
 
บทที ่4  

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของร้านอาหารมายเวียดนาม 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2   พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหาร 
ส่วนท่ี 5 ปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนาม และขอ้เสนอแนะ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 93 34.4 
หญิง 177 65.6 
รวม 270 100.0 
   

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.6 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 34.4 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
 

กลุ่มอายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั20 ปี  18 6.7 
21-30 ปี 136 50.7 

31-40 ปี  49 18.3 
41-50 ปี  31 11.6 
51-60 ปี  29 10.8 
ตั้งแต่ 61 ปีขั้นไป   5 1.9 

รวม 268 100.0 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 50.7 
รองลงมาคือ อาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี ต ่ากว่าอาย ุ20 ปี และ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.3 11.6 10.8 6.7 และ 1.9 ตามล าดบั     
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 29 11.7 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 173 69.8 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 46 18.5 

รวม 248 100.0 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมี
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 69.8 รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 18.5 และ 11.7 
ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

กลุ่มอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 78 29.2 
พนกังานเอกชน 67 25.1 

นกัเรียน/นกัศึกษา 54 20.2 
ธุรกิจส่วนตวั 36 13.5 
รับจา้งทัว่ไป 15 5.6 
อ่ืนๆ(เช่น พอ่บา้น/แม่บา้นเกษียณอาย)ุ 17 6.3 

รวม 267 100.0 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มอาชีพในสังกดัราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ท่ีมีจ านวนผูต้อบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ กลุ่มพนกังานเอกชน นกัเรียน/นกัศึกษา 
ธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป และอ่ืนๆ (พ่อบา้น/แม่บา้น กลุ่มเกษียณอาย)ุ คิดเป็นร้อยละ 25.1 20.2 
13.5 5.6 และ 6.3 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้
 

ระดับรายได้ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 5,000 บาท 16 5.9 
5,001-10,000 บาท 84 31.1 
10,001-15,000 บาท 72 26.7 
15,001-20,000 บาท 30 11.1 
20,001-25,000 บาท 23 8.5 
25,001-30,000 บาท 24 8.9 
มากกวา่ 30,000 บาท 21 7.8 

รวม 270 100.0 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ระดบัรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มท่ีมีระดบัรายได ้
5,001-10,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีระดับรายได ้
10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 25,001-30,000 บาท 20,001-25,000 บาท มากกว่า 30,000 
บาท และไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.7 11.1 8.9 8.5 7.8 และ 5.9 ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมของผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการร้านอาหารมายเวยีดนาม 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการมาใชบ้ริการ 
 

การมาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

มาใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนามคร้ังแรก 71 26.6 

เคยมาใชบ้ริการ (มากกวา่ 1 คร้ัง) 199 73.4 

รวม 270 100.0 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 26.6 มาใชบ้ริการเป็นคร้ังแรก ส่วน

กลุ่มท่ีเคยมาใชบ้ริการแลว้ ร้อยละ 73.4 
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ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามร้านอาหารเวียดนามท่ี
รับประทานบ่อยท่ีสุด 

 

ร้านอาหารเวยีดนามทีรั่บประทานบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

มายเวยีดนาม 133 49.3 

วีทีแหนมเนือง 69 25.6 

มาดามเอ่ียน 48 17.8 

อ่ืนๆ 20 7.4 

รวม 270 100.0 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ร้านอาหารเวียดนามท่ีไปรับประทานบ่อยท่ีสุดคือ ร้านอาหาร
มายเวียดนาม ร้อยละ 49.3 รองลงมาคือ ร้านวีทีแหนมเนือง และร้านมาดามเอ๋ียน คิดเป็นร้อยละ 
25.6 และ 17.8 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการรับประทาน

อาหารเวียดนาม 
 

ความถี่ในการรับประทานอาหารเวยีดนาม จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 146 54.1 

เดือนละ2-3คร้ัง 83 30.7 

สัปดาห์ละ1คร้ัง 12 4.4 

มากกวา่สปัดาห์ละคร้ัง 6 2.2 

อ่ืนๆ 23 8.5 

รวม 270 100.0 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับประทานอาหารเวียดนามโดย

เฉล่ียนอ้ยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ เดือนละ 2-3คร้ัง สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
และ มากกวา่สปัดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30.7 4.4 และ 2.2 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีรับประทานอาหาร
บ่อยท่ีสุด 

 

วนัทีรั่บประทานอาหารเวยีดนามบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

จนัทร์-พฤหสับดี 35 13.0 

ศุกร์ 18 6.7 

เสาร์ 6 2.2 

อาทิตย ์ 20 7.4 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 11 4.1 

ไม่แน่นอน 180 66.7 

รวม 270 100.0 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวนัท่ีไปรับประทานอาหาร

เวียดนามท่ีแน่นอน ร้อยละ 66.7 ส่วนวนัท่ีมีการตอบสูงสุดคือช่วงวนัจนัทร์ถึงพฤหัสบดี ร้อยละ 
13.0 รองลงมาคือ วนัอาทิตย ์วนัศุกร์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์และวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 7.4  6.7  4.1 
และ 2.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเวลาท่ีมารับประทาน

อาหารเวียดนามบ่อยสุด 
 

เวลาทีม่ารับประทานอาหารเวยีดนามบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
10.00-13.00น. 51 18.9 

13.01-16.00น. 36 13.3 

16.01-19.00น. 112 41.5 

19.01-22.00น. 60 22.2 

อ่ืนๆ 11 4.1 

รวม 270 100.0 
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จากตารางท่ี 10 พบว่า ช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมารับประทานอาหารเวียดนาม
มากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 16.01-19.00น. ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 19.01-22.00น. 10.00-
13.00น. 13.01-16.00น. และอ่ืนๆ (ไม่มีเวลาท่ีใชบ้ริการแน่นอนข้ึนอยู่กบัโอกาส) คิดเป็นร้อยละ 
22.2 18.9 13.3 และ 4.1 ตามล าดบั 

 
ตารางที่  11  แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบในการ

รับประทานอาหาร 
 

รูปแบบในการรับประทานอาหาร จ านวน ร้อยละ 

นัง่รับประทานในร้าน 182 68.2 

ซ้ือกลบับา้น 17 6.4 

ทั้งสองแบบ 68 25.5 

รวม 267 100.0 
 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับประทานท่ีร้าน ร้อยละ 68.2 
รองลงมาคือ ทั้งซ้ือกลบับา้นและนั่งรับประทาน และซ้ือกลบับา้น คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ 6.4 
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีไปใชบ้ริการดว้ย 
 

บุคคลทีไ่ปใช้บริการที่ร้านอาหารมายเวียดนามด้วย จ านวน ร้อยละ 

คนเดียว 15 5.6 

สมาชิกในครอบครัว 91 33.8 

แฟน/คู่รัก 27 10.0 

เพื่อน 131 48.7 

อ่ืนๆ 5 1.9 

รวม 269 100.0 
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จากตารางท่ี 12 พบวา่ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนามดว้ย พบว่า ไปกบั
เพื่อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.7 รองลงมาคือ ไปกบัสมาชิกในครอบครัว แฟน/คู่รัก และไปคน
เดียว คิดเป็นร้อยละ 33.8 10.0 และ 5.6 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนบุคคลท่ีมกัจะไป

รับประทานอาหารเวียดนาม 
 

จ านวนบุคคลทีมั่กจะไปรับประทานอาหารเวยีดนามด้วยกนั จ านวน ร้อยละ 
1คน 10 3.7 

2 - 3 คน 107 39.6 

4 – 5 คน 94 34.8 

มากกวา่ 5 คน 59 21.9 

รวม 270 100.0 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจะไปรับประทานอาหารกบับุคคลอ่ืน

จ านวน 2 - 3 คน มากท่ีสุด ร้อยละ 39.6 รองลงมาคือ 4 - 5 คน มากกว่า 5 คน และไปคนเดียว      
ร้อยละ 34.8 21.9 และ 3.7 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนต่อ

คร้ังในการรับประทานอาหารเวียดนาม 
 

ค่าใช้จ่ายต่อคนทีใ่ช้ในการรับประทานอาหารเวยีดนามต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100 บาท 13 4.8 

100-150 บาท 98 36.3 

151-200 บาท 86 31.9 

201-300 บาท 57 21.1 

อ่ืนๆ(ไม่แน่นอน บางคร้ังมีคนเล้ียง) 16  5.9 

รวม 270 100.0 
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จากตารางท่ี 14 พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม มีค่าใชจ่้ายต่อคนท่ีใชใ้นการรับประทาน
อาหารเวียดนามต่อคร้ัง เฉล่ีย 100-150 บาท ร้อยละ 36.3 รองลงมาคือ 151-200 บาท 201-300 บาท 
อ่ืนๆ (ไม่แน่นอน มีคนเล้ียง) และนอ้ยกวา่ 100 บาท ร้อยละ 31.9  21.1  5.9 และ 4.8 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสท่ีรับประทาน

อาหาร 
 

โอกาสทีรั่บประทานอาหารเวยีดนาม จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีโอกาสพิเศษ 187 69.3 

รับประทานอาหารนอกบา้นกบับุคคลในครอบครัว 68 25.2 

เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้ 32 11.9 

เล้ียงฉลองในโอกาสส าคญั 20 7.4 
 

จากตารางท่ี 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสพิเศษในการ
รับประทานอาหารเวียดนาม ร้อยละ 69.3 รองลงมาคือ รับประทานอาหารนอกบา้นร่วมกบับุคคล
ในครอบครัว  เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้ และเล้ียงฉลองในโอกาสส าคญั ร้อยละ 25.2  11.9 และ 7.4 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางท่ีรู้จกัร้านอาหาร

มายเวียดนาม 
 

ช่องทางทีรู้่จักร้านอาหารมายเวยีดนาม จ านวน ร้อยละ 

สถานท่ีตั้งร้าน 144 53.3 

ผูอ่ื้นแนะน า 131 48.5 
แผน่พบั โฆษณา 38 14.1 

นิตยสาร 7 2.6 

เวบ็ไซต ์ 5 1.9 
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จากตารางท่ี 16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัร้านอาหารมายเวียดนามจากสถานท่ีตั้ง
ของร้านมากท่ีสุด ร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ ผูอ่ื้นแนะน า แผ่นพบัโฆษณา นิตยสาร และเวบ็ไซด ์
ร้อยละ 48.5  14.1  2.6 และ 1.9 ตามล าดบั  

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านมายเวยีดนามในจังหวดัเชียงใหม่ 

จากการศึกษาความพึงพอใจทั้ง 7 ดา้น ในส่วนน้ีจะน าเสนอคะแนนเฉล่ียของความพึง
พอใจและระดบัความพึงพอใจท่ีไดจ้ากการแปลค่าของคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจ ในแต่ละ
ปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาด และคะแนนเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 
ปัจจยัดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์10 ปัจจยัยอ่ย 
2. ปัจจยัดา้นราคา 5 ปัจจยัยอ่ย 
3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 6 ปัจจยัยอ่ย 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 5 ปัจจยัยอ่ย 
5. ปัจจยัดา้นบุคคล 6 ปัจจยัยอ่ย 
6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 10 ปัจจยัยอ่ย 
7. ปัจจยัดา้นกระบวนการ 6 ปัจจยัยอ่ย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 

ตารางที่ 17 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
คะแนนความพงึพอใจ(ระดบัความพงึพอใจ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 
1.คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้ 3.85 3.73 3.76 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
2. รสชาติของอาหาร 3.87 3.71 3.76 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3. ความสะอาดของอาหาร 3.81 3.78 3.76 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
4. ความสดใหม่ของอาหาร 3.82 3.80 3.71 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
5. ขนาดของอาหารแต่ละเมนู 3.67 3.88 3.78 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
6. ความสวยงามน่ารับประทาน 3.63 3.56 3.50 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
7. ความหลากหลายของอาหารท่ีให้
เลือกรับประทาน 

3.83 3.90 3.76 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
8. อาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ 

3.82 3.85 3.71 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
9. มีรายการอาหารใหม่น าเสนอ 3.39 3.44 3.44 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
10.ช่ือเสียงของร้านอาหารมาย
เวียดนาม 

3.61 3.63 3.61 3.62 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.73 3.73 3.68 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 17 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทาง

การตลาดในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ความหลากหลาย
ของอาหารท่ีมีให้เลือกรับประทานมีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.83 คะแนน (ระดบัมาก) 
รองลงมาคือ อาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 3.80 คะแนน (ระดบัมาก) 
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คุณภาพของวตัถุดิบ รสชาติอาหาร ความสะอาดของอาหาร และความสดใหม่ของอาหาร 3.78 
คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ขนาดของอาหารแต่ละเมนู 3.77 คะแนน (ระดบัมาก) ช่ือเสียงของ
ร้านอาหารมายเวียดนาม 3.62 คะแนน (ระดบัมาก) ความสวยงามน่ารับประทาน 3.56 คะแนน 
(ระดบัมาก) และมีรายการอาหารใหม่น าเสนอ 3.42 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั หากพิจารณา
ตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นช่วง  
3.39-3.87 คะแนน โดยปัจจยัย่อยท่ีมีลกัษณะเด่นประกอบดว้ย รสชาติของอาหาร 3.87 คะแนน 
(ระดบัมาก) คุณภาพของวตัถุดิบ 3.85 คะแนน (ระดบัมาก) ความหลากหลายของอาหารท่ีให้เลือก
รับประทาน 3.83 คะแนน (ระดบัมาก) ความสดใหม่ของอาหารและอาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ 3.82 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ความสะอาดของอาหาร 3.81 คะแนน 
(ระดบัมาก)  ขนาดของอาหารแต่ละเมนู 3.67 คะแนน (ระดบัมาก) ความสวยงามน่ารับประทาน 
3.63 คะแนน (ระดบัมาก) และช่ือเสียงของร้านอาหารมายเวียดนาม  3.61 คะแนน (ระดบัมาก) มี
รายการอาหารใหม่มาน าเสนอ 3.39 คะแนน (ระดบัปานกลาง) ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.44-3.90 คะแนน 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีลกัษณะเด่นประกอบดว้ยความหลากหลายของอาหารท่ีใหเ้ลือกรับประทาน 3.90 
คะแนน (ระดบัมาก) ขนาดของอาหารแต่ละเมนู 3.88 คะแนน (ระดบัมาก) อาหารท่ีเตรียมมีความ
เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 3.85 คะแนน (ระดบัมาก) ความสดใหม่ของอาหาร 3.80 
คะแนน (ระดบัมาก) ความสะอาดของอาหาร 3.78 คะแนน (ระดบัมาก) คุณภาพของวตัถุดิบ 3.73
คะแนน (ระดบัมาก) รสชาติของอาหาร 3.71 คะแนน (ระดับมาก) ช่ือเสียงของร้านอาหารมาย
เวียดนาม 3.63 คะแนน (ระดบัมาก) ความสวยงามน่ารับประทาน 3.56 คะแนน (ระดบัมาก) และ
การเพิ่มรายการอาหารใหม่ 3.44 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั  

