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ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การโดยมี ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านของพนักงาน
บริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (จิตวิทยาประยุกต์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที&ปรึกษาปริญญานิพนธ์:
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ระดับ ความผูก พัน ในงานที& มี ก ารลดระดับ ลงได้ ก ลายเป็ นปั ญ หาสํ า คัญ อย่า งหนึ&ง ของ
พนักงานบริ การโรงแรมในประเทศไทย การวิจยั ครัง< นี <เป็ นการศึกษาอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวก
และบรรยากาศองค์การที&ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การโดยมีความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านของ
พนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี ซึง& มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี < 1. เพื&อศึกษาอิทธิพลของทุน
จิตวิทยาเชิงบวก และบรรยากาศองค์การที&ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมใน
จัง หวัดราชบุรี โดยมี ความผูกพันในงานของพนักงานบริ การเป็ นตัวแปรส่ง ผ่าน 2. เพื& อศึกษาและ
อธิบายรูปแบบคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี การวิจยั ครัง< นี <เป็ นการ
วิจยั แบบผสมผสาน โดยผลที&ได้ จากการวิจยั ทังการวิ
<
จยั เชิงปริมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ จะเป็ นตัว
ช่วยในการตอบคําถามการวิจยั ให้ ครอบคลุมมากยิ&งขึ <น โดยมีการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นแบบสอบถาม
พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีเป็ นจํานวน 217 คน การวิจัยเชิง คุณภาพ ผู้วิจัยได้ ทําการ
สนทนากลุม่ กับพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีเป็ นจํานวน 10 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ
เป็ นพนักงานบริ การที&มีการบริ การคุณภาพยอดเยี&ยมในระยะเวลา 2 ปี ที&ผ่านมา หรื อได้ รับคําชมและ
คัดเลือกจากหัวหน้ างานว่ามีการบริ การยอดเยี&ยม จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริ การโรงแรมใน
จังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 68.20 และมีอายุ
มากกว่า 30 ปี ขึน< ไป จํ านวน ร้ อยละ35.02 พนักงานบริ การโรงแรมโดยรวมมี ทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก
ความผูก พัน ในงาน และคุณ ภาพการบริ ก ารอยู่ใ นระดับ ดี โดยมี ค่า เฉลี& ย ที& 3.50, 3.47 และ3.50
ตามลําดับ และพนักงานบริ การโดยรวมมีทศั นคติตอ่ บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี&ย 3.06 ผู้วิจยั ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ตามแนวคิดของบารอน และ
เคนนี& (Baron; & Kenny. 1986) รวมกับของ โซเบล (Sobel. 1982) ซึ&งผลการวิเคราะห์พบว่า ทุน
จิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการบริ การ และทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางอ้ อม
ต่อคุณ ภาพการบริ การ โดยผ่านความผูกพัน ในงานเป็ นตัวแปรส่ง ผ่าน และบรรยากาศองค์การมี
อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการบริ การ อี กทัง< บรรยากาศองค์การมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อคุณภาพการ
บริ การโดยมีความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน จากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที&ได้ การสนทนา
กลุ่มพบว่า พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี มีความเชื&อมัน& ในความสามารถตนเอง การมอง
โลกในแง่ดี ด้ านการให้ รางวัล และด้ านการสนับสนุน เป็ นตัวแปรสําคัญในการปฏิบตั ิงานเพื&อให้ ได้
คุณภาพการบริการที&ดี
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Low work engagement has become a major challenge among hotel service
employees in Thailand. This research explores an effect of positive psychological capital
and organization climate on service quality: the mediation role of work engagement of hotel
service employees in Ratchaburi province. The purpose of this study were: (a) To study the
effect of positive psychological capital and organization climate on service quality: the
mediation role of work engagement of hotel service employees in Ratchaburi province, and
(b) To study and describe the service quality of of hotel service employees in Ratchaburi
province. The mixed method research employs, through quantitative and qualitative
approach to answer the research questions comprehensively. First, the quantitative method
uses questionnaires to collect the data from 217 hotel service employees in Ratchaburi
Province. Then, qualitative method conducts focus group interview with 10 hotel service
employees who have received an excellent service quality award in the past 2 years and
selecting the hotel service employees who have excellent service quality by the
management. The result shown that most of hotel service employees in Ratchaburi Province
were female at 68.20 percentages and for the age older than 30 years at 35.02
percentages. Overall, hotel service employees in Ratchaburi Province have positive
psychological capital, work engagement and service quality at good level with an average
of 3.50 3.47 and 3.50 respectively. For, the organization climate was at moderate level with
an average of 3.06. The researcher defined the hypothesis by using the concept of Baron: &
Kenny (1986) and Sobel (1982). The result reveal that positive psychological capital has
positive direct effect to service quality and positive indiect effect :the mediation role of work
engagement. Also, organization climate has positive direct effect to service quality and
positive indiect effect :the mediation role of work engagement. As a result from the
quantitative approach, hotel service employees in Ratchaburi Province have self efficacy,
optimism, reward and support as the important key to do a good performance for the good
service quality.

