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C
oin Laundry หรือร้�นซีักัผ้�อัตโนมัติแบับัหยอดื-

เหรียญ ในประเที่ศัไที่ยโดืยเฉพ�ะกัร่งเที่พฯ กัำ�ลัง

ข้ย�ยตัวข้ึ�นอย��งรวดืเร็ว เป็นแนวโน้มข้องธ่รกิัจำใหม�อย��งหนึ�ง 

ที่ี�ม�ที่ดืแที่นร้�นซีักัรีดืที่ี�ใช่้ค่นซีักั และรีดื โดืยเฉพ�ะในย่ค่วิกัฤติ 

โค่วิดื- 19 กั�ร Work From Home ที่ำ�ให้ค่นไม�ต้องแต�งตัวไปที่ำ�ง�น 

หรือไปที่ำ�ง�นเพียงไม�กีั�วัน ช่่ดืเสืู่�อผ้�ทีี่�ต้องกั�รซัีกั และรีดื ก็ัน้อย

ลง เวล�อย่�บ้ั�นก็ัไม�ต้องใสู่�ช่่ดืทีี่�ต้องรีดืให้เรียบัร้อย ใสู่�ช่่ดืธรรมดื�

อย่�ทีี่�บ้ั�นก็ัที่ำ�ง�นได้ื ที่ำ�ให้ค่ว�มจำำ�เป็นต้องใสู่�เสืู่�อช่่ดืรีดืเรียบัร้อย

ก็ัน้อยลง จำำ�นวนทีี่�สู่�งร้�นซัีกัรีดืก็ัน้อยลง ร�ยได้ืข้องร้�นซัีกัรีดื 

ก็ัอ�จำจำะลดืเหลอืค่รึ�งหนึ�ง ซึี�งไม�ค้่่มกัับัค่��ใช้่จำ��ยหรือค่��เช่�� ในข้ณ์ะ

เดีืยวกััน กั�รซีกััผ้�เองก็ัมีค่ว�มลำ�บั�กัตอ้งมีสู่ถ�นที่ี�ต�กัผ้� ดัืงนั�น

กั�รใช่บ้ัริกั�รร�้นซัีกัอบัผ�้แบับัอัตโนมัติ จึำงมีค่ว�มตอ้งกั�รม�กัขึ้�น 

เพร�ะมีเค่รื�องนอกัจำ�กัซัีกัแล้ว ยังอบัแห้งด้ืวย ไม�จำำ�เป็นต้อง 

มีทีี่�ต�กัผ้�ก็ัได้ื ที่ำ�ให้ร้�นซัีกัอบัผ้�อัตโนมัติแบับัหยอดืเหรียญมี

ค่ว�มตอ้งกั�รม�กัขึ้�น จำำ�นวนร�้นซัีกัผ้�อัตโนมัติแบับัหยอดืเหรยีญ 

ใหม� ๆ เปิดืขึ้�นอย��งม�กัม�ย เป็นอีกัธ่รกิัจำหนึ�งทีี่�น��จัำบัต�มอง

ในประเที่ศัญี�ป่่น ธ่รกิัจำร้�นซัีกัอบัผ้�อัตโนมัติได้ืเริ�มมี 

ม�น�นพอสู่มค่วร ในปัจำจ่ำบััน ได้ืพัฒน� Business model เป็น

ธ่รกิัจำ Franchise ทีี่�มีสู่�ข้�กัว�� 400 แห�ง ในหล�ย ๆ  ปีกั�อน ร้�นซัีกั

อบัสู่�วนใหญ� แค่บั มืดื ปัจำจ่ำบัันค่ว�มต้องกั�รข้อง Coin Laundry 

แบับัทัี่นสู่มัยเริ�มมีม�กัขึ้�นเรื�อย ๆ บัริษัที่ทีี่�มีสู่�ข้�กัว�� 400 แห�งนี�ก็ั

