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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียว
ปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และ ปัญหาของลูกคา้ในการ
ให้บริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าท่ีเคยใช้
บริการร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจากผลการศึกษา สามารถสรุปผล 
อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 25,000 บาท ความถ่ีในการมาใช้บริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ วนัท่ีมาใช้บริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ วนัจนัทร์-วนัพฤหสับดี ในช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. บุคคล
ผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ คือ เพื่อน/ผูร่้วมงาน มีวิธีการสั่งอาหาร โดย
สั่งตามเพื่อนแนะน า/เพื่อนร่วมโต๊ะสั่งให้ ประเภทอาหารท่ีนิยมสั่งมารับประทาน  ก๋วยเต๋ียว
ลูกช้ินปลา ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมสั่งเป็นประจ า น ้ าเปล่า ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 201-300 บาท 
และ เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ อาหารอร่อย 
ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยว
ปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
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ระดับมาก คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัด้านบุคลากร  ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้น
ราคา  ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นสถานท่ี และ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ตามล าดบั 
 
 ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือรสชาติ
ของอาหาร รองลงมาคือ ความสะอาดของอาหาร และ ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือราคา
อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกับปริมาณ  รองลงมาคือ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่
เปล่ียนแปลงบ่อย และ การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาให้เลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ 
พิเศษ เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือท่ีตั้ง
ท่ีสะดวกในการเดินทางมา รองลงมาคือ ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา 
เป็นตน้ และ ความใกลแ้หล่งชุมชน ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี รองลงมาคือ การแถมน ้ าแข็งเม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม และ การ
ลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังาน
ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุภาพ อ่อน
นอ้ม และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน  รองลงมาคือ การเสิร์ฟอาหาร/
เคร่ืองด่ืมได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า และ การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมได้อย่างถูกตอ้งตามท่ีสั่ง ไม่
ผดิพลาด ตามล าดบั 

 

ความพึ งพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม รองลงมา
คือ ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม และ ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ลูกค้าพบจากการใช้บริการที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 
  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ท่ีจอดรถหา
ยากมาก รองลงมาคือ เมนูอาหารควรมีรูปภาพประกอบ พร้อมบอกรายละเอียดดว้ย และ ควรจดั
พนกังานใหมี้จ านวนพอเพียงกบัการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารส
หน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารส
หน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ
ชาย สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
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(ค่าเฉล่ีย 3.14) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.68) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ได้ดังต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) ปัจจยั
ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) ปัจจยัด้านสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) ตามล าดบั 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รสชาติของอาหาร รองลงมาคือ ความสะอาดของอาหาร 
และ  ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
รสชาติของอาหาร รองลงมาคือ ความสะอาดของอาหาร และ  ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ี รู้จัก  
ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ รองลงมาคือ 
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย และ  การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย รองลงมาคือ การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลาย
ระดบัราคาให้เลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นต้น และ  ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความ
เหมาะสมกบัปริมาณ  ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา รองลงมาคือ ความใกลจุ้ดอ านวย
ความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา รองลงมาคือ ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้าน
ขายยา เป็นตน้ และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน  ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.68) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี 
รองลงมาคือ การแถมน ้าแขง็เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี รองลงมาคือ การแถมน ้ าแข็งเม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม และ  การลด
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
รองลงมาคือ พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ และ  พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 
เช่น แจง้ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ พนกังานพดูจาสุภาพ 
อ่อนนอ้ม และ  พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้
เดินเขา้มาในร้าน รองลงมาคือ การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ และ  การคิดเงิน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน รองลงมาคือ การเสิร์ฟอาหาร/
เคร่ืองด่ืมได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า และ  การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมได้อย่างถูกต้องตามท่ีสั่ง ไม่
ผดิพลาด  ตามล าดบั 

 

ความพึ งพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม รองลงมาคือ ความสะอาดของ
ภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม และ  ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม รองลงมาคือ ความ
สะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม และ  ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน  ตามล าดบั 

 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารส
หน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 
 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายตุ  ่ากวา่ 
31 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
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3.17) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11)และ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.85) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ31 – 40 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยั
ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) ปัจจยั
ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) ปัจจยัด้านสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดังต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ปัจจยั
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) ปัจจยัด้าน
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.61) ตามล าดบั 

 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 31 ปีมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รสชาติของอาหาร รองลงมาคือ ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 
และ  ความสะอาดของอาหาร  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
รสชาติของอาหาร รองลงมาคือ ความสะอาดของอาหาร และ ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ รสชาติของอาหาร รองลงมาคือ ความสะอาดของอาหาร และ ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั  
ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 31 ปีมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาให้เลือกเช่น 
ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้ รองลงมาคือ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ 
และ  ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ รองลงมาคือ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่
เปล่ียนแปลงบ่อย และ  การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาใหเ้ลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ 
พิเศษ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ รองลงมาคือ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี 
ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย และ  ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูกกวา่ร้านอ่ืน  ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 31 ปีมีความพึง

พอใจต่อ ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา รองลงมาคือ ความ
ใกล้จุดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นต้น และ  ความใกล้แหล่งชุมชน  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา รองลงมาคือ ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้าน
ขายยา เป็นตน้ และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ท่ีตั้ งท่ีสะดวกในการเดินทางมา รองลงมาคือ ความใกล้จุดอ านวยความสะดวก เช่น 
ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน  ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 
ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.85) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัน ้าชาไวใ้ห้บริการฟรี 
รองลงมาคือ การแถมน ้าแขง็เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี รองลงมาคือ การแถมน ้ าแข็งเม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม และ  
การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.61) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัน ้าชาไวใ้ห้บริการฟรี รองลงมาคือ การแถมน ้าแข็งเม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม 
และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และ พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ พนกังานพดูจาสุภาพ 
อ่อนนอ้ม และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ พนกังานพูดจา
สุภาพ อ่อนนอ้ม และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 31 

ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้
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เดินเขา้มาในร้าน รองลงมาคือ การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ และ  การบรรจุ
อาหารลงถุง/ใส่ห่อท่ีมีความเรียบร้อย ในกรณีท่ีสั่งอาหารกลบับา้น  ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน รองลงมาคือ การเสิร์ฟ
อาหาร/เคร่ืองด่ืมได้อยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ และ  การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีสั่ง 
ไม่ผดิพลาด  ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีอายุ  มากกว่า 40 ปี ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การทักทายและต้อนรับเม่ือลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน 
รองลงมาคือ การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ และ  การคิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่
ผดิพลาด  ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ   ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม รองลงมาคือ การจดัวางชุด
เคร่ืองปรุง ช้อนส้อม ไมจ้ิ้มฟัน และกระดาษเช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย และ  ความสะอาดของ
ภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม รองลงมาคือ ความ
สะอาดของภาชนะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม และ  การจดัวางชุดเคร่ืองปรุง ช้อนส้อม ไมจ้ิ้มฟัน และ
กระดาษเช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม รองลงมา
คือ ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม และ  ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน  ตามล าดบั 
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 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารส
หน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ส าหรับผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า หรือ เท่ากบั 15,000 บาทสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) 
ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99)และ ปัจจยัดา้น
ราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001 – 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.61) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.47) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.31) ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16)และ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.51) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.51) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.18) ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13)และ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.47) ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน นอ้ย
กว่า หรือ เท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รสชาติของอาหาร 
รองลงมาคือ ความสะอาดของอาหาร และ  ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ รสชาติของอาหาร รองลงมาคือ ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั และ  
ความสะอาดของอาหาร  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความสะอาดของอาหาร รองลงมาคือ รสชาติของอาหาร และ  
ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั  ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 

หรือ เท่ากับ 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ รองลงมาคือ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลง
บ่อย และ  การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาให้เลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็น
ตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ รองลงมาคือ 
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย และ  การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย รองลงมาคือ ราคา
อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ และ  การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาให้
เลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้  ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 
หรือ เท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.17) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกใน
การเดินทางมา รองลงมาคือ ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ และ  
ความใกลแ้หล่งชุมชน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา รองลงมาคือ ความใกล้จุดอ านวย
ความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา รองลงมาคือ ความใกล้จุดอ านวย
ความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน  ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ การแถมน ้ าแข็งเม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม รองลงมาคือ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี และ  การลด
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.51) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี รองลงมาคือ การแถม
น ้าแขง็เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี รองลงมาคือ การแถม
น ้าแขง็เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ตามล าดบั 

 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 
หรือ เท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
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3.90) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ พนกังานพูดจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และ  พนกังานมี
จ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และ  พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
รองลงมาคือ พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ และ  
พนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม  ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน รองลงมาคือ การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมได้
อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า และ  การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมได้อย่างถูกต้องตามท่ีสั่ง ไม่ผิดพลาด  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน 
รองลงมาคือ การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ และ  การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมได้
อยา่งถูกตอ้งตามท่ีสั่ง ไม่ผดิพลาด  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน 
รองลงมาคือ การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ และ  การคิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่
ผดิพลาด  ตามล าดบั 
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ความพึ งพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกวา่ หรือ เท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม 
รองลงมาคือ ความสะอาดของภาชนะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม และ  ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นได้ชัดเจน  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสะอาดของพื้นท่ี
ภายในร้านโดยรวม รองลงมาคือ ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ช้อนส้อม และ  การจดัวางชุด
เคร่ืองปรุง ชอ้นส้อม ไมจ้ิ้มฟัน และกระดาษเช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.18) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสะอาดของพื้นท่ี
ภายในร้านโดยรวม รองลงมาคือ ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ช้อนส้อม และ  ป้ายช่ือร้านท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจน  ตามล าดบั 

 
5.2 อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ห้บริการลูกค้า อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(Services Marketing Mix) (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549) อนัประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ (Product) 
ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ
ให้บริการ (Process) การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถ
อภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับพลศิษฐ์ เกียรติเฉลิมพร (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ของร้านอาหารตามสั่ง กวงโภชนา ในซอยลาซาล เขตบางนา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุดคือ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชาญยุทธ จงพิพฒันา
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กูล (2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน ฮะจิบงั ราเมน ใน
เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ รสชาติของอาหารซ่ึงไม่สอดคล้องกบั พลศิษฐ ์
เกียรติเฉลิมพร (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด คือ อาหารมีความน่ารับประทาน และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชาญยุทธ จง
พิพฒันากลู (2550) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุดคือ ประเภทอาหารมีใหเ้ลือกมากชนิด 
 ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดคือ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ 
พลศิษฐ์ เกียรติเฉลิมพร (2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด คือ ราคาใกลเ้คียงกบัผูข้ายรายอ่ืน และไม่สอดคล้องกบั ชาญยุทธ จงพิพฒันากูล 
(2550) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีเมนู
รายการแจง้ราคาไวช้ดัเจน 
 ปัจจัยด้านสถานที่ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พลศิษฐ์ เกียรติ
เฉลิมพร (2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ท าเลท่ีตั้งร้านสะดวก ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน และสอดคลอ้งกบั ชาญยุทธ จงพิพฒันากูล (2550) ซ่ึง
พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ มีความสะดวก
อยูต่ามหา้งสรรพสินคา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหต้ดัสินใจในการเขา้ร้าน 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบั พลศิษฐ์ เกียรติเฉลิมพร (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชาญยทุธ จงพิพฒันากูล (2550) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ มีส่วนลด 15% วนัพฤหสับดี, วนั
อาทิตย ์
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 ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชาญยุทธ จงพิพฒันากูล (2550) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร 
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ พนกังานมีความสุภาพในการใหบ้ริการ 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้
เดินเขา้มาในร้าน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชาญยุทธ จงพิพฒันากูล (2550) ซ่ึงพบว่า 
ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ มี
ความรวดเร็วและคล่องตวัในการใหบ้ริการในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริการ 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อย
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด
คือ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชาญยุทธ จง
พิพฒันากูล (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ มีการตกแต่งร้านทนัสมยัท าใหดึ้งดูดเขา้ร้าน 
 

