
บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลกอนที่จะทําการวิจัย โดยอาศัยพื้นฐาน
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของงานวิจัย เพื่อใชประกอบการวิจัย เรื่อง
ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ซึ่งประเด็นท่ีตองการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้

1. สถานการณดานการทองเท่ียวและโรงแรมของตําบลเกาะเตา และอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี

2. ธุรกิจบริการ
3. ประสิทธิภาพของบุคลากร
4. ความจงรักภักดีตอโรงแรม
5. ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพบุคคลากรกับความจงรักภักดีตอโรงแรม
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

สถานการณดานการทองเท่ียวและโรงแรมของเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ขอมูลท่ัวไปของเกาะเตา
ประวัติความเปนมาของเกาะเตา
เกาะเตาเปนเกาะเล็ก ๆ โดดเดี่ยวกลางอาวไทยหางไกลจากผืนแผนดินใหญโดยรอบเปนเกาะ

ซึ่งเตาตนุข้ึนไปวางไขและไมมีผูคนอาศัยอยูเลย เกาะเตา/เกาะนางยวน อยูในกลุมของเกาะสมุย
เกาะพะงัน ในอดีตกรมราชทัณฑใชเปนที่ตั้งเรือนจํากักขังนักโทษการเมือง (กบฏบวรเดช) สมัย
การปกครองของคณะราษฎร กอนป 2476 กรมราชทัณฑไดนําสงขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไวเมื่อป
พ.ศ. 2478 เปนแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี 34 เกาะเตาและเกาะหางเตา (เกาะนางยวน) จึงเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตอมาไดมีการปรับปรุงทะเบียน
ท่ีราชพัสดุเม่ือป พ.ศ. 2523 มีจํานวน สิ่งปลูกสรางในดิน 20 รายการ อาณาเขตท้ัง 4 ดานจดทะเล
ไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท้ัง 20 รายการดังกลาวตอมามีการจัดใหประมูลขาย
ไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี 37470 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2490 โดยมีอาณาเขตคงเดิม คือ
เกาะเตาท้ังเกาะและเกาะนางยวนและไดเปดใหประชาชนเชาพื้นที่ครอบครองทําประโยชนจาก
กรมธนารักษ
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เม่ือป พ.ศ. 2490 ราษฎรไดอพยพมาอาศัยบนเกาะเตาชุดแรกหลังจากที่มีการจําหนาย
สิ่งปลูกสราง ขณะนั้นไดเปนท่ีเขาใจวาเปนพ้ืนท่ีรกรางแลว หลังจากนั้นราษฎรไดเขามาอพยพมาอีก
เปนระยะ ๆ เชน ในชุด 2, 3 ในป พ.ศ. 2494 และในป พ.ศ. 2499 ตามลําดับ จนกระทั่งปจจุบัน
เกาะเตามีฐานะเปนตําบลหนึ่งในเขตอําเภอเกาะพะงัน

ปจจุบัน เกาะเตาเปนสถานท่ีทองเท่ียวและแหลงดําน้ําท่ีสวยงามทางอาวไทย เปนที่รูจัก
ของนักทองเท่ียวชาวไทยเม่ือไมนานนี้เอง แตสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศแลว ชื่อเกาะเตา
กลาวไดวาเปนแดนสวรรคของการดําน้ําท่ีนักดําน้ําท่ัวโลกรูจักดีในความงามและความมีสีสันของ
โลกใตทะเลที่ไมแพที่แหงใดในโลก เกาะเตาประกอบดวยเกาะสําคัญ 2 เกาะ คือ เกาะเตาและ
เกาะนางยวน พ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดเปนภูเขา มีพ้ืนท่ีราบอยูเพียง 30% ของพ้ืนท่ีของตัวเกาะ ซึ่งมีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 21.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 122,225 ไร กวาง 3.4 กิโลเมตร ยาว 7.6 กิดลเมตร มีดวยกัน
3 หมูบาน คือ บานทรายรี บานแมหาด และบานโฉลกบานเกา (สํานักงานเทศบาลเกาะเตา, 2560)

ขอมูลทางกายภาพ
เกาะเตา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของชายฝงทะเลจังหวัดสุราษฎรธานี เปนลักษณะหมูเกาะ

ประกอบดวย เกาะเตา และเกาะนางยวน เกาะเตาเปนตําบลหนึ่งของอําเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎรธานี ระยะหางจากเกาะพะงัน ประมาณ 47 กิโลเมตร จากปากน้ําชุมพร 74 กิโลเมตร
หางจากอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี 115 กิโลเมตร มีพื้นที่บนเกาะ 19.20 ตารางกิโลเมตร
หรือ 12,007 ไร (จากการคํานวณโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) สวนกวางของเกาะ 3.4 กิโลเมตร
ยาว 7.6 กิโลเมตร ลักษณะคลายเมล็ดถั่ว มีความเวาแหวง เปนอาว 11 อาว แหลม 10 แหลม
ความยาวของแนวชายฝง 28.60 กิโลเมตร ความยาวของแนวปะการัง 8 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศของเกาะเตา พบวารอยละ 93.00 ของพ้ืนท่ีบนเกาะเปนภูเขาซึ่งมีจุดสูงสุด
ท่ี 374 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ภูเขานี้วางตัวในแนวเหนือ - ใตของตัวเกาะ นอกจากนี้
ทางดานทิศตะวันออกของเกาะมีลักษณะเปนหนาผาชัน สวนทางดานทิศตะวันตกเปนพ้ืนท่ีลาดชันนอย
และพ้ืนท่ีราบซึ่งเปนท่ีตั้งของหมูบานและชุมชน ไดแก บานหาดทรายรี บานแมหาด พื้นที่สวนนี้
นอกจากเปนท่ีราบแลว เปนท่ีกําบังลมในชวงฤดูลมมรสุมอีกดวย สําหรับเกาะหางเตาและเกาะนางยวนเดิม
ทั้งสองเกาะแยกออกกัน ตอมาเกิดจากทับถมของตะกอนทรายจนทําใหพื้นที่ทั้งสองเกาะและ
กองหินใหญรวมกันเปนพ้ืนท่ีรวมกันเปนพ้ืนท่ีเดียวกัน เกาะเหลานี้มีสภาพท่ีเปนหนาผาชัน

เกาะเตา - เกาะนางยวน เปนเกาะขนาดเล็กและไมปรากฏขอมูลการเปลี่ยนแปลงพ้ืนผิว
ในลักษณะรอยเลื่อนและรอยโคงงอมากอน ทําใหไมสามารถบงชี้ลักษณะทางธรณีวิทยาไดอยางชัดเจน
ดังนั้น เม่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอดีต พบวาตัวเกาะเกิดจากการยุบตัวของพ้ืนท่ีโดยรอบ
ท่ีกลายเปนทะเล จนทําใหตัวเกาะมีภูเขายอดแหลมหลายยอด สําหรับหินท่ีพบในบริเวณเกาะเตา
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ท้ังหมด เปนหินอัคนี ท่ีเกิดจากการเย็นตัวของหินหนืด ท่ีไดออกมาแข็งตัวนอกเปลือกโลก จึงไดเรียก
หินชนิดนี้วา หินอัคนีพุ ซึ่งจัดอยูในประเภทหินแกรนิต

สภาพทองทะเลโดยรอบเกาะเตา/นางยวน มีความลึกประมาณ 30 - 40 เมตร และสภาพพ้ืน
ทองทะเลมีความชันสูง น้ําข้ึน - น้ําลง มีลักษณะเปนน้ําเดี่ยว (Diurnal Tide) กลาวคือ น้ําจะข้ึน
และลงวันละ 1 ครั้ง

สภาพของชายฝงรอบพื้นที่เกาะเตาสวนใหญมีสภาพเปนหาดหิน ซึ่งมีความลาดชันสูง
และมีแนวปะการังลอมรอบเกือบตลอดแนว สภาพทองทะเลรอบเกาะเตา มีรองน้ําลึกประมาณ
20 - 30 เมตร ลักษณะของน้ําข้ึน - น้ําลงมีลักษณะเปนน้ําเดี่ยว (Diurnal Tide) กลาวคือ น้ําจะข้ึน
และลงวันละ 1 ครั้ง

สภาพภูมิอากาศของเกาะเตา - เกาะนางยวน แบงออกเปน 2 ฤดู ไดแก ฤดูรอน เริ่มตั้งแต
เดือนกุมภาพันธถึงเมษายน มีฝนตกนอย อุณหภูมิสูง คลื่นลมสงบ น้ําทะเลใส ชวงนี้เปนชวงท่ีเหมาะสม
สําหรับการทองเท่ียว ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน เปนชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
และในชวงพฤศจิกายนถึงมกราคม เปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกมาก จะเห็นไดวาพ้ืนท่ี
บริเวณนี้มีฝนตกตลอดท้ังป

แหลงทองเท่ียวเกาะเตา
สถานท่ีทองเท่ียวบริเวณรอบเกาะเตา - เกาะนางยวน สวนใหญจะเปนจุดดําน้ํา โดยบนเกาะเตา

มีจุดดําน้ําชมปะการังอยูหลายจุดดวยกัน แตละจุดก็มีโลกใตทะเลท่ีมีความงดงามแตกตางกันไปไมวา
ท่ีอาวลึก แหลมเทียน กองหินวง อาวมะมวง กงทรายแดง หรือเกาะฉลาม ท่ีบางครั้งสามารถเห็นฉลาม
ขนาด 2 - 3 เมตร ฝูงละประมาณ 7 - 8 ตัว สวนที่จุดทองเที่ยวทางบก นอกจากหาดมากมาย
ท่ีอยูรอบเกาะ ก็ยังมีจุดท่ีนาสนใจและถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของเกาะเตา
นักทองเท่ียวจะไปชมก็คือ สวนหิน จปร. ทางดานตะวันตกของเกาะ ลักษณะมีโขดหินรูปรางแปลก ๆ
อยูหยอมหนึ่ง และมีรอยจารึกทางประวัติศาสตรถึงการเสด็จประพาสเกาะเตาของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดวยการจารึกพระปรมาภิไธย จปร.ไวใหเปนท่ีปรากฏอยูจนตราบเทาทุกวันนี้
และรวมถึงจุดชมวิวจอนห-สุวรรณ ท่ีโฉลกบานเกา เกาะเตาดานทิศใต สามารถมองเห็นอาวโฉลกบานเกา
และอาวเทียนนอก มีลักษณะเวาอาว เกือบติดกันคลายกับเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่

1. หาดแมหาด เปนชายหาดยาว 1.3 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีใชประโยชนหางจากชายหาด
ไมเกิน 100 เมตร โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 สวน คือ สวนตอนกลางท่ีเปนท่ีตั้งชุมชน สวนตอนเหนือ
ท่ีเปนท่ีตั้งของสํานักสงฆ โรงเรียน และสถานีตํารวจ สวนตอนใตท่ีเปนพ้ืนสวนมะพราวและหนาผาหิน

2. หาดทรายรี เปนชายหาดยาว 1.850 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีใชประโยชนหางจากชายหาด
ไมเกิน 200 เมตร โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 สวนคือ สวนชายหาดท่ีเปนท่ีราบซึง่เปนพ้ืนท่ีของสวนมะพราว
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และพ้ืนท่ีบังกะโล พ้ืนท่ีทางตอนเหนือท่ีเปนเชิงเขาสูง และพ้ืนท่ีทางตอนใตท่ีเปนท่ีตั้งของที่ทําการ
หนวยรักษาพันธุสัตวน้ําเกาะเตา

3. อาวโฉลกบานเกา มีชายหาดฝงยาว 1.70 กิโลเมตร โดยมีหาดทรายยาวเพียง 500 เมตร
สวนท่ีเหลือเปนโขดหินและหนาผา การใชพ้ืนท่ีสวนใหญเปนสถานบริการท่ีพักของนักทองเท่ียว

4. อาวเทียนนอก เปนชายหาดยาวประมาณ 350 เมตร กวางประมาณ 100 เมตร พ้ืนท่ี
ดังกลาวมีสภาพเปนผาชันทําใหสวนใหญเปนสวนมะพราว เพ่ือการทองเท่ียว

5. แหลมหิน จปร. (หมูท่ี 1) เปนท่ีตั้งของหินสลักพระปรมาภิไธย รัชกาลที่ 5 ตั้งอยู ท่ี
ริมหาดทรายรี ตรงกับหนวยอนุรักษพันธุสัตวน้ํา กรมการประมง เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
เสด็จประพาสทางทะเล และเปนท่ีเคารพสักการะของราษฎร ท้ังยังเปนบริเวณท่ีมีธรรมชาติสวยงาม

6. เกาะนางยวนหรือเกาะหางเตา อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีเกาะเล็ก ๆ 3 เกาะ
มีหาดทรายทับถมเชื่อมเปนเกาะเดียวกัน มีปะการังลอมรอบ ในระดับน้ําลึก 1 - 5 เมตร เปนจุดชมวิว
ปจจุบันราชพัสดุใหเอกชนเชาทําธุรกิจรีสอรท

7. อาวมวง อยูทางทิศเหนือของเกาะเตา ชายหาดไมใหญนัก บริเวณหัวแหลมมีปะการัง
สวยงาม

8. อาวกลวยเถ่ือน (แหลมประภาคาร) อยูทางทิศเหนือของเกาะเตาเปนจุดที่เหมาะ
แกการดําน้ําดูปะการัง

9. อาวหินวง อยูดานตะวันออก เปนอาวท่ีเปดขนาดกวาง มีแนวหินลอมรอบ ทัศนียภาพ
สวยงามเปนท่ีหลบลมของชาวประมง

10. อาวแหลมเทียน เปนอาวเล็ก ๆ ติดหนาผา มีโขดหินสวยงาม บริเวณอาวเต็มไปดวย
ปะการังน้ําตื้นท่ีกวางขวาง

11. อาวโตนด อยูดานตะวันออก เปนแหลงดําน้ําดูปะการัง มีหนาผาตอเนื่องไปถึง
แหลมเทียน มีทัศนียภาพสวยงาม

12. อาวลึก อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ลอมรอบดวยหนาผา มีแหลมหินสวยงาม
เปนแหลงดําน้ําดูปะการัง

13. เกาะกงทรายแดง เปนเกาะขนาดเล็ก อยูตรงกับแหลมกงทรายแดง เปนแหลงดําน้ํา
ดูปะการังและปลาฉลาม

14. อาวเทียนนอก อยูทางใตมีแหลมยื่นออกไป 2 ขาง มีปะการังมีปาไมชายฝง
15. แหลมตาโตะ มียอดเขาเปนจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศนของอาวเทียนนอกและ

โฉลกบานเกามีสวนมะพราวสลับกอนหิน
16. อาวโฉลกบานเกา อยูทางตอนใต ชายฝงอาวลึกเขามามากตอเนื่องถึงหาดแมหาด
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17. แหลมหินสามกอน เปนแหลมหินที่สวยงามปลายสุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต
เปนโขดหินใหญหนาผาชันแนวปะการังน้ําลึก

18. กองหินชุมพร กองหินใตน้ําอยูหางเกาะเตาไปทางชุมพรนั่งเรือไปประมาณ 90 นาที
ปะการังอยูระดับความลึก 120 ฟุต มีปลาชุกชุม

19. กองหินเขียว อยูดานตะวันตกทายเกาะนางยวนมีปะการังอยูในระดับความลึก 110 ฟุต
มีพ้ืนท่ีสีเขียวหมนและดอกไมสมบูรณ

20. กองหินขาว เปนกองหินใตน้ําอยูทางทิศตะวันตกทายเกาะนางยวนปะการังอยูใน
ระดับน้ําลึก 90 ฟุต เปนกองหินโตวางพิงกันอยูดอกไมทะเลและฝูงปลาชุกชุม

21. ภูเขาและปาไมเปนจุดเดินปาและเดินทองเท่ียว
การคมนาคมขนสง
เกาะเตา - เกาะนางยวน สามารถเดินทางติดตอกันไดโดยทางเรือเพียงอยางเดียว จึงมีเรือ

โดยสารดวยกันหลายประเภท ไดแก เรือเร็ว เรือดวน เรือเฟอรี่ และเรือนอน เปนตน
เสนทางเดินเรือหลักของพ้ืนท่ีโครงการจึงกระจุกตัวอยูท่ีทาเรือพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน ทาเรือชุมพร

ทาเรือเกาะสมุย ทาเรือเกาะพะงัน และเกาะเตา โดยเฉพาะบริเวณท่ีเกาะเตา ในฤดูการทองเท่ียวนั้น
ทาเรือแมหาดไมเพียงพอตอการจอดเรือขนสงผูโดยสาร ทั้งนี้ยังไมรวมเรือทองเที่ยวเพื่อดําน้ํา
สวนการเดินทางเรือรอบเกาะนั้นนิยมใชเรือหางยาว

การเดินทางเขาสูเกาะเตาสามารถเดินทางไดทางเรือเพียงทางเดียว โดยมีเสนทางเดินเรือหลัก
โดยสามารถแบงไดเปนประเภทเรือขนสงสินคา และเรือรับสงผูโดยสาร โดยมีทาเทียบเรือของรัฐ 1 แหง
และทาเทียบเรือเอกชน 3 แหง

การเดินทางจากจังหวัดสุราษฎรธานี
1. ทาเรือนอนบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี - ทาเรือแมหาด เกาะเตา ระยะทาง 115

กิโลเมตร
2. ทาเรือหนาทอน อําเภอเกาะสมุย - ทาเรือเฟอรี่ อําเภอเกาะพะงัน ระยะทาง 25

กิโลเมตร
3. ทาเรือเฟอรรี่ อําเภอเกาะพะงัน - ทาเรือแมหาด เกาะเตา ระยะทาง 47 กิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะเตา มีอาชีพหลักที่สําคัญ คือ

การประกอบธุรกิจการทองเท่ียว หรือธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว เชน ธุรกิจบังกะโล/ที่พัก
ธุรกิจโรงเรียนสอนดําน้ํา ธุรกิจเรือทัวรรอบเกาะ ฯลฯ รองลงมาคือ การคาขาย ทําสวนมะพราว
ตามลําดับ ประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิจกิจคอนขางดี มีระดับรายไดเฉลี่ยครัวเรือน 50,000 บาท/ป
(สํานักงานเทศบาลเกาะเตา, 2560)
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ขอมูลท่ัวไปของเกาะสมุย
สภาพท่ัวไป
เทศบาลนครเกาะสมุย มีเนื้อท่ีประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร (157,273 ไร) ซึ่งเฉพาะเกาะสมุย

มีเนื้อท่ี 227 ตารางกิโลเมตร (142,031 ไร) สวนท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีของเกาะตาง ๆ รวมอยูดวย 18 เกาะ
มีประชากรในพ้ืนท่ีจํานวน 65,109 คน รวมกับประชากรแฝงซึ่งมีประมาณสามเทาของประชากร
ตามทะเบียนราษฎรและนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติประมาณ 3,000 คนตอวัน เกาะสมุย
เปนเกาะท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะชางดวย สภาพภูมิประเทศ
ท่ีมีลักษณะเปนเกาะและมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ทองถ่ินและอัธยาศัยไมตรีของผูคนในชุมชน ท่ีสืบทอดเชื่อมโยงความเปนเกาะสมุยมาแต
โบราณกาล ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนมนตเสนห ท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียวมาเยี่ยมเยือน ทําใหเกาะสมุย
กลายเปนอัญมณีเม็ดงามของเมืองไทย และสงผลใหเกาะสมุยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในทุก ๆ ดาน

ท่ีตั้งและภูมิศาสตร
เกาะสมุยเปนหมูเกาะท่ีตั้งอยูบนไหลทวีป อยูตอนกลางของอาวไทย นอกชายฝงทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎรธานีประมาณ 84 กิโลเมตร หางจากแผนดินใหญประมาณ
20 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานคร 750 กิโลเมตร ดวยพ้ืนท่ีเฉพาะเกาะสมุยราว 227 ตาราง
กิโลเมตร กวาง 21 กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร เกาะสมุยจึงมีขนาดใหญเปนอันดับสามของประเทศ
รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะชาง มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตําบลเกาะสมุย เปนเทศบาล
เมืองเกาะสมุยเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2551 และไดเปลี่ยนฐานะจากเทศบาลเมือง เกาะสมุย
เปนเทศบาลนครเกาะสมุย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2555 โดยใหรวม
พ้ืนท่ีเกาะพลวย เกาะแตน เกาะมัดสุม เกาะเตาปูน เกาะมัดหลัง เกาะสม เกาะกลวย เกาะมดแดง
เกาะฟานใหญ เกาะฟานนอย เกาะลุมหมูนอย เกาะฟาน เกาะตู เกาะแมลงปุอง เกาะแมทับ เกาะดิน
เกาะทะลุ เกาะเจตมูล เนื่องจากเกาะสมุยมีสภาพเปนเกาะ ลอมรอบดวยผืนน้ําของอาวไทย
จึงมีอาณาเขตติดตอกับ ทะเลในเขตอําเภอใกลเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอทะเลเขต อําเภอเกาะพงัน
จ.สุราษฎรธานี อําเภอเกาะพงัน เปนผืนดินท่ี อยูใกลเกาะสมุย มากท่ีสุดราว 15 กม. ทิศใต ติดตอ
ทะเลเขตอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออก ติดตอทะเลอาวไทย ทิศตะวันตก
ติดตอทะเลเขต อําเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอเมือง อําเภอทาฉาง และอําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี

พ้ืนท่ีบนเกาะสมุยกวาครึ่งเปนภูเขาและที่ดอนสูง มีโครงสรางตอเนื่องจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราชเปนภูเขาหินแกรนิตและภูเขาหินทราย ทอดตัวในแนวขวาง จากดานตะวันตก
เฉียงเหนือผานกลางตัวเกาะและพื้นที่ดานตะวันตกเฉียงใต ภูเขาตอนกลางเรียกวา “เขาใหญ”
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สวนภูเขาลูกอ่ืน ๆ มีขนาด ยอมลงมา บางลูกมีแนวติดตอกับเขาใหญ เชน เขาขวาง เขาเล เขาไมงาม
เขาตอ เขาแหลมหอย เขาไมแกน เขานอย เขาหินเหล็ก เขาปูอม เขาทายควาย เขาไมแดง เปนตน
ยอดสูงสุดอยูท่ีเขาทายควาย สูงจากระดับนาทะเลประมาณ 635 ม. พ้ืนท่ีราบสวนใหญซึ่งมีเนื้อท่ีจํากัด
เพียงหนึ่งในสามของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือประมาณ 73 ตร.กม. อยูรอบภูเขาและชายฝงประกอบดวย
ที่ลุม หาดทราย สันทราย ชายฝงทะเลเปน แหลมและอาว แตเดิมภูเขาสวนใหญปกคลุมดวย
ปาเบญจพรรณ ปจจุบันคงเหลือสภาพปาดั้งเดิมอยูนอยมาก เนื่องจากกลายเปนพ้ืนท่ีจับจองทําสวน
มะพราว สวนผลไม การเกษตรอ่ืน ๆ และการครอบครองของนายทุน เพ่ือทาธุรกิจการทองเท่ียว

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเกาะสมุย จะมีฝนตกชุกตลอดป เพราะไดรับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีน
ตอนใตและอาวไทย แตอากาศโดยท่ัวไปของเกาะสมุย ก็อยูในเกณฑอบอุน

พื้นท่ีและการใชประโยชน
การใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเกาะสมุยประมาณ 227 ตารางกิโลเมตร หรือ 142,031 ไร

เปนพ้ืนท่ีท่ีใชเพ่ือการเกษตรมากท่ีสุดพ้ืนท่ีทําสวนสวนใหญเปนสวนมะพราว โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ
66,306 ไร รองลงมาปลูกทุเรียน พ้ืนท่ีประมาณ 12,463 ไร โดยพ้ืนท่ีปาไมท่ีสําคัญ มีเพียงปาสงวน
2 แหง คือบริเวณน้ําตกหินลาดและบริเวณอุทยานนาตกหนาเมือง

การใชท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยและพาณิชยกรรม สวนการใชท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยและพาณิชยกรรม
มีกระจายอยูรอบชายฝงทะเลรอบเกาะ มีศูนยกลางการปกครองและศูนยรวมบริการหลักของธุรกิจ
การทองเท่ียว อยูบริเวณตลาดหนาทอนบนฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะ มีกลุมธุรกิจประเภทท่ีพัก
รานอาหารและเครื่องดื่มกระจายทั่วไปรอบเกาะ ปจจุบันมีหนาแนนในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล
ดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก เฉียงใต ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีของตําบลแมนา ตําบลบอผุด และตําบลมะเร็ต

ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ทรัพยากรดิน จากการสํารวจทรัพยากรดินในบริเวณเกาะสมุย โดยกรมพัฒนาท่ีดิน

สามารถจําแนกไดเปน 8 ประเภท ไดแก ดินชุดทุงหวา ดินตะกอนลําน้ําที่มีการระบายน้ําเลว
ดินชุดหัวหิน ดินชุดบาเจาะ ดินชุดระยอง ดินชุดโคกตะเกียน ดินชุดไมยาว และดินชุดทาจีน
ซึ่งกระจายตัวอยูท่ัวไปตามท่ี ลาดเชิงเขา ท่ีราบซึ่งเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและท่ีชุมชน และท่ีราบชายฝง
แตจากการพัฒนาการทองเที่ยวของ เกาะสมุย มีการใชพื้นที่ดินไปเพื่อกิจกรรมการบริการที่พัก
ตลอดจนกิจกรรมการพักผอนหยอนใจของ นักทองเท่ียว จึงสงผลกระทบตอการใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ของเกาะสมุย รวมถึงการเปดหนาดินลุกล้ํา พ้ืนที่ลาดเชิงเขา เพื่อพัฒนาลายของดินและเกิดความ
ไมสวยงามของสภาพธรรมชาติ

2. ทรัพยากรน้ํา แบงเปนน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน นาผิวดินหรือน้ําทา เปนแหลงน้ําสําคัญ
ท่ีประชาชนท่ีอาศัยอยูบนเกาะสมุยใชเพ่ือการอุปโภค และบริโภค โดยมีคลองท่ีสําคัญ คือ คลองลิปะใหญ
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คลองหลังไผ คลองลิปะนอย คลองสระเกศ คลองลาดวานร คลองละไม คลองน้ําจืด คลองทาเร็ต
คลองทาสียา คลองทาจีน เปนตน

3. ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
3.1 ปาไม เกาะสมุยนับวาเปนบริเวณท่ีมีความสําคัญทางดานสัตววิทยาบริเวณหนึ่ง

ของประเทศ เนื่องจากการท่ีมีสภาพปาดงดิบชื้นปกคลุมพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเขาใหญและเขาขวางมีปาไม
หนาแนน แตปจจุบันพ้ืนท่ีปาถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนสวนมะพราวและสวนผลไมเปนสวนใหญ ทําให
สภาพปาดั้งเดิม เหลืออยูนอยมาก โดยคงหลงเหลืออยูตามภูเขาสูง หนาผาท่ีลาดชันมาก ๆ และ
บริเวณน้ําตก 2 แหง คือ น้ําตกหินลาด ตั้งอยูหางจากตลาดหนาทอน 1.5 กิโลเมตร ซึ่งไมมีสภาพ
เปนน้ําตกอยางแทจริง แตเปน ทางน้ําไหลมาจาก เขาพลู ผานหนาผาสูงประมาณ 20 เมตร ไหลลงสู
พ้ืนท่ีตอนลางของเกาะ กรมปาไม ไดจัดใหเปนวนอุทยาน นาตกหนาเมือง (ผาหลวง) มีเนื้อท่ีประมาณ
10 ไร นอกจากนี้ไดกําหนดใหน้ําตก หินลาดในทองท่ีตําบลอางทอง ตําบลแมน้ํา และตําบลลิปะนอย
มีเนื้อท่ี 6,943 ไร ใหเปนปาสงวน แหงชาติตั้งแตป พ.ศ. 2507

3.2 สัตวปา สัตวท่ีพบบนเกาะสมุยท้ังบนบกและในทะเลนั้น มีจํานวนและชนิดลดลงไป
เรื่อย ๆ ท้ังนี้เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการแผวถางปาธรรมชาติ การใชท่ีดิน
ทําการเพาะปลูก และการพัฒนาบริการทางการทองเที่ยว เมื่อมีกิจกรรมตาง ๆ และนักทองเที่ยว
เขาออกไปมา จะมีผลโดยตรงตอสัตว เชน การสงเสียงดังรบกวนทําใหสัตวหนีไป การทําลายแหลง
อาหารและท่ีอยูอาศัย ของสัตวโดยไมรูตัว การลาสัตวปา ซึ่งจะทําใหจํานวนสัตวลดปริมาณลงและ
สูญพันธุไปจากพ้ืนท่ีในท่ีสุด

4. ทรัพยากรทองเท่ียว เกาะสมุยมีทรัพยากรทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ซึ่งแบงเปนแหลงทองเท่ียวประเภท ธรรมชาติ ไดแกหาดทราย น้ําตก และแนวปะการัง ประเภท
ประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม ประเภท ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทองถิ่น โดยสิ่งดึงดูดใจ
นักทองเท่ียวท่ีสําคัญของเกาะสมุย คือ เปนสถานท่ีตาก อากาศในภูมิภาคเขตรอนท่ีมีแสงแดด ทะเล
หาดทราย ปะการังท่ีสวยงามและมีความเงียบสงบ ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติท่ีเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ี
รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของชาวพ้ืนเมืองในทองถ่ินเปน องคประกอบเสริมใหทรัพยากรหลักมีคามากยิ่งข้ึน
(เทศบาลนครเกาะสมุย, 2560)

สถานการณการทองเท่ียวของเกาะเตาและเกาะสมุย
จากขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา (2559)

พบวาสถานการณการทองเท่ียวของเกาะเตาและเกาะสมุย มีแนวโนมการขยายตัวในทิศทางบวก
อยางสมํ่าเสมอเพราะเปนจุดหมายปลายทางสําคัญของกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ทั้งตะวันตก
และตะวันออก โดยรายไดจากการทองเท่ียวในป 2558 มูลคารวมถึง 59,133.57 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
15.03% จาก ป 2557 ท่ีมีมูลคา 51,403.42 ลานบาท เม่ือจําแนกเปนนักทองเท่ียวชาวไทยและ
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ชาวตางชาติ จะพบวาอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สูงขึ้น 7.8% เปนจํานวน
3,097,021 คน สวนอัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวชาวไทย สูงข้ึน 7.77% เปนจํานวน 597,273 คน

ในสวนของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ พบวา นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนนักทองเท่ียวจากยุโรปมากท่ีสุด โดยเฉพาะนักทองเที่ยวสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส
และเยอรมนี รองลงมาคือกลุมชาวจีน กลุมโอเชียเนีย กลุมอเมริกา กลุมตะวันออกกลาง และ
กลุมแอฟริกา ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญจะนิยมการเดินทางดวยตนเองมากกวาการเดินทางผานบริษัท
นําเท่ียว

การขยายตัวอยางรวดเร็วของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีไมสมดุลกับความสามารถในการรองรับ
ของพ้ืนท่ีทองเท่ียวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสงผลใหพ้ืนท่ีทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกาะสมุยตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ เชน 1) ปญหาสิ่งแวดลอม มลภาวะและการจํากัดของเสีย
2) ทรัพยากรการทองเท่ียวเสื่อมโทรม 3) ปญหาน้ําทวมขัง 4) ปญหาการขาดแคลนน้ําจืด 5) พลังงาน
ไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการ และ 6) ความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนเปน
ความเสี่ยงท่ีอาจทําใหพ้ืนท่ี 3 เกาะเสื่อมความนิยมลงไปในอนาคต หนวยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน
จึงจําเปนจะตองมีวางแผนและดาเนินการแกไขปญหาอยางเรงดวนเพ่ือใหการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 3 เกาะ
สามารถเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน

สวนดานสถานการณการพักแรม พบวาจํานวนหองพัก มีจํานวน 32,994 หอง เพ่ิมข้ึนจาก
ปกอนถึง 4.01% และอัตราการเขาพักเฉลี่ยท้ังปเทากับ 66.82% เพ่ิมข้ึนจากเดิม รอยละ 5.85 ท้ังนี้
นักทองเท่ียวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 4.3 วัน จากเดิม 4.1 วัน
ในป 2557

ยิ่งไปกวานั้นเกาะสมุยและเกาะเตายังไดรับรางวัลจากนิตยสารและเว็บไซตเก่ียวกับการทองเท่ียว
ท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายอยาง Trip Advisor และท่ีอ่ืน ๆ ดังตอไปนี้

1. จากการจัดอันดับของ Worldkings World Records Union เกาะสมุยไดติดอันดับหนึ่ง
ใน 100 หรือ Top 100 Best Destinations in the World ซึ่งอยูอันดับท่ี 46

2. จากการจัดอันดับของ TripAdvisor Traveler’s Choice Awards ในเดือนเมษายน
2016 เกาะสมุยติดอันดับ Top 10 Islands in Asia ซึ่งอยูอันดับท่ี 3 โดยอันดับ 1 คือ Bali, Indonesia
และอันดับ 2 คือ ภูเก็ต

3. เกาะเตาเปนแหลงดานาอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชียเปนเวลา 3 ปซอน
4. เกาะเตาเปนเกาะขนาดเล็กท่ีมีความสวยงามและมีลักษณะคลายเตาซึ่งมีแหลงดํานา

ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก มีจุดดานากวา 20 จุด รอบเกาะ และเปนแหลงเรียนดําน้ํา ท่ีสามารถดําได
ท้ังในรูปแบบของการดําน้ําตื้นและน้ําลึก บนเกาะเตามีโรงเรียนดําน้ํากวา 65 แหง โดยกวา 30 แหง
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ไดรับการรับรองจากสมาคมครูผูฝกดําน้ํามืออาชีพ หรือ Professional Association of Diving
Instructors (PADI) เกาะเตาไดผลิตนักดําน้ําจากท่ัวโลกมาแลวกวา 500,000 คน

5. ในป พ.ศ. 2558 เว็บไซตทริปแอดไวเซอร เว็บไซตการทองเท่ียวชื่อดัง ไดประกาศผล
การจัดอันดับ 10 เกาะยอดนิยมจากการเลือกของนักทองเท่ียวท่ัวโลก (Travelers’ Choice Island)
ซึ่งเกาะเตาไดถูกโหวตใหอยูในอันดับท่ี 5 ของโลก และอันดับท่ี 1 ของเกาะยอดนิยมของเอเชีย และ
ยังไดถูกจัดไวเปน 1 ใน 10 แหลงเรียนดานาท่ีดีท่ีสุดของโลก โดยเว็บไซต Lonely Planet

นอกจากนี้ พบวาปจจุบันผูประกอบการดานการทองเท่ียวภายในเกาะเตา โดยเฉพาะโรงแรม
ท่ีพัก เกือบ 100% ยังคงเปนผูประกอบการในพ้ืนท่ีเปนหลักอีกดวย และเริ่มกาวสูผูบริหารในเจเนอเรชั่น
ท่ี 2 โดยจะพบวา ผูประกอบการดานการทองเท่ียวในเกาะเตาเริ่มทําการตลาดเชิงรุกเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน
จากเดิมท่ีนิยมลงทุนท่ีพักในรูปแบบบังกะโล และโรงแรมระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว และอยูกับท่ี
รอใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาหา ปจจุบันผูประกอบการโรงแรมเริ่มที่จะทําการปรับปรุงที่พัก
โรงแรม และลงทุนโรงแรมในระดับ 4 ดาว เพ่ือเปนการยกระดับภาพลักษณของการทองเท่ียวของท้ัง
2 เกาะใหดีข้ึน รวมท้ังมีมาตรฐานดานความปลอดภัยที่เปนไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งกลุม
ผูประกอบการโรงแรมรุนใหมตางหันมาทําการตลาดเชิงรุกกันอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะการเขารวมงาน
เทรดโชวดานการทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศกันอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันชมรม
ผูประกอบการทองเท่ียวในแตละหาดก็จะชวยกันดูแลนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวภายในเกาะ เพ่ือสราง
ความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวและดึงดูดใหเกิดการเดินทางซ้ําอีกดวย

ธุรกิจบริการ

การบริการเปนกิจกรรมหรือประโยชนในเชิงนามธรรมซึ่งฝายหนึ่งไดเสนอเพ่ือขายใหกับ
อีกฝายหนึ่ง โดยผูรับบริการไมไดครอบครองการบริการนั้นอยางเปนรูปธรรม กระบวนการใหบริการ
อาจจะใหควบคูไปกับการจําหนายผลิตภัณฑหรือไมก็ได (Kotler, 2000)

ความหมายของการบริการ
มีนักวิชาการใหคําจํากัดความของการบริการ สรุปไดดังนี้
รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551) กลาววา การบริการคือ กิจกรรม กระบวนการ หรือการ

ดําเนินการใด ๆ ท่ีบุคคลหนึ่งหรือหนวยงานหนึ่งไดอํานวยความสะดวกชวยเหลือ และหรือตอบสนอง
ความจําเปนและความตองการใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคใหไดรับความพึงพอใจ
สวนจิตตินันท นันทไพบูลย (2551) กลาววา การบริการ หมายถึง การท่ีผูใหบริการใหการชวยเหลือ
หรือดําเนินการเพ่ือประโยชน ความสุขกาย ความสุขใจ หรือความสะดวกสบายใหแกผูรับบริการ
เปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองได แตเม่ือผูรับบริการไดรับบริการไปแลว อาจเกิดความประทับใจหรือไม
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ประทับใจกับสิ่งเหลานั้น ซึ่งตรีเพ็ชร อํ่าเมือง (2558 : 4 - 5) ไดกลาวถึงการบริการ วาหมายถึง
การกระทํากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นดวยรางกาย อันไดแก การปฏิบัติ
การแตงกาย กิริยา ทาทาง และวิธีการพูดจา ซึ่งเก่ียวของกับการสรางความพึงพอใจหรืออํานวย
ความสะดวก ใหกับผูรับบริการ สามารถจําแนกไดเปน 2 แบบ คือ

1. ข้ันตอนการใหบริการ เปนการปฏิบัติตามเทคนิค และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกตอง
เพ่ือใหผูรับบริการไดรับประโยชนตรงความตองการมากท่ีสุด

2. พฤติกรรมการบริการ เปนการแสดงออกทางดานกิริยา ทาทาง การพูดจา ซึ่งพฤติกรรม
การบริการท่ีดี สามารถสรางความสุขกับผูบริการได

ซึ่งการใหบริการจะเก่ียวของกับบุคคล 2 ฝาย คือ ผูใหบริการ และผูรับบริการ โดย
ผูใหบริการ หมายถึง ผูปฏิบัติการใหความชวยเหลือตอบุคคลอ่ืนท่ีรองขอความชวยเหลือ

หรือแสดงความตองการอยางใดอยางหนึ่ง
ผูรับบริการ : ผูรับบริการ หมายถึง ผูท่ีแจงความประสงค หรือ ความตองการเพ่ือใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งตอบสนองตามความตองการของตนเองและตนเองรูสึกพอใจ
จากทัศนคติของนักวิชาการดังกลาว อาจสรุปความหมายของการบริการ หมายถึง กิจกรรม

หรือกระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือตอบสนองความตองการและเปนประโยชนตอผูอ่ืน
ใหไดรับความสุข ความสะดวกสบาย หรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น โดยไมจําเปน
ตองรวมอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ

คุณลักษณะของการบริการ
มีนักวิชาการกลาวถึงคุณลักษณะของการบริการ สรุปไดดังนี้
Kotler (2000) ไดสรุปลักษณะท่ีสําคัญของงานบริการได 4 ประการ ดังนี้

1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) ทําใหกิจการตองใชวิธีการตาง ๆ เพ่ือแสดงให
ผูใชบริการเห็นถึงประโยชนและคุณภาพจากบริการ ไดแก

1.1 บุคคล (People) นั่นคือ พนักงานมีกริยา บุคลิกภาพ และการแตงกายท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันและความประทับใจ

1.2 สถานท่ี (Place) ตองสามารถอํานวยความสะดวกและสรางความเชื่อม่ัน ใหแก
ผูท่ีมาใชบริการ

1.3 สัญลักษณ (Symbols) ไดแก เครื่องหมายตราสินคา หรือชื่อสินคาท่ีใชในการบริการ
เพ่ือใหผูบริโภคเรียกไดถูกตอง และสื่อความหมายได

1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication material) สื่อและเอกสารการโฆษณาตาง ๆ
จะตองสอดคลองกับลักษณะของลูกคาและการบริการ

1.5 ราคา (Price) การกําหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการ
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1.6 เครื่องมือ (Equipment) ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ ตองมีประสิทธิภาพ ใหบริการ
รวดเร็วและลูกคาเกิดความพึงพอใจ

2. ไมสามารถเก็บไวได (Perish Ability) เหมือนสินคาประเภทอ่ืน
3. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนท้ังการผลิต

และการบริโภคในขณะเดียวกัน ผูขายแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอ่ืนใหบริการ
แทนได เพราะตองผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา

4. ไมแนนอน (Variability) ข้ึนอยูกับผูขายบริการจะเปนใคร จะใหบริการท่ีไหน เม่ือใด
และอยางไร

ศรัณยพงศ เท่ียงธรรม (2552 : 40 - 41) กลาววา การบริการ (Services) ไมเหมือนสินคา
(Goods) เพราะมีลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้

1. Intangible ไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองได มองเห็น หรือโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์กันได
ไมไดเห็น ไมไดเลือกลวงหนากอนซื้อ

2. Heterogeneous/ Variable ผันแปรแตกตางไปไมเหมือนเดิมในแตละครั้งท่ีใหหรือ
รับบริการ หรือกลาวโดยงายวา ไมมีการบริการสองครั้งท่ีเหมือนกันโดยสมบูรณ

3. Simultaneous or Inseparable แยกจากกันไมไดในเรื่องการใหและการรับบริการ
ท่ีตองเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ทําใหมีปจจัยองคประกอบจํานวนมากท่ีเก่ียวของ และมีอิทธิพลตอสถานการณ
การสงมอบบริการ

4. Perishable สูญเปลาไป เก็บทบยอดไวไมไดเมื่อชวงเวลาการใหบริการผานไป
ลักษณะเฉพาะตาง ๆ ท้ัง 4 ประการ ทําใหตลาดบริการแตกตางไปจากตลาดสินคาดังท่ีเราคุนเคย

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย. (2558) กลาววา ธุรกิจบริการยังมีลักษณะเฉพาะท่ีมีความแตกตางจาก
สินคาท่ัวไปท่ีเจาของกิจการและนักการตลาดตองคํานึงถึงดังตอไปนี้