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.44-3.78  
คะแนน โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีลกัษณะเด่นประกอบดว้ยขนาดของอาหารแต่ละเมนู 3.78 คะแนน (ระดบั
มาก) คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใช้กับรสชาติของอาหารและความสะอาดของอาหารความ
หลากหลายของอาหารท่ีให้เลือกรับประทาน 3.76 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ความสดใหม่ของ
อาหารกบัอาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 3.71 คะแนน (ระดับมาก) 
ช่ือเสียงของร้านอาหารมายเวียดนาม 3.61 คะแนน (ระดบัมาก) ความสวยงามน่ารับประทาน 3.50 
คะแนน (ระดบัมาก) และการเพิ่มรายการอาหาร 3.44 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั  

จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า สาขาหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสาขาแม่วงัมีคะแนนเฉล่ีย 3.73 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ส่วนสาขามี
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โชคพลาซ่ามีคะแนนเฉล่ีย 3.68 คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคะแนนสูงสุดของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑคื์อ ความหลากหลายของอาหารท่ีมีให้เลือกรับประทาน 3.83 
คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ มีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ มีคะแนน
เฉล่ีย 3.80 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั ส่วนหัวขอ้ท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียต ่าสุดคือ การเพิ่ม
รายการอาหารใหม่มาน าเสนอ 3.42 คะแนน (ระดบัมาก) 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีเป็น
ลกัษณะเด่นของร้านอาหารมายเวียดนามคือ มีเมนูอาหารท่ีหลากหลาย และมีปริมาณอาหารท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ แต่กลุ่มลูกคา้ก็ตอ้งการให้มีเมนูอาหารใหม่เพื่อมาน าเสนอให้
ลูกคา้ไดรั้บประทานอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
 

ตารางที่ 18 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพงึพอใจต่อปัจจยัดา้นราคาจ าแนกตาม
สถานท่ีตั้งของร้าน  

 

ปัจจัยด้านราคา 
คะแนนความพงึพอใจ(ระดบัความพงึพอใจ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.มีราคาท่ีถกูกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบั
เดียวกนั 

3.70 3.90 3.78 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
2.มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.83 3.96 3.78 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.มีเมนูบอกรายการอาหารอยา่งชดัเจน 3.87 4.02 3.82 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
4.มีการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน 3.66 3.55 3.68 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
5.สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 3.61 3.55 3.64 3.61 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.73 3.80 3.74 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
จากตารางท่ี 18 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทาง

การตลาดในปัจจยัดา้นราคา พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุดคือมีเมนู
บอกรายการอาหารอยา่งชดัเจน 3.90 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
3.86 คะแนน (ระดบัมาก) ราคาถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั 3.79 คะแนน (ระดบัมาก) 
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ส่วนการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน 3.66 คะแนน (ระดบัมาก) และเร่ืองท่ีมีระดบัคะแนนความ
พึงพอใจเฉล่ียต ่าสุดคือ การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 3.61 คะแนน (ระดบัมาก) เม่ือพิจารณาแยกตาม
สาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นช่วง  
3.61-3.87 คะแนนโดยปัจจยัย่อยดา้นราคาในหัวขอ้การมีป้ายเมนูบอกรายการอาหารอย่างชดัเจน 
3.87 คะแนน (ระดบัมาก)  มีระดบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.83 คะแนน (ระดบัมาก)  และมีราคา
ท่ีถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั 3.70 คะแนน (ระดบัมาก)  เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีลกัษณะเด่น
ในสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส่วนการแสดงราคาติดบนผนังขา้งร้าน 3.66 คะแนน (ระดบั
มาก)  และการสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 3.61 คะแนน (ระดบัมาก)  ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.55-4.02 คะแนน 
โดยปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีเมนูบอกรายการอาหารอย่างชัดเจน 4.02 
คะแนน (ระดบัมาก) มีระดบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.96 คะแนน (ระดบัมาก)  และ มีราคาท่ีถูก
กว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั 3.90 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั ส่วนการแสดงราคาติด
บนผนงัขา้งร้านและสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิตโดยมีระดบัคะแนนความพึงพอใจต ่าท่ีสุด 
3.55 คะแนน (ระดบัมาก)   

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.64-3.82 
คะแนน โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีเมนูรายการอาหารอยา่งชดัเจนเป็นลกัษณะเด่นของสาขามีระดบั
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.82 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมา คือมีราคาท่ีถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมี
คุณภาพระดบัเดียวกนัและระดบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.78 
คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ส่วนการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน 3.68 คะแนน (ระดบัมาก) และ
การสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 3.64  คะแนน (ระดบัมาก)  ตามล าดบั 

จากการศึกษาปัจจยัดา้นราคาในแต่ละปัจจยัยอ่ย จ าแนกตามสาขาต่างๆของร้านอาหาร
มายเวียดนาม  พบว่า สาขาแม่วงัมีระดบัคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจสูงสุด 3.80 คะแนน (ระดบั
มาก )  รองลงมา คือ  สาขา มี โชคพลา ซ่ า  3 . 7 4  คะแนน  ( ระดับมาก )  และสาขาหน้ า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.73 คะแนน (ระดบัมาก)  ตามล าดบั 

ถา้พิจารณาคะแนนภาพรวมของร้านอาหารมายเวียดนามในแต่ละปัจจยัยอ่ยดา้นราคา 
พบว่า  การมีเมนูบอกรายการอาหารอย่างชดัเจนเป็นปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียของความพึง
พอใจสูงสุด 3.90 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.86 คะแนน 
(ระดบัมาก)   และมีราคาถูกกว่าร้านอาหารอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั 3.79 คะแนน (ระดบัมาก) 
ตามล าดบั ส่วนการแสดงป้ายราคาติดบนผนงัขา้งร้าน 3.66 คะแนน (ระดบัมาก)  และการช าระเงิน
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ดว้ยบตัรเครดิต 3.61 คะแนน (ระดบัมาก) เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียนอ้ย
กวา่ในปัจจยัยอ่ยอ่ืนๆในปัจจยัราคา  

 
ตารางที่ 19 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 

จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 
 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
คะแนนความพงึพอใจ(ระดบัความพงึพอใจ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 
1.ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง 

3.62 3.85 3.53 3.61 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นได ้ง่าย 3.56 3.95 3.56 3.60 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละ จดัส่ง
ถึงท่ี 

3.44 3.55 3.44 3.45 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.มีบริการจองโต๊ะ 3.46 3.35 3.42 3.43 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.วนัเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการมีความ
เหมาะสม 

3.63 3.70 3.58 3.62 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.สถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 3.20 3.85 3.40 3.35 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ภาพรวม 
3.49 3.71 3.49 3.51 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
จากตารางท่ี 19 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทาง

การตลาดในปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่าย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย
สูงสุดคือ วนัเวลาเปิด-ปิดให้บริการมีความเหมาะสม มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.62 คะแนน (ระดบั
มาก) รองลงมาคือ ท่ีตั้งของร้านอยู่ในท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 3.61 คะแนน (ระดบัมาก) ท่ีตั้ง
ของร้านสามารถสังเกตไดง่้าย 3.60 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนการบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละ
จดัส่งถึงท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.45 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนการมีบริการจองโต๊ะ มีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.43 คะแนน (ระดบัมาก) และส่วนสถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอมีระดบัคะแนนเฉล่ีย
ต ่าสุด 3.35 คะแนน (ระดบัปานกลาง) พิจารณาตามสาขาไดผ้ลดงัน้ี 
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สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นช่วง  
3.20-3.63 คะแนนโดยปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ วนัเวลา
เปิด-ปิด มีความเหมาะสม มีคะแนนความพึงพอใจ 3.63 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือสถาน
ท่ีตั้ งร้านอยู่ในท่ีตั้ งสะดวกต่อการเดินทาง 3.62 คะแนน (ระดับมาก) ท่ีตั้ งของร้านสามารถ
สงัเกตเห็นไดง่้าย 3.56 คะแนน (ระดบัมาก) มีบริการจองโตะ๊ 3.46 คะแนน (ระดบัมาก) มีบริการรับ
ซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี 3.44 คะแนน (ระดบัมาก) และปัจจยัยอ่ยเร่ืองสถานท่ีจอดรถมีอยา่ง
เพียงพอมีระดบัคะแนนต ่าสุด 3.20 คะแนน (ระดบัปานกลาง)  

สาขาแม่วงั พบวา่ ระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.35-3.95 คะแนน โดย
ปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นลกัษณะเด่นคือ สถานท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย 
3.95 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทางกบัสถานท่ีจอดรถมีความ
เพียงพอ 3.85 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั วนัเวลาเปิดปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม 3.70 คะแนน 
(ระดบัมาก) มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี 3.55 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัย่อย
เร่ืองการมีบริการจองโต๊ะเป็นหวัขอ้ท่ีมีระดบัคะแนนต ่าสุด 3.35 คะแนน (ระดบัปานกลาง) 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.40-3.58 
คะแนน โดยปัจจัยย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีคะแนนสูงสุดของสาขาคือ เวลาเปิด-ปิดมีความ
เหมาะสม 3.58 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือสถานท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย 3.56 
คะแนน (ระดบัมาก) ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง 3.53 คะแนน (ระดบัมาก) มีบริการรับซ้ือ
ทางโทรศพัทแ์ละบริการจดัส่งถึงท่ี 3.44 คะแนน (ระดบัมาก) มีบริการจองโตะ๊ 3.42 คะแนน (ระดบั
มาก) และส่วนปัจจยัยอ่ยเร่ืองสถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด 3.40 คะแนน 
(ระดบัมาก)  

จากการศึกษาปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายในแต่ละปัจจยัยอ่ยจ าแนกตามสาขาต่างๆของ
ร้านอาหารมายเวียดนาม  พบว่า สาขาแม่วงัมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3.71 คะแนน (ระดบัมาก) 
ส่วนสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสาขามีโชคพลาซ่ามีคะแนนความพึงพอใจ 3.49 คะแนน 
(ระดบัมาก) เท่ากนั จะเห็นว่าระดบัคะแนนความพึงพอใจของปัจจยัการจดัจ าหน่ายมีระดบัคะแนน
ในแต่ละปัจจยัย่อยแตกต่างกนัตามสาขา เพราะสถานท่ีตั้งของร้านและขอ้จ ากดัเร่ืองลกัษณะของ
พื้นท่ีและท่ีจอดรถ เช่น สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะมีขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ีจอดรถท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั  ส่วนสาขาแม่วงัจะมีพื้นท่ีส าหรับจอดรถท่ีมีความเพียงพอมากท่ีสุดใน 3 สาขา      
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ตารางที่ 20 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดจ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
คะแนนความพงึพอใจ(ระดบัความพงึพอใจ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 
1.มีบทความแนะน าร้าน 3.26 3.45 3.32 3.30 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.มีการโฆษณาในส่ือต่างๆเช่น เวบ็
ไซด ์นิตยสาร 

3.17 3.45 3.38 3.31 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.มีการสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อไดรั้บ
สิทธิพิเศษต่างๆ 

3.11 3.37 3.37 3.28 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.มีการลดราคาและใหข้องแถม 3.08 3.30 3.32 3.23 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.มีการท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล 3.04 3.18 3.24 3.16 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ภาพรวม 
3.13 3.35 3.33 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 20 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การมี
โฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์นิตยสาร 3.31 คะแนน (ระดบัปานกลาง) รองลงมาคือ มีบทความ
แนะน าร้าน 3.30 คะแนน (ระดบัปานกลาง)  การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ 3.28 
คะแนน (ระดบัปานกลาง) การลดราคาและใหข้องแถม 3.23 คะแนน (ระดบัปานกลาง) และการท า
เมนูพิเศษในช่วงเทศกาล 3.16 คะแนน (ระดบัปานกลาง) ตามล าดบั พิจารณาตามสาขาไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นช่วง  
3.04-3.26 คะแนน (ระดบัปานกลาง) โดยปัจจยัยอ่ยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ มีบทความแนะน าร้าน 
3.26 คะแนน (ระดบัปานกลาง) รองลงมาคือ การมีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์นิตยสาร 3.17 
คะแนน (ระดบัปานกลาง) การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ 3.11 คะแนน (ระดบั
ปานกลาง) การลดราคาและให้ของแถม 3.08 คะแนน (ระดบัปานกลาง) และการท าเมนูพิเศษ
ในช่วงเทศกาล 3.04 คะแนน (ระดบัปานกลาง) ตามล าดบั 



 

 

32 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.18-3.45 คะแนน มี
ระดบัคะแนนอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ มีบทความ
แนะน าร้าน และการมีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์นิตยสาร 3.45 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั
รองลงมาคือ การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ 3.37 คะแนน (ระดบัปานกลาง) การ
ลดราคาและใหข้องแถม 3.30 คะแนน (ระดบัปานกลาง) และการท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล 3.18 
คะแนน (ระดบัปานกลาง) ตามล าดบั 

สาขามีโชคลาซ่า  พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.24-3.38 มี
ระดับคะแนนในระดับปานกลางทุกปัจจยัย่อย โดยปัจจยัย่อยท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การมี
โฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์นิตยสาร 3.38 คะแนน (ระดบัปานกลาง) รองลงมาคือ การสมคัร
เป็นสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ 3.37 คะแนน (ระดบัปานกลาง) การลดราคาและใหข้องแถม
กบัมีบทความแนะน าร้าน 3.32 คะแนน (ระดบัปานกลาง) เท่ากนั และในการท าเมนูพิเศษในช่วง
เทศกาล 3.24 คะแนน (ระดบัปานกลาง) 

จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า สาขา
แม่วงัมีระดบัคะแนนสูงสุด 3.35 คะแนน (ระดบัปานกลาง) รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า และ
สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.33 คะแนน (ระดบัปานกลาง) และ 3.13 คะแนน (ระดบัปาน
กลาง) ตามล าดบั จากระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเห็นวา่ระดบัความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยใน
ดา้นการส่งเสริมการตลาดจะมีระดบัคะแนนเฉล่ียระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่เพราะร้านอาหาร
มายเวียดนามไม่ไดมี้การจดัท าการส่งเสริมการตลาดมากนัก จะมีเพียงสาขาแม่วงัท่ีมีการจดัท า
ส่วนลดให้กบัลูกคา้ท่ีท างานบริเวณใกลเ้คียงกบัร้านมายเวียดนามในสาขาดงักล่าวท่ีไดรั้บส่วนลด 
10 เปอร์เซ็นต ์แต่จากการให้ส่วนลดในสาขาแม่วงั ท าให้มีลูกคา้บางกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บส่วนลด เช่น
นกัศึกษาท่ีใชบ้ริการในสาขาดงักล่าวใหข้อ้เสนอแนะวา่ควรท่ีจะใหส่้วนลดกบันกัศึกษาดว้ย  
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ตารางที่ 21 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคคลจ าแนก
ตามสถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัยทางด้านบุคคล 
คะแนนความพงึพอใจ(ระดบัความพงึพอใจ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 
1. พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส 3.29 3.66 3.50 3.48 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
2.พนกังานมีมารยาท 3.40 3.73 3.49 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาของลกูคา้ 

3.31 3.61 3.50 3.47 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจใน
การบริการ 

3.44 3.63 3.42 3.50 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลกูคา้
ไดเ้ขา้ใจ 

3.44 3.68 3.34 3.49 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.มีจ านวนพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 3.42 3.58 3.38 3.46 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.38 3.65 3.44 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
จากตารางท่ี 21 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดในปัจจยัดา้นบุคคล พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ พนกังานมีมารยาท 
3.54 คะแนน (ระดับมาก) รองลงมาคือ พนักงานมีความเอาใจใส่ 3.50 คะแนน (ระดับมาก) 
พนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 3.49 คะแนน (ระดบัมาก) พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส 
3.48 คะแนน (ระดบัมาก) พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ 3.47 คะแนน 
(ระดบัมาก) และมีจ านวนพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพียงพอมีระดบัคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด 3.46 คะแนน 
(ระดบัมาก) หากพิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นช่วง  
3.29-3.44 คะแนน (ระดบัปานกลางถึงมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขา คือ 
พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจในการบริการกบัพนักงานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจ 
3.44 คะแนนเท่ากนั (ระดบัมาก)  รองลงมาคือมีจ านวนพนักงานให้บริการอย่างเพียงพอ 3.42 
คะแนน (ระดบัมาก) พนกังานมีมารยาท 3.40 คะแนน (ระดับมาก) พนกังานมีความสามารถในการ
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แกไ้ขปัญหาของลูกคา้ 3.31 คะแนน (ระดบัปานกลาง) พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส 3.29 คะแนน (ระดบั
ปานกลาง) ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.58-3.73 คะแนน 
(ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ พนักงานมีมารยาท 3.73 คะแนน 
(ระดบัมาก) รองลงมาคือพนักงานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจ 3.68 คะแนน (ระดบัมาก) 
พนกังานยิ้มแยม้แจ่มใส 3.66 คะแนน (ระดบัมาก) พนกังานมีความเอาใจใส่และเต็มใจในการ
บริการ 3.63 คะแนน (ระดบัมาก) พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ 3.61 
คะแนน (ระดบัมาก) และส่วนเร่ืองจ านวนพนักงานท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอมีระดบัคะแนนความพึง
พอใจท่ีนอ้ยท่ีสุด 3.58 คะแนน (ระดบัมาก) 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.34-3.50 
คะแนน(ระดบัมาก) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสกบั
พนักงานสามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ได ้3.50 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั พนักงานมีมารยาท 
3.49 คะแนน (ระดบัมาก) พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจในการบริการ 3.42 คะแนน (ระดบั
มาก) จ านวนพนกังานท่ีมีอยูอ่ยา่งเพียงพอ 3.38 คะแนน (ระดบัปานกลาง) ส่วนเร่ืองท่ีมีคะแนนต ่า
ท่ีสุดคือ พนกังานมีความสามารถในการส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจ 3.34 คะแนน (ระดบัปานกลาง) 

จากการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจยัดา้นบุคคล 
พบว่า ระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของสาขาแม่วงัมีระดบัคะแนนสูงสุด 3.65 คะแนน (ระดบั
มาก) รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า และสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีระดบัคะแนน 3.44 
คะแนน (ระดบัมาก) และ 3.38 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั ส่วนการเปรียบเทียบระดบัคะแนน
เฉล่ียของระดบัความพึงพอใจดา้นบุคคลในแต่ละหัวขอ้ จะเห็นว่าสาขาแม่วงัจะมีระดบัคะแนน
มากกวา่สาขาอ่ืนๆท่ีหวัขอ้                             

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  



 

 

35 

ตารางที่ 22 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพจ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัยทางด้านลกัษณะกายภาพ 
คะแนนความพงึพอใจ(ระดบัความพงึพอใจ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 
1.ร้านกวา้งขวาง 3.40 3.91 3.62 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
2.ป้ายหนา้ร้านสวยงามและมองเห็นได้
ชดัเจน 

3.46 3.97 3.70 3.71 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.การออกแบบและตกแต่งภายในร้านมีความ
ทนัสมยั 

3.49 4.09 3.71 3.76 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั 3.36 4.02 3.53 3.64 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ี และอุปกรณ์เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.46 4.02 3.59 3.69 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.มีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

3.43 3.81 3.62 3.62 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.การแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย 3.44 3.62 3.53 3.53 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

8.ความสะอาดของภาชนะ/ อุปกรณ์ 3.69 3.77 3.67 3.71 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

9.ความสะอาดภายในร้าน 3.66 3.73 3.61 3.67 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

10.ความสะอาดของหอ้งน ้า 3.52 3.57 3.52 3.54 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.49 3.85 3.61 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 22 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทาง

การตลาดในปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ระดบัมาก) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ียสูงสุดคือ การออกแบบและตกแต่งภายในร้านมีความทนัสมยั 3.76 คะแนน (ระดับมาก) 
รองลงมาคือ เร่ืองป้ายหน้าร้านสวยงามและมองเห็นไดง่้ายกบัความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์ 
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3.71 คะแนน (ระดบัมาก)  เท่ากัน การจดัวางโต๊ะเก้าอ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.69 
คะแนน (ระดับมาก) ความสะอาดภายในร้าน 3.67 คะแนน (ระดับมาก) ร้านกวา้งขวางและ
บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั 3.64 คะแนน (ระดบัมาก) มีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 3.62 คะแนน (ระดบัมาก) ความสะอาดของหอ้งน ้ า 3.54 คะแนน (ระดบัมาก) และการแต่ง
กายของพนกังานเรียบร้อย 3.58 คะแนน (ระดบัมาก) พิจารณาตามสาขาท่ีศึกษาไดผ้ลดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นช่วง  
3.36-3.69 คะแนน (ระดบัปานกลางถึงมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ 
ความสะอาดของภาชนะ/ อุปกรณ์ 3.69 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือความสะอาดภายในร้าน  
3.66 คะแนน (ระดบัมาก) ความสะอาดของห้องน ้ า 3.52 คะแนน (ระดบัมาก) การออกแบบและ
ตกแต่งภายในร้านมีความทนัสมยั 3.49 คะแนน (ระดบัมาก) ป้ายหนา้ร้านสวยงามและมองเห็นได้
ง่าย 3.46 คะแนน (ระดบัมาก) การแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย 3.44 คะแนน (ระดบัมาก) มี
จ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่งเพียงพอ 3.43 คะแนน (ระดบัมาก) และร้านกวา้งขวาง 3.40 
คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั ส่วนเร่ืองบรรยากาศภายในร้านไม่แออดัเป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีคะแนน
ต ่าสุดในปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.36 คะแนน (ระดบัปานกลาง) 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.57- 4.09 คะแนน 
(ระดบัมาก) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนความพึงพอใจสูงสุดของสาขาคือ การออกแบบภายในมี
ความทนัสมยั 4.09 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ บรรยากาศภายในร้านไม่แออดักบัการจดัวาง
โตะ๊เกา้อ้ี 4.02 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ป้ายหนา้ร้านมีความสวยงามและมองเห็นไดช้ดัเจน 3.97 
คะแนน (ระดบัมาก) ร้านกวา้งขวาง 3.91 คะแนน (ระดบัมาก) มีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีเพียงพอ 3.81 
คะแนน (ระดบัมาก) ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ 3.77 คะแนน (ระดบัมาก) ความสะอาด
ภายในร้าน 3.73 คะแนน (ระดบัมาก) และการแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย 3.62 คะแนน (ระดบั
มาก) ตามล าดบั ส่วนเร่ืองท่ีมีระดบัคะแนนความพึงพอใจต ่าสุด คือ ความสะอาดของห้องน ้ า 3.57 
คะแนน (ระดบัมาก) 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.52-3.71 
คะแนน(ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ การออกแบบและตกแต่ง
ร้านทนัสมยั  3.71 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ มีป้ายหนา้ร้านสวยงามและมองเห็นได้ชดัเจน 
3.70 คะแนน (ระดบัมาก) ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์  3.67 คะแนน (ระดบัมาก) ร้าน
กวา้งขวางและมีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีเพียงพอ 3.62 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ความสะอาดภายใน
ร้าน 3.61 คะแนน (ระดบัมาก) การจดัวางโต๊ะเกา้อ้ีมีระดบัคะแนน 3.59 คะแนน (ระดบัมาก) 
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บรรยากาศภายในร้านไม่แออดัและการแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย 3.53 คะแนน (ระดบัมาก) 
ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนต ่าสุดคือ ความสะอาดของหอ้งน ้า 3.52 คะแนน (ระดบัมาก) 

จากการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจัยด้าน
ลกัษณะกายภาพ พบวา่ ระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของสาขาแม่วงัมีระดบัคะแนนสูงสุด 3.85 
คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า และสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.61
คะแนน (ระดบัมาก) และ 3.49 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั ส่วนการเปรียบเทียบระดบัคะแนน
เฉล่ียของระดบัความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในแต่ละปัจจยัยอ่ย  พบว่า สาขาแม่วงัจะมี
ระดบัคะแนนมากกว่าสาขาอ่ืนๆ เช่น พื้นท่ีร้านท่ีกวา้งขวางกว่าสาขาอ่ืนๆ ป้ายหนา้ร้านท่ีสวยงาม 
มองเห็นไดง่้าย การออกแบบท่ีดูทนัสมยั การตกแต่งบรรยากาศของร้านท่ีดูไม่แออดัการจดัวางโต๊ะ
เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยและจ านวนโตะ๊ท่ีมีอยา่งพอเพียง  
 
ตารางที่ 23 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ

จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
คะแนนความพงึพอใจ(ระดบัความพงึพอใจ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 
1.วธีิการสั่งอาหาร/เคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก 3.62 3.92 3.74 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
2.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมถกูตอ้ง 3.71 3.91 3.76 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมรวดเร็ว (ไม่รอ
นาน) 

3.44 3.62 3.57 3.54 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.การคิดเงินมีความถูกตอ้ง 3.64 3.79 3.69 3.71 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.การคิดเงินรวดเร็ว 3.46 3.61 3.57 3.54 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.ลกูคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 3.51 3.73 3.61 3.62 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.56 3.76 3.66 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 23 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดในปัจจยัดา้นกระบวนการ (ระดบัมาก) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองการ
ไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง 3.79 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ วิธีการสั่งอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก 3.76 คะแนน (ระดบัมาก) วิธีการคิดเงินถูกตอ้ง 3.71 คะแนน (ระดบัมาก) ลูกคา้
ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 3.62 คะแนน (ระดบัมาก) และการไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมรวดเร็ว 
(ไม่รอนาน) และการคิดเงินรวดเร็ว 3.54 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั พิจารณาผลการศึกษาจ าแนก
ตามสาขาไดผ้ลดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นช่วง  
3.46-3.71 คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ การไดรั้บอาหาร
และเคร่ืองด่ืมถูกตอ้งตามเมนูท่ีสัง่ 3.71 คะแนน (ระดบัมาก) การคิดเงินมีความถูกตอ้ง 3.64 คะแนน
คะแนน (ระดบัมาก) วิธีการสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก 3.62 คะแนน (ระดบัมาก) ลูกคา้ไดรั้บ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนั 3.51 คะแนน (ระดบัมาก) การคิดเงินรวดเร็ว 3.46 คะแนน (ระดบัมาก) 
ส่วนเร่ืองท่ีมีระดบัคะแนนต ่าสุด คือ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการคิดเงินอยา่งรวดเร็ว 3.46 คะแนน (ระดบั
มาก) 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.61-3.92 คะแนน 
(ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ วิธีการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่
ยุง่ยาก 3.92 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ การไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้งตามรายการ มี
ระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.91 คะแนน (ระดบัมาก) การคิดเงินมีความถูกตอ้ง 3.79 คะแนน 
(ระดบัมาก) ลูกคา้ไดรั้บบริการอย่างเท่าเทียมกนั 3.73 คะแนน (ระดบัมาก) และการไดรั้บอาหาร
และเคร่ืองด่ืมรวดเร็ว (ไม่รอนาน) 3.62 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนระยะเวลาท่ีใชใ้นการคิดเงินท่ี
รวดเร็วมีคะแนนความพึงพอใจต ่าสุด 3.61 คะแนน (ระดบัมาก) 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.57-3.76 
คะแนน (ระดับมาก) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีระดับคะแนนสูงสุดของสาขาคือการได้รับอาหารและ
เคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง 3.76 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ มีวิธีการสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ยุง่ยาก 
3.74 คะแนน (ระดบัมาก) การคิดเงินมีความถูกตอ้ง 3.69 คะแนน (ระดบัมาก) ลูกคา้ไดรั้บบริการ
อยา่งเท่าเทียมกนั 3.61 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนความพึงพอใจต ่าสุดคือ 
ไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมรวดเร็ว (ไม่รอนาน) และการคิดเงินรวดเร็ว 3.57 คะแนน (ระดบัมาก) 

จากการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจัยด้าน
กระบวนการ พบว่า ระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของสาขาแม่วงัมีระดบัคะแนนสูงสุด 3.76 
คะแนน (ระดบัมาก)  รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า และสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.66 
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คะแนน (ระดบัมาก) และ 3.56 คะแนน (ระดบัมาก)  ตามล าดบั ส่วนการเปรียบเทียบระดบัคะแนน
เฉล่ียของระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ ในแต่ละหัวขอ้  พบว่า สาขาแม่วงั จะมีระดับ
คะแนนมากกว่าสาขาอ่ืนๆ โดยเฉพาะเร่ือง วิธีการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ยุ่งยาก การไดรั้บ
อาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้งตามรายการท่ีสั่ง การคิดเงินท่ีถูกตอ้ง และการบริการลูกคา้อย่างเท่า
เทียม  
 
ตารางที่ 24 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 7 ปัจจยัจ าแนกตามสถาน

ท่ีตั้งของร้าน 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
คะแนนความพงึพอใจ(ระดบัความพงึพอใจ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
3.73 3.73 3.68 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ดา้นราคา 
3.73 3.80 3.74 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 
3.49 3.71 3.49 3.51 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.13 3.35 3.33 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดา้นบุคลากร 
3.38 3.65 3.44 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ดา้นลกัษณะกายภาพ 
3.49 3.85 3.61 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ดา้นกระบวนการ 
3.56 3.76 3.66 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 7 ปัจจยั 
3.50 3.69 3.50 3.58 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 24 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 7 ปัจจยั

จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้านพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด
คือ ปัจจยัดา้นราคา 3.76 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์3.71 คะแนน (ระดบัมาก) 
ดา้นกระบวนการมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นลกัษณะกายภาพมีระดบั
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คะแนนเฉล่ีย 3.65 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นการจดัจ าหน่ายมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.51 คะแนน 
(ระดบัมาก) ดา้นบุคคลากรมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.49 คะแนน (ระดบัมาก) และดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีระดบัคะแนนเฉล่ียนอ้ยสุด 3.26 คะแนน (ระดบัปานกลาง) หากพิจารณาตามสาขาได้
ดงัน้ี 

สาขาหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยท่ีมีระดับคะแนนสูงสุดคือ ด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา มีคะแนน 3.73 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ดา้นกระบวนการ 3.56 คะแนน 
(ระดบัมาก) ดา้นลกัษณะกายภาพและดา้นการจดัจ าหน่าย 3.49 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั และ
ส่วนปัจจยัท่ีมีระดบัคะแนนต ่าสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.13 คะแนน (ระดบัปานกลาง) 

สาขาแม่วงั พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.85 
คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ดา้นราคา 3.80 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นกระบวนการ  3.76 
คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นผลิตภณัฑ ์3.73 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.71 คะแนน 
(ระดับมาก) และส่วนปัจจยัท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.35 คะแนน 
(ระดบัปานกลาง) 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดคือ ดา้นราคา 3.74 คะแนน 
(ระดบัมาก) รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์3.68 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นกระบวนการ  3.66 คะแนน 
(ระดบัมาก) ดา้นลกัษณะกายภาพ 3.61 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.49 คะแนน 
(ระดบัมาก) ดา้นบุคคลากร 3.44 คะแนน และปัจจยัท่ีมีระดบัคะแนนต ่าสุดคือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 3.33 คะแนน (ระดบัปานกลาง) 

จากผลการเปรียบเทียบร้านอาหารมายเวียดนามทั้ง 3 สาขา พบว่า สาขาแม่วงัมีระดบั
คะแนนเฉล่ียสูงสุด 3.69 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่กบัสาขา
มีโชคพลาซ่า 3.50 คะแนนเท่ากนั (ระดบัมาก) ส่วนภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
แต่ละดา้น พบวา่ ดา้นราคามีระดบัคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3.76 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมา
คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.71 คะแนน (ระดับมาก) ด้านกระบวนการ3.66 คะแนน (ระดับมาก) ด้าน
ลกัษณะกายภาพ 3.65 คะแนน (ระดบัมาก)  ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.51คะแนน (ระดบัมาก) ดา้น
บุคคล 3.49 คะแนน (ระดบัมาก) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.26 คะแนน (ระดบัปานกลาง) 
ตามล าดบั   
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารมายเวียดนาม 

จากการศึกษาความพึงพอใจทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงน าเสนอคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญั
ต่อการตดัสินใจ และระดบัความส าคญัท่ีไดจ้ากการแปลค่า ในแต่ละปัจจยัยอ่ยในแต่ละส่วนประสม 
และคะแนนเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจยัดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์10 ปัจจยัยอ่ย 
2. ปัจจยัดา้นราคา 5 ปัจจยัยอ่ย 
3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 6 ปัจจยัยอ่ย 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 5 ปัจจยัยอ่ย 
5. ปัจจยัดา้นบุคคล 6 ปัจจยัยอ่ย 
6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 10 ปัจจยัยอ่ย 
7. ปัจจยัดา้นกระบวนการ 6 ปัจจยัยอ่ย  
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ตารางที่ 25 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ จ าแนก
ตามสถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
คะแนนความส าคญั(ระดบัความส าคัญ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้ 3.88 4.32 4.10 4.10 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) (มาก) 
2. รสชาติของอาหาร 3.98 4.36 4.20 4.18 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) (มาก) 
3. ความสะอาดของอาหาร 3.96 4.38 4.26 4.20 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) 

4. ความสดใหม่ของอาหาร 3.97 4.37 4.20 4.18 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) (มาก) 
5. ขนาดของอาหารแต่ละเมนู 3.77 4.13 4.08 3.99 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
6. ความสวยงามน่ารับประทาน 3.86 4.05 3.99 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
7. ความหลากหลายของอาหารท่ีใหเ้ลือก
รับประทาน 

3.84 4.05 4.17 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

8. อาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

3.87 4.05 4.10 3.98 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

9. มีรายการอาหารใหม่น าเสนอ 3.71 4.05 4.00 3.87 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

10.ช่ือเสียงของร้านอาหารมายเวียดนาม 3.80 4.10 3.86 3.86 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.86 4.19 4.11 4.05 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
ตารางท่ี 25 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการ พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะอาดของอาหาร 4.20 คะแนน 
(ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ รสชาติของอาหารกบัความสดใหม่ของอาหาร 4.18 คะแนน (ระดบั
มาก) วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ ความหลากหลายของอาหารท่ีให้เลือกรับประทาน 4.10 คะแนน (ระดบั
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มาก) ขนาดของอาหารแต่ละเมนู 4.00 คะแนน (ระดบัมาก) อาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 3.99 คะแนน (ระดบัมาก) ความสวยงามน่ารับประทานและช่ือเสียงของ
ร้านอาหารมายเวียดนาม 3.98 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ส่วนเร่ืองท่ีมีระดบัคะแนนความส าคญั
นอ้ยสุดคือ เร่ืองช่ือเสียงของร้านอาหารมายเวียดนาม 3.86 คะแนน (ระดบัมาก) หากพิจารณาตาม
สาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง  3.71-
3.98 คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนความส าคญัสูงสุดของสาขาคือ รสชาติ
ของอาหาร 3.98 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ความสดใหม่ของอาหาร 3.97 คะแนน (ระดบั
มาก) ความสะอาดของอาหาร 3.96 คะแนน (ระดบัมาก) คุณภาพของวตัถุดิบ 3.88 คะแนน (ระดบั
มาก) อาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 3.87 คะแนน (ระดบัมาก) ความ
สวยงามของอาหาร 3.86 คะแนน (ระดบัมาก) ความหลากหลายของอาหารท่ีให้เลือกรับประทาน 
3.84 คะแนน (ระดบัมาก) และช่ือเสียงของร้านอาหารมายเวียดนาม 3.80 คะแนน (ระดบัมาก) ขนาด
ของอาหารแต่ละเมนู 3.77 คะแนน (ระดบัมาก) และมีรายการอาหารใหม่น าเสนอ 3.71 คะแนน 
(ระดบัมาก) ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง  4.05-4.38 คะแนน (ระดบั
มากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุดของสาขาคือ ความสะอาดของอาหาร 
4.38 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด)  รองลงมาคือ ความสดใหม่ของอาหาร 4.37 คะแนน (ระดบัมาก
ท่ีสุด) รสชาติอาหาร 4.32 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั โดยระดบัความส าคญัของปัจจยัย่อย
ดงักล่าวอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัยอ่ยเร่ืองความเหมาะสมของปริมาณอาหารใน
แต่ละเมนู 4.13 คะแนน (ระดบัมาก) และช่ือเสียงของร้านอาหาร 4.10 ตามล าดบั และในส่วนความ
สวยงามของอาหาร ปริมาณอาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และความ
หลากหลายของอาหารท่ีใหเ้ลือกรับประทาน 4.05 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนัทั้ง 3 เร่ือง 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดับคะแนนความส าคญัเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.86-4.26 
คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ ความสะอาดของอาหาร 
4.26 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ความสดใหม่ของอาหารกบัรสชาติอาหาร 4.20 คะแนน 
(ระดบัมาก) ความหลากหลายของอาหารท่ีให้เลือก 4.17 คะแนน (ระดบัมาก) คุณภาพของวตัถุดิบ 
4.11คะแนน (ระดบัมาก) อาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 4.10 คะแนน 
(ระดบัมาก) ขนาดของอาหารแต่ละเมนู 4.08 คะแนน (ระดบัมาก) มีรายการอาหารใหม่น าเสนอ 
4.00 คะแนน (ระดบัมาก) และความสวยงามน่ารับประทาน 3.99 คะแนน (ระดบัมาก) ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
คะแนนความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ช่ือเสียงของร้านอาหาร 3.86 คะแนน (ระดบัมาก) 
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จากการศึกษาถึงระดับความส าคัญของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ พบว่า ระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ
สาขาแม่วงัท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุด 4.19 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า และ
สาขาหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.11 คะแนน (ระดับมาก) และ 3.86 คะแนน (ระดับมาก) 
ตามล าดบั ส่วนการเปรียบเทียบระดบัคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ในแต่ละ
ปัจจยัยอ่ย  พบว่า ส่วนใหญ่สาขาแม่วงั จะมีระดบัคะแนนมากกว่าสาขาอ่ืนๆ โดยเฉพาะปัจจยัยอ่ย
เร่ืองคุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้รสชาติของอาหาร ความสะอาดของอาหาร ความสดใหม่ของ
อาหาร ขนาดของอาหารในแต่ละเมนู ความสวยงามของอาหาร มีรายการอาหารใหม่มาน าเสนอ 
และช่ือเสียงของร้านอาหารมายเวียดนาม 
 
ตารางที่ 26 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ จ าแนกตาม

สถานท่ีตั้งของร้าน 
 

ปัจจัยด้านราคา 
คะแนนความส าคญั(ระดบัความส าคัญ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.มีราคาท่ีถกูกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบั
เดียวกนั 

3.79 4.05 3.97 3.94 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
2.มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.87 4.05 4.05 3.99 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.มีเมนูบอกรายการอาหารอยา่งชดัเจน 3.83 4.00 3.94 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
4.มีการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน 3.74 4.05 3.73 3.84 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
5.สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 3.69 3.50 3.71 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.78 3.93 3.88 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 26 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านราคา ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีระดับคะแนน
ความส าคญัสูงสุดคือ ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.99 คะแนน (ระดบั
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มาก) รองลงมาคือ มีราคาถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั 3.94 คะแนน (ระดบัมาก) และมี
เมนูบอกรายการอาหารอยา่งชดัเจน 3.92 คะแนน (ระดบัมาก) การแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน 
3.84 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีคะแนนความส าคญัต ่าสุดคือ การสามารถช าระเงินดว้ย
บตัรเครดิต 3.63 คะแนน (ระดบัมาก) พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง  3.69-
3.87 คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ ราคาของอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.87 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ มีเมนูรายการอาหาร
อย่างชดัเจน 3.83 คะแนน (ระดบัมาก) มีราคาท่ีถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั 3.79 
คะแนน (ระดบัมาก) และการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน 3.74 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนการ
ช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิตระดบัคะแนนความส าคญันอ้ยท่ีสุด 3.69 คะแนน (ระดบัมาก) 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง  3.50-4.05 คะแนน (ระดบั
มาก) โดยปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุดของสาขาคือ มีระดบัราคาท่ีถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพ
ระดบัเดียวกนั  มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีการแสดงราคาอาหารติดบริเวณผนังร้าน 4.05 
คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั รองลงมาคือมีเมนูแสดงราคาอาหารชดัเจน 4.00 คะแนน (ระดบัมาก) 
ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีระดับความส าคญัต ่าสุดคือวิธีการรับช าระเงินด้วยบตัรเครดิต 3.50 คะแนน 
(ระดบัมาก)  

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดับคะแนนความส าคญัเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.71-4.05 
คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ มีราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม
เหมาะสมกบัคุณภาพ 4.05 คะแนน (ระดับมาก) รองลงมาคือ มีราคาท่ีถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีระดับ
คุณภาพเดียวกนั 3.97 คะแนน (ระดบัมาก)  และมีเมนูบอกรายการอาหารอยา่งชดัเจน 3.94 คะแนน 
(ระดบัมาก)  การแสดงราคาอาหารติดบริเวณผนงัร้าน 3.73 คะแนน (ระดบัมาก) และสามารถช าระ
เงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 3.71 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

จากการศึกษาถึงระดบัความส าคญัของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจยัดา้นราคา 
พบว่า ระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของสาขาแม่วงัมี
ระดบัคะแนนสูงสุด 3.93 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า และสาขาหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.88 คะแนน (ระดบัมาก) และ 3.78 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั ส่วนการ
เปรียบเทียบระดบัคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัดา้นราคาในแต่ละหัวขอ้  พบว่า สาขาแม่วงั
และสาขามีโชคพลาซ่าจะมีระดบัคะแนนมากกว่าสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่คือ มีราคาท่ีถูก
กว่าร้านอาหารอ่ืนๆท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีเมนูบอกรายการ
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อาหารชดัเจน ส่วนวิธีการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตเป็นเร่ืองท่ีลูกคา้สาขาแม่วงัใหค้วามส าคญัต ่ากว่า
สาขาอ่ืนๆ  
 
ตารางที่ 27 แสดงระดับความส าคญัของปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 
 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
คะแนนความส าคญั(ระดบัความส าคัญ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง 

