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แบบสอบถาม 

               แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการคน้ควา้อิสระ เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี
มีต่อการใหบ้ริการของร้านอาหารมาย เวียดนามในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม  ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะ
น าไปวิเคราะห์ภาพรวมโดยไม่ระบุว่าเป็นของบุคคลใด เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการแก่ผูท่ี้สนใจ ผู ้
ศึกษาจึงใคร่ขอความกรุณาท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณท่านท่ีให้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ี 

                         นางสาวกฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต ์
นกัศึกษาปริญญาโท 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง:  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน ท่ีท่านเลือก หรือเติมค าในช่องวา่งท่ีเตรียมไวใ้ห ้
1)  เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
2)  อาย ุ    1. ต ่ากวา่ 20 ปี  2. 20 -30ปี 

   3. 31 -40ปี   4. 41-50ปี 
   5. 51-60ปี   6. 61ปีข้ึนไป 

3)  ระดบัการศึกษาของท่าน 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   3. ปริญญาโทหรือสูงกวา่ปริญญาโท    

4)   อาชีพ    1.รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 2. พนกังานบริษทัเอกชน 
   3. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 4. นกัเรียน/ นกัศึกษา 
   5. พอ่บา้น/แม่บา้น  6. เกษียณอาย ุ
   7. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………… 

5)  รายไดต่้อเดือนของท่าน 1.ไม่เกิน 5,000 บาท  2. 5,001-10,000 บาท 
   3. 10,001-15,000 บาท 4. 15,001- 20,000 บาท 
   5. 20,001-25,000 บาท 6. 25,001-30,000 บาท 
   7. มากกวา่ 30,000 บาท โปรดระบุ……………… 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการร้านอาหาร มาย เวยีดนาม  
ค าช้ีแจง:  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว  
6)  ท่านมาใชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม ในคร้ังน้ีเป็น 
  1. คร้ังแรก   2. ไม่ใช่คร้ังแรก 
7) ส่วนใหญ่ท่านรับประทานอาหารเวียดนามจากร้านใด 
  1. ร้านวีทีแหนมเนือง  2. ร้านมาดามเอ่ียน 3. ร้านอาหารมายเวียดนาม 
  4. อ่ืนๆ โปรดระบุ………………… 
8)  ท่านรับประทานอาหารเวียดนามบ่อยแค่ไหน 
  1. นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 2. เดือนละ 2-3 คร้ัง 3. สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
  4. มากกวา่สปัดาห์ละคร้ัง 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ………………… 
9)  วนัท่ีท่านมกัจะรับประทานอาหารเวียดนามบ่อยท่ีสุด (ตอบไดเ้พียงขอ้เดียว) 
  1. วนัจนัทร์-พฤหสับดี 2. วนัศุกร์   3. วนัเสาร์ 
  4. วนัอาทิตย ์   5. วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์  6. ไม่แน่นอน 
10) ส่วนใหญ่ท่านรับประทานอาหารเวียดนามแบบนัง่รับประทานในร้านหรือซ้ือกลบับา้น 
   1. นัง่รับประทานในร้าน 2. ซ้ือกลบับา้น  3. ทั้งสองแบบ 
11) ในการมาใชบ้ริการท่ีร้านอาหารมายเวียดนามคร้ังน้ีท่านมาใชบ้ริการกบัใคร 
  1. คนเดียว   2. สมาชิกในครอบครัว 3. แฟน/คู่รัก 
  4. เพื่อน   5. อ่ืนๆ โปรดระบุ………………… 
12) ส่วนใหญ่ท่านมกัจะรับประทานอาหารเวียดนามคร้ังละก่ีคน 
  1. 1 คน   2. 2-3 คน   3. 4-5 คน 

4. มากกวา่ 5 คน 
13) ท่านมีค่าใชจ่้ายเฉลีย่ต่อคนเท่าไหร่ในการมารับประทานอาหารเวยีดนามแต่ละคร้ัง 
  1. นอ้ยกวา่ 100 บาท  2. 100 -150 บาท  3. 151 -200 บาท 
  4. 201 -300 บาท  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ………………… 
14) ท่านรับประทานอาหารเวียดนามในโอกาสใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1. โอกาสรับประทานอาหารนอกบา้นกบัครอบครัว 
  2.เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้/เพื่อน  
  3. เล้ียงฉลองในโอกาสส าคญัต่างๆ  
  4.อ่ืนๆ โปรดระบุ……………… 
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15) ท่านรู้จกัร้านอาหารมายเวียดนามไดอ้ยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1. จากสถานท่ีตั้งร้าน  2. มีผูอ่ื้นแนะน า 3. เวบ็ไซต ์
  4. นิตยสาร   5. แผน่ผบั โฆษณา 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ............. 
 
ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการร้านอาหาร มาย เวยีดนาม  
ค าช้ีแจง: ความพึงพอใจท่ีท่านมีต่อการใชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      
1.คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้      
2.รสชาติของอาหาร      
3.ความสะอาดของอาหาร      
4.ความสดใหม่ของอาหาร      
5.ขนาดของอาหารแต่ละเมนู      
6.ความสวยงามน่ารับประทาน      
7.ความหลากหลายของอาหารท่ีใหเ้ลือกรับประทาน      
8.อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความลกูการของลูกคา้      
9.มีการรายการอาหารใหม่มาน าเสนอ      
10.ช่ือเสียงของร้านอาหารมาย เวียดนาม      
ปัจจัยด้านราคา      
11.มีราคาถกูกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั      
12.มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
13.มีเมนูบอกราคาอาหารอยา่งชดัเจน      
14.มีการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน      
15.สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต      

 
 
 
 
 



 
 

106 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย      
16.ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง      
17.ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย      
18.มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี      
19.มีบริการจองโต๊ะ      
20.วนัเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม      
21.สถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ      
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด      
22.มีบทความแนะน าร้าน      
23.มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวปไซด ์นิตยสาร      
24.มีการสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ      
25.มีการลดและใหข้องแถม      
26.มีการท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล      
ปัจจัยด้านบุคคล      
27.พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส      
28.พนกังานมีมารยาท      
29.พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของ
ลกูคา้ 

     

30.พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้ริการ      
31.พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลกูคา้ไดเ้ขา้ใจ      
32.มีจ านวนพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ      
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ      
33.ร้านกวา้งขวาง      
34.ป้ายหนา้ร้านสวยงามและมองเห็นไดช้ดั      
35.การออกแบบและตกแต่งภายในร้านมีความ
ทนัสมยั 

     

36.บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั      
37.การจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

     

38.มีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่งเพียงพอ      
39.การแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย      
40.ความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์      
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ความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
41.ความสะอาดภายในร้าน      
42.ความสะอาดของหอ้งน ้า      
ปัจจัยด้านกระบวนการ      
43.วธีิการสั่งอาหาร/เคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก      
44.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมถกูตอ้ง      
45.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมรวดเร็ว      
46.การคิดเงินมีความถูกตอ้ง      
47.การคิดเงินรวดเร็ว      
48.ลกูคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั      

 
ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารมาย 
เวียดนาม 
ค าช้ีแจง ท่านคิดว่าปัจจยัต่อไปน้ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารมาย เวียดนาม ของท่าน
เพียงใด กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      
1.คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้      
2.รสชาติของอาหาร      
3.ความสะอาดของอาหาร      
4.ความสดใหม่ของอาหาร      
5.ขนาดของอาหารแต่ละเมนู      
6.ความสวยงามน่ารับประทาน      
7.ความหลากหลายของอาหารท่ีใหเ้ลือกรับประทาน      
8.อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความลกูการของลูกคา้      
9.มีการรายการอาหารใหม่มาน าเสนอ      
10.ช่ือเสียงของร้านอาหารมาย เวียดนาม      
ปัจจัยด้านราคา      
11.มีราคาถกูกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั      
12.มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
13.มีเมนูบอกราคาอาหารอยา่งชดัเจน      
14.มีการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน      
15.สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต      
ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย      
16.ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง      
17.ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย      
18.มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี      
19.มีบริการจองโต๊ะ      
20.วนัเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม      
21.สถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ      
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด      
22.มีบทความแนะน าร้าน      
23.มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวปไซด ์นิตยสาร      
24.มีการสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ      
25.มีการลดและใหข้องแถม      
26.มีการท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล      
ปัจจัยด้านบุคคล      
27.พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส      
28.พนกังานมีมารยาท      
29.พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของ
ลกูคา้ 

     

30.พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้ริการ      
31.พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลกูคา้ไดเ้ขา้ใจ      
32.มีจ านวนพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ      
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ      
33.ร้านกวา้งขวาง      
34.ป้ายหนา้ร้านสวยงามและมองเห็นไดช้ดั      
35.การออกแบบและตกแต่งภายในร้านมีความ
ทนัสมยั 

     

