บทที่ 5
สรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การของลูกค้ าในภัตตาคารรี สอร์ ท มีวตั ถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษา 1) ระดับการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การของลูกค้ าในภัตตาคารรี สอร์ ท 2) รู ปแบบการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การ
ของลูกค้ าในภัตตาคารรี สอร์ ทในเชิ งสาเหตุ และ 3) พัฒนารู ปแบบการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การของลูกค้ าใน
ภัตตาคารรี สอร์ ท
ประเภทการวิจยั เชิงสารวจ ( Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าในภัตตาคารรี สอร์ท จานวนทั้งสิ้ น 880 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนี้ ได้ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS version 16.0 และ AMOS version 6.0 โดยใช้ค่าสถิติอนั ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทคนิค การวิเคราะห์โมดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling: SEM) ในการสรุ ปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจัย
ลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าในภัตตาคารรี สอร์ ทจานวนทั้งสิ้ น 880 คน โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 53.4 ลักษณะที่พบมากที่สุดคือ อายุ 41-50 ปี จานวนร้อยละ 23.4 จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี /สู งกว่าโดยส่ วนใหญ่ร้อยละ 54.7 มีภูมิลาเนาในกรุ งเทพมหานคร จานวนร้อยละ 64.3
เคยมีประสบการณ์รับประทานอาหารตามภัตตาคารรี สอร์ทในประเทศไทย โดยส่ วนใหญ่ ร้อยละ 66.1 แต่ไม่เคย
มีประสบการณ์รับประทานอาหาร ตามภัตตาคารรี สอร์ ทต่างประเทศถึงร้อยละ 59.2 กลุ่มลูกค้า ส่ วนใหญ่ร้อยละ
56.4 ให้ความสาคัญของกิจกรรมไลฟ์ สไตล์ดา้ นการรับประทานอาหารที่ภตั ตาคารในรี สอร์ ท และให้ความสนใจ
ใน การเดินทางพานักที่รีสอร์ ทเพื่อพักผ่อนสู งถึงร้อยละ 58.6 รวมถึง เห็นว่าควรมีประสบการณ์ การรับประทาน
อาหารในบริ เวณที่พกั รี สอร์ทถึงร้อยละ 86.9

วัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การของลูกค้ าในภัตตาคาร รี สอร์ ท
ระดับการรับรู ้คุณค่าการบริ การของลูกค้าในภัตตาคาร รี สอร์ท พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าในภัตตาคารรี
สอร์ ทจานวนทั้งสิ้ น 880 คน มีการรับรู ้คุณค่าการบริ การในภัตตาคารรี สอร์ ทโดยรวมจัดอยูร่ ะดับมาก (
=
3.70) โดยต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพ (  = 3.81) การตอบสนองอารมณ์ (  = 3.79) การรับรู้
พฤติกรรม (  = 3.75) การรับรู้ราคา (  = 3.70) ชื่อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ ท (  = 3.45) ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า
การรับรู้คุณภาพการบริ การในภัตตาคารรี สอร์ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับ ความ น่าเชื่อถือ คุณภาพ
อาหารสู งเป็ นเอกลักษณ์ ความไว้ใจได้ และความสม่าเสมอ ตามลาดับ
การรับรู้ราคาในภัตตาคารรี สอร์ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับ ราคาประหยัด ความคุม้ กับค่าใช้จ่าย
การต่อรองดี ความคุม้ ค่าการรับประทาน ราคาสมเหตุผล และราคาอาหารยุติธรรม ตามลาดับ