5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียว
ปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 

5.3.1 ข้อค้นพบความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด นอ้ยท่ีสุด โดยสามารถสรุป 10 ล าดบัระดบั
ความพึงพอใจ ของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ เป็นดงัตารางท่ี 5.1 – 5.2 ซ่ึงมีขอ้คน้พบดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 รสชาติของอาหาร ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.62 มากท่ีสุด 

2 ความสะอาดของอาหาร ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.61 มากท่ีสุด 

3 ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา ดา้นสถานท่ี 4.57 มากท่ีสุด 

4 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.52 มากท่ีสุด 

5 พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

ดา้นบุคลากร 4.52 มากท่ีสุด 

6 การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้
เดินเขา้มาในร้าน 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.28 มาก 

7 ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้าน
โดยรวม 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

4.26 มาก 

8 ความสม ่าเสมอของคุณภาพของ
อาหาร 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.87 มาก 

9 ความสดของอาหาร ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.87 มาก 

10 การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ไม่ล่าชา้ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

3.87 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ รสชาติของอาหาร ล าดบัถดัมา คือ 
ความสะอาดของอาหาร และ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ดา้นสถานท่ี 1.91 นอ้ย 

2 การมีบริการสั่งซ้ือผา่นทาง
โทรศพัท ์

ดา้นสถานท่ี 2.05 นอ้ย 

3 การโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.05 นอ้ย 

4 รสชาติของเคร่ืองด่ืม (น ้าผลไม ้
ชา กาแฟ) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.19 นอ้ย 

5 การใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม
ของชุมชน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.20 นอ้ย 

6 การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่ง
เพียงพอ ไม่เบียดกนั 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 2.23 นอ้ย 

7 ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไว้
ใหบ้ริการ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.25 นอ้ย 

8 บรรยากาศของร้านท่ีเป็นกนัเอง
และอบอุ่น 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.68 ปานกลาง 

9 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูกกวา่
ร้านอ่ืน 

ดา้นราคา 2.77 ปานกลาง 

10 การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.77 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 3 ล าดบัแรก คือ การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ล าดบัถดั
มา คือ การมีบริการสั่งซ้ือผา่นทางโทรศพัท ์และการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ตามล าดบั   
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียว

ปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ของของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  

 จากการศึกษาพบวา่ โดยรวมลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัมากต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์แต่
ยงัพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัน้อย คือ รสชาติของเคร่ืองด่ืม 
(น ้ าผลไม้ ชา กาแฟ) และ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ความหลากหลายของเมนูเคร่ืองด่ืม  และการมีอาหารเมนูใหม่น าเสนอ ดังนั้ นทางร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ควรมีการเร่งปรับปรุงในประเด็นดงักล่าวก่อน อาทิเช่น 
ปัจจยัยอ่ยดา้นรสชาติของเคร่ืองด่ืม (น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ) เน่ืองจากทางร้านไม่ไดผ้ลิตเคร่ืองด่ืมเอง
ทั้งหมด แต่เป็นการรับจากผูผ้ลิตภายนอก (Supplier) อีกถอดหน่ึง จึงส่งผลท าให้ทางร้านก๋วยเต๋ียว
ปลา รสหน่ึง ไม่สามารถควบคุมรสชาติของเคร่ืองด่ืมได ้อย่างไรก็ตามทางร้านควรมีการสรรหา
ผูผ้ลิตภายนอก (Supplier) รายใหม่ โดยอาจจะทดลองสั่งจ  านวนหน่ึง เพื่อใหลู้กคา้ไดท้ดลองรสชาติ
ของเคร่ืองด่ืมและพิจารณาขอ้แนะน าจากลูกคา้ ก่อนจะสั่งจากผูผ้ลิตภายนอก (Supplier) รายใหม่ 
และทางร้าน ควรมีการสุ่มตรวจสอบรสชาติของเคร่ืองด่ืมเป็นระยะๆอีกดว้ย 

และควรมีการสร้างภาพลกัษณ์ (Image) ของทางร้าน ให้เป็นร้านท่ีเน้นเร่ืองของคุณภาพ
ของอาหาร ความสะอาดและความสดของลูกช้ินปลา เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ใน
กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ หรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว
เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของทางร้านซ่ึงมีถึงร้อยละ 80 ของปริมาณลูกค้าทั้ งหมด และเพื่อให้ร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึงเป็นร้านท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายนึกถึง เป็นอนัดบัแรกของเชียงใหม่ เม่ือตอ้งการ
ทานก๋วยเต๋ียวปลา โดยทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรสร้างคุณค่าให้ลูกค้ารับรู้ถึงวตัถุดิบ
คุณภาพเยี่ยมท่ีใชใ้นร้าน รวมถึงวิธีการคดัปลา เพื่อน ามาท าลูกช้ินปลาสูตรเฉพาะของทางร้าน โดย
มีป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อบอกถึงวิธีการคดัสรรวตัถุดิบต่างๆของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ท่ีใชว้ตัถุดิบเน้ือ
ปลาสด ไม่ผสมแป้ง ซ่ึงเป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง 
และเพื่อให้ลูกคา้มีการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) ไปยงักลุ่มลูกคา้
ใหม่มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท าให้ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้ทางร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง สามารถเพิ่มระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในประเด็นดงักล่าวอีกดว้ย 
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 ในส่วนของอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกจากการคงไวซ่ึ้งรสชาติท่ีดี ดว้ยการเนน้คุณภาพของ
วตัถุดิบเน้ือปลาสดท่ีน ามาปรุงอาหารแลว้ ก็ควรให้ความส าคญักบัการตกแต่งอาหารในจานและ
การเลือกลักษณะรูปแบบของภาชนะ เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัท างาน ควรมีการ
ปรับปรุงรายการอาหารในเมนูให้มีความหลากหลายมากข้ึน มีการปรับเปล่ียนเมนูใหม่ๆ หรือ
รายการอาหารท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ๆ โดยให้พนักงานแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่ลูกค้าและเพิ่ม
รูปภาพอาหารและเคร่ืองด่ืมประกอบ และปรับเปล่ียนเมนูแบบตั้งโต๊ะใหม่เสมอเพื่อให้ลูกคา้ได้
ทราบวา่มีรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมพิเศษใดบา้ง  
 นอกจากนั้น จากการศึกษายงัพบวา่ กลุ่มลูกคา้เพศชายมีระดบัความพึงพอใจในปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ต ่ากวา่ กลุ่มลูกคา้เพศหญิง ดงันั้น หากทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ตอ้งการลูกคา้กลุ่ม
เพศชายมากยิ่งข้ึน ควรปรับปรุงปัจจยัยอ่ยดา้นรสชาติของเคร่ืองด่ืม (น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ) และการมี
อาหารเมนูใหม่น าเสนอ อย่างเร่งด่วน เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มดงักล่าวมีความพึงพอใจในปัจจยัย่อยน้ี 
ในระดบัน้อย โดยในอนาคตทางร้านอาจพิจารณาผลิตเคร่ืองด่ืม (น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ) เอง เพื่อให้
ทางร้านสามารถควบคุมคุณภาพ และรสชาติของเคร่ืองด่ืมใหมี้ความสม ่าเสมอไดอี้กดว้ย 

 
ปัจจัยด้านราคา  

 จากการศึกษาพบว่า โดยรวมลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อปัจจยัด้านราคา 
และปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูก
กวา่ร้านอ่ืน และ การมีป้ายราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีชดัเจน ดงันั้นทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง  ควร
มีการติดป้ายราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม ให้ลูกคา้ไดเ้ห็นอยา่งชดัเจน โดยปรับตวัอกัษรท่ีแสดงราคา
ให้สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และระบุราคาอาหารแต่ละประเภทให้ชดัเจนในเมนูรายการอาหาร 
และให้มีหลายระดบัราคาให้ลูกคา้ไดเ้ลือกโดยเฉพาะราคาลูกช้ินปลาลวกกบัน ้ าจ้ิม ขนาดธรรมดา 
หรือ พิเศษ รวมถึงราคาเคร่ืองด่ืม อีกดว้ย 
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในปัจจุบัน ทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ได้สั่งเคร่ืองด่ืมบาง
ประเภท เช่น น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ เป็นตน้ จากผูผ้ลิตภายนอก ท าให้ไม่สามารถก าหนดราคาจาก
ตน้ทุนการผลิตโดยตรงได ้แต่ตอ้งบวกก าไรเพิ่มจากราคาท่ีรับมา ดงันั้น ทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รส
หน่ึง อาจแกไ้ขโดยการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมจากผูผ้ลิตรายอ่ืน หรือหนัมาผลิตเคร่ืองด่ืมของทางร้านเอง 
เพื่อควบคุมตน้ทุนและราคาขายให้มีราคาต ่าลงได ้หรือ อาจจะใชก้ารส่งเสริมการขายเพิ่มเติม เช่น 
เมนูน ้ าผลไมช่้วงเยน็หลงั 15.00 น. ลด 20% เป็นตน้ เพื่อเป็นการลดสตอ๊กของเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมท่ี้มี
โอกาสเสียง่ายกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน และยงัเป็นการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าใน
ประเด็นเร่ืองราคาเคร่ืองด่ืมของทางร้านไดอี้กดว้ย 
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 นอกจากนั้นทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง  ควรมีการส่ือสารในลูกคา้รับทราบคุณภาพของ
วตัถุดิบท่ีทางร้านใช้ เช่น ร้านใช้ลูกช้ินปลาแท้ไม่ผสมแป้ง เป็นต้น และส่งเสริมให้มาเป็น
ภาพลกัษณ์ ประจ าร้าน ทางร้านควรแสดงขอ้ความหรือบทความท่ีเก่ียวกบัความเป็นมาและขั้นตอน
การผลิตลูกช้ินปลาของทางร้านบนป้ายตามโต๊ะ โดยเน้นให้เห็นว่าวตัถุดิบของร้านนั้นมีความ
แตกต่างจากของท่ีอ่ืนๆ ท่ีการคดัสรรเน้ือปลาสด สะอาด เพื่อให้ได้ความหอมของเน้ือปลาและ
รสชาติท่ีดี อีกดว้ย เพื่อให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกคุม้ค่า และเต็มใจจะจ่าย (Willingness to Pay) ในราคา
ท่ีสูงกวา่ก๋วยเต๋ียวปลาตามทอ้งตลาดโดยทัว่ไป  
 และ จากการศึกษายงัพบวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 20,000 บาท 
มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา ในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
น้อยกวา่ หรือ เท่ากบั 15,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้น ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม 
ถูกกว่าร้านอ่ืน และการมีป้ายราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีชัดเจน ในระดับน้อย ดงันั้น หากทางร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง  ตอ้งการลูกคา้กลุ่มน้ีเพิ่มมากข้ึน อาจจะใช้วิธีการ Cross Selling หรือ การ
ก าหนดเมนูราคาพิเศษ เช่น ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลาลว้น พร้อมเคร่ืองด่ืม (ชาเยน็ / ชาด าเยน็ / ชามะนาว 
/กาแฟเยน็) ในราคา 45 บาท (ราคาปกติคือ 50 บาท) เป็นตน้ เพื่อใหลู้กคา้กลุ่มน้ี เกิดความรู้สึกคุม้ค่า
กบัเงินท่ีจ่ายมากยิง่ข้ึน 

