
1 

 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเคร่ืองซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING DECISION TO USE COIN WASHING MACHINES AND 

DRYERS OF SERVICE IN BANGKOK 

เอกสิทธ์ิ อู่ขนุ 1 
 ประภสัสร วิเศษประภา 2 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
เคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญโดยมีปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางและปัจจยัคุณค่าขตราสินคา้
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงส ารวจพบวา่  ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้ท่ี
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจการใชเ้คร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญ ท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญ ส่วนดา้นราคา มีอิทธิพลใน
ทิศทางตรงกนัขา้มต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญและปัจจยัคุณค่าของตรา
สินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพและความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 
 
ค าส าคญั: การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ, เคร่ืองซกัผา้และอบผา้, ส่วนประสมทางการตลาด, คุณค่าของ
ตราสินคา้, จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
The objective of this research was to analyze the exploratory components of factors affecting the 

decision to use coin washing machines and dryers. Personal factors marketing mix factors and brand value 
factors affecting decision making of coin-operated washing machines and dryers in Bangkok. The 
research uses questionnaires from a sample of 400 people. The results showed that the population living in 
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Bangkok with gender, age, educational level career, and income different It was decided to use a coin-
operated washing machine and dryer. that is no different as for the product marketing mix factors 
distribution channel and marketing promotion in the same direction influenced the decision to use coin 
washing machines and dryers. The price aspect had opposite influences on the decision to use coin 
washing machines and dryers and the factor. brand value Quality perception and brand loyalty also 
influenced the decision to use coin laundry and dryer services. 
Keyword: Exploratory Factors Analysis, Washing machines and dryers, Marketing mix, Brand value, Bangkok 
province 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในปัจจุบนัเป็นยคุท่ีนวตักรรมท่ีน าพาเราไปสู่การคิดคน้สร้างสรรคสู่์การเปล่ียนแปลงการซกัผา้ 
ระบบของตวัเคร่ืองซกัผา้และอบผา้ท่ีถูกคิดคน้มาใหม่เพือ่ช่วยท าใหก้ารซกัผา้เป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถท า
ได ้และเป็นเร่ืองท่ีง่าย สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพท่ีดีและเพิ่มความรวดเร็วกวา่การซกัดว้ยมือ เคร่ืองซกัผา้
นั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดคน้มาเพื่อผอ่นแรงในการท างานของผูค้น โดยตั้งตน้จากปัญหาแลว้กม็ามองวิธี
แกปั้ญหา โดยปัญหานั้นไดถู้กยน่ระยะเวลาใหม้าเป็นนวฒักรรมเคร่ืองซกัผา้ ปัจจุบนัเคร่ืองซกัผา้จดัอยูใ่น
หมวดหมู่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีความตอ้งการตลอด (Nathanich Chaidee, 2561) 
 เน่ืองจากคนไทยนิยมพกัอาศยักนับนตึกหรือบนคอนโดท่ีมีพื้นท่ีจ ากดั ไม่ค่อยเอ้ืออ านวยต่อการซกั
ผา้หรืออบผา้กนัอยูแ่ลว้ ร้านซกัผา้หยอดเหรียญจึงเป็นธุรกิจดาวรุ่งท่ีมาแรง ดงันั้น ผูป้ระกอบการในไทยจึง
เลง็เห็นถึงปัญหาน้ีมองเห็นช่องทางเพื่อสร้างรายไดใ้หม่ 
 อยา่งไรกต็าม ในปัจจุบนั มีเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมใน
ปัจจุบนั นัน่คือร้านสะดวกซกั (Laundromat) ท่ีไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองซกัผา้ฝาบนแบบเดิม ๆ ในร้านซกัผา้หยอด
เหรียญ แต่สามารถท าไดท้ั้งซกั และอบผา้ รวมถึงมีพื้นท่ีนัง่คอยไวใ้หบ้ริการ โดยร้านสะดวกซกัมีจุดเด่น
เหนือเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญแบบเดิม ๆ คือ ความรวดเร็วในการซกัอบท่ีเพราะใชเ้คร่ืองซกั และเคร่ืองอบ
ผา้แบบเดียวกบัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจท าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจการใชเ้คร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตระหนกัถึงความส าคญัของปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด คุณค่าของตราสินคา้ และเพือ่เป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจได้
หาทราบถึงขอ้มูลส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ โดยสามารถน าผลของ
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแนวทางการประกอบในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
การท าธุรกิจ ทางดา้นการสร้างจุดแขง็ของธุรกิจ การสร้างการเติบโตของธุรกิจ และการขยายตลาดของธุรกิจ
เคร่ืองซกัผา้และอบผา้หยอดเหรียญไดใ้นต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีควบคุมไดธุ้รกิจน ามาใชเ้พื่อน า
เคร่ืองมือเหล่าน้ีมาตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดของการใหบ้ริการ 4 ประการท่ีจ าเป็นต่อการ
พฒันาธุรกิจเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คุณค่าตราของสินคา้ หมายถึง ตราสินคา้ท่ีผูรั้บบริการนั้นมองเห็นวา่มีคุณค่าในเชิงบวกหรือเป็นตรา
สินคา้ของผูใ้หบ้ริการ ท่ีท าใหลู้กคา้รู้สึกต่อตราสินคา้นั้นได ้เป็นเอกลกัษณะเฉพาะตวัซ่ึงสามารถเพิ่มหรือ
ลดมูลค่า ผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ท่ีมีต่อลูกคา้ 

เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ หมายถึง เคร่ืองซกัผา้อตัโนมติัท่ีสามารถซกัผา้ และเปล่ียนถ่ายน ้าท่ีมีการ
ก าหนดโปรแกรมการซกัไวแ้ลว้ มีรูปแบบการซกัทั้งแบบเปิดฝาบนและแบบเปิดฝาล่าง โดยมีการติดตั้ง
เคร่ืองหยอดเหรียญเพื่อควบคุมกลไกการท างานของเคร่ืองซ่ึงมีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีถูกตั้งค่าไวแ้ลว้ เพื่อใชช้ าระ
ค่าบริการตามอตัราท่ีถูกก าหนดไว ้

เคร่ืองอบผา้หยอดเหรียญ หมายถึง เคร่ืองอบผา้อตัโนมติัท่ีสามารถอบผา้ และท าใหผ้า้นั้นแหง้โดยมี
การก าหนดโปรแกรมการอบไวแ้ลว้ มีรูปแบบการอบแบบเปิดฝาล่าง โดยมีการติดตั้งเคร่ืองหยอดเหรียญเพื่อ
ควบคุมกลไกการท างานของเคร่ืองซ่ึงมีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีถูกตั้งค่าไวแ้ลว้ เพื่อใชช้ าระค่าบริการตามอตัราท่ีถูก
ก าหนดไว ้

 
ขอบเขตของการวจิัย 

1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชาชนท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15 - 
61 ปีข้ึนไป  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา 
(Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่  การรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality)  
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การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Associations) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) คือ การตดัสินใจใชเ้คร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เมษายน ถึง มิถุนายน 2564 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

Kolter (2000) เสนอวา่ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงกลุ่มเคร่ืองมือดา้นการตลาดท่ีบริษทัหรือ
ธุรกิจนั้นไดน้ ามาใชเ้พื่อใหเ้กิดขอ้บรรลุวตัถุประสงคด์า้นการตลาดของบริษทัในตลาดเป้าหมาย ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบท่ีมีอิทธิพลและมีความส าคญัท่ีเป็นอยา่งยิง่ต่อธุรกิจการตลาดเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้นกัการ
ตลาดหรือผูท่ี้สนใจเก่ียบกบัการตลาดจะก าหนดปรับเปล่ียนรูปแบบ ปรับปรุงแกไ้ขไดเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก รวมถึงวตัถุประสงคข์ององคก์ร เพื่อตอบสนองความพอใจและความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย 

