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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา (1) วาทกรรมภาพลกัษณ์การบริการของพนกังานโรงแรมท่ีมีรอยสกับนเรือน
ร่างและกระบวนการผลิตซํา้ทางสงัคมในอตุสาหกรรมการบริการของไทย (2) กระบวนการจดัการรอยสกับนเรือนร่างของ
พนกังานโรงแรม และ(3) มมุมองของผู้ ใช้บริการท่ีมีต่อพนกังานโรงแรมท่ีมีรอยสกับนเรือนร่าง งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิง
คณุภาพโดยใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) ร่วมกบัการสงัเกตการณ์ปรากฏการณ์จากผู้ ให้ข้อมลูหลกัเป็นผู้ควบคมุการปฏิบติังานหรือผู้จดัการ
แผนกทรัพยากรบคุคลในโรงแรม พนกังานโรงแรม และผู้ใช้บริการ จํานวน 13 คน ในเขตอําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ และเขต
อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างวาทกรรมภาพลกัษณ์การบริการของพนกังานโรงแรมท่ีมี
รอยสกับนเรือนร่างและกระบวนการผลิตซํา้ทางสงัคมในอตุสาหกรรมการบริการของไทย ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ (1) ตวับท 
อธิบายเก่ียวกับนโยบายการรับเข้าทํางาน รอยสกัต้องห้ามอยู่นอกร่มผ้า หากรอยสกัอยู่นอกร่มผ้าจะต้องมีขนาดเล็กและ
สามารถปกปิดได้ รอยสกัไมไ่ด้สร้างผลกระทบในการปฏิบติัหน้าท่ีบริการ แต่สะท้อนถึงภาพลกัษณ์ขององค์กร (2) ภาคปฏิบติั
ทางวาทกรรมเก่ียวข้องกบัพนกังานท่ีมีรอยสกัอยูน่อกร่มผ้า ต้องปกปิดรอยสกัในระหวา่งปฏิบติัหน้าท่ี สําหรับพนกังานท่ีมีการ
สกัเพิ่มหลงัจากท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าทํางาน จะมีวิธีการตกัเตือนในพร้อมมอบโอกาสในการเติบโตจะมองความสามารถเป็น
หลกั (3) ภาคปฏิบติัทางการสงัคม พนกังานจะยอมรับกฏระเบียบและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถกูปฏิเสธการ
เข้าทํางาน และหลงัจากการใช้นโยบายท่ีเก่ียวกบัรอยสกัทําให้ส่งผลดีกบัโรงแรมท่ีสามารถควบคมุพนกังานให้มีบคุลิกภาพ 
ท่ีเหมาะสม 
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Abstract

The purpose of this research to study about (1) the discourse on service image’s of hotel 
staff that had tattoos and the social-repetition in Thailand’s hospitality industry,  
(2) the process of manage tattoos on the body of  hotel staff and (3) the perspective of customers 
to the hotel staff with tattoos on the body. This study was a qualitative research that used 
Discourse Analysis and the information was gathered by In-depth interview cooperate with the 
observation of phenomenon. The keys informants were Human resource manager, Hotel staffs 
and Customer with 13 peoples which located in Cha-am District Petchaburi and Hua-Hin District 
Prachuap Khiri Khan. The result was found that the creation of service image’s discourse of 
hotel’s staff that has tattoo and the social-repetition in Thailand’s hospitality industry consist of 
three dimensions included (1) Text; the acceptance’s policy of the hotel, tattoo must be under 
clothing, if tattoo was not under clothing it should be small and able to conceal. that tattoo does 
not effect in the performance of work but tattoo that appear on staff’s bodies might effect in 
organization’s image (2) Discursive Practice; the staff who had tattoo that the clothe cannot cover 
must conceal tattoo during duty and the staff who added tattoo after hotel accepted into work and 
the tattoo was not under clothing will be warning and the chance of promotion will focus on 
abilities. (3) Social Practice; the staff accepted and followed the policy, if they denied they will be 
rejected and after applying tattoo’s policy it gave a good effect on hotel and control personality 
quality of employees. 
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