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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องอีกมากมาย กอใหเกิดการลงทุน การจางงาน และ
การกระจายรายไดสูทองถ่ิน (สํานักงานปลัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา,
2559) ซึ่งในการทองเท่ียว ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจการใหบริการท่ีมีความสําคัญยิ่ง (มาลินี สนธิมูล
และอิทธิกร ขําเดช, 2557) โรงแรมในประเทศไทยหลายแหงยังไดรับการจัดอันดับใหอยูในลําดับตน ๆ
ของโลกดานการใหบริการ และเปนธุรกิจชนิดท่ีเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว การขยายตัวท่ีเพ่ิมข้ึน
ของธุรกิจโรงแรมกอใหเกิดการแขงขันดานการตลาดและเกิดการกระจุกตัวของโรงแรมบริเวณ
ใกลเคียงกัน รวมท้ังปญหาการแยงบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณสูงระหวาง
โรงแรมดวยกัน ถึงแมวาธุรกิจโรงแรมจะประสบปญหาบางแตก็มีวิธีการใชกลยุทธดานตาง ๆ เพ่ือดึงดูดใจ
ใหลูกคาก็สามารถอยูรอดไดในภาวะการแขงขันสูง รวมถึงการใหลูกคาไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพ
เกิดความประทับใจ มีความทรงจําท่ีดีและทําใหอยากกลับมาใชบริการโรงแรมอีกครั้ง หรือแนะนํา
บอกตอคนท่ีรูจักใหมาใชบริการ (พิชญา วัฒนรังสรรค, 2558)

ในการดําเนินธุรกิจบริการความพึงพอใจของผูบริโภคจะแตกตางกันตามประสิทธิภาพ
การบริการท่ีไดรับ หากผูบริโภคไดรับการบริการจากบุคลากรแตกตางกันผูรับบริการก็จะมีความพึงพอใจ
แตกตางกัน (อาริตา จินดา, 2552) โดยในธุรกิจโรงแรมพึงพอใจของลูกคาขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือ
ความเชื่อม่ัน การเอาใจใสและลักษณะกายภาพและองคประกอบอื่น ๆ ถาประสิทธิภาพไมตรงกับ
ความคาดหวังลูกคาอาจเกิดความไมพอใจถาประสิทธิภาพตรงกับความคาดหวัง ลูกคาจะมีความพึงพอใจ
ถาเกินความคาดหวังลูกคามีความพึงพอใจสูง หรือลูกคาประทับใจ (Kotler and Keller, 2009)
ซึ่งความพึงพอใจแกลูกคาในธุรกิจโรงแรมตองอาศัยปจจัยหลายประการ อันควรประกอบดวย
การเพ่ิมความสําคัญลูกคาโดยการหันมาใหความสําคัญกับการสรางความพึงพอใจใหกับของลูกคามากข้ึน
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมควรมุงเนนทรัพยากร สินคาหรือบริการที่เปนธุรกิจหลักของโรงแรม
เพ่ือนําเสนอลูกคาในมิติของความคุมคา โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพการบริการท่ีตองอาศัยตัวบุคลากร
ผูใหบริการท่ีไดผานการฝกอบรมและพัฒนาสมรรถนะจนมีศักยภาพท่ีจะสามารถทําใหธุรกิจโรงแรม
นั้น ๆ แขงขันในสภาพแวดลอมของการบริการในธุรกิจโรงแรมปจจุบัน (ฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท,
2559) เนื่องจาก บุคลากรท่ีมีอัธยาศัยดี สุภาพ เปนกันเอง ใหบริการอยางรวดเร็ว มีความรูความเขาใจ
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และมีทักษะในการใหบริการ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงแรมของผูใชบริการ (การะเกด แกวมรกต, 2554 และจันทิมา รักม่ันเจริญ, 2558) เจาของธุรกิจ
โรงแรมจึงควรเอาใจใสดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่องเพ่ือสงเสริมการใหบริการ
ท่ีมีคุณภาพ (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขําเดช, 2557) ซึ่งจากผลการวิจัยของนักวิชาการตาง ๆ
มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงแรม นั่นคือ ความพึงพอใจ
ในการใชบริการโรงแรมประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน ลักษณะทางกายภาพ บุคลากร
กระบวนการ ผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพและคุณภาพ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด โดยพบวา ปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยประการสําคัญในระดับมากท่ีสงผลตอการใชบริการ
โรงแรมของลูกคา (ปานจิตร มีเพียร, 2551 ; การะเกด แกวมรกต, 2554 ; ตฤณ พริ้งประเสริฐ,
พิทักษ ศิริวงศ และประสพชัย พสุนนท, 2554 ; มาริสา จันทะวาลย, 2556 ; กฤศนพัชญ บุญชวย
และสมบัติ กาญจนกิจ, 2557 ; ชัยวัฒน ชัยสิริพร, 2557 ; จันทิมา รักม่ันเจริญ, 2558 และปุณยนุช
ยังทินนัง, รสิตา สังขบุญนาค และชาตรี จงจิตต, 2558) ดังนั้น โรงแรมในทองถ่ินสวนใหญ จึงให
ความสําคัญกับบุคลากรและการบริการมากที่สุด เพราะเปนสิ่งที่สรางความประทับใจและสราง
ความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวที่เขาพัก และสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวกลับมาในอนาคต
(ปานจิตร มีเพียร, 2551) อยางไรก็ตามงานวิจัยท่ีผานมาโดยสวนใหญเปนการวิเคราะหความพึงพอใจ
ดานบุคลากรจากโรงแรมขนาดใหญ มากกวาการมุงศึกษาในโรงแรมทองถ่ิน การศึกษานี้จึงมุงคนหา
องคประกอบของตัวแปรดานบุคลากร ของแขกผูเขาพักในโรงแรมทองถ่ินเปนสําคัญ