1. เปนสินคาท่ีไมอาจจับตองได (Intangibility) บริการโดยท่ัวไปมีลักษณะท่ีคอนขางเปน
นามธรรม ไมมีตัวตน ไมมีรูปราง ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีเราจะสามารถรับรูถึงการบริการผานประสาท
สัมผัสตาง ๆ ของเราได เชน เราไมสามารถมองเห็น “รูปราง” ของ “การทองเท่ียว” ดังนั้นความไมมี
ตัวตนของการบริการท่ีทําใหเราไมอาจจับตองบริการไดดังกลาวสงผลกระทบตอผูบริโภคคือ ทําให
ผูบริโภคเกิด “ความเสี่ยง” ในการเลือกซื้อบริการได

2. มีคุณภาพไมคงท่ี (Variability Heterogeneity) คุณภาพของการบริการโดยท่ัวไป
มีความไมแนนอนคอนของสูงเนื่องจากมักจะข้ึนอยูกับ พนักงานท่ีเปนผูสงมอบบริการ เวลาท่ีใหบริการ
ของผูสงมอบบริการ วิธีการในการใหบริการ และสถานท่ีท่ีใหบริการแกลูกคา

3. ไมสามารถแยกการผลิตออกจากการบริโภคได (Inseparability) โดยทั่วไปบริการ
มักจะถูกเสนอขายกอน และหลังจากนั้นการผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเดียวกัน
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(Simultaneous production and consumption) โดยลูกคาท่ีเปนผูซื้อบริการมักจะตองมีสวนรวม
ในกระบวนการผลิตบริการนั้นดวย เชน บริการรานตัดผม เมื่อลูกคาตกลงใจซื้อบริการตัดผม
ขั้นการผลิตจะเริ่มตนที่ลูกคานั่งลงบนเกาอี้ตัดผม ชางตัดผมจะนําผากันเปอนมาคลุมเสื้อใหเรา
และจะถามวา ตองการใหตัดทรงผมแบบไหน และจะเริ่มลงมือตัดผมของลูกคา โดยจะเห็นวาขณะท่ี
ชางตัดผมทําการตัดผม ลูกคาก็จะทําการบริโภคสินคาไปพรอม ๆ กัน

4. ไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perish ability) โดยทั่วไปเราไมสามารถที่จะเก็บรักษา
บริการไวในรูปของสินคาคงคลังได ทําใหองคกรเสียโอกาสในการขายบริการได เพราะสาเหตุมาจาก
เราไมสามารถแยกการผลิตออกจากกการบริโภคของลูกคาได ดังนั้นเม่ือลูกคามาซื้อในเวลาใด ผูขาย
จึงจะเริ่มทําการผลิตไดเม่ือนั้น

จากแนวคิดเก่ียวกับการบริการขางตน สรุปไดวา การบริการเปนสิ่งท่ีมีลักษณะไมสามารถ
จับตองหรือมองเห็นได ไมสามารถแบงแยกได แสดงความเปนเจาของไมได เก็บเอาไวไมได แตสามารถ
รับรูไดดวยความรูสึกของผูท่ีไดรับบริการ

ลักษณะเฉพาะของงานบริการ
งานบริการมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ (ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ ทองคํานุช, 2558)

1. ไดรับความพอใจหรือไมพอใจ ก็จะเกิดความรูสึกในทันที งานบริการเปนงานใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ดังนั้น เม่ือผูรับบริการไดรับการสนองตอบตรงตามความตองการ
ก็จะแสดงออกถึงความรูสึกท่ีดีแตในทางกลับกันถาไมไดรับความพอใจก็จะเกิดความรูสึกในทางท่ีไมดี
ตอผูใหบริการและองคกรท่ีใหบริการในทันทีเชนกัน

2. ผลของการบริการเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและแปรผลไดรวดเร็ว งานบริการเริ่มตน
และดําเนินการไดในทุกขณะ ท้ังในตอนตน ตอนกลางและในตอนทาย เพราะไมมีขอจํากัดวาจะตอง
ใหบริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด

3. ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองคกร งานบริการสรางความรูในทันทีที่ไดรับ
บริการจึงสามารถแปรเปลี่ยนเปนผลจากการใหบริการไดท้ังในแงดีและไมดี อาจจะแปรผลจากการ
ใหบริการไดท้ังในแงดีและไมดี

4. ผิดพลาดแลวชดเชยดวยสิ่งอ่ืนก็เพียงแคบรรเทาความไมพอใจ การบริการท่ีผิดพลาด
บกพรองไมสามารถจะเปลี่ยนความรูสึกของผูรับบริการใหกลับมาดีได นอกจากเปนการลดความพอใจ
ท่ีเกิดข้ึนไดนอยลง

5. สรางทัศนคติตอบุคคล องคกรและองคการไดอยางมาก การบริการสามารถจะสราง
ความรูสึกชอบหรือไมชอบ ท่ีมีตอผูใหบริการหรือองคกรอยางมากมายไมมีขีดจํากัดข้ึนอยูกับลักษณะ
ของการใหบริการท่ีมีมากนอยเพียงใดสําคัญมากนอยเทาใด
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6. สรางภาพลักษณใหองคกรและองคการเปนเวลานาน การบริการท้ังท่ีดีและไมดีจะติด
อยูในความทรงจําของผูบริการอยูตลอดไป แมเมื่อมีการปรับปรุงแกไขบริการใหดีขึ้นมากแลว
แตภาพเกาท่ีไมดียังคงหลงเหลืออยูกวาท่ีจะลางภาพลักษณท่ีอัปลักษณไดตองใชเวลานั้นเปนสิบ ๆ ป

7. หากเกิดขอบกพรองจะเห็นไดชัด เพราะบริการเปนสิ่งท่ีไวตอการรับรูเม่ือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ไมสมบูรณหรือขาดตกบกพรองก็จะปรากฏใหเห็นไดในทันทีทันใด จึงตองระมัดระวังในเรื่องบริการ
ใหมาก

8. ตองการคนเปนสวนสําคัญในการสรางบริการท่ีดี บริการจะดีหรือไมดีมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับผูใหบริการ ถาไดคนดีมีจิตสานึกในการใหบริการดี มีทัศนคติตอการใหบริการดีและไดรับ
การปลูกฝงนิสัยในการใหบริการและฝกฝนตนเองมาดี ก็จะทําใหเกิดการบริการท่ีเปนเลิศ ในทาง
กลับกันถาไดคนไมดีมาเปนผูทํางานใหบริการก็จะเทากับผิดพลาดตั้งแตตนแลวจะหวังใหเกิดบริการ
ท่ีดีคงเปนไปไดยาก

9. คนเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการสรางและทาลายงานบริการ บริการท่ีผิดพลาดบกพรอง
นําความเสียหายมากสูองคกรจะพบวาสวนใหญเกิดจากคน องคกรหลายแหลงเคยไดรับชื่อเสียง
ยกยองวาใหบริการดี แตพอเปลี่ยนทีมงานท่ีใหบริการก็มีเสียงสะทอนวาใหบริการดวยคุณภาพหรือ
ใหบริการไมดีดังเดิมและอาจถึงข้ันทําใหเสียผูรับบริการเดิมไปก็ได

นอกจากนี้ ในการใหบริการมีเทคนิคการใหบริการเพ่ือใหธุรกิจบริการมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รายละเอียดดังนี้ (ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ ทองคํานุช, 2558)

1. คุณสมบัติของผูใหบริการ สิ่งท่ีผูใหบริการควรมีเปนอันดับแรกคือความเปนคนที่รัก
ในงานบริการ เพราะคนท่ีรักในงานบริการจะมีความเขาใจและใหความสําคัญตอผูรับบริการมีความ
กระตือรือรนท่ีจะชวยเหลือผูรับบริการยิ้มแยมแจมใสและเอาใจใส นอกจากนี้ พนักงานท่ีใหบริการ
ควรเปนผูรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีดวย

2. บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแตงกายที่แลดูสะอาดเรียบรอยรวมไปถึงอากัปกิริยา
ท่ีแสดงออก เชน การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงทาทางประกอบการพูด สิ่งเหลานี้ควรเปนไปโดย
ธรรมชาติ

3. เทคนิคการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนทนาเพราะการสนทนาเปนสื่อกลาง
ระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการการสนทนาใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการงาย ๆ ดังนี้

3.1 สรางความเปนกันเอง เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความอุนใจ แสดงความเปนมิตร
โดยอาจแสดงออกทางสีหนา แววตา กิริยาทาทางหรือนาเสียงท่ีสุภาพ มีหางเสียง การพูดจาตองชัดเจน
งายตอการเขาใจ และไมเร็วหรือรัวจนผูรับบริการไมรูเรื่อง

3.2 เนนการฟงเปนหลัก คือ ผูใหบริการควรตั้งใจฟงดวยความอดทนขณะท่ีผูรับบริการ
พูดไมควรแสดงอาการท่ีไมพอใจออกมาสบตากับผูรับบริการเปนระยะพรอมกิริยาตอบรับ
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3.3 ทวนคําพูด เพื่อแสดงใหผูรับบริการทราบวาผูใหบริการกําลังตั้งใจฟงในเรื่อง
ท่ีผูรับบริการพูดอยู

สรุปไดวา ธุรกิจบริการ เปนธุรกิจท่ีดําเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินคาท่ีไมเปนตัวตนมีรูปแบบ
ท่ีตอบสนอง ความตองการของลูกคาดานความพึงพอใจและความคาดหวัง เชน ธุรกิจการทองเที่ยว
ธุรกิจเก่ียวกับการคมนาคมขนสง ธุรกิจใหการบริการความงาม เปนตน โดยในการดําเนินงาน
ของธุรกิจบริการมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ

ประสิทธิภาพของบุคลากร

ประสิทธิภาพของบุคลากรสงผลตอความความพึงพอใจอันเปนความรูสึกซึ่งเปนนามธรรม
ไมสามารถจับตองได ไมสามารถมองเห็นได เม่ือผูรับบริการไดรับการตอบสนองตามท่ีตนเองคาดหวังไว
ก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจ แตถาเม่ือผูรับบริการไดรับการบริการท่ีไมตรงตามท่ีตนเองคาดหวังไว
ก็จะไมเกิดความพึงพอใจ หรือเกิดความพึงพอใจในระดับนอยมาก และไมใชแคผูใหบริการอยางเดียว
ท่ีเปนตัวแปรทําใหเกิดความพึงพอใจ ปจจัยรอบ ๆ ดานก็ทําใหเกิดความพึงพอใจไดท้ังสิ้น (ชัยวัฒน
ชัยสิริพร, 2557)

ความหมายของประสิทธิภาพ
มีนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความของประสิทธิภาพ สรุปไดดังนี้
สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2553) กลาววา ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหวาง

ผลผลิตท่ีไดกับทรัพยากรท่ีใชไป หรือเปรียบเทียบระหวาง Output กับ Input วาในการดําเนินการ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรผลท่ีไดนั้นดีแคไหน อยางไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบไดหลายมิติ เชน
มิติทางเศรษฐศาสตรโดยไมใชเพียงเรื่องเงินแตอยางเดียวแตหมายถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีใชในกระบวนการ
ผลิตนั้น ๆ ดวย เชน เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิก
ในองคกรตอวิธีการบริหารเพื่อบรรลุเปาหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะทอนกลับ
สวนทิรัศมชญา พิพัฒนเพ็ญ และคณะ (2557) กลาววา ประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ โดยคํานึงถึงความประหยัดทรัพยากร
ในทุก ๆ ดานแตกอใหเกิดผลผลิตสูงสุด ประหยัดท้ังเวลา แรงงาน วัสดุสิ่งของและอ่ืน ๆ นอกจากนี้
ประสิทธิภาพ ยังหมายถึง ความสามารถในการลดตนทุนหรือทรัพยากรตอหนวย ของผลผลิตท่ีไดจาก
การดําเนินงานต่ํากวาท่ีกําหนดไวในแผน หรือในทางกลับกัน หมายถึงความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต
หรือผลประโยชนตอหนวยของตนทุนท่ีใชในการดําเนินงานสูงกวาท่ีกําหนดไวในแผน โดยประสิทธิภาพ
เปนอัตราสวนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผลผลิตหรือผล ประโยชนท่ีไดรับกับตนทุนหรือ
ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานจริงเม่ือ เปรียบเทียบกับแผนท่ีวางไว สวนพิชญา วัฒนรังสรรค (2558)
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กลาววา ในการปฏิบัติงานของบุคลากร จะมีประสิทธิไดก็ตอเมื่อการปฏิบัติงานของบุคคลโดยใช
ทรัพยากรขององคกรท้ังในเรื่องตนทุนและเวลาใหนอยท่ีสุด โดยได ผลงานท่ีมากท่ีสุดอยางมีคุณภาพ
และเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร การท่ีจะเกิดประสิทธิภาพการ ทํางานนั้นตองมีองคประกอบ
2 สวนหลัก คือ ผูท่ีทํางานกับโครงสรางการทํางาน โดยผูท่ีทํางานจะตอง มีแนวคิดหลายอยางท่ีเอ้ือ
ตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารในองคกร สวนโครงสรางองคกร
ท่ีมีประสิทธิภาพ ตองพิจารณาจากการจัดโครงสรางท่ีเนนระบบหรือวิธีการทํางาน และการจัดระเบียบ
ท่ีเนนเรื่องคนหรือโครงสรางความรวมใจ สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจโรงแรมนั้น หากพนักงาน
แตละตําแหนงนั้นเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได อยางเต็มความสามารถ
จะทําใหการใหบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งพีรญา ชื่นวงศ (2560) กลาววา ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไววา หมายถึง การใชทรัพยากรขององคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร ประสิทธิภาพ
จึงมุงทําใหเกิดการทําสิ่งท่ีถูกตอง (Doing the Right Things) และประสิทธิภาพเปนวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด โดยสามารถบรรลุจุดมุงหมายโดยใชทรัพยากรต่ําสุด
กลาวคือ เปนการใชโดยมีเปาหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวสูงสุด
ซึ่งการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถทําไดดีท่ีสุดดวยการพิจารณาแนวความคิด 3 ประการ
คือ

1. การบรรลุเปาหมาย (Goal Optimization) หมายถึงความสามารถขององคกร
ในการไดมา และใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีจํากัด และมีคุณคาใหเปนประโยชนท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
ในการปฏิบัติตามเปาหมาย

2. แนวความคิดดานระบบการวิเคราะหเปาหมาย ซึ่งจะมุงที่การกระทําในรูประบบ
ซึ่งหมายความวา เปาหมายไมไดอยูนิ่งกับท่ีเปลี่ยนแปลงไดตามเวลา

3. การเนนเรื่องพฤติกรรม เปนการเนนบทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองคกรท่ีมีตอ
ความสําเร็จขององคกรในระยะยาว หรือการยอมรับวาเปาหมายองคกรจะสามารถบรรลุถึงได
โดยอาศัยพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร

นอกจากนี้ วีระพันธ เขมะนุเชษฐ (2561) ยังกลาววา ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง
กระบวนการดําเนินงานท่ีมีลักษณะ ดังนี้

1. ประหยัด (Economy) ไดแก ประหยัดตนทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resource)
และประหยัดเวลา (Time)

2. เสร็จตามเวลากําหนด (Speed)
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาท้ังกระบวนการตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) หรือ

วัตถุดิบ มีการคัดสรรอยางดีมีกระบวนการดําเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ท่ีดี และมีผลผลิต
(Output) ท่ีดี
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การมีประสิทธิภาพจึงตองพิจารณากระบวนการดําเนินงานวาประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ
ของของงานซึ่งเปนกระบวนการดําเนินงานท้ังหมด

จากทัศนคติของนักวิชาการดังกลาว อาจสรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินงานใด ๆ ท่ีมุงหวังผลสําเร็จ โดยมีการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด เปนการดําเนินการท่ีเปนไปอยาง
ประหยัดไมวาจะเปนระยะเวลาทรัพยากรแรงงานรวมทั้งสิ่งตาง ๆ ที่ตองใชในการดําเนินการนั้น ๆ
ใหถูกตองเปนผลสําเร็จและมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพการทํางาน
ประสิทธิภาพในการทํางานสามารถวัดไดจากหลายปจจัย ผลการปฏิบัติงานท่ีดีถือวาเปน

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพขององคกรถูกกําหนดข้ึนดวยปจจัยท่ีแตกตางกัน
แลวแตประเภทของธุรกิจท่ีดําเนินการ หากเปนธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม ความพึงพอใจ
ท่ีผูใชบริการมีตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรเปนปจจัยหลักในการวัดความมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากร ซึ่งมีประเด็นท่ีสามารถพิจารณาได ดังนี้ (สมพิศ สุขแสน, 2556)

1. ความฉับไว หมายถึง การใชเวลาไดอยางดีที่สุด รวดเร็ว ไมลาชา นั่นคือคนที่มี
ประสิทธิภาพ ควรทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา หรืองานบริการ ผูรับบริการยอมตองการความรวดเร็ว
ดังนั้น ผูใหบริการจะตองสรางวัฒนธรรมการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)

2. ความถูกตองแมนยา หมายถึง การผิดพลาดในงานนอย มีความแมนยาในกฎระเบียบ
ขอมูล ตัวเลข หรือสถิติตาง ๆ ไมเลินเลอจนทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร

3. ความรู หมายถึง การมีองคความรูในงานดี รูจักศึกษาหาความรูในเรื่องงานท่ีทําอยู
ตลอดเวลา คนท่ีมีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา ท้ังการเรียนรูดวยตนเอง องคกร
ผูอ่ืน อินเทอรเน็ต เปนตน และสามารถนําความรูนั้นมาปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน

4. ประสบการณ หมายถึง การรอบรู หรือรูรอบดาน จากการไดเห็น ไดสัมผัส ไดลงมือ
ปฏิบัติบอย ๆ มิใชมีความรูดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว การเปนผูมีประสบการณในการทํางานสูง
จะทํางานผิดพลาดนอย สมควรที่องคกรจะตองรักษาบุคคลเหลานี้ใหอยูกับองคกรใหนานที่สุด
เพราะคนเหลานี้จะทําใหองคกรพัฒนาไดเร็ว

5. ความคิดสรางสรรค หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ มาใชในองคกร เชน คิดระบบ
การใหบริการท่ีลดข้ันตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม การบริหารงานแบบเชิงรุก เปนตน
คนท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนคนท่ีชอบคิด หรือ เกงคิด หรือมองไปขางหนาตลอดเวลา

ท้ังนี้ ผูท่ีจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพควรมีความสุขในการทํางาน มีการพัฒนาการทํางาน
ท่ีดีและควรมีเทคนิคในการทํางานรวมดวยงานจึงจะมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ตั้งเปาหมายในการทํางาน กอนท่ีจะเริ่มตนในการทํางานทุกครั้งตองตั้งเปาหมาย
ในการทํางานลวงหนา และตองเปนเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดใหอยูในรูปของการปฏิบัติไดจริง
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ท้ังเปาหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การตั้งเปาหมายจึงเปนการวางแผนการทํางานไวลวงหนา
ซึ่งจะชวยทําใหการปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดนอย และตรงจุดมุงหมายขององคกร

2. บริหารเวลา การบริหารเวลาใหเปนจะชวยลดความไมเปนระเบียบในชีวิต เพ่ิมความสุข
และความสําเร็จใหแกตนเองและการทํางาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเรื่องเวลาเปนสิ่งสําคัญมาก

3. การเพ่ิมความม่ันใจในการทํางานใหตนเอง ปจจุบันมีคนจํานวนไมนอยท่ีขาดความเชื่อม่ัน
ในตนเองหรือขาดความม่ันใจในการทํางาน ไมกลาแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร ดูถูกความสามารถ
ของตนเอง คิดวามีปมดอย ไมเกงเหมือนคนอ่ืน และคิดวาหมดหวังท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต

4. มีความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีมหรือสรางการทํางานเปนทีมใหเขมแข็ง
เพราะทีมงานเปนกุญแจสําคัญแหงความสําเร็จและความลมเหลวในการทํางานได ผูนําตองเปน
ผูท่ีมีความสามารถ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความไววางใจกัน มีความรักในทีมงาน รวมมือรวมใจ
ในการทํางานอยางจริงจังจริงใจ ขจัดปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลในทีมงาน แบงผลประโยชน
รวมกันอยางยุติธรรม มีการติดตอประสานงานท่ีดีระหวางกัน และการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน
รวมกัน

5. ตองมีคุณธรรมในการทํางาน คือตองมีความพอใจและรักใครในงานท่ีทําอยางจริงจัง
มีความเพียรพยายามในงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มีใจจดจอตองาน
ที่ทํา มีสมาธิไมวอกแวกการทํางานผิดพลาดนอย และมีการทบทวนตรวจสอบงานที่ทําอยูเสมอ
หากเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายหรือผิดพลาดตองปรับปรุงแกไข นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานในองคกรทุกคน
จะตองไมปฏิบัติหรือประพฤติในสิ่งที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร หรือเกิดความลําเอียง
ในการปฏิบัติหนาท่ีตลอดจนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม และโปรงใสตรวจสอบได
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานและปฏิบัติงานอยางเครงครัด

6. ฝกเปนคนท่ีชอบกระทาหรือลงมือปฏิบัติมากกวาพูด
7. กระตุนเตือนตัวเองหรือสรางแรงจูงใจภายในใหอยากทํางานตลอดเวลา โดยไมตอง

ใหใครบังคับ มีศรัทธาในงานและองคกรท่ีทํางานอยู
8. ปรับทัศนคติและคานิยมท่ีไมเหมาะสมเสียใหม เชน การทํางานเปนเลน การประจบ

สอพลอ การมีระบบพรรคพวก การเกรงใจอยางไรเหตุผล ตลอดจนนิสัยท่ีไมพึงประสงคตาง ๆ
9. สรางมนุษยสัมพันธในการทํางาน เชน รูจักชวยเหลือเก้ือกูลกัน การยิ้มแยมแจมใส

