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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ร้านอาหารมาย 
เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้
ร้านอาหารมายเวียดนาม จ านวน 270 รายและน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีเคยมาใช้
บริการ โดยจ านวนบุคคลท่ีมาใชบ้ริการ 2-3 คน และ 4-5 คน เป็นส่วนใหญ่ ค่าใชจ่้ายต่อคนต่อคร้ัง
เฉล่ีย 100-200 บาท ความถ่ีในการใชบ้ริการส่วนใหญ่นอ้ยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง และการใชบ้ริการไม่
มีโอกาสท่ีแน่นอนข้ึนกบัความสะดวกของลูกคา้  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารมาย
เวียดนาม พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจ โดยเฉพาะปัจจยัย่อยเร่ืองเมนูอาหารท่ีมีความหลากหลาย ราคาอาหารถูกกว่าร้านอาหารอ่ืน
ในระดบัคุณภาพเดียวกนั และสถานท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้ายใกลก้บัแหล่งชุมชน 
ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ร้านอาหารมายเวียดนามมีคะแนนต ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ 
เพราะลูกคา้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิส่วนลดเท่าเทียมกบักลุ่มท่ีไดรั้บส่วนลด และไม่มีการสมคัรสมาชิก ส่วน
ปัญหาท่ีพบได้บ่อย คือ สถานท่ีจอดรถไม่มีความสะดวกและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสาขามีโค
พลาซ่าและสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ความไม่สะอาดของผกัท่ีรับประทานคู่กบัอาหาร การ
จดัท าเมนูพิเศษช่วงเทศกาลหรือการเพิ่มอาหารเมนูใหม่ๆ  
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ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to study customer satisfaction towards the services of  

My Vietnamese restaurant in Chiang Mai province.  The data was collected by 270 questionnaires 
analyzed by descriptive statistics as frequency, percentage, mode and mean.  

The study found that customer satisfaction towards services of My Vietnamese 
restaurants.  Customers usually come in groups of with 2-3 people and 4-5 people, the average 
cost per person per time is 100-200 Baht and the frequency of consuming Vietnamese food at My 
Vietnam restaurant was less than 1 time per month depending on the convenience. 

The Service Marketing Mix Factors found customer satisfaction at high level.  The 
pricing was the highest score of customer satisfaction, product, processing, physical evidence, 
place, promotion and people, respectively.  There are the most three Marketing Mix Factors 
affecting customer satisfaction, which are the clearly menus, the good quality and price, and the 
variety menus respectively.  Additionally, there are many Marketing Mix Factors that affected the 
most decision to buy Vietnamese food.  First, most factor is the fair charging system.  Second, the 
ingredients and equipment are clean.  Lastly, there are clean toilets, good tasting food and 
equitable service from the staff.  Additionally, there are three Marketing Mix Factors affecting 
customer satisfaction, which are the clearly menus, the good quality and price, and the variety 
menus respectively.  

The My Vietnamese food restaurant’s problems were found not enough parking for 
every customer, got member to receive the promotion or discounts, employee could not help 
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customer problems.  The customers felt cramped by a lot of tables.  However, a lot of tables were 
less than the customers.       

 
 
 


