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ธุรกิจร้านซักรีด 
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือนตุลาคม 2562

ธุรกิจร้านซักรีดนั้นมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องจากเทคโนโลยี 
และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ โดยมี 
3 รูปแบบ ดังนี้

1. ร้านซัก-อบ-รีด ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบุคคลธรรมดา ใช้เครื่องซัก
ผ้าแบบบ้าน ให้บริการครบวงจร (ซัก-อบ-รีด) กระจายตัวตามชุมชน

2. ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ มีรูปแบบธุรกิจท่ีหลากหลาย (บุคคล
ธรรมดา / นิติบุคคล / แฟรนไซส์) เริ่มมีการใช้เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
และน าเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการให้บริการ เช่น แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อ
ซักเสร็จ วิเคราะห์อัตราการใช้งานเครื่องให้แก่เจ้าของธุรกิจ

3. ร้านซัก-อบ-รีดผ่านตู้ล็อกเกอร์ เป็นรูปแบบใหม่ที่ในปัจจุบันมี
เฉพาะในกรุงเทพฯ โดยเป็นลักษณะตู้ล๊อกเกอร์ที่อยู่บริเวณที่มีคน
หนาแน่น เช่น รถไฟฟ้าผู้ใช้สามารถน าเสื้อผ้าไปใส่ในล็อกเกอร์ที่ใกล้ที่สุด
ได้ มีการน าระบบ IT มาใช้อย่างเข้มข้น สามารถตรวจสอบสถานะ ช าระ
เงิน ได้ตลอด 24 ช.ม.

ธุรกิจร้านซักรีดท่ีเป็นนิติบุคลส่วนใหญ่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพฯ สอดคล้องกับปริมาณคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยยังคงมีโอกาสอีกมากในต่างจังหวัด อย่างไรก็ตามธุรกิจบางราย
ด าเนินการในรูปแบบแฟรนไซส์มีสาขามากกว่า 200 สาขาท่ัวประเทศ

เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง และธุรกิจร้านซักรีด
เป็นธุรกิจที่ไม่แปรผันไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยไม่ว่าอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่การซักผ้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นท าให้
ความต้องการของบริการนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นธุรกิจนี้จึงเป็น
ทางเลือกการลงทุนที่ดีส าหรับผู้ที่ก าลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรม  
(ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

ธุรกิจร้านซักรีด

96201 การบริการซักรีด
96202 การซักผ้าโดยเครื่องซักผ้าชนิด
หยอดเหรียญ

ในปัจจุบันธุรกิจร้านซัก-อบ-รีด และธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญ ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนไทยมี
ความคุ้นเคยเป็นอย่างดี มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจจ านวนมาก
กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ เนื่องจากอัตราการขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization 
Rate) ที่ผู้คนจ านวนมากเข้ามาท างานในเมืองใหญ่ท าให้ต้องแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอด และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลักษณะพิเศษที่นักการตลาดเรียกว่า IWWIWWIWI 
(I Want What I Want When I Want It) หมายถึง ผู้บริโภคต้องการได้รับบริการในรูปแบบที่
ต้องการในช่วงเวลาที่พวกเขาพึงพอใจ เช่น การให้บริการ 24 ช่ัวโมง บริการจัดส่ง (Delivery) 
และการเพิ่มจุดให้บริการ ท าให้ธุรกิจร้านซักผ้าที่มีการปรับรูปแบบบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติการจด
ทะเบียนของนิติบุคคลพบว่า
 การจัดตั้งธุรกิจร้านซักรีด ปี 2562 (ม.ค. – ต.ค.) มีจ านวน 148 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน

254.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 คิดเป็น 39.22% และ
98.42% ตามล าดับ

 ปัจจุบันมีธุรกิจร้านซักรีดด าเนินการอยู่ 824 ราย รายได้รวมในปี 2561 จ านวน 4,599
ล้านบาท ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ คิดเป็น 30.58%

