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ระดับ ความผูก พัน ในงานที่ มี ก ารลดระดับ ลงได้ ก ลายเป็ นปั ญ หาส าคัญ อย่า งหนึ่ง ของ
พนักงานบริ การโรงแรมในประเทศไทย การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวก
และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การโดยมีความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านของ
พนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี ้ 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทุน
จิตวิทยาเชิงบวก และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมใน
จัง หวัดราชบุรี โดยมี ความผูกพันในงานของพนักงานบริ การเป็ นตัวแปรส่ง ผ่าน 2. เพื่ อศึกษาและ
อธิบายรูปแบบคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการ
วิจยั แบบผสมผสาน โดยผลที่ได้ จากการวิจยั ทังการวิ
้
จยั เชิงปริมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ จะเป็ นตัว
ช่วยในการตอบคาถามการวิจยั ให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น โดยมีการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นแบบสอบถาม
พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีเป็ นจานวน 217 คน การวิจัยเชิง คุณภาพ ผู้วิจัยได้ ทาการ
สนทนากลุม่ กับพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีเป็ นจานวน 10 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ
เป็ นพนักงานบริ การที่มีการบริ การคุณภาพยอดเยี่ยมในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา หรื อได้ รับคาชมและ
คัดเลือกจากหัวหน้ างานว่ามีการบริ การยอดเยี่ยม จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริ การโรงแรมใน
จังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 68.20 และมีอายุ
มากกว่า 30 ปี ขึน้ ไป จ านวน ร้ อยละ35.02 พนักงานบริ การโรงแรมโดยรวมมี ทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก
ความผูก พัน ในงาน และคุณ ภาพการบริ ก ารอยู่ใ นระดับ ดี โดยมี ค่า เฉลี่ ย ที่ 3.50, 3.47 และ3.50
ตามลาดับ และพนักงานบริ การโดยรวมมีทศั นคติตอ่ บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.06 ผู้วิจยั ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ตามแนวคิดของบารอน และ
เคนนี่ (Baron; & Kenny. 1986) รวมกับของ โซเบล (Sobel. 1982) ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ทุน
จิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการบริ การ และทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางอ้ อม
ต่อคุณ ภาพการบริ การ โดยผ่านความผูกพัน ในงานเป็ นตัวแปรส่ง ผ่าน และบรรยากาศองค์การมี
อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการบริ การ อี กทัง้ บรรยากาศองค์การมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อคุณภาพการ
บริ การโดยมีความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน จากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ได้ การสนทนา
กลุ่มพบว่า พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง การมอง
โลกในแง่ดี ด้ านการให้ รางวัล และด้ านการสนับสนุน เป็ นตัวแปรสาคัญในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ได้
คุณภาพการบริการที่ดี
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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.
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5 แบบประมาณค่าความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของข้ อคาถามทุนจิตวิทยาเชิงบวก
6 แบบประมาณค่าความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของข้ อคาถามบรรยากาศองค์การ
7 แบบประมาณค่าความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของข้ อคาถามความผูกพันในงาน
8 แบบประมาณค่าความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของข้ อคาถามคุณภาพการบริการ
9 ผลแบบทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ในข้ อคาถามทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
10 ผลแบบทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ในข้ อคาถามบรรยากาศองค์การ
11 ผลแบบทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ในข้ อคาถามความผูกพันในงาน
12 ผลแบบทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ในข้ อคาถามคุณภาพการบริการ
13 แสดงจานวนและค่าร้ อยละเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานบริการโรงแรมจังหวัด
ราชบุรี
14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Capital Positive Psychological) ในภาพรวม
15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychological capital) ด้ านความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self
efficacy)
16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychological capital) ด้ านความหวัง (Hope)
17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychological capital) ด้ านการมองโลกในแง่ดี
18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychological capital) ด้ านความหยุน่ ตัว
19 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การใน
ภาพรวม
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65
68
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72
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บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การด้ านการมี
ส่วนร่วม
21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การด้ าน
โครงสร้ าง (Structure)
22 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การด้ าน
การให้ รางวัล (Reward)
23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การด้ าน
การสนับสนุน
24 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การด้ าน
ความเจริญ ก้ าวหน้ า
25 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การด้ าน
ความเจริญ ก้ าวหน้ า
26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ความผูกพันในงาน (Work
engagement) ในภาพรวม
27 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ความผูกพันในงาน (Work
Engagement) ด้ านความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor)
28 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ความผูกพันในงาน (Work
Engagement) ด้ านการอุทิศตน
29 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ความผูกพันในงาน (Work
Engagement) ด้ านการซึมซับกับงาน (Absorption)
