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สารบัญ 

      หน้า 
 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ จ 
สารบญั ช 
สารบญัตาราง ฌ 
บทท่ี 1   บทน า 1 
 ท่ีมาและความส าคญั 1 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 2 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 2 
 นิยามศพัท ์ 3 
บทท่ี 2 แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 4 
 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 7 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 10 
 ขอบเขตการศึกษา 10 
 วิธีการศึกษา 11 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 11 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 12 
   
   
   
   

 
 
 



ซ 

สารบัญ (ต่อ) 
      หน้า 

 
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 15 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 16 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารมาย

เวียดนาม 
 

18 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านมายเวียดนามใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

24 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดับความส าคัญต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนาม 
 

41 
 ส่วนท่ี 5 ปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการร้านอาหารมายเวียดนาม 57 
 ขอ้เสนอแนะ 70 
บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 71 
 สรุปผลการศึกษา 70 
 อภิปรายผลการศึกษา 91 
 ขอ้คน้พบ 94 
 ขอ้เสนอแนะ 95 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 99 
บรรณานุกรม 100 
ภาคผนวก 102 
                            แบบสอบถาม 103 
ประวติัผูเ้ขียน 112 

 
 
 
 
 
 
 



ฌ 

 
สารบัญตาราง 

ตาราง                                                                                                                                          หน้า 
1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 16 
2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ 16 
3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 17 
4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 17 
5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้ 18 
6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการมาใช้

บริการ 18 
7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเวียดนามท่ี

รับประทานบ่อยท่ีสุด 19 
8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน

การรับประทานอาหารเวียดนาม 19 
9 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวันท่ี

รับประทานอาหารบ่อยท่ีสุด 20 
10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเวลาท่ีมา

รับประทานอาหารเวียดนามบ่อยสุด 20 
11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบใน

การรับประทานอาหาร 21 
12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีไป

ใชบ้ริการดว้ย 21 
13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน

บุคคลท่ีมกัจะไปรับประทานอาหารเวียดนาม 22 
14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้าย

เฉล่ียต่อคนต่อคร้ังในการรับประทานอาหารเวียดนาม 22 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                                                                                                                                           หน้า 

15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสท่ี
รับประทานอาหาร 23 

16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางท่ี
รู้จกัร้านอาหารมายเวียดนาม 23 

17 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 25 

18 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัดา้น
ราคาจ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 27 

19 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 29 

20 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 31 

21 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัดา้น
บุคคลจ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 33 

22 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพจ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 35 

23 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัดา้น
กระบวนการจ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 37 

24 แสดงคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ7ปัจจยัจ าแนก
ตามสถานท่ีตั้งของร้าน 39 

25 แสดงระดับความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการ จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 42 

26 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 44 

27 แสดงระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 46 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                                                                                                                                           หน้า 

28 แสดงระดับความส าคญัของปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 48 

29 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 50 

30 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 52 

31 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการ จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 54 

32 แสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ จ าแนกตามสถานท่ีตั้งของร้าน 56 

33 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ท่ีพบในการใช้
บริการจ าแนกตามสาขา 58 

34 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นราคาท่ีพบในการใช้บริการ
จ าแนกตามสาขา 60 

35 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีพบในการใช้
บริการจ าแนกตามสาขา 61 

36 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีพบใน
การใชบ้ริการจ าแนกตามสาขา 62 

37 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นบุคคลท่ีพบในการใชบ้ริการ
จ าแนกตามสาขา 64 

38 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีพบใน
การใชบ้ริการจ าแนกตามสาขา 65 

39 แสดงร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาดา้นกระบวนการท่ีพบในการใช้
บริการจ าแนกตามสาขา 67 

40 แสดงค่าเฉล่ียร้อยละของลูกคา้ท่ีประสบปัญหาในแต่ละปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดจ าแนกตามสาขา 68 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                                                                                                                                          หน้า 

41 แสดงคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของปัจจยัย่อย 10 อนัดบัแรก
และคะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด 75 

42 แสดงคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของปัจจยัย่อย 10 อนัดบัแรก
และคะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาด
สาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 76 

43 แสดงคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของปัจจยัย่อย 10 อนัดบัแรก
และคะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดแม่
วงั 78 

44 แสดงคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของปัจจยัย่อย 10 อนัดบัแรก
และคะแนนเฉล่ียความส าคัญของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาด
สาขามีโชค 79 

45 แสดงคะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนน
ต ่าสุด 10 อนัดบัและคะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัย่อยส่วนประสม
ทางการตลาด 81 

46 แสดงคะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนน
ต ่าสุด 01  อนัดบัและคะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัย่อยส่วนประสม
ทางการตลาดสาขาหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 83 

47 แสดงคะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนน
ต ่าสุด 10 อนัดบัและคะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัย่อยส่วนประสม
ทางการตลาดสาขาแม่วงั 85 

48 แสดงคะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนน
ต ่าสุด 10 อนัดบัและคะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัย่อยส่วนประสม
ทางการตลาดสาขามีโชคพลาซ่า 87 

 