กราฟท่ี 2 แสดงอัตราการเติบโตของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพ

ท่ีมา : KNIGHT FRANK THAILAND RESEARCH

จ านวนคงอยู่ จ านวนท่ีเพิ่ม

กราฟท่ี 1 แสดงสัดส่วนประชากรและจ านวนธุรกิจซักผ้า
ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล แยกตามภาค

ท่ีมา : กรมการปกครอง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อมูลปี 2561)



ธุรกิจร้านซักรีด
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 ตุลาคม 2562

ธุรกิจร้านซักรีด ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 824 ราย คิดเป็น 
0.11% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น และมีมูลค่าทุน 
2,894.19 ล้านบาท คิดเป็น 0.02% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 566 ราย 
คิดเป็น 68.69% มีมูลค่าทุน 2,505.30 ล้านบาท คิดเป็น 86.56% โดย
ธุรกิจนี้มีมูลค่าทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดเป็น 87.74% ของธุรกิจร้าน
ซักรีดทั้งหมด

การเพิ่มทุนของธุรกิจ ในปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีการเพิ่มทุนสูงถึง 
104.29 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
(ม.ค.- ต.ค.61) เพ่ิมขึ้น 110% โดยในปี 2560 มีนิติบุคคล 1 ราย เพ่ิม
ทุนสูงถึง 104 ล้านบาท

การจัดต้ังธุรกิจร้านซักรีด ปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีจ านวน 142 
ราย เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 คิดเป็น 39.22.%
มูลค่าทุนจดทะเบียน ปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มูลค่า 254.89 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 คิดเป็น 98.42%

การจัดตั้งธุรกิจร้านซักรีด ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ซึ่งมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลค่าทุนจดทะเบียน
จัดตั้งใหม่

ธุรกิจร้านซักรีด มีแนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดี โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมเมืองที่ต้องการความสะดวกสบาย 
การพัฒนาของธุรกิจไม่ว่าในด้านเทคโนโลยี การตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตัวเลือกในการให้บริการ การออกแบบ
ฟังก์ช่ันรวมของธุรกิจ รวมทั้งท าเลที่ตั้งสามารถตอบโจทย์แหล่งชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การกระจายตัวของธุรกิจ
ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กรุงเทพมหานคร 252 30.58 1,196.73 41.35

กลาง 148 17.96 733.89 25.36

ใต้ 144 17.48 381.74 13.19

ตะวันออก 132 16.02 245.08 8.47

เหนือ 78 9.47 124.75 4.31

ตะวันออกเฉียงเหนือ 43 5.22 167.00 5.77

ตะวันตก 27 3.27 45.00 1.55

รวม 824 2,894.19

ตารางที่ 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรกิจร้านซักรีด ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คิดเป็น 
30.58% มีมูลค่าทุนจดทะเบียน คิดเป็น 41.35% รองลงมาเป็น      
ภาคกลาง คิดเป็น 17.96%

เมื่อพิจารณาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ ช้ันใน เช่น เขตจตุจักร คลองเตย และพระโขนง เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้อง กับความหนาแน่นของประชาชนในย่านชุมชน คอนโดมิเนียม
ตามแนวรถไฟฟ้า แหล่งท่องเที่ยว และหอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการ
ใช้บริการของธุรกิจดังกล่าว
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กราฟที่ 3 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)
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กราฟที่ 4 จ านวนทุนจดทะเบยีนตั้งใหม่ (ล้านบาท)
+ 98.42 %

2561 2562

+ 39.22%

(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)

2561 2562
(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)

25.27

146.78
105.62

49.62
104.29

2559 2560 2561 2561

กราฟที่ 5 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.566 ราย 258 ราย

จ านวน 824 ราย

2,505.30 ลบ. 388.89 ลบ.

มูลค่าทุน 2,894.19 ลบ.

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

31.31%

68.69% 86.56%

13.44.%

2562
(ม.ค.-ต.ค.)

