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ภาคผนวก ก   
แบบสอบถาม 

 
 

เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 
 

  
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้แบบอิสระตามหลกัสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ตอ้งการน าขอ้มูลท่ีได้จากลูกคา้ไปพฒันาการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้า
แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู ้ตอบแบบสอบถาม  ดังนั้ นจึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นตามความป็นความจริงมากท่ีสุด  

ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

นางสาววมิล วมิลรัชตม์โนรม 
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
  

ค าช้ีแจงรายละเอยีดของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียว

ปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกหรือเขียนข้อความตัวเลขลงในช่องว่าง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ  
 (   )1. ชาย     (   ) 2. หญิง 
 
2. อาย ุ 
 (   )1. ต ่ากวา่ 21 ปี    (   )2. 21 – 30 ปี  
 (   )3. 31 – 40 ปี     (   )4. 41 – 50 ปี  
 (   )5. 50 ปีข้ึนไป (โปรดระบุ …………………) 
 
3. สถานภาพ 
 (   )1. โสด  (   )2. สมรส       (   )3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………) 
 
4. การศึกษาสูงสุด  
 (   )1. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  (   )2. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  
 (   )3. ปวส.หรืออนุปริญญา   (   )4. ปริญญาตรี  
 (   )5. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  
 
5. อาชีพ  
 (   )1. นกัเรียน/นกัศึกษา    (   )2. ขา้ราชการ  
 (   )3. พนกังานรัฐวสิาหกิจ   (   )4. พนกังานบริษทัเอกชน  
 (   )5. ธุรกิจส่วนตวั    (   )6. พอ่บา้น/แม่บา้น  
 (   )7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………) 
 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 (   )1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท    (   )2. 10,001 – 15,000 บาท  

(   )3. 15,001 – 20,000 บาท    (   )4. 20,001 – 25,000 บาท  
 (   )5. 25,000 บาทข้ึนไป 
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7. โดยเฉล่ียแลว้ท่านมาใชบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ บ่อยแค่ไหน 
(   )1. เดือนละคร้ังหรือต ่ากวา่    (   )2. สัปดาห์ละคร้ัง 
(   )3. 2 คร้ังต่อสัปดาห์    (   )4. 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
(   )5. มากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์  

 
8. วนัท่ีท่านมาใชบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ บ่อยท่ีสุด 

(   )1. วนัจนัทร์-วนัพฤหสับดี   (   )2. วนัศุกร์ 
(   )3. วนัเสาร์     (   )4. วนัอาทิตย ์
(   )5. วนัหยดุเทศกาล 

 
9. ช่วงเวลาท่ีท่านมาใชบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่บ่อยท่ีสุด 

(   )1. ก่อนเวลา 10.00 น.       (   )2. ช่วงเวลา 10.01-12.00 น.     
(   )3. ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น.   (   )4. ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. 

 (   )5. หลงัเวลา 18.00 น.     
 
10. บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของท่านในการเลือกใชบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รส
หน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มากท่ีสุด 

(   )1. เพื่อน/ผูร่้วมงาน     (   )2. บุคคลในครอบครัว 
(   )3. แฟน/คู่สมรส    (   )4. ตวัท่านเอง 
(   )5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………) 

 
11. ปกติท่านมกัสั่งอาหารโดยวธีิใด (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )1. ดูตามเมนู/รายการอาหาร   (   )2. สั่งตามเพื่อนแนะน า/เพื่อนร่วมโตะ๊สั่งให ้
(   )3. สั่งตามพนกังานแนะน า   (   )4. ดูจากราคาอาหารท่ีถูก 
(   )5. สั่งตามป้ายแนะน าอาหาร   (   )6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………….) 

 
12. อาหารประเภทใดท่ีท่านนิยมสั่งมารับประทาน (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )1. ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลา   (   )2. เยน็ตาโฟ 
(   )3. เกาเหลา    (   )4. ขา้วตม้ปลา/ขา้วตม้กุง้ 
(   )5. ลูกช้ินปลาลวกกบัน ้าจ้ิม   (   )6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………….) 
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13. เคร่ืองด่ืมประเภทใดท่ีท่านสั่งเป็นประจ า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   )1. น ้าเปล่า    (   )2. น ้าอดัลม  
(   )3. น ้าผลไม/้น ้าสมุนไพร  (   )4. ชา/กาแฟ 
(   )5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………….) 