คื่อ Wash House ทีี่�มีจ่ำดืเริ�มต้นทีี่�มิย�ซี�กิั ที่�งตอนใต้ข้องญี�ป่่น 

เป้�หม�ยข้องล่กัค้่�ทีี่�ม�ร้�น Washing House สู่�วนใหญ�เป็นแม�

บ้ั�น ทีี่�ม�แวะร้�นซัีกัผ้�นี� กั�อนไปรับัล่กัทีี่�อน่บั�ล แล้วใช้่เวล�เพียง 

20 น�ทีี่ ก็ัสู่�ม�รถกัลับัม�รับัได้ือย��งเรียบัร้อย หรืออ�จำจำะเป็นค่น

ทีี่�มีค่รอบัค่รัว วัยประม�ณ์ 30 ปี ทีี่�อ�ศััยอย่�ในค่อนโดืทีี่�ไม�มีทีี่�เพียง

พอทีี่�จำะซัีกัผ้� และต�กัผ้� แต�ภ�พลักัษณ์์ข้องร้�นซัีกัผ้�อัตโนมัตินี�

ยังเป็นแบับัแค่บั และมืดื

แต� Wash House ได้ืพัฒน�ร้�นซัีกัผ้�อัตโนมัติข้องตนเอง 

ให้มีค่ว�มโปร�งใสู่ด้ืวยกัระจำกัใสู่ด้ื�นหน้� ค่ล้�ย ๆ  กัับัร้�นสู่ะดืวกัซืี�อ 

ภ�ยในร้�นก็ัมีค่ว�มสู่ว��ง และกัว้�งพอดืี เค่รื�องซัีกัผ้�ก็ัมีสีู่สัู่นทีี่�

สู่วยง�ม ประธ�นข้อง Wash House ไดืก้ัล��วถงึนโยบั�ยข้องบัรษัิที่

ว�� ให้บัริกั�ร 24 ชั่�วโมงไม�มีวันหย่ดื มีค่ว�มสู่บั�ยใจำ และสู่ะอ�ดื

ปลอดืภัย ท่ี่กั ๆ แห�งทัี่�วประเที่ศั บัริษัที่ได้ืเริ�มต้นสู่�ข้�แรกัทีี่�เมือง

มิย�ซี�กิั ในปี 2002 ในปี 2004 ข้ย�ยไปทีี่�ฟ่ัก่ัโอกัะที่�งเหนือข้อง

เกั�ะคิ่วชิ่ว  หลังจำ�กันั�นข้ย�ยไปทัี่�วเกั�ะคิ่วชิ่ว ในปี 2015 ข้ย�ย

ไปทีี่�โอซี�ก้ั� ปี 2016 ข้ย�ยไปทีี่�โตเกีัยว จำำ�นวนสู่�ข้�ในปี 2018 

มี 410 สู่�ข้� และมีกัลย่ที่ธ์จำะเพิ�มปีละ 150-200 สู่�ข้� คื่ออัตร�

กั�รเพิ�มปีละ 1.5 เที่�� 

นอกัจำ�กัใช้่ระบับัจัำดืร้�นเหมือนร้�นสู่ะดืวกัซืี�อ  Wash 

House ยังมีลักัษณ์ะพิเศัษอย่� 3 อย��ง อย��งแรกัคื่อ กั�รบัริห�รแบับั

ระบับั Franchise Chain (FC) กั�รบัริห�รร้�นนั�น สู่ำ�นักัง�นใหญ�

ข้อง Wash House จำะรับัผิดืช่อบั  Franchisee (ผ้่ซืี�อ Franchise) 

จำะไม�ย่�งเกีั�ยว จำะมี Call Center ทีี่�สู่ำ�นักัง�นใหญ�ทีี่�มิย�ซี�กิั ที่ำ�กั�ร

บัริห�รโดืยกั�รค่วบัค่่มร้�นจำ�กัระยะไกัล  

ผศุ.รังสรรค์์ เลิศุในสัตีย์

รึองอธิการึบัด่ฝ่่ายบัรึิการึวิชาการึ

รึักษาการึรึองอธิการึบัด่ฝ่่ายรึับัสมัครึนักศึกษา

และส่อสารึองค์กรึ สถาบัันเที่คโนโลย่ไที่ย-ญี่่�ปุ ่น

orbusiness@hotmail.com

กิลยุุทำธุ์กิารด้ำาเนิินิธุุรกิิจ

รั้�นซัักผิ้� (Wash House)