30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ คุณภาพการบริการ
(Service quality) ในภาพรวม
31 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ คุณภาพการบริ การ
(Service Quality) ด้ านความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ (Tangible)
32 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ คุณภาพการบริ การ
(Service Quality) ด้ านความเชื่อมัน่ วางใจได้ (Reliability)
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บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
33 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ คุณภาพการบริ การ
(Service Quality) ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริ การ (Responsiveness)
34 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ คุณภาพการบริ การ
(Service Quality) ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริการ (Assurance)
35 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ คุณภาพการบริ การ
(Service Quality) ด้ านการรู้จกั และเข้ าใจผู้รับบริการ (Empathy)
36 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและ
บรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงานบริการ
37 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรทุนจิตวิทยาเชิงบวก ความ
ผูกพันในงาน และคุณภาพการบริการ ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ตามแนวทางการทดสอบในขันตอนที
้
่ 1-3
38 แสดงค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่สง่ ผลต่อ
คุณภาพการบริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน
39 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)
ของตัวแปรทุนจิตวิทยาเชิงบวก ความผูกพันในงาน และคุณภาพการบริการ
40 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรบรรยากาศองค์การ ความ
ผูกพันในงาน และคุณภาพการบริการ ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ตามแนวทางการทดสอบในขันตอนที
้
่ 1-3
41 แสดงค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพ
การบริ การ โดยผ่านความผูกพันในงาน
42 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)
ของตัวแปรบรรยากาศองค์การ ความผูกพันในงาน และคุณภาพการบริการ
43 เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
1 องค์ประกอบของพฤติกรรมการทางาน แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
2 การขยายตัวของการลงทุนเพื่อความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
3 แสดงการปรับเปลี่ยนตัวแบบคุณภาพการให้ บริการของ พาราสุรามาน, ซีแทมล์ และ
เบอร์ รี่ (Parasuraman; Ziethaml; & Berry. 1990)
4 โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยกรณีไม่มีตวั แปรส่งผ่าน
5 โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยกรณีมีตวั แปรส่งผ่าน
6 แสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ที่ทดสอบตามแนวคิดของโซเบล
7 กรอบแนวคิดการวิจยั
8 วิธีการดาเนินการวิจยั
9 เส้ นอิทธิพลในการวิเคราะห์ทนุ จิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการ
บริการโดยมีตวั แปรความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
10 ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านทุนจิตวิทยาเชิงบวก ที่มีผลต่อคุณภาพการ
บริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน (คะแนนมาตรฐาน)
11 เส้ นอิทธิพลในการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการ
บริการโดยมีตวั แปรความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
12 ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านบรรยากาศองค์การ ที่มีผลต่อคุณภาพการ
บริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน (คะแนนมาตรฐาน)
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันกันสูงและมีแนวโน้ มรุนแรงมากขึ ้น ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการจานวนมาก
ต้ องเผชิญกับปั ญหาการแข่งขันคุณภาพการให้ บริ การ (Service Quality) ที่สามารถตอบสนองกับ
ความต้ องการของนักท่อ งเที่ ยวหรื อผู้ม าใช้ บริ การในจ านวนที่ เพิ่ม มากขึน้ ได้ (รั ศ มี สุขประเสริ ฐ ;
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ; และ อุบลวัลย์ บุญรอด. 2552; ศูนย์วิจยั ธนาคารกสิกรไทย. 2558) บุคลากร
ของโรงแรมโดยเฉพาะพนักงานบริ การจะมีส่วนช่วยให้ องค์การสามารถดาเนินธุรกิจได้ ตามเป้าหมาย
และสะท้ อนถึงคุณภาพการให้ บริ การของโรงแรมที่จะสามารถดึงดูดลูกค้ า หรื อนักท่องเที่ย วให้ มาใช้
บริ การในท่ามกลางกระแสที่มีการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมมากขึ ้นได้ (Snyder; & Lopez. 2002:
761) ดัง นัน้ ธุรกิจ โรงแรมที่จ ะประสบความสาเร็ จและอยู่รอดต่อไปได้ นัน้ จ าเป็ นจะต้ องสร้ างความ
ได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ขององค์การ ซึ่งกลยุทธ์ หนึ่งของการสร้ าง
ความสาเร็ จให้ กับธุรกิจคือ การเอาชนะด้ วยคุณภาพการให้ บริ การ (Service Quality) (วิฑูรย์ สิมะโชคดี.
2542: 1)
สาหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดราชบุรีได้ รับผลกระทบจากปั ญหาการแข่งขันด้ านคุณภาพ
เช่น กัน เนื่ อ งจากมี ผ้ ูป ระกอบการที่ พัก เปิ ดด าเนิ น การจ านวนมาก ไม่ว่ า จะเป็ นโรงแรม รี ส อร์ ท
คอนโดมิเนียม เกสเฮาส์ หรื อแม้ กระทัง่ บ้ านพักตากอากาศ ซึ่งแต่ละผู้ประกอบการโรงแรมนันจะมี
้ กลยุทธ์
การสร้ างจุดเด่น และเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดให้ ลูกค้ าเข้ าพักกับโรงแรมของตน ดังจะเห็นได้ จากแผน
ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี และดัชนีชี ้วัดในยุทธศาสตร์ ที่ 4 การทาการตลาดผ่านพันธมิตร
บริ ษัทท่องเที่ยว โดยกาหนดเป้าหมายเพิ่มการทาการตลาดในธุรกิจเอกชนในด้ านการประกอบการที่พัก
(บุญมาก ศิริเนาวกุล; พีรณัฐ โชว์สงู เนิน; และ สุชาย ธนวเสถียร. 2556) นอกจากนี ้ธุรกิจโรงแรมใน
จัง หวัดราชบุรียัง ต้ อ งเร่ ง สร้ างคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ นที่ พึง พอใจของลูก ค้ า หากโรงแรมที่ มี
คุณภาพการให้ บริการต่าอาจส่งผลเสียต่อผลกาไรทางธุรกิจ ดังนันธุ
้ รกิจโรงแรมในจังหวัดราชบุรีจึงต้ อง
ให้ ความสาคัญกับคุณภาพการให้ บริการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ที่ไ ด้ กาหนดไว้ ชัดเจนว่ามุ่ง พัฒนาให้ จัง หวัดราชบุรีเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิ งธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมที่มีความสมดุลในด้ านการบริ การ และการอนุรักษ์ (นิรุติ จีนอยู่; และ ศิรินภา มีสนั เทียะ.