McCarthy (1971) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีไดรั้บการยอมรับจนถึงปัจจุบนั นัน่คือ “ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix)” หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ปัจจยัทางการตลาด (Marketing factor) 
เป็นส่วนประกอบส าคญัของกลยทุธ์ทาง-การตลาด 4 ประการ หรือ 4Ps ประกอบดว้ย การพฒันาผลิตภณัฑ ์
(Product) ก าหนดราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาดหรือส่งเสริม 
การขาย (Promotion) เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจสินคา้หรือบริการ รวมถึง กระตุน้ให้
ตวัลูกคา้นั้นเกิดการซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงหลกั 4 ประการน้ีจะส่งผลต่อการท าการส่ือสารหรือการท า
ใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดข้องการตลาด ไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บสาร Mccarthy & Perreault, 1990 (อา้งถึงใน 
สรญา เขม็เจริญ, 2559) ไดแ้ก่1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 2. ดา้นราคา (Price) 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 Kohli & Leuthesser (2011) ยงัไดใ้หค้  าจ ากดัความของคุณค่าตราสินคา้ดงักล่าวไวว้า่เป็นความรู้ท่ี
เก่ียวกบัตราสินคา้สร้างความแตกต่างกนัออกไปจากการตอบสนองของผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้นจะสะทอ้นออกมาในลกัษณะของความภกัดีต่อตราสินคา้และยนิดี
ท่ีจะเตม็ใจจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้หรือซ้ือบริการจากตราสินคา้ในระดบัราคาสูงเน่ืองจากมีความช่ืนชอบ เช่ือมัน่ 
ไวว้างใจและมีความนิยมต่อตราสินคา้นั้น และต่อมาพฤติกรรมสุดทา้ยคือการซ้ือสินคา้จากตราสินคา้นั้นซ ้ า
อยา่งต่อเน่ืองกคื็อการกลบัมาซ้ืออีกหลาย ๆ คร้ัง ซ่ึง การรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้น
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ การรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) การท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้น
สามารถจดจ าตราสินคา้ใด ๆ การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Association) การท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
สามารถ เช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กบัภาพตวัตราสินคา้หรือบริการท่ีท าใหเ้กิดกิจกรรม หรือ สญัลกัษณ์ต่าง ๆ 
ของตราสินคา้ได ้การรับรู้คุณภาพ (Perceived quality) การท่ีผูบ้ริโภคนั้นรับรู้คุณภาพโดยรวมของตราสินคา้
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ท่ีมีต่อผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมาย ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand loyalty) ความผกูพนัต่อตวัตราสินคา้ ความ
เช่ือมัน่ต่อตวัตราสินคา้ ความนิยมชมชอบต่อตวัตราสินคา้ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคคือ
สินทรัพยข์องตราสินคา้ สินทรัพยอ่ื์น ๆ ทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ 
 Kotler and Keller (2012) ไดก้ล่าววา่กระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานนั้นมีบทบาทท่ีคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค นกัการตลาดหลายคนจะตอ้งควรตั้งค  าถามเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทุกองคก์รหรือธุรกิจจะพยายามท่ีจะเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใหเ้ป็น
อยา่งดี ทั้งประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในเร่ืองของการเรียนรู้ การเขา้ใจ การนึกถึง การตดัสินใจเลือก การใช้
งาน หรือแมแ้ต่การเลิกใชง้านตวัผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น นกัวิชาการทางการตลาดไดพ้ฒันาขั้นตอนใน
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคข้ึน ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนมากจะผา่นทั้ง 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตระหนกัถึง
ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัจากการซ้ือ 
 
กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบ

ห ย อ ด เ ห รี ย ญ ข อ ง ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

คุณค่าตราสินคา้ 
- การรับรู้ในตราสินคา้ 
- การรับรู้คุณภาพ 
- การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 
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สมมติฐานของการวจิัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจการใชเ้คร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญ ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้
และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 

3. คุณค่าของตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การรับรู้ในตราสินคา้ การ
รับรู้คุณภาพ การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจใชเ้คร่ืองซกัผา้และ
อบผา้แบบหยอดเหรียญ 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

