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รายงานการวิจัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อการใชบ้ริการร้านซักอบรดีของประชาชน  
จังหวัดนครราชสีมา 

A Study of Customers’ Satisfaction on The Service Provided by Laundry  
Located in Nakhonratchasima Province 

 
เบญจวรรณ  มงคลชาติ1 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงสํารวจนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการร้านซักอบรีดของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านซักอบรีดของผู้บริโภค 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ใช้บริการร้าน
ซั ก อ บ รี ด ใ น เ ข ต อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้
เท่ากับ 400 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือ การคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง    
เป็นแบบตามความสะดวก (Convenience 
Sampling)  
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.00) มีอายุ
ระหว่าง  30 ปี  ถึง  39 ปี  (ร้อยละ  37.50) 
สถานภาพโสด (ร้อยละ 53.27) การศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 68.53)  เป็นพนักงาน/
ลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 55.28) รายได้ระหว่าง 
10,000 ถึง 30,000 บาท (ร้อยละ 55.00)  
อาศัย บ้านส่วนตัว (ร้อยละ 53.00) สมาชิกใน
ครอบครัว 3 ถึง 4 คน (ร้อยละ 41.00) ใช้
บริการร้านซักอบรีด ช่วงเวลา หลัง 17.00 น. 
เ ป็นต้นไป  (ร้อยละ  65.00) ใช้บริการทุก

ประเภทที่ทางร้านให้บริการ  เหตุผลสําคัญคือ
ไม่มีเวลาว่าง ความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อ
สัปดาห์คือ 101 ถึง 200 บาท จํานวนผ้าโดย
เฉลี่ยที่นํามาซักอบรีด / ซักแห้ง หรือรีดอย่าง
เดียวในแต่ละครั้งคือ 6 ถึง 10 ช้ิน รูปแบบการ
คิดค่าบริการในการซักอบรีดคือต่อชิ้น  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย 
และ อิทธิพลของบุคคลในการใช้บริการ ระดับ
การศึ กษามีความ  สัม พัน ธ์ กับ ช่ว ง เ วลา      
และ  ค่าใช้จ่ ายในการใช้บริการ  อาชีพมี
ความสัมพันธ์กับช่วงเวลา ประเภทการใช้
บริการ ความถี่ในการให้บริการ ค่าใช้จ่าย และ 
อิทธิพลของบุคคลในการใช้บริการ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับประเภทของการใช้
บริการ และ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานที่
อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา ประเภท
ของการใช้บริการ ค่าใช้จ่าย และ อิทธิพลของ
บุคคลในการใช้บริการและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้
บริการ อิทธิพลของบุคคล และ รูปแบบการ
คิดค่าบริการ 

 
1  บัณฑิตวิทยาลัย หลกัสูตรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาวิขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ผลการศึกษายังพบว่า  ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุดต่อ
การตัดสินใจใช้บริการร้านซักอบรีดคือ ด้าน
คุณภาพบริการ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุดคือ 
ด้านราคาและวิธีการชําระเงิน 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ บริการร้านซักอบ
รีด จังหวัดนครราชสีมา 
 
Abstract 

The objectives of this survey 
research were to 1) study the behavior 
of using the service of laundry located 
in Nakhonratchasima Province   2) 
study the marketing mix related to the 
decision of customers in using the 
service. Population under study 
included all customers in Mueng 
District, Nakhonratchasima using the 
service of the laundry. Size of the 
sample was 400 customers. 
Questionnaire was a tool used to 
collect the data. Sampling was 
conducted using convenience 
sampling. 

Outcome of the research 
showed that the majority of samples 
were female (60.00 percent), 30 to 39 
years of age  (37.50 percent), single 
(53.27 percent) bachelor degree 
holders (68.53 percent)  working as 
employees in private company (55.28 
percent)  with monthly income 
between  10,000 to 30,000 baht (55.00 
percent) The majority of them  owned 
a house  of their own (53.00 percent) 

