
 
บทที ่5  

สรุปผล อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของร้านอาหารมายเวียดนาม 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และระดบัความความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้บริการของผูใ้ช้บริการร้านอาหารมาย 
เวียดนามในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล 
ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการและผูศึ้กษา ดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทัว่ไปของลูกค้าร้านอาหารมายเวยีดนามในจังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 65.6) มีอาย ุ21-30 ปี (ร้อยละ 50.7) มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(ร้อยละ 69.8) ประกอบอาชีพในกลุ่มราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังานเอกชน และนกัเรียน/นกัศึกษา 
(ร้อยละ 29.2 25.1 และ 20.2 ตามล าดบั) และมีรายได ้5,001-15,000 บาท (ร้อยละ 57.8) 

2. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการร้านอาหารมายเวียดนาม 
ลูกคา้ร้านมายเวียดนามส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีเคยมารับประทานอาหารท่ีร้านมาย

เวียดนาม (ร้อยละ 73.4)  ส่วนกลุ่มท่ีมาใช้บริการคร้ังแรก (ร้อยละ 26.6) ร้านอาหารเวียดนามท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามรับประทานบ่อยสุด คือ ร้านอาหารมายเวียดนาม (ร้อยละ 49.3) รองลงมาคือ 
ร้านวีทีแหนมเนือง มาดามเอ่ียน (ร้อยละ 25.6 และ 17.8) ความถ่ีในการรับประทานอาหารเวียดนาม 
ส่วนใหญ่นอ้ยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 54.1) วนัท่ีรับประทานอาหารเวียดนามส่วนใหญ่จะไม่
แน่นอนข้ึนอยู่กบัโอกาสต่างๆ ของผูบ้ริโภค (ร้อยละ 66.7) ใช้บริการช่วงเวลา 16.01-19.00 น.   
(ร้อยละ 41.5) และส่วนใหญ่นั่งรับประทานท่ีร้าน (ร้อยละ 68.2) บุคคลท่ีไปร่วมใช้บริการ
ร้านอาหารมายเวียดนามมากท่ีสุดคือเพื่อน (ร้อยละ 48.7) รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 
33.8) โดยจ านวนบุคคลท่ีไปรับประทานในแต่ละคร้ัง พบว่า ไปรับประทานคร้ังละ  2-3 คน (ร้อย
ละ 39.6) และ 4-5 คน (ร้อยละ 34.8) ตามล าดบั มีค่าใชจ่้ายต่อหวัต่อคร้ังเฉล่ีย 100-200 บาท (ร้อยละ 
68.2) โดยลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามรู้จกัร้านจากสถานท่ีตั้งของร้าน และไดรั้บการแนะน าต่อ
จากกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการท่ีร้านอาหารมายเวียดนามมาก่อน (ร้อยละ 53.3 และ 48.5) ตามล าดบั 
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3. ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้าร้านอาหารมายเวยีดนาม 
ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนาม พบว่า ลูกคา้มี

คะแนนความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้น
การส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง สรุปผลไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นลกัษณะเด่นคือ ความหลากหลายของอาหารท่ีให้เลือก
รับประทาน อาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ คุณภาพของวตัถุดิบท่ี
น ามาใช ้รสชาติของอาหาร และความสะอาดและความสดใหม่ของอาหาร 
 ปัจจัยด้านราคา ท่ีเป็นลกัษณะเด่นคือ มีเมนูบอกรายการอาหารอย่างชดัเจน มีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ และมีราคาถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  ท่ีเป็นลักษณะเด่นมีเพียงสาขาแม่วงัคือ ท่ีตั้ งของร้าน
สามารถสงัเกตเห็นไดง่้าย สะดวกต่อการเดินทาง และสถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดบัคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เพราะร้านอาหารมายเวียดนามไม่ไดมี้การจดัท าการส่งเสริมทางการตลาดให้กบัลูกคา้ จะมีเพียง
สาขาแม่วังท่ีมีการให้ส่วนลดกับพนักงานร้านค้าใกล้เคียง จึงส่งผลให้สาขาดังกล่าวเกิดข้อ
เปรียบเทียบระหวา่งลูกคา้ในกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บส่วนลด เช่น กลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพั 

ปัจจัยด้านบุคคล มีระดบัคะแนนความพึงพอใจในบางหัวขอ้และสาขาอยู่ในระดบั
ปานกลางถึงมาก จึงควรท่ีจะมีการจัดการเพื่อพฒันาบุคลากร เช่น สาขาแม่วังกับสาขาหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีระดบัคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยเฉพาะเร่ืองการยิม้แยม้แจ่มใส
ของพนกังาน เม่ือพิจารณาภาพรวมของปัจจยัดา้นบุคคล พบว่า สาขาแม่วงัมีระดบัคะแนนความพึง
พอใจเฉล่ียสูงสุดใน 3 สาขาของร้านอาหารมายเวียดนาม 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีลกัษณะเด่นมีเพียงสาขาแม่วงัคือ การออกแบบ
และตกแต่งภายในมีความทนัสมยั บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั มีการจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ีและ
อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย ป้ายร้านสวยงามและมองเห็นไดช้ดัเจน และมีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ี
ส าหรับใชเ้พียงพอ  

ปัจจัยด้านกระบวนการ  ท่ีมีลักษณะเด่นมีเพียงสาขาแม่วังคือ วิธีการสั่งอาหาร/
เคร่ืองด่ืมท่ีไม่ยุง่ยาก และการไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมถูกตอ้งตามรายการท่ีสัง่  
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 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารมายเวียดนาม 
 จากการศึกษาระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมาย
เวียดนาม พบว่า ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจัยของร้านอาหารมาย
เวียดนาม มีระดับความส าคญัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการเลือกใช้บริการในระดับมาก ถา้
พิจารณาภาพรวมในแต่ละสาขา พบว่า สาขาแม่วงัจะมีระดับความส าคญัท่ีสูงสุดใน 3 สาขา 
รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า และสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตามล าดบั สรุปไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ท่ี มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมีระดับ
ความส าคญัมากถึงมากท่ีสุด โดยเร่ืองท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะอาดของอาหาร 
รองลงมาคือ รสชาติของอาหาร ความสดใหม่ คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้ความหลากหลายของ
อาหารมีใหเ้ลือกรับประทาน ขนาดของอาหารแต่ละเมนู ความเพียงพอของอาหารต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ ความสวยงามของอาหารน่ารับประทาน มีรายการอาหารใหม่น าเสนอ และช่ือเสียงของ
ร้านอาหารมายเวียดนาม ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านราคา ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีระดบัความส าคญั
มาก โดยเร่ืองท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคือ มี
ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีระดบัคุณภาพเท่ากนั และมีป้ายบอกรายการอาหารอยา่งชดัเจน 
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมีระดับ
ความส าคญัมากถึงมากท่ีสุด โดยเร่ืองท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อ
การเดินทางและสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 
และวนัและเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการมีความมีเหมาะสม 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมี
ระดบัความส าคญัมากถึงมากท่ีสุด  โดยเร่ืองท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ มีการให้ส่วนลด
หรือให้ของแถม รองลงมาคือ มีการจดัท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล และมีการสมคัรสมาชิกเพื่อ
ไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ 
 ปัจจัยด้านบุคคล ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีระดบัความส าคญั
มากถึงมากท่ีสุด โดยเร่ืองท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจใน
การบริการ รองลงมาคือ พนกังานมีมารยาท สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ย่างเขา้ใจและช่วยแกไ้ข
ปัญหาของลูกคา้ได ้พนักงานยิ้มแยม้แจ่มใส และมีจ านวนพนักงานบริการลูกคา้อย่างเพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ 
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 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีระดบั
ความส าคญัมากถึงมากท่ีสุด โดยเร่ืองท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะอาดของภาชนะ
และอุปกรณ์ รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน ความสะอาดของห้องน ้ า มีจ  านวนโต๊ะเกา้อ้ี
ส าหรับลูกคา้อยา่งเพียงพอ บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั การจดัวางเกา้อ้ี โต๊ะ และอุปกรณ์ภายใน
ร้านเป็นระเบียบ การออกแบบและตกแต่งร้านมีความทนัสมยั การแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย 
ป้ายร้านสวยงามและมองเห็นไดช้ดัเจน และร้านกวา้งขวาง ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านกระบวนการ  ท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมีระดับ
ความส าคญัมากถึงมากท่ีสุด โดยเร่ืองท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การคิดเงินมีความถูกตอ้ง 
รองลงมาคือ ลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง ระยะเวลารอ
อาหาร/เคร่ืองด่ืมรวดเร็ว การคิดเงินมีความรวดเร็ว และวิธีการสั่งอาหาร/เคร่ืองด่ืมไม่ยุ่งยาก 
ตามล าดบั 
 จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบั
ความส าคญัท่ีลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามไดป้ระเมิน โดยเปรียบเทียบระดบัคะแนนความส าคญั 
10 อนัดบัแรกกบัคะแนนความพึงพอใจของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารมาย
เวียดนาม (ตารางท่ี 41-44) ส่วนปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีคะแนนความส าคญัต ่าสุด 
10 อนัดบักบัคะแนนความพึงพอใจของร้านอาหารมายเวียดนาม (ตารางท่ี 45-49) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 41 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด 10 อนัดบั
แรกและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด 