+ 110 %

(ม.ค.-ต.ค.)

บมจ. - ราย

- ลบ.



171.47

346.38 366.55 363.87
426.15

2559 2560 2561 2561

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยประเภทธุรกิจร้านซักรีดมี
มูลค่าการลงทุน 426.15 ล้านบาท คิดเป็น 14.72% ของการลงทุนใน
ธุรกิจนี้

โดยสัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อเมริกัน มูลค่า 
223.61 ล้านบาท คิดเป็น 7.73% ญี่ปุ่น มูลค่า 89.175 ล้านบาท คิดเป็น 
3.08% และรัสเซีย 20.64 ล้านบาท  คิดเป็น 3.38%

ต่างชาติมีแนวโน้มที่จะลงทุนในนิติบุคคลไทยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
ธุรกิจดังกล่าวได้รับผลดีจากไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมปัจจุบันที่ต้องการ
ความสะดวกสบาย ตลาดในประเทศไทยมีศักยภาพสูงและยังคงมีโอกาส
เติบโต ส่งผลให้ต่างชาติสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจโดยน ารูปแบบการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีมาปรับใช้กับประเทศไทย

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

3

ธุรกิจร้านซักรีด
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                              หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 378 419 471

ขนาดกลาง (M) 9 11 11

ขนาดใหญ่ (L) 1 1 2

รวมทุกขนาด 388 431 484

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 2,378.31 2,630.70 2,886

ขนาดกลาง (M) 986.84 1,354.22 1,466.92

ขนาดใหญ่ (L) 196 250.80 246.70

รวมทุกขนาด 3,560.70 4,235.73 4,599.23

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 154.19 130.95 131.27 

ขนาดกลาง (M) (2.40) 11.42 (35.59)

ขนาดใหญ่ (L) 3.24 (2.45) (37.82)

รวมทุกขนาด 155.03 139.92 57.86 

กราฟที่ 8 ผลประกอบการ (ปี 2559-2561)
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รายได้รวม อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2559 - 2561)

ธุรกิจซักรีดมีจ านวนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นทุกปี โดยการส่งงบการเงินของ
นิติบุคคลในปี 2560 และ 2561 เพิ่มมากข้ึนกว่า 10% และส่วนใหญ่จัดเป็น
ธุรกิจขนาดเล็กกว่า 97% เมื่อพิจารณาผลประกอบการของนิติบุคคล พบว่า    
มีอัตราการเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2559-2561 เฉลี่ย (CAGR) 13.65% โดยมีรายได้
รวมจากงบการเงินปี 2561 อยู่ที่ 4,599 ล้านบาท โดยนิติบุคคลขนาดกลางมี
การเพิ่มขึ้นของรายได้คิดเป็นอัตราส่วนต่อปี (CAGR) สูงที่สุด เท่ากับ 21.92%

ในภาพรวมนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีจ านวนนิติบุคคลสูงที่สุดคิดเป็น
สัดส่วนเฉลี่ย 97% มีรายได้รวมกันอยู่ที่ 64% ของรายได้รวมเฉลี่ย 3 ปีของ
นิติบุคคลทุกขนาด ในขณะที่นิติบุคคลขนาดกลางซึ่งมีจ านวนธุรกิจเพียง 2% 
แต่กินสัดส่วนรายได้กว่า 30% ในขณะที่นิติบุคคลขนาดใหญ่ซึ่งสัดส่วน
ประมาณ 0.30% มีสัดส่วนรายได้กว่า 6%