with 3-4 family members (41.00 
percent). They visited the laundry after 
5 p.m. (65.00 percent) used all kinds of 
services provided. Main reason given 
for the use of service was that they 
had no time to do the laundry 
themselves. Frequency of using the 
service was once or twice a week 
.Expense made for using the service 
was between 101 to 200 baht. The 
number of items brought to the 
laundry for washing, ironing, dry 
cleaning or solely for ironing was 
between 6-10. Payment made was on 
the basis of piece serviced. 
         Hypothesis test showed that age 
was correlated to expense paid for 
service, that marital status was 
correlated to the expense made and 
the person influential to the use of 
service, that education was correlated 
to the time of visit and the expense 
made, that occupation was correlated  
to the time of visit – to the frequency 
in the use of service and to the person 
influential to the decision, that 
monthly income was correlated to the 
types of services used and the 
expense made . The type of residence 
was correlated to the time of visit –to 
the expense made- to the person 
influential to the decision. Finally, 
number of family members was 
correlated to the frequency in the use 
of service, the person influential to the 
decision and the basis of payment 
charged. 
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          The study also revealed that 
most influential factor in the marketing 
mix was quality of service followed by 
marketing promotion. The two least 
influential factors were price and 
method of payment. 
 
Key words : Satisfaction, laundry, 
Nakhonratchasima Province 
   
บทนํา 

เสื้อผ้ ามีความสําคัญ  เป็นหนึ่ ง ใน
ปัจจัยสี่ที่จําเป็นสําหรับมนุษย์เรา นอกจากนี้
มนุษย์ยังนําผ้ามาใช้ประกอบในการดํารงชีวิต
ด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ใช้เป็นผ้าเช็ดตัว ผ้า
ปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าม่าน และอื่นๆ 
หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
เมื่อเป็นเช่นนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการ
ทําความสะอาดก่อนที่จะนําผ้าเหล่านี้มาใช้อีก
ครั้งหนึ่ง 

ต้ังแต่โบราณกาลมาแล้ว การทําความ
สะอาดผ้า เราใช้การซักด้วยแรงงานคน ต่อมา
ในสมั ยป ฏิ วั ติ อุ ตสาหกรรมได้ มี ผู้ คิ ดค้ น
ประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1907 
เป็นถังไม้เลียนแบบวิธีการซักผ้าที่ใช้ไม้ฟาด
แล้วมีแกนสําหรับฟาดอีกครั้งหนึ่ง จึงใช้มือ
หมุนทําให้สะดวกและสะอาดมากขึ้น จากนั้นก็
มีการเริ่มพัฒนาการเพิ่มขึ้นเป็นมีที่ รีดน้ํ า
เพื่อให้ผ้าแห้งเร็วอีกด้วย อีก 13 ปีต่อมา ก็เริ่ม
ใช้มอเตอร์แทนมือหมุน จนถึงปี ค.ศ.1939 ได้
มีการพัฒนาเป็นเครื่องที่มีระบบการทํางาน
อัตโนมัติมากขึ้น จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุง
ให้มีประสิท ธิภาพการทํางานของเครื่ อง 
สามารถตั้งโปรแกรมการซักให้เหมาะสมกับ
เนื้อผ้าได้ (เพ็ญรุ่ง จุรีมาศ.2528 : 1) 

สํ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ไ ด้ มี ก า ร
พัฒนาการบริการที่เกี่ยวกับการซักเสื้อผ้าจาก

เดิมที่ให้บริการโดยใช้แรงงานคนรับจ้างซักอบ
รีด ซึ่งเป็นการหารายได้อีกรูปแบบหนึ่งของ
แม่บ้านที่มีเวลาว่าง การรับจ้างนี้เริ่มกันมานาน
ต้ังแต่สมัยใช้โซดาไฟซักผ้าแล้วมาใช้สบู่เหลือง
อย่างซันไลต์จนกระทั่งถึงยุคของผงซักฟอก ใน
ปัจจุบัน การจ้างมี 2 รูปแบบ คือ การไป
ให้บริการซักถึงบ้าน วิธีนี้จะทําได้เฉพาะคนที่
รู้จักคุ้นเคยและไว้ใจได้ อีกวิธีหนึ่งคือ การรับ
ผ้ามาซักที่บ้านแล้วบริการนําส่งคืน แต่วิธีการ
ทั้งสองนี้ ก็มีข้อจํากัดทางด้านแรงงานที่ ใช้
กําลังคน และยังขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ เพราะ
การทําให้ผ้าแห้งต้องอาศัยแสงแดดซึ่งมักมี
ปัญหาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน 