 
ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ 
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

1 การคิดเงินมีความ
ถกูตอ้ง 

ดา้น
กระบวนการ 

4.24 
 (มากท่ีสุด) 

3.71 
(มาก) 

2 ความสะอาดของ
ภาชนะ/อุปกรณ์ 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.21 
 (มากท่ีสุด) 

3.71  
(มาก) 

3 ความสะอาดของ
อาหาร 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.20 
(มากท่ีสุด) 

3.78 
(มาก) 

3 ลกูคา้ไดรั้บบริการ
อยา่งเท่าเทียมกนั 

ดา้น
กระบวนการ 

4.20 
(มากท่ีสุด) 

3.62  
(มาก) 

3 ความสะอาดของ
หอ้งน ้า 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.20 
(มากท่ีสุด) 

3.56 
 (มาก) 

6 ความสะอาดภายใน
ร้าน 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.18 
(มาก) 

3.67  
(มาก) 

6 ความสดใหม่ของ
อาหาร 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.18 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

6 รสชาติของอาหาร ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.18 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

9 พนกังานมีความเอาใจ
ใส่และเตม็ใจในการ
บริการ 

ดา้นบุคคล 4.16 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

10 พนกังานมีมารยาท ดา้นบุคคล 4.15 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 41 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ย 10 อนัดบัแรกและ

คะแนนความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด โดยปัจจยัยอ่ยท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญั
สูงสุดคือ การคิดเงินถูกตอ้ง (ดา้นกระบวนการ) มีระดบัความส าคญั 4.22 คะแนน และมีระดบัความ
พึงพอใจ 3.71 คะแนน รองลงมาคือ ความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์ (ดา้นลกัษณะกายภาพ) มี
ระดบัความส าคญั 4.21 คะแนน และมีระดบัความพึงพอใจ 3.71 คะแนน ความสะอาดของอาหาร 
(ดา้นลกัษณะกายภาพ) ลูกคา้ไดรั้บบริการอย่างเท่าเทียมกนั (ดา้นกระบวนการ) และความสะอาด
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ของหอ้งน ้ า (ดา้นลกัษณะกายภาพ) มีระดบัความส าคญั 4.20 คะแนนเท่ากนั และมีระดบัความพึง
พอใจ 3.78 3.62 และ 3.56 คะแนน ตามล าดบั ความสะอาดภายในร้าน (ดา้นลกัษณะกายภาพ)  
ความสดใหม่ของอาหาร (ด้านผลิตภัณฑ์) และรสชาติของอาหาร (ด้านผลิตภัณฑ์) มีระดับ
ความส าคญั 4.18 คะแนน และมีระดบัความพึงพอใจ 3.67 3.78 และ 3.78 คะแนนตามล าดบั 
พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจในการบริการ (ดา้นบุคคล) มีระดบัความส าคญั 4.16 คะแนน
และมีระดบัความพึงพอใจ 3.50 คะแนน และพนกังานมีมารยาท (ดา้นบุคคล) มีระดบัความส าคญั  
4.15 คะแนนและมีระดบัความพึงพอใจ 3.54 คะแนน 
 
ตารางที่ 42 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด 10 อนัดบั

แรกและระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดสาขาหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
สาขาหน้ามหาวิทายาลยัเชียงใหม่ 

ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ   
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

1 ความสะอาดของ
ภาชนะ/อุปกรณ์ 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.02 
 (มาก) 

3.69  
(มาก) 

1 การคิดเงินมีความ
ถกูตอ้ง 

ดา้น
กระบวนการ 

4.02 
 (มาก) 

3.64 
(มาก) 

3 ลกูคา้ไดรั้บบริการอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

ดา้น
กระบวนการ 

4.00 
(มาก) 

3.51 
(มาก) 

4 รสชาติของอาหาร ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.98 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

5 การไดรั้บอาหาร/
เคร่ืองด่ืมถกูตอ้ง 

ดา้น
กระบวนการ 

3.97 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

5 ความสดใหม่ของอาหาร ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.97 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

7 วธีิการสั่งอาหาร/
เคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก 

ดา้น
กระบวนการ 

3.96 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

7 พนกังานมี
ความสามารถส่ือสารกบั
ลกูคา้ไดเ้ขา้ใจ 

ดา้นบุคคล 3.96 
(มาก) 

3.44 
(มาก) 



 

 

77 

ตารางที่ 42 (ต่อ) แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาด 10 
อนัดับแรกและระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดสาขาหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
สาขาหน้ามหาวิทายาลยัเชียงใหม่ 

ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ   
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

7 พนกังานมีความเอาใจ
ใส่และเตม็ใจในการ
บริการ 

ดา้นบุคคล 3.96 
(มาก) 

3.31 
(มาก) 

7 ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท่ีตั้ง
ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 

ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

3.96 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 42 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ย 10 อนัดบัแรกและ

คะแนนความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารมายเวียดนามสาขา
หน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจยัย่อยท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัสูงสุดคือ ความสะอาดของภาชนะ/
อุปกรณ์ (ด้านลักษณะกายภาพ) และการคิดเงินมีความถูกต้อง (ด้านกระบวนการ) มีระดับ
ความส าคญั 4.02 คะแนนเท่ากนั และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.69 และ 3.64 คะแนน 
ตามล าดบั รองลงมาคือลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั (ดา้นกระบวนการ) มีระดบัความส าคญั 
4.00 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.51 คะแนน รสชาติของอาหาร (ดา้นผลิตภณัฑ)์ มี
ระดบัความส าคญั 3.98 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.87 คะแนน การไดรั้บอาหาร/
เคร่ืองด่ืมถูกต้อง (ด้านกระบวนการ) และความสดใหม่ของอาหาร (ด้านผลิตภัณฑ์) มีระดับ
ความส าคญั 3.97 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.71 และ 3.82 คะแนน ตามล าดบั และ
วิธีการสั่งอาหาร/เคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก (ดา้นกระบวนการ)  พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้
ไดเ้ขา้ใจ (ดา้นบุคคล) พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจในการบริการ (ดา้นบุคคล) และท่ีตั้งของ
ร้านอยูใ่นท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการเดินทาง (ดา้นการจดัจ าหน่าย) มีระดบัความส าคญั 3.96 คะแนน และ
ระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.62  3.44  3.31 และ 3.62 คะแนนตามล าดบั 
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ตารางที่ 43 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด 10 อนัดบั
แรกและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดสาขาแม่วงั 

 

ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
สาขาตลาดแม่วัง 

ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ 
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

1 การคิดเงินมีความถกูตอ้ง ดา้น
กระบวนการ 

4.45 
 (มากท่ีสุด) 

3.79 
(มาก) 

2 ความสะอาดของหอ้งน ้า ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.40 
(มากท่ีสุด) 

3.57 
 (มาก) 

2 การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและ
อุปกรณ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.40 
(มากท่ีสุด) 

4.02 
(มาก) 

4 ความสะอาดของอาหาร ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

4.38 
(มากท่ีสุด) 

3.78 
(มาก) 

5 ความสดใหม่ของอาหาร ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

4.37 
(มากท่ีสุด) 

3.80 
(มาก) 

6 รสชาติของอาหาร ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

4.36 
(มากท่ีสุด) 

3.71 
(มาก) 

7 ลกูคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่า
เทียมกนั 

ดา้น
กระบวนการ 

4.35 
(มากท่ีสุด) 

3.75 
(มาก) 

7 การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืม
ถกูตอ้ง 

ดา้น
กระบวนการ 

4.35 
(มากท่ีสุด) 

3.91 
(มาก) 

7 พนกังานมีมารยาท ดา้นบุคคล 4.35 
(มากท่ีสุด) 

3.73 
(มาก) 

7 บรรยากาศภายในร้านไม่
แออดั 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.35 
(มากท่ีสุด) 

4.02 
 (มาก) 

 
จากตารางท่ี 43 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ย 10 อนัดบัแรกและ

คะแนนความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารมายเวียดนามสาขาแม่
วงั  ปัจจยัยอ่ยท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัสูงสุดคือ การคิดเงินมีความถูกตอ้ง (ดา้นกระบวนการ) มีระดบั
ความส าคญั 4.45 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.79 คะแนน รองลงมาคือ ความสะอาด
ของห้องน ้ า (ดา้นลกัษณะกายภาพ) และการจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย 



 

 

79 

(ดา้นลกัษณะกายภาพ) มีระดบัความส าคญั 4.40 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.57 และ 
4.02 คะแนน ตามล าดบั  ความสะอาดของอาหาร (ดา้นผลิตภณัฑ)์ มีระดบัความส าคญั 4.38 คะแนน
และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.78 คะแนน ความสดใหม่ของอาหาร (ดา้นผลิตภณัฑ)์ มีระดบั
ความส าคญั 4.37 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.80 คะแนน รสชาติของอาหาร (ดา้น
ผลิตภณัฑ)์  มีระดบัความส าคญั 4.36 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ  3.71 คะแนน และ
ลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั (ดา้นกระบวนการ) การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง (ดา้น
กระบวนการ) พนกังานมีมารยาท (ดา้นบุคคล) และบรรยากาศภายในร้านไม่แออดั (ดา้นลกัษณะ
กายภาพ) มีระดบัความส าคญั 4.35 คะแนนเท่ากนั และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.75  3.91  3.73 
และ 4.02 คะแนน ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 44 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด 10 อนัดบั

แรกและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดสาขามีโชคพลาซ่า 
 

ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
สาขามโีชคพลาซ่า 

ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ 
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

1 ความสะอาดของ
ภาชนะ/อุปกรณ์ 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.42 
 (มากท่ีสุด) 

3.67  
(มาก) 

2 มีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ี
ส าหรับใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.31 
(มากท่ีสุด) 

3.62 
(มาก) 

3 ความสะอาดภายใน
ร้าน 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.30 
(มากท่ีสุด) 

3.61  
(มาก) 

4 ความสะอาดของ
หอ้งน ้า 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

4.27 
(มากท่ีสุด) 

3.52 
 (มาก) 

5 ลกูคา้ไดรั้บบริการ
อยา่งเท่าเทียมกนั 

ดา้น
กระบวนการ 

4.26 
(มากท่ีสุด) 

3.61 
(มาก) 

5 การคิดเงินมีความ
ถกูตอ้ง 

ดา้น
กระบวนการ 

4.26 
 (มากท่ีสุด) 

3.69 
(มาก) 

5 มีการลดและใหข้อง
แถม 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.26 
(มากท่ีสุด) 

3.32 
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 44 (ต่อ) แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด 10 
อนัดบัแรกและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดสาขามีโชค
พลาซ่า 

 

ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
สาขามโีชคพลาซ่า 

ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ 
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

5 ความสะอาดของ
อาหาร 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.26 
(มากท่ีสุด) 

3.76 
(มาก) 

9 พนกังานมีความเอาใจ
ใส่และเตม็ใจในการ
บริการ 

ดา้นบุคคล 4.22 
(มากท่ีสุด) 

3.42 
(มาก) 

10 ความสดใหม่ของ
อาหาร 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.20 
(มากท่ีสุด) 

3.71 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 44 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ย 10 อนัดบัแรกและ

คะแนนความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารมายเวียดนามสาขามี
โชคพลาซ่า ปัจจยัย่อยท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัสูงสุดคือ ความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์ (ด้าน
ลกัษณะกายภาพ) มีระดบัความส าคญั 4.42 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.67 คะแนน 
รองลงมาคือ มีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับลูกคา้อย่างเพียงพอ (ดา้นลกัษณะกายภาพ) มีระดับ
ความส าคญั 4.31 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.62 คะแนน  ความสะอาดภายในร้าน 
(ดา้นลกัษณะกายภาพ) มีระดบัความส าคญั 4.30 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.61 
คะแนน ความสะอาดของห้องน ้ า (ดา้นลกัษณะกายภาพ) มีระดบัความส าคญั 4.27 คะแนนและ
ระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.52 คะแนน ลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั (ดา้นกระบวนการ)  
การคิดเงินมีความถูกตอ้ง (ดา้นกระบวนการ)  มีการลดและใหข้องแถม (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) 
และความสะอาดของอาหาร (ดา้นผลิตภณัฑ)์ มีระดบัความส าคญั 4.26 คะแนนและระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 3.61  3.69  3.32 และ 3.76  คะแนน ตามล าดบั พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจ
ในการบริการ (ดา้นบุคคล) มีระดบัความส าคญั 4.22 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.42 
คะแนน และความสดใหม่ของอาหาร (ดา้นผลิตภณัฑ)์ มีระดบัความส าคญั 4.20 คะแนนและระดบั
คะแนนความพึงพอใจ 3.71 คะแนน 
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ตารางที่ 45 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีคะแนน
ต ่าสุด 10 อนัดบัและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด 

 
ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ 
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

1 สามารถช าระเงินได้
ดว้ยบตัรเครดิต 

ดา้นราคา 3.63  
(มาก) 

3.61  
(มาก) 

2 มีบทความแนะน าร้าน ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.67 
(มาก) 

3.30  
(ปานกลาง) 

3 มีบริการจองโต๊ะ ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

3.69 
(มาก) 

3.43  
(มาก) 

4 มีบริการรับซ้ือทาง
โทรศพัทแ์ละจดัส่งถึง
ท่ี 

ดา้นการจดั
จ าหน่าย 3.76 

(มาก) 
3.45 

(มาก) 
5 มีการโฆษณาในส่ือ

ต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์
นิตยสาร 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.77 
(มาก) 

3.31 
(ปานกลาง) 

6 วนัเวลาเปิด-ปิด
ใหบ้ริการมีความ
เหมาะสม 

ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

3.84 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

6 มีการแสดงราคาติดบน
ผนงัขา้งร้าน 

ดา้นราคา 3.84 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

8 ช่ือเสียงของร้านอาหาร
มายเวยีดนาม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.86 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

9 มีรายการอาหารใหม่
น าเสนอ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.87 
(มาก) 

3.42 
(มาก) 

10 มีการท าเมนูพิเศษ
ในช่วงเทศกาล 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.91 
(มาก) 

3.16 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 45 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัท่ีลูกคา้ให้ความส าคญั10 ปัจจยั

ย่อยท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียน้อยสุดของร้านอาหารมายเวียดนามและระดบัความพึงพอใจ พบว่า 
ปัจจยัยอ่ยท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญันอ้ยสุดคือ สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต (ดา้นราคา) มีระดบั
ความส าคญั 3.63 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.61 คะแนน  รองลงมาคือ มีบทความ
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แนะน าร้าน (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) มีระดบัความส าคญั 3.67 คะแนนและระดบัคะแนนความ
พึงพอใจ 3.30 คะแนน มีบริการจองโต๊ะ (ดา้นการจดัจ าหน่าย) มีระดบัความส าคญั 3.69 คะแนน
และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.43 คะแนน มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี (ดา้นการ
จดัจ าหน่าย)  มีระดบัความส าคญั 3.76 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.45 คะแนน มีการ
โฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด์ นิตยสาร (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) มีระดบัความส าคญั 3.77 
คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.31 คะแนน วนัเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม 
(ด้านการจัดจ าหน่าย) และมีการแสดงราคาติดบนผนังขา้งร้าน (ด้านการจัดจ าหน่าย) มีระดับ
ความส าคญั 3.84 คะแนนเท่ากนั และมีระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.62 และ 3.66 คะแนน 
ตามล าดบั ช่ือเสียงของร้านอาหารมายเวียดนาม (ดา้นผลิตภณัฑ)์ มีระดบัความส าคญั 3.86 คะแนน 
และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.62 คะแนน  มีรายการอาหารใหม่น าเสนอ (ดา้นผลิตภณัฑ์) มี
ระดบัความส าคญั 3.87 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.42 คะแนน และมีการท าเมนู
พิเศษในช่วงเทศกาล (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) มีระดบัความส าคญั 3.91 คะแนนและระดบั
คะแนนความพึงพอใจ 3.16 คะแนน 
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ตารางที่ 46 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีคะแนน
ต ่าสุด 10 อนัดบัและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดสาขา
หนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ 
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

1 มีการโฆษณาในส่ือ
ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์
นิตยสาร 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.51 
(มาก) 

3.17 
(ปานกลาง) 

1 มีบทความแนะน าร้าน ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.51 
(มาก) 

3.26 
(ปานกลาง) 

1 มีการสมคัรสมาชิก
เพื่อรับสิทธ์ิพิเศษ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.51 
(มาก) 

3.11 
(ปานกลาง) 

4 มีการท าเมนูพิเศษ
ในช่วงเทศกาล 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.57 
(มาก) 

3.04 
(ปานกลาง) 

5 มีการลดและใหข้อง
แถม 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.58 
(มาก) 

3.08 
(ปานกลาง) 

6 มีบริการรับซ้ือทาง
โทรศพัทแ์ละจดัส่งถึง
ท่ี 

ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

3.74 
(มาก) 

3.44 
(มาก) 

7 พื้นท่ีร้านกวา้งขวาง ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

3.68 
(มาก) 

3.40 
(มาก) 

7 การแต่งกายของ
พนกังานเรียบร้อย 

ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

3.68 
(มาก) 

3.44 
(มาก) 

9 สามารถช าระเงินได้
ดว้ยบตัรเครดิต 

ดา้นราคา 3.69 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

10 มีรายการอาหารใหม่
น าเสนอ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.71 
(มาก) 

3.39 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 46 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัท่ีลูกคา้ให้ความส าคัญของ