September 2021 | No. 297 |

TPA
news

18 TPA news

J-Business Focus

ประธ�นบัริษัที่นั�น แต�เดิืมเค่ยที่ำ�ง�นทีี่�บัริษัที่ค้่�ห้่น และ

กั�รบัริห�รร้�นค้่�ข้องแม็ค่โดืนัล จำ�กันั�นในปี 2001 จึำงออกัม�ตั�ง

ร้�นซีักัรีดือัตโนมัติข้องตนเอง ในระยะนั�น ปร�กัฏิว��อัตร�กัำ�ไร

ข้อง Coin Laundry นั�นมีเพียง 3% แต�สิู่�งทีี่�น��สู่นใจำคื่อ ถ้�ห�กัว��

สู่�ม�รถสู่ร้�งค่ว�มร้่จัำกัข้องร้�นซัีกัผ้�ประเภที่นี�แล้ว ก็ัมีโอกั�สู่ทีี่�

จำะพัฒน�ให้เติบัใหญ�ได้ือย��งม�กั จึำงตกัลงตัดืสิู่นใจำเข้้�สู่่�ธ่รกิัจำนี�

ในสู่มัยนั�น ร้�นซัีกัผ้�อัตโนมัติแบับัหยอดืเหรียญ สู่�วนใหญ�

ยังเป็นกั�รบัริห�รข้องสู่�วนบ่ัค่ค่ล เป็นธ่รกิัจำข้น�ดืเล็กั  แที่บัจำะไม�มี

ค่่�แข้�งทีี่�เป็นบัริษัที่ข้น�ดืใหญ� ดัืงนั�นถ้�ใช้่ FC ก็ัสู่�ม�รถสู่ร้�งร้�น

สู่�ข้�ได้ืจำำ�นวนม�กั แนวที่�งธ่รกิัจำคื่อ แที่นทีี่�จำะให้บัริษัที่ตนเอง

ลงท่ี่นข้น�ดืใหญ�ในกั�รเปิดืสู่�ข้�จำำ�นวนม�กั กั�รใช้่ระบับั FC 

จำะที่ำ�ให้ค่��ใช้่จำ��ยในกั�รเปิดืสู่�ข้�นั�น ผ้่ซืี�อ Franchise จำะเป็น 

ผ้่รับัผิดืช่อบัค่��ใช้่จำ��ยในกั�รเปิดืสู่�ข้�นั�น ก็ัจำะมีกั�รลงท่ี่นอ่ปกัรณ์์

คื่อ เค่รื�องซัีกัผ้� และเค่รื�องอบัผ้� รวมทัี่�งค่��ธรรมเนียม FC ประม�ณ์ 

23 ล้�นเยน (ประม�ณ์ 7.5 ล้�นบั�ที่) นอกัจำ�กันี� ผ้่ซืี�อ Franchise 

ยังต้องรับัผิดืช่อบัค่��ทีี่�ดิืนหรือค่��เช่��อ�ค่�ร

ในอีกัด้ื�นหนึ�ง กั�รแบั�งค่ว�มเป็นเจ้ำ�ข้องกัับักั�รบัริห�ร 

หน้�ง�นนั�น มีกั�รแบั�งอย��งสู่มบ่ัรณ์์ ซึี�งค่ล้�ยกัับัระบับัร้�นสู่ะดืวกัซืี�อ 

ทีี่�แบั�งระหว��งสู่ำ�นักัง�นใหญ�กัับัร้�น FC เพื�อหลีกัเลี�ยงกั�ร 

ขั้ดืแย้งซึี�งกัันและกััน ในกั�รเปิดืสู่�ข้�ใหม�นั�น Wash House จำะ 

คั่ดืเลือกัสู่ถ�นทีี่�ทีี่�ค่�ดืว��น��จำะได้ืร�ยได้ืไม�ตำ��กัว��เดืือนละ 1 ล้�น

เยน (ประม�ณ์ 3 แสู่นบั�ที่) แล้วที่ำ�กั�รรับัสู่มัค่ร ผ้่ซืี�อ FC ร�ยได้ื

ข้องผ้่ซืี�อ FC นั�น จำะมีร�ยได้ืสู่่ที่ธิประม�ณ์ค่รึ�งหนึ�งหรือ 5 แสู่นเยน 

หลังจำ�กัหักัค่��ใช้่จำ��ยทีี่�จำ��ยให้ WASH House ค่��ไฟั ค่��นำ�� ค่��แกั�สู่

ต��ง ๆ  ผ้่ซืี�อ FC ร�ยหนึ�งทีี่�คิ่วชิ่วทีี่�มี 3 สู่�ข้� กั�รลงท่ี่นในเบืั�องต้นนั�น 