 
14. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่านใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

(   )1. ต ่ากวา่ 100 บาท    (   )2. 101-200 บาท 
(   )3. 201-300 บาท    (   )4. 301-400 บาท 
(   )5. 401-500 บาท    (   )4. 500 บาทข้ึนไป 

 
15. เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (เลือกตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )1. อาหารอร่อย    (   )2. ความสะอาด 
(   )3. ราคาถูก    (   )4. ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 
(   )5. พนกังานบริการดี   (   )6. เสิร์ฟอาหารรวดเร็ว 
(   )7. ร้านมีช่ือเสียงมายาวนาน  (   )8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………….) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลา รส
หน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง : โปรดพจิารณาข้อความทีก่ าหนดให้ต่อไปนี ้แล้วท าเคร่ืองหมาย / ในช่องทีท่่านเห็นว่าตรง
กบัความพงึพอใจของท่านที่มีต่อข้อความดังกล่าว 
 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service)  
1.1. รสชาติของอาหาร      
1.2. ความสดของอาหาร      
1.3. ความสะอาดของอาหาร      
1.4. ความหลากหลายของเมนูอาหาร      
1.5. รสชาติของเคร่ืองปรุง/น ้าจ้ิม      
1.6. ความสะอาดของเคร่ืองปรุง/น ้าจ้ิม      
1.7. รสชาติของเคร่ืองด่ืม (น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ)      
1.8. ความหลากหลายของเมนูเคร่ืองด่ืม      
1.9. ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั      
1.10. ความสม ่าเสมอของคุณภาพของอาหาร      
1.11. การมีอาหารเมนูใหม่น าเสนอ      
2. ด้านราคา (Price)  
2.1. ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ      
2.2. ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูกกวา่ร้านอ่ืน      
2.3. การมีป้ายราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีชดัเจน      
2.4. การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาใหเ้ลือก
เช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้ 

     

2.5. ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย      
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

3. ด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
3.1. ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา      
3.2. ความใกลแ้หล่งชุมชน       
3.3. ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้าน
ขายยา เป็นตน้ 

     

3.4. การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ      
3.5. เวลาเปิด-ปิดท่ีเหมาะสม      
3.6. การมีบริการสั่งซ้ือผา่นทางโทรศพัท ์      
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
4.1. การโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน      
4.2. การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม      
4.3. การจดัน ้าชาไวใ้หบ้ริการฟรี      
4.4. การแถมน ้าแขง็เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม       
4.5. การใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน       
5.ด้านบุคลากร (People)  
5.1. พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ       
5.2. พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

     

5.3. พนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม      
5.4. พนกังานใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว      
5.5. พนกังานสามารถแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืมไดเ้ป็น
อยา่งดี 

     

5.6. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค       
5.7.พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้ทนัที
เม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)  
6.1. การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน      
6.2. การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้      
6.3. การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีสั่ง 
ไม่ผดิพลาด  

     

6.4. การคิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด      
6.5. การคิดเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้      
6.6. การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่เบียดกนั      
6.7. การบรรจุอาหารลงถุง/ใส่ห่อท่ีมีความเรียบร้อย ใน
กรณีท่ีสั่งอาหารกลบับา้น 

     

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
7.1. ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน       
7.2. ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม      
7.3. ความสะอาดของโตะ๊-เกา้อ้ีภายในร้าน      
7.4. ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม      
7.5. การจดัวางชุดเคร่ืองปรุง ชอ้นส้อม ไมจ้ิ้มฟัน และ
กระดาษเช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย 

     

7.6. ความสวยงามภายในร้านโดยรวม        
7.7. การถ่ายเทอากาศท่ีดีภายในร้าน      
7.8. การจดัโทรทศัน์ไวใ้หลู้กคา้ไดช้มระหวา่ง
รับประทานอาหาร 

     

7.9. ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ      
7.10. บรรยากาศของร้านท่ีเป็นกนัเองและอบอุ่น      
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 
 