ร้านอาหารมายเวียดนาม 10 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยสุดของสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
และระดบัความพึงพอใจ  พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัน้อยสุดคือ มีการโฆษณาในส่ือ
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ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์นิตยสาร (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) มีบทความแนะน าร้าน (ดา้นการส่งเสริม
การตลาด) และมีการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (ด้านการส่งเสริมการตลาด) มีระดับ
ความส าคญั 3.51 คะแนนเท่ากนั และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.17  3.26 และ 3.11 คะแนน 
ตามล าดบั รองลงมาคือ    การท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) มีระดบั
ความส าคญั 3.57 คะแนน และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.04 คะแนน มีการลดและใหข้องแถม 
(ดา้นการส่งเสริมการตลาด) มีระดบัความส าคญั 3.58 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.08 
คะแนน  มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี (ดา้นการจดัจ าหน่าย) มีระดบัความส าคญั 3.74 
คะแนน และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.44 คะแนน พื้นท่ีร้านกวา้งขวาง (ดา้นลกัษณะกายภาพ) 
และการแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย (ดา้นลกัษณะกายภาพ) มีระดบัความส าคญั 3.68 คะแนน 
และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.40 และ 3.44 คะแนน ตามล าดบั สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัร
เครดิต (ดา้นราคา) มีระดบัความส าคญั 3.69 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.61 คะแนน 
และมีรายการอาหารใหม่น าเสนอ (ดา้นผลิตภณัฑ์) มีระดบัความส าคญั 3.71 คะแนนและระดบั
คะแนนความพึงพอใจ 3.39 คะแนน 
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ตารางที่ 47 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีคะแนน
ต ่าสุด 10 อนัดบัและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดสาขา   
แม่วงั 

 

ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
สาขาแม่วงั 

ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ 
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

1 สามารถช าระเงิน
ไดด้ว้ยบตัรเครดิต 

ดา้นราคา 3.50 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

1 มีบริการจองโต๊ะ ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.50 
(มาก) 

3.35 
(มาก) 

2 มีบทความแนะน า
ร้าน 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.60 
(มาก) 

3.45 
(มาก) 

3 มีบริการสั่งซ้ือทาง
โทรศพัทแ์ละ
จดัส่งถึงท่ี 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.70 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

4 มีการโฆษณาใน
ส่ือต่างๆ เช่น 
เวบ็ไซต ์

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.80 
(มาก) 

3.45 
(มาก) 

5 วนัเวลาเปิด-ปิด
ใหบ้ริการมีความ
เหมาะสม 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.85 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

6 มีเมนูบอกรายการ
อาหารอยา่งชดัเจน 

ดา้นราคา 4.00 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

6 มีการท าเมนูพิเศษ
ในช่วงเทศกาล 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.00 
(มาก) 

3.18 
(ปานกลาง) 

7 ความสวยงามน่า
รับประทาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.05 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

7 ความหลากหลาย
ของอาหารท่ีให้
เลือกรับประทาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.05 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 47 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัของ
ร้านอาหารมายเวียดนาม 10 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียนอ้ยสุดสาขาแม่วงัและระดบัความพึง
พอใจ พบวา่  ปัจจยัยอ่ยท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญันอ้ยสุดคือ สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต (ดา้น
ราคา) และมีบริการจองโต๊ะ (ดา้นการจดัจ าหน่าย) มีระดบัความส าคญั 3.50 คะแนนเท่ากนั และ
ระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.55 และ 3.35 คะแนน ตามล าดบั รองลงมาคือมีบทความแนะน าร้าน 
(ดา้นการส่งเสริมการตลาด) มีระดบัความส าคญั 3.60 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.45 
คะแนน มีบริการสั่งซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี (ดา้นการจดัจ าหน่าย) มีระดบัความส าคญั 3.70 
คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.55 คะแนน มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์(ดา้น
การส่งเสริมการตลาด) มีระดบัความส าคญั 3.80 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.45 
คะแนน วนัเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม (ดา้นการจดัจ าหน่าย) มีระดบัความส าคญั 3.85 
คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.70 คะแนน มีเมนูบอกรายการอาหารอยา่งชดัเจน (ดา้น
ราคา) และมีการท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) มีระดบัความส าคญั 4.00  
คะแนนเท่ากนั และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 4.20 และ 3.18 คะแนน ตามล าดบั และความ
สวยงามน่ารับประทาน (ดา้นผลิตภณัฑ์) และความหลากหลายของอาหารท่ีให้เลือกรับประทาน 
(ดา้นผลิตภณัฑ)์  มีระดบัความส าคญั 4.05 คะแนนเท่ากนั และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.56 
และ 3.90 คะแนน ตามล าดบั 
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ตารางที่ 48 แสดงคะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีคะแนน
ต ่าสุด 10 อนัดบัและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดสาขา       
มีโชคพลาซ่า 

 

ล าดบั
ที ่

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
สาขามโีชคพลาซ่า 

ค่าเฉลีย่ของความส าคัญ 
(ระดบัความส าคัญ) 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ 
(ระดบัความพงึพอใจ) 

1 สามารถช าระเงินไดด้ว้ย
บตัรเครดิต 

ดา้นราคา 3.71 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

2 มีการแสดงราคาติดบน
ผนงัขา้งร้าน 

ดา้นราคา 3.73 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3 มีบริการสั่งซ้ือทาง
โทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี 

ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

3.83 
(มาก) 

3.44 
(มาก) 

4 ช่ือเสียงของร้านอาหาร
มายเวยีดนาม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.86 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

5 ร้านกวา้งขวาง ดา้นลกัษณะ
กายภาพ 

3.90 
(มาก) 

3.62 
(ปานกลาง) 

6 มีบทความแนะน าร้าน ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

3.91 
(มาก) 

3.32 
(ปานกลาง) 

7 มีบริการจองโต๊ะ ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

3.92 
(มาก) 

3.42 
(มาก) 

7 วนัเวลาเปิด-ปิด
ใหบ้ริการมีความ
เหมาะสม 

ดา้นการจดั
จ าหน่าย 3.92 

(มาก) 
3.58 

(มาก) 
9 มีเมนูบอกรายการ

อาหารอยา่งชดัเจน 
ดา้นราคา 3.94 

(มาก) 
3.52 

(มาก) 
10 มีราคาท่ีถกูกวา่ร้านอ่ืน

ท่ีมีคุณภาพระดบั
เดียวกนั 

ดา้นราคา 
3.97 

(มาก) 
3.78 

(มาก) 
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จากตารางท่ี 48 แสดงคะแนนเฉล่ียของความส าคญัท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 10 
ปัจจยัยอ่ยของร้านอาหารมายเวียดนามสาขามีโชคพลาซ่าและระดบัความพึงพอใจ พบว่า ปัจจยัยอ่ย
ท่ีลูกค้ามีความส าคัญน้อยสุดคือ สามารถช าระเงินได้ด้วยบัตรเครดิต (ด้านราคา) มีระดับ
ความส าคญั 3.71 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.64 คะแนน รองลงมาคือมีการแสดง
ราคาติดบนผนงัขา้งร้าน (ดา้นราคา) มีระดบัความส าคญั 3.73 คะแนนและระดบัคะแนนความพึง
พอใจ 3.68 คะแนน มีบริการสั่งซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี (ดา้นการจดัจ าหน่าย) มีระดบั
ความส าคญั 3.83 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.44 คะแนน ช่ือเสียงของร้านอาหารมาย
เวียดนาม (ดา้นผลิตภณัฑ)์ มีระดบัความส าคญั 3.86 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.61
คะแนน ร้านกวา้งขวาง (ดา้นลกัษณะกายภาพ) มีระดบัความส าคญั 3.96 คะแนน และระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 3.62 คะแนน มีบทความแนะน าร้าน (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) มีระดบัความส าคญั 
3.91 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.32 คะแนน มีบริการจองโต๊ะ (ดา้นการจดัจ าหน่าย) 
และวนัเวลาเปิด-ปิดให้บริการมีความเหมาะสม (ดา้นการจดัจ าหน่าย) มีระดบัความส าคญั 3.92 
คะแนนเท่ากนั และระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.42 และ 3.58 คะแนน ตามล าดบั มีเมนูบอก
รายการอาหารอยา่งชดัเจน (ดา้นราคา) มีระดบัความส าคญั 3.94 คะแนนและระดบัคะแนนความพึง
พอใจ 3.52คะแนน และมีราคาท่ีถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ดา้นราคา) มีระดบั
ความส าคญั 3.97 คะแนนและระดบัคะแนนความพึงพอใจ 3.78 คะแนน 

 
1. ปัญหาทีพ่บในการใช้บริการร้านอาหารมายเวียดนาม 
ปัญหาภาพรวมของร้านอาหารมายเวียดนามท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (ร้อยละ 29.8) รองลงมาคือ ดา้นบุคคล (ร้อยละ 26.8) ดา้นลกัษณะกายภาพ (ร้อยละ 21.5) 
ดา้นการจดัจ าหน่าย (ร้อยละ 20.0) ดา้นกระบวนการ (ร้อยละ 18.1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(ร้อยละ 16.3) 
และดา้นราคา (ร้อยละ10.6) ตามล าดบั พิจารณาในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดด้งัน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ทางร้านไม่มีการจดัท ารายการ
อาหารใหม่มาน าเสนอ (ร้อยละ 23.7) รองลงมาคือ รายการอาหารท่ีมีให้เลือกนอ้ยเกินไป (ร้อยละ 
19.7)  และอาหาร/ผกัไม่สด (ร้อยละ 19.2) ตามล าดับ พิจาณาตามสาขา พบว่า สาขาหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นสาขาท่ีมีปัญหามากท่ีสุด (ร้อยละ 26.4) รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า 
(ร้อยละ 18.8) ส่วนสาขาแม่วงัมีปัญหานอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 3.7) 

ปัจจัยด้านราคา พบวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการแสดงราคาติดบริเวณผนงัขา้ง
ร้าน (ร้อยละ 16.5) รองลงมาคือ มีราคาแพงกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ร้อยละ 10.8) ถา้
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พิจารณาตามสาขา พบว่า สาขาท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ร้อยละ 
16.0) รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า (ร้อยละ 12.6) ส่วนสาขาแม่วงัมีปัญหานอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 3.2) 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ เร่ืองสถานท่ีจอดรถไม่
สะดวกและไม่เพียงพอ (ร้อยละ 33.2) รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดย้าก 
(ร้อยละ 23.2) และท่ีตั้งของร้านไม่สะดวกต่อการเดินทาง (ร้อยละ 22.6) พิจารณาตามสาขา พบว่า  
สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นสาขาท่ีมีปัญหามากท่ีสุด (ร้อยละ 28.9) รองลงมาคือสาขามี
โชคพลาซ่า (ร้อยละ 20.4) ส่วนสาขาแม่วงัมีปัญหานอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 10.6) แต่ปัญหาท่ีพบในแต่ละ
สาขานั้นพบปัญหาท่ีแตกต่างกนัไปอย่างชดัเจน เช่น ปัญหาเร่ืองสถานท่ีจอดรถและท่ีตั้งของร้าน
เป็นปัญหาหลกัของสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และสาขามีโชคพลาซ่า ส่วนสาขาแม่วงั พบว่า 
ไม่มีการบริการจองโต๊ะเป็นปัญหาหลกัเพราะสาขาดงักล่าวกลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มคนท างานในร้าน
หรือส านกังานใกลก้บัสาขาท าให้มีเวลาจ ากดัในการรับประทานอาหาร จึงตอ้งการบริการการจอง
โต๊ะเพื่อลดเวลาการรอคิวในการเขา้ใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการส่งเสริมทาง
การตลาด เช่น ส่วนลดหรือของแถม (ร้อยละ 37.2) รองลงมาคือ ไม่มีการจัดท าเมนูพิเศษช่วง
เทศกาลพิเศษ (ร้อยละ 33.0)  ไม่มีการสมคัรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ (ร้อยละ 
31.8)  ไม่มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ (ร้อยละ 26.3)  และไม่มีบทความแนะน าร้าน (ร้อยละ 20.7) 
ตามล าดบั จากปัญหาท่ีพบ มีสดัส่วนของลูกคา้ผูป้ระสบปัญหาในเร่ืองดงักล่าวสูง เพราะร้านอาหาร
มายเวียดนามไม่มีการจัดท าการส่งเสริมการตลาด จึงท าให้ลูกคา้เกิดความคาดหวงัท่ีจะได้รับ
ส่วนลด หรือการส่งเสริมการตลาดจากทางร้าน 

ปัจจัยด้านบุคคล พบวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ พนกังานไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้
ไดเ้ขา้ใจ (ร้อยละ 30.9) รองลงมาคือ พนกังานขาดความเอาใจใส่และความเตม็ใจในการดูแลลูกคา้ 
(ร้อยละ 30.2)  และจ านวนพนักงานท่ีให้บริการไม่เพียงพอ (ร้อยละ 29.2) จากสัดส่วนของผูท่ี้
ประสบปัญหาในแต่ละสาขา พบว่า สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นสาขาท่ีพบปัญหามากท่ีสุด 
รองลงมาคือสาขามีโชคพลาซ่า ส่วนสาขาแม่วงัพบปัญหานอ้ยสุด 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ จ านวนโต๊ะ เกา้อ้ีไม่
เพียงพอ (ร้อยละ 29.4) รองลงมาคือ บรรยากาศภายในร้านแออดั (ร้อยละ 27.8)  ห้องน ้ าไม่สะอาด 
(ร้อยละ 25.1) พิจารณาตามสาขา พบว่า สาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะมีปัญหาหลกัท่ีลูกคา้
ประสบปัญหาคือ ความแออดัของร้าน จ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีไม่เพียงพอ สาขามีโชคมีปัญหาหลกัคือ 
หอ้งน ้าไม่สะอาด  
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ปัจจัยด้านกระบวนการ พบวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การคิดเงินล่าชา้ (ร้อยละ 29.2) 
รองลงมาคือ การไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมชา้ (ร้อยละ 27.4) โดยสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
และสาขาแม่วงัมีสัดส่วนของผูป้ระสบปัญหามากกว่าสาขามีโชคพลาซ่าทั้ง 2 ปัญหา โดยเฉพาะ
ปัญหาการได้รับอาหารและเคร่ืองด่ืมช้าท่ีสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบสัดส่วนของผูท่ี้
ประสบปัญหาถึงร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ สาขาแม่วงั (ร้อยละ 27.8) ส่วนสาขามีโชคพลาซ่า     
(ร้อยละ 15.6) 

ผลจากการศึกษาเก่ียวกับปัญหาของร้านอาหารมายเวียดนามท่ีมีสัดส่วนของผูท่ี้
ประสบปัญหาสูง พิจารณาตามสาขาสรุปไดด้งัน้ี 

สาขาหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ สถานท่ีจอดรถไม่สะดวก
และไม่เพียงพอ (ร้อยละ 44.4) รองลงมาคือ ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดย้าก ไม่มีการให้
ส่วนลดหรือของแถม และร้านคบัแคบเกินไป (ร้อยละ 43.3) ไม่มีการท าเมนูพิเศษช่วงเทศกาลกบั
จ านวนเกา้อ้ีและโตะ๊ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 41.1)  ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท่ีตั้งไม่สะดวกต่อการเดินทาง ไม่
มีการจดัท าระบบสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ พนักงานไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ย่าง
เขา้ใจ และการไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมชา้ (ร้อยละ 38.9) 

สาขาแม่วัง ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การคิดเงินชา้ (ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือ ไม่มี
ส่วนลดและให้ของแถม (ร้อยละ 31.6) การไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมชา้ (ร้อยละ 27.8) ไม่มีการ
สมคัรสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ  พนักงานไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ย่างเขา้ใจ ขาด
ความเต็มใจและความเอาใจใส่ในการบริการลูกคา้ และมีจ านวนพนักงานท่ีบริการไม่เพียงพอ    
(ร้อยละ 26.3)  

สาขามีโชคพลาซ่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ สถานท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่เพียงพอ  
(ร้อยละ 39.5) รองลงมาคือ ไม่มีการให้ส่วนลดและของแถม และไม่มีการท าเมนูพิเศษในช่วง
เทศกาล (ร้อยละ 36.8) หอ้งน ้ าไม่สะอาด (ร้อยละ 32.5) ไม่มีการสมคัรสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษ
ต่างๆ (ร้อยละ 30.3) พนกังานขาดความเอาใจใส่และความเต็มใจในการดูแลลูกคา้ (ร้อยละ 28.6) 
พนกังานไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ (ร้อยละ 27.3) ไม่มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น 
เวบ็ไซด ์นิตยสาร (ร้อยละ 26.3) จ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีไม่เพียงพอ และภายในร้านไม่สะอาด (ร้อยละ 
26.0) 
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาด (The 

Marketing Mix) ของร้านอาหารมายเวียดนาม 7 ปัจจยัคือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (Person) ลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical) และกระบวนการ (Process) ท่ีลูกคา้รับรู้หรือเกิดความความพึงพอใจหลงัจาก
เขา้ใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนาม และประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีลูกคา้มีความคาดหวงั และปัญหาของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารมาย
เวียดนาม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดไดด้งัน้ี 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ (Product)  
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามให้

ความส าคญัมากท่ีสุด 5 อนัดบัคือ เร่ืองความสะอาดของอาหาร รองลงมาคือ รสชาติของอาหารกบั
ความสดใหม่ของอาหาร คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใชป้รุงอาหาร ความหลากหลายของเมนูอาหาร
ท่ีให้เลือกรับประทาน และขนาดของอาหารแต่ละเมนู ตามล าดบั โดยวดัความพึงพอใจของลูกคา้
ร้านอาหารมายเวียดนาม พบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อนัดบัคือ ความ
หลากหลายของอาหารท่ีมีใหเ้ลือกรับประทาน รองลงมาคือ อาหารท่ีเตรียมมีความเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ คุณภาพของวตัถุดิบ รสชาติอาหาร ความสะอาดของอาหาร และความสดใหม่
ของเมนูอาหาร จากปัจจยัยอ่ยขา้งตน้ พบว่า ลูกคา้มีความตอ้งการลองรับประทานอาหารเมนูใหม่ๆ 
เพราะรายการอาหารท่ีมีปัจจุบนักลุ่มลูกคา้เก่าเคยรับประทานหมดแลว้ และเร่ืองความสด สะอาด
ของอาหารเป็นอีกหน่ึงเร่ืองท่ีควรปรับปรุงโดยเฉพาะสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า
สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหาร
กรณีศึกษา ภตัตาคารซูกิชิ โดยเฉพาะเร่ืองความหลากหลายของรายการอาหารท่ีลูกคา้อยากใหมี้การ
เพิ่มเมนูพิเศษหรือเพิ่มรายการอาหารในร้านอาหารมายเวียดนาม และความสะอาดและความสดของ
วตัถุดิบ อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกคา้ของร้านอาหารมายเวียดนามกบัร้านซูกิชินั้นมีประเภทอาหาร
น าเสนอท่ีแตกต่างกนั โดยร้านซูกิชิ จะเนน้อาหารประเภทป้ิงยา่ง รูปแบบญ่ีปุ่นกบัเกาหลี ส่วนกรณี
ของร้านอาหารมงัสวิรัติจะเป็นกลุ่มท่ีรับประทานอาหารท่ีมีองคป์ระกอบของผกัเป็นส่วนผสมหลกั
ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้ท่ีรับประทานเป็นประจ าเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพ    