2556)
นอกจากธุรกิจโรงแรมต้ องเผชิญกับการแข่งขันทางด้ านคุณภาพการให้ บริ การแล้ ว ยังประสบ
ปั ญหาอัตราการลาออกของพนักงานอีกด้ วย ซึ่งโรงแรมที่มีพนักงานลาออกบ่อยจะส่งผลต่อคุณภาพ
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การให้ บริ การของโรงแรม ดังจะเห็นได้ จากผลการวิจยั ของ พวงเพ็ญ ชูรินทร์ (2552) ศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อความคงอยู่ของพนักงานโรงแรม พบว่า พนักงานโรงแรมมีอตั ราการลาออกสูงเป็ นปั ญหาที่
ธุรกิจโรงแรมกาลังเผชิญ เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีการเปิ ดให้ บริ การเป็ นจานวนมาก การลาออกของ
พนักงานยังส่งผลต่อคุณภาพการให้ บริ การของธุรกิจโรงแรมอีกด้ วย นอกจากนี ้ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
(2550) ชี ้ให้ เห็นว่า ธุรกิจโรงแรมที่เน้ นคุณภาพการให้ บริการเริ่มให้ ความสนใจในการรักษาพนักงานที่มี
คุณภาพให้ คงอยู่ในองค์การ และนาแนวคิดการบริ หารสมัยใหม่มาใช้ ในการดูแลรักษาพนักงานให้
สามารถสร้ างผลงานในด้ านการบริการของธุรกิจโรงแรมให้ เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ า
คุณ ภาพการบริ ก ารที่ นัน้ เกิ ด จากความพึง พอใจและความไม่พึง พอใจเป็ นเรื่ อ งของการ
เปรี ยบเทียบตามประสบการณ์ของผู้มาใช้ บริ การ (Cronin; & Tylor. 1992) ซึ่งคุณภาพการบริ การที่นนั ้
เป็ นเป็ นกระบวนการบริ การที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจตามความคาดหวังของบุคคลที่ได้ มีโอกาสได้ เข้ า
มาใช้ บริ การ (ชัชวาล ทัตศิวชั . 2001; อ้ างอิงจาก Bitner. 1992; Cordupleski, Rust; & Zahorik. 1993)
ซึ่ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารเหล่ า นี เ้ กิ ด จากแนวคิ ด ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ส าหรั บ ในงานวิ จัย นี ้
จึง เลื อกใช้ คุณ ภาพการให้ บริ การตามแนวคิดของ พาราสุรามานและคณะ (1985) ซึ่ง มี เกณฑ์ การ
วัดคุณภาพ 5 ประการ ได้ แก่ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความมัน่ ใจ (Assurance)สิ่งที่สามารถจับ
ต้ องได้ (Security) ความใส่ใจ (Empathy) และการตอบสนองลูกค้ า (Responsiveness)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้ บริ การสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัยลักษณะ
ส่ว นบุคคล และปั จ จัยสภาพแวดล้ อ มในการทางาน ซึ่ง อธิ บายได้ จ ากแนวคิดด้ านการจัดการกับ
พฤติกรรมการทางานของ Albanese (1981) เป็ นแนวคิดหนึ่งที่อธิบายพฤติกรรมการทางานของบุคคล
มาจาก 2 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ องค์ ป ระกอบด้ านลั ก ษณะของบุ ค คล และองค์ ป ระกอบด้ าน
สภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยทัง้ 2 องค์ประกอบส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคคล โดยที่
ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้ วย ความสามารถ ทักษะที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทางาน
การรับรู้บทบาทหน้ าที่ของตนเอง เจตคติ ค่านิยม และการจูงใจ สาหรับตัวแปรด้ านสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน ประกอบด้ วย สภาพการทางาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน และลักษณะของงานที่ทา
ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมการทางานตามแนวคิดของ อัลบาเนส (Albanese. 1981) แสดงให้ เห็นว่า
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานได้ นนั ้ จะต้ องประกอบไปด้ วยตัวแปร
ลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรสภาพแวดล้ อมในการทางาน รวมทังการมี
้
ปฏิสัมพันธ์ กันระหว่างตัว
แปรลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรสภาพแวดล้ อมในการทางานที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการทางาน
พฤติกรรมการทางานของพนักงานบริ การโรงแรมนันต้
้ องอาศัยทังตั
้ วแปรสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน และตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล ตามแนวคิดของอัลบาเนส (Albanese. 1981) ซึ่งปั จจัย
ต่ า งๆ เหล่ า นี เ้ ป็ นตัว กระตุ้น ให้ พนัก งานบริ ก ารโรงแรมมี ค วามพยายาม กระตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะใช้
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ความสามารถของตนเองในการทางานออกมาให้ มีคณ
ุ ภาพ และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในเชิง
บวกเพื่อองค์การของตนเองให้ ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ (Synder; & Lopez.
