
 ก 

บทคดัย่อ 

 

ชือเรืองการศึกษาอิสระ    :  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารฮะจิบงัราเมนที

หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลส์าขาบางแค 

 

โดย                                  : นางสาวสุฑานาศ สุยพงษพ์นัธ ์

 

ชือปริญญา                       : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 

สาขาวิชาเอก  : การจดัการทวัไป 

 

อาจารยที์ปรึกษา  : .................................................................................. 

                                       (ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ) 

              ............... / ........................ / ...............    

 

 

 การวิจัยครังนีมีว ัตถุประสงค์ เพือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ

ร้านอาหารฮะจิบังราเมนทีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขาบางแค เพือศึกษาพฤติกรรมของ

ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารฮะจิบงัราเมนทีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลลส์าขาบางแค และเพือศึกษาความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารฮะจิบงัราเมนทีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลลส์าขาบางแค กลุ่ม

ตวัอยา่งคือผูที้ใชบ้ริการ ร้านอาหารฮะจิบงัราเมนทีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลส์าขาบางแค จาํนวน 

400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และสถิติความสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั 

ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพทาํงานบริษทัเอกชนหรือรับจา้ง มีรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อ

เดือน มีสถานภาพโสด และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ

ร้านอาหารฮะจิบงัราเมนทีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลลส์าขาบางแคส่วนใหญ่มีความถีในการไปใช้

บริการ 1 ครังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายโดยเฉลียในการใชบ้ริการต่อครัง 501 – 1,000 บาท มากบัครอบครัว

มากทีสุดและมกัมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป นอกจากนีผูว้ิจยัพบว่า ระดบัความพึง
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พอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารฮะจิบงัทีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากทีสุดในดา้นกระบวนการใหบ้ริการ รองลงมาคือดา้น

บุคลากร และความพึงพอใจนอ้ยทีสุดคือดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านอาหารฮะจิบังราเมนที

หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลส์าขาบางแค มีความแตกต่างกนัตามอาย ุและระดบัการศึกษา นอกจากนี

ยงัพบว่าพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารฮะจิบงัราเมนทีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลส์าขาบางแค 

 จากการผลศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการการให้บริการมาก

ทีสุด ดงันนั ผูป้ระกอบการควรรักษาคุณภาพดา้นกระบวนการการใหบ้ริการอยา่งสมาํเสมอและควร

มีการพฒันาอยา่งต่อเนืองเพราะถือเป็นจุดแข็งของสถานประกอบการ เพือรักษายอดขายและความ

พึงพอใจของลูกค้า  ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดผูใ้ชบ้ริการมีความพีงพอในดา้นนีน้อยทีสุด 

ดงันนั ผูป้ระกอบการควรวางแผนในการทาํการส่งเสริมการตลาด หรือจดักิจกรรมทางการตลาดให้

ตรงกบักลุ่มลกูคา้ เพือเป็นการเพิมความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
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 The purposes of this research were to study the demographic characteristics of customer 

servicing, the servicing behavior and the servicing satisfaction of Hachiban Ramen Restaurant at  

The Mall Department Store, Bangkea Branch. The samples used for this study were 400 customers 

servicing at Hachiban Ramen Restaurant at The Mall Department Store, Bangkea Branch. 

Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency distribution, 

percentage, mean, and standard deviation.  For hypothesis testing was used One-way ANOVA and 

Pearson Correlation. 

 The results of the study showed that most customers were female, aged between 21-30 

years, hold bachelor’s degree, worked in private company or contractor, earned between 20,001-

30,000 Baht, single, and 2-3 members in the family. The servicing behavior of Hachiban Ramen 

Restaurant at The Mall Department Store, Bangkea Branch: the service frequency was 1 times per 

month, the expense per time was 501-1,000 Baht, most went with the family, and most of 

customers used serving at 7:00 pm onwards. In addition, the researcher found that the overall of 

customer satisfaction level of Hachiban Ramen Restaurant at The Mall Department Store, 
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Bangkea Branch was high level. The highest satisfaction factor was process. Secondly, it was 

people. The lowest satisfaction was marketing promotion. 

 Hypothesis testing revealed that the customer satisfaction of Hachiban Ramen Restaurant 

at The Mall Department Store, Bangkea Branch was difference by age and educational level. In 

addition, the researcher found that customer behavior in period of time servicing related to 

customer satisfaction of Hachiban Ramen Restaurant at The Mall Department Store, Bangkea 

Branch. 

 The results of the study found that the most customers satisfied in the service process so 

the entrepreneur should maintain in the quality of the service process consistency and should be  

continuous development as strength of the entrepreneur in order to maintain the sales and 

customer satisfaction. So the consumers least satisfied in the marketing promotion so the 

entrepreneur should have the marketing promotion plan or do the marketing activities to the target 

customers in order to enhance customer satisfaction.  

 

 

   

 

 

 

  

 