การรับรู้พฤติกรรมในภัตตาคารรี สอร์ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับสถานที่หาง่าย การใช้เวลาในการ
ค้นหาไม่มาก การไม่ตอ้ งคอยนาน ความฉลาดเลือกรับประทาน และการซื้ อง่าย ตามลาดับ
การรับรู้การตอบสนองอารมณ์ในภัตตาคารรี สอร์ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับกระบวนการรับบริ การ
ได้รับรู ้คุณค่าเป็ นบวก ประสบการณ์คุณค่าโดยรวมสู ง หากเลือกรับประทานอาหารในภัตตาคารรี สอร์ ทแห่งนี้
นับเป็ นตัวเลือกรายแรก การรู้สึกมีความสุ ขและประสบการณ์ที่ตอ้ งการ ความ รู้สึกดีและประสบการณ์สร้าง
ความพอใจที่ตอ้ งการ ความรู้สึกเพลิดเพลิน การตัดสิ นใจถูกต้อง และความรู ้สึกปลื้มปิ ติยนิ ดี ตามลาดับ
การรับรู้ชื่อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดี ชื่อเสี ยง ความน่านับ
ถือ ควรให้คิดถึง ตามลาดับ และรับรู ้ปานกลางเกี่ยวกับการรู ้จกั
วัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษารู ปแบบการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การของลูกค้ าในภัตตาคารรี สอร์ ทใน
เชิ งสาเหตุ
รู ปแบบการรับรู ้คุณค่าการบริ การของลูกค้าในภัตตาคารรี สอร์ ทในเชิงสาเหตุ พบว่า ลักษณะพืน้ ฐาน
ส่ วนบุคคล ได้ แก่ อายุ การศึกษา ภูมิลาเนา ประสบการณ์ รับประทานอาหารตามภัตตาคารรี สอร์ ทใน และ
ต่ างประเทศ ความสาคัญของ กิจกรรมไลฟ์ สไตล์ ด้านการรั บประทานอาหารที่ภัตตาคารในรี สอร์ ท และความ
คิดเห็นต่ อการรั บประทานอาหารที่ภัตตาคารในรี สอร์ ท ต่ างมีความสัมพันธ์ ทางตรงต่ อการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การ
ในภัตตาคารรี สอร์ ท ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ( P<0.05) (DE =0.245, 0.102, 0.122, 0.225, 0.165, 0.110
และ 0.102 ตามลาดับ) ยกเว้ นสัญชาติ เพศ และ ความสนใจในการเดินทางพานักที่รีสอร์ ท ที่พบว่ าไม่ มี
ความสัมพันธ์ ทางตรงต่ อการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การในภัตตาคารรี สอร์ ท ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P≥0.05)
กล่ าวโดยสรุ ปคือ 1) ลูกค้ า ภัตตาคารรี สอร์ท ที่มี อายุมาก (41 ปี ขึ้นไป) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
สู งกว่า มีภูมิลาเนาในกรุ งเทพมหานคร เคยมีประสบการณ์ รับประทานอาหารตามภัตตาคารรี สอร์ ทใน หรื อ
ต่ างประเทศ ให้ ความสาคัญของกิจกรรมไลฟ์ สไตล์ ด้านการรั บประทานอาหารที่ภัตตาคารในรี สอร์ ท หรื อความ

คิดเห็นต่อการรับประทานอาหารที่ภตั ตาคารในรี สอร์ ทว่าควรมีประสบการณ์ จะมีการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การใน
ภัตตาคารรี สอร์ ทมากกว่ าลูกค้ าอายุน้อย ( ไม่เกิน 40 ปี ) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีภูมิลาเนาในปริ มณฑล
ไม่ เ คยมีประสบการณ์ รับประทานอาหารตามภัตตาคารรี สอร์ ทใน หรื อต่ าง ประเทศ ไม่ ให้ ความสาคัญ ต่ อ
กิจกรรมไลฟ์ สไตล์ ดังกล่ าว หรื อ มีความคิดเห็นต่อการรับประทานอาหารที่ภตั ตาคารในรี สอร์ ทว่าหากเลือกได้
ไม่ควรมีประสบการณ์ และ 2) ลูกค้ า ภัตตาคารรี สอร์ ทที่ไม่ สัญชาติไทยหรื อยุโรป เป็ นเพศชายหรื อหญิง หรื อ มี
ความสนใจในการเดินทางพานักที่รีสอร์ ท เพื่อพักผ่ อนหรื อธุรกิจก็ตาม จะมี การรั บรู้ คุณค่ าการบริ การใน