2007) หรื อการที่พนักงานบริ การมีการรับรู้ ได้ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมถึงสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ที่มีการเอื ้ออานวยต่อการทางานของตนเอง ซึ่งพนักงานที่ทางานในบรรยากาศหรื อสภาพแวดล้ อมใน
การทางานที่ดีย่อมส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิ (จิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง. 2557; Litwin; & Stringer.
1968; Roderic Gray. 2007) โดยปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ ล้ วนเป็ นสิ่งที่สามารถพัฒนาความศักยภาพของ
พนักงานบริ การให้ มีความรู้ สึกนึกคิด มีความพยายาม กระตือรื อร้ นในการทางานให้ ออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ องกับตัวแปรคุณภาพการให้ บริ การทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) และบรรยากาศองค์การ พบว่า มีหลายงานวิจยั มี
การศึกษาร่ วมกับตัวแปรความผูกพันในงานทุกตัวแปร (Xanthopoulou; Bakker; Demerouti; &
Schaufeli. 2009; Marie; & Alison. 2006; Alan M. Sakes. 2006; อัจฉรา เฉลยสุข. 2556; นิณี
บุณยฤทธานนท์. 2547) เนื่องจากพนักงานที่มีความผูกพัน ในงานจะส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
หรื อการให้ บริ การ (Marie; & Alison. 2006; Steers. 1977; Malhotra; & Mukherjee. 2004)
นอกจากนี ้แนวคิดของอัลบาเนส (Albanese. 1981) ยังสนับสนุนว่า ตัวแปรทุน ทางจิตวิทยาเชิงบวก
ซึ่งเป็ นตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรบรรยากาศองค์การซึ่ง เป็ นตัวแปรสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน ทังสองตั
้
วแปรนี ้ร่วมกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางาน หรื อคุณภาพการให้ บริ การ แสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรความผูกพันในงานจึงน่าจะเป็ นตัวแปรส่งผ่านที่ส่งผลต่อคุณภาพในการให้ บริ การ ทาให้
เป็ นที่มาของประเด็นวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยศึกษาอิทธิพลทุนจิตวิทยาเชิงบวก และบรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้ บริ การของพนักงานบริ การโรงแรม นอกจากนี ้เพื่อให้ ผลการวิจยั มี
ความน่าเชื่อถือ ผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบการวิจยั โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ผสาน (Mixed Methods) การวิจยั
เชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุณภาพเพื่ อให้ ได้ สารสนเทศที่ สามารถอ้ างอิง ได้ ในวงกว้ างตลอดจนมี ความ
สอดคล้ องในเชิงคุณภาพกับบริบทของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวก และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี โดยมีความผูกพันในงานของพนักงานบริ การ
เป็ นตัวแปรส่งผ่าน
2. เพื่อศึกษาและอธิบายรู ปแบบคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัด
ราชบุรี
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ความสาคัญของการวิจัย
ความสาคัญในเชิงทฤษฎี
งานวิจยั นี ้ได้ มีการศึกษาถึงตัวแปรสภาพแวดล้ อมในการทางาน และตัวแปรลักษณะส่วน
บุค คลของพนักงานบริ การโรงแรม โดยตัว แปรลักษณะส่ว นบุค คลคื อ ทุนจิ ต วิท ยาเชิ ง บวกที่ เ ป็ น
การศึกษาศัก ยภาพหรื อจุด แข็ง ของพนัก งานบริ ก าร และตัวแปรสภาพแวดล้ อมในการท างานคื อ
บรรยากาศองค์การที่เป็ นการศึกษาการรับรู้ ถึงสิ่งแวดล้ อมในองค์การของพนักงานบริ การ จากทัง้ 2
ปั จจัยสามารถส่งผลไปยังพฤติกรรมการทางานของพนักงานบริ การได้ โดยมีการส่งผ่านความผูกพันในงาน
การศึกษานี ้จึงมีความน่าสนใจเพื่อทาการค้ นหาถึงความสาคัญในแต่ละตัวแปรที่ส่งผลไปยังคุณภาพ
การบริการของพนักงานบริการโรงแรมในเชิงทฤษฎีได้ ดังนี ้
1. ทาให้ ได้ ทราบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) มี
อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพได้ อย่างไร
2. ทาให้ ได้ ทราบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานบริ การโรงแรม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านได้ อย่างไร
3. ทาให้ ได้ ทราบถึงระดับความผูกพันในงานของพนักงานบริ การในจังหวัดราชบุรีที่มี
อิทธิพล ต่อคุณภาพการบริการ
ความสาคัญในเชิงปฏิบัตกิ าร
ทาให้ เข้ าใจถึง พฤติกรรมการปฏิ บัติง านของพนักงานบริ การได้ อย่างสมบูรณ์ ม ากขึน้
รวมถึงได้ เข้ าใจถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุของทุนจิตวิทยา และบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
บริ การของพนักงานบริ การในจังหวัดราชบุรี โดยมีความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งผู้วิจยั เห็นว่า
เป็ นความรู้ใหม่ และน่าสนใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการในโรงแรมต่อไปได้ ดังนี ้
1. ข้ อค้ นพบสามารถนาไปสู่การพัฒนาระดับความผูกพันในงานของพนักงานบริ การให้
