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 วตัถุประสงค์ในการศึกษาสารนิพนธ์ครังนี เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์

พฤติกรรมการใชบ้ริการ และความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนีส บาร์บีคิว 

บุฟเฟต ์ทีหา้งสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด

แจกใหก้บักลุ่มตวัอยา่งทีเป็นผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด 

อาชีพทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 

บาทต่อเดือน ใชบ้ริการร่วมกบัเพือนมากทีสุด ความถีในการไปใชบ้ริการทีร้าน 2 ครังต่อเดือน นิยม

ใชบ้ริการในวนัอาทิตย ์โดยเลือกใช้บริการทีร้านมากทีสุด เลือกบริโภคอาหารประเภทเนือสัตว ์

และอาหารทะเลทีไม่หมกัซอสมากทีสุด โดยใชบ้ริการในช่วงเวลา 14.01-16.00 น.  

 นอกจากนีผูว้ิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการยงัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านอาหาร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นคุณภาพอาหาร ดา้นคุณภาพของการบริการ ดา้นราคาอาหาร ดา้น

สถานทีในการใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการการ

ใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพภายนอก การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดต่้อเดือนมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจต่อร้านอาหาร  
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 The purpose of this research is to study demographic factors, customers’ behavior and 

satisfaction towards NIKUYA Japanese BBQ Buffet Restaurant at Seacon Department Store,  

Bangkae Branch in Bangkok. The sample group comprised of 400 respondents who living in 

Bangkok, using purposive sampling method and distributing close-ended questionnaire to the 

respondents. 

 The result has shown that the majority of customers are female, age between 20-30 years 

old, single, working in private companies or employees, hold bachelor degrees, income levels 

between 15,001-25,000 baht per month. Most of the customers went to the restaurant with friend 

twice a month, preferred dining on Sunday, dining in the restaurant, preferred meat and seafood 

without sauce, and dining between 14:01-16:00 PM.  

 The author found that customers had high level of overall satisfaction of NIKUYA 

Japanese BBQ Buffet Restaurant, in terms of food quality, service quality, food price, location, 

promotion, staff, service process, and physical evidence. The result of hypothesis testing revealed 

that gender, age, marital status, occupation, educational level, and monthly income level had the 

relationship with the satisfaction of NIKUYA Japanese BBQ Buffet Restaurant.  
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