
 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคญั 

ในสภาวการณ์ท่ีประเทศไทยมีการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมอยา่งต่อเน่ือง ท า
ใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท่ามกลางปัญหาราคาน ้ ามนัท่ียงัคงเพิ่มสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าท าใหค้นไทยตอ้งเนน้ประหยดัมากยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ตาม
ธุรกิจร้านอาหารก็ยงัมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากแนวโน้มของการออกไป
รับประทานอาหารนอกบา้นเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ความเร่งรีบท าใหไ้ม่
มีเวลาในการประกอบอาหารท่ีบา้น ความตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียด 
รวมถึงการแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝงู ตลอดจนคนไทยหันมา
ใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มกนัมากกว่าเดิม นอกจากน้ียงัสามารถจะสังเกตได ้ จากร้านอาหาร
เวียดนามท่ีเปิดตวัข้ึนใหม่มากมายและหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมีทั้งแบบดั้งเดิมตามตน้ต ารับร้าน
แบบร่วมสมยั ร้านแบบทนัสมยั ร้านอยูใ่นโรงแรม ศูนยก์ารคา้ ตึกแถว หรือเป็นบา้น ลว้นไดรั้บ
ความนิยมตั้งแต่เดก็ไปจนถึงผูใ้หญ่ต่างรู้จกัอาหารเวียดนามกนัเป็นอยา่งดี 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทยระบุว่า อาหารนานาชาติท่ีเป็นท่ีนิยมอนัดับ 1 ของคนไทย คือ 
อาหารญ่ีปุ่นอนัดับ 2 อาหารจีน อันดับ 3 อาหารอเมริกัน อันดับ 4 อาหารเวียดนาม อนัดับ 5 
อาหารอิตาเลียน โดยธุรกิจร้านอาหารนานาชาติในปี  2552 มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 10 จาก
มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหาร 1 แสนลา้นบาท (วรรณา สุวรรณสังข ์และสุรัชฎา สว่างเนตร, 2551: 
ออนไลน์) คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มกนัมากข้ึน โดยเนน้การมีสุขภาพและ
โภชนาการท่ีดีตามกระแส ท าใหก้ารดูแลสุขภาพทวีความส าคญั ถา้หากไดรั้บประทานอาหารอยา่ง
ถูกหลกัโภชนาการแลว้ก็จะท าให้มีสุขภาพท่ีดีได ้จึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนสนใจท่ีจะเลือกรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพของตน  (รชตพรรณ ยงพาณิช, 2544: 28) ซ่ึงอาหารเวียดนามเป็นอาหารประเภท
หน่ึงท่ีน่าสนใจและเป็นอีกทางเลือกในการบริโภคเพื่อสุขภาพ จากประเด็นดงักล่าวจึงท าให้เกิด
ร้านอาหารเวียดนามท่ีโดดเด่นในฐานะเมนูสุขภาพข้ึนมากมายในจงัหวดัเชียงใหม่ จากสภาวการณ์
ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว จึงเป็นโอกาสท่ีดีและน่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารเวียดนาม เป็นผลให้เกิดคู่แข่งทางการตลาดข้ึนทุกวนั ส าหรับในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น 
จากการสงัเกตเบ้ืองตน้พบวา่ร้านอาหารเวียดนามท่ีเป็นท่ีรู้จกัและคู่แข่งทางการตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ร้านวีทีแหนมเนือง ร้านมาดามเอ่ียน และร้านอาหารมายเวียดนาม (หนองคายแหนมเนือง) 
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ดงันั้นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการของร้านอาหารเวียดนามจึงจ าเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลลูกคา้และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ลูกคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2543: 118) ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้มากข้ึนและเพิ่มกลยุทธ์ในการดึงดูดให้ลูกคา้ใช้
บริการอยา่งต่อเน่ือง โดยร้านอาหารมายเวียดนาม (หนองคายแหนมเนือง) เป็นร้านอาหารเวียดนาม
ขนาดยอ่ม (มีเงินทุนจดทะเบียนหรือทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 5 ลา้นบาท) ท่ีใหบ้ริการมานานเกือบ 18 
ปี บริการจ าหน่ายอาหารเวียดนามทุกประเภท มีจุดเด่นอยูท่ี่ความสะอาดสดใหม่ของผกั และความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการให้บริการฟรีขนมหวานลอดช่องสิงคโปร์ ซ่ึงปัจจุบนัมีอยู ่3 สาขา 
รวมจ านวน 180 ท่ีนัง่ นอกจากน้ีร้านอาหารมายเวียดนาม (หนองคายแหนมเนือง) รวมทั้งมีการ
วางแผนขยายสาขาไปในสถานท่ีต่างๆ เช่นห้างสรรพสินคา้ ย่านธุรกิจ และย่านชุมชน ตลอดจนมี
แนวคิดในการท าแฟรนไชส์ ดงันั้นขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความความส าคญัของปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการจึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งค านึงถึง ทั้งน้ีเพื่อท าใหเ้กิดความ
สะดวกในการบริโภคอาหารเวียดนามเพิ่มข้ึน   

ผูศึ้กษาจึงเห็นความส าคญัท่ีจะศึกษาเร่ือง  “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ
ให้บริการของร้านอาหาร มาย เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่” เพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีทางเลือก
มากข้ึน ดงันั้นการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการจึงเป็นเร่ืองส าคญั ซ่ึงผล
การศึกษาจะเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการของ
ร้านอาหารมาย เวียดนาม เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยจะก่อใหเ้กิด
ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั ต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจจะประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารเวียดนามต่อไปในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม  ในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาระดบัความความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของร้านอาหาร มาย 
เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่  
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2. ท าใหท้ราบถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการในแต่ละสาขาของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่  

3. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการใหบ้ริการของร้านอาหาร มาย เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นท่ีพอใจสูงสุด
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิผล เพื่อวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

 
นิยำมศัพท์ 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี ความชอบ ความประทบัใจของผูบ้ริโภคท่ี
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการหรือความคาดหวังของผู ้บริโภคท่ีมาใช้บริการเพื่อ
รับประทานอาหารในร้านอาหารมาย เวียดนาม ซ่ึงในท่ีน้ีไดศึ้กษาความพึงพอใจใน 7 ดา้น ดงัน้ีคือ 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีใหบ้ริการ  ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ร้ำนอำหำรเวียดนำม “มำย เวียดนำม” หมายถึง สถานท่ีประกอบกิจการขายอาหาร
เวียดนามซ่ึงประกอบดว้ยอาหารหลากหลายรูปแบบ เช่น แหนมเนือง หมูห่อใบชะพลู ขนมเบ้ือง
ญวน กระยอสด ไข่กระทะ เป็นตน้ รวมทั้งเคร่ืองด่ืมประเภทต่าง ๆในช่ือว่า “มายเวียดนาม” ซ่ึงจดั
ไวใ้หป้ระชาชนเขา้ไปบริโภคได ้ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี 3 สาขา คือร้านมายเวียดนามสาขาหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สาขาแม่วงั และสาขามีโชคพลาซ่า 

ผู้บริโภค หมายถึง ลูกคา้ท่ีเป็นผูท่ี้ใชห้รือเคยใชบ้ริการในร้านอาหารมาย เวียดนาม ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การเลือกการใชบ้ริการ วตัถุประสงคข์องการใช้
บริการความถ่ีในการใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดใน 7 ด้าน ดังน้ีคือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน
ใหบ้ริการ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีใหบ้ริการ  ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

 