มีความรู้สึกกระตือรื อร้ น ทางานอย่างเต็มที่ ให้ ตรงตามเป้าหมายขององค์การ โดยมีการอาศัยปั จจัย
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) และบรรยากาศองค์การ
2. ค้ นพบปั จจัยทางด้ านบรรยากาศองค์การในการปฏิบตั ิงาน และนาไปสู่การพัฒนา
องค์ ก ารให้ มี ก ารจัด การกับ บรรยากาศองค์ ก าร ที่ เ อื อ้ ต่อ ทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (Positive
psychological capital) ของพนักงานบริ การให้ มี ม ากยิ่ง ขึน้ รวมถึง เป็ นการพัฒ นาศัก ยภาพให้
พนักงานบริการมีสขุ ภาพจิตที่ดี เพื่อส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี ทังหมด
้
5 โรงแรม ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อโรงแรมจังหวัดราชบุรี
โรงแรมโกลเด้ นซิตี ้
โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์
แพรวอาภาเพลส
โรงแรม Space 59
โรงแรมบ้ านไม้ แก้ ว
เกรท โฮเทล
รวม

จานวนพนักงานบริการ
104 คน
80 คน
30 คน
6 คน
18 คน
7 คน
239 คน

ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
เชิงปริมาณ
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ในครัง้ นี ้ใช้ จานวนเต็มของกลุม่ ประชากรจานวน 239 คน
เนื่องจากจานวนประชาการไม่เพียงพอ และผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 217 ฉบับ
ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อโรงแรมจังหวัดราชบุรี
โรงแรมโกลเด้ นซิตี ้
โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์
แพรวอาภาเพลส
โรงแรม Space 59
โรงแรมบ้ านไม้ แก้ ว
เกรท โฮเทล
รวม

จานวนพนักงานบริการ
104 ฉบับ
65 ฉบับ
26 ฉบับ
4 ฉบับ
18 ฉบับ
- ฉบับ
217 ฉบับ
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เชิงคุณภาพ
พนัก งานบริ ก ารที่ มี ร างวัล ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารในช่ว ง 1-2 ปี ที่ ผ่า นมา และ
พนักงานบริการที่มีการประเมินคุณภาพการบริการดีเยี่ยม 2 ปี ซ้ อนขึ ้นไปจากหัวหน้ างาน
ขอบเขตเนือ้ หา
ในการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาทุนจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกและบรรยากาศในการทางานมี
อิทธิพลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยมีความผูกพันในงาน
เป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยมีตวั แปรที่จะศึกษา ดังนี ้
ขอบเขตตัวแปร
1. ตัวแปรต้ น ประกอบด้ วย
1.1 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) ได้ แก่
1.1.1 ความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy)
1.1.2 ความหวัง (Hope)
1.1.3 การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
1.1.4 ความหยุน่ ตัว (Resiliency)
1.2 บรรยากาศองค์การ (Organization Climate) ได้ แก่
1.2.1 ด้ านการมีสว่ นร่วม (Involvement)
1.2.2 ด้ านโครงสร้ าง (Structure)
1.2.3 ด้ านการให้ รางวัล (Reward)
1.2.4 ด้ านการสนับสนุน (Support)
1.2.5 ด้ านความเจริญก้ าวหน้ า (Opportunity for advancement)
1.2.6 ด้ านการควบคุม (Control)
2. ตัวแปรส่งผ่าน ประกอบด้ วย
2.1 ความผูกพันในงาน (Work Engagement) ได้ แก่
2.1.1 ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor)
2.1.2 การอุทิศตน (Dedication)
2.1.3 การซึมซับกับงาน (Absorption)
3. ตัวแปรตาม ประกอบด้ วย
3.1 คุณภาพการบริการ (Service Quality) ได้ แก่
3.1.1 ความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ (Tangible)
3.1.2 ความเชื่อมัน่ วางใจได้ (Reliability)
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3.1.3 การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness)
3.1.4 การให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริการ (Assurance)
3.1.5 การรู้จกั และเข้ าใจผู้รับบริการ (Empathy)

นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
1. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) หมายถึง คุณลักษณะทุน
เชิงบวกของพนักงานบริการโรงแรมในความสามารถด้ านการก้ าวข้ ามผ่านปั ญหา การมีมมุ มองด้ านบวก การ
เห็นคุณค่าภายในตนเอง โดยใช้ ความรู้ ด้านจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นฐานแบ่งต้ นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็ น
ฐาน อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ ลักษณะที่สามารถวัดได้ พัฒนา บริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บรรยากาศองค์ การ (Organization
Climate) หมายถึ ง องค์ ป ระกอบของ
สภาพแวดล้ อมต่างๆ ภายในองค์การที่พนักงานบริ การโรงแรมรับรู้ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมซึ่งมีอิทธิพล
ต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการทางานของพนักงานบริการโรงแรม
3. ความผูกพันในงาน (Work Engagement) ของพนักงานบริ การโรงแรม หมายถึง
ความผูกพันของพนักงานเป็ นโครงสร้ างของความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกโดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน
ชอฟเฟลิ และเบคเคอร์ (Schaufeli; & Bakker. 2004) ได้ แก่ (1) ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการ
ทางาน (vigor) (2) การอุทิศตนในการทางาน (dedication) (3) การซึมซับกับงาน (absorption)
4. คุณภาพการบริการ (Service Quality) ของพนักงานโรงแรม หมายถึง พฤติกรรมใน
การให้ บริ การของพนักงานบริ การโรงแรมตามการรับรู้ ของพนักงานบริ การ โดยประเมินพฤติกรรม 5
ด้ าน คือ ความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ (Tangible) ความเชื่อมัน่ วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ (Responsiveness) การให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ (Assurance) และการรู้จกั และเข้ าใจ
ผู้รับบริการ (Empathy)

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. พนักงานบริการโรงแรม (Service Employees) หมายถึง พนักงานแผนกบริ การส่วน
หน้ าของโรงแรมในจังหวัดราชบุรี ที่เป็ นวัยผู้ใหญ่ (18-60 ปี ) ซึง่ ได้ แก่
1.1 ส่วนหน้ า (Front Desk) ได้ แก่ พนักงานต้ อนรับ (Receptionist) พนักงานการเงิน
ส่วนหน้ า (Front Cashier) พนักงานขาย (Sales)
1.2 ส่วนบริ การในเครื่ องแบบ (Uniform Service) ได้ แก่ พนักงานบริ การข้ อมูลข่างสาร
(Concierge) พนักงานขนกระเป๋ า (Bellboy or Porter) พนักงานเฝ้าประตู (Doorman) พนักงานเสิร์ฟ
(Waiter or Waitress)
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2. โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานที่บริ การที่พักอาศัยชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยว หรื อ
นักเดินทาง รวมถึง มีบริ การเสริ มต่างๆ มากมาย อาทิ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การจัดสถานที่
ประชุม หรื อ สปา เป็ นต้ น
3. ตัวแปรส่ งผ่ าน (Mediator) เป็ นตัวแปรที่ ส่งผ่านความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุระหว่างตัว แปร
อิสระกับตัวแปรตามอาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นตัวแปรที่สามที่เข้ ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม โดยที่ ตัวแปรส่ง ผ่า นจะอธิ บ ายความสัม พันธ์ ร ะหว่างตัวแปรอิส ระกับตัว แปรตาม
เนื่องจากเป็ นตัวแปรที่ช่วยในการทาความเข้ าใจกระบวนการของตัวแปรอิสระในการส่งผลต่อตัวแปรตาม
(Boron; & Kenny. 1986)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการของพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยมีความผูกพันในงานตัวแปรส่งผ่าน ผู้วิจยั ได้ ทา
การทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งจะนาเสนอผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องโดยมีเนื ้อหาสาคัญ 9 ตอน ตามลาดับดังนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดด้ านการจัดการกับพฤติกรรมการทางาน เป็ นกรอบความคิดเชิงทฤษฎี
(Theoretical Framework)
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital)
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ (Organization Climate)
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันในงาน (Work Engagement)
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality)
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับโรงแรม
ตอนที่ 7 การวิจยั แบบผสม (Mixed Methods Research)
ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตอนที่ 9 สมมติฐานการวิจยั

ตอนที่ 1 แนวคิดด้ านการจัดการกับพฤติกรรมการทางาน
จากแนวคิดด้ านการจัดการกับพฤติกรรมการทางานของ อัลบาเนส (Albanese. 1981: 204)
ที่ได้ ให้ ความหมาย พฤติกรรมการทางานว่า เป็ นพฤติกรรมและปฏิบตั ิงานของพนักงานที่จะส่งผลต่อ
ความสาเร็ จ ต่องานของเขาโดยตรง พฤติกรรมนัน้ ยัง รวมไปถึ ง การแสดงออกของพนักงานที่ มี ต่อ
สิ่งแวดล้ อมที่เขาปฏิบตั งิ านอยู่ ดังนันผู
้ ้ ปฏิบตั ิงานจะถูกตัดสินคุณภาพงานจากพฤติกรรมการทางานที่
แสดงออกซึ่ง อัลบาเนสได้ กาหนดกรอบแนวคิดด้ านพฤติกรรมการทางาน (Job Performance) ไว้
ด้ วยกัน 2 องค์ประกอบ คือ ลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยสามารถแสดง
เป็ นแผนภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละด้ านที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการทางานดังภาพประกอบ
ดังนี ้
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ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล
การรับรู้บทบาทและ
หน้ าที่ รู้จดุ ประสงค์
ของงาน

ความสามารถทักษะ
ในการทางาน
พฤติกรรมการทางาน
เจตคติ ค่านิยม
แรงจูงใจ

ตัวแปรสภาพแวดล้ อมในการทางาน

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของพฤติกรรมการทางาน แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่มา: Albanese. (1981). Managing: toward accountability for performance. p. 204.