3.96 4.30 4.00 4.07 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) (มาก) 

2.ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย 3.91 4.30 4.05 4.09 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) (มาก) 

3.มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี 3.74 3.70 3.83 3.76 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.มีบริการจองโต๊ะ 3.64 3.50 3.92 3.69 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.วนัเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม 3.76 3.85 3.92 3.84 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.สถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 3.79 4.20 4.16 4.05 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.80 3.98 3.98 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
จากตารางท่ี 27 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ท่ีตั้งของร้านสามารถสงัเกตเห็นไดง่้าย 4.09 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมา
คือ ท่ีตั้ งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง 4.07 คะแนน (ระดับมาก) สถานท่ีจอดรถสะดวกและ
เพียงพอ 4.05 คะแนน (ระดบัมาก) วนัเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม 3.84 คะแนน (ระดบั
มาก) มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี 3.76 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนบริการจองโต๊ะมี
ระดบัคะแนนความส าคญัต ่าสุด 3.69 คะแนน (ระดบัมาก) พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง  3.64-
3.96คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อ
การเดินทาง 3.96 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย 3.91 
คะแนน (ระดบัมาก) สถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 3.79 คะแนน (ระดบัมาก) วนัเวลาเปิด-ปิด
ให้บริการมีความเหมาะสม 3.76 คะแนน (ระดบัมาก) และบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละบริการ
จดัส่งถึงท่ี 3.74 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนเร่ืองบริการจองโต๊ะเป็นเร่ืองท่ีมีระดบัความส าคญัต ่าสุด 
3.64 คะแนน (ระดบัมาก) 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง  3.50-4.30 คะแนน (ระดบั
มากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุดของสาขาคือ ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท่ีตั้งท่ี
สะดวกต่อการเดินทางและท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย 4.30 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) 
เท่ากนัรองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.20 คะแนน (ระดบัมาก)  วนัเวลา
เปิด-ปิดมีความเหมาะสม 3.85 คะแนน (ระดบัมาก)  และบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี 
3.70 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนบริการจองโตะ๊มีระดบัความส าคญัต ่าสุด 3.50 คะแนน (ระดบัมาก)   

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดับคะแนนความส าคญัเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.83-4.16 
คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ สถานท่ีจอดรถมีความ
สะดวกและเพียงพอมีราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.16 คะแนน (ระดบัมาก)  
รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย 4.05 คะแนน (ระดบัมาก) ท่ีตั้งร้านอยู่ใน
พื้นท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 4.00 คะแนน (ระดับมาก) มีบริการจองโต๊ะกับวนัเวลาเปิด-ปิด
ให้บริการมีความเหมาะสม 3.92 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั และมีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละ
จดัส่งถึง 3.83 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

จากการศึกษาถึงระดบัความส าคญัของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย พบว่า ระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของสาขา
แม่วงัและสาขามีโชคพลาซ่า มีระดบัคะแนนสูงสุด 3.98 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั ส่วนสาขา
หน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.80 คะแนน (ระดบัมาก) ผลการเปรียบเทียบระดบัคะแนนเฉล่ียของ
ระดบัความส าคญัดา้นการจดัจ าหน่าย ในแต่ละปัจจยัย่อย  พบว่า องคป์ระกอบหลกัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนาม คือ เร่ืองสถานท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง  
ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย วนัเวลาเปิด-ปิดมีความเหมาะสม และมีสถานท่ีจอดรถท่ี
เพียงพอ 
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ตารางที่ 28 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
คะแนนความส าคญั(ระดบัความส าคัญ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.มีบทความแนะน าร้าน 3.51 3.60 3.91 3.67 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์
นิตยสาร 

3.51 3.80 4.00 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.มีการสมคัรเพื่อเป็นสมาชิกเพื่อไดรั้บ
สิทธิพิเศษต่างๆ 

3.51 4.30 4.13 3.98 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) (มาก) 
4.มีการลดราคาและใหข้องแถม 3.58 4.25 4.26 4.03 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) (มาก) 
5.มีการท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล 3.57 4.00 4.17 3.91 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.54 3.99 4.09 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
จากตารางท่ี 28 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบั
ความคะแนนความส าคญัสูงสุดคือ มีการลดและใหข้องแถม 4.03 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ
มีการสมคัรสมาชิกเพื่อท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ 3.98 คะแนน (ระดบัมาก) มีการท าเมนูพิเศษช่วง
เทศกาลต่างๆ 3.91 คะแนน (ระดับมาก) การโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซด์ นิตยสาร 3.77 
คะแนน ส่วนปัจจยัยอ่ยระดบัคะแนนความส าคญัต ่าท่ีสุดคือการมีบทความแนะน าร้าน 3.67 คะแนน 
(ระดบัมาก) หากพิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง 3.51-
3.58 คะแนน (ระดบัมาก) โดยเร่ืองท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ มีการลดราคาและให้ของ
แถม 3.58 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ มีเมนูพิเศษช่วงเทศกาล 3.57 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วน
การสมคัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกบัการโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆและมีบทความน าร้าน 3.51 
คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนัทั้ง 3 เร่ือง 
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สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง 3.60-4.30 คะแนน (ระดบั
มากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ มีการสมคัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิ
พิเศษ 4.30 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด)  รองลงมาคือ มีการลดราคาและให้ของแถม 4.25 คะแนน 
(ระดบัมากท่ีสุด) มีการท าเมนูพิเศษช่วงเทศกาล 4.00 คะแนน (ระดบัมาก) มีการโฆษณาผา่นทางส่ือ
ต่างๆ 3.80 คะแนน (ระดบัมาก) และมีบทความน าร้าน 3.60 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดับคะแนนความส าคญัเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.91-4.26 
คะแนน (ระดบัมากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ มีการลดราคา
และให้ของแถม 4.26 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ มีการท าเมนูพิเศษช่วงเทศกาล 4.17 
คะแนน (ระดบัมาก) มีการสมคัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 4.13 คะแนน (ระดบัมาก) มีการโฆษณา
ผ่านทางส่ือต่างๆ 4.00 คะแนน (ระดับมาก) และมีบทความน าร้าน 3.91 คะแนน (ระดับมาก) 
ตามล าดบั 

จากการศึกษาถึงระดับความส าคญัของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า ระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ของสาขามีโชคพลาซ่า มีระดบัคะแนนสูงสุด 4.09 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ สาขาแม่วงั 
และสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.99 คะแนน (ระดบัมาก) และ 3.54 คะแนน (ระดบัมาก) 
ตามล าดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉล่ียของระดับความส าคญัด้านการส่งเสริม
การตลาด ในแต่ละปัจจยัยอ่ย  พบวา่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองการลดราคาและของแถม มีการท าเมนูพิเศษช่วง
เทศกาล มีการจดัท าระบบสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ ในสาขาแม่วงัและมีโชคพลาซ่า มีระดบั
คะแนนความส าคญัท่ีสูงกวา่สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่อยา่งชดัเจน  
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ตารางที่ 29 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ จ าแนกตาม
สถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัยทางด้านบุคคล 
คะแนนความส าคญั(ระดบัความส าคัญ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1. พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส 3.89 4.25 4.10 4.08 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

2.พนกังานมีมารยาท 3.93 4.35 4.17 4.15 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

3.พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาของลกูคา้ 

3.87 4.25 4.19 4.10 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

4.พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจใน
การบริการ 

3.96 4.30 4.22 4.16 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5.พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลกูคา้
ไดเ้ขา้ใจ 

3.96 4.25 4.14 4.12 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

6.มีจ านวนพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 3.89 4.20 4.10 4.06 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 
3.92 4.27 4.15 4.11 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 29 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีระดับคะแนน
ความส าคญัสูงสุดคือ พนกังานมีความเอาใจใส่และเต็มใจในการบริการ 4.16 คะแนน (ระดบัมาก) 
รองลงมาคือ พนักงานมีมารยาท 4.15 คะแนน (ระดบัมาก) พนักงานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได ้
4.12 คะแนน (ระดบัมาก) พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ 4.10 คะแนน 
(ระดบัมาก) พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส 4.08 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนน
ความส าคัญต ่าสุดคือ มีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการอย่างเพียงพอ 4.06 คะแนน (ระดับมาก) 
พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง 3.87-
3.96 คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ พนกังานมีความเอาใจ
ใส่และเต็มใจในการบริการ และสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ย่างเขา้ใจ 3.96 คะแนน (ระดบัมาก) 
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เท่ากนั รองลงมาคือ พนักงานมีมารยาท 3.93 คะแนน (ระดบัมาก) ยิ้มแยม้แจ่มใส 3.89 คะแนน 
(ระดับมาก) และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 3.87 คะแนน (ระดับมาก) 
ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง 4.25-4.35 คะแนน (ระดบั
มากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ มารยาทของพนักงาน 4.35 
คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจในการบริการ 4.30 
คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) พนักงานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจกบัพนักงานยิ้มแยม้แจ่มใส 
และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกคา้ได้ 4.25 คะแนน (ระดับมากท่ีสุด) และจ านวนพนักงาน
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  4.20 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  4.10-4.22 
คะแนน(ระดบัมากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ พนกังานมีความ
เอาใจใส่และเต็มใจในการบริการ 4.22 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ พนักงานสามารถ
แกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ 4.19 คะแนน (ระดบัมาก) มารยาทของพนกังาน 4.17 คะแนน (ระดบัมาก) 
พนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 4.14 คะแนน (ระดบัมาก) และยิม้แยม้แจ่มใส 4.10 
คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

จากการศึกษาถึงระดบัความส าคญัของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจยัดา้นบุคคล 
พบว่า ระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของสาขาแม่วงั มี
ระดบัคะแนนสูงสุด 4.27 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า 4.15 คะแนน 
(ระดบัมาก) และสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.92  คะแนน (ระดบัมาก) ผลการเปรียบเทียบ
ระดับความส าคญัของปัจจัยด้านบุคคลของร้านอาหารมายเวียดนามจะเห็นได้ว่าผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคคลโดยเฉพาะพนกังานท่ีบริการในร้านเพื่อให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิด
ความประทบัใจจากการใชบ้ริการ 
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ตารางที่ 30 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัยทางด้านลกัษณะกายภาพ 
คะแนนความส าคญั(ระดบัความส าคัญ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.ร้านกวา้งขวาง 3.68 4.15 3.90 3.91 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.ป้ายหนา้ร้านสวยงามและมองเห็นได้
ชดัเจน 

3.78 4.10 4.00 3.96 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.การออกแบบและตกแต่งภายในร้านมี
ความทนัสมยั 

3.78 4.25 4.03 4.02 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

4.บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั 3.81 4.35 4.14 4.10 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

5.การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.77 4.40 4.13 4.10 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

6.มีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

3.80 4.30 4.31 4.14 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

7.การแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย 3.68 4.10 4.14 3.97 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

8.ความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์ 4.02 4.20 4.42 4.21 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

9.ความสะอาดภายในร้าน 3.94 4.30 4.30 4.18 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

10.ความสะอาดของหอ้งน ้า 3.93 4.40 4.27 4.20 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ภาพรวม 
3.82 4.26 4.16 4.08 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) (มาก) 

  
จากตารางท่ี 30 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นลกัษณะกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ พบว่า เร่ืองท่ีมีระดบัคะแนน
ความส าคญัสูงสุดคือ ความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์ 4.21 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ
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ความสะอาดของห้องน ้ า 4.20 (ระดบัมากท่ีสุด) ความสะอาดภายในร้าน 4.18 คะแนน (ระดบัมาก) 
มีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่งเพียงพอ 4.14 คะแนน (ระดบัมาก) บรรยากาศภายในร้านไม่
แออดักบัการจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.10 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั 
การออกแบบและตกแต่งภายในร้านมีความทนัสมยั 4.02 คะแนน (ระดบัมาก) การแต่งกายของ
พนกังานเรียบร้อย 3.97 คะแนน (ระดบัมาก) และป้ายหนา้ร้านสวยงามมองเห็นได ้3.96 คะแนน 
(ระดับมาก) ตามล าดับ ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีระดับคะแนนต ่าสุดคือ ร้านกวา้งขวาง 3.91 คะแนน 
(ระดบัมาก) พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง 3.68-
4.02 คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ ความสะอาดของ
ภาชนะและอุปกรณ์ 4.02 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน 3.94 คะแนน 
(ระดบัมาก) ความสะอาดของห้องน ้ า 3.93 คะแนน (ระดบัมาก) บรรยากาศภายในร้านท่ีไม่แออดั 
3.81 คะแนน (ระดับมาก) และมีจ านวนโต๊ะและเก้าอ้ีอย่างเพียงพอ 3.80 คะแนน (ระดับมาก) 
ตามล าดบั ป้ายหนา้ร้านสวยงามและมองเห็นไดช้ดัเจนและการออกแบบและตกแต่งภายในร้านมี
ความทนัสมยั 3.78 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 3.77 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนความส าคญัต ่าสุดคือเร่ืองพื้นท่ี
ร้านกวา้งขวาง และการแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย 3.68 คะแนน (ระดบัมาก) เท่ากนั  

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง 4.10-4.40 คะแนน (ระดบั
มากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ มีการจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ี และ
อุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยกับเร่ืองความสะอาดของห้องน ้ า 4.40 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) เท่ากัน                        
รองลงมาคือ บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั 4.35 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) มีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ี
เพียงพอต่อจ านวนลูกคา้กบัความสะอาดภายในร้าน 4.30 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) การออกแบบ
และตกแต่งร้านมีความทนัสมยั 4.25 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) ความสะอาดของภานะ 4.20 คะแนน 
(ระดบัมาก) ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในร้าน 4.15 คะแนน (ระดบัมาก) ป้ายหนา้ร้านสวยงาม
มองเห็นไดช้ดัเจนและการแต่งกายของพนักงานเรียบร้อย 4.10 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 
เท่ากนั 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.90-4.42 
คะแนน(ระดบัมากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ ความสะอาด
ของภาชนะและอุปกรณ์ภายในร้าน 4.42 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ มีจ านวนโต๊ะ เกา้อ้ี 
และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ 4.31 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) ความสะอาดภายในร้าน 4.30 
คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) ความสะอาดของห้องน ้ า 4.27 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) บรรยากาศของ
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ร้านท่ีไม่แออดักบัการแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย 4.14 คะแนนเท่ากนั (ระดบัมาก) การจดัวาง
โต๊ะเกา้อ้ี และอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.13 คะแนน (ระดบัมาก) การออกแบบร้านและการ
ตกแต่งร้านมีความทนัสมยั 4.03 คะแนน (ระดบัมาก) ป้ายหนา้ร้านมีความสวยงามและชดัเจน 4.00 
คะแนน (ระดบัมาก) และพื้นท่ีร้านกวา้งขวาง 3.90 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