เมื่อพิจารณาก าไรสุทธิของนิติบุคคลพบว่า ก าไรสุทธิของนิติบุคคลใน
ภาพรวมมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี  2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้เนื่องจากในระยะ 3 ปี
ที่ผ่านมามีการจัดตั้งธุรกิจเพิ่ม และมีการลงทุนในสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงพื้นที่ และอุปกรณ์ รวมทั้งการลงทุนขยายสาขาใหม่ๆ ส่งผลให้มีภาระ
ค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้กิจการยังมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 
จากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเพื่อการลงทุนเช่นเดียวกัน ภาวะเช่นนี้ท าให้กระทบกับ
ก าไรในภาพรวม โดยเมื่อพิจารณาก าไรสุทธิตามขนาด จะพบว่าภาวะขาดทุน
ในปี 2560 และ 2561 เป็นผลมาจากนิติบุคคลขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยมี
สาเหตุมาจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจซักรีดรายใหญ่จ านวน
มาก เช่นเดียวกันกับธุรกิจขนาดกลางในปี 2561 ประสบภาวะขาดทุนใน
ภาพรวมใกล้เคียงกันกับธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กในภาพรวม
ยังสามารถรักษาก าไรไว้ได้ตลอด 3 ปีที่พิจารณา แม้ว่าจะมีก าไรลดลงจากปี 
2559 ก็ตาม โดยผลประกอบการในระยะที่พิจารณาช้ีให้เห็นว่า เนื่องจาก
ธุรกิจซักรีดจ าเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ในระยะแรก ดังนั้นภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น อาจส่งผลต่อผลประกอบการได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรค านึงถึง
การบริหารต้นทุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 2,463.07 85.10

อเมริกัน 223.61 7.73

ญ่ีปุ่น 89.17 3.08

รัสเซีย 20.64 0.71

สัญชาติอ่ืนๆ 97.70 3.38

รวม 2,894.19 100.00

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย (ล้านบาท) 

(ณ 31 ต.ค.)
2562

+ 17.11%

(ณ 31 ต.ค.)



อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
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ธุรกิจซักรีดในภาพรวมมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในช่วงปี 
2559-2560 อยู่ที่ 4.41 3.36 และ -1.57 ตามล าดับ โดยธุรกิจขนาดเล็กมี
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงที่สุดโดยอยู่ระหว่าง 5-8.11% ในช่วง 3 ปี 
ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้นประสบภาวะขาดทุน อย่างไรก็
ตามเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมา (2556-2561) จะพบว่า
ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่จะมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เรียงจาก
สูงที่สุดไปยังต่ าที่สุดตามล าดับ และเมื่อพิจารณาอัตราก าไรสุทธิในช่วงปี 
2559-2560 พบว่าอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ 4.44 3.32 และ -1.51 สาเหตุจาก
การขาดทุนในปี 2561 จากการลงทุนในสินทรัพย์จ านวนมากของธุรกิจ
ขนาดใหญ่ท าให้มีภาระค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจ
ขนาดเล็กมีอัตราก าไรสุทธิสูงที่สุด โดยอยู่ระหว่าง 2.09-6.60%

ส่วนอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมพบว่าอยู่ที่ 0.92 0.88 และ 
0.85 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ แต่ไม่สามารถ
สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากขนาดธุรกิจพบว่าภาพรวมการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลดลงแต่
ธุรกิจขนาดเล็กกลับสามารถสร้างอัตราการหมุนของสินทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น 
ส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่ลดลงชัดเจน 

ด้านสภาพคล่องของธุรกิจ พบว่าในภาพรวมมีอัตราสภาพคล่อง ในปี 
2559 - 2561 อยู่ระหว่าง 1.12 1.59 และ 1.67 ตามล าดับ โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายธุรกิจพบว่าธุรกิจขนาดกลางเป็นธุรกิจที่มีอัตราส่วนสภาพ
คล่องเพิ่มขึ้นตลอดช่วง 3 ปี ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กมีอัตราส่วนอัตราส่วน
สภาพคล่องที่มีความผันผวน และธุรกิจขนาดใหญ่มีสภาพคล่องที่ลดลง