ปัจจัยด้านราคา(Price) 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีลูกค้าร้านอาหารมายเวียดนามให้
ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนความส าคญัสูงสุดคือ ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคือ มีราคาถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั
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และมีเมนูบอกรายการอาหารอย่างชดัเจน โดยความพึงพอใจของลูกคา้ พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีระดบั
คะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ มีเมนูบอกรายการอาหารอยา่งชดัเจน รองลงมาคือ มีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ และราคาถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั ซ่ึงพบว่า การตั้งราคาของร้านอาหาร
มายเวียดนามจะมีราคาถูกกว่าร้านอาหารเวียดนามอ่ืนๆท่ีมีคุณภาพท่ีเท่าเทียมกัน  โดยลูกคา้
ร้านอาหารมายเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเคยมาใช้บริการอยู่แล้ว  ส่วนลูกค้า
ร้านอาหารซูกิชิจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพเป็นหลกั ถึงแมร้าคาของ
อาหารท่ีร้านมีราคาสูง แต่กจ็ะลดความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 
จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามให้

ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ เร่ืองท่ีตั้งของร้านสามารถสงัเกตเห็นไดง่้าย รองลงมาคือ ท่ีตั้งของ
ร้านสะดวกต่อการเดินทาง สถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ และวนัเวลาเปิด-ปิดให้บริการมี
ความเหมาะสม ส่วนความพึงพอใจของปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ วนัเวลาเปิด-ปิด
ให้บริการมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ท่ีตั้งของร้านอยู่ในท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และท่ีตั้ง
ของร้านสามารถสังเกตไดง่้าย แต่ผลการศึกษาความพึงพอใจและการสอบถามเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ 
พบว่า ร้านอาหารมายเวียดนามโดยเฉพาะสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และสาขามีโชคพลาซ่า 
ประสบปัญหาเร่ืองท่ีตั้งของร้านท่ีเดินทางไม่สะดวก เช่น สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีมีท่ีจอด
รถจ านวนจ ากดั และการเดินทางดว้ยรถยนตไ์ปร้านรถค่อนขา้งติดโดยเฉพาะเวลาตอนเยน็ ซ่ึงพบว่า 
ท าเลท่ีตั้งของร้านอาหารมายเวียดนามจะมีการเลือกท่ีตั้งของร้านแตกต่างจากของร้านอาหารซูกิชิท่ี
มีร้านสาขาอยู่ในห้างสรรพสินคา้ ท าให้ไม่มีผลกระทบเร่ืองสถานท่ีจอดรถเหมือนกบัร้านอาหาร
มายเวียดนามท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองท่ีจอดรถ ส่วนกรณีศึกษาร้านอาหารมงัสวิรัติบริเวณถนนสีลม พบว่า
ท่ีตั้งของร้านอยูใ่กลก้บับริเวณท่ีตั้งของหลายส านกังาน ท าใหลู้กคา้ไม่จ าเป็นตอ้งใชร้ถยนตเ์พื่อการ
เดินทาง เพราะสามารถเดินไปใชบ้ริการท่ีร้านได ้

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีลูกคา้ร้านอาหารมาย

เวียดนามให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ มีการลดและให้ของแถม รองลงมาคือ มีการสมคัร
สมาชิกเพื่อท่ีได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ  และมีการท าเมนูพิเศษช่วงเทศกาลต่างๆ โดยผลของการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัคือ มีการให้ส่วนลด
และของแถม มีการท าเมนูพิเศษช่วงเทศกาล และมีการสมคัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆซ่ึงผลท่ี
ไดจ้ากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามมีความเห็นว่าทางร้านควรจดัท าส่วนลดราคา 
หรือการสมคัรสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษ แต่มีเพียงกลุ่มพนกังานส านกังานท่ีท างานใกลเ้คียงกบั
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ร้านอาหารมายเวียดนามในสาขาแม่วงัไดมี้การใหส่้วนลด ท าใหก้ลุ่มท่ีไม่ไดรั้บส่วนลดเกิดความไม่
พึงพอใจท่ีมีการไดรั้บส่วนลดราคาหรือยกเวน้ในระดบัราคาท่ีไม่เท่ากนั ส่วนการประชาสัมพนัธ์
ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ค ท่ียงัเขา้ไม่ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ เพราะลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้เก่า  ส่วนร้านอาหารซูกิชิ ท่ีมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โฆษณาผ่านทาง
โทรทศัน์ ส่ืออินเทอร์เน็ต ท่ีเขา้ถึงคนไดม้ากกว่า และร้านซูกิชิมีการจดัให้มีส่วนลดราคากบัลูกคา้
ในช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการนอ้ย เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้มาใชบ้ริการเพิ่มข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าว  

ปัจจัยด้านบุคคล (Person) 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัท่ีลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามให้

ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจ รองลงมาคือ พนักงานมี
มารยาท และพนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได ้พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของ
ลูกคา้ ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองพนักงานมีมารยาท 
รองลงมาคือ พนกังานมีความเอาใจใส่ พนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ พนกังานยิม้
แยม้แจ่มใส พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ และจ านวนพนกังานใหบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ ส่วนปัญหาท่ีพบคือ พนกังานไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ พนกังานขาด
ความเอาใจใส่และความเต็มใจในการดูแลลูกคา้ และมีจ านวนพนกังานท่ีให้บริการไม่เพียงพอ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัร้านอาหารซูกิชิท่ีมีการอบรมพนักงานเพื่อให้สามารถดูแลลูกคา้ได ้ นอกจากน้ียงั
พบวา่ ลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามจะมีความคาดหวงัถึงบริการท่ีดีจากพนกังานท่ีสามารถตอบขอ้
ซกัถามของลูกคา้ได ้และบริการลูกคา้อยา่งเตม็ใจ ส่วนของร้านอาหารซูกิชิจะใชร้ะบบสายพานเขา้
มาช่วยในการเสิร์ฟอาหาร และใชพ้นกังานช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้เท่านั้น  

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยด้านลักษณะทางกายภาพท่ีลูกค้าร้านอาหารมาย

เวียดนามให้ความส าคญัมากท่ีสุด 5 อนัดบัคือ ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ รองลงมาคือ
ความสะอาดของห้องน ้ า ความสะอาดภายในร้าน มีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ย่างเพียงพอ 
และการจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคะแนนความพึง
พอใจสูงสุด 5 อนัดบัคือ ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ ความสะอาดภายในร้าน ความสะอาด
ของหอ้งน ้า จ  านวนโตะ๊และเกา้อ้ีท่ีเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ และบรรยากาศภายในร้านไม่แออดั จาก
ปัจจยัขา้งตน้ พบว่า ทางร้านควรท่ีจะเพิ่มจ านวนเกา้อ้ีและโต๊ะ เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ แต่มีปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีภายในร้านท่ีมีอยา่งจ ากดั โดยเฉพาะสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ท่ีมีพื้นท่ีของร้านอาหารใชส้อยในร้านอยา่งจ ากดัเม่ือเทียบกบัจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท าใหต้อ้ง
ค านึงถึงความเหมาะสมเร่ืองความแออดัภายในร้านร่วมดว้ย ส่วนร้านอาหารซูกิชิมีพื้นท่ีของร้าน
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จ ากดัเช่นเดียวกบัร้านอาหารมายเวียดนาม แต่ร้านอาหารซูกิชิตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ท าให้ลูกคา้
สามารถเดินหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆไดร้ะหวา่งรอคิวในการรับบริการได ้

ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามให้ความส าคญัมาก

ท่ีสุด 3 อนัดบัคือ การคิดเงินมีความถูกตอ้ง รองลงมาคือ ลูกคา้ไดรั้บการบริการอยา่งเท่าเทียม และ
การไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง โดยปัจจยัยอ่ยของความพึงพอใจท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบั
คือ การคิดเงินมีความถูกตอ้ง ลูกคา้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียม และไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืม
ถูกตอ้ง นอกจากน้ี พบว่า ปัญหาท่ีร้านควรปรับปรุงคือ การคิดเงินใหมี้ความรวดเร็วเพิ่มข้ึนจากเดิม 
และระยะเวลาในการรออาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงพบว่า ด้านกระบวนการของร้านอาหารมาย
เวียดนามใชเ้วลาในการด าเนินการท่ีนาน เพราะอาหารหลายๆเมนูมีการปรุงสุกใหม่  ซ่ึงแตกต่าง
จากร้านอาหารซูกิชิ ท่ีมีรูปแบบร้านอาหารเป็นแบบบุฟเฟตท่ี์ใชร้ะบบสายพานและพื้นท่ีส าหรับวาง
อาหารประเภทท่ีปรุงส าเร็จไวบ้ริการลูกคา้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการรออาหารของลูกคา้  และระบบ
การคิดเงินเป็นการคิดโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยคิดค่าใชจ่้ายใหอ้ยา่งเป็นระบบและรวดเร็ว ซ่ึง
ต่างจากร้านอาหารมายเวียดนามท่ีคิดโดยการใช้พนักงานช่วยคิดค่าใช้จ่าย ซ่ึงแต่ละโต๊ะจะมี
เมนูอาหารท่ีราคาแตกต่างกนั จึงใชเ้วลาในการคิดค่าใชจ่้ายท่ีนานกวา่ร้านอาหารซูกิชิ 