กลุ่มประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผูว้ิจยัไม่
สามารถทราบถึงจ านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบ
หยอดเหรียญไดอ้ยา่งชดัเจน ผูว้ิจยัจึงสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน
โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนั้นไดจ้ากการหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 
Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอนหรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยผลจากการ
เปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ส่วน
ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ตามลกัษณะปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้รวมจ านวน 5 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นจะใชแ้บบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) และเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Questionnaires) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทนามก าหนด (Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา และอาชีพ ส่วนขอ้มูลประเภทจดัล าดบั (Ordinal 
Scale) ไดแ้ก่ อาย ุและรายได ้ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการ
ใชเ้คร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญจ านวน 20 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการใชเ้คร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญจ านวน 17 ขอ้ ไดแ้ก่ 
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การรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 
(Brand Associations) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ
การใชเ้คร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญจ านวน 6 ขอ้ โดยลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็นการเลือกตอบ
แบบประเมินค่า (Likert scale) ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเป็นค าแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 
Questionnaire) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยแบ่งระดบั
ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนนปานกลาง  3 คะแนนนอ้ย 2 คะแนนนอ้ยท่ีสุด 1 
คะแนน 

วิธีการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่านและน าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ข
เรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach โดยมีเกณฑ์
พิจารณาวา่ ค่า Cronbach’s Alpha ควรมีค่าสูงเกินกวา่ 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่ตวัแปรการตดัสินใจการใช้
เคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.853 ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.796 
0.828 0.851 และ 0.932 ตามล าดบัและคุณค่าตราสินคา้ การรับรู้ในตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ การเช่ือมโยง
กบัตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.822 0.849 0.786 และ 0.877 ตามล าดบั
ซ่ึงสูงกวา่ 0.7 แสดงวา่ แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปศึกษาต่อได ้

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชเ้คร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญจ านวน 
400 คน 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี มากท่ีสุด
รองลงมามีอายรุะหวา่ง 15 - 30 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปีและอายมุากกวา่ 61 ปีข้ึนไป ตามล าดบั ระดบั-
การศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดรองลงมาคือระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีตามล าดบั อาชีพผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนรองลงมาคือ ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคลากรในหน่วยงานราชการ 
นกัเรียน นกัศึกษาและธุรกิจส่วนตวัตามล าดบั รายไดเ้ฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือรายได ้
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15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือรายได ้20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน รายไดม้ากกวา่ 40,001 บาท
ต่อเดือน รายได ้30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน และรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือนตามล าดบั 

ตาราง 1 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะของประชากร (n = 400) 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย  196 49.00 
 หญิง  204 51.00 
อาย ุ 15 - 30 ปี 163 40.75 
 31 - 40 ปี  187 46.75 
 41 - 50 ปี 35 8.75 
 51 - 60 ปี 12 3.00 
 อายมุากกวา่ 61 ปีข้ึนไป 3 0.75 
ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 8 2.00 
 ปริญญาตรี 288 72.00 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 104 26.00 
อาชีพ ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคลากรใน

หน่วยงานราชการ  
125 31.25 

 พนกังานบริษทัเอกชน 148 37.00 
 นกัเรียน / นกัศึกษา  65 16.25 
 ธุรกิจส่วนตวั  62 15.50 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท  42 10.50 
 รายได ้15,001 - 20,000 บาท 127 31.75 
 รายได ้20,001 - 30,000 บาท 100 25.00 
 รายได ้30,001 - 40,000 บาท 52 13.00 
 รายไดม้ากกวา่ 40,001 บาท 79 19.75 

 

ตาราง 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ือง
ซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 

รายการ B t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.551 7.031 0.001* 
ผลิตภณัฑ ์ 0.171 2.278 0.023* 

1) ราคา -0.173 -3.553 0.001* 
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2) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.317 4.363 0.001* 
3) การส่งเสริมทางการตลาด 0.289 6.849 0.001* 