88.66%

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) 8.11 6.35 5.00

ขนาดกลาง (M) -0.19 0.66 -0.48

ขนาดใหญ่ (L) 0.97 -0.71 -6.46

รวมทุกขนาด 4.41 3.36 -1.57

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 6.60 5.02 2.09

ขนาดกลาง (M) -0.25 0.85 -0.48

ขนาดใหญ่ (L) 1.66 -0.98 -12.20

รวมทุกขนาด 4.44 3.32 -1.51

อัตราหมุนเวียนของสินทรัยพ์รวม

ขนาดเล็ก (S) 0.89 0.91 0.91

ขนาดกลาง (M) 0.98 0.87 0.82

ขนาดใหญ่ (L) 1.15 0.72 0.53

รวมทุกขนาด 0.92 0.88 0.85

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Raito)

ขนาดเล็ก (S) 1.29 1.56 1.11

ขนาดกลาง (M) 0.75 1.53 1.84

ขนาดใหญ่ (L) 2.28 2.25 1.96

รวมทุกขนาด 1.12 1.59 1.67

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจซักรีด

ธุรกิจร้านซักรีด
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แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

ธุรกิจร้านซักรดีเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมืองและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย
ทีอ่าศัยอยู่ตามแหล่งย่านชุมชนเมืองใหญ่ คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ห้างสรรพสินคา้
หอพักนักศึกษา และชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศยัในประเทศไทย (Expat) ตลอดจนนักเดินทางแนว Backpacker โดยเฉพาะรา้นซัก
ผ้าหยอดเหรียญที่มีความยดืหยุ่นในการให้บริการ เช่น การให้บริการ 24 ชม. ขนาดความหลากหลายของเครื่องซักผา้ ท าเลทีต่ั้งท่ี
เข้าถึงง่าย และการมีน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการให้บรกิารของลกูค้าผา่น Application โดยเช่ือมต่อกับเครือ่งซักผ้าเพือ่แจ้ง
เตือนต าแหน่งเครื่องซักผา้ท่ีว่างอยู่ แจ้งเตือนเมื่อซักผ้าเสร็จ และการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนยกระดับการบริหาร
จัดการให้แก่เจา้ของร้านโดยสามารถควบคุมและเฝ้าดกูารท างานของเครื่องต่างๆ เช่น สถานะของเครือ่งซักผ้า จ านวนเงินท่ีอยู่ใน
เครื่อง โดยแสดงผลแบบ Real Time เพื่อช่วยวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค สามารถน าไปประเมินผลและวางแผนการบริหาร
จัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการให้บรกิารแบบ Self-Service จึงไม่จ าเปน็ตอ้งมีพนักงานประจ าทีร่้านเป็น
จ านวนมาก

ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ ประเด็นส าคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจนี้เติบโตคือ พฤติกรรมผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่เน้นความ
สะดวกสบาย อัตราการขยายตัวของความเป็นเมือง มีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากไม่ว่าภาวะทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต เป็นธุรกิจพื้นฐานที่คนไทยมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 
และการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการให้บริการสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจได้

ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาของธุรกิจ ประเด็นท่ีส าคัญของธุรกิจนี้คือ 1) ท าเลท่ีตั้ง โดยต้องวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน
ในพื้นที่ พิจารณารูปแบบธุรกิจร้านซักผ้าทั้ง 3 แบบ และเลือกลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อน าเสนอบริการที่แตกต่างและสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ 2) การลงทุนในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างสูง 
(Initial Investment) เนื่องจากต้องซื้อเครื่องซักผ้าและการตกแต่งร้าน แต่จะมีต้นทุนผันแปรที่ไม่สูงมาก (Variable Cost)
เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นค่าท าความสะอาด ค่าบ ารุงรักษา และค่าน้ ายาท าความสะอาดต่างๆ 3) หากมีความสนใจที่จะลงทุนใน
รูปแบบแฟรนไซส์ จ าเป็นต้องศึกษาเงื่อนไข สัญญา รูปแบบการสนับสนุนจากแฟรนไซส์ซอร์ โดยละเอียด
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ธุรกิจร้านซักรีด
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562