ตอกัน ใหอภัยกัน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา โดยปกติคนสวนใหญเต็มใจและยินดีท่ีจะผูกมิตรไมตรี
แกกันความสัมพันธในองคกรจะเปนเสมือนโซทองคลองใจซึ่งกันและกัน และจะชวยผลักดันใหงาน
บรรลุผลสําเร็จไดตามท่ีมุงหมายไว
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ประสิทธิภาพของบุคลากรในธุรกิจบริการ
มีนักวิจัยหลายทานไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยการบริการ ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจในการไดรับ

การบริการดานตาง ๆ โดยประเด็นปจจัยการตลาดบริการเปนการศึกษาเพื่อวัดความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียว ซึ่งประสิทธิภาพของบุคลากร เปนปจจัยหนึ่งท่ีใชวัดความตองการเลือกใชบริการ
โรงแรม และประสิทธิภาพของบุคลากรจะสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอันจะนําไปสู
ความจงรักภักดีของนักทองเท่ียวไดในท่ีสุด ซึ่งนักวิจัยหลายทานใหความเห็นวา ประสิทธิภาพของ
บุคลากรประการสําคัญท่ีสงผลใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรม
คือการท่ีบุคลากรท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสมตอการใหบริการ อัธยาศัยดี สุภาพเปนกันเอง (ปานจิต มีเพียร,
2551; การะเกด แกวมรกต, 2554; กาญจนา สุคัณธสิริกุล, 2556; มาริสา จันทะวาลย, 2556;
ธัญพรนภัส แพงสม, 2556; Dao Van Minh, 2558; จันทิมา รักม่ันเจริญ, 2558; ปุณยนุช ยังทินนัง,
รสิตา สังขบุญนาค และชาตรี จงจิตต, 2558 และศุทธิกานต คงคลาย และธัญเทพ ยะติวัฒน, 2559)
ซึ่งการมีบุคลากรใหคําแนะนําและใหขอมูลแกผูเขาพักอยางถูกตองและรวดเร็ว ผูใชบริการจะเกิด
ความพึงพอใจในการใชบริการ (Keshavarz and Hareeza Ali, 2015; อาริตา จินดา, 2552;
กัณคริษฐา แสวงกิจ, 2554; การะเกด แกวมรกต, 2554; ธัญพรนภัส แพงสม, 2556; Dao Van
Minh, 2558; จันทิมา รักม่ันเจริญ, 2558; มาริสา จันทะวาลย, 2556 และศุทธิกานต คงคลาย และ
ธัญเทพ ยะติวัฒน, 2559) ท้ังนี้ ผูใชบริการจะเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเม่ือบุคลากร
มีความเอาใจใสในปญหาและคําขอ และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน (ตฤณ พริ้งประเสริฐ
พิทักษ ศิริวงศ และประสพชัย พสุนนท, 2554; มาริสา จันทะวาลย, 2556; Dao Van Minh, 2558;
ปุณยนุช ยังทินนัง, รสิตา สังขบุญนาค และชาตรี จงจิตต, 2558 และศุทธิกานต คงคลาย และธัญเทพ
ยะติวัฒน, 2559) การใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกันจะสามารถสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ
ใหกลับมาใชบริการได (การะเกด แกวมรกต, 2554 ; ธัญพรนภัส แพงสม, 2556 และ Dao Van Minh,
2558) ท้ังนี้ พนักงานท่ีมีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการเปนอยางดี ทําใหผูใชเกิด
ความพึงพอใจในการใชบริการโรงแรม (อาริตา จินดา, 2552; ธัญพรนภัส แพงสม, 2556 และ
Dao Van Minh, 2558) และพนักงานสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางดีและเหมาะสม
กับหนาท่ี จะเปนปจจัยท่ีสงผลใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอบุคลากรของโรงแรมจนกลับมาใช
บริการซ้ําได (ปานจิต มีเพียร, 2551; ธัญพรนภัส แพงสม, 2556 และ Dao Van Minh, 2558)
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ตารางท่ี 2.1 แสดงตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากร
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Keshavarz and Hareeza Ali (2015) 
Dao Van Minh (2558)          
อาริตา จินดา (2552)  
ปานจิต มีเพียร (2551)     
การะเกด แกวมรกต (2554)      
กัณคริษฐา แสวงกิจ (2554) 
ตฤณ พริ้งประเสริฐ, พิทักษ ศิริวงศ
และประสพชัย พสุนนท (2554)  

กาญจนา สุคณัธสริิกุล (2556)    
มาริสา จันทะวาลย (2556)       
ธัญพรนภสั แพงสม (2556)        
จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558)     
ปุณยนุช ยังทินนัง, รสิตา สังขบุญนาค
และชาตรี จงจิตต (2558)      

ศุทธิกานต คงคลาย และ
ธัญเทพ ยะติวัฒน (2559)       

ผูวิจัย * * * * * * * * * *

จากตาราง 2.1 แสดงตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากรตามแนวคิด ของ Keshavarz and
Hareeza Ali (2015), Dao Van Minh (2558), อาริตา จินดา (2552), ปานจิต มีเพียร
(2551); การะเกด แกวมรกต (2554); กาญจนา สุคัณธสิริกุล (2556) กัณคริษฐา แสวงกิจ (2554);
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ตฤณ พริ้งประเสริฐ พิทักษ ศิริวงศ และประสพชัย พสุนนท (2554); กาญจนา สุคัณธสิริกุล (2556);
มาริสา จันทะวาลย (2556); ธัญพรนภัส แพงสม (2556); จันทิมา รักม่ันเจริญ (2558); ปุณยนุช
ยังทินนัง รสิตา สังขบุญนาค และชาตรี จงจิตต (2558) และศุทธิกานต คงคลาย และธัญเทพ ยะติวัฒน
(2559) ไดตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม ซึ่งประกอบไปดวย ประสิทธิภาพของบุคลากร
ในโรงแรม 10 ขอ ไดแก บุคลากรมีบุคลิกภาพเหมาะสมตอการใหบริการ บุคลากรอัธยาศัยดี บุคลากร
ใหบริการดวยความสุภาพ บุคลากรมีความเปนกันเอง บุคลากรใหคําแนะนําและใหขอมูลแกผูเขาพัก
อยางถูกตองและรวดเร็ว บุคลากรมีความเอาใจใสในปญหาและ คําขอ บุคลากรมีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงาน บุคลากรใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกัน บุคลากรมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการใหบริการ บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดเปนอยางดีและเหมาะสมกับหนาท่ี
ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีความสําคัญสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานในธุรกิจการใหบริการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพการใหบริการของบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้

1. บุคลากรมีบุคลิกภาพเหมาะสมตอการใหบริการ
ในการใหบริการของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม บุคลากรในการปฏิบัติงานหรือจะเรียกวา

ผูใหบริการนั้นจึงตองมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการตอนรับและใหบริการลูกคา
หรือผูมาใชบริการ ท้ังนี้เพ่ือใหผูใชบริการไดรูสึกประทับใจในองคกรตั้งแตดานแรกของการบริการ
คุณลักษณะท่ีดีของผูใหบริการเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานบริการ ซึ่งมีผลตอความสําเร็จ
ของงานบริการเปนอันมากและสิ่งท่ีเปนอิทธิพลหรือปจจัยสนับสนุน การมีคุณลักษณะท่ีดีของผูใหบริการ
คือ ทัศนคติ (Attitude) สวนบุคคล ซึ่งการมีทัศนคติท่ีจะกอใหเกิดความสําเร็จไดก็คือ ทัศคติท่ีดี และ
การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ซึ่งเปนการเสริมแรงใหมีทัศนคติท่ีดีตองานตามไปดวย รวมท้ัง
ยังสามารถทําใหบุคคลนั้นมีใจรักท่ีจะทํางาน มีความเต็มใจในการใหบริการแกผูอ่ืนหรือท่ีเรียกวา
จิตใจท่ีพรอม และเต็มใจในการบริการ (Service Mind) (จารุวรรณ กะวิเศษ, 2559) บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะของผูใหบริการท่ีดีควรประกอบไปดวยคุณลักษณะทางกาย เพราะเปนประการดานแรก
ของการใหบริการ เนื่องจากลูกคาจะสัมผัสโดยการมองเห็นเปนประการแรก การมีบุคลิกภาพที่ดี
มีการแสดงออกท่ีเหมาะสม จึงเปนสิ่งท่ีตองกระทํากอน ท้ังนี้ การมีบุคลิกภาพท่ีดี ตองดีท้ังภายนอก
และภายใน โดยบุคลิกภาพภายนอก ไดแก รางกายสะอาด แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ยิ้มแยม
แจมใส กิริยาออนนอม สวนบุคลิกภาพภายใน ไดแก ความกระตือรือรน รอบรู เต็มใจและจริงใจ
ความจําดี มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความรับผิดชอบมีความม่ันคงทางอารมณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ, 2561) การแตงกายดี สะอาด เรียบรอย ประณีต รวมถึงความสะอาดของรางกาย
มองดูแลวสดชื่น แสดงกิริยาทาทางดี มีบุคลิกดี สงา ภาคภูมิ บุคลิกภาพที่ดีของพนักงานจะทําให
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สะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณขององคกร เพราะพนักงานคือ ตัวแทนขององคกรท่ีจะเปนผูนําเสนอสินคา
และบริการไปยังผูใชบริการ (จารุวรรณ กะวิเศษ, 2559)

2. บุคลากรอัธยาศัยดี
การใหบริการของบุคลากรดวยการมีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธดีจะเปนการสราง

ความประทับใจใหลูกคาเปนการสงเสริมการใชบริการ (Dao Van Minh, 2558) การมีมนุษยสัมพันธ
หรืออัธยาศัยท่ีดี พิจาณาจากการใหคําปรึกษา ใหความเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส การใหการตอนรับ
การใชวาจาสุภาพออนโยน ความใสใจในการใหบริการ (อุไร ดวงหวา, 2554) การใหบริการดวยความ
ยิ้มแยมแจมใส เพ่ือใหผูรับบริการรูสึกอบอุนสบายใจ ความเต็มใจและความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ
เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาในฐานะผูใหบริการ จะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุดใหผูใชบริการประทับใจ
กลับไปความรูสึกดังกลาวนี้ จะสะทอนมาสูภาพท่ีปรากฏในใบหนาและกิริยาทาทางของ ผูใหบริการ
คือการยิ้มแยมแจมใสทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใสจึงถือเปนบันไดข้ันสําคัญท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จขององคกร การยิ้มคือการเปดหัวใจการใหบริการท่ีดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ, 2561) บุคลากรท่ีมีบุคลิกภาพดานอัธยาศัยท่ีดีจะเปนสิ่งสําคัญท่ีมีผลตอศรัทธา และความสนใจ
ของผูฟงอยางมาก บุคลิกภาพมิไดหมายถึงเพียงรูปราง หนาตา ทาทางภายนอก แตรวมไปถึง
สิ่งท่ีไมปรากฏ ใหเห็นอยางชัดแจงในทันทีทันใด บุคลิกภาพท่ีดีของผูพูดสามารถตรึงอารมณของผูฟง
ใหมีความคิดเห็นคลอยตาม หรือชวยดึงดูดความสนใจของผูฟงไดอยางมากในทางกลับกัน ถาผูพูด
มีบุคลิกภาพไมดี ก็จะมีผลทําลายความสนใจและกอทัศนคติไปในทางลบ การแสดงออกทางอากัปกิริยา
น้ําเสียง สีหนาแววตา ทาทางของ ผูพูด ซึ่งเปนท่ียอมรับและดึงดูดความสนใจของผูฟงเปนสิ่งสําคัญ
(กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม, 2561) โดยเฉพาะงานบริการ การมีอัธยาศัยดี
มีมนุษยสัมพันธระหวางบุคลากร การมีความเห็นอกเห็นใจและนึกถึงผูอื่น เปนผูฟงมากกวาผูพูด
การมีความสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงาน รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับลูกคา จะสงผลให
การบริการนั้นเปนไปดวยดี (จารุวรรณ กะวิเศษ, 2559)

3. บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ
การใหบริการของผูใหบริการดวยความสุภาพ ใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพตอผูรวมงาน และ

ผูรับบริการ ยิ้มแยมแจมใสเสมอเม่ือมีผูรับบริการเปนคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งของผูใหบริการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2561) ซึ่งการปฏิบัติตนในการใหบริการของผูใหบริการ
ดวยความสุภาพ จะตองใชถอยคําชวนฟง น้ําเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีคําขานรับเหมาะสม
กลาวตอนรับและสอบถามวาจะใหชวยบริการอยางไร พูดแตนอยฟงใหมาก ไมพูดแทรก ไมกลาวคํา
ตําหนิ อาจพูดทวนย้ําสิ่งท่ีมีผูมาติดตอตองการใหเขาฟงเพ่ือความเขาใจตรงกัน พูดใหเกิดประโยชน
ตอผูรับบริการ ไมพูดมากจนเกินจริง พูดเพ่ือความสบายใจของผูรับบริการ และใชถอยคําท่ีเหมาะสม
บุคลากรท่ีมีความสุภาพควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพออนนอม ยกยองใหเกียรติผูรับบริการ
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การพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการในดานนี้ อาจทําไดโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเนนใหเกิด
ความสุภาพและมนุษยสัมพันธ (ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, 2558) การใหบริการดวยความสุภาพจะทําให
ผูใชบริการเกิดความรูสึกดานดี เกิดความพึงพอใจ ใชถอยคําไพเราะเสียงนุมนวล ไมดังเกินไป หรือ
คอยเกินไป สุภาพเหมาะสมกับระดับ เพศ อาชีพและตําแหนงของบุคคลท่ีสนทนาหรือลูกคาท่ีใหบริการ
(จารุวรรณ กะวิเศษ, 2559)

4. บุคลากรมีความเปนกันเอง
ความคาดหวังโดยท่ัวไปของผูรับบริการ ไดแก การตอนรับที่อบอุนใหความสนใจ

และความเอาใจใส พูดจาสุภาพไพเราะ ซึ่งจะทําใหผูรับบริการรูสึกวามีความสําคัญ เปนผลใหเขาเกิด
ความพึงพอใจ การปฏิบัติตนของผูใหบริการดวยไมตรีตอผูรับบริการ และความประทับใจจากการตอนรับ
ของพนักงานเรายอมจะเปนผลใหผูใชบริการมาใชบริการของอีก ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการใหบริการ
สําหรับลูกคาหรือผูมารับบริการโดยท่ัวไป ผูใหบริการควรสื่อขอมูลท่ีเปนจริงและมีคุณภาพมีพฤติกรรม
การสื่อสารท่ีแสดงความเปนมิตรและเปนกันเอง เทคนิคการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนทนา
เพราะการสนทนาเปนสื่อกลางระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ การสนทนาใหผูรับบริการเกิดความ
ประทับใจ สรางความเปนกันเองเพ่ือใหผูรับบริการเกิดความอุนใจ แสดงความเปนมิตรโดยอาจแสดงออก
ทางสีหนา แววตา กิริยาทาทางหรือน้ําเสียงท่ีสุภาพ มีหางเสียง การพูดจาตองชัดเจน งายตอการเขาใจ
และไมเร็วหรือรัวจนผูรับบริการไมรูเรื่อง การสรางสัมพันธภาพที่ดี การรับฟง และการเอื้ออํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชบริการ การใชเทคนิครวมทั้งประสบการณที่ผานมารวมทั้งใชความเขาใจ
ในการมาขอรับบริการโดยสะดวก รวดเร็ว เปนกันเอง สุภาพ ออนนอมและการใหบริการอยางเต็มท่ี
จะสงผลใหการใหบริการมีประสิทธิภาพมีเกิดความพึงพอใจในท่ีสุด (ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, 2558)

5. บุคลากรใหคําแนะนําและใหขอมูลแกผูเขาพักอยางถูกตองและรวดเร็ว
คุณลักษณะในการใหบริการของผูใหบริการในแสดงออกถึงความมั่นใจในตนเอง

สามารถใหขอมูลหรือคําแนะนําแกผูใชบริการไดอยางถูกตองและมีความรวดเร็ว เปนคุณสมบัติสําคัญ
ประการหนึ่งของบุคลากรผูใหบริการในธุรกิจโรงแรม เพราะทําใหลูกคาเกิดความวางใจท่ีมาใชบริการ
และเปนการแสดงใหลูกคาม่ันใจวาผูใหบริการมีความรู และทักษะจริงในการปฏิบัติงานการมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองจึงเปนผลดีตอตัวผูใหบริการเอง ท้ังในแงของการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย และการพัฒนา
ตนเองใหกาวหนาในงาน โดยการทํางานในแตละองคกร หรือแมแตในธุรกิจโรงแรม ยอมตองมีการ
กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Job Description) หรือมีการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ
การบริการเอาไว เมื่อพนักงานมีความพรอม เขาใจและมีทัศนคติที่ดียอมสามารถปรับตนเอง
ใหสามารถปฏิบัติตามนโยบายไดดี ทํางานตามขั้นตอนที่ถูกตองได (จารุวรรณ กะวิเศษ, 2559)
ซึ่งในการใหบริการสําหรับธุรกิจโรงแรม การใหบริการซึ่งจะสนองตอบความตองการและความพอใจ
ของผูรับบริการท่ีเห็นไดชัดคือการปฏิบัติท่ีตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณครบถวน
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การใหใหคําแนะนําแกผูใชบริการตองมีความถูกตองชัดเจน ไมวาจะเปนการใหขาวสาร ขอมูลหรือ
การดําเนินงานตาง ๆ ตองเปนขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจนเสมอ การบริการท่ีดีจึงตองเนนการทําใหถูกตอง
เปนสิ่งสําคัญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2561)

6. บุคลากรมีความเอาใจใสในปญหาและคําขอ
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการเอาใจใสในปญหาและคําขอของผูใหบริการ คือ

ความรูสึกท่ีดีตองานจะทําใหบุคลากรมีความสนใจและตั้งใจ ท่ีจะใหงานออกมาดี สามารถทํางาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยท่ีไมตองการควบคุมหรือเปนผูท่ีสามารถทํางานตามเปาหมายไดดวยตนเอง
ตั้งใจทํางานเพ่ือผลลัพธท่ีดี (จารุวรรณ กะวิเศษ, 2559) ผูใหบริการตองรูจักสอบถามความตองการ
ของผูมารับบริการและเขาใจความตองการท่ีแทจริงของผูมารับบริการ (ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, 2558)
ผูรับบริการสวนใหญจะติดตอขอความชวยเหลือตามปกติ แตบางกรณีลูกคาที่มีปญหาเรงดวน
ผูใหบริการจะตองสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแกไขปญหาอยางมีสติ อาจจะเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกในการใหบริการแกลูกคา การแสดงออกถึงพฤติกรรมการเอาใจ
ใสตอผูใชบริหาร การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของผูใชบริการ มุงหวังใหผูใชบริการไดรับ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง การแสดงออกดวยไมตรีจากผูใหบริการ การอธิบาย
ในสิ่งท่ีผูมารับบริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาท่ีเปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร ติดตามงาน
และใหความสนใจตองานท่ีรับบริการอยางเต็มท่ีจะทําใหผูมาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2561)

7. บุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมความกระตือรือรน จะแสดงถึงความมีจิตใจในการตอนรับใหชวยเหลือ

แสดงความหวงใย จะทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีในการชวยเหลือผูรับบริการ (ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, 2558)
บุคลากรที่มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน คือ บุคลากรที่มีการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับ
การทํางาน เม่ือถึงเวลาแลวสามารถเขาทํางานดวยความกระตือรือรน มีการตอบสนองตอความตองการ
ของผูใชบริการอยางรวดเร็ว แสดงความกระตือรือรน สนใจลูกคา ยิ้มและทักทาย แสดงน้ําใจและ
กระตือรือรนในการใหบริการและตอบสนองความปรารถนาของลูกคาอยางรวดเร็ว ใหความชวยเหลือ
แนะนําสิ่งตาง ๆ ใหกับลูกคาโดยไมลังเลในการไปบริการ จะทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจท่ีไดรับ
ความสนใจ เมื่อใดที่ผูใชบริการรับความสนใจและความใสใจก็ทําใหเกิดความสุข ความภาคภูมิใจ
แมแตผูใหบริการเองก็เกิดความปลาบปลื้มท่ีตนเองสามารถทําใหผูใชบริการพึงพอใจได (จารุวรรณ
กะวิเศษ, 2559) ความกระตือรือรนในการเปนเปาหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการ
ความกระตือรือรนในการใหบริการยังคงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการบริการนั้นเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีความสมบูรณ ซึ่งนําไปสูความศรทัธาและเชื่อม่ันมากข้ึน (อุไร ดวงหวา, 2554)



30

8. บุคลากรใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกัน
ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันตามลําดับกอนหลัง

เปนมาตรฐานการใหบริการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2561) ผูใหบริการตองมี
ความเสมอภาคในการใหบริการแกผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมวาผูรับบริการนั้นจะมีฐานะ
ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะทางสังคมในระดับใด ก็ควรที่จะใหบริการในมาตรฐานเดียวกัน
โดยไมมีความเหลื่อมล้ํา โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือการสรางมาตรฐานของกระบวนการใหบริการ เชน
ถอยคําท่ีใชพูดกับผูรับบริการ ใหทุกคนถือปฏิบัติกับผูรับบริการทุกคนเหมือน ๆ กัน การจัดใหมีสถานท่ี
และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม จัดภูมิทัศนใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย มีความสวยงาม
จัดใหมีท่ีนั่งอยางเพียงพอ (สํานักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554) โดยผูท่ีใหบริการ
ในงานดานนั้น ๆ โดยองคประกอบของผูใหบริการที่ดีจะตองมีความรูความชํานาญในงาน มีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ การใหบริการอยางเทาเทียมกัน ใหคําแนะนําและอธิบายขอสงสัย
แกผูมารับบริการและมีความสุภาพออนโยนกับผูมาใชบริการ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู,
2555) การใหบริการท่ีบุคลากรผูใหบริการพึงมีแกผูรับบริการ โดยไมมีการแบงแยกหรือเลือกใหบริการ
โดยเจาะจง โดยพิจารณาจากการใหบริการอยางเทาเทียมกัน การไมเลือกปฏิบัติตลอดจนการใหบริการ
ดวยความถูกตองยุติธรรม (อุไร ดวงหวา, 2554)

9. บุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการ
การใหบริการเปนงานท่ีตองมีปฏิสัมพันธกับลูกคา ท้ังการตอนรับดูแล การอํานวย

ความสะดวกจนกระท่ัง ถึงการเปนธุระจัดการใหจนสําเร็จ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการ
และเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริการ ผูใหบริการตองปฏิบัติตอผูใชบริการในทางท่ีดีใหเปนท่ีประทับใจ
และนาพึงพอใจ ซึ่งหมายถึงการมีทัศนคติท่ีดีในงาน พรอมกันนั้นทัศนคติท่ีดียังสามารถกอใหเกิด
ความรูสึกรักหรือชอบในงาน ปฏิบัติงานดวยความรูสึกท่ีดีพรอมท้ังมีใจรักในงานมีจิตบริการ (Service
Mind) ซึ่งเปนผลดีตอตัวผูบริการเพ่ือนรวมงาน องคกรและผูใชบริการ การมีความเขาใจเก่ียวกับ
ลักษณะของงานบริการที่ผันแปรตามบุคคลที่มารับบริการ จะทําใหผูใหบริการเขาใจและพรอม
ท่ีจะปรับปรุงใหการบริการแกบุคคลท่ีตางสถานะ ตางตําแหนงและตางความพอใจ จึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการ เหมือนเปนการสรางประสบการณในการทํางาน (จารุวรรณ กะวิเศษ, 2559)
บุคลากรในงานบริการจึงตองมีความรูในงานที่ใหบริการ มีความรูในงานที่รับผิดชอบ ที่สามารถ
ตอบขอซักถามจากผูรับบริการไดอยางถูกตองและแมนยํา ในเรื่องของสินคาและบริการโดยสามารถ
นําเสนอรายละเอียดตาง ๆ ตลอดจน นโยบายและวิธีการตาง ๆ ในองคกร เพ่ือมิใหเกิดความผิดพลาด
เสียหาย และตองขวนขวายหาความรูจากเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ิมข้ึนอยางสมํ่าเสมอ (ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง,
2558)
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10. บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดเปนอยางดีและเหมาะสมกับหนาท่ี
การสื่อสารท่ีดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการตอนรับดวยน้ําเสียงและ

ภาษาท่ีใหความหวังใหกําลังใจ ภาษาท่ีแสดงออกไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธโดยตรง หรือทางโทรศัพท
จะบงบอกถึงน้ําใจการใหบริการขางในจิตใจ ความรูสึกหรือจิตใจที่มุงบริการจะตองมากอนแลว
แสดงออกทางวาจา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2561) ภาษาตางประเทศเปนสิ่งสําคัญ
และจําเปนตอผูใหบริการ เพราะหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจโรงแรมจะตองมีการติดตอสื่อสารกับผูรับบริการ
ซึ่งเปนชาวตางชาติ ผูใหบริการจึงควรมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศได (จารุวรรณ กะวิเศษ,
2559) ซึ่งในสวนของการใชภาษาตางประเทศของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมองคกร
และบุคลากรควรมีความรูความ เขาใจวัฒนธรรมประจําทองถ่ินเพ่ือใหสามารถสื่อสารกับนักทองเท่ียว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะดานการใชภาษาอังกฤษแกบุคลากร เพ่ือเปนการ
สรางมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลในการใหบริการแกนักทองเที่ยว (บุญพา คําวิเศษณ, 2560)
โดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนทักษะที่มีความจําเปนมากที่สุด ในการใหบริการ
การกลาวตอนรับ ทักทายหรืออําลา สอบถามขอมูลหรือความตองการลูกคา กลาวแสดงความตองการ
ดวยความสุภาพ และการกลาวขอโทษเมื่อเกิดความผิดพลาด ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อฟง
ความตองการของลูกคา โตตอบสนทนาเรื่องท่ัวไป ฟงเรื่องท่ีลูกคาทักทวง และฟงบทสนทนาทางโทรศัพท
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ไดแก การบันทึกขอมูลการเขาพักของลูกคา กรอกแบบฟอรมตาง ๆ
ของโรงแรม และเขียนบันทึกขอความสําคัญจากการสนทนา โทรศัพท และทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับการอานขอมูล หรือเอกสารการเดินทางของลูกคา อานจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือจดหมาย
ธุรกิจ และการอานขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว (สุภิตา กาฬสินธุ และนิสากร จารุมณี, 2558)

ความจงรักภักดีตอโรงแรม

ความหมายของความจงรักภักดี
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีผูใหความหมายของความจงรักภักดี สรุปไดดังนี้
Gronroos (2000) ไดใหความหมายความจงรักภักดี หมายถึง ความสมัครใจของลูกคา

ท่ีจะสนับสนุนหรือมอบผลประโยชนใหกับองคกรในระยะยาว โดยลูกคาจะซื้อซ้ําหรือใชบริการจากองคกร
อยางตอเนื่อง หรือแนะนําบุคคลอ่ืนถึงขอดีขอเสียขององคกร ซึ่งสิงเหลานี้จะเกิดบนพ้ืนฐานของความรูสึก
ท่ีลูกคาชื่นชอบในองคกรท่ีเลือกมากวาองคกรอ่ืน ๆ ความภักดีจึงไมเพียงหมายถึงพฤติกรรมท่ีลูกคา
แสดงออกวาภักดีเทานั้น แตยังหมายรวมถึงความรูสึกในแงบวกตาง ๆ ของลูกคา อาทิ ความชื่นชอบ
หรือความเต็มใจดวย ซึ่งความภักดีนั้นจะคงอยูตราบเทาท่ีลูกคารูสึกวาไดรับคุณคาท่ีดีกวาท่ีจะไดรับ
จากองคกรอ่ืน สวน Hawkins and Coney (2001) กลาววา ความจงรักภักดีในตราสินคา นอกจาก
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จะหมายถึงการซื้อสินคาในตราสินคาหนึ่งอยางสมํ่าเสมอแลว ยังรวมถึงสาเหตุท่ีลึกซึ้งมากกวานั้น
นั่นคือ การซื้อสินคาในตราลักษณะสินคาดังกลาว เกิดข้ึนเนื่องจากมีความรูสึกทางอารมณตอตราสินคา
รวมอยูดวย เม่ือลูกคาไดรับมูลคาจริงจากสินคาหรือบริการและความรูสึกพึงพอใจ จะมีผลตอการเพ่ิม
การใชสินคา ซึ่งการซื้อซ้ําและความจงรักภักดีในตราสินคา สามารถนําไปสูการบงชี้บุคลิกภาพของลูกคา
ความจงรักภักดีตอตราสินคาพบไดโดยท่ัวไป สําหรับสินคาท่ีมีตราสินคาติดตลาดจนมีความโดดเดน
ลูกคาจะเชื่อถือในคุณภาพของสินคา ถึงแมวาสินคาอ่ืนจะมีกลยุทธทางการตลาดประเภทอ่ืนออกมา
แขงขัน เชน การลดราคาสินคา และสามารถดึงดูดใหลูกคาหันไปใชบริการหรือซื้อสินคานั้นเพราะ
ผลประโยชนท่ีไดรับ แตจะเปนเพียงแคชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อสิ้นสุดผลประโยชน ลูกคาจะกลับมา
จงรักภักดีกับตราสินคาเดิม ลูกคาที่มีความจงรักภักดีในตราสินคาจะสามารถใหอภัยตอสินคาได
เม่ือเกิดความบกพรองขึ้น อีกทั้งยังเปนแหลงขอมูลในการบอกเลาใหบุคคลอื่นหันมาใชสินคาและ
บริการสงผลใหปริมาณลูกคาเพ่ิมข้ึน ซึ่งลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีในตราสินคาจะชวยสรางผลกําไร
ใหกับองคกรมากกวาลูกคาท่ีมีการซื้อซ้ํา ซึ่งปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน (2554) กลาววา
ความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง ความพึงพอใจที่สมํ่าเสมอและการซื้อ
ตราสินคาเดิมในผลิตภัณฑของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือเปนความตั้งใจท่ีจะซื้อซ้ําและใหการสนับสนุน
ตราสินคาเดิมท่ีพอใจ โดยมีการใชบริการอยางสมํ่าเสมอในอนาคต ซึ่งเปนสาเหตุทําใหมีการซื้อ
ตราสินคาเดิมหรือกลุมสินคาเดิมซ้ํา การศึกษาถึงอุปนิสัยการซื้อของผูบริโภคพบวา ตราสินคาท่ีมีสวน
ครองตลาดมากข้ึนจะเปนสวนเดียวกับกลุมของผูซื้อท่ีมีความภักดีตอตราสินคา คุณคาตราสินคา
ของบริษัทเกิดจากการท่ีลูกคามีความตองการในสินคาของบริษัทเม่ือซื้อไปแลวพอใจก็จะทําใหเกิด
ความภักดีและซื้อซ้ํา ซึ่งจะทําใหบริษัทมีผลกําไรในระยะยาว นอกจากนี้ อัญชลี สุวัฒโนดม (2557)
และอภิญญา ฤทธิ์ธรรม (2558) ยังไดกลาวถึงความหมายของความจงรักภักดีของลูกคา หมายถึง
ความเชื่อถือ เชื่อมั่น และพึงพอใจในการใชบริการจนกอใหเกิดการกลับมาซื้อหรือใชบริการซ้ํา
การซื้อขามสายผลิตภัณฑและบริการอ่ืน การบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน และมีภูมิคุมกันในการถูกดึงไปใช
บริการกับคูแขง

จากทัศนคติของนักวิชาการดังกลาว อาจสรุปความหมายของความจงรักภักดี หมายถึง
ความซื่อสัตย ความผูกพัน ความเชื่อถือ ความไววางใจและความพึงพอใจท่ีลูกคามีตอสินคาและบริการ
จนกอใหเกิดการกลับไปซื้อหรือใชบริการสินคาซ้ําและตอเนื่อง ซึ่งความจงรักภักดีจะคงอยูตราบเทาท่ี
ลูกคารูสึกวาไดรับสินคาและบริการท่ีมีคุณคาดีกวาท่ีจะไดรับจากองคกรอ่ืน

ความสําคัญของความจงรักภักดี
ลูกคาท่ีมีคาตอธุรกิจมากท่ีสุด คือ ลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีตอตรายี่หออยางมาก และเปนผูท่ี

ใชสินคาในปริมาณท่ีมากดวย ดังนั้น โปรแกรมการตลาดใด ๆ ท่ีมุงสรางความจงรักภักดีของลูกคา
จะตองมุงไปท่ีกลุมลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีตอตรายี่หอ และกลุมลูกคาท่ีซื้อสินคาในปริมาณมากจึงจะ
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ทําธุรกิจไดรับกําไรในระยะยาว นั่น คือกําไรในระยะยาวจะเกิดจากโปรแกรมการสรางความจงรักภักดี
ของลูกคา และการท่ีนักการตลาดตองการแบงสวนการตลาดทําใหหลายคนมองวา ความจงรักภักดี
ของลูกคาเปนเครื่องมือในการเพ่ิมยอดขายและปกปองสวนแบงตลาด และทําใหตองใชสิ่งจูงใจตาง ๆ
ในการสรางความจงรักภักดีของลูกคา อยางไรก็ตามความจงรักภักดีของลูกคาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดยาก
กวาการท่ีลูกคาไปซื้อสินคาท่ีรานนั้นเปนประจําหรือเกิดข้ึนยากกวาพฤติกรรมการซื้อซ้ําของผูบริโภค
(Pearce, 1997) นักการตลาดมีความสนใจในแนวคิดดานความจงรักภักดี เพราะความจงรักภักดี
ในตราสินคา สามารถดึงดูดใจใหลูกคามาใชบริการและตราสินคาเปนประโยชนตอการซื้อหรือใชบริการซ้ํา
และบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน การบริหารตราสินคาสินคาจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการสรางความจงรักภักดี
(Lau, 1999) การสรางความจงรักภักดีมีความสําคัญมากข้ึนอยูกับธุรกิจบริการ ธุรกิจหลายอยาง
ไมสามารถอยูรอดได ถาไมใชธุรกิจท่ีมีการซื้อซ้ํา หากลูกคาท่ีมีความพอใจจะนําไปสูความจงรักภักดี
ซึ่งจะนําไปสูรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกคากลุมเดิม ความพึงพอใจของลูกคามีความสําคัญเนื่องจากลูกคา
ท่ีมีความสุขจะดําเนินการซื้อสินคาหรือบริการจากบริษัท และความพึงพอใจลูกคาเปนปจจัยสําคัญ
สําหรับทุกบริษัทในการเพ่ิมความจงรักภักดีของลูกคา สรางผลกําไรในการดําเนินงานธุรกิจท่ีดีข้ึน
และจะทําใหไดรับกําไรมากข้ึนจากลูกคาท่ีจงรักภักดี (มะลิวรรณ ชองงาม, 2559)

จากการศึกษาความสําคัญของความจงรักภักดี สรุปไดวาความจงรักภักดีมีความสําคัญตอธุรกิจ
เปนอยางมาก เพราะความจงรักภักดีทําใหธุรกิจมีผลกําไรในระยะยาว เปนเครื่องมือสําคัญในการเพ่ิม
ยอดขายของสินคาและบริการ ดังนั้น การรักษาลูกคาไวใหอยูยาวนาน จะสามารถสรางมูลคาของ
กิจการไดมากข้ึน

ปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดี
นพกร ศรีจํานงค (2551) ไดสรุปแนวคิดในการสรางความภักดีของลูกคากลุมเปาหมาย

ใหยืนหยัดอยูไดอยางยาวนาน ซึ่งสามารถใชไดจริงกับสถานการณปจจุบัน คือ
1. พนักงานตองมีความภักดีตอองคกร (Build Staff Loyalty) องคกรจํานวนมาก

ท่ีประสบความสําเร็จสูงในเรื่องความภักดีของลูกคานั้น มักมีผูรวมงานและพนักงานท่ีภักดีตอองคกร
สูงดวยเพราะการเขาออกของพนักงาน (Turnover) ยอมไมสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีสนิทสนม
และคุนเคยกับพนักงานดวย พนักงานใหมจึงตองเสียเวลาในการสรางความสัมพันธใหม ดังนั้น กุญแจ
สําคัญของความภักดี จึงเริ่มท่ีพนักงานขององคกรกอน แลวจึงจะสามารถถายทอดความภักดีเหลานั้น
ไปสูลูกคาได

2. ใหความสําคัญกับกฎ 80 : 20 (Practice the 80 : 20 Rule) ปจจุบันตองยอมรับวา
รอยละ 80 ของรายไดและผลกําไรขององคกร เกิดจากลูกคารอยละ 20 ท่ีมาติดตอซื้อสินคาและ
ใชบริการกับธุรกิจอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ดังนั้นองคกรมักจะทําการแบงแยกลูกคาชั้นเลิศ
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ออกจากลูกคาโดยท่ัวไป เพราะองคกรตองการจะใหขอเสนอและผลประโยชนท่ีดี และแตกตางจาก
ลูกคารายอ่ืน ๆ

3. ตองเขาใจความภักดีและม่ันใจวาลูกคาจะพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนความภักดี
ตามขั้นตอนเหลานั้นได (Know Your Loyalty Stages and Ensure Your Customers are
Moving Through Them) ปกติลูกคาเปาหมายมักจะเปลี่ยนตัวเองเขาสูข้ันตอนของการเปนลูกคา
ผูภักดีไดหากการบริหารลูกคาสัมพันธสามารถเขาใจข้ันตอนเหลานั้นอยางถูกตองชัดเจนและนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ

4. มุงบริการกอนท่ีจะขายสินคาหรือบริการ (Service First, Sell Second) องคกร
ที่ประสบความสําเร็จในการสรางความภักดีนั้น มักจะชํานาญและมีประสบการณสูงในการแยก
ความตองการความคาดหวัง หรือขอเรียกรองของลูกคาแตละคนไดชัดเจน

5. ตองใหความสําคัญและคนหาขอตําหนิของลูกคาอยางจริงใจ (Aggressively Seek
out Customer) การใหความสําคัญกับการตรวจสอบขอรองเรียน หรือติเตียนของลูกคาเปาหมาย
ลวนเปนประโยชนตอการพัฒนาและสรางความภักดีใหเกิดข้ึนได ท้ังนี้พบวา รอยละ 90 ของผูรองเรียน
มักเกิดจากความไมพอใจของลูกคา สวนอีกรอยละ 10 จะเปนคําชม หรือรูสึกเฉย ๆ ตอธุรกิจ ดังนั้น
จึงใหความสําคัญมากเปนพิเศษกับการรองเรียนของลูกคา ฉะนั้น องคกรจึงควรเปดโอกาสใหลูกคา
ติดตอเขามาติชมไดอยางสะดวกและงายดาย นอกจากนี้ขอมูลดังกลาวยังถือเปนสิ่งที่มีคุณคามาก
ตอการกําหนดกลยุทธตลาด โดยองคกรไมตองเสียเวลาและงบประมาณไปทําการวิจัย และยังปองกัน
ไมใหลูกคาเปาหมายไปบอกกลาวกับบุคคลอื่น ๆ ใหธุรกิจเสียหายจึงถือวาเปนอีกกลยุทธที่สําคัญ
ตอการทําธุรกิจในปจจุบัน

6. แสดงออกและยึดม่ันในความรับผิดชอบ (Get Responsive and Stay that Way)
มีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงวาความรับผิดชอบของพนักงานนั้นเปนสิ่งท่ีลูกคาตองการอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา ดังนั้น การเปดโอกาสใหลูกคาไดติดตอกลับมายังองคกร จึงชวยเพ่ิมความพอใจใหกับลูกคา
ไดเปนอยางดี

7. ความเขาใจนิยามของคําวา “คุณคา” ของลูกคา (Know Your Customer Definition
of Value) พาสเวิรดส (Pass Word) ของคําวา “จงรักภักดี” คือ “คุณคา” Value นั่นเองการท่ีองคกร
รูวา ลูกคามีประสบการณอยางไร และเขาใจกระบวนการในการจัดการและสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาใหแข็งแรงจนกลายเปนความภักดี ยอมทําใหองคกรนั้น ๆ ประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี

8. พยายามท่ีจะดึงลูกคาท่ีสูญเสียไปใหหวนกลับมา (Win Back Lost Customers)
โดยท่ัวไปแลวองคกรตาง ๆ มักจะสูญเสียลูกคาเกาประมาณรอยละ 20 - 40 ในทุก ๆ ป จึงทําใหองคกร
พยายามท่ีจะเอาชนะใจลูกคาดวยวิธีการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคาใหยาวนานมากท่ีสุด
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ท่ีสําคัญองคกรตองสรางระบบและกระบวนการในการประกันความจงรักภักดี (Loyalty Insurance)
ใหเกิดกับองคกรใหได เพราะความภักดีของลูกคาเปนบอเกิดของความสําเร็จของธุรกิจนั่นเอง

9. ใชการเขาถึงลูกคาอยางหลากหลาย (Use Multiple Channels to Save the Same
Customer Well) มีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีแนะนําวา ลูกคาผูภักดีหรือยึดม่ันกับองคกรมักจะนิยมติดตอ
กับองคกรในหลาย ๆ ชองทางมากกวาการไดรับขาวสารผานเพียงชองทางใดชองทางหนึ่งเทานั้น
เพราะนั่นหมายถึงความสะดวกสบายในการติดตอระหวางองคกรและลูกคาเปาหมายนั่นเอง

10. จัดเตรียมพนักงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับลูกคาใหมีความพรอมอยูเสมอ
(Give Your Front Line the Skills to Perform) คําวา “Front Line” หมายถึงสวนขององคกร
ท่ีมีโอกาสติดตอหรือใหบริการกับลูกคาโดยตรง ไมวาจะเปนศูนยบริการลูกคาหรือแผนกอ่ืนใดก็ตาม
ตองมีการฝกฝนทักษะท่ีดีในการติดตอสื่อสารกับลูกคา ท่ีสําคัญตองสามารถควบคุมสติและอารมณโกรธ
ของลูกคาไดเปนอยางดี แสดงถึงความพรอมในการชวยเหลือและใหความรวมมือกับลูกคาในทุก ๆ เรื่อง
ท่ีลูกคาตองการ

11. ชวยเหลือและสนับสนุนผูรวมธุรกิจอยางเต็มความสามารถ (Collaborate with
Your Channel Partners) ปจจุบันการทําการตลาดเปนเรื่องท่ีซับซอนไมงายเหมือนในอดีตหลาย
บริษัทใหความสําคัญกับผูรวมธุรกิจ ไมวาจะเปนซัพพลายเออร ลูกคา หรือผูลงทุน เนื่องจากองคกร
เหลานั้นตองการท่ีจะสรางกลุมเครือขายพันธมิตรเพ่ือทําใหองคกรเกิดคุณคามากข้ึนในการใหบริการ
ลูกคา นอกจากนี้ยังมีการใหความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาผานท้ังเครือขายและชองทางการกระจายสินคาอีกดวย