จากภาพประกอบข้ างต้ นสามารถอธิบายได้ ว่าลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน มี ปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างกันทาให้ เกิ ดการส่ง ผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคคลซึ่ง ตัวแปร
ลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรสภาพแวดล้ อมในการทางานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานดังนี ้
ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้ วย
1) ความสามารถ ทักษะ ของบุคคลที่จะนามาใช้ ในการทางาน จนสาเร็จลุลว่ ง
2) การรับรู้ บทบาทและหน้ าที่รวมถึงจุดประสงค์ของงานที่ตนเองปฏิบตั ิหน้ าที่คือการที่
บุคคลรู้จกั หน้ าที่ความรับผิดชอบของตนเองและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างถูกต้ องโดยมีความสามารถในการ
จัดการเพื่อให้ งานประสบความสาเร็จ
3) เจตคติ ค่านิยม และแรงจูงใจ เป็ นความรู้ สึกนึกคิดของบุคคลที่ก่อให้ เกิดความรู้ สึก
อยากทางาน และมีความรู้สกึ ผูกพันกับงานของตนเอง
ตัวแปรด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางานประกอบด้ วย
1) สภาพแวดล้ อมระดับใกล้ เช่น สภาพการทางาน ผู้บริ การ ความสัมพันธ์ กับเพื่อน
ร่วมงาน ลักษณะของงานที่ทา
2) สภาพแวดล้ อมระดับกลาง เช่น จุดประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ
3) สภาพแวดล้ อมระดับไกล เช่น สภาพการแข่งขันในตลาดในสังคมขณะนัน้
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การวิ จัย ในครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย สนใจศึก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การบริ ก ารอย่า งมี คุณ ภาพของ
พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัด ราชบุรี โ ดยศึก ษาทัง้ ตัว แปรลัก ษณะส่ ว นบุค คล และตัว แปร
สภาพแวดล้ อมในการทางาน
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการทางาน
พบว่า แนวคิดของ อัลบาเนส (Albanese) แสดงให้ เห็นว่าการที่พนักงานบริ การโรงแรมจะมีพฤติกรรม
การปฏิบตั ิหน้ าที่ นนั ้ จะต้ องประกอบด้ วยตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลและตัวแปรสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน รวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์ กันระหว่างทังสองปั
้
จจัย ซึ่งผู้วิจยั ได้ มีการนาตัวแปรทุนจิตวิทยา
เชิ ง บวกเป็ นตัว แปรลัก ษณะส่ ว นบุค คล และบรรยากาศองค์ ก ารเป็ นตัว แปรสภาพแวดล้ อ มใน
การทางาน มาเพื่อศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัด
ราชบุรี โดยมีการนาแนวคิดด้ านการจัดการกับพฤติกรรมการทางาน เป็ นกรอบความคิดเชิงทฤษฎี
(Theoretical Framework)

ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
1. ความหมายทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
นัก วิช าการที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ ทุน จิ ตวิ ท ยาเชิ ง บวกได้ ใ ห้ ค วามหมายและค านิย ามของ
ทุนจิตวิทยาไว้ ตา่ งๆ กันไป ดังนี ้
ลูธานส์ และคณะ (Luthans; et al. 2007: 3) ให้ ความหมายว่า สภาวะของบุคคลที่
เป็ นจุดเด่น หรื อจุดแข็งที่มีการพัฒนาคุณลักษณะในทางที่ดี ซึง่ ไปสูท่ างกาหนดพฤติกรรมที่สามารถวัด
ได้ พัฒนาได้ และสามารถจัดการอย่างมีประสิทธิผลให้ เกิดการปฏิบตั งิ านที่ดีขึ ้นในองค์การยุคปั จจุบนั
ชไนเดอร์ และโลเปส (Synder; & Lopez. 2007: 428) ได้ ให้ ความหมายคาว่า ทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) หมายถึง การกระทาหรื อการแสดงออกของ
บุคคลในแง่ที่ดีซงึ่ ได้ รับการอธิบายโดยทางสังคมศาสตร์
ลาร์ ซนั (Larson. 2004: 55) ได้ ให้ ความหมายของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive
psychological capital) ไว้ วา่ แนวทางที่มีคณ
ุ ค่าในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อะเวย์ และคณะ (Avey; et al. 2010: 430-452) ให้ ความหมายว่า ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก (Positive psychological capital) มีมมุ มองต่างๆ ในทางบวกและมีความเข้ าใจในการจัดการ
ในสิ่งต่างๆ
จากค านิ ย ามที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น นัน้ ผู้วิ จัย สามารถสรุ ป ได้ ว่า ทุน จิ ตวิ ท ยาเชิ ง บวก คื อ
คุณลักษณะทุนเชิงบวกของบุคลากรที่มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy) มีความ
