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การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรมเกาะเตาและเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี  ซึ่งเปนเกาะท่ีสถานการณการทองเท่ียว มีแนวโนมการขยายตัวในทิศทางบวก
อยางสมํ่าเสมอเพราะเปนจุดหมายปลายทางสําคัญของกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติท้ังตะวันตก
และตะวันออก ธุรกิจโรงแรมในเกาะเตาและเกาะสมุยจึงตองใหความสําคัญกับแขกผูเขาพัก
โดยการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรเพ่ือใหผูใชบริการกลับมาใชบริการอีก
อันจะกอใหเกิดความจงรักภักดีตอโรงแรมในที่สุด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
องคประกอบตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากร ระดับประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรม
เกาะเตาและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ศึกษาระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรม
ในเกาะเตาและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพ
ของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตาและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
จํานวน 385 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ท่ีมีคาความเชื่อม่ันดานประสิทธิภาพ
ของบุคลากร 0.83 และแบบสอบถามจงรักภักดีของแขกผูเขาพัก มีคาความเชื่อม่ัน 0.92 วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาความถี่ คารอยละ การวิเคราะหองคประกอบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน

ผลการวิจัยพบวา องคประกอบตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากร จัดไดเปน 2 องคประกอบ
ไดแก ดานการใหบริการ และดานจิตวิทยาบริการ ระดับประสิทธิภาพของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด ระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพัก โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และผลการวิเคราะห
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ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพัก โดยรวม
มีความสัมพันธทางบวกระดับคอนขางสูง และขอเสนอแนะสําหรับโรงแรมเกาะเตา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง มีการนําเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคา และเปดโอกาส
ใหผูเขาพักไดแสดงความคิดเห็นในชองทางท่ีหลากหลาย

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพบุคลากร ความจงรักภักดี
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This research Study on the efficiency of personnel in Koh Tao and Koh Samui
hotels, Surat Thani. Which is the island where the tourist situation is likely to grow
steadily in a positive direction. It is an important destination of foreign tourists, both
East and West. The importance is the hotel business in Koh Tao and Koh Samui need
to pay attention to guests. By improving and developing the service capabilities of
the personnel to attract the return-guests. This will cause the loyalty to the hotel.
The purpose of this research was to study the variables of personnel efficiency.
Performance Level of Service Personnel Study components of loyalty variables. And
the level of loyalty of hotel guests to study the relationship between the
performance of personnel and the loyalty of hotel guests in Koh Tao and Koh Samui,
Surat Thani. 385 sample in the study was the guests who used the hotel in Koh Tao
and Koh Samui. The research instrument was a questionnaire. Thereliability of the
performance of personnel0.83 and the loyalty questionnaireof theguest.The
reliability was 0.90. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation and Pearson's Correlation Coefficient.

The research found that Elements of personnel efficiency are classified into
2 components: Service And Psychological.Overall Services efficiency level of personnel.
Shown at the highest level. Overall Level of Guest Loyalty, at the highest level.
And the relationship analysis results. The efficiency of personnel and guest loyalty
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are positively correlated. The recommendation for Koh Tao and Koh Samui,
Surat Thani. Should be to encourage and support staff to continually improve their
efficiency. Offering a variety of services to enhance customer choice. Guests are
offered the opportunity to comment on various channels.
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