12. มีการจัดตั้งศูนยกลางของฐานขอมูล (Store Your Data in one Centralized
Database) องคกรท่ีลมเหลวในเรื่องของความภักดีนั้นมักขาดวิสัยทัศนการมองลูกคาเปาหมายอยาง
รอบดาน หรือท่ีเรียกวา “ปราศจากการมองอยาง 360 องศา” นั่นเอง เพราะไมไดใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล จนทําใหขาดขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพ่ือกําหนดเปนกลยุทธ
และกลวิธีในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ดังนั้นทุกฝายในองคกรจึงควรมีฐานขอมูลเปนของ
ตนเอง และหากจะใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ควรมีการสรางระบบเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน
เพ่ือใหสามารถนําขอมูลรอบดานเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการสรางความภักดีใหกับ
องคกร

สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคามีหลายประการซึ่งกอใหเกิดความจงรักภักดี
ของลูกคากลุมเปาหมาย เชน ความพึงพอใจ ความเชื่อถือและความไววางใจ ความเชื่อมโยงผูกพัน
กับอารมณ ลดทางเลือกและนิสัย และประวัติของบริษัทผูผลิตสินคา เปนตน
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การวัดความจงรักภักดี
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและการวัดความ

จงรักภักดี สรุปไดดังนี้
Griffin. (1995 ) กลาววา ความจงรักภักดีของลูกคาสามารถวัดผลไดอยางนาเชื่อถือจากการ

พยากรณยอดขายและการเติบโตทางการเงิน โดยความจงรักภักดีสามารถนิยามในสวนของพฤติกรรม
การซื้อ ดังนี้

1. การซื้อซ้ําเปนปกติ (Makes Regular Repeat Purchase) โดยปกติเวลาเรานึกถึง
ความจงรักภักดีของลูกคาท่ีมีตอสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งก็มักจะนึกถึงการกลับมาซื้อสินคาหรือบริการนั้นซ้ํา
แตจริง ๆ แลวความจงรักภักดีของลูกคาเปนมากกวาการกลับมาซื้อซ้ําเทานั้น เนื่องจากในบางครั้ง
ลูกคามาซื้อสินคาหรือบริการซ้ําอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีไมมีทางเลือกอ่ืน ซึ่งไมไดเกิดจากความจงรักภักดี
ของลูกคาจริง ๆ แตการกลับมาซื้ออาจจะมาจากการไมมีทางเลือกอื่น ๆ อีก และในขณะเดียวกัน
ก็เปนไปไดท่ีลูกคาท่ีภักดีอาจจะมีพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาท่ีลดนอยลงเนื่องจากความตองการ
ในการใชสินคาและบริการนั้นลดนอยลงก็ได

2. การซื้อขามสายผลิตภัณฑสินคาและบริการ (Purchases Across Product and
Service Lines) นั่นคือ การขายสินคาหรือบริการอ่ืน ๆ ใหกับลูกคารายใดรายหนึ่งอันเปนผลมาจาก
การท่ีลูกคารายนั้นซื้อสินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่งกอนหนานั้น พรอม ๆ กับการขายตอเนื่อง
แตการการซื้อขามสายผลิตภัณฑสินคาและบริการ คือผลจากการพยายามสรางโอกาสในการขายตอยอด
โดยการจูงใจใหลูกคารายเดิมขยับข้ึนไปซื้อสินคาหรือบริการท่ีมีราคาสูงข้ึนหรือมีกําไรมากข้ึน

3. การแนะนําบอกตอ (Refers Others) โดยปกติแลวลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีจะมีแนวโนม
ท่ีจะซื้อสินคาและบริการมากข้ึน เม่ือรายไดของลูกคาเพ่ิมข้ึน และในขณะเดียวกันลูกคาท่ีจงรักภักดี
เหลานี้ก็จะแนะนําเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ีตนเองมีความจงรักภักดีใหกับเพ่ือนฝูงหรือครอบครัว
ซึ่งการแนะนําของลูกคาท่ีภักดีเหลานี้ถือเปนตัวชี้วัดท่ีดีท่ีจะบอกไดวาลูกคามีความจงรักภักดีมากนอย
เพียงใด เนื่องจากการท่ีเราจะแนะนําใครก็แลวแตเก่ียวกับสินคาและบริการใด เราเองจะตองนํา
ชื่อเสียงตัวเองเขาไปเสี่ยงในระดับหนึ่ง ซึ่งการบอกตอของลูกคาเปนการแนะนําโดยตรงจากลูกคา
รายหนึ่งไปสูลูกคาอีกรายอ่ืน ๆ เปนแบบการติดตอท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของลูกคาสูง โดยการ
บอกตอลูกคารายอ่ืน ๆ นั้นสามารถบอกได 2 ทาง ท้ังในดานไมดีและดานท่ีดี ซึ่งการท่ีบอกตอในดาน
ท่ีไมดีก็คือลูกคามีความรูสึกท่ีไมดีตอธุรกิจ เชน มีปญหาแลวธุรกิจไมสามารถแกไขปญหาได หรือ
พนักงานท่ีติดตอสื่อสารงานพูดจาไมดีหรือไมถูกใจลูกคา ทําใหลูกคาไมประทับใจ รูสึกขัดใจ ไมตรง
ตามท่ีลูกคาตองการ ลูกคาก็จะมีการบอกตอในดานท่ีไมดี ในทางกลับกันหากลูกคาเกิดความประทับใจ
เกิดความเชื่อม่ันในธุรกิจ ธุรกิจสามารถแกปญหาและแนะนําในสิ่งท่ีลูกคาตองการ ลูกคาก็จะเกิด
ความพึงพอใจลูกคาจะเปนผูบอกตอลูกคารายอ่ืน ๆ ตอไป ซึ่งอาจทําใหธุรกิจไดลูกคาใหมเพ่ิมข้ึน
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โดยท่ีธุรกิจไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ดังนั้นธุรกิจจะตองดําเนินทุกวิธีทางท่ีจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
ประทับใจและเกิดการบอกตอของลูกคาตอไป

4. การมีภูมิคุมกันจากแรงดึงดูดจากคูแขง (Demonstrates an Immunity to the
Pull of the Competition) เม่ือใดก็ตามท่ีขอเสนอหรือความเยายวนตาง ๆ ใชไมไดกับกลุมลูกคา
ท่ีใหมูลคามากท่ีสุด (Most Valuable Customer : MVC) ก็จะเกิดผลกระทบกับธุรกิจ

ท้ังนี้ Griffin ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลท่ัวไปท่ีจะพัฒนาเปนลูกคาผูจงรักภักดี ซึ่งเปนไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลา ซึ่งองคกรมีโอกาสเปลี่ยนผูซื้อใหเปนลูกคาผูจงรักภักดี ตามลําดับดังนี้

1. กลุมบุคคลท่ีมีความเปนไปไดวาจะเปนลูกคา (Suspect) เปนกลุมบุคคลท่ีนาจะซื้อสินคา
2. ผูท่ีคาดวาจะซื้อและใชสินคา (Prospect) เปนผูท่ีมีศักยภาพท่ีจะซื้อสินคาและใชบริการ

ของธุรกิจ
3. ผูท่ีคาดวาจะไมซื้อและไมใชสินคา (Disqualified Prospect) เปนกลุมลูกคาท่ีไมมี

ความตองการ หรือไมมีศักยภาพในการซื้อสินคาและใชบริการของธุรกิจ
4. กลุมลูกคาท่ีตัดสินใจซื้อและใชบริการในครั้งแรก (First Time Customer) เปนลูกคา

ท่ีไดเลือกซื้อและใชสินคาขององคกรแลว
5. กลุมลูกคาท่ีซื้อสินคาหรือใชบริการซ้ํา (Repeat Customer) เปนกลุมลูกคาท่ีพึงพอใจ

ในตัวสินคาหรือเกิดความประทับใจในการใหบริการของธุรกิจ แลวจึงซื้อสินคาหรือใชบริการซ้ํา
6. กลุมลูกคาประจํา (Client) เปนกลุมลูกคาท่ีมีพฤติกรรมในการซื้อและใชสินคาอยางปกติ
7. กลุมลูกคาผูภักดี (Advocate) เปนกลุมลูกคาท่ีสนับสนุนธุรกิจอยางตอเนื่อง

Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996) ไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัด
ความตั้งใจของผูรับบริการ (behavioral Intentions) ซึ่งสามารถนําไปใชพิจารณาวัดวาลูกคามีความ
จงรักภักดีกับองคกรธุรกิจอยูมากนอยเพียงใด ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก

1. พฤติกรรมการบอกตอ (Word of Communications) คือการพูดถึงสิ่งท่ีดีเก่ียวกับ
ผูใหบริการ และการบริหาร แนะนํา กระตุนใหคนอ่ืนสนใจ และใชการบริหารนั้น ซึ่งสามารถนํามา
วิเคราะหความภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอผูใหบริการ

2. ความตั้งใจท่ีจะซื้อ (Purchase Intention) คือ การเลือกการบริการนั้นเปนตัวเลือกแรก
3. ความออนไหวตอปจจัยราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบริโภคไมมีปญหาในการ

ท่ีผูใหบริการข้ึนราคา และผูบริโภคยอมจายไดหากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได
4. พฤติกรรมการรองเรียน (Complaining Behavior) คือการรองเรียนเม่ือเกิดปญหา

อาจรองเรียนกับผูใหบริการ บอกตอคนอ่ืน เปนการวัดถึงการตอบสนองตอปญหาของผูบริโภค
Oliver. (1999) กลาววา แนวคิดเก่ียวกับความจงรักภักดีเปนการเชื่อมโยงระหวางงานวิจัย

ความจงรักภักดีดานทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) กับงานวิจัยความจงรักภักดี ดานพฤติกรรม
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(Behavioral Loyalty) การวัดระดับความจงรักภักดีของลูกคาในแตละองคประกอบ มีความจําเปน
ท่ีจะตองกําหนดขอบเขตตามระดับทัศนคติของลูกคาท่ีรูสึกตอสินคาและบริการดวย โดยการประเมิน
ระดับทัศนคติ จะประกอบดวยองคประกอบ 3 ลําดับข้ันตอน ซึ่งจะเชื่อมโยงตอเนื่องไปยังการประเมิน
ระดับความจงรักภักดีอยางลึกซึ้งได องคประกอบท้ัง 3 ลําดับข้ัน ไดแก

1. ความพึงพอใจตอองคประกอบของตราสินคา ซึ่งหมายถึงความเชื่อ (Beliefs)
2. ความรูสึกพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ซึ่งหมายถึง ทัศนคติ (Attitude)
3. ความตั้งใจแนวแนท่ีจะซื้อทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ

ความจงรักภักดีตอโรงแรม
ความจงรักภักดีตอโรงแรม หมายถึง ความจงรักภักดีของลูกคา ความซื่อสัตย ความพึงพอใจ

ในการใชบริการจนกอใหเกิดการกลับมาซื้อหรือใชบริการซ้ํา ความพึงพอใจ และบอกตอกับบุคคลอ่ืน
(มัติกา คําหา, 2555) ทําใหมีผลดําเนินงานท่ีผูประกอบการธุรกิจตั้งเปาหมายไวสําหรับการดําเนินธุรกิจ
โดยมีผลทางดานการเติบโตของลูกคาอยางตอเนื่อง (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2557) ความภักดีสงผลให
ยอดขายเพิ่มขึ้น ธุรกิจเติบโตในระยะยาวรวมทั้งไดรับผลกําไรจากการรักษาฐานลูกคาเดิมและ
การสรางฐานลูกคาใหม การวัดระดับความภักดีของลูกคาจึงตองเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจโรงแรม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงเปนประเด็นดานพฤติกรรมและทัศนคติของลูกคา ตัวชี้วัดท่ีนักวิจัยนํามาใช
มากท่ีสุดคือ ดานพฤติกรรมการบอกตอในเชิงบวกและความตั้งใจซื้อบริการ การศึกษาการวัดความภักดี
ของลูกคาจึงเปนประเด็นท่ีมีประโยชนตอนักการตลาดในธุรกิจโรงแรม ตลอดจนสามารถนําไปพัฒนา
เพ่ือสรางกลยุทธการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตรง
เปาหมาย (ศศิมาภรณ สิทธิชัย และสิญาธร ขุนออน, 2558) โดยสวนใหญแลวความภักดีตอธุรกิจ
โรงแรมถูกวัดดวยประเด็นหลัก ๆ ท่ีคลายคลึงกัน นั่นคือ การกลับมาใชบริการซ้ํา และการบอกตอ
บุคคลอ่ืน (Geng-Qing Chi and Qu, 2008; Haque and Khan, 2013; Qui. 2014 ; Keshavarz
and Hareeza Ali, 2015; กฤษฎา สังขมณี, 2552; วีรวัฒน คาขาย, 2553; มัติกา คําหา, 2555;
กัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ, 2556; เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2557 และศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช และ
โชคนิติ แสงลออ, 2557) นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความจงรักดีตอโรงแรมแลว
มีความเห็นในประเด็นการวัดความจงรักภักดีเพ่ิมเติมจากการกลับมาใชบริการซ้ํา และการบอกตอ
บุคคลอ่ืน โดยเพ่ิมประเด็นการซื้อขามสายผลิตภัณฑและการบริการ และการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูด
ไปหาคูแขงขันซึ่งเก่ียวของกับความจงรักภักดีตอธุรกิจโรงแรมเชนกัน (Griffin, 1995; อัญชลี สุวัฒโนดม,
2557 และอภิญญา ฤทธิ์ธรรม, 2558)

การวัดความจงรักภักดีของโรงแรม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การวัดความจงรักภักดีของโรงแรมสามารถจําแนกไดเปน

ประเด็นท่ีแตกตางกัน ดังนี้
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ตารางท่ี 2.2 แสดงตัวแปรความจงรักภักดีของโรงแรม
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Griffin (1995) ลูกคาท่ัวไป    
Zeithaml, Berry and
Parasuraman (1996)
ความต้ังใจของผูรับบริการ

   

Geng-Qing Chi and Qu
(2008) ความจงรักภักดี
ตอแหลงทองเท่ียว

 

Nazakati and kashavarz
(2012) ความจงรักภักดี
ของนักทองเท่ียว





Haque and Khan (2013)
ความจงรักภักดีของ
นักทองเท่ียว

 

Movafegh and Movafegh
(2013) ความจงรักภักดี
ของนักทองเท่ียว

  

Qui (2014) ความจงรักภักดี
ของนักทองเท่ียว  

Keshavarz and Hareeza
Ali (2015) ความจงรักภักดี
ของนักทองเท่ียว

 

  

กฤษฎา สังขมณี (2552)
ความจงรักภักดีของ
นักทองเท่ียว
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ)
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กา

รก
ลับ

มา
ใช

บร
ิกา

รซ
้ํา

กา
รบ

อก
ตอ

บุค
คล

อื่น

กา
รซ

ื้อข
าม

สา
ยผ

ลิต
ภัณ

ฑแ
ละ

กา
รบ

ริก
าร

กา
รม

ีภูม
ิคุม

กัน
ใน

กา
รถู

กด
ึงด

ูดไ
ปห

าค
ูแข

งข
ัน

คว
าม

สัม
พัน

ธร
ะย

ะย
าว

คว
าม

ออ
นไ

หว
ดา

นร
าค

า

คว
าม

ถี่ใ
นก

าร
กล

ับม
าใช

บร
ิกา

รซ
้ํา

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ที่จ
ะซ

ื้อ

พฤ
ติก

รร
มก

าร
รอ

งเร
ียน

เวล
าใน

กา
รเข

าพ
ัก

พูด
สิ่ง

ดี ๆ

สน
ับส

นุน
ให

เพ
ื่อน

เลือ
กเป

นล
ําด

ับแ
รก

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
ขอ

งล
ูกค

า

วีรวัฒน คาขาย (2553)
ความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว   

มัติกา คําหา (2555)
ความจงรักภักดีของลูกคา
โรงแรม

  

กัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ
(2556) ความจงรักภักดี
ของนักทองเท่ียว

 

เยาวภา ปฐมศิริกุล (2557)
ความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว  

ศักด์ิชัย เศรษฐอนวัช และ
โชคนิติ แสงลออ (2557)
ความจงรักภักดีของลูกคา
โรงแรม

 

อัญชลี สุวัฒโนดม (2557)
ความจงรักภักดีของลูกคา
ธุรกิจนําเท่ียว

   

อภิญญา ฤทธ์ิธรรม (2558)
ความจงรักภักดีของลูกคา
โรงแรม

   

มะลิวรรณ ชองงาม (2559)
ความจงรักภักดีของลูกคา
โรงแรม

 

ผูวิจัย * *
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จากตารางท่ี 2.2 แสดงตัวแปรความจงรักภักดีของโรงแรม ตามแนวคิดของ Movafegh and
Movafegh (2013); Qui (2014); Keshavarz and Hareeza Ali (2015); กฤษฎา สังขมณี (2552);
วีรวัฒน คาขาย (2553); มัติกา คําหา (2555); กัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ (2556); เยาวภา ปฐมศิริกุล
(2557); ศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช และโชคนิติ แสงลออ (2557); อัญชลี สุวัฒโนดม (2557); อภิญญา
ฤทธิ์ธรรม (2558) และมะลิวรรณ ชองงาม (2559) ซึ่งนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดการวิจัย
ความจงรักภักดีของโรงแรม จํานวน 2 ดาน ไดแก การกลับมาใชบริการซ้ํา และการบอกตอบุคคลอ่ืน
ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีความสําคัญในการวัดความจงรักภักดีของผูใชบริการโรงแรม เพื่อเปนขอมูลให
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถวางแผนการดําเนินงานของโรงแรมใหสามารถตอบสนองตรงตาม
ความตองการของแขกผูเขาพักมากท่ีสุด โดยสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้

1. การกลับมาใชบริการซ้ํา
การกลับมาใชบริการซ้ําเปนการแสดงออกดวยอัตราการตั้งใจซื้อ หรือความจงรักภักดี

ตอผลิตภัณฑดัชนีท่ีแสดงวาลูกคามีความจงรักภักดี คือการใชบริการเปนระยะเวลาท่ียาวนาน ซึ่งการ
สรางลูกคาประจําและมีความจงรักภักดี ถือวาเปนเปาหมายสูงสุดทางการตลาด (มะลิวรรณ ชองงาม,
2559) การกลับมาใชบริการซ้ําจึงหมายความถึงการท่ีผูใชบริการใชบริการมากกวาหนึ่งครั้ง (กัณฑิมาลย
จินดาประเสริฐ, 2556) มีนักวิจัยหลายทานกลาววา ความจงรักภักดีของลูกคาในการกลับมาใชบริการซ้ํา
คือ การเลือกใชเปนลําดับแรกแมจะมีทางเลือกอ่ืนก็ตาม (กฤตณพัฒน สิงหสีโว, 2555; มัติกา คําหา
,2555; กัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ, 2556; เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2557; อัญชลี สุวัฒโนดม, 2557;
แววรัตน เวสนุสิทธิ์, 2557 และอภิญญา ฤทธิ์ธรรม, 2558) ซึ่งนักวิจัยหลายทานกลาววา การกลับมา
ใชบริการซ้ําเปนความตั้งใจของนักทองเท่ียวท่ีจะกลับมาใชบริการอีก อันเกิดความพึงพอใจของลูกคา
ท่ีไดรับจากการใชบริการ ซึ่งจะกลับมาใชบริการอีกแนนอน (Nazakati and kashavarz, 2012;
Qiu, 2014; กฤษฎา สังขมณี, 2552; วีรวัฒน คาขาย, 2553; จิรัฐ เจนพึ่งพร, 2555; กัณฑิมาลย
จินดาประเสริฐ, 2556; เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2557 และแววรัตน เวสนุสิทธิ์, 2557) นอกจากนี้
การเลือกใชบริการอยางสมํ่าเสมอยังเปนความจงรักภักดีของลูกคาในการกลับมาใชบริการซ้ํา
(มัติกา คําหา, 2555; อัญชลี สุวัฒโนดม, 2557; แววรัตน เวสนุสิทธิ์, 2557 และอภิญญา ฤทธิ์ธรรม,
2558) ในขณะเดียวกันนักวิจัยบางทานมีความเห็นวา ใชบริการซ้ําในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนคือความจงรักภักดี
ท่ีลูกคามีตอโรงแรมเชนเดียวกัน (กฤตณพัฒน สิงหสีโว, 2555; มัติกา คําหา, 2555; อัญชลี สุวัฒโนดม,
2557; และ อภิญญา ฤทธิ์ธรรม, 2558) ท้ังนี้ นักวิจัยหลายทานก็ใหความเห็นวาการใชบริการใหม ๆ
ท่ีโรงแรมนําเสนออยูเปนประจํา (กฤตณพัฒน สิงหสีโว. 2555 ; มัติกา คําหา. 2555 เยาวภา ปฐมศิริกุล,
2557; อัญชลี สุวัฒโนดม, 2557 และแววรัตน เวสนุสิทธิ์, 2557) เขาพักเปนปกติ แมจะไมไดอยู
ในชวงสงเสริมการขาย (มัติกา คําหา, 2555) ใชบริการอีกแมราคาเพ่ิมข้ึน (กัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ,
2556) และหากมีโอกาสมาพักโรงแรมก็จะใชบริการอีก (คํานวล ชูมณี, 2554) ก็คือความจงรักภักดี
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ท่ีลูกคามีตอโรงแรมแลวกลับมาใชบริการซ้ําเนื่องจากมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงแรม
ในดานตาง ๆ เชนเดียวกัน

