
ช

สารบัญ

หนา
บทคัดยอภาษาไทย................................................................................................................ ข
บทคัดยอภาษาอังกฤษ .......................................................................................................... ง
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................. ฉ
สารบัญ .................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง........................................................................................................................ ฌ
สารบัญภาพ........................................................................................................................... ฎ
บทท่ี

1 บทนํา ....................................................................................................................... 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา............................................................. 1
วัตถุประสงคของการวิจัย ................................................................................... 3
ความสําคัญของการวิจัย..................................................................................... 3
ขอบเขตของการวิจัย .......................................................................................... 4
กรอบแนวคิดในการวิจัย..................................................................................... 4
สมมติฐานการวิจัย ............................................................................................. 5
นิยามศัพทเฉพาะ ............................................................................................... 5

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ .............................................................................. 6
สถานการณดานการทองเท่ียวและโรงแรมของตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี ........................................................................................... 6
ธุรกิจบริการ....................................................................................................... 15
ประสิทธิภาพของบุคลากร ................................................................................. 20
ความจงรักภักดีตอโรงแรม ................................................................................. 31
ประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการกับความจงรักภักดีตอโรงแรมของแขกผูพัก 44
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ............................................................................................ 45

3 วิธีดําเนินการวิจัย .................................................................................................... 56
ประชากรและกลุมตัวอยาง ................................................................................ 56
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล............................................................... 57
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย......................................................................... 59
การเก็บรวบรวมขอมูล ....................................................................................... 60
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช ........................................................................ 61



ซ

สารบัญ (ตอ)

บทท่ี หนา
4 ผลการวิเคราะหขอมูล ............................................................................................. 62
5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ .......................................................................... 76

สรุปผล............................................................................................................... 76
อภิปรายผล........................................................................................................ 78
ขอเสนอแนะ ...................................................................................................... 80

บรรณานุกรม ......................................................................................................................... 82
ภาคผนวก.............................................................................................................................. 90

ภาคผนวก  ก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย .......................................................................... 91
ภาคผนวก  ข คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ............................................................ 101
ภาคผนวก ค คาดัชนีสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC........................................................ 104
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห ...................................................................... 108
ภาคผนวก จ รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ..................................................... 114
ภาคผนวก ฉ รายชื่อผูเชี่ยวชาญแปลเครื่องมือโดยใชวิธีการแปลกลับไปมา ................... 116

ประวัติผูทําวิทยานิพนธ ........................................................................................................ 119



ฌ

สารบัญตาราง

ตารางท่ี หนา
2.1 แสดงตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากร................................................................... 25
2.2 แสดงตัวแปรความจงรักภักดีของโรงแรม................................................................. 39
4.1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการโรงแรมตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎรธานี ................................................................................................ 63
4.2 แสดงคาตาง ๆ ทางสถิติในการพิจารณาความเหมาะสมในการวิเคราะหองคประกอบ

ตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรม ตําบลเกาะเตา และอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ................................................................................ 64

4.3 คา Total Variance Explained ของตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการ
ในโรงแรมตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี........................ 65

4.4 คา Rotation Factor Matrix ของตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการ
ในโรงแรมตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี........................ 66

4.5 ผลการวิเคราะหองคประกอบภายหลังการหมุนแกน โดยใหคาน้ําหนักองคประกอบ
ภายหลังการหมุนแกนโดยวิธี Verimax ตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการ
ในโรงแรมตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี องคประกอบท่ี 1 67

4.6 ผลการวิเคราะหองคประกอบภายหลังการหมุนแกน โดยใหคาน้ําหนักองคประกอบ
ภายหลังการหมุนแกนโดยวิธี Verimax ตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากร
ผูใหบริการในโรงแรม ตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
องคประกอบท่ี 2..................................................................................................... 68

4.7 ระดับประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรม ตําบลเกาะเตา และอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม................................................................... 69

4.8 ระดับประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรม ตําบลเกาะเตา และอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการใหบริการ ................................................... 69

4.9 ระดับประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรม ตําบลเกาะเตา และอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดานจิตวิทยาบริการ ................................................ 70

4.10 ระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยรวม................................................................................ 71

4.11 ระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในตําบลเกาะเตา และอําเภอ
เกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการกลับมาใชบริการซ้ํา................................. 71



ญ

สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางท่ี หนา
4.12 ระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการบอกตอ .................................................................... 72
4.13 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพัก

โรงแรมในตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม ........ 73
4.14 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขก

ผูเขาพักโรงแรมในตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ดานการกลับมาใชบริการซ้ํา .................................................................................. 74

4.15 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขก
ผูเขาพักโรงแรมในตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ดานการบอกตอ..................................................................................................... 74

4.16 สรุปความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขก
ผูเขาพักโรงแรมในตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ......... 75



ฎ

สารบัญภาพ

ภาพท่ี หนา
1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย.......................................................................................... 4
2.1 แสดงความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมโดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวของ .............................................................................................................. 43