  
ปัจจัยด้านสถานที่  

 จากการศึกษาพบวา่ โดยรวมลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี 
และปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ี ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัน้อย ไดแ้ก่ การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 
และการมีบริการสั่งซ้ือผ่านทางโทรศพัท์ ส่วนปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ี ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลางคือ เวลาเปิด-ปิด ท่ีเหมาะสม ดงันั้นทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง จึงตอ้งอ านวย
ความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีเดินทางมาใชบ้ริการมากข้ึน เช่น การจดัพื้นท่ีจอดรถใหก้บัลูกคา้ของร้าน
โดยเฉพาะ หรือหาเช่าพื้นท่ีจอดรถในบริเวณใกลเ้คียงเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงป้ายดา้นหนา้ร้าน
ใหม่ ระบุเวลาเปิด-ปิดในชดัเจน (8.00 น .– 20.00 น.) เพื่อให้ลูกคา้มองเห็นไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน เช่น 
ท าป้ายธงญ่ีปุ่นวางไวริ้มถนนเพื่อเป็นบริเวณท่ีสามารถจอดรถไดใ้หแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้  
 นอกจากนั้นควรน าเสนอการให้บริการการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัท ์อยา่งเป็นทางการ เพื่อ
รับรองลูกคา้ในช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น ช่วงพกักลางวนัของพนกังาน เป็นตน้ โดยแจง้ขั้นตอนการรับ 
Order ให้กบัพนกังานทุกคนปฎิบติัตาม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ให้มากยิ่งข้ึน โดยควร
แบ่งกระบวนการในการรับ Order ทางโทรศพัท ์ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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กระบวนการก่อนการส่ังซ้ือ 
เร่ิมตน้ตั้งแต่ลูกคา้โทรเขา้มาท่ีร้าน พนกังานจะตอ้งกล่าวสวสัดีลูกคา้ดว้ยความสุภาพและ

เป็นมิตรทุกคร้ังก่อนเร่ิมบทสนทนา และหากลูกคา้เป็นลูกคา้รายใหม่ คือไม่ทราบเมนูของทางร้าน
หรือไม่ทราบว่าควรจะสั่งอาหาร/เคร่ืองด่ืมชนิดใด ทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรมีการช้ีแจง
รายละเอียดของแต่ละเมนู รวมถึงมีการสอบถามขอ้มูลลูกคา้เบ้ืองตน้ดว้ย เช่น โดยปกติแลว้ลูกคา้
ชอบทางก๋วยเต๋ียวน ้ าธรรมดา หรือ ตม้ย  า เป็นตน้ และควรมีการช้ีแจงคุณภาพของลูกช้ินปลาของ
ทางร้านมีความแตกต่างจากร้านอ่ืนโดยทัว่ไปอยา่งไร  

หลงัจากนั้น หากลูกคา้สั่งซ้ืออาหารของทางร้านแลว้ ควรมีการสรุปค่าใชจ่้ายและตารางนดั
หมาย หรือเวลาท่ีลูกคา้จะเขา้มาหรือมารับอาหาร เพื่อความสะดวกของลูกคา้ และง่ายต่อการจดัการ
ของทางร้าน อีกทั้งยงัเป็นการรักษาคุณภาพอาหารไวอี้กดว้ย โดยจดัท าตารางเวลานดัหมายท่ีชดัเจน 
ระบุช่ือลูกคา้และขอเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อเพื่อโทรแจง้เตือนเม่ือถึงเวลาท่ีลูกคา้ไดน้ดัหมายไว ้

กระบวนการหลงัการส่ังซ้ือ 
ภายหลงัจากท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แล้ว พนกังานมีหน้าท่ีผลิต ตามค าสั่งซ้ือ และ

ตามตารางเวลานดัหมาย โดยควรผลิตหรือด าเนินการ ก่อนท่ีลูกคา้จะมารับ ไม่เกิน 5 - 10 นาที ก่อน
จะถึงเวลานดัหมาย ในกรณีท่ีมีการสั่งเคร่ืองด่ืมร่วมดว้ย เช่น น ้ าผลไม ้ชา/กาแฟเยน็ เป็นตน้ ทาง
ร้านควรแยกน ้ าผลไม ้ชา/กาแฟ และน ้ าแข็ง พร้อมทั้งแช่เคร่ืองด่ืมไวใ้นตูเ้ยน็เพื่อรอลูกคา้มารับ เม่ือ
ลูกคา้มารับสินคา้ (อาหาร/เคร่ืองด่ืม) พนกังานตอ้งกล่าวค าขอบคุณและเชิญชวนใหลู้กคา้กลบัมาใช้
บริการอีกดว้ย 