2. การบอกตอ
ความจงรักภักดีตอลูกคา เปนความพึงพอใจจากการใชบริการในระดับสูงจนกอใหเกิด

การกลับมาใชบริการซ้ํา ลูกคาจะมีการแนะนําสินคาหรือบริการ หรือกลาวถึงองคกรในทางที่ดี
ใหบุคคลอ่ืนทราบ (มัติกา คําหา, 2555) การบอกตอ คือ การท่ีลูกคาพูดถึงธุรกิจในดานดีเพ่ือชักชวน
ใหผูอื่นมาเที่ยวหรือมาใชบริการและไดรับประสบการณที่ดีเชนเดียวกับตนเอง (กัณฑิมาลย
จินดาประเสริฐ, 2556) มีนักวิจัยหลายทานกลาววาการเลาประสบการณหรือการบอกตอสิ่งดี ๆ
ในการเขาพักโรงแรมใหผูอ่ืนฟงเสมอ เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผูใชบริการโดยการบอกตอ
(กฤษฎา สังขมณี, 2552; วีรวัฒน คาขาย, 2553; มัติกา คําหา, 2555; จิรัฐ เจนพึ่งพร และ
พัชรา พัชราวนิช, 2555; กัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ, 2556; เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2557 และ
แววรัตน เวสนุสิทธิ์, 2557) ขณะเดียวกันมีนักวิจัยหลายทาน ซึ่งกลาววา การบอกตอ หมายความถึง
การแนะนําใหผูอ่ืนมาพัก (กฤษฎา สังขมณี, 2552; วีรวัฒน คาขาย, 2553; กฤตณพัฒน สิงหสีโว,
2555; จิรัฐ เจนพ่ึงพร และพัชรา พัชราวนิช, 2555; มัติกา คําหา, 2555; เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2557;
แววรัตน เวสนุสิทธิ์, 2557; อัญชลี สุวัฒโนดม, 2557 และอภิญญา ฤทธิ์ธรรม, 2558) รวมถึง
การแนะนําครอบครัว ญาติและเพ่ือนใหมาพัก หลังจากท่ีตนเองใชบริการแลวเกิดความรูสึกพึงพอใจ
(วีรวัฒน คาขาย, 2553 และเยาวภา ปฐมศิริกุล, 2557) นอกจากนี้ นักวิจัยหลายทานใหความเห็นวา
ผูใชบริการท่ีมีความภักดีตอธุรกิจโรงแรมและบอกตอไปยังผูอ่ืน โดยการพูดชักชวนใหผูอ่ืนมาใชบริการ
อยางตอเนื่อง (กฤตณพัฒน สิงหสีโว, 2555; จิรัฐ เจนพ่ึงพร และพัชรา พัชราวนิช, 2555; มัติกา คําหา,
2555; กัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ, 2556 และอัญชลี สุวัฒโนดม, 2557) รวมไปถึงการตอบโต
ชี้แจงขอมูลท่ีไมถูกตองแทนโรงแรมเมื่อมีผูบิดเบือนขอมูล (มัติกา คําหา, 2555; กัณฑิมาลย
จินดาประเสริฐ, 2556; อัญชลี สุวัฒโนดม, 2557 และอภิญญา ฤทธิ์ธรรม, 2558) นอกจากนี้ นักวิจัย
หลายทานกลาววาลูกคาท่ีมีความภักดีในการเขาพักแรมจะเต็มใจท่ีจะใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็น
ในการใหบริการของโรงแรมเพ่ือเปนขอมูลประกอบการดําเนินกิจการของโรงแรมและปรับปรุงคุณภาพ
การบริการใหมีคุณภาพอยูสมอ (กฤตณพัฒน สิงหสีโว, 2555; กัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ, 2556;
อัญชลี สุวัฒโนดม, 2557 และอภิญญา ฤทธิ์ธรรม, 2558) อีกท้ังเม่ือไดรับขอมูลของโรงแรมมีการสง
ตอไปยังบุคคลอ่ืนเสมอ (มัติกา คําหา, 2555 และอัญชลี สุวัฒโนดม, 2557) รวมไปถึงประเด็นท่ีวา
ลูกคาจะศึกษาขอมูลขาวสารและใหขาวสารขอมูลตลอดจนการโฆษณาการบริการของโรงแรมผานสื่อ
ตาง ๆ เชน สื่อสังคมออนไลนอยูเสมอ (อภิญญา ฤทธิ์ธรรม, 2558)
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ภาพท่ี 2.1 แสดงความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมโดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ
ท่ีมา : ผูวิจัย

ความจงรักภักดี

การกลับมาใช
บริการซ้ํา

การบอกตอ

1. เลือกใชเปนลําดบัแรก
2. กลับมาใชบริการอีกแนนอน
3. เลือกใชบริการอยางสม่ําเสมอ
4. ใชบริการซ้ําในอัตราที่เพิ่มข้ึน
5. การใชบริการใหม ๆ ที่โรงแรม
นําเสนอ อยูเปนประจาํ
6. เขาพักเปนปกติ แมจะไมไดอยู
ในชวง สงเสริมการขาย
7. ใชบริการอีกแมราคาเพิ่มข้ึน
8. หากมีโอกาสก็จะใชบริการอีก

1. เลาประสบการณหรือบอกตอสิ่งดี ๆ
ในการเขาพักโรงแรมใหผูอ่ืนฟงเสมอ

2. แนะนาํใหผูอ่ืนมาพัก
3. แนะนาํครอบครัว ญาติและเพื่อน

ใหมาพัก
4. พูดชักชวนใหผูอ่ืนมาใชบริการอยาง

ตอเนื่อง
5. ตอบโต ชี้แจงขอมูลทีไ่มถูกตองแทน

โรงแรมเมื่อมีผูบิดเบือนขอมูล
6. เต็มใจที่จะใหขอมูลหรือแสดงความ

คิดเห็นในการใหบริการของโรงแรม
7. เมื่อไดรับขอมูลของโรงแรมมีการสง

ตอไปยังบุคคลอ่ืนเสมอ
8. ศึกษาขอมูลขาวสารและใหขาวสาร

ขอมูลตลอดจนการโฆษณาการ
บริการของโรงแรมผานสื่อตาง ๆ
เชน สื่อสังคมออนไลน
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ประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการกับความจงรักภักดีตอโรงแรมของแขกผูพัก

จากการศึกษาผลงานวิจัยพบวาประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการมีความสัมพันธกับ
สัดสวนของลูกคา โดยสวนใหญผูใชบริการใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมากท่ีสุด (ปานจิตร
มีเพียร, 2551; กัณคริษฐา แสวงกิจ, 2554; ตฤณ พริ้งประเสริฐ พิทักษ ศิริวงศ และประสพชัย พสุนนท,
2554 และปุณยนุช ยังทินนัง รสิตา สังขบุญนาค และชาตรี จงจิตต, 2558) โดยพฤติกรรมการใชบริการ
ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับปจจัยดานบุคลากร (การะเกด แกวมรกต, 2554) แสดงใหเห็นวา
คุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความจงรักภักดีของผูใชบริการ (Haque and
Khan, 2013) สามารถอธิบายไดดังนี้

การรับรูคุณภาพบริการของนักทองเท่ียวผูใชบริการโรงแรมจะสัมพันธกับความจงรักภักดี
ท่ีนักทองเท่ียวมีตอโรงแรมโดยตรง (Keshavarz and Hareeza Ali, 2015) โดยอัญชลี สุวัฒโนดม,
ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของมาตรฐานการบริการท่ีมีตอความจงรักภักดีของลูกคาธุรกิจนําเท่ียว
จังหวัดศรีสะเกษ พบวา มาตรฐานการบริการ ดานการจัดมัคคุเทศก มีความสัมพันธและสงผลกระทบ
เชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคา เชนเดียวกับจันทิมา รักม่ันเจริญ (2558) ซึ่งไดศึกษาถึงปจจัย
ท่ีมีผลตอการตัดสนใจเลือกใชบริการท่ีพักประเภทโรงแรมและรีสอรทของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขต
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยดานบุคลากรสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการท่ีพักโรงแรมและรีสอรทของนักทองเท่ียวชาวไทย สอดคลองกับกัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ
(2556) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธและผลกระทบของแรงจูงใจที่มีตอความพึงพอใจและความ
จงรักภักดีตอจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวไทยท่ีกลับมาเท่ียวซ้ําของการทองเท่ียวชายแดน
ไทย-ลาว พบวา แรงจูงใจดานปจจัยดึงดูดมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจ
ทุกดาน แรงจูงใจดานปจจัยดึงดูดมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอจุดหมาย
ปลายทางทุกดาน และความพึงพอใจดานแหลงเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
ดานการบริการชวยเหลือจากภาครัฐ และดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว มีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิงบวกตอความจงรักภักดีตอจุดหมายปลายทางทุกดาน สวนแววรัตน เวสนุสิทธิ์ (2557) พบวา
ความพึงพอใจของสินคาและบริการดานบุคลากร มีความสัมพันธ ในทางบวกระดับต่ํามากถึงปานกลาง
กับความจงรักภักดีของลูกคา เชนเดียวกับอภิญญา ฤทธิ์ธรรม (2558) พบวา ความสัมพันธและผลกระทบ
ดานความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคา
โดยรวม ดานการซื้อซ้ําเปนปกติ ดานการบอกตอบุคคลอ่ืนและดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูด
ไปหาคูแขงขัน สวนมัติกา คําหา (2555) พบวา การบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลัก มีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม ดานการซื้อซ้ําดานความพึงพอใจของลูกคา
และดานการบอกตอกับบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ มะลิวรรณ ชองงาม (2559) กลาววา ลูกคาใหความสําคัญดาน
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บุคลากร และภาพลักษณโดยรวมของโรงแรม ซึ่งมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาท่ีมาใช
บริการในเชิงบวกทิศทางเดียวกัน Geng-Qing Chi and Qu (2008) พบวา ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวสงผลทางบวกตอความจงรักภักดีตอแหลงทองเท่ียว เชนเดียวกับ Haque and Khan
(2013) ซึ่งกลาววา คุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว
ตอแหลงทองเท่ียว และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Movafegh and Movafegh (2013) การเอาใจใส
ตอนักทองเท่ียวมีความสัมพันธเชิงบวกกับความจงรักภักดี

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวิจัยในประเทศ
ปานจิตร มีเพียร (2551) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่พัก

ของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลพ้ืนฐาน
ของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายจากทวีปยุโรป มีอายุระหวาง 20 - 29 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน ตั้งแต 2,901
ดอลลารสหรัฐข้ึนไป เดินทางมาเกาะเตาเพ่ือทองเท่ียวหรือเพ่ือพักผอนกับคนรัก ระยะเวลาการเขาพัก
ประมาณ 3 - 4 วัน สวนใหยเดินทางมาครั้งแรกเลือกใชบริการหองพักประเภทเตียงคู ราคาไมเกิน
500 บาทตอคืน ไมมีการสํารองหองพักลวงหนา ไดรับขอมูลการทองเท่ียวจากหนังสือคูมือทองเท่ียว
นักทองเท่ียวเปนผูตัดสินใจเลือกท่ีพักดวยตนเอง เลือกทําเลท่ีตั้งบริเวณชายหาด สถานท่ีพักเปนบังกะโล
นักทองเท่ียวสวนใหญอาจจะกลับมาเกาะเตาอีกครั้ง ปญหาสวนใหญคือ หองไมสะอาด สวนปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในเกาะเตา ซึ่งมีการศึกษา
ใน 5 ดาน ซึ่งผลการศึกษาโดยรวมพบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัย
ดานบุคลากรและการบริการมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานความปลอดภัย และพบวานักทองเที่ยว
ใหความสําคัญดานสิ่งอํานวยความสะดวกนอยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกสถานท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา สถานภาพสมรส
ภูมิลําเนา ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 สวนตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพัก
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

กฤษฎา สังขมณี (2552) ไดศึกษาเรื่อง ความจงรักภักดีของนักทองเท่ียวชาวไทยกับตางชาติ
ในเขตชะอํา หัวหิน และปราณบุรี-สามรอยยอด ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวชาวไทย สวนใหญ
เปนเพศหญิงมีอายุ 15 - 34 ป สถานภาพโสด มีนระดับการศึกษาไมเกินปริญญาตรี มีอาชีพนักศึกษา/
นักเรียนมีรายไดครัวเรือนตอเดือน 10,000 - 17,499 บาท และเปนผูพักอาศัยในประเทศไทย
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สวนนักทองเท่ียวตางชาติสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุ 45 - 54 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพบริหาร/ จัดการ มีรายไดครัวเรือนตอเดือนมากกวา 2001 USS, และเปนผูอาศัย
ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา จํานวนครั้งในการทองเทียวท่ีชะอํา หัวหิน และปราณบุรี - สามรอยยอด
รวมครั้งนี้ ของนักทองเท่ียวชาวไทยเฉลี่ย 6.99 ครั้ง สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เฉลี่ย 3.55 ครั้ง
นักทองเท่ียวชาวไทยนิยมทองบเท่ียวกับครอบครัวเฉลี่ย 3.99 ครั้ง สวนชาวตางชาตินิยมมาทองเท่ียว
กับเพ่ือนเฉลี่ย 3.47 ครั้ง นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาตินิยมมาเท่ียวท่ีนี่เอง ระยะเวลาท่ีพัก
ในครั้งนี้ของนักทองเท่ียวชาวไทย เฉลี่ย 2.07 วัน สวนชาวตางชาติเฉลี่ย 3.96 วัน โดยนักทองเท่ียว
ชาวไทยมีคาใชจายเฉลี่ย 3,587.88 บาท สวนชาวตางชาติมีคาใชจาย 7,440.37 บาท ความสนใจ
ตอผลิตภัณฑทองเท่ียวในประเทศไทยโดยรวมของนักทองเท่ียวไทยอยูในระดับปานกลาง สวนชาวตางชาติ
อยูในระดับมาก คุณคาท่ีรับรูตอการทองเท่ียวชะอํา หัวหิน และปราณบุรี - สามรอยยอด โดยรวม
ของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติอยูในระดับมาก นักทองเทียวไทย มีความพึงพอใจโดยรวม
ตอการทองเท่ียวชะอํา หัวหิน และปราณบุรี - สามรอยยอด อยูในระดับพอใจมาก สวนชาวตางชาติ
อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด โดยประเด็นที่ความพึงพอใจมากที่สุดที่ตรงกันคือ มีความคุมคากับเงิน
ท่ีจายไปเปนการเลือกท่ีฉลาด และมีความรูสึกดีจากการตัดสินใจทองเท่ียวในครั้งนี้ ท้ังนักทองเท่ียว
ชาวไทยและชาวตางชาติประเมินการทองเที่ยวในชะอํา หัวหิน และปราณบุรี - สามรอยยอด
โดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีคาดหวังเอาไวอยูในระดับท่ีมากกวาท่ีคาดหวังเอาไว นักทองเที่ยวชาวไทย
มีความคุนเคยตอแหลงทองเท่ียวท่ีนี่โดยรวมอยูในระดับมาก สวนชาวตางชาติคุนเคยในระดับมากท่ีสุด
ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ มีความผูกพันตอแหลงทองเท่ียวความแปลกใหมใหตัดสินใจ
มาทองเท่ียวในชะอํา หัวหิน และปราณบุรี - สามรอยยอดโดยรวม การจูงใจในปจจัยผลักและปจจัยดึง
ความจงรักภักดีดานทัศนคติ ตลอดจนการแสวงหาอยูในระดับมาก นักทองเท่ียวชาวไทยมีความจงรักภักดี
ดานการบอกตอในการทองเที่ยวในชะอํา หัวหิน และปราณบุรี - สามรอยยอด อยูในระดับมาก
สวนชาวตางชาติอยูในระดับมากท่ีสุด แนวโนมในอีก 2 ป ขางหนาของนักทองเทียวชาวไทยอยูใน
ระดับมาก สวนชาวตางชาติมาอีกแนนอน โดยสาเหตุท่ีนักทองเทียวมีความผูกผันคือ บรรยากาศ
สภาพแวดลอม รองลงมาคือ ชายหาด ทะเล การเดินทางสะดวก มีอาหารทะเลท่ีสด ราคาถูก สะอาด
รสชาติอรอย เคยเปนสถานท่ีเรียนหรือเคยทํางาน หรือมีบานเพ่ือนใหพักอาศัย และเปนการทองเท่ียว
ท่ีประหยัดตามลําดับ สงท่ีนักทองเท่ียวประทับใจมากท่ีสุดคือ สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน
หาดทราย ชายทะเล ภูเขา รองลงมาคือ ความเปนมิตรของผูคนในทองถ่ิน การไดทองเท่ียวในสถานท่ี
ทองเท่ียงทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร ความสะอาดและความสะดวกของสถานท่ี อาหารและของฝาก
ตลาดกลางคืน และใชจายในราคาถูก ตามลําดับ ปญหาท่ีนักทองเท่ียวพบในการเดินทางมาทองเท่ียว
ชะอํา หัวหิน และปราณบุรี - สามรอยยอด คือ ท่ีจอดรถนอย การจราจรคิดขัด รองลงมาคือ ติดขัด
การเดินทางที่ใชเวลานานและไมมีปายบอกเสนทาง อากาศรอนมาก สถานที่ทิ้งขยะไมเพียงพอ
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ชวงเทศกาลท่ีพักเตม็และมีราคาแพงมาก อาหารแพง มีการกอสรางมาก และคนไทยพูดภาษาอังกฤษ
ไดนอย และไมมี free wi-fi ใหใชตามลําดับ

การะเกด แกวมรกต (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการโรงแรมของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม ทางการตลาด
ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบวา โดยรวมมีระดับ
ความสําคัญปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงตามลําดับ คือ
ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ และ
อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือ ดานราคา ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ ดานการสงเสริมการตลาด
และการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียว
ชาวไทยในจังหวัดกระบี่ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
โรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกระบี่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยวกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบวา
ระยะเวลาในการเขาพัก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ วิธีในการจองหองพัก ประเภทหองพัก และอัตรา
หองพัก มีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของ
นักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกระบี่อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05

ตฤณ พริ้งประเสริฐ พิทักษ ศิริวงศ และประสพชัย พสุนนท (2554) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการท่ีพักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาด คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การขาย ดานกระบวนการและการสรางสรรคผลิตภัณฑ ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการท่ีพักแบบ
เกสตเฮาส ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเปนตัวแปรตามอยางเขมขน 4 ปจจัย ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และดานบุคลากร ซึ่งสามารถ
นําผลท่ีไดมาประยุกตใชในการ วางกลยุทธทางดานการตลาดตอไป

มัติกา คําหา (2555) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลักท่ีมีตอ
ความจงรักภักดีของลูกคาของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารธุรกิจโรงแรม
มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลักโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก
ไดแก ดานการเขาใจอารมณของลูกคา ดานการประเมินคุณคาท่ีลูกคาไดรับ ดานการมีประสบการณ
เก่ียวกับลูกคา และดานการตอบสนองความคาดหวังของลูกคา และผูบริหารธุรกิจโรงแรม มีความ
คิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก
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ดานการซื้อซ้ําดานความพึงพอใจของลูกคา และดานการบอกตอกับบุคคลอ่ืนผูบริหารธุรกิจโรงแรม
ท่ีมีระดับมาตรฐานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลัก
ดานการประเมินคุณคาท่ีลูกคาไดรับ ดานการตอบสนองความคาดหวังของลูกคา ดานการมีประสบการณ
เก่ียวกับลูกคา และดานการเขาใจอารมณของลูกคาแตกตางกัน ผูบริหารธุรกิจโรงแรมท่ีมีระยะเวลา
ในการดาเนินงานและจํานวนพนักงานแตกตางกันมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการบริหารโดยเนน
ลูกคาเปนหลัก ดานการเขาใจอารมณของลูกคาแตกตางกัน ผูบริหารธุรกิจโรงแรมที่มีสถานที่ตั้ง
แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลักโดยรวมและดาน
การตอบสนองความคาดหวังของลูกคาแตกตางกัน และผูบริหารธุรกิจโรงแรมท่ีมีรายไดตอปของกิจการ
แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลักโดยรวมแตกตางกัน
ผูบริหารธุรกิจโรงแรมท่ีมีระดับมาตรฐาน จํานวนพนักงาน และรายไดตอปของกิจการแตกตางกัน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวมแตกตางกัน จากการวิเคราะหความสัมพันธ
และผลกระทบ พบวา 1) การบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลัก ดานการประเมินคุณคาท่ีลูกคาไดรับ
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม ดานการซื้อซ้ําดานความ
พึงพอใจของลูกคา และดานการบอกตอกับบุคคลอ่ืน 2) การบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลัก ดานการ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกคา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดี
ของลูกคาโดยรวม ดานความพึงพอใจของลูกคา และ 3) การบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลัก ดานการเขาใจ
อารมณของลูกคา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม
ดานการซื้อซ้ํา ดานความพึงพอใจของลูกคา และดานการบอกตอกับบุคคลอ่ืน