ปัญหา ในสภาวะปัจจุบันนี้ สังคมมี
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเวลาที่จะซักรีดเสื้อผ้าด้วย
ตัวเองมีน้อยโดยเฉพาะสังคมในเมือง เช่น  
จังหวัดนครราชสีมา  ประชาชนทํางานนอก
บ้านมากขึ้นทั้งชาย และหญิง จึงไม่มีเวลา
ทํางานบ้าน รวมทั้งซักรีดเสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อชีวิตประจําวันในแต่ละ
วัน จึงจําเป็นต้องพึ่งร้านบริการซักอบรีด เป็น
การประหยัดเวลา และสะดวกมากขึ้น จะได้มี
เวลาไปทํางานมากย่ิงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้า  ร้านที่ ให้บริการได้นํา เอา
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ให้บริการซักอบรีดสามารถซักอบผ้าให้แห้งได้
รวดเร็วและมีเครื่องรีดผ้าที่ทันสมัย ทําให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ 

จากการที่วิถีการดํารงชีวิตของผู้คนใน
ปัจจุบันได้เปลี่ยนไป โดย คนส่วนใหญ่ต้อง
ออกไปทํางานนอกบ้านส่งผลให้มีเวลาว่างใน
การทํางานบ้านน้อยลงโดยเฉพาะการซักรีด
เสื้อผ้า แม้ว่าปัจจุบันแม่บ้านสามารถหาซื้อ
เครื่องซักผ้าที่มีประสิทธิภาพสูงไว้คอยอํานวย
ความสะดวกให้กับตนเอง ในการซักผ้าและทํา
ให้ผ้าแห้งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตามแต่การรีด
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เสื้ อผ้ าซึ่ ง ต้องใช้ เวลาและความพิถี พิถัน
ค่อนข้างมากเพื่อให้เสื้อผ้าเรียบน่าสวมใส 
นับเป็นปัญหาสําคัญอย่างมากสําหรับแม่บ้านที่
ต้องทํางานนอกบ้านและมีเวลาในการทํางาน
บ้านน้อย โดยเฉพาะในเขตธุรกิจที่มีจํานวน
ประชากรอาศัยอยู่ เป็นจํานวนมาก การใช้
บริการร้านซักอบรีดของประชากรที่อาศัยอยู่
ในเขตดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพราะพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
ต้องแข่งขันกับเวลามีความต้องการความ
คล่องตัว ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้ านซักอบรีด  ในเขตอํา เภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ว่าแตกต่างกันอย่างไร อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางการ
ปรับปรุงให้บริการ หรือกําหนดกลยุทธ์ในการ
ให้บริการของร้านซักอบรีด ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่ อศึ กษาพฤติ ก ร รมการ ใช้
บริการร้านซักอบรีดของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่ อศึ กษาปัจจั ยส่ วนประสม
การตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านซักอบรีดของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดนครราชสีมา  
 
สมมติฐานการวิจัย  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านซักอบรีด ของ
ผู้ บ ริ โ ภ ค  ใ น เ ข ต อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด 
นครราชสีมา 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
ซักอบรีด ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจ
ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านซักอบรีด ของ
ประชาชน จังหวัดนครราชสีมาเป็น  การวิจัย
เชิงสํารวจ (survey research) ประชากรที่
ทําการศึกษาคือประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาด
ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ท่ า กั บ  400 คน  ใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้แบบตาม
สะดวก(convenience sampling) 
 