36.บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั      
37.การจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
38.มีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่งเพียงพอ      
39.การแต่งกายของพนกังานเรียบร้อย      
40.ความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์      
41.ความสะอาดภายในร้าน      
42.ความสะอาดของหอ้งน ้า      
ปัจจัยด้านกระบวนการ      
43.วธีิการสั่งอาหาร/เคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยาก      
44.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมถกูตอ้ง      
45.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมรวดเร็ว      
46.การคิดเงินมีความถูกตอ้ง      
47.การคิดเงินรวดเร็ว      
48.ลกูคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั      

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาทีพ่บในการใช้บริการร้านอาหารมาย เวยีดนาม  
ค าช้ีแจง ท่านคิดว่าการมาใชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม ของท่าน ประสบกบัปัญหาในดา้น
ใดบา้ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

ปัญหาทีพ่บในการใช้บริการร้านอาหารมาย เวยีดนาม มี ไม่มี 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์   
1.วตัถุดิบท่ีน ามาใชท้ าอาหารคุณภาพต ่า   
2. อาหารรสชาติไม่อร่อย   
3. อาหารไม่ความสะอาด   
4. อาหาร/ผกั ไม่ความสด   
5. อาหารแต่ละเมนูมีขนาดนอ้ยเกินไป   
6. อาหารไม่น่ารับประทาน   
7. มีเมนูใหเ้ลือกรับประทานนอ้ยเกินไป   
8. อาหารท่ีเตรียมไวมี้ไม่เพียงพอต่อความลูกการของลกูคา้   
9. ไม่มีรายการอาหารใหม่มาน าเสนอ   
10. ร้านอาหารมาย เวยีดนามไม่ค่อยมีช่ือเสียง   
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ปัญหาทีพ่บในการใช้บริการร้านอาหารมาย เวยีดนาม มี ไม่มี 

ปัจจัยด้านราคา   
11. มีราคาแพงกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั   
12. มีราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ   
13.ไม่มีเมนูบอกราคาอาหารอยา่งชดัเจน   
14.ไม่มีการแสดงราคาติดบนผนงัขา้งร้าน   
15.ไม่สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต   
ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย   
16. ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท าเลท่ีไม่สะดวกต่อการเดินทาง   
17. ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตเห็นไดย้าก   
18.ไม่มีบริการรับซ้ือทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งถึงท่ี   
19. ไม่มีบริการจองโตะ๊   
20. วนัเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการไม่มีความเหมาะสม   
21.สถานท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่เพียงพอ   
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด   
22. ไม่มีบทความแนะน าร้าน   
23. ไม่มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวปไซด ์นิตยสาร   
24. ไม่มีการสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ   
25. ไม่มีการลดและใหข้องแถม   
26. ไม่มีการท าเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล   
ปัจจัยด้านบุคคล   
27.พนกังานไม่ยิม้แยม้แจ่มใส   
28.พนกังานไม่มีมารยาท   
29.พนกังานไม่มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้   
30.พนกังานไม่มีความเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้ริการ   
31.พนกังานไม่มีความสามารถส่ือสารกบัลกูคา้ไดเ้ขา้ใจ   
32.มีจ านวนพนกังานใหบ้ริการไม่เพียงพอ   
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   
33.ร้านคบัแคบเกินไป   
34.ป้ายหนา้ร้านไม่สวยงามและมองเห็นไม่ชดัเจน   
35.การออกแบบและตกแต่งภายในร้านไม่มีความทนัสมยั   
36.บรรยากาศภายในร้านแออดั   
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ปัญหาทีพ่บในการใช้บริการร้านอาหารมาย เวยีดนาม มี ไม่มี 

37.การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ี และอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย   
38.มีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับบริการไม่เพียงพอ   
39.การแต่งกายของพนกังานไม่เรียบร้อย   
40.ภาชนะ/อุปกรณ์ไม่ความสะอาด   
41.ภายในร้านไม่สะอาด   
42.หอ้งน ้าไม่สะอาด   
ปัจจัยด้านกระบวนการ   
43.วธีิการสั่งอาหาร/เคร่ืองด่ืมยุง่ยาก   
44.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมไม่ถกูตอ้ง   
45.การไดรั้บอาหาร/เคร่ืองด่ืมชา้   
46.การคิดเงินไม่ความถกูตอ้ง   
47.การคิดเงินชา้   
48.ลกูคา้ไดรั้บบริการไม่เท่าเทียมกนั   

 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคดิเห็นอืน่ ในการให้บริการของร้านอาหารมาย เวียดนาม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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