จากการศึกษาถึงระดบัความส าคญัของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ พบว่า ระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ
สาขาแม่วงั มีระดบัคะแนนสูงสุด 4.26 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด)  รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า 
4.16 คะแนน (ระดบัมาก) และสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.82 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 
ผลการเปรียบเทียบระดบัคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัคือ ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ ความสะอาดภายในร้าน ความสะอาดของ
หอ้งน ้า จ  านวนโตะ๊เกา้อ้ีท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และบรรยากาศภายในร้านท่ีไม่แออดั 
มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 4.01-4.20 คะแนน 

 

ตารางที่ 31 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ จ าแนก
ตามสถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
คะแนนความส าคญั(ระดบัความส าคัญ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.วธีิการสั่งอาหาร/เคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก 3.96 4.15 4.05 4.05 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมถกูตอ้ง 3.97 4.35 4.09 4.14 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

3.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมรวดเร็ว         
(ไม่รอนาน) 

3.90 4.25 4.19 4.11 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

4.การคิดเงินมีความถูกตอ้ง 4.02 4.45 4.26 4.24 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.การคิดเงินรวดเร็ว 3.92 4.30 4.17 4.13 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

6.ลกูคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 4.00 4.35 4.26 4.20 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ภาพรวม 
3.96 4.31 4.17 4.15 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 31 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัย่อยส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนน
ความส าคญัสูงสุดคือ การคิดเงินมีความถูกตอ้ง 4.24 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ลูกคา้
ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม 4.20 คะแนน (ระดับมากท่ีสุด) การได้รับอาหารและเคร่ืองด่ืม
ถูกตอ้งมีระดบัคะแนนความส าคญั 4.14 คะแนน (ระดบัมาก) การคิดเงินรวดเร็ว 4.13 คะแนน 
(ระดบัมาก) การไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมรวดเร็ว (ไม่รอนาน) 4.11 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนเร่ือง
ท่ีมีระดบัคะแนนความส าคญัต ่าสุดคือ วิธีการสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก 4.05 คะแนน (ระดบั
มาก) พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง 3.92-
4.02 คะแนน (ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ การคิดเงินมีความ
ถูกตอ้ง มีระดบัคะแนนความส าคญั 4.02 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ลูกคา้ไดรั้บบริการได้
อยา่งเท่าเทียม 4.00 คะแนน (ระดบัมาก) ไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีถูกตอ้ง 3.97 คะแนน (ระดบั
มาก) ขั้นตอนและวิธีการสั่งอาหารไม่ยุ่งยาก 3.96 คะแนน (ระดบัมาก) การคิดเงินมีความรวดเร็ว 
และไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมรวดเร็ว (ไม่รอนาน) 3.90 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า มีระดบัคะแนนความส าคญัอยู่ในช่วง 4.15-4.45 คะแนน (ระดบั
มากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ การคิดเงินมีความถูกตอ้ง 4.45 
คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้งกบัลูกคา้ไดรั้บการบริการ
อย่างเท่าเทียมกนั 4.35 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) เท่ากนั การคิดเงินอย่างรวดเร็ว  4.30 คะแนน 
(ระดบัมากท่ีสุด) การไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมรวดเร็ว (ไม่รอนาน) 4.25 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) 
และขั้นตอนและวิธีการสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก 4.15 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า มีระดับคะแนนความส าคญัเฉล่ียอยู่ในช่วง  4.05-4.26 
คะแนน(ระดับมากถึงมากท่ีสุด) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดของสาขาคือ การคิดเงินมี
ความถูกตอ้ง และลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียม 4.26 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) เท่ากนั รองลงมา
คือ การไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมรวดเร็ว (ไม่รอนาน) 4.19 คะแนน (ระดบัมาก) การคิดเงินรวดเร็ว 
4.17 คะแนน (ระดบัมาก)ไดรั้บอาหารท่ีถูกตอ้ง 4.09 คะแนน (ระดบัมาก) และขั้นตอนและวิธีการ
สัง่อาหารไม่ยุง่ยาก 4.05 คะแนน (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

จากการศึกษาถึงระดับความส าคัญของร้านอาหารมายเวียดนามในปัจจัยด้าน
กระบวนการ พบว่า ระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ
สาขาแม่วงั 4.31 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า 4.17 คะแนน (ระดบั
มาก) และสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3.96 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 32 แสดงระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการ จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 

 

ปัจจัย 
คะแนนความส าคญั(ระดบัความส าคัญ) 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
3.86 4.19 4.11 4.05 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ดา้นราคา 
3.78 3.93 3.88 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 
3.80 3.98 3.98 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.54 3.99 4.09 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ดา้นบุคลากร 
3.92 4.27 4.15 4.11 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

ดา้นลกัษณะกายภาพ 
3.82 4.26 4.16 4.08 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

ดา้นกระบวนการ 
3.96 4.31 4.17 4.15 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

ภาพรวม 7 ปัจจัย 
3.81 4.13 4.08 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 32 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการ พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการมีระดบัคะแนนความส าคญัสูงสุด 4.15 คะแนน 
(ระดับมาก) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร 4.11 คะแนน (ระดับมาก) ด้านลกัษณะกายภาพ 4.08 
คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นผลิตภณัฑ ์4.05 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.92 คะแนน 
(ระดบัมาก) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.87 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัท่ีมีระดบัคะแนน
ความส าคญัต ่าสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา 3.86 คะแนน (ระดบัมาก) พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษา
ดงัน้ี 

สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดับ
คะแนนความส าคญัสูงท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 3.96 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ดา้น
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บุคลากร 3.92 (ระดบัมาก) ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.05 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นกายภาพ 3.82 คะแนน 
(ระดบัมาก) ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.80คะแนน (ระดบัมาก) และดา้นราคา 3.78 คะแนน (ระดบัมาก) 
ส่วนเร่ืองท่ีมีระดบัคะแนนความส าคญัต ่าสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.54 คะแนน (ระดบั
มาก) 

สาขาแม่วงั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดบัคะแนนความส าคญัสูงสุด
คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 4.31 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.27 
คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.26 คะแนน (ระดบัมากท่ีสุด) ดา้นผลิตภณัฑ์  
4.19 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.99 คะแนน (ระดบัมาก) และดา้นการจดั
จ าหน่าย 3.98 คะแนน (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัท่ีมีระดบัคะแนนความส าคญัต ่าสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา 
3.93 คะแนน (ระดบัมาก) 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดบัคะแนนสูงสุดคือ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ 4.17 คะแนน (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะกายภาพ 4.16 คะแนน 
(ระดบัมาก) ดา้นบุคลากร 4.15 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้นผลิตภณัฑ ์4.11 คะแนน (ระดบัมาก) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด 4.09 คะแนน (ระดบัมาก) และดา้นการจดัจ าหน่าย 3.98 คะแนน (ระดบัมาก) 
ส่วนปัจจยัท่ีมีคะแนนความส าคญัต ่าสุดคือ ดา้นราคา 3.88 คะแนน (ระดบัมาก) 

ถา้พิจารณาในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า สาขาแม่วงัจะมีระดับ
คะแนนความส าคญัสูงกว่าสาขาอ่ืนๆ ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะ
กายภาพ และดา้นกระบวนการ ส่วนดา้นการจดัจ าหน่าย สาขาแม่วงัและสาขามีโชคพลาซ่ามีระดบั
คะแนนท่ีสูงเท่ากนั และดา้นการส่งเสริมการตลาดของสาขามีโชคพลาซ่ามีระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด   
 
ส่วนที่ 5 ปัญหาทีพ่บในการใช้บริการร้านอาหารมายเวียดนามและข้อเสนอแนะ  

จากการสอบถามเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนาม จ าแนก
ตามปัจจยัท่ีเป็นส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
และภาพรวมของปัจจยัทั้ง 7 ดา้น และขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนาม 
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ตารางที่ 33 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นผลิตภณัฑท่ี์พบในการใชบ้ริการจ าแนกตาม
สาขา 

 

ปัญหาของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1. ไม่มีรายการอาหารใหม่มาน าเสนอ 35.6 10.5 25.0 23.7 

2. มีเมนูใหเ้ลือกรับประทานนอ้ยเกินไป 28.9 15.8 14.5 19.7 

3.อาหาร/ผกัไม่สด 32.6 0.0 25.0 19.2 

4. อาหารรสชาติไม่อร่อย 28.9 5.3 20.8 18.3 

5. อาหารไม่น่ารับประทาน 27.8 0.0 21.1 16.3 

6. ร้านอาหารมายเวยีดนามไม่ค่อยมีช่ือเสียง 25.6 5.3 15.8 15.6 

7. อาหารแต่ละเมนูมีปริมาณนอ้ยเกินไป 26.7 0.0 13.2 13.3 

8. อาหารไม่สะอาด 20.0 0.0 19.5 13.2 

9. วตัถุดิบท่ีน ามาใชท้ าอาหารคุณภาพต ่า 17.8 0.0 19.5 12.4 
10.อาหารท่ีเตรียมไวมี้ไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

20.0 0.0 13.2 11.1 

ภาพรวมปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 26.4 3.7 18.8 16.3 

 
จากตารางท่ี 33 แสดงร้อยละของลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามท่ีประสบปัญหาดา้น

ผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัญหาท่ีมีร้อยละของลูกคา้ตอบมากท่ีสุดคือ ไม่มีรายการอาหารเมนูใหม่มา
น าเสนอ ร้อยละ 23.7 รองลงมาคือ เมนูรายการอาหารท่ีมีใหเ้ลือกรับประทานมีนอ้ยเกินไป ร้อยละ 
19.7 อาหารและผกัไม่สด ร้อยละ 19.2 รสชาติอาหารไม่อร่อย ร้อยละ 18.3 อาหารไม่น่ารับประทาน 
ร้อยละ 16.3 ร้านอาหารมายเวียดนามไม่ค่อยมีช่ือเสียง ร้อยละ 15.6 อาหารแต่ละเมนูมีปริมาณนอ้ย
เกินไป ร้อยละ 13.3 อาหารไม่สะอาดร้อยละ13.2 วตัถุดิบท่ีน ามาใชท้ าอาหารคุณภาพต ่า ร้อยละ 
12.4 และอาหารท่ีเตรียมไวมี้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ร้อยละ 11.1 ตามล าดบั พิจารณา
ตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาท่ีมีพบมากท่ีสุดคือ ไม่มีรายการอาหาร
ใหม่มาน าเสนอ ร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ อาหารและผกัไม่สด ร้อยละ 32.6  มีเมนูอาหารให้เลือก
รับประทานนอ้ยไปกบัอาหารรสชาติไม่อร่อย ร้อยละ 28.9 เท่ากนั อาหารไม่น่ารับประทาน ร้อยละ 
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27.8 อาหารแต่ละเมนูมีปริมาณนอ้ยเกินไป ร้อยละ 26.7 ร้านอาหารมายเวียดนามไม่ค่อยมีช่ือเสียง 
ร้อยละ 25.6 อาหารไม่สะอาดกบัอาหารท่ีเตรียมไวมี้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ร้อยละ 
20.0 เท่ากนั และวตัถุดิบท่ีน ามาใชท้ าอาหารคุณภาพต ่า ร้อยละ 17.8 ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ มีเมนูอาหารให้เลือกรับประทานน้อย
เกินไป ร้อยละ 15.8 รองลงมาคือ ไม่มีรายการอาหารใหม่มาน าเสนอ ร้อยละ 10.5 ส่วนอาหาร
รสชาติไม่อร่อยและร้านอาหารมายเวียดนามไม่ค่อยมีช่ือเสียง ร้อยละ 5.3 เท่ากนั 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม่มีรายการอาหารใหม่น าเสนอ 
กบัอาหารและผกัไม่สด ร้อยละ 25.0 รองลงมาคืออาหารไม่น่ารับประทาน ร้อยละ 21.1 รสชาติ
อาหารไม่อร่อย ร้อยละ 20.8 อาหารไม่สะอาดกบัวตัถุดิบท่ีน ามาใชท้  าอาหารคุณภาพต ่า ร้อยละ 
19.5 เท่ากนั ร้านอาหารมายเวียดนามไม่ค่อยมีช่ือเสียง ร้อยละ 15.8 มีเมนูให้เลือกรับประทานนอ้ย
เกินไป ร้อยละ 14.5 และอาหารแต่ละเมนูมีปริมาณนอ้ยเกินไปกบัอาหารท่ีเตรียมไวมี้ไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 13.2 เท่ากนั ตามล าดบั 

จากภาพรวมของปัญหาท่ีพบจาก 3 สาขา พบว่าปัญหาหลกัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์อง
ร้านเวียดนามคือ ไม่มีรายการอาหารใหม่น าเสนอ รองลงมาคือ มีเมนูอาหารให้เลือกน้อยเกินไป 
และอาหารและผกัไม่สด จากปัญหาท่ีพบดงักล่าวทางร้านอาหารมายเวียดนามควรท่ีจะพฒันาสูตร
อาหารและน าเสนอออกมาให้ลูกคา้พบกบัอาหารเมนูใหม่ให้ลูกคา้ไดท้ดลองรับประทานเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของตวัผลิตภณัฑ ์ส่วนเร่ืองอาหารท่ีไม่สดทางร้านควรควบคุมและเพิ่มความเอาใจ
ใส่เร่ืองความสดของผกัเพิ่มมากข้ึน และควรปรับปรุงมาตรฐานของร้านในแต่ละสาขาให้มี
มาตรฐานท่ีเหมือนกนั โดยการมีการตั้งระบบวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพในปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑเ์พื่อสร้างความประทบัใจ ใหก้บัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 
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ตารางที่ 34 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นราคาท่ีพบในการใชบ้ริการจ าแนกตามสาขา 
 

ปัญหาของปัจจัยด้านราคา 
ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.ไม่มีการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน 16.7 15.8 17.1 16.5 