ภัตตาคารรี สอร์ ทไม่ แตกต่ างกันแต่ อย่ างไร
นอกจากนี้ รู ปแบบการรับรู ้คุณค่าการบริ การของลูกค้าในภัตตาคารรี สอร์ ทมีความ เที่ยงตรง ( Validity)
เนื่องจาก ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณกาลังสอง ( R2) เท่ากับ 0.759 ห รื อคิดเป็ นร้อยละ 75.9 ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40
ขึ้นไปย่อมถือได้วา่ รู ปแบบที่ พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการพยากรณ์ การรับรู ้คุณค่าการบริ การของลูกค้าใน
ภัตตาคารรี สอร์ทได้ดีและยอมรับได้
ผลการวิเคราะห์ รู ปแบบดังกล่าว ยังสามารถเขียนในรู ป สมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling: SEM) ได้ดงั นี้
PSV = 0.149 Nation + 0.189 Gender + 0.245* Age + 0.102* Edu + 0.122* Domicile
+ 0.225* IE + 0.165* OE + 0.110* Activity + 0.117 Interest
+ 0.102* Opinion; R2 = 0.759
วัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 3 เพื่อพัฒนารู ปแบบการรับรู ้คุณค่าการบริ การของลูกค้าในภัตตาคารรี สอร์ ท
รู ปแบบ การรับรู ้คุณค่าการบริ การของลูกค้าในภัตตาคารรี สอร์ ท ที่พฒั นาขึ้น มีความเหมาะสม อัน
เนื่องจากโมเดลที่พฒั นาขึ้นมีความ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก สัดส่ วนค่าสถิติไคสแควร์ /ค่าชั้น
แห่งความเป็ นอิสระ (2/df) หรื อ ค่าซี เอ็มไอเอ็น/ดีเอฟ (CMIN/DF) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ น้อยกว่า 3 เมื่อ
พิจารณาดัชนีกลุ่มที่กาหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI, AGFI, NFI, IFI,
CFI ผ่านเกณฑ์ส่วนดัชนีที่กาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป ส่ วนดัชนีที่กาหนดไว้ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี
RMR และ RMSEA ก็ผา่ นเกณฑ์
เช่นเดียวกัน อีกทั้ง ในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลมี ความเที่ยงตรง (Validity) เนื่องจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนยั สาคัญทางสถิติ (Kline, P., 1994,
pp. 28-41) ตลอดจนรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นยังมีความสามารถในการพยากรณ์การรับรู ้คุณค่าการบริ การของลูกค้าใน
ภัตตาคารรี สอร์ทได้ ระดับดีและเป็ นที่ยอมรับด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณกาลังสอง ( R2) เท่ากั บ
0.759 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 75.9 ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป ( Saris & Strenkhorst, 1984, p. 282) ซึ่งสามารถ
นาเสนอในรู ปกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 5

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. การศึกษา
3. ภูมิลาเนา
4. ประสบการณ์รับประทานอาหารตามภัตตาคาร
รี สอร์ทในประเทศไทย
5. ประสบการณ์รับประทานอาหารภายใน
ภัตตาคารรี สอร์ทในต่างประเทศ
6. ความสาคัญของไลฟ์ สไตล์ดา้ นการรับประทาน
อาหารที่ภตั ตาคารในรี สอร์ท
7. ความคิดเห็นต่อการรับประทานอาหารที่
ภัตตาคารในรี สอร์ท

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

การรับรู้ คุณค่ าการบริการในภัตตาคารรีสอร์ ท
- การตอบสนองอารมณ์
- การรับรู ้คุณภาพ
- ชื่อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ท
