วา่งงาน จาํนวน 2 ราย และไม่ระบุ จาํนวน 5 ราย 

และเป็นเจา้ของธุรกิจ จาํนวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.75 ตามลาํดบั 
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       4 .รายได้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 

10,001-20,000 บาท  จาํนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.75 ตามมาดว้ยระหวา่ง  

20,001-30,000 บาท จาํนวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50 และระหวา่ง 30,001-

40,000 บาท จาํนวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามลาํดบั 

       5. ระดับการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี  จาํนวน 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.75 ตามมาดว้ยระดบัปริญญาโท  

จาํนวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.75 และระดบัประถมศึกษาหรือน้อยกว่าและ 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา ระดบัละ 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.75 เท่ากนัตามลาํดบั 

       6. สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด 

จาํนวน 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.25 ตามมาดว้ยสถานภาพสมรส จาํนวน 147 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 36.75 และหยา่/หมา้ย จาํนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลาํดบั 

       7. บุคคล ท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งศึกษา มีตวัเองมีส่วนในการ

ตดัสินใจใช้บริการซักอบรีดมากท่ีสุด จาํนวน 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.00 

ตามมาดว้ยครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง จาํนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.25 และเพื่อน

คนรู้จกั 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด      

1. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามบริการกบัปัจจยัความถูกตอ้งในการส่งเส้ือผา้คืนมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 

8.045   

2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามอตัราค่าบริการกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นอตัราค่าบริการ

กบัปัจจยัการแสดงอตัราค่าบริการไวอ้ยา่งชดัเจนมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.970 

3. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามทาํเลท่ีตั้งกบัปัจจยัท่ีตั้งอยู่ใกลท่ี้ทาํงาน/ท่ีพกัในคอนโดมิเนียมมาก

ท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.880 



124 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

4. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามการส่งเสริมการขายกบัปัจจยัการจดัให้มีราคาเหมาจ่ายมากท่ีสุดดว้ย

ค่าเฉล่ีย 7.180 

5. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามพนกังานให้บริการกบัปัจจยัความสามารถในการให้บริการมากท่ีสุด

ดว้ยค่าเฉล่ีย 8.765  

 6. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามกระบวนการให้บริการกับปัจจัยขั้นตอนการให้บริการโปร่งใส 

สามารถติดตามไดม้ากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 8.725 

       7. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

จาํแนกตามส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัปัจจยัการตกแต่งภายในร้านเป็นสัดส่วน

และสะอาดมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 8.810 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอืน่ๆ 

1. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นอ่ืนๆจาํแนกตามภาพลกัษณ์

กบัดา้นปัจจยัความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 8.480 

2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นอ่ืนๆจาํแนกตามความภกัดี

ของลูกคา้กบัปัจจยัความรู้สึกถึงความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายสําหรับใช้บริการมาก

ท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.457 

3. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัด้านอ่ืนๆจาํแนกตามความ

ไวว้างใจกบัปัจจยัความไวว้างใจในร้านซกัอบรีดมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.555 

4. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีด

กบัปัจจยัประเภทของเส้ือผา้ท่ีนาํมาใชบ้ริการมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 7.880 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานที ่1  ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ซั ก อ บ รี ด ข อ ง ค น ทํา ง า น ท่ี พัก ใ น ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม ใ น

กรุงเทพมหานคร 
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1. เพศ ไม่มีความแตกต่างในการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของ          

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

2. อายุ มีความแตกต่างกันในการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. อาชีพมีความแตกต่างในการตัดสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความแตกต่างในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั

อบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

5.   ระดบัการศึกษามีความแตกต่างในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซักอบรีด

ของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6.  สถานภาพสมรสไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั

อบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานที ่3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ซั ก อ บ รี ด ข อ ง ค น ทํา ง า น ท่ี พัก ใ น ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม ใ น

กรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยอื่นๆ และ

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการซักอบรีด  

มีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดดงัน้ี 

1. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกัน  มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัใน
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คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

       2.   ความภักดีของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน  มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจ

เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ซั ก อ บ รี ด ข อ ง ค น ทํา ง า น ท่ี พัก ใ น ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม ใ น

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั

0.05 

       3.   ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการซักอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด 

ของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร การอภิปรายผลมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การศึกษาใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล กบัตวัแทนของประชากรคนทาํงาน

ท่ีพกัอยูใ่นคอนโดมิเนียม และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป รวม 400 ตวัอยา่ง 

โดยพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษาครอบคลุม 8 โครงการ ท่ีกระจายอยู่ใน 8 เขตของ

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคาํแหง เขตวงั

ทองหลาง  ลุมพินี คอนโด เขตสาทร  เอ สเปซ คอนโด เขตดินแดง  The Next 

ลาดพร้าว 44 เขตลาดพร้าว  เมโทรพาร์ค สาทร เขตภาษีเจริญ  The Room รัชดา-

ลาดพร้าว เขตจตุจกัร  One X Condo เขตคลองเตย  และThe Rhythm รัชดา 

คอนโดมีเนียม เขตห้วยขวาง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ในช่วง 31-40 ปี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 

10,001-20,000 บาท  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีสถานภาพสมรสโสด 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

            ผลการศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

http://www.aspace.co.th/
http://www.siaminfohouse.com/PID5187.html
http://www.siaminfohouse.com/PID5187.html
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=357412
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=357412
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1. ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสนใจจึงควรคาํนึงถึงประโยชน์จากการสร้าง

ความแตกต่างและความประทบัใจในบริการ ควบคู่ไปกบัการรักษาคุณภาพให้

เกิดความไวว้างใจและเป็นท่ียอมรับไปกบัการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดต่างๆ ให้

มีประสิทธิภาพ  

2. ผูใ้ช้บริการยงัให้ความสนใจในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและได้ร่วม

กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ผูใ้ห้บริการจึงควรเลือกส่ือโฆษณาท่ีสามารถเขา้ถึง

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังบประมาณท่ียอมรับได ้

3. นาํผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปพิจารณาประกอบการกาํหนดแผนการตลาด 

เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและความน่าสนใจให้กบัธุรกิจของตนเองให้สามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

1. เลือกทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความหลายหลาก

มากข้ึน 

2. ทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างนอกเหนือจากกลุ่มประชากรเป้าหมายใน

งานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเมืองใหญ่อ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองแตกต่าง

กนัมากข้ึนและสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการซกั อบ รีดท่ีครอบคลุมหลากหลายกลุ่ม

มากข้ึน 

7. เอกสารอ้างองิ 

จุฬารัตน์ อาทรพิทยพร. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการธุรกิจซัก อบ 

รีด ในเขตกรุงเทพมหานคร, รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547. 

ขวญัตา เกษประดิษฐ์. การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค สําหรับธุรกิจซัก อบ รีด

บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วทิยานิพนธ์, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต, 2540. 

ธนาโชค ชววิทยภิญโญ. แผนธุรกิจร้านซัก อบ รีด, รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั

รังสิต, 2550. 
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สุชยั เพชรมณี. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยักรุงเทพ สาขารังสิต ท่ีอาศยัรอบบริเวณสถาบนั, รายงาน

การศึกษาค้นคว้า อิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป,  คณะ

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552. 

อุทุมพร ตรีสะอาด.การลงทุนธุรกิจบริการซักรีด,  รายงานวิชาการบัญชี 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2550. 

รัตติกร  ปิยะวาทินทร์. การศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาดของธุรกิจซักอบ

รีด : กรณีศึกษา ร้านปราณีซกัอบรีด, รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต, 2547 
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