เกาะเตาและเกาะสมุยเปนเกาะท่ีไดชื่อวาเปนเกาะสวรรคกลางอาวไทยเนื่องจากเปนเกาะ
ท่ีมีธรรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ โดยภาพรวมเกาะสมุยมีความพรอมทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน
มากท่ีสุด เชน การมีสนามบินท่ีใหความสะดวกสบายแกการเดินทางเขาถึงเกาะของนักทองเที่ยว
แมจะมีปญหาดานสาธารณูปโภคบางสวนท่ียังคงตองไดรับการปรับปรุงเพ่ือรองรับการเติบโตในระยะยาว
อยางไรก็ตามเกาะสมุยเปนเกาะท่ีนักทองเท่ียวนิยมพักผอนสําหรับเดินทางทองเท่ียวภายในเกาะสมุย
หรือเกาะขางเคียง เนื่องจากเกาะสมุยมีสถานท่ีพักผอนท่ีใหบรรยากาศธรรมชาติแกนักทองเที่ยว
ในขณะท่ีเกาะเตายังคงมีขอจํากัดในการเดินทางเขาถึงตัวเกาะ เนื่องจากสามารถโดยสารทางเรือ
ไดเพียงทางเดียวเทานั้น (สํานักงานปลัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา, 2559)
ซึ่งจากการวิจัยถึงปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกสถานที่พักในเกาะเตา พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ
ใหความสําคัญมากในดานบุคลากรและการบริการ โดยสิ่งท่ีผูประกอบการควรใหความสําคัญเปนพิเศษ
ในเรื่องความเปนมิตรของพนักงาน และใหความสําคัญในเรื่องความประทับใจครั้งแรกที่ไดรับ
เม่ือเช็คอิน บุคลิกภาพการแตงกายดี ทักษะการใชภาษา ของพนักงานและสามารถใหบริการท่ีรวดเร็ว
(ปานจิตร มีเพียร, 2551) สวนงานวิจัยท่ีศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวเลือกใชบริการท่ีพักแรม
ในเกาะสมุย พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเลือกท่ีพักดวยเหตุผล พนักงานตอนรับสุภาพและอัธยาศัยดี
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สวนปจจัยดานการบริการหรือบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก
(ชูศักดิ์ ชูศรี, 2555)

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดี
ของผูเขาพักในโรงแรมมีความสัมพันธกัน งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาถึงประสิทธิภาพดานบุคลากรและ
ความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักในโรงแรมทองถ่ินเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ในการนําขอมูลไปประกอบการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของโรงแรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคา ใหไดรับผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาองคประกอบตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรมเกาะเตา
และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรม เกาะเตา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี

3. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขก
ผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ความสําคัญของการวิจัย

1. ทราบถึงระดับประสิทธิภาพบุคลากรของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพการใหบริการของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

2. ทราบถึงระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี เพ่ือเปนขอมูลใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถวางแผนการดําเนินงานของโรงแรม
ใหสามารถตอบสนองตรงตามความตองการของแขกผูเขาพักมากท่ีสุด

3. ทราบถึงความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพัก
โรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธตาง ๆ
ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใหสามารถตอบสนองความตองการของผูเขาพักอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาเกาะเตา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชบริการโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี มากกวา 1 ครั้ง ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน
กลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูใชบริการโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎรธานี มากกวา 1 ครั้ง ใชเกณฑกรณีท่ีไมทราบขนาดของประชากร (Infinite Population)
โดยใชกลุมตัวตัวอยางจากการสุมตัวอยางที่มีคาความเชื่อมั่น รอยละ 95 คํานวณหาขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Cochran (กัลยา วาณิชยปญญา, 2552 : 74) ไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น
384.16 ตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยใชกลุมตัวอยางเปน 385 คน

ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ไดแก ประสิทธิภาพบุคลากร
ตัวแปรตาม ไดแก ความจงรักภักดี ประกอบดวย การกลับมาใชบริการซ้ํา และการบอกตอ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยไวคือ
ประสิทธิภาพของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาโรงแรม

โรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ความจงรักภักดี
1. การกลับมาใชบริการซ้ํา
2. การบอกตอ

ประสิทธิภาพของบุคลากร
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นิยามศัพทเฉพาะ

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในความหมายของขอความที่ปรากฏในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
จึงนิยามศัพทท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยดังนี้

บุคลากร หมายถึง พนักงานท่ีใหบริการในดานตาง ๆ ของโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี

แขกผูเขาพัก หมายถึง ผูใชบริการท่ีเขาพักในเกาะเตา และเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎรธานี
โรงแรม หมายถึง โรงแรมทองถิ่นในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี หรือ

โรงแรมระดับ 3 ดาว ซึ่งเปนโรงแรมระดับปานกลาง ในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ประสิทธิภาพของบุคลากร หมายถึง การท่ีบุคลากรในโรงแรมมีบุคลิกภาพเหมาะสมตอ

การใหบริการ อัธยาศัยดี สุภาพและเปนกันเอง ใหคําแนะนําและใหขอมูลแกผูเขาพักอยางถูกตอง
และรวดเร็ว เอาใจใสในปญหาและคําขอ มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ใหบริการลูกคา
อยางเทาเทียมกัน มีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการ และสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศ
ไดเปนอยางดีและเหมาะสมกับหนาท่ี

ความจงรักภักดี หมายถึง ความซื่อสัตย ความผูกพัน ความเชื่อถือ ความไววางใจและ
ความพึงพอใจที่ลูกคามีตอสินคาและบริการ จนกอใหเกิดการกลับไปซื้อหรือใชบริการสินคาซ้ํา
และตอเนื่อง ซึ่งความจงรักภักดีจะคงอยูตราบเทาท่ีลูกคารูสึกวาไดรับสินคาและบริการท่ีมีคุณคา
ดีกวาท่ีจะไดรับจากองคกรอ่ืน

การกลับมาใชบริการซํ้า หมายถึง การเลือกใชเปนลําดับแรก กลับมาใชบริการอีกแนนอน
เลือกใชบริการอยางสมํ่าเสมอ ใชบริการซ้ําในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน ใชบริการใหม ๆ ที่โรงแรมนําเสนอ
อยูเปนประจํา เขาพักเปนปกติ แมจะไมไดอยูในชวงสงเสริมการขาย ใชบริการอีกแมราคาเพิ่มขึ้น
และหากมีโอกาสก็จะใชบริการอีก

การบอกตอ หมายถึง การเลาประสบการณหรือบอกตอสิ่งดี ๆ ในการเขาพักโรงแรมใหผูอ่ืน
ฟงเสมอ แนะนําใหผูอ่ืนมาพัก แนะนําครอบครัว ญาติและเพ่ือนใหมาพัก พูดชักชวนใหผูอ่ืนมาใชบริการ
อยางตอเนื่อง ตอบโต ชี้แจงขอมูลท่ีไมถูกตองแทนโรงแรมเม่ือมีผูบิดเบือนขอมูล เต็มใจท่ีจะใหขอมูล
หรือแสดงความคิดเห็นในการใหบริการของโรงแรม เม่ือไดรับขอมูลของโรงแรมมีการสงตอไปยัง
บุคคลอ่ืนเสมอ และศึกษาขอมูลขาวสารและใหขาวสารขอมูลตลอดจนการโฆษณาการบริการ
ของโรงแรมผานสื่อตาง ๆ เชน สื่อสังคมออนไลน