นอกจากนั้นทางร้านควรติดป้ายพร้อมเบอร์โทรศพัท์ขนาดใหญ่หน้าร้านให้ผูค้นไดท้ราบ
วา่ทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง มีบริการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัท์ไดแ้ลว้ เป็นตน้ และควรมีการ
จดัผงัของโต๊ะใหม่ โดยอาจพิจราณาเพิ่มจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้ลูกคา้มีพื้นท่ีนัง่
อย่างพอเพียงอีกดว้ย และร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงและส่ือสารกบั
ลูกค้า ทางเว็บไซต์และส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ต่างๆ ให้มากข้ึน โดยร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรจดัท าช่องทางการส่ือสารน้ีอยา่งเป็นทางการ และให้ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น การมี Facebook Fanpage ของทางร้านเอง เพื่ออพัเดตขอ้มูลเก่ียวกบัเมนูก๋วยเต๋ียวสูตรใหม่ๆ 
หรือโปรโมชั่นต่างๆ หรือสิทธิพิ เศษให้กับผู ้ติดตาม และอาจใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น Google 
Streetview อนัเป็น Application ใหม่ล่าสุดท่ีช่วยให้ลูกคา้สามารถคน้หาและมองเห็นท่ีตั้งของร้าน
และสภาพแวดลอ้มหนา้ร้านได ้360 องศา ไดอี้กดว้ย 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความพึงพอใจเพียงในระดับปานกลางต่อปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมการตลาดของทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ซ่ึงจดัอยู่ในล าดบัต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในด้านอ่ืนๆ ของทางร้าน โดยเฉพาะปัจจยัย่อยด้านการโฆษณาผ่าน
หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน และการให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงลูกคา้มีความพึงพอใจใน
ระดบันอ้ย ดงันั้น ทางร้านจึงควรเร่งปรับปรุงในปัจจยัดงักล่าว โดยตอ้งให้ความส าคญัต่อโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ให้มากยิ่งข้ึน โดยการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ และป้ายกลางแจง้ให้มาก
ข้ึน โดยปัจจุบนัร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ยงัเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ในท้องถ่ินเพียงบางกลุ่ม ร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านให้มาก
ข้ึน และสร้าง Branding ของร้าน ให้โดดเด่นข้ึนมาใกล้เคียงกบัร้านเจียงลูกช้ินปลา โดยเน้นการ
สร้างความแตกต่าง พร้อมน าเสนอภาพลกัษณ์ของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงและประวติั
ยาวนานเกือบ 40 ปี และคุณภาพของวตัถุดิบท่ีทางร้านใช ้

ทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรมีการประชาสัมพนัธ์ เร่ืองประโยชน์จากการบริโภค
ปลา ตามกระแสรักษาสุขภาพของคนในปัจจุบนั เพื่อดึงดูดลูกคา้หนัมาใช ้หรือมาบริโภคผลิตภณัฑ์
จากปลามากยิ่งข้ึน หรือ มีการประชาสัมพนัธ์ เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการบริจาค
ลูกช้ินปลาจ านวนหน่ึง เพื่อเป็นอาหารเท่ียงเพื่อสุขภาพให้เด็กนกัเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้
นกัเรียนน ากิจกรรมดงักล่าว ไปบอกต่อยงัพ่อแม่ หรือ ผูป้กครอง ต่อไป และทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา 
รสหน่ึง ควรพิจารณาเลือกใชอ้งคป์ระกอบตราสินคา้ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าและส่ือถึงความ
เป็นตราสินค้าของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึงมากข้ึน (อาทิเช่น การใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเป็น
แนวทางหลักเดียวกัน การสร้างเร่ืองราวความเป็นมาของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง) เน่ืองจาก
องค์ประกอบของตราสินคา้ (Brand Elements) ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่ือสารต าแหน่งทางการตลาด 
(Positioning) และคุณค่า (Value) ของตราสินค้า ออกไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้ นการเลือก
องคป์ระกอบตราสินคา้ (Brand Elements) ท่ีเหมาะสม จะท าให้ลูกคา้เกิดความคุน้เคย (Familiality) 
ในตราสินคา้ไดน้ั้นไดม้ากกวา่ตราสินคา้อ่ืนอีกดว้ย 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  
 จากการศึกษาพบว่า โดยรวมลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อปัจจัยด้าน
บุคลากร และปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ได้แก่ พนักงาน
สามารถแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืมไดเ้ป็นอยา่งดี พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 
และ พนกังานให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ซ่ึงอาจจะมาจากการท่ีมีพนกังานไม่เพียงพอใน
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ช่วงเวลาท่ีมีลูกคา้หนาแน่น ซ่ึงเดิมทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง มีพนกังานงานเสิร์ฟเพียง 2 คน
เท่านั้น ดงันั้นทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง จึงควรจดัพนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดย
เพิ่มพนกังานเสิร์ฟแบบ Part-time อีก 1 -2 คน ในช่วงกลางวนั เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีลูกคา้หนาแน่น 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และสามารถให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั อีกดว้ย  
และควรปรับปรุงการให้บริการของพนกังานให้ดีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากพนกังานเป็นผูท่ี้อยู่
ใกลชิ้ดลูกคา้มากท่ีสุด จึงควรให้ความส าคญัในเร่ืองของพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีให้บริการในทุกๆ ด้าน 
เร่ิมจากการการฝึกอบรมให้แก่พนกังานทุกระดบัของร้าน เพื่อเสริมสร้างทศันคติท่ีดีของพนกังาน
ในการใหบ้ริการ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ 
 นอกจากนั้น ในการให้บริการพนักงานควรได้รับการอบรมให้มีความยิ้มแยม้แจ่มใส มี
อธัยาศยัท่ีดีในการให้บริการ อีกทั้งควรมีการพฒันาความรู้ ความช านาญในการใหบ้ริการทั้งในดา้น
ผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมอย่างเป็นมืออาชีพ เม่ือลูกคา้มาใช้บริการ พนักงานตอ้นรับตอ้งมี
กิริยาวาจาอ่อนน้อม สุภาพอ่อนโยน แสดงออกถึงความรับผิดชอบ เม่ือเกิดความผิดพลาดในการ
ให้บริการ และมีความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นท่ีวางใจได้ เช่นในการรับเงิน ทอนเงิน เก็บทิป เป็นตน้ 
รวมถึงความกระตือรือร้น และความใส่ใจในการใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วถูกตอ้ง และจดัใหมี้การ
ประชุมพนกังานทุกๆวนัก่อนเร่ิมท างานเพื่อสร้างทศันคติและขวญัก าลงัใจท่ีดีต่อการปฏิบติังานใน
ทุกๆ วนั อีกดว้ย 

ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง นั้นจะตอ้งอาศยับุคลากรเป็นตวั
ขบัเคล่ือนงานดว้ย ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบในการผลิต ถึงขั้นตอนการบริการ/เสิร์ฟอาหาร
และเคร่ืองด่ืมให้ลูกคา้ ดงันั้นบุคลากรจึงมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงาน และถือเป็นด่านหนา้ท่ี
จะตอ้งพบปะลูกคา้โดยตรงดว้ย  ทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง จึงควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
น้ีเป็นอยา่งมาก ตั้งแต่ขั้นตอนของการคดัเลือกบุคลากร ไปจนถึงการดูแลรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
ไวก้บัองคก์ร ดงัน้ี 

การคัดเลอืก  
ร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรจดัท า Job Description และ Job Specification โดยละเอียด

ส าหรับระบุลกัษณะบุคลากรแต่ละหน้าท่ี อาทิ พนกังานฝ่ายครัว ควรมีประสบการณ์ท างานอย่าง
นอ้ย 1 – 2 ปี และควรมีความรู้ในคดัเลือกวตัถุดิบเป็นอยา่งดี เช่น เน้ือปลา เส้นก๋วยเต๋ียว เป็นตน้ 

การฝึกอบรม 
ภายหลงัได้รับคดัเลือก พนักงานจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 - 2 อาทิตย ์ก่อน

การเร่ิมงานจริง โดยพนกังานจะตอ้งไดรั้บการฝึกสอนจากหัวหน้างาน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ถึงวิธีการ
ให้บริการ โดยจะตอ้งผา่นระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน จึงจะสามารถปฏิบติังานไดเ้อง นอกจากน้ี
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พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของทางร้าน รวมถึงเมนูใหม่ๆ เพื่อให้
พนกังานสามารถอธิบายขอ้มูลต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ของทางร้านให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งละเอียดถูกตอ้ง 
นอกจากนั้นร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรจดัการอบรมประจ าปี หรืออาจเรียกอีกนยัหน่ึงคือการ
พกัผ่อนประจ าปี เพื่อให้พนักงานได้ท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อเพื่มพูนความรักความสามคัคีทั้งกับ
เจา้ของกิจการและพนกังานดว้ยกนัอีกดว้ย  

การประเมินผลการท างาน 
บุคลากรทุกคนในองค์กรจะตอ้งประเมินผลการท างานซ่ึงกนัและกัน โดยจะมีการการ

ประเมินการท างานของพนกังานเพื่อให้พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการลูกคา้ โดย
ประเมินจากความรู้ความสามารถ ความพึงพอใจของหัวหน้างาน และลูกค้าผูรั้บบริการ การ
ให้บริการกบัลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค การมีอธัยาศยัไมตรีอนัดีต่อลูกคา้ การมีบุคลิกท่ีน่าเช่ือถือ
และความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น โดยอาจจดัให้มีการมอบต าแหน่งพนักงานดีเด่นประจ าเดือน 
(Employee of the Month) ในแต่ละเดือน เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับพนักงานรายอ่ืนๆ อีกทั้ งยงั
กระตุน้ให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเองในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองอีกดว้ย ทั้งน้ีพนกังานท่ีไดรั้บต าแหน่งก็จะไดรั้บรางวลัเพื่อเสริมสร้างก าลงัใจ 

การรักษาบุคลากร 
เน่ืองจากบุคลากรท่ีดีและมีคุณภาพในปัจจุบนัถือว่าหาได้ยาก ดังนั้นร้านก๋วยเต๋ียวปลา     

รสหน่ึง ควรเอาใจใส่และดูแลพนักงานให้ดีเช่นกัน โดยการให้เงินเดือนท่ีเหมาะสม มีการให ้
Incentives ต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน และจดัการประชุมในทุกเดือนเพื่อให้พนักงานสามารถ
ถ่ายทอดปัญหาและความไม่สบายใจต่างๆ ในการท างาน รวมถึงให้ความส าคญักบัพนักงานให้
เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั เน่ืองจากหากพนักงานสบายใจ ท างานอย่างมีความสุข ลูกคา้ก็จะ
ประทบัใจ และกลบัมาใช้บริการอีก กิจการก็จะมีรายได้ คือเป็นการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั
ส าหรับพนกังานก็ควรดูแลเคร่ืองแบบของตนเองให้ดูมีความเรียบร้อยอยูเ่สมอเพราะถือเป็นส่วน
หน่ึงของร้านและภาพลกัษณ์ท่ีดีของร้านดว้ย 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ   
จากการศึกษาพบว่า โดยรวมลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการ และปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบั
น้อย คือ การจดัโต๊ะให้ลูกค้านั่งได้อย่างเพียงพอ ไม่เบียดกัน ส่วนปัจจยัย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การคิดเงินได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า 
และการบรรจุอาหารลงถุง/ใส่ห่อท่ีมีความเรียบร้อย ในกรณีท่ีสั่งอาหารกลบับา้น ดงันั้นทางร้าน
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ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อาจจะพิจารณาการปรับผงัของโต๊ะท่ีนัง่ในร้านใหม่ โดยจดัให้เป็นโต๊ะเล็ก
มากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ทางร้านอาจจะน าระบบ IT เขา้มาช่วยรับ Order เพื่อให้พนักงานสามารถ
คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วยิง่ข้ึนดว้ย  
 และในช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น ช่วงเวลา 10.01 -  15.00 น. มีลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 68.75 ทาง
ร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรเพิ่มแผนกพิเศษ เพื่อรับ Order ลูกค้าท่ีสั่งกลับบ้าน พร้อมทั้งจดั
พนักงานรองรับแผนกพิเศษดงักล่าวด้วย เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงใน
ปัจจุบนัทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง มีชุดเคาน์เตอร์ก๋วยเต๋ียวเพียงชุดเดียว ดงันั้นร้านก๋วยเต๋ียว
ปลา รสหน่ึง ควรเพิ่มชุดเคาน์เตอร์ก๋วยเต๋ียว อีกหน่ึงชุดส าหรับแผนกพิเศษ ซ่ึงแผนกพิเศษน้ีเสมือน
เป็นช่องทาง Fast track  ส าหรับรองรับบริการสั่งกลบับา้นในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะ อีกทั้งใน
ช่วงเวลาปกติ ช่องทางน้ียงัเป็นการเพิ่มก าลงัการผลิตใหแ้ก่ร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ไดอี้กดว้ย 
 

 
 

ภาพที ่5.1 ชุดเคาน์เตอร์ก๋วยเต๋ียวส าหรับแผนกพิเศษ 
 
 และ จากการศึกษายงัพบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท มีระดับ
ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะปัจจยัยอ่ยดา้นการ
บรรจุอาหารลงถุง/ใส่ห่อท่ีมีความเรียบร้อย ในกรณีท่ีสั่งอาหารกลบับา้น ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของระดบั
ความพึงใจต ่ากวา่กลุ่มอ่ืนๆ ดงันั้น หากร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ตอ้งการรักษาลูกคา้ในกลุ่มน้ี ควร
มีการปรับปรังในประเด็นดงักล่าวอยา่งเร่งด่วนอีกดว้ย 
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ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
จากการศึกษาพบว่า โดยรวมลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อปัจจยัด้านการ

สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย คือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ ส่วน
ปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ไดแ้ก่ บรรยากาศของร้านท่ีเป็นกนัเองและอบอุ่น การจดัโทรทศัน์ไวใ้ห้ลูกคา้ไดช้มระหว่าง
รับประทานอาหาร ความสวยงามภายในร้านโดยรวม และการถ่ายเทอากาศท่ีดีภายในร้าน 
ตามล าดบั อาจเน่ืองจากร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง เปิดด าเนินการมาเกือบ 40 ปี ท าให้รูปแบบร้าน
ไม่ทนัสมยัเท่าท่ีควร รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือบางส่วนก็ผ่านการใช้งานมานาน ดังนั้น ทางร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรใหค้วามส าคญัเร่ืองความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้าน 
อยา่งสม ่าเสมอ โดยทางร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ควรปรับปรุงการท าความสะอาดภายในร้านให้
มากข้ึน เช่น เดิมมีการท าความสะอาดเพียงวนัละ 1 คร้ังในตอนเย็น ดังนั้นทางร้านควรก าหนด
ช่วงเวลาระหว่างวนัในการท าความสะอาดภายในร้านให้มากข้ึน อาทิเช่น ช่วงเวลา 7.45 - 8.00 น. 
เป็นการท าความสะอาดรอบท่ี 1 ช่วงเวลา 11.45 - 12.00 น. เป็นการท าความสะอาดรอบท่ี 2 
ช่วงเวลา 16.45 -17.00 น. เป็นการท าความสะอาดรอบท่ี 3 และ ช่วงเวลา 20.00 -20.15 น. เป็นการ
ท าความสะอาดรอบท่ี 4 (หลงัปิดร้าน) เป็นตน้ และควรปรับปรุงเร่ืองผงัภายในร้านใหม่ โดยจดัให้
มีท่ีนั่งอย่างเพียงพอ ไม่อึดอดั รวมถึงการเปล่ียนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในร้าน เช่น ตะเกียบ ชุด
เคร่ืองปรุงต่างๆ ท่ีหมดสภาพ เป็นตน้ เน่ืองจาก เป็นการแสดงถึงสุขอนามยัท่ีดี และท าให้ลูกคา้รู้สึก
ปลอดภยัในการมาทานอาหาร ซ่ึงน่าจะมีส่วนช่วยให้การดูแลเร่ืองความสะอาดภายในร้านท าไดง่้าย
ข้ึน อีกทั้งการใช้แนวทาง 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และ สร้างนิสัย) จะช่วยให้
พนกังานสามารถจดัการเร่ืองความสะอาดและความเป็นระเบียบของร้านไดดี้มากข้ึนดว้ย  และควร
จดัพนกังานใหมี้การเขา้ไปตรวจสอบความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษายงัพบว่า ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดและมีลูกค้า
กล่าวถึงว่าเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีทางร้านจดัไวใ้ห้บริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มลูกคา้สุภาพสตรี ทางร้านจึงควรมีการแยกห้องน ้ าชาย-หญิง และห้องน ้ าของลูกคา้
กบัพนกังานอยา่งชดัเจนไม่ปะปน ในห้องน ้ า ควรมีผูท้  าความสะอาดคอยดูแลอยูเ่สมอ ควรมีผูค้อย
เติมกอ้นดบักล่ิน หรือฉีดน ้าหอมลดกล่ินอบั และจดัใหมี้กระดาษทิชชูพร้อมอยูเ่สมอ และตกแต่งให้
มีความสวยงามดูมีรสนิยมยิง่ข้ึน  
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นอกจากนั้น จากการศึกษายงัพบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
และมากกว่า 20,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะปัจจยัยอ่ยดา้นความสะอาดของโต๊ะ-เกา้อ้ีภายในร้าน ความ
สวยงามภายในร้านโดยรวม และความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของระดบั
ความพึงใจต ่ากวา่กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า หรือ เท่ากบั 15,000 บาท ดงันั้น หากร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง ตอ้งการรักษาลูกคา้ในกลุ่มน้ี ควรมีการปรับปรุงร้านให้มีรูปแบบท่ีทนัสมยั
มากยิง่ข้ึน เพื่อใหร้้านสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งอยา่งร้านเจียงลูกช้ินปลาไดอี้กดว้ย 

อย่างไรก็ตามจากขอ้เสนอแนะในข้างตน้น้ี ผูศึ้กษาได้น าเสนอขอ้เสนอแนะตามเหตุผล
สมควร โดยค านึงถึงความเป็นไปได้เป็นหลัก เพื่อให้ ร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ สามารถน าไปปรับใชแ้ละปฏิบติัไดจ้ริงต่อไป 

 


