
 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 

อาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีส าคญัส าหรับการด ารงชีวิต ถึงแมว้า่ในช่วงท่ี
ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า ซ่ึงส่งผลท าให้การอุปโภคบริโภคลดลงโดยเฉพาะสินคา้
ฟุ่มเฟือยท่ีไม่จ  าเป็นต่อการครองชีพ แต่ธุรกิจร้านอาหารกลบัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั เน่ืองจาก
อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นในการ ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทางดา้นร่างกายของมนุษย ์ก๋วยเต๋ียว
เป็นอาหารประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทย เน่ืองจากความสะดวก
ในการซ้ือ และความคุน้เคยในการบริโภค สามารถบริโภคไดใ้นทุกม้ืออาหาร ทั้งยงัสามารถปรุง
เป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ (ธิติมา ตั้งนนทพทัธ์, 2551) 

ปัจจุบนัพบวา่ผูบ้ริโภคในประเทศไทยเร่ิมหันมาสนใจเร่ืองสุขภาพกนัมากข้ึน ซ่ึงรวมไป
ถึงเร่ืองอาหารท่ีรับประทานดว้ย ดงันั้นเน้ือปลาและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเน้ือปลาจึงเป็นท่ีนิยมมากข้ึน
เพราะเป็นอาหารท่ีไม่มีไขมนั และมีคุณค่าทางอาหารสูง ท าให้ผูบ้ริโภคนิยมรับประทานมากข้ึน 
(ภคพงศ ์พรมนุชาธิป, 2555: ออนไลน์) ลูกช้ินปลาเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเน้ือปลาและเป็นอาหารท่ี
นิยมมากชนิดหน่ึงในประเทศไทย ซ่ึงสามารถน ามาใชป้ระกอบเป็นอาหารไดห้ลายชนิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลา ซ่ึงได้รับความนิยมจากผูบ้ริโภค
อยา่งมาก ซ่ึงสังเกตไดจ้ากปริมาณร้านขายก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลาท่ีมีอยูม่ากมาย (เอกชยั สกาวรัตนากุล, 
2551)  

แต่อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบธุรกิจร้านก๋วยเต๋ียวปลาในจงัหวดัเชียงใหม่ มีอยู่เป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงแต่ละร้านก็มีประเภทของก๋วยเต๋ียวปลาให้เลือกบริโภคท่ีหลากหลาย และแตกต่างกนัออกไป   
กลยุทธ์การแข่งขนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจร้านก๋วยเต๋ียวปลาในปัจจุบนันิยมใช ้ไดแ้ก่ การขยายสาขาให้
ครอบคลุมหลายพื้นท่ี หรือการใช้กลยุทธ์ด้านราคา ซ่ึงน าไปสู่การลดตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ปลา 
เน่ืองจากในปัจจุบนัค่าใชจ่้ายต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนมาก ทั้งทางดา้นวตัถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าแรงงาน ท า
ให้การลดตน้ทุนท าไดย้ากข้ึน จึงมีผูป้ระกอบธุรกิจร้านก๋วยเต๋ียวปลาหลายรายใชว้ธีิลดคุณภาพของ
ลูกช้ินปลาลงเพื่อท่ีจะคงราคาไว ้แต่ก็ประสบปัญหาผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ีตอ้งการคุณภาพไม่ยอมรับก็
ท าให้ยอดขายลดลงเช่นกนั ในส่วนผูป้ระกอบธุรกิจร้านก๋วยเต๋ียวปลารายใหญ่ก็เล่ียงมาใชเ้น้ือปลา
บดชนิดหน่ึงท่ีพฒันาข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเรียกว่า ซูริมิ (Surimi) ชนิดท่ีมีคุณภาพต ่า อีกทั้งยงัมี
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รสชาติ และเน้ือสัมผสัต่างไปจากลูกช้ินปลาท่ีมีอยู่ทัว่ไปในตลาด ผูบ้ริโภคจึงยงัไม่ยอมรับ และผู ้
ประกอบธุรกิจร้านก๋วยเต๋ียวปลาบางรายใช้การแก้ ปัญหาด้วยการปรับราคาก๋วยเต๋ียวข้ึนซ่ึงจะมี
ผลกระทบอย่างมากกบัลูกคา้ ส่งผลท าให้ลูกคา้บางกลุ่มหันไปบริโภคก๋วยเต๋ียวหมู ไก่ หรือเน้ือ
แทน (วนิิจ วมิลรัชตม์โนรม, 2555: สัมภาษณ์) 

ร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2519 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 46/5-6 
ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โดยด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลา เย็นตาโฟ ขา้วตม้ปลา และขา้วตม้กุง้ โดยในช่วงเร่ิมตน้ของกิจการ
ยอดขายเป็นไปไดดี้ตลอดมา แต่ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาน้ีทางร้านประสบกบัปัญหาจากสภาวการณ์
ดา้นเศรษฐกิจ และการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจร้านก๋วยเต๋ียวปลาในจงัหวดั
เชียงใหม่ ส่งผลให้ยอดขายลดลงอย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับกลยุทธ์ของร้านเพื่อความอยู่
รอดของธุรกิจเร่ือยมา เช่น การเพิ่มความหลากหลายของเมนู การขยายเวลาปิดของร้าน มีการจดั
พื้นท่ีภายในร้านใหม่ มีการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของพนักงานมากยิ่งข้ึน เป็นตน้ และ
ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมาลูกค้ากลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยจากจ านวนลูกค้าของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง ปี 2551 มีประมาณ 200 คนต่อวนั ปี 2552 มีประมาณ 180 คนต่อวนั ปี 2553  
มีประมาณ 150 คนต่อวนั ปี 2554 ประมาณ 100 คนต่อวนั หรือมีการลดลงคิดเป็นร้อยละโดยเทียบ
กบัปี 2551 ไดด้งัน้ี ปี 2552 ลดลงร้อยละ 10 ปี 2553 ลดลงร้อยละ 25 ปี 2554 ลดลงร้อยละ 50 (วินิจ 
วมิลรัชตม์โนรม, 2555: สัมภาษณ์) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
คร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะน ามาปรับปรุง พฒันาและน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
ทางร้าน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสูงสุดต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา
รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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 1.3.2  ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ และปรับปรุงกล
ยุทธ์ทางการตลาด ของของร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี ความพอใจ และความประทบัใจ ท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ลูกค้า หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา 
ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

ร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง หมายถึง ร้านจ าหน่ายก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลา เยน็ตาโฟ ขา้วตม้ปลา 
และขา้วตม้กุง้ ตั้งอยู ่เลขท่ี 46/5-6 ถนนเจริญประเทศ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ 50100 เร่ิมเปิดบริการเม่ือ ปี พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบนั 
 