- การรับรู ้พฤติกรรม
- การรับรู ้ราคา

ภาพที่ 5 รู ปแบบการรับรู ้คุณค่าการบริ การของลูกค้าภัตตาคารรี สอร์ ทพัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสม
ในรู ปกรอบแนวความคิดในการวิจยั
อภิปรายผล
การรับรู ้คุณภาพการบริ การในภัตตาคารรี สอร์ ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับความ น่าเชื่อถือ คุณภาพ
อาหารสู งเป็ นเอกลักษณ์ ความไว้ใจได้ และความสม่าเสมอ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั Groth & Dye
(1999)
การรับรู ้ราคาในภัตตาคารรี สอร์ ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับ ราคาประหยัด ความคุม้ กับค่าใช้จ่าย
การต่อรองดี ความคุม้ ค่าการรับประทาน ราคาสมเหตุผล และราคาอาหารยุติธรรม ตามลาดับ
(Iqlesias &
Guillen, 2004)
การรับรู ้พฤติกรรมในภัตตาคารรี สอร์ ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับสถานที่หาง่าย การใช้เวลาในการ
ค้นหาไม่มาก การไม่ตอ้ งคอยนาน ความฉลาดเลือกรับประทาน และ
การซื้ อง่าย ตามลาดับ การรับรู้การ
ตอบสนองอารมณ์ในภัตตาคารรี สอร์ ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับกระบวนการรับบริ การได้รับรู ้คุณค่าเป็ น
บวก ประสบการณ์คุณค่าโดยรวมสู ง หากเลือกรับประทานอาหารในภัตตาคารรี สอร์ ทแห่งนี้นบั เป็ นตัวเลือกราย
แรก การรู้สึกมีความสุ ขและประสบการณ์ที่ตอ้ งการ ความ รู้สึกดีและประสบการณ์สร้างความพอใจที่ตอ้ งการ

ความรู้สึกเพลิดเพลิน การตัดสิ นใจถูกต้อง และ ความรู ้สึกปลื้มปิ ติยนิ ดี สอดคล้องกับงานวิจยั (Bascob & Piot,
2003)
การรับรู ้ชื่อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ ท ซึ่ งต่างมีการรับรู ้มากเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดี ชื่อเสี ยง ความน่านับ
ถือ ควรให้คิดถึง ตามลาดับ และรับรู ้ปานกลางเกี่ยวกับการรู ้จกั สอดคล้องกับงานวิจยั (Samchez et al., 2006)
รู ปแบบการรับรู ้คุณค่าการบริ การของลูกค้าในภัตตาคารรี สอร์ ทในเชิงสาเหตุ พบว่า
ประสบการณ์
รั บประทานอาหารตามภัตตาคารรี สอร์ ทในและต่ างประเทศ ความสาคัญของกิจกรรมไลฟ์ สไตล์ ด้านการ
รั บประทานอาหารที่ภัตตาคารในรี สอร์ ท และความคิดเห็นต่ อการรั บประทานอาหารที่ภัตตาคารในรี สอร์ ทต่ างมี
ความสัมพันธ์ ทางตรงต่ อการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การในภัตตาคาร รี สอร์ ท (Tam, 2004)
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ได้นาเสนอข้อเสนอแนะเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนะแนวทางในการเสริ มสร้างคุณค่าการบริ การสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจภัตตาคารรี
สอร์ ทดังนี้
1.ผลการวิจยั พบว่าลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคและชาว
ยุโรป มีความแตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง ทั้งอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ไลฟ์ สไตล์ เหตุผลในการพักที่รี
สอร์ ท ฉะนั้นการจัดกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มทั้งนี้เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งสร้างกลุ่มเป้ าหมายให้เหมาะสมกับเวลาตาม
ฤดูกาล อารมณ์ความต้องการที่แตกต่างกัน การรับรู ้หลากหลายและแตกต่างส่ งผลต่อประสบการณ์และลักษณะ