รวมค่��ทีี่�ดิืนแล้วประม�ณ์ 50 ล้�นเยน (ประม�ณ์ 17 ล้�นบั�ที่) 

ร�ยได้ืต�อปี ประม�ณ์ 6 ล้�นเยน อัตร�กัำ�ไรสู่่ที่ธิอย่�ทีี่� 12% ซึี�งเมื�อ

เปรียบัเทีี่ยบักัับักั�รลงท่ี่นแมนชั่�นให้เช่��นั�น จำะได้ืม�กักัว��ทีี่� 6-7%

ระบับักั�รบัริห�รจำะมีระบับับัริห�รระยะไกัล (Long dis-

tance control system) และ Call center ทีี่�นำ�เข้้�ม�บัริห�ร และ

ค่วบัค่่มร้�นสู่�ข้�โดืยรวม โดืยสู่ำ�นักัง�นใหญ� ในสู่ำ�นักัง�นบัรหิ�ร

ข้องสู่ำ�นักัง�นใหญ�จำะมี Monitor TV 35 เค่รื�อง โดืยมีทีี่มง�น 2-3 

ค่น ค่อยเฝ้�ด่ืตลอดื 24 ชั่�วโมง เค่รื�องซัีกัผ้� และเค่รื�องอบัผ้�ท่ี่กั

เค่รื�องท่ี่กัสู่�ข้� จำะใช้่ข้องแบัรนด์ืเดีืยวกััน ที่ำ�กั�รเฝ้�ด่ืกั�รที่ำ�ง�น

ข้องเค่รื�องด้ืวย “IT Laundry System” สู่�ม�รถค่วบัค่่มจำ�กัระยะ

ไกัลไดื้ เพื�อ Reset เมื�อมีกั�รที่ำ�ง�นผิดืพล�ดื หรือกั�รที่ำ�ค่ว�ม

สู่ะอ�ดืภ�ยในเค่รื�อง ภ�ยในสู่�ข้� ก็ัจำะมีติดื CCTV 4 เค่รื�อง เมื�อ

เกิัดืมีกั�รใช่้ง�นเค่รื�องไม�ไป หรือเกิัดืปัญห�อะไรขึ้�น ก็ัจำะเห็น

ได้ืจำ�กั CCTV แล้วพ่ดืค่่ยกัับัผ้่ใช้่บัริกั�รผ��นไมค์่ทีี่�ติดืตั�งไว้ได้ื 

ทีี่มง�นจำะไปเยี�ยมสู่�ข้�ก็ัต�อเมื�อไปที่ำ�ค่ว�มสู่ะอ�ดืหรือเก็ับัเงิน

เที่��นั�น

เค่รื�องซัีกัผ้�นั�นเป็นเค่รื�องสู่ำ�หรบััใช้่ในอ่ตสู่�หกัรรม ดัืงนั�น

ระยะเวล�กั�รใช้่ง�น 13 ปี ในระยะย�วจำงึมีค่��ซี�อม หรือซืี�อใหม� รวมทัี่�ง 

มีค่��ใช้่จำ��ยในกั�รซี�อมพื�นทีี่� แต�ก็ัมีอัตร�กัำ�ไรทีี่�สู่่ง ประกัอบักัับั 

กั�รบัริห�รทีี่�หน้�ง�นเป็นค่ว�มรับัผิดืช่อบัข้องสู่ำ�นักัง�นใหญ� 

จึำงเป็นธ่รกิัจำทีี่�มีเสู่น�ห์สู่ำ�หรับัผ้่ซืี�อ FC

3 ปีกั�อน บัริษัที่ได้ืเข้้�สู่่�ตล�ดืหลักัที่รัพย์เป็นทีี่�เรียบัร้อย 

สู่ร้�ง Antenna Shop นำ�เสู่นอแนวคิ่ดืข้องธ่รกิัจำ ที่ำ�กั�รเพิ�มร้�น

สู่�ข้�ให้ม�กัขึ้�น ธ่รกิัจำนี� ต�มกัระแสู่ข้องสู่ถ�นกั�รณ์์ที่ี�ค่่�สู่มรสู่ทีี่� 