ผลที่ได้จากการวิจัย 
         ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.00) มีอายุ
ระหว่าง 30 ปี ถึง 39 ปี (ร้อยละ 37.50) 
สถานภาพโสด (ร้อยละ 53.27) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 68.53) มีอาชีพเป็น
พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัทเอกชน (ร้อยละ 
55.00) อาศัยอยู่บ้านส่วนตัว (ร้อยละ 53.00) 
มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ถึง 4 คน 
(ร้อยละ 41.00) มาใช้บริการร้านซักอบรีดใน
ช่วงเวลาหลัง 17.00 น. เป็นต้นไป(ร้อยละ 
65.00) จะใช้บริการทุกประเภทที่ทางร้านมี
ให้บริการ (ร้อยละ 21.61) สาเหตุมาจากการที่
ไม่มีเวลาว่าง (ร้อยละ 44.72) มีความถี่ในการ
ใช้บริการทั้งแบบ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และ แบบ 
2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 43.22 เท่ากัน) ใช้
จ่ายในการใช้บริการ อยู่ในช่วง 101 บาท ถึง 
200 บาท ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 35.68) จํานวน
ผ้าโดยเฉลี่ยที่นํามาใช้บริการ 6 ช้ิน ถึง 10 ต่อ
ครั้ง (ร้อยละ 36.69) ได้รับอิทธิพลมาจาก
ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.98) มี
ความต้องการให้คิดค่าบริการแบบต่อชิ้นมาก
ที่สุด (ร้อยละ 53.03) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กับค่าใข้จ่ายในการใช้บริการ 
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย 
และ อิทธิพลของบุคคลในการใช้บริการ ระดับ
การศึ กษามีความ  สัม พัน ธ์ กับ ช่ว ง เ วลา      
และ  ค่าใช้จ่ ายในการใช้บริการ  อาชีพมี
ความสัมพันธ์กับช่วงเวลา ประเภทการใช้
บริการ ความถี่ในการให้บริการ ค่าใช้จ่าย และ 
อิทธิพลของบุคคลในการใช้บริการ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับประเภทของการใช้
บริการ และ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานที่
อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา ประเภท
ของการใช้บริการ ค่าใช้จ่าย และ อิทธิพลของ
บุคคลในการใช้บริการและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้
บริการ อิทธิพลของบุคคล และ รูปแบบการ
คิดค่าบริการ 

ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุดต่อ
การตัดสินใจใช้บริการร้านซักอบรีดคือ ด้าน
คุณภาพบริการ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุดคือ 
ด้านราคาและวิธีการชําระเงิน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
          ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การใช้บริการร้านซักอบรีดอยู่ในระดับมีผล
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 โดยมีค่าเฉลี่ย
สู งสุดในด้านคุณภาพในการให้บริการ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 โดยให้ความสําคัญมาก
ที่สุดในเรื่อง ความสะอาดในการซัก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ ครรชิต  ยศพรไพบูลย์ (2544 : 1 - 6) ที่
กล่าวถึง ปัจจัยสําคัญที่จําเป็นต่อธุรกิจใน
ปัจจุบัน คือ คุณภาพการบริการ ในด้านความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องแสดงความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ควรให้บริการได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการให้บริการ
ด้วยความมั่นใจ ซึ่งนอกจากด้านคุณภาพการ
ให้บริการแล้ว รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 โดยให้
ความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสุภาพ
และอัธยาศัยของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 รองลงมาคือ ด้านสถานที่และความ
สะดวก  มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ  3 .53  โดยให้
ความสําคัญในระดับมากในเรื่อง เดินทาง
สะดวกมีที่จอดรถสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ ด้านราคาและวิธี
ชําระเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 โดยให้
ความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความคุ้มค่า
ของราคากับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
ตามลําดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใน
การใช้บริการซักอบรีด ในช่วงเวลา หลัง 
1 7 . 0 0  น .  มากที่ สุ ด  ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กั บ
ผลงานวิจัยของเกษม ยอวิทยา (2542) ที่
ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
บริการธุรกิจซักอบรีด กรณีศึกษาร้านซินไฉฮ้ัว 
สาขาซันนี่แจ้งวัฒนะทั้งนี้เนื่องมาจากการที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนังงาน
ลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55.00 จึง
นิยมมาใช้บริการหลังเลิกงาน และมีเหตุผลใน
การมาใช้บริการร้านซักอบรีดที่เหมือนกันคือ
ไม่ มี เ วล า ว่ า ง เป็ นส่ วน ใหญ่  ส่ วนระดั บ
การศึกษาที่แตกต่างกัน และ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่แตกต่างกันนั้น จากการวิจัยพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันในระดับความต้องการ
ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ คุณภาพการ
บริการ ความคุ้มค่าของราคากับคุณภาพ ความ
สะดวกในการเดินทางอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มี
ความแตกต่างกันในด้าน เพศ ระดับการศึกษา 
และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว นั้นมีความ
ต้องการในด้ านส่ วนประสมการตลาดที่
เหมือนกัน และส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในด้าน
คุณภาพการบริการ โดยเน้นความสําคัญอยู่ที่
ความสะอาดในการซัก ดังนั้นธุรกิจร้านซักอบ
รีดในเขตนี้จําเป็นต้องรักษามาตรฐานคุณภาพ
การบริการโดยให้เป็นที่เชื่อถือในด้านความ
สะอาดในการซักพร้อมทั้ งควรปรับปรุ ง
พัฒนาการให้บริการด้านความเรียบในการรีด 
การได้รับคืนตามเวลาที่ต้องการ และรักษา
ช่ือเสียงของร้านไว้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่ร้าน สร้างความประทับใจ พอใจให้แก่
ลูกค้า และกลับมาใช้บริการซ้ํา หรือนําไปบอก
ต่อสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่รอบข้าง 
ส่วนบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการควรเป็นไปใน
ลักษณะ ปฏิบัติง่าย สะดวกสบาย สิ้นเปลือง
ทรัพยากรไม่มาก และไม่เป็นภาระยุ่งยากใจแก่
ผู้บริการหรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