2.มีราคาแพงกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบั
เดียวกนั 

17.8 0.0 14.5 10.8 

3.ไม่มีเมนูบอกราคาอาหารอยา่งชดัเจน 17.8 0.0 10.5  9.4 

4.มีราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ 14.4 0.0 11.8 8.7 

5.ไม่สามารถช าระไดเ้งินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 13.5 0.0 9.2 7.6 

ภาพรวมปัจจัยด้านราคา 16.0  3.2 12.6 10.6 

  
จากตารางท่ี 34 แสดงร้อยละของผูป้ระสบปัญหาด้านราคาท่ีพบในการใช้บริการ

ร้านอาหารมายเวียดนามพบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน ร้อย
ละ 16.5 รองลงมาคือ มีราคาแพงกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั ร้อยละ 10.8 ไม่มีเมนูบอก
ราคาอาหารอยา่งชดัเจน ร้อยละ 9.4 มีราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ ร้อยละ 8.7 และไม่สามารถช าระ
เงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต ร้อยละ 7.6 พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาท่ีมีพบมากท่ีสุดคือ มีราคาแพงกว่าร้าน
อ่ืนท่ีมีระดบัคุณภาพเท่ากนั กบัไม่มีเมนูบอกราคาอยา่งชดัเจน ร้อยละ 17.8 เท่ากนั รองลงมาคือไม่มี
การแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้านร้อยละ 16.7 มีราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ ร้อยละ 14.4 และไม่
สามารถช าระไดเ้งินไดด้ว้ยบตัรเครดิต ร้อยละ 13.5 

สาขาแม่วงั พบว่า ปัญหาท่ีพบมีเพียงปัญหาเร่ืองไม่มีป้ายแสดงราคาของอาหารท่ีผนงั
ของร้าน คิดเป็นร้อยละ 15.8 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม่มีป้ายราคาติดบริเวณผนังของ
ร้าน ร้อยละ 17.1 รองลงมาคือ มีราคาแพงกว่าร้านอ่ืนๆท่ีระดบัคุณภาพท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 14.5 
มีราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ ร้อยละ 11.8 ไม่มีเมนูบอกราคาอาหารอยา่งชดัเจน ร้อยละ 10.5 และ
ไม่สามารถช าระไดเ้งินไดด้ว้ยบตัรเครดิต ร้อยละ 9.2 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 35 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีพบในการใชบ้ริการจ าแนก
ตามสาขา 

 

ปัญหาของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.สถานท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่เพียงพอ 44.4 15.8 39.5 33.2 

2.ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดย้าก 43.3 5.3 21.1 23.2 

3.ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท่ีตั้งท่ีไม่สะดวกต่อการ
เดินทาง 

38.9 5.3 23.7 22.6 

4.ไม่มีบริการจองโตะ๊ 14.4 21.1 11.8 15.8 

5.ไม่มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี 15.7 15.8 11.8 14.4 

6.วนัเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการไม่มีความเหมาะสม 16.7 0.0 14.5 10.4 

ภาพรวมปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 28.9 10.6 20.4 20.0 

 
จากตารางท่ี 35 แสดงปัญหาดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีพบในการใชบ้ริการ พบว่า ปัญหาท่ี

พบมากท่ีสุดคือ เร่ืองสถานท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่เพียงพอ ร้อยละ 33.2 รองลงมาคือ เร่ืองท่ีตั้ง
ของร้านสามารถสังเกตเห็นไดย้าก ร้อยละ 23.2 ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท่ีตั้งท่ีไม่สะดวกต่อการเดินทาง 
ร้อยละ 22.6ไม่มีบริการจองโต๊ะ ร้อยละ15.8 ไม่มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละบริการจดัส่ง ร้อย
ละ 14.4 และวนัเวลาเปิด-ปิดให้บริการไม่มีความเหมาะสม ร้อยละ10.4 พิจาณาตามสาขาไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาท่ีมีพบมากท่ีสุดคือ สถานท่ีจอดรถไม่
สะดวกและไม่เพียงพอ ร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดย้าก ร้อยละ 
43.3 ท่ีตั้งของร้านไม่สะดวกต่อการเดินทาง ร้อยละ 38.9 วนัเวลาเปิด-ปิดให้บริการไม่มีความ
เหมาะสม ร้อยละ 16.7 ไม่มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัท์และบริการจดัส่ง ร้อยละ 16.7 และไม่มี
บริการจองโต๊ะ ร้อยละ 14.4 ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ สถานท่ีจอดรถไม่มีความสะดวกและไม่
เพียงพอ ร้อยละ 21.1 รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่เพียงพอกบัไม่มีบริการรับสัง่ซ้ือ
ผา่นทางโทรศพัทแ์ละบริการส่งถึงบา้น ร้อยละ 15.8 เท่ากนั และท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นได้
ยากกบัท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท่ีตั้งท่ีไม่สะดวกต่อการเดินทาง ร้อยละ 5.3 เท่ากนั 
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สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ สถานท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่
เพียงพอ ร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่สะดวกต่อการเดินทาง ร้อยละ 23.7 
ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดย้าก ร้อยละ 21.1 วนัเวลาเปิด-ปิดให้บริการไม่มีความเหมาะสม 
ร้อยละ14.5 และไม่มีบริการจองโต๊ะกบัไม่มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละบริการจดัส่ง ร้อยละ
11.8 เท่ากนั 

จากภาพรวมของปัญหาท่ีพบจาก 3 สาขา พบว่า ปัญหาหลกัปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย
ของร้านเวียดนามคือ สถานท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่เพียงพอ ร้อยละ 33.2 รองลงมาคือ ท่ีตั้งของ
ร้านสามารถสงัเกตเห็นไดย้าก ร้อยละ 23.2 และท่ีตั้งของร้านไม่สะดวกต่อการเดินทาง ร้อยละ 22.6 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 36 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีพบในการใชบ้ริการ

จ าแนกตามสาขา 
 

ปัญหาของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.ไม่มีการลดราคาและใหข้องแถม 43.3 31.6 36.8 37.2 

2.ไม่มีการท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล 41.1 21.1 36.8 33.0 

3.ไม่มีการสมคัรสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษ
ต่างๆ 38.9 26.3 30.3 31.8 

4.ไม่มีการโฆษณาในส่ือต่างๆเช่น เวบ็ไซด ์
นิตยสาร 36.7 15.8 26.3 26.3 

5.ไม่มีบทความแนะน าร้าน 27.8 10.5 23.7 20.7 

ภาพรวมปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 37.6 21.1 30.8 29.8 

 
จากตารางท่ี 36 แสดงปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการพบว่า ปัญหา

ท่ีพบสูงสุดคือ เร่ืองไม่มีการให้ส่วนลดและให้ของแถม ร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ ไม่มีการท าเมนู
พิเศษในช่วงเทศกาล ร้อยละ 33.0 ไม่มีการสมคัรสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ ร้อยละ 31.8 ไม่
มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์นิตยสารร้อยละ 26.3 และไม่มีบทความแนะน าร้านร้อยละ 
20.7 พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการให้ส่วนลด
ราคาหรือของแถม ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ ไม่มีการท าเมนูอาหารพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ    
ร้อยละ 41.1 และไม่มีการจดัท าระบบสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ ร้อยละ 38.9 การไม่มีการ
โฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์นิตยสาร ร้อยละ  36.7 และไม่มีบทความแนะน าร้านร้อยละ 27.8 
ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการให้ส่วนลดราคาหรือของแถม   
ร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ ไม่มีการจดัท าระบบสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ ร้อยละ 26.3 ไม่มี
การจดัท าเมนูอาหารพิเศษตามเทศกาลต่างๆ ร้อยละ 21.1 ไม่มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์
นิตยสารร้อยละ 15.8 และไม่มีบทความแนะน าร้าน ร้อยละ 10.5 ตามล าดบั 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการให้ส่วนลดราคาและของ
แถม กับไม่มีการท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล ร้อยละ 36.8 เท่ากนั รองลงมาคือ ไม่มีการสมคัร
สมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ ร้อยละ 30.3 ไม่มีการโฆษณาในส่ือต่างๆเช่น เวบ็ไซด ์นิตยสาร 
ร้อยละ 26.3 และไม่มีบทความแนะน าร้าน ร้อยละ 23.7 ตามล าดบั 

จากผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามท่ีตอบแบบสอบถาม ตอ้งการ
ให้ทางร้านจดัการท าการส่งเสริมทางการตลาดโดยการเปิดสมคัรสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ 
เช่น ส่วนลดราคาเม่ือมาใชบ้ริการ การจดัท าเมนูพิเศษตามเทศกาลพิเศษต่างๆ  
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ตารางที่ 37 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นบุคคลท่ีพบในการใชบ้ริการจ าแนกตาม
สาขา 

 

ปัญหาของปัจจัยด้านบุคคล 
ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.พนกังานไม่สามารถส่ือสารกบัลกูคา้ไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ 

38.9 26.3 27.3 30.8 

2.พนกังานขาดความเอาใจใส่และความเตม็ใจใน
การดูแลลูกคา้ 

35.6 26.3 28.6 30.2 

3.มีจ านวนพนกังานท่ีใหบ้ริการไม่เพียงพอ 36.7 26.3 24.7 29.2 

4.พนกังานไม่มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ของลกูคา้ 

36.7 21.1 23.7 27.2 

5.พนกังานไม่มีมารยาท 30.0 15.8 21.1 22.3 

6.พนกังานไม่ยิม้แยม้แจ่มใส 35.6 5.3 22.4 21.1 

ภาพรวมปัจจัยด้านบุคคล 35.6 20.2 24.6 26.8 

 
จากตารางท่ี 37 แสดงปัญหาดา้นบุคคล ในการใชบ้ริการ พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด

คือ พนกังานไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ ร้อยละ 30.8 รองลงมาคือ พนกังานขาดความ
เอาใจใส่ ร้อยละ 30.2 มีจ านวนพนกังานไม่เพียงพอ ร้อยละ 29.2 พนกังานไม่มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาของลูกคา้ ร้อยละ 27.2 พนกังานไม่มีมารยาท ร้อยละ 22.3 และพนกังานไม่ยิ้มแยม้
แจ่มใส ร้อยละ 21.1 ตามล าดบั พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ พนกังานไม่สามารถ
ส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ ร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ มีจ านวนพนกังานท่ีบริการไม่เพียงพอกบั
พนกังานไม่มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้  ร้อยละ 36.7 เท่ากนั พนกังานขาดความ
เอาใจใส่และความเตม็ใจในการดูแลลูกคา้กบัพนกังานไม่ยิม้แยม้แจ่มใส ร้อยละ 35.6 เท่ากนั และ
พนกังานไม่มีมารยาท ร้อยละ 30.0 ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ พนักงานไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได้
อย่างเขา้ใจพนักงานขาดความเอาใจใส่และความเต็มใจในการดูแลลูกคา้ และจ านวนพนักงานท่ี
บริการมีจ านวนไม่เพียงพอ ร้อยละ 26.3 เท่ากนัทั้ง 3 ปัญหา พนักงานไม่มีความสามารถในการ
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แกไ้ขปัญหาของลูกคา้ ร้อยละ 21.1 พนกังานไม่มีมารยาท ร้อยละ 15.8 และพนกังานไม่ยิม้แยม้
แจ่มใส ร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ พนักงานขาดความเอาใจใส่และ
ความเต็มใจในการดูแลลูกคา้ ร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ พนักงานไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได ้
ร้อยละ 27.3 และจ านวนพนักงานท่ีบริการมีจ านวนไม่เพียงพอ ร้อยละ 24.7 พนักงานไม่มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ ร้อยละ 23.7 พนกังานไม่ยิม้แยม้แจ่มใส ร้อยละ 22.4 
และพนกังานไม่มีมารยาท ร้อยละ 21.1 ตามล าดบั 

จากผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามท่ีตอบแบบสอบถาม ตอ้งการใหท้าง
ร้านอาหารมายเวียดนามเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองการปรับทกัษะให้พนักงาน
สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ หรืออาจปรับปรุงวิธีในการส่ือสารกบัลูกคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือการเพิ่ม
ความเอาใจใส่ของพนกังานท่ีมีตอ้ลูกคา้ใหมี้มากข้ึน และเพิ่มจ านวนพนกังานใหมี้ความเพียงพอต่อ
จ านวน หรือโต๊ะของลูกคา้ 
 

ตารางที่ 38 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีพบในการใชบ้ริการ
จ าแนกตามสาขา 

 

ปัญหาทีพ่บ 
ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1. มีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีไม่เพียงพอ 41.1 21.1 26.0 29.4 

2. บรรยากาศภายในร้านแออดั 41.6 21.1 20.8 27.8 

3. หอ้งน ้าไม่สะอาด 27.0 15.8 32.5 25.1 

4. ร้านคบัแคบเกินไป 43.3 5.3 20.8 23.1 

5. การจดัวางโต๊ะเกา้อ้ี และอุปกรณ์ภายในร้าน
ไม่เป็นระเบียบ 

35.6 15.8 15.6 22.3 

6. ภาชนะ/อุปกรณ์ไม่สะอาด 26.7 10.5 26.0 21.1 

7. ภายในร้านไม่สะอาด 25.6 10.5 26.0 20.7 

8. การแต่งกายของพนกังานไม่เรียบร้อย 21.1 15.8 18.2 18.4 

9. ป้ายหนา้ร้านไม่สวยงามและมองเห็นไม่
ชดัเจน 

30.0 5.3 10.4 15.2 

 



 

 

66 

ตารางที่ 38 (ต่อ) แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีพบในการใช้
บริการจ าแนกตามสาขา 

 

ปัญหาทีพ่บ 
ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

10.การออกแบบและตกแต่งภายในร้านไม่มี
ความทนัสมยั 

18.9 11.1 6.5 12.2 

ภาพรวมปัจจัยด้านลกัษณะกายภาพ 31.1 13.2 20.3 21.5 

 
จากตารางท่ี 38 แสดงปัญหาดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในการใชบ้ริการ พบว่า ปัญหา