ที่ำ�ง�นทัี่�งสู่องค่นมีเพิ�มม�กัขึ้�น กั�รที่ำ�ง�นบั้�นจำะมีน้อยลง 

ดัืงนั�น กั�รซัีกัผ้�ป่ทีี่�นอน แม้แต�ทีี่�นอน ก็ัสู่�ม�รถให้บัริกั�รได้ื ที่ำ�ให้

ผ้่บัริโภค่อย�กัจำะใช้่บัริกั�รม�กัขึ้�น   

ในระยะหลัง ค่่�แข้�งทีี่�ข้ย�ยตัวระบับัสู่�ข้�มีเพิ�มขึ้�น แต�ก็ั

ไม�สู่�ม�รถเลียนแบับั Business Model ข้องบัริษัที่ได้ื แต�อย��งไร

ก็ัต�มสู่ำ�หรับัผ้่ใช้่บัริกั�รแล้ว ยังมีจ่ำดือ�อนที่ี�ที่ำ�ให้ตัดืสิู่นใจำเลือกั

ใช้่บัริกั�ร WASH House เพร�ะว��ในที่�งเที่ค่นิค่แล้ว ไม�ว��ร้�น 

ซัีกัผ้�แบับัอัตโนมัติ ทีี่�ไหน ก็ัมีค่่ณ์สู่มบััติข้องเค่รื�องซัีกัผ้� เค่รื�องอบัผ้� 

ทีี่�ค่ล้�ยค่ลึงกัันนั�นเอง ดัืงนั�น สิู่�งทีี่�บัริษัที่ต้องที่ำ�คื่อ กั�รแข้�งขั้น

ด้ืวยกั�รร้่จัำกั (Awareness) และกั�รแข้�งขั้นด้ืวยร�ค่� จึำงมีแนวคิ่ดื

ว�� ที่ำ�อย��งไรจึำงจำะให้ผ้่ใช้่บัริกั�รไม�เสีู่ยค่��บัริกั�ร แต�จำะสู่ร้�งเป็น

สู่ถ�นทีี่�ให้ม�รวมตัวกััน แล้วที่ำ�กั�รพิมพ์ค่่ปองธ่รกิัจำทีี่�เกีั�ยวข้้องอื�น ๆ  

แล้วรับัค่��โฆ่ษณ์�ม�เป็นร�ยไดื้ นอกัจำ�กันี�ยังจำะมีกั�รข้ย�ยตัว 

ไปสู่่�ต��งประเที่ศั เช่�น ทีี่�นิวยอร์ค่ สู่หรัฐอเมริกั�  

นี�เป็น Business model ใหม�สู่ำ�หรับัธ่รกิัจำร้�นซัีกัรีดืแบับั

อัตโนมัติแบับัหยอดืเหรียญ ซึี�งเป็นธ่รกิัจำทีี่�น��สู่นใจำ และมีโอกั�สู่

เติบัโตอย��งม�กั แม้แต�ในประเที่ศัไที่ยเอง แต�อย��งไรก็ัต�ม กั�ร

แข้�งขั้นด้ืวยร�ค่� และค่ว�มปลอดืภัยข้องร้�นเป็นประเด็ืนทีี่�สู่ำ�คั่ญ 

เพร�ะร้�นซัีกัรีดืทัี่�วไปยังสู่�ม�รถให้บัริกั�รในร�ค่�ทีี่�ตำ�� อ�จำจำะเป็น

อ่ปสู่รรค่ในกั�รสู่ร้�งกัำ�ไรในธ่รกิัจำนี�  