ส่ วนบุคคล จึงเห็นสมควรให้ผปู ้ ระกอบการภัตตาคารรี สอร์ ท ผลักดันนโยบายการตลาด ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
สู ง ปกติ และน้อย โดยเน้นกิจกรรมและอาหารเป็ นหลักพร้อมเครื่ องดื่ม ตามฤดูกาลผลไม้
2.การให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่มีผลต่อคุณค่าการรับรู ้ของลูกค้าภัตตาคารรี สอร์ ท ได้แก่สัญชาติ
เพศ
อายุ การศึกษา ภูมิลาเนา ประสบการณ์ กิจกรรมการตลาด และความสนใจเดินทางมาพักที่รีสอร์ ทจึงเห็นควรให้
ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญโดยจัดงบประมาณในการทาการตลาดตามฤดูกาล
3. หากในตัวอย่างทั้งกลุ่มไทยและยุโรป ปั จจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า สัญชาติ (พ.ศ. และความ
สนใจต่อการเดินทางพานักที่รีสอร์ ทไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการรับรู ้คุณค่าการบริ การในภัตตาคารรี
สอร์ ท แต่การศึกษา ภูมิลาเนา ประสบการณ์รับประทานอาหารตามภัตตาคารรี สอร์ ทในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ กิจกรรมไลฟ์ สไตล์ดา้ นการรับประทานอาหารที่ภตั ตาคารในรี สอร์ ท ความสนใจในการเดินทาง
พานักที่รีสอร์ ทและท้ายสุ ดความคิดเห็นต่อการรับประทานอาหารที่ภตั ตาคารรี สอร์ ท มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ต่อการรับรู ้คุณค่าการบริ การในภัตตาคารรี สอร์ ท จึงควรจัดลาดับความความสาคัญทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างให้
เหมาะสมต่อไป
4. การรับรู ้คุณค่าการบริ การในภัตตาคารรี สอร์ ทควรให้ความสาคัญต่อการตอบสนองทางอารมณ์
คุณภาพ ชื่อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ท การรับรู้พฤติกรรมลูกค้าและราคา เรี ยงตามสาคัญ ซึ่งผูป้ ระกอบการควร
ดาเนินการหารู ปแบบรายละเอียด เพื่อลดท้นทุนและขยายผลกิจกรรมการตลาดตามไลฟ์ สไตล์
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.งานวิจยั นี้ส่งผลทาให้เกิดข้อสังเกตและข้อสงสัย หากปั จจัยวัฒนธรรมไทย จะมีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุต่อการรับรู ้คุณค่าด้านการบริ การหรื อด้านอื่นหรื อไม่ ทั้งนี้ปัจจัยด้านกิจกรรมไลฟ์ สไตล์ จะมีอิทธิ พลต่อ
การรับรู ้คุณค่าด้านการบริ การหรื อด้านอื่นหรื อไม่ ทั้งนี้ปัจจัยด้านกิจกรรมไลฟ์ สไตล์ จะมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
คุณค่าด้านอื่นๆ หรื อไม่ โดยเฉพาะต่ออารมณ์ลูกค้า
2.การรับรู ้คุณภาพส่ งผลต่อการออกแบบภัตตาคารรี สอร์ ท และหรื อการบริ การเสริ มใดที่ส่งผลต่อ
คุณภาพ
3.การศึกษาในรายละเอียดในกลุ่มยุโรปหรื อกลุ่มสัญชาติอื่นๆ ย่อมสร้างคุณค่าการรับรู ้ โดยเฉพาะกลุ่ม
อังกฤษและรัสเซี ย แม้กระทัง่ กลุ่มจากเอเชีย แต่การศึกษาตัวอย่างนักท่องเที่ยวไทยยังคงให้ตระหนักถึง
ความสาคัญที่ตอ้ งศึกษาในรายละเอียดกลุ่มที่ได้ผลสัมฤทธิ์ จากงานวิจยั นี้แล้วยังคงให้ความสาคัญต่อกลุ่มอื่นๆ
อีกด้วย
บทสรุ ป
บทสุ ดท้ายแสดงให้เห็นถึงผลการศึกษา โดยสรุ ป การอภิปรายผลที่สอดคล้อง และขัดแย้งกับงานวิจยั ที่
ได้ทบทวนวรรณกรรม และท้ายสุ ดการนาเสนอผลสรุ ปโครงสร้าง ความสัมพันธ์พหุ คูณกาลังสอง และถ่ายทอด
ถึงผลการพัฒนารู ปแบบคุณค่าการบริ การสาหรับลูกค้าไทยและยุโรปในภัตตาคารรี สอร์ ท