กันฑิมาลย จินดาประเสริฐ. (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธและผลกระทบของแรงจูงใจ
ท่ีมีตอความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวไทยท่ีกลับมาเท่ียวซ้ํา
ของการทองเท่ียวชายแดนไทย-ลาว ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวานักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
แรงจูงใจโดยรวมและรายดานปจจัยผลักดัน และดานปจจัยดึงดูดอยูในระดับมาก มีความคิดเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวม และรายดานแหลงทองเท่ียว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการบริการ
ชวยเหลือจากภาครัฐ และดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียวอยูในระดับมาก มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับ
ความจงรักภักดีโดยรวมและรายดานการตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ํา และดานการแนะนําตอคนอื่น
อยูในระดับมาก ผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา แรงจูงใจดานปจจัยดึงดูด
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอความพึงพอใจทุกดาน แรงจูงใจดานปจจัยดึงดูดมีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอจุดหมายปลายทางทุกดาน และความพึงพอใจดาน
แหลงเท่ียว ดานสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว ดานการบริการชวยเหลือจากภาครัฐ และดาน
การเขาถึงแหลงทองเท่ียว มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอจุดหมายปลายทาง
ทุกดาน
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แววรัตน เวสนุสิทธิ์ (2557) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการกับความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีของลูกคา บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจ
ของลูกคาในคุณภาพบริการของบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด ในโรงพยาบาลเขตภาคใต เกือบทุกดาน
อยูในระดับมาก ยกเวนดานบุคลากร อยูในระดับมากท่ีสุด โดยสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานบุคลากร ดานการสรางและการนําเสนอภาพลักษณ ดานการจัดจําหนาย
ดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการตลาดและดานกระบวนการใหบริการ ความจงรักภักดีของลูกคา
ท่ีมีตอบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด ในโรงพยาบาลเขตภาคใต ทุกดานอยูในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแกการแนะนําบอกตอ ความสัมพันธระยาว การสั่งซื้อสินคาซ้ํา
และการออนไหวตอราคา เจาหนาท่ีท่ีใชเครื่องมือทางการแพทยของหองปฏิบัติการทางการแพทย
ของโรงพยาบาลท่ีมีอายุ และระยะติดตอบริษัทตางกับ มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สวนเจาหนาท่ีท่ีใชเครื่องมือทางการแพทยของหองปฏิบัติการทางการแพทย
ของโรงพยาบาล ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหนงในองคกร และประเภทขององคกรตางกัน
มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการไมแตกตางกันคุณภาพบริการดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความนาเชื่อถือ
ดานการตอบสนอง ดานการใหความม่ันใจ และดานการเอาใจใส มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง
กับความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาและบริการ และความพึงพอใจของสินคาและบริการดานผลิตภัณฑ
ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการสรางและการนําเสนอภาพลักษณ
และกระบวนการการใหบริการ มีความสัมพันธในทางบวกระดับต่ํามากถึงปานกลางกับความจงรักภักดี
ของลูกคา

อัญชลี สุวัฒโนดม (2557) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของมาตรฐานการบริการที่มีตอ
ความจงรักภักดีของลูกคาธุรกิจนําเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา มาตรฐานการบริการ
ดานโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ดานการสงเสริมการขาย ดานการจัดมัคคุเทศกและทีมงาน
ตรงกับกลุมนักทองเที่ยวและรายการนําเที่ยว ดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว
และดานการจัดนําเท่ียวท่ีเนนความปลอดภัยของนักทองเท่ียว มีความสัมพันธและสงผลกระทบเชิงบวก
กับความจงรักภักดีของลูกคา มีเพียงดานการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเทานั้นท่ีไมสงผล
กระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา โดยลูกคาธุรกิจนําเท่ียวจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบริการของธุรกิจนําเท่ียวจังหวัดศรีสะเกษ ไมแตกตางกัน นอกจากนั้นยังพบวา ลูกคาธุรกิจนําเท่ียว
จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนแตกตางกัน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีท่ีมีตอธุรกิจนําเท่ียวจังหวัดศรีสะเกษไมแตกตางกันและผลลัพธ
ท่ีไดนี้ ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวสามารถนําไปประยุกตในการวางนโยบายมาตรฐานการบริการของ
ธุรกิจนําเท่ียว เพ่ือสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา ใหกลับมาใชบริการอีกครั้ง (ซื้อซ้ํา) ซื้อผลิตภัณฑ
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และการบริการอ่ืน ๆ ของบริษัท มีการบอกตอกับบุคคลอื่น ซึ่งถือวามีภูมิคุมกันใน การถูกดึงดูด
ไปหาคูแขงอีกดวย นอกจากนี้ควรเนนการบริการดานการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหการ
เดินทางมีความราบรื่น สะดวกสบาย เพ่ือทําใหลูกคาเกิดความพอใจในการบริการอยางสูงสุด

จันทิมา รักม่ันเจริญ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนใจเลือกใชบริการ
ท่ีพักประเภทโรงแรมและรีสอรทของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักโรงแรมและรีสอรท
ของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ปจจัยดานกระบวนการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในหองพัก ปจจัยดานผลิตภัณฑและทัศนียภาพ ปจจัยดานบุคลากรและการสงเสริม
ทางการตลาด ปจจัยดานราคาและความสะอาดเรียบรอยของหองพัก และปจจัยดานสถานท่ี ในสวน
ของปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศและรายได) ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศ
และระดับรายไดท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักประเภทโรงแรมและรีสอรท
ท่ีแตกตางกัน

ปุณยนุช ยังทินนัง รสิตา สังขบุญนาค และชาตรี จงจิตต (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชของผูใชบริการโรงแรมบนเกาะพงัน ผลการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาด
ในภาพรวมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชของผูใชบริการโรงแรมบนเกาพะงันอยูในระดับมาก
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
ลักษณะทางกายภาพ

พิชญา วัฒนรังสรรค (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ยานสยามสแควร ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรมโดยรวมอยูในระดับสูง สวนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(1) ควรมีการมอบอํานาจการตัดสินใจ ใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และวิเคราะหสาเหตุและ
กําหนดวิธีการแกไขปญหาเรื่องความผิดพลาดในการทํางานอยางเปนระบบ (2) ควรมีการตั้งเปาหมาย
ในการทํางานใหมีความชัดเจนและถายทอดเปาหมายนั้นไปยังพนักงานทุกคนอยางเหมาะสม และ
(3) ควรปรับปรุงวิธีการทํางานใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถทํางานทดแทนกันได ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรมพบปญหาอุปสรรค 4 ดาน ไดแก (1) การใหบริการของพนักงานตอความตองการ
ของลูกคา (2) ตําแหนงความรับผิดชอบของพนักงาน (3) ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ และ
(4) การรับพนักงานใหมและนักศึกษาฝกงาน โรงแรมแกไขปญหาตั้งแตขั้นตอนการรับพนักงานใหม
รวมถึงนักศึกษาฝกงานโดยเนนการฝกอบรมเปนหลัก ในป 2558 เนนเรื่องการใหบริการ สวนในป 2559
เนนเรื่องทักษะการติดตอสื่อสารภาษาจีน ขอเสนอแนะงานวิจัย ผูบริหารควรใหความสําคัญกับเรื่อง
ความผิดพลาดในการทํางานเปนลําดับตน ๆ ควบคูไปกับการมีนโยบายการฝกอบรมท่ีเนนใหพนักงาน
มีทักษะความสามารถการทํางานในสายงานท่ีมีความใกลเคียงกัน สามารถทํางานทดแทนตําแหนงกันได



51

และควรมีการปรับเปลี่ยนการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับความตองการของลูกคาสวนใหญท่ีเปนชาวจีนใหมากข้ึน หัวหนาแผนกควรกากับดูแลเอาใจใส
ลูกนองในการทํางานอยางใกลชิดเพ่ือลดความผิดพลาดในการทํางาน และใหการสนับสนุนพนักงาน
ในการฝกทักษะหรือทดลองไดทํางานในตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะการทํางานใกลเคียงกันใหมากข้ึน
สวนพนักงานควรตระหนักและมีความระมัดระวังในการทํางานโดยเฉพาะงานท่ีตองใหบริการแกลูกคา
โดยตรงใหมากข้ึน และควรใหความสําคัญกับการเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนใหมากข้ึนดวย

อภิญญา ฤทธิ์ธรรม (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความนาเชื่อถือขององคกร
กับความจงรักภักดีของลูกคาของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารธุรกิจโรงแรม
มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความนาเชื่อถือขององคกรโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก
ไดแก ดานภาพลักษณองคกร ดานความพึงพอใจของลูกคาและดานการบรรลุเปาหมายขององคกร
และผูบริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม
และเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการซื้อซ้ําเปนปกติ ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑ
และการบริการ ดานการบอกตอบุคคลอื่น และดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขงขัน
ผูบริหารธุรกิจโรงแรม ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความนาเชื่อถือขององคกร
โดยรวม ดานภาพลักษณองคกร และดานการบรรลุเปาหมายขององคกรแตกตางกันผูบริหารธุรกิจ
โรงแรม ที่มีที่ตั้งของธุรกิจ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความนาเชื่อถือขององคกรโดยรวม
ดานความพึงพอใจของลูกคา และดานการบรรลุเปาหมายขององคกรแตกตางกัน ผูบริหารธุรกิจโรงแรม
ท่ีมีจํานวนพนักงาน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความนาเชื่อถือขององคกรโดยรวม ดานภาพลักษณ
องคกร ดานความพึงพอใจของลูกคา และดานการบรรลุเปาหมายขององคกรแตกตางกัน ผูบริหาร
ธุรกิจโรงแรม ท่ีมีจํานวนเงินทุนในปจจุบัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความนาเชื่อถือขององคกร
โดยรวม ดานภาพลักษณองคกร ดานความพึงพอใจของลูกคาและดานการบรรลุเปาหมายขององคกร
แตกตางกันผูบริหารธุรกิจโรงแรม ที่มีที่ตั้งของธุรกิจ จํานวนพนักงาน จํานวนเงินทุนในปจจุบัน
แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวมแตกตางกัน
จากการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ 1) ความนาเชื่อถือขององคกรดานภาพลักษณองคกร
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวมดานการซื้อขามสาย
ผลิตภัณฑและการบริการ และดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขงขัน 2) ความนาเชื่อถือ
ขององคกร ดานความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดี
ของลูกคาโดยรวม ดานการซื้อซ้ําเปนปกติ ดานการบอกตอบุคคลอ่ืนและดานการมีภูมิคุมกันในการ
ถูกดึงดูดไปหาคูแขงขันและ 3) ความนาเชื่อถือขององคกรดานการบรรลุเปาหมายขององคกร
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม ดานการซื้อซ้ําเปนปกติ
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ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑและการบริการ ดานการบอกตอบุคคลอ่ืน และดานการมีภูมิคุมกัน
ในการถูกดึงดูดไปหาคูแขงขัน

มะลิวรรณ ชองงาม (2559) ไดศึกษาเรื่อง ความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอโรงแรมอมารี
ดอนเมือง ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม ลูกคามีความคิดเห็นตอภาพลักษณของโรงแรมอมารี
ดอนเมือง อยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ลูกคาใหความสําคัญ
เปนอันดับ 1 คือ ดานคุณภาพหองพัก รองลงมาดานบุคลากร และดานการบริการ ระดับความคิดเห็น
ของลูกคาท่ีมีตอการบริการของโรงแรมอมารีดอนเมือง ในภาพรวมความจงรักภักดีของลูกคากลับมา
ใชบริการซ้ํา อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีลูกคามีความจงรักภักดี
มากท่ีสุด คือ ดานความสัมพันธระยะยาว รองลงมา คือ ดานการใชบริการซ้ํา และภาพลักษณโดยรวม
ของโรงแรมมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมอมารีดอนเมืองในเชงิบวก
ทิศทางเดียวกันอยูในระดบัสูง

งานวิจัยตางประเทศ
Geng-Qing Chi and Qu (2008) ไดศึกษาเรื่อง การตรวจสอบความสัมพันธเชิงโครงสราง

ของภาพลักษณการทองเท่ียว ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวและความจงรักภักดีตอแหลงทองเท่ียว :
วิธีการแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอวิธีการแบบบูรณาการไปสูความเขาใจความจงรักภักดี
ตอแหลงทองเท่ียวโดยการตรวจสอบทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับสาเหตุความสัมพันธ
ของภาพลักษณการทองเท่ียว คุณลักษณะของนักทองเที่ยว และความพึงพอใจในภาพรวม และ
ความจงรักภักดีตอแหลงทองเท่ียว รูปแบบของงานวิจัยเสนอสมมุติฐาน 7 ประการ ในการพัฒนา
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษในการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ในรัฐ Arkansas - Eureka Springs โดยไดรับ
แบบสอบถามคืนกลับมารวมท้ังหมด 345 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใช การสรางโมเดลสมการเชิงโครงสราง
(SEM) ผลลัพธที่ไดสนับสนุนรูปแบบของความจงรักภักดีตอแหลงทองเที่ยว : (1) ภาพลักษณ
การทองเท่ียวโดยตรง ไดรับอิทธิพลจากความพึงพอใจของคุณลักษณะ (2) ภาพลักษณการทองเท่ียว
และความพึงพอใจของคุณลักษณะตรงกับความพึงพอใจโดยรวมของประวัติของบุคคล และ
(3) ความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจของคุณลักษณะโดยตรง สงผลทางบวกตอความจงรักภักดี
ตอแหลงทองเท่ียว การบริหารจัดการซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีไดจากการสํารวจการศึกษาและ
คําแนะนําสําหรับนักวิจัยตอไปในอนาคต

Nazakati and kashavarz (2012) ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจปจจัยการใหบริการท่ีสงผลให
นักทองเที่ยวมีความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น ประเทศมาเลเซีย (การศึกษาเบื้องตน) ผลการศึกษาพบวา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดกลายเปนสิ่งที่สําคัญมากในระบบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการเติบโต
ท่ีรวดเร็วท่ีสุดในชวงหลายปท่ีผานมา จากขอมูลเบื้องตนขององคกรการทองเที่ยวโลกประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวา ประเทศมาเลเซียอยูอันดับ 9 ของโลก และอันดับ 3 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
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ในการดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวน 24.6 ลานในป 2010 บทบาทสําคัญของโรงแรม คือ การใหบริการ
ท่ีมีคุณภาพกับลูกคา และการเพ่ิมประสิทธิภาพของความจงรักภักดี การเติบโตอยางรวดเร็วของโรงแรม
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว สงผลใหโรงแรมตาง ๆ ใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการดึงดูดนักทองเท่ียวเพ่ือทํากําไร ดังนั้น ในการศึกษาเบื้องตนนี้เริ่มจากการคนหา
ความสัมพันธ ความสัมพันธระหวางแงมุมท่ีสําคัญของการบริการตาง ๆ เชน กระบวนการ สถานท่ี
และบุคลากรในโรงแรมท่ีมีระยะเวลาในการเขาพัก และความถ่ีในการกลับมาพักซ้ําอีกครั้ง นอกจากนี้
การวิจัยยังมีวัตถุประสงค เพ่ือตรวจสอบผลกระทบของระยะเวลาในการเขาพักและความถ่ีในการกลับมา
พักซ้ํา ซึ่งเปนความจงรักความภักดีของนักทองเท่ียว

Haque and Khan (2013) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว :
การศึกษานักทองเท่ียวท่ีมีจุดหมายปลายทางในประเทศมาเลเซีย การศึกษาวิจัยนี้เพ่ือสํารวจปจจัย
ท่ีนําไปสูความจงรักภักดีของนักทองเที่ยวซึ่งมีระยะเวลาเปนทางเลือกของการทองเที่ยว การวิจัย
มีการวิเคราะหขอมูล 3 ข้ันตอน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหปจจัย
เชิงสํารวจ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ซึ่งการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือระบุถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร ผลลัพธที่ไดแสดงใหเห็นวาภาพลักษณการทองเที่ยว คุณคาที่รับรู และคุณภาพ
การใหบริการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความจงรักภักดีของนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยว
ในประเทศมาเลเซีย การสํารวจของปจจัยท่ีมีนัยสําคัญทางสิติท่ีมีอิทธิผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
สําหรับการจัดทําแผนการตลาดเชิงกลยุทธเพ่ือสงเสริมใหนักทองเท่ียวมาเยี่ยมเยียนประเทศมาเลเซีย
กรณีดังกลาว ผลลัพธของการศึกษานี้จะมีประโยชนอยางยิ่งแหลงท่ีมาของขอมูลสําหรับนักการตลาด
ท่ัวโลกเพ่ือทําความเขาใจความพึงพอใจของลูกคา และสุดทายความจงรักภักดีเชิงบวกนําไปสูจุดหมาย
การทองเท่ียวในประเทศมาเลเซีย

Movafegh and Movafegh (2013) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของคุณภาพการใหบริการ
ตอความจงรักภักดีของนักทองเท่ียวในอุตสาหกรมการทองเท่ียวของชาวมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการทําความเขาใจโครงสราง และประวัติของความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว นอกจากนี้
ยังมีวัตถุประสงค เพ่ือขยายรูปแบบการผสมผสานลักษณะพิเศษของการใหบริการท่ีสงผลตอคุณภาพ
การใหบริการตอความจงรักภักดี รวมท้ังผลกระทบของมาตรการกันและกัน ทดสอบโดยใชขอมูล
จากการสํารวจจํานวนนักทองเท่ียวในประเทศมาเลเซียท่ีเขารวมมีท้ังหมด 300 คน และเสร็จสิ้น
การสํารวจ แบบสอบถามประกอบไปดวย 34 รายการ ซึ่งเก่ียวของกัน 6 โครงสราง คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงบวกอยางออนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง
ความเชื่อม่ันและความจงรักภักดีซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานท่ีหนึ่งของการศึกษานี้ ผลท่ีได คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตออนระหวาง
การตอบสนองและความจงรักภักดีซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานท่ีสองของการศึกษานี้ ผลของสหสัมพันธ



54

แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีจับตองไดและความจงรักภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานท่ีสามของการศึกษานี้ ผลการศึกษาสหสัมพันธแสดงความสัมพันธระหวาง
การเอาใจใสและความจงรักภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การวิเคราะหสหสัมพันธแสดงความสัมพันธ
เชิงบวกอยางออนระหวางตัวแปรสองตัว ผลการศึกษาของความสัมพันธแสดงความสัมพันธระหวาง
ความแนนอนกับความจงรักภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การวิเคราะหความสัมพันธแสดงความสัมพันธ
เชิงบวกอยางเขมแข็งระหวางสองตัวแปร ผลของการศึกษาแสดงวาความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว
ไมมีความสัมพันธกับเพศซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.085 เพราะมีคานอยกวา 0.5 ผลการศึกษา
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอายุของความจงรักภักดี
ของนักทองเท่ียว ผลการศึกษาวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแสดงใหเห็นถึงการมีนัยสําคัญทางสถิติ
เพราะความสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น ระดับการศึกษาและความจงรักภักดี
ของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

Qui (2014) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวและความจงรักภักดี
ของนักทองเท่ียว ผลการศึกษาพบวา แมวาความสําคัญของภาพลักษณการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว
ซึ่งเปนเครื่องมือในการสรางความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป กอนหนานี้
การศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวกับความจงรักภักดี
ของนักทองเที่ยวไมไดเปนไปในเชิงลึก การศึกษานี้ใชทฤษฎีความผูกพันตอสถานที่ แบบจําลอง
ความสัมพันธระหวางภาพลักษณสถานที่ทองเที่ยว ความผูกพันตอสถานที่ และความจงรักภักดี
ของนักทองเท่ียว โดยใชตัวอยางเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางจากประเทศญี่ปุนและเกาหลี 337 คน
และใชวิธีการสรางแบบจําลองสมการโครงสราง ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา 1) ภาพลักษณ
ของทิวทัศน ภาพลักษณของสินคา และภาพลักษณของสถานท่ี มีผลเชิงบวกตอความรูสึก โดยภาพลักษณ
ของทิวทัศนและภาพลักษณของสินคามีนัยสําคัญทางสถิติและสงผลกระทบโดยตรงตอความผูกพัน
ในสถานที่ โดยบางสวนสงผลตอความรูสึก ภาพลักษณของบริการสงผลโดยตรงตอความผูกพัน
ในสถานท่ี ภาพลักษณของสถานท่ีสงผลกระทบทางออมตอความผูกพันในสถานท่ี ภาพลักษณของ
สถานท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติและสงผลกระทบโดยตรงตอความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว โดยบางสวน
สงผลกระทบตอความผูกพันในสถานท่ี 2) ภาพลักษณท่ีสงผลโดยตรงตอความผูกพันในสถานท่ี และ
นั่นคืออดีตของความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว โดยความสมบูรณสงผลตอความผูกพันในสถานท่ี

Keshavarz and Hareeza Ali (2015) ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจคุณภาพการใหบริการ
ของโรงแรมท่ีมีตอความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพการใหบริการกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวและความจงรักภักดีในอุตสาหกรรมโรงแรม
ประเทศมาเลเซีย ในการวิจัยนี้ ประชากรคือ นักทองเที่ยวระหวางประเทศซึ่งเขาพักในโรงแรม
4 และ 5 ดาว ท่ีตั้งอยูในกรุงกัวลาลัมเปอร คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการจัดกลุมตัวอยาง ผลการศึกษา
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พบวาราคาสงผลตอความคาดหวังของนักทองเท่ียวตอโรงแรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยิ่งไปกวานั้น
ความคาดหวังของนักทองเท่ียวมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของพวกเขา สุดทายผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
และการรับรูคุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของนักทองเท่ียวตอโรงแรมโดยตรงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้เปนประโยชนสําหรับโรงแรมเพื่อวางแผนกลยุทธสําหรับดึงดูด
นักทองเท่ียวอันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศมาเลเซีย

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ความจงรักภักดีของแขก
ผูเขาพักโรงแรม สามารถแบงได 2 ดาน ไดแก การกลับมาใชบริการซ้ํา และการบอกตอ และความ
พึงพอใจของแขกผูเขาพักดานบุคลากรมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอการใชบริการโรงแรม