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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 เร่ิมก่อตั้ง เดือน กนัยายน พ.ศ. 2520 โดยนายวินิจ วิมลรัชตม์โนรม เปิดด าเนินการ โดยใช้
ช่ือร้านรสหน่ึง บนถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ด าเนินการขาย
ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลาและเยน็ตาโฟ โดยมีการผลิตและสินคา้เป็นลูกช้ินปลา เก้ียวปลา ปลาแท่ง เส้น
ปลา ซ่ึงผลิตภัณฑ์ทั้ งหมด ทางร้านท าการผลิตเองทุกอย่างโดยใช้สูตรโบราณท่ีสืบทอดกันมา
โดยเฉพาะ โดยสั่งวตัถุดิบมาจากสะพานปลากรุงเทพฯ ระยะแรก เร่ิมกิจการโดยมีเพียง 1 คูหา
เท่านั้น ต่อมา ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกคา้ทั้งในส่วนข้าราชการ พนักงานบริษทั รวมไปถึง 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยเพาะ ชาวจีน ฮ่องกง ท าให้กิจการเติบโต เพิ่มข้ึน เป็น 2 คูหา เพื่อให้
กิจการสามารถรองรับจ านวนลูกคา้ไดเ้พิ่มข้ึน 
 จุดแข็งของร้านรสหน่ึง 
 ในสมยัก่อนนั้นการเดินทางและการขนส่งต่างๆตอ้งใชเ้วลานาน ท าใหผ้ลิตภณัฑทุ์กอยา่งท่ี
เป็นของทะเล ร้านคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ ของทุกร้านไม่สามารถรักษาความสดใหม่ไวไ้ด ้ท าให้การ
บริโภคปลาและของทะเลต่างๆไม่สดและมีกล่ินคาว จากปัญหาดงักล่าว ทางร้านรสหน่ึงโดยคุณ
วินิจจึงได้ต่อรองกับบริษัท และ การขนส่ง เพื่อเน้นความสดของวตัถุดิบเป็นส าคัญ โดยการ
แกปั้ญหา จากการบรรจุหีบห่อ โดยให้บริษทัขนส่งท าการบรรจุหีบห่อให้ดี มีการควบคุมอุณหภูมิ
ให้เยน็ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสดของวตัถุดิบไดต้ลอดการเดินทาง จนมาถึงจงัหวดัเชียงใหม่ ท า
ให้ทางร้านรสหน่ึงไดรั้บวตัถุดิบ วนัต่อวนัจึงสามารถผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ี มีความใหม่สดตลอดเวลา 
เพื่อให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ มีความพึงพอใจต่อสินคา้ ท าใหเ้ป็นท่ียอมรับของคนในจงัหวดัเชียงใหม่
และนักท่องเท่ียว ข้าราชการท่ียา้ยมาในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ร้านรสหน่ึง
สามารถสร้างช่ือเสียงไดใ้นเวลาไม่นานนกั 
การด าเนินงาน 

                ทางร้านรสหน่ึงด าเนินงานโดยคุณวนิิจ วมิลรัชตม์โนรม มาตลอดระยะเวลา กวา่ 30 ปี 
และมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยเพิ่มเมนูใหม่ๆ ให้กบัทางร้านเสมอ เช่น ก๋วยเต๋ียวปลา เยน็ตาโฟ 
ขา้วตม้ปลา ขา้วตม้กุง้ ตม้ย  าหมอ้ไฟ เป็นตน้  ทางร้านบริหารงานดว้ยระบบเครือญาติ และ มีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการได้รับความพึงพอใจเม่ือมาใช้
บริการนัน่เอง 
สถานท่ีตั้ง 

ถนนเจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เวลาด าเนินการ  ทุกวนั 8:00-22:00 น. 

 

ภาคผนวก ข 

ประวตัิร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง 
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ผลติภัณฑ์ร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง 
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แผนทีก่ารเดินทาง 
 

         
 

                              ทีต่ั้งของร้าน         แผนทีก่ารเดินทาง 
 

ร้านตั้งอยูบ่นถนนเจริญประเทศ ตรงขา้มโรงแรมเพชรงาม 

เดินทางจากถนน Night Bazar เล้ียวซา้ยเพื่อเขา้สู่ถนนเจริญประเทศ จากนั้น วิง่มาตามถนน 
ประมาณ 200 เมตร ร้านตั้งอยูท่างดา้นซา้ยมือ ตรงขา้ม โรงแรมเพชรงาม จ.เชียงใหม่ 
 

  
 

                                         ป้ายหน้าร้าน 



  
130 

 

 
 

บรรยากาศภายในร้าน 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-สกุล   นางสาววมิล วมิลรัชตม์โนรม 
 
วนั เดือน ปีเกดิ  12 เมษายน 2514 
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  
 ปีการศึกษา 2532 
   ส าเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
   มหาวทิยาลยัพายพั ปีการศึกษา 2536 
 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จ  ากดั 
   พ.ศ. 2551 – 2552 ผูจ้ดัการ บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
   พ.ศ. 2549 - 2551 พนกังานขายบริษทั เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 

 