 
 

ข้อค้นพบ  
จากการการศึกษาเก่ียวกบัร้านอาหารมายเวียดนามเป็นร้านอาหารท่ีเหมาะกบักลุ่มผูท่ี้

ใส่ใจในสุขภาพ  เพราะมีผกัเป็นส่วนผสมหลักของอาหารในหลากหลายเมนู โดยลูกคา้ของ
ร้านอาหารมายเวียดนามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการ และมีการบอกต่อหรือชกัชวน
เพื่อนฝงูมารับประทานดว้ยกนั ตลอดจนรับประทานร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว โดยร้านอาหาร
มายเวียดนามทั้ง 3 สาขาประกอบดว้ย สาขาแม่วงั สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสาขามีโชค
พลาซ่า  ซ่ึงในแต่ละสาขาอยูใ่นท าเลท่ีตั้งท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ในแต่ละสาขามีกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีแตกต่างออกไปเช่นกนั  เช่น สาขาแม่วงัมีลูกคา้เป็นกลุ่มพนกังานจากร้านคา้และส านกังานท่ี
อยู่ใกล้เ คียงกับร้านอาหารมายเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยพาย ัพ ส่วนสาขาหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีลูกคา้เป็นกลุ่มขา้ราชการ พนักงาน เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือสถานศึกษาใกลเ้คียง ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และสาขามีโชคพลาซ่ามี
ลูกคา้ท่ีอยูใ่นบริเวณตลาดมีโชคพลาซ่าและผูท่ี้มาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการในตลาดดงักล่าว รวมไป
ถึงผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีประกอบดว้ยหมู่บา้นจดัสรรหลายโครงการ 
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ลกัษณะเด่นของร้านอาหารมายเวียดนามคือ มีราคาค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกกว่า
ร้านอาหารเวียดนามอ่ืนท่ีมีระดบัของคุณภาพอาหารเท่ากนั มีเมนูบอกรายการอาหารอย่างชดัเจน 
อาหารและวตัถุดิบมีความสดและสะอาด ขนาดของอาหารในแต่ละเมนูมีความเหมาะสมกบัราคา
และการรับประทานของลูกคา้ และความหลากหลายของของรายการอาหารท่ีใหเ้ลือกรับประทาน  

ส่วนเร่ืองท่ีร้านอาหารมายเวียดนามควรตอ้งปรับปรุงคือ การเพิ่มเมนูอาหารรายการ
ใหม่ๆ หรืออาหารรายการพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆเพราะลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนามท่ีมา
รับประทานเป็นประจ าตอ้งการท่ีรับประทานอาหารรายการใหม่ๆ เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ่ เร่ืองถดัมาคือ 
เร่ืองสถานท่ีจอดรถท่ีควรปรับปรุงโดยเฉพาะสาขาหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสาขามีโชค
พลาซ่าให้มีความเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ควรมีการเพิ่มบริการรับซ้ือหรือสั่งอาหาร
ผ่านทางโทรศัพท์พร้อมทั้ งบริการจัดส่งถึงท่ีและให้บริการรับจองโต๊ะส าหรับสมาชิกท่ีมา
รับประทานอาหารเป็นประจ า และปรับปรุงระบบกระบวนการจดัการต่างๆภายในร้านให้รวดเร็ว
และยดืหยุน่มากข้ึน ซ่ึงรวมไปถึงการท างานทดแทนต าแหน่งกนัไดข้องพนกังานในแต่ละฝ่าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากลูกคา้ร้านอาหารมายเวียดนาม จงัหวดั
เชียงใหม่ไดข้อ้สรุปหลกัดงัน้ี 

ภาพรวมของร้านอาหารมายเวียดนาม  
1.การจดัให้ส่วนลดราคาหรือของแถมให้กบัลูกคา้ เช่น การจดัท าระบบสมาชิกเพื่อ

ไดรั้บสิทธิส่วนลด เพราะจากปัญหาท่ีร้านอาหารมายเวียดนามในบางสาขามีการให้ส่วนลดกบั
ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บส่วนลดมองว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่ยติุธรรมหรือไม่เท่าเทียมกนัในการ
ไดรั้บส่วนลด 

2. การจดัสถานท่ีจอดรถ ควรท่ีจะจดัหาสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ ซ่ึงอาจไปขอใชส้ถานท่ีบริเวณใกลเ้คียง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยอาจท า
เป็นขอ้ตกลงขอเช่าพื้นท่ีเพิ่มเติม เน่ืองจากลูกคา้ท่ีไปรับประทานอาหารจะไปรับประทานเป็นหมู่
คณะ ท าใหจ้  าเป็นตอ้งมียานพาหนะเพื่อใชใ้นการเดินทางไปรับประทานอาหาร ซ่ึงปัจจยัเร่ืองท่ีจอด
รถเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร  

3. การจดัท าเมนูพิเศษช่วงเทศกาลเพื่อเป็นการตอบสนองให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ
รับประทานอาหารรายการใหม่ๆ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ท่ีรับประทานอาหารท่ีร้านมายเวียดนามเป็น
ประจ าตอ้งการท่ีรับประทานอาหารเมนูท่ีแปลกใหม่ ดงันั้นการจดัท ารายการอาหารพิเศษท่ีเป็น
อาหารท่ีมีเฉพาะเทศกาลพิเศษเพิ่มเติมจากช่วงปกติ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการของ
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ลูกคา้ประจ า และช่วยเพิ่มจ านวนลูกคา้กลุ่มใหม่ท่ีอยากทดลองรับประทานอาหารเวียดนามท่ีมี
ความหลากหลายในแต่ละเทศกาลได ้

4. การจดัการอบรมให้กบัพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานมีศกัยภาพ ความ
เขา้ใจในดา้นต่างๆ ของร้านอาหารมายเวียดนามเพิ่มข้ึน และเต็มใจบริการเสมือนเป็นธุรกิจของ
ครอบครัวของพนักงาน เพื่อน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมให้กบัลูกคา้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะพนักงานสามารถท างาน
ทดแทนต าแหน่งของกนัและกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท างานไดห้ลากหลายทกัษะ 
เช่น พนักงานสามารถรับรายการอาหารท่ีลูกคา้สั่งได ้พร้อมกบัสามารถคิดเงินค่าใชจ่้ายไดอ้ย่าง
แม่นย  า ตลอดจนการแกปั้ญหาหรือตอบค าถามจากขอ้สงสัยของลูกคา้ในเร่ืองของเมนูอาหาร ราคา 
และระยะเวลาในการท าอาหารไดอ้ยา่งชดัเจน 

5.  เพิ่มจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเพิ่มจ านวน
ของพนักงานให้สอดคลอ้งกบัจ านวนโต๊ะท่ีบริการ เพื่อให้สามารถบริการลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว
ควบคู่กบัการพฒันาในดา้นต่างๆ เช่น การพฒันาระบบการสั่งอาหาร และการคิดเงินให้รวดเร็วข้ึน 
เน่ืองจากจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนามมีจ านวนมากเกินความสามารถของ
ร้านท่ีจะตอบสนองลูกคา้ในบางเวลา ทางร้านอาหารมายเวียดนามจึงควรท่ีจะพิจารณาให้มีการ
ปรับปรุงร้านเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม โดยอาจมีการเพิ่มจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับลูกคา้ แต่การ
เพิ่มจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีควรค านึงถึงพื้นท่ีร้านท่ีมีจ ากดั  ดงันั้นจึงควรตดัสินใจเร่ืองการจดัพื้นท่ีใช้
สอยของร้านร่วมกบัรูปแบบการจดัร้านเพื่อไม่ใหลู้กคา้รู้สึกอึดอดั  

สาขาหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า เป็นสาขาท่ีลูกคา้ประสบกบัปัญหาในดา้น
ต่างๆมากเป็นอนัดับ 2 โดยปัญหาท่ีร้านอาหารมายเวียดนามสาขาดังกล่าวควรมีการปรับปรุง
ประกอบดว้ย 

1.  การเพิ่มจ านวนท่ีจอดรถ โดยพื้นท่ีบริเวณร้านอาหารมายเวียดนามในสาขาหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีจอดรถท่ีจ ากดั เพราะร้านคา้ขา้งเคียงเป็นร้านอาหารท่ีจ าเป็นตอ้งมี
พื้นท่ีจอดรถให้กบัลูกคา้เหมือนกนั ประกอบกบัพื้นท่ีจอดรถท่ีมีอยู่นอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัจ านวน
ลูกคา้ จึงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจากการศึกษาเปรียบเทียบกบัสาขาอ่ืนพบว่า 
สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีปัญหาเร่ืองความไม่เพียงพอของท่ีจอดรถของลูกคา้มากท่ีสุด ทาง
ร้านควรท่ีจะหาท่ีจอดรถเพิ่มเติม เช่น ขอเช่าพื้นท่ีเพื่อการจอดรถเพิ่มเติมให้กบัลูกคา้ในบริเวณ
ใกลเ้คียง  

2. การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้เห็นไดช้ดัเจนหรือจดัท าป้ายบอกทางใหเ้ห็น
ชัดเจน เพราะท่ีตั้ งของร้านในสาขาดังกล่าวสามารถสังเกตเห็นได้ยาก เน่ืองจากมีตน้ไม ้และ
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ร้านอาหารในบริเวณดงักล่าวหลายร้านท่ีเปิดอยูข่า้งเคียงและพื้นท่ีจอดรถหนา้ร้านท่ีท าให้ภูมิทศัน์
ของร้านอาหารมายเวียดนามถูกบดบงั ท าให้ลูกคา้ท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนามใน
สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไม่สามารถสงัเกตเห็นร้านอาหารมายเวียดนามไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. การรับสมคัรสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ส่วนลดราคาให้กับลูกคา้ท่ีเป็น
สมาชิกไดรั้บส่วนลดหรือการส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติม เช่น การใหส่้วนลดเพิ่มเติมในช่วงเปิดภาค
การศึกษาใหม่ เน่ืองจากจะมีการจดัเล้ียงนกัศึกษาใหม่โดยนกัศึกษารุ่นพี่ และในช่วงเทศกาลรับ
ปริญญา เพื่อใหมี้ลูกคา้หนา้ใหม่รู้จกัร้านอาหารมายเวียดนามมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาท่ีให้
ความสนใจและใส่ใจต่อสุขภาพ 

4. การดูแลและท าความสะอาดหอ้งน ้า เน่ืองจากลูกคา้ท่ีรับประทานอาหารเวียดนามท่ี
รับประทานผกัทุกคนจะตอ้งไปลา้งมือเพื่อท าความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อหยิบผกั
หรือหยบิอาหารและเคร่ืองปรุงต่างๆ เช่น แหนมเนือง เม่ือลูกคา้ไปลา้งมือหรือใชบ้ริการในหอ้งน ้ า
พบว่า ห้องน ้ าไม่สะอาดท าให้ลูกคา้เกิดความกงัวลเร่ืองสุขอนามยัของผูท่ี้มาใชบ้ริการและความ
สะอาดของอาหารท่ีรับประทาน 

5. ควรปรับปรุงระบบการจดัการในร้านอาหารมายเวียดนาม เช่น ขั้นตอนการสั่ง
อาหารและเคร่ืองด่ืมใหร้วดเร็วข้ึนกวา่เดิม และพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา
และสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ เน่ืองจากร้านอาหารมายเวียดนามเนน้การปรุงอาหารท่ี
สดใหม่ให้กบัลูกคา้ ท าให้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการประกอบอาหารในแต่ละเมนู จึงท าให้เกิดความ
ล่าชา้  และการอบรมพนกังานใหเ้กิดความเขา้ใจในภาพรวมของร้านอาหารมายเวียดนามในหลายๆ
ต าแหน่ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในระบบของงานและสามารถท างานไดห้ลากหลายทกัษะ เช่น ใน
สถานการณ์ท่ีเร่งด่วนหรือเกิดเหตุสุดวิสยั  

สาขาแม่วัง พบว่า ลกัษณะเด่นของร้านอาหารมายเวียดนามสาขาแม่วงัคือ ท่ีตั้งของ
ร้านสามารถสงัเกตเห็นและเดินทางไดง่้ายท่ีสุด สถานท่ีจอดรถสะดวกและความเพียงพอ การจดัวาง
องคป์ระกอบภายในร้านและพื้นท่ีร้านเหมาะสม ส่วนส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติมมีดงัน้ี 

1. การปรับปรุงระบบการคิดเงินใหมี้ความรวดเร็วมากข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ร้านอาหาร
มายเวียดนามในสาขาน้ีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพนกังานท่ีมารับประทานอาหารกลางวนัท่ีตอ้งกลบัไป
ท างานต่อหลงัจากช่วงพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

2. การจดัท าระบบสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิส่วนลดหรือของแถมใหก้บัลูกคา้ เน่ืองจาก
กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ไดรั้บส่วนลด เช่น นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการไดรั้บส่วนลดเหมือนกบักลุ่ม
พนกังานท่ีอยูใ่กลเ้คียงร้านอาหารมายเวียดนาม เพราะนกัศึกษายงัอยูใ่นวยัท่ีก าลงัศึกษาจึงควรท่ีจะ
พิจารณาใหส่้วนลดกบันกัศึกษาดว้ย และเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัทุกกลุ่ม 
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3. การพฒันาศกัยภาพของพนักงานให้สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ย่างเขา้ใจ และ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม และบริการลูกคา้แต่ละคนอย่างเท่าเทียมกนั เน่ืองจาก
ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาของพนกังานร้านอาหารมายเวียดนามยงัไม่สามารถน าเสนอหรือแนะน า
ตลอดจนตอบขอ้สงสัยของลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน และไม่สามารถทดแทนต าแหน่งกนัได ้ในกรณีท่ี
พนกังานบางต าแหน่งมีภาระงานมากเกินปกติ เช่น การคิดเงิน พนกังานทุกคนควรคิดเงินค่าอาหาร
ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งแม่นย  าได ้

สาขามีโชคพลาซ่า พบว่า เป็นสาขาท่ีมีปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด จึงมีส่ิงท่ีควรปรับปรุง
ดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิ่มหรือจดัหาสถานท่ีจอดรถให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกับจ านวนลูกคา้ 
เน่ืองจากพื้นท่ีของสาขามีโชคพลาซ่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัตลาดนดั ดงันั้นจึงควรประสานงานเร่ือง
สถานท่ีจอดรถกบัเจา้ของสถานท่ี และควรแนะน าสถานท่ีจอดรถใหก้บัลูกคา้เพื่อลูกคา้จะไดจ้อดรถ
ไดอ้ยา่งสะดวก 

2. การสมัครสมาชิกเพื่อได้รับส่วนลดราคาหรือของแถมให้กับลูกค้า เน่ืองจาก
ร้านอาหารต่างๆ ในบริเวณใกลเ้คียงมีการท าการส่งเสริมการตลาดอยู่สม ่าเสมอในแต่ละเทศกาล
พิเศษ เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป ดงันั้นร้านอาหารมายเวียดนามจึงควรจดั
ใหมี้ระบบสมาชิกเพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและไดรั้บสิทธิพิเศษเพิ่มเติม  

3. การพฒันาความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน เช่น ควรพฒันาการส่ือสารกบั
ลูกคา้ และเพิ่มความเอาใจใส่กบัลูกคา้ให้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่จะไดรั้บเพียงเงิน
ค่าจา้งหรือเงินเดือนเท่านั้น ท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ จึงควรสร้าง
แรงจูงใจในการท างานโดยการจดัสรรเงินโบนสั หรือมีการใหร้างวลัแก่พนกังานดีเด่นประจ าเดือน  

4. ควรหาช่องทางส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลดีท่ีสุดในการเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ เน่ืองจากส่ือประชาสัมพนัธ์ อาทิเช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ค ท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ ควรมีการใหส้มคัรสมาชิก โดยการกดปุ่มถูกใจ (Like) ในเฟซบุ๊ค เพื่อช่วยกระจาย
ขอ้มูลข่าวสารเพื่อแลกกบัส่วนลดในการใชบ้ริการของร้านอาหารมายเวียดนาม 

5. การเพิ่มจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีให้สอดคลอ้งและเหมาะสมต่อจ านวนลูกคา้ ซ่ึงตอ้ง
ค านึงถึงข้อจ ากัดเร่ืองพื้นท่ีใช้สอยภายในร้านร่วมกัน เน่ืองจากจ านวนลูกค้าร้านอาหารมาย
เวียดนามท่ีมีมากเกินความสามารถของร้านท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อาจมีการหาพื้นท่ี
เพิ่มเติมเพื่อขยายร้าน เพื่อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีมากกว่าจ านวนโต๊ะและท่ีนัง่
ในร้าน 
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6. ควรปรังปรุงและควรเพิ่มความเอาใจใส่เร่ืองความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์
ภายในร้านอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากลูกคา้บางรายพบว่าภาชนะหรืออุปกรณ์ภายในร้านบางคร้ังไม่
สะอาด 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรลดจ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถามท่ีใชใ้นการสอบถามลูกคา้ร้านอาหารมาย
เวียดนาม ตรวจทานแบบสอบถามแต่ละชุดว่าผูต้อบแบบสอบถามตอบให้ครบทุกขอ้ค าถาม  และ
ควรมีการกระจายวนัท่ีเกบ็แบบสอบถามและกระจายเวลาท่ีเกบ็แบบสอบถามใหค้รอบคลุมในแต่ละ
ช่วงเวลา จึงควรท่ีจะมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจดัหาคนมาช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้
เพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูล ในแต่ละสาขาไดใ้นเวลาท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั และลดเวลา
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   