ท่ีพบมากท่ีสุดคือ จ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีมีไม่เพียงพอ ร้อยละ 29.4 รองลงมาคือ บรรยากาศภายใน
ร้านแออดั ร้อยละ 27.8 ห้องน ้ าไม่สะอาด ร้อยละ 25.1 ร้านคบัแคบเกินไป ร้อยละ 23.1 การจดัวาง
โตะ๊เกา้อ้ี และอุปกรณ์ภายในร้านไม่เป็นระเบียบ ร้อยละ 22.3 ภาชนะและอุปกรณ์ไม่สะอาด ร้อยละ 
20.7 การแต่งกายของพนกังานไม่เรียบร้อย ร้อยละ 18.4 ป้ายหนา้ร้านไม่สวยงามและมองเห็นไม่
ชดัเจน ร้อยละ 15.2   และการออกแบบและตกแต่งภายในร้านไม่มีความทนัสมยั ร้อยละ 12.2 
พิจารณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาท่ีมีพบมากท่ีสุดคือ พื้นท่ีร้านคบัแคบ 
ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ บรรยากาศในร้านแออดั และมีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีไม่เพียงพอ ร้อยละ 
41.6 เท่ากนัการจดัวางโต๊ะเกา้อ้ี และอุปกรณ์ภายในร้านไม่เป็นระเบียบ ร้อยละ 35.6 ป้ายหนา้ร้าน
ไม่สวยงามและมองเห็นไม่ชดัเจน ร้อยละ 30.0 หอ้งน ้ าไม่สะอาด ร้อยละ 27.0 ภาชนะและอุปกรณ์
ไม่สะอาด ร้อยละ 25.6 การแต่งกายของพนกังานไม่เรียบร้อย ร้อยละ 21.1 และการออกแบบและ
ตกแต่งภายในร้านไม่มีความทนัสมยั ร้อยละ 18.9 ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ จ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีมีไม่เพียงพอและ
บรรยากาศภายในร้านแออดัมากเกินไปร้อยละ 21.1 รองลงมาคือ ห้องน ้ าไม่สะอาดและการจดัวาง
โต๊ะเกา้อ้ี และอุปกรณ์ภายในร้านไม่เป็นระเบียบ ร้อยละ15.8 ส่วนภาชนะและอุปกรณ์ไม่สะอาด 
ร้อยละและภายในร้านไม่สะอาด ร้อยละ 10.5 การออกแบบและตกแต่งภายในร้านไม่มีความ
ทนัสมยั ร้อยละ 11.1 และส่วนพื้นท่ีร้านคบัแคบและป้ายหนา้ร้านไม่สวยงามและมองเห็นไม่ชดัเจน 
ร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ห้องน ้ าไม่สะอาด ร้อยละ 32.5 
รองลงมาคือ มีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีไม่เพียง กบัภาชนะและอุปกรณ์ไม่สะอาด และความไม่สะอาด
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ภายในร้าน ร้อยละ 26.0  เท่ากัน บรรยากาศภายในร้านแออดัมากเกินไปกับพื้นท่ีร้านคบัแคบ     
ร้อยละ 20.8 เท่ากนั การแต่งกายของพนกังานไม่เรียบร้อย ร้อยละ 18.2 การจดัวางโต๊ะเกา้อ้ี และ
อุปกรณ์ภายในร้านไม่เป็นระเบียบ ร้อยละ 15.6 ป้ายหนา้ร้านไม่สวยงามและมองเห็นไม่ชดัเจน   
ร้อยละ 10.4 และการออกแบบและตกแต่งภายในร้านไม่มีความทนัสมยั ร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 

จากผลการศึกษา ร้านอาหารมายเวียดนามควรท่ีปรับปรุงมากท่ีสุดคือ เร่ืองจ านวนโตะ๊
และเก้าอ้ีไม่เพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนาม แต่เน่ืองจากพื้นท่ีร้านท่ีคบัแคบ
จนเกินไปในบางสาขาหรือพื้นท่ีท่ีมีอย่างจ ากดัท าให้ในบางสาขาอาจไม่สามารถเพิ่มเติมจ านวน
เกา้อ้ีหรือท่ีนั่งไดเ้พิ่มเติมเพราะส่งผลกระทบต่อความแออดัในร้านเพิ่มมากข้ึน ส่วนสาขามีโชค
พลาซ่าควรท่ีจะมีการดูแลเร่ืองการท าความสะอาดหอ้งน ้าใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
 
ตารางที่ 39 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นกระบวนการท่ีพบในการใชบ้ริการจ าแนก

ตามสาขา 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

1.การคิดเงินชา้ 32.2 33.3 22.1 29.2 

2.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมชา้ 38.9 27.8 15.6 27.4 

3.ลกูคา้ไดรั้บบริการไม่เท่าเทียมกนั 17.8 22.2 10.4 16.8 

4.การคิดเงินไม่ถกูตอ้ง 21.1 11.1 14.3 15.5 

5.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมไม่ถกูตอ้ง 22.2 5.6 10.4 12.7 

6.วธีิการสั่งอาหาร/เคร่ืองด่ืมยุง่ยาก 14.4 0.0 6.5 7.0 

ภาพรวม 24.4 16.7 13.2 18.1 

  
จากตารางท่ี 39 แสดงปัญหาดา้นกระบวนการ ในการใชบ้ริการ พบว่า ปัญหาท่ีพบ

มากท่ีสุดคือ เร่ืองการคิดเงินชา้ ร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ การไดรั้บอาหารและเค ร่ืองด่ืมชา้ ร้อยละ 
27.4 ลูกคา้ไดรั้บบริการไม่เท่าเทียมกนั ร้อยละ 16.8 การคิดเงินไม่ถูกตอ้งร้อยละ 15.5 การไดรั้บ
อาหารและ เคร่ืองด่ืมไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ12.7 และวิธีการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมยุ่งยากร้อยละ 7.0 
พิจาณาตามสาขาไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ปัญหาท่ีมีพบมากท่ีสุดคือ ระยะเวลารออาหาร
และเคร่ืองด่ืมชา้ ร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ เวลาท่ีใชใ้นการคิดเงินชา้ ร้อยละ 32.2 ไดรั้บอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่ตรงกบัรายการอาหารท่ีสั่ง ร้อยละ 22.2 การคิดเงินไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 21.1 ลูกคา้ไดรั้บ
บริการไม่เท่าเทียมกัน ร้อยละ 17.8 และวิธีการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมยุ่งยาก ร้อยละ 14.4 
ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ใช้เวลาในการคิดเงินช้า ร้อยละ 33.3 
รองลงมาคือ ไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมชา้ ร้อยละ 27.8 ไดรั้บบริการท่ีไม่เท่าเทียมกนั ร้อยละ 22.2 
การคิดเงินไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 11.1 และการไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ตรงตามรายการท่ีสั่ง ร้อย
ละ 5.6 ตามล าดบั 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ระยะเวลาท่ีใชคิ้ดเงินชา้ ร้อยละ 
22.1รองลงมาคือ ไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมช้า ร้อยละ 15.6 การคิดเงินไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 14.3 
ลูกคา้ไดรั้บบริการไม่เท่าเทียมกนัและการไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 10.4 และ
วิธีการสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืมยุง่ยาก ร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 

จากการศึกษา พบว่า ร้านอาหารมายเวียดนามควรท่ีปรับปรุงในเร่ืองของระบบและ
วิธีการคิดเงินใหมี้ความรวดเร็วเพิม่ข้ึนจากเดิม เพราะจากค่าร้อยละของลูกคา้ท่ีไม่พึงพอใจ มีค่าท่ีสูง
โดยเฉพาะสาขาแม่วงั และสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และปัญหารองลงมาคือ การไดรั้บ
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีล่าชา้ ดงันั้นทางร้านจึงควรท่ีแกปั้ญหาเร่ืองดงักล่าวโดยอาจปรับปรุงระบบ
ต่างๆ ภายในร้าน เช่น การสัง่อาหาร ไปจนถึงขั้นตอนการคิดเงินค่าอาหารใหร้วดเร็วกวา่เดิม  
 
ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉล่ียร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

จ าแนกตามสาขา 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉลีย่ร้อยละของผู้ทีป่ระสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 26.4 3.7 18.8 16.3 

ดา้นราคา 16.0 3.2 12.6 10.6 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 28.9 10.6 20.4 20.0 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 37.6 21.1 30.8 29.8 

ดา้นบุคคล 35.6 20.2 24.6 26.8 
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ตารางที่ 40 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดจ าแนกตามสาขา 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉลีย่ร้อยละของผู้ทีป่ระสบปัญหา 

หน้ามช. แม่วงั มีโชคพลาซ่า ภาพรวม 

ดา้นลกัษณะกายภาพ 31.1 13.2 20.3 21.5 

ดา้นกระบวนการ 24.4 16.7 13.2 18.1 

ภาพรวม 28.6 12.6 20.1 20.4 

 
จากตารางท่ี 40 แสดงร้อยละของลูกคา้ผูท่ี้ประสบปัญหาในแต่ละปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในการใชบ้ริการพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละของผู ้
ประสบปัญหามากท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 29.8 รองลงมาคือ ดา้นบุคคล ร้อยละ 
26.8 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ร้อยละ 21.5 ดา้นการจดัจ าหน่าย ร้อยละ 20.0 ดา้นกระบวนการ   
ร้อยละ 18.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ร้อยละ 16.3 และดา้นราคา ร้อยละ 10.6 ตามล าดบั พิจารณาตามสาขา
ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

สาขาหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 37.6 รองลงมาคือ ดา้นบุคคล ร้อยละ 35.6 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ร้อยละ  31.1  ดา้นการจดัจ าหน่าย ร้อยละ 28.9 ดา้นผลิตภณัฑ ์ร้อยละ 26.4 ดา้นกระบวนการ     
ร้อยละ 24.4 และดา้นราคา ร้อยละ 16.0 ตามล าดบั 

สาขาแม่วงั พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 
21.1 รองลงมาคือ ดา้นบุคคล ร้อยละ 20.2 และดา้นกระบวนการ ร้อยละ 16.7 ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ร้อยละ 13.2 ดา้นการจดัจ าหน่าย ร้อยละ 10.6 ดา้นผลิตภณัฑ ์ร้อยละ 3.7 และดา้นราคา 
ร้อยละ 3.2 ดา้นผลิตภณัฑ ์ร้อยละ 18.8 ดา้นกระบวนการ ร้อยละ 13.2 และดา้นราคา ร้อยละ 12.6 

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ร้อยละ 30.8 รองลงมาคือ ดา้นบุคคล ร้อยละ 24.6 และดา้นการจดัจ าหน่าย ร้อยละ 20.4 ตามล าดบั 

จากการศึกษาปัญหาของร้านอาหารมายเวียดนามในแต่ละดา้น พบว่า ในมุมมองของ
ผูบ้ริโภคร้านอาหารมายเวียดนามควรมีการส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติม เช่น การให้ส่วนลดราคาหรือ
การสมคัรสมาชิกเพื่อไดรั้บส่วนลดราคา เพราะจากผลการศึกษาพบว่ามีเพียงสาขาแม่วงัท่ีมีการให้
ส่วนลดราคาเฉพาะพนกังานท่ีท างานในบริเวณใกลเ้คียงเท่านั้น จึงมีสัดส่วนของผูท่ี้ประสบปัญหา
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นอ้ยกวา่สาขาอ่ืนๆ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีสัดส่วนของผูป้ระสบปัญหานอ้ยสุดคือ 
ดา้นราคาซ่ึงลูกคา้มองว่าราคาอาหารของร้านอาหารมายเวียดนามยงัถูกกว่าร้านอ่ืนๆในร้านท่ีมี
ระดบัของคุณภาพอาหารเท่ากนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนาม จงัหวดั
เชียงใหม่ไดข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 

1  ผกัสดไม่สะอาด จากกรณีท่ีพบคือ ลูกคา้พบเศษดินในผกั ทางร้านจึงควรท่ีจะให้
ความใส่ใจเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเตรียมส่วนผสม เพราะในอาหารเวียดนาม ผกัจดัเป็นส่วนผสมหลกั
และองคป์ระกอบหลกัของอาหารท่ีผูบ้ริโภคให้ความใส่ใจ แต่เน่ืองจากลกัษณะของผกับางชนิดท่ี
ร้านอาหารมายเวียดนามน ามาเป็นผกัท่ีรับประทานคู่กบัอาหารเป็นผกัท่ีคนส่วนใหญ่ไม่คุน้เคย อาจ
ท าให้ลูกคา้ไม่เขา้ใจถึงลกัษณะของผกับางชนิด ทางร้านน่าจะมีการท ามุมความรู้เก่ียวกบัผกัและ
สรรพคุณทางยาของผกัเพื่อใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจและไดรั้บความรู้เพิ่มเติม 

2  สถานท่ีจอดรถ และการเดินทางโดยเฉพาะสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
สาขามีโชคพลาซ่าเป็นสาขาท่ีลูกคา้พบกบัปัญหา ลูกคา้บางส่วนไดเ้สนอใหมี้การเปิดสาขาในแหล่ง
ชุมชนอ่ืนบา้ง เพื่อลดความแออดัของบางสาขาท่ีมีท่ีจอดรถจ ากดั ประกอบกบัจ านวนท่ีนั่งท่ีไม่
เพียงพอกบัจ านวนลูกคา้เพราะพื้นท่ีร้านในท่ีดงักล่าว ไม่สามารถท่ีจะขยายเพิ่มเติมได ้

3  ควรมีการจดัท าส่วนลดราคาใหก้บักลุ่มนกัศึกษาหรือจดัท าระบบสมาชิก เพราะจาก
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บส่วนลดกบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บส่วนลดในสาขาแม่วงัท่ีท าให้ลูกคา้
กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บส่วนลดโดยเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาคิดวา่มีการไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่าง 

4  ควรท่ีจะจดัการเร่ืองกล่ินอาหารภายในร้าน เพราะกล่ินท่ีมาจากห้องครัวเขา้มาใน
ร้านท าให้ลูกคา้ไม่พึงพอใจ อาจมีการติดเคร่ืองดูดควนัหรือแยกส่วนครัวให้กล่ินไม่สามารถผ่าน
จากหอ้งครัวสู่ในส่วนของลูกคา้ท่ีรับประทานอาหารได ้

5  ร้านอาหารมายเวียดนามควรท่ีจะมีการปรับปรุงระบบและวิธีการสั่งอาหารและ
ระบบการคิดเงินให้รวดเร็วข้ึน เช่น การเพิ่มหรืออบรมพนกังานท่ีช่วยในการคิดเงินให้เพิ่มข้ึนจาก
เดิมท่ีมีพนกังานไม่ก่ีคนท่ีสามารถคิดเงินลูกคา้ได ้  
 