อนึ ่ง พบ ว ่า ก ลุ ่ม ต ัว อ ย ่า ง ใ น เ ข ต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญด้านราคาและวิธีการชําระเงิน 
น้อยที่สุด โดยเน้นความสมเหตุสมผล หรือ 
ความคุ ้มค่าของราคากับคุณภาพมากกว่า 
ดังนั้น ควรรักษารูปแบบราคา สมเหตุสมผล
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจ ไม่ควรใช้กล
ยุทธ์ด้านราคาต่ําเพราะจะทําให้ภาพลักษณ์
ของร้าน เสียไปในสายตาของลูกค้า ทั ้งนี้
ควรเพิ่มการให้บริการรับชําระเงินด้วยบัตร
เครดิต เพื่อเพิ่มอํานาจในการซื้อของลูกค้า 

ซึ ่ง น ่า จ ะ ช ่ว ย ใ ห ้ล ูก ค ้า ม ีก า ร ใ ช ้บ ร ิก า ร
บ ่อ ยค รั ้ง ม า กขึ ้น  และย ัง เ ป ็น ก า ร เ พิ ่ม
กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทํางานได้อีก
ทางหนึ่งด้วย โดยยึดหลักว่าค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผล
ที่จะได้รับ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจมากขึ้น 
  จากผลการศึกษายังพบอีกว่า กลุ่ม
ต ัว อ ย ่า ง ใ น เ ข ต อํ า เ ภ อ เ ม ือ ง  จ ัง ห ว ัด
นครราชสีมา ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญด้าน
การเดินทางสะดวกมีที่จอดรถสะดวกสบาย 
ซึ่งรวมถึง การสร้างความน่าเชื ่อถือ ความ
ปลอดภัยต่อรถที่มาจอด และความสะดวก
ให้เกิดกับผู้มาติดต่อ  

อนึ่งกลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมาให้ความ  สําค ัญด้าน
ความสุภาพและอัธยาศัยของพนักงานหน้า
ร ้านอย ่า ง สม่ํ า เ สมอ  จ ึง ค วรมุ ่ง ปล ูกฝ ัง
พนักงานให้มีความอ่อนน้อม พูดจาสุภาพ 
แ ล ะ ม ีค ว า ม รู ้ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ
กระบวนการซักอบรีด สามารถให้คําแนะนํา
แก่ลูกค้าได้ (เช่น การแนะนําลูกค้าในการทํา
ความสะอาดเสื้อผ้า ว่าควรทําทุกวันหลังจาก
ใช้แล้ว การดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้ง
ต่อไป 

ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการต้ังแต่
ก่อนเข้ารับบริการ และหลังจากรับการบริการ  
เพื่อหาจุดบกพร่องหรือจุดอ่อน  โดยการวัด
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มี ต่อการ
ให้บริการซักอบรีด  และนํามาปรับปรุงเพื่อให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
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กสิกรไทย จํากัด  
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ปรมะ สตะเวทิน. 2538. การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : ภาพการพิมพ์ 
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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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