R = 0.573 ; Rsq = 0.329 ; SEE = 0.506 ; F. = 48.372 ; Sig F. = 0.001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญ
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด จะ
เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทาง
การตลาดเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอด
เหรียญ ส่วนดา้นราคา มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้มต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบ
หยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือเม่ือระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้
และอบผา้แบบหยอดเหรียญมากยิง่ข้ึน ในทางตรงกนัขา้มหากระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ ราคาเพิ่มสูงข้ึนจะ
ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญนอ้ยลง 

ตาราง 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้
และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 

รายการ B t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.589 3.459 0.001* 
การรับรู้ในตราสินคา้ 0.034 0.653 0.514 

4) การรับรู้คุณภาพ 0.307 6.165 0.001* 
5) การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 0.039 0.804 0.422 
6) ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.472 10.798 0.001* 

R = 0.746 ; Rsq = 0.556 ; SEE = 0.411; F. = 123.799 ; Sig F. = 0.001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบวา่ 
ปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด จะเห็น
วา่ปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพและความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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กล่าวคือเม่ือระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ ดา้นการรับรู้คุณภาพและความภกัดีต่อตราสินคา้มากข้ึนจะส่งผลให้
ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญมากยิง่ข้ึน 
 

การอภิปรายผล 

 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี ระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 
สอดคลอ้งกบัประชากรของเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพศ และ ระดบัการศึกษาส่วนหน่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบั อรอุมา มูลตีมา (2562) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจขา้วเพื่อ
สุขภาพ ตรา “ขา้วมีคุณ” พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี ท างาน
บริษทัเอกชนเป็นหลกั มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด เม่ือวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาดของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑใ์หเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการนั้นใหค้วามส าคญักบัดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นราคา ตรงกบัแนวคิดของ วีลีน และ ฮนัเกอร์ 
(Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012: 199) กล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงการ
รวมกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวัแปรท่ีส าคญัภายใตก้ารควบคุมขององคก์ร ท่ีสามารถใชใ้นการท าใหเ้กิดความ
ความตอ้งการ (Demand) และไดรั้บประโยชน์จากการแข่งขนั (Competitive advantage) ตวัแปรเหล่าน้ี 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ช่องทาง (Place) ส่วนส่งเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตวั
แปรเหล่าน้ีจะมีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับใหเ้หมาะสม กบัความสามารถของ
องคก์ร 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่การรับรู้คุณภาพมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้เป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการรับรู้คุณภาพ นั้นใหเ้ห็นวา่
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญักบัการรับรู้ในตราสินคา้ การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ตรงกบัแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kohli & Leuthesser, 1995 (อา้งถึงใน วชัราภรณ์ ตั้งประดิษฐ,์ 
2560) ค่าตราสินคา้ดงักล่าวไวว้า่เป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้สร้างความแตกต่างกนัออกไปจากการ
ตอบสนองของผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงการตอบสนองของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้นจะสะทอ้นออกมา
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ในลกัษณะของความภกัดีต่อตราสินคา้และยนิดีท่ีจะเตม็ใจจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้หรือซ้ือบริการจากตราสินคา้ใน
ระดบัราคาสูงเน่ืองจากมีความช่ืนชอบ เช่ือมัน่ ไวว้างใจและมีความนิยมต่อตราสินคา้นั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบ

ผา้แบบหยอดเหรียญเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ือง
ซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญ และคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าผลการศึกษาวจิยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

จากผลวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอดเหรียญมีการตดัสินใจใช้
บริการในเร่ืองของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้
แบบหยอดเหรียญของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในเร่ืองของส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัหน่ายนั้นควรใหค้วามส าคญัแก่พื้นท่ีในการใชบ้ริการ เพราะถา้ทางร้านผูใ้หบ้ริการนั้นมีพื้นท่ี
เยอะ รองรับผูใ้ชบ้ริการไดจ้  านวนมาก กจ็ะเป็นผลดีต่อผลประกอบการ ในเร่ืองของการมีท่ีจอดรถกส็ าคญั
เพราะในปัจจุบนัคนท่ีอยูต่ามคอนโด หรือผูท่ี้มาใชบ้ริการนั้นกเ็ลง็เห็นในเร่ืองน้ีเป็นล าดบัความส าคญัอยา่ง
แรก เร่ืองของท่ีตั้งท่ีสามารถเห็นไดง่้าย ใกลก้บัท่ีพกัของผูใ้ชบ้ริการกเ็ป็นส่วนส าคญัในการตั้งพื้นท่ี
ใหบ้ริการ รวมถึงเร่ืองความสะอาดในปัจจุบนั เพราะสงัคมปัจจุบนัเร่ิมท่ีจะเลง็เห็นถึงเร่ืองสุขภาพเป็นอนัดบั
ตน้ ๆ ต่อมากเ็ป็นเร่ืองของการส่งเสริมทางการตลาดกค็วรมีการประชาสมัพนัธ์ใหผู้ใ้ชบ้ริการไดท้ราบ ป้าย
วิธีใช ้ป้ายบอกสถานท่ี รวมถึงเร่ืองการใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหเ้กิดการตระหนกัของ
ผูใ้ชบ้ริการ เร่ืองราคากเ็ป็นส่วนท่ีจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพราะราคานั้นบ่งบอกถึงการตดัสินใจวา่จะ
ใชบ้ริการท่ีน่ีเลยไหม เพราะถา้ราคาสูงแต่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจท่ีดีกลบัมา ผูใ้ชบ้ริการกย็อมท่ีจะ
เสียเงินเพื่อมาใชบ้ริการคร้ังต่อ ๆ ไปและเร่ืองผลิตภณัฑก์ต็อ้งใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพ ความสะอาด
และมีตวัเลือกใหผู้ใ้ชบ้ริการไดเ้ลือกใชอ้ยา่งพอเหมาะ 

 เร่ืองของคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบ
หยอดเหรียญของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครกไ็ดเ้ลง็เห็นถึงเร่ืองของความภกัดีต่อตราสินคา้เพราะ
เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิด (Brand Loyalty) หรือการท่ีลูกคา้นั้นจะกลบัมาใชซ้ ้ า ๆ อยูเ่สมอเพราะมีความช่ืนชอบใน
การใชบ้ริการและในการแกปั้ญหาในเร่ืองของการซกัผา้และอบผา้ตวัผูรั้บบริการกจ็ะนึกถึงผูใ้หบ้ริการท่ีท า
ใหต้อบสนองต่อการแกปั้ญหาของตวัผูรั้บบริการอยูเ่สมอและการบอกต่อถึงคุณภาพ บอกต่อในเร่ืองของ
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การใหบ้ริการแก่ผูค้นในสงัคมกจ็ะเป็น (Word of mouth) ท่ีท าใหต้ราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการนั้นดียิง่ข้ึน และ
ในส่วนของการรับรู้คุณภาพกเ็ป็นเร่ืองท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงเพราะในการใชบ้ริการลูกคา้ตอ้งเป็นคนเลือกส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดท่ีตอบสนองปัญหาแก่ตวัผูรั้บบริการวา่การท่ีจะมาใชง้านหรือใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบ
หยอดเหรียญนั้นมีความปลอดภยั มีการรับรองมาตรฐานหรือไม่ เพราะการท่ีลูกคา้ตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ
แลว้นั้นจะสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการในคร้ังต่อ ๆ ไปอยูเ่สมอ 
 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้และอบผา้แบบหยอด
เหรียญของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการเกบ็แบบสอบถามเพียงบางส่วนเท่านั้นอาจจะยงัไม่
ครอบคลุมถึงผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีแทจ้ริง ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ท่ีคาดวา่จะเป็นผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เช่น เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้
บริการ เป็นตน้ 

 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว อาจจะท าใหผ้ลการวิจยัไม่เป็นจริงหรือ
ขอ้มูลไม่ครบถว้น เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการนั้นอาจจะตอบเพือ่ใหดู้ดีและตอบใหค้รบกบัแบบสอบถามท่ีมีอยู ่จึง
ควรมีวิธีการอ่ืนดว้ย เช่น การสมัภาษณ์  การแจกแบบสอบถามในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการจริง เป็น
ตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
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