พยายามทุ่ม เทเพื่ อที่ จ ะทาเป้าหมายนัน้ ให้ ส าเร็ จ ตามที่ ตงั ้ ไว้ บุคลากรมี ความเชื่ อมั่นในการท า

12
เป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ เปรี ยบเสมือนมีความหวัง (Hope) ในทางทีดี ซึ่งเป็ นลักษณะวิธีการคิดที่นึกถึงแต่
ด้ านดีเสมอ คือมีความสามารถในการมองหาสิ่งดีๆ ที่เกิดขึน้ และมีความสามารถในการปรับตัวได้
หลังจากต้ องเผชิญกับความล้ มเหลว
2. ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive
psychological capital)
จากการทบทวนและทาการศึกษาวรรณกรรมต่างๆ รวมถึงเอกสารงานวิจยั ด้ านจิตวิทยา
นัน้ พบว่าแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นที่ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในฝั่ งตะวันตก โดย
การศึกษาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกมาจากภาษาอังกฤษ คาว่า Positive Psychologyการศึกษาด้ าน
จิตวิทยาเชิ ง บวกเริ่ ม จากมาร์ ติน ซิ ลิ กแมน (Martin Seligman) ผู้ซึ่ง เป็ นนักจิ ตวิทยาคนส าคัญที่
เปรี ยบเสมือนเป็ นบิดาของศาสตร์ นี ้ ได้ ให้ คาจากัดความว่า “Positive Psychology is the scientific
and practical explorations of human strengths” โดยอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นจิตวิทยาที่ได้ มีการยึดเอา
จุดแข็งของมนุษย์เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างเช่น การพัฒนาในด้ านคุณค่า (value) สภาวะ
ไหลลื่ น (Flow) การมองโลกในทางบวก (Optimism) การมี ค วามหวัง (Hope) และการมี ค วามสุข
(Happiness)ของแต่ละบุคคล เป็ นต้ น (Seligman. 1998: 2) ด้ วยเหตุนี ้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกจึง
ได้ รับความสนใจ และนาไปประยุกต์ให้ กับการพัฒ นามนุษย์ อย่างกว้ างขวางในประเทศตะวันตก
โดยเฉพาะในการพัฒนาสุขภาวะส่วนบุคคล ตลอดจนการนาไปใช้ ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์
ภายในชุมชน สังคม และองค์กรต่างๆ (Seligman. 2002)
จากในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง ได้ มีการนาจิตวิทยาเข้ ามาเป็ นตัวช่วย โดยมุ่งเน้ นที่ตวั
ปั ญ หา การหาวิธีแก้ ปัญ หา การหาวิธีป้องกัน หรื อการรั กษาปั ญหาทางจิ ตเป็ นส าคัญ ซึ่ง สิ่งต่างๆ
เหล่านี ้อาจจะไม่ใช้ การช่วยหรื อแก้ ในต้ นต่อของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในแต่ละบุคล จึงได้ มีการพัฒนาแนวคิด
ของทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ขึ ้นมาเพื่อเป็ นแนวทางเลือกใหม่ที่เน้ นให้ มนุษย์มีการ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ มีความสุข จากพื ้นฐานที่มาจากการพัฒนาตนเอง โดยการเป็ นมนุษย์ที่
มีมุมมองต่อชีวิตและการดารงชีวิตในเชิ งบวก อีกทัง้ ยังเป็ นแขนงที่มี ความเป็ นวิทยาศาสตร์ เข้ ามา
พิสูจน์ เข้ ามาช่วยในการเพิ่มหลักฐานข้ อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นงานวิจยั ที่มีตวั เลข สถิติ ที่สามารถ
นามาใช้ อ้างอิงได้ ด้วย จึงอาจกล่าวได้ ว่าจิตวิทยาเชิงบวก จึงเป็ นศาสตร์ ทางเลือกใหม่ที่มุ่งพัฒนา
มนุษย์ให้ เป็ นผู้มีความสุข โดยมีพื ้นฐานของความสุขจากการพัฒนาตนเองการเป็ นคนมีมมุ มองต่อชีวิต
และโลกในเชิงบวก (Seligman. 1998: 5)
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาได้ มีนกั จิตวิทยาหลายท่านได้ ทาการศึกษาแขนงนี ้เป็ นอย่างมาก
ซึ่งนักจิตวิทยาที่จดั ว่าเป็ นผู้นาในเรื่ องจิตวิทยาเชิงบวกได้ แก่ Maslow ด้ วยแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวถึง
ความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ที่มีระดับต่างกันตังแต่
้ ความต้ องการความปลอดภัยในการดารงชีวิต
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และต้ องการปั จจัยสี่ในเชิงรู ปธรรม พัฒนาสู่ความรัก จนไปถึงการยอมรับจากบุคคลอื่น และถึงขันที
้ ่
เรี ยกว่า Self Actualization ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากนักจิตวิทยากลุ่มก่อน ที่มุ่งเน้ นเรื่ องการถูก
กาหนด การบังคับ จนก่อให้ เกิดมนุษย์มีอาการทางจิต โดยทังนี
้ ้ทังนั
้ นทุ
้ นจิตวิทยาเชิงบวกมุ่งเน้ นที่จะ
ทาให้ มนุษย์มีอิสรเสรี ในการกระทาของตนเอง และเชื่อในการพัฒนาตนเองของมนุษย์ส่สู ิ่งที่ดีกว่า ซึ่ง
ความจริ งแล้ วแนวคิดด้ านจิตวิทยานันไม่
้ เพียงแต่ม่งุ รักษาและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต แต่ยงั
มุง่ ช่วยเหลือให้ มนุษย์ได้ เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น (Luthans; Avey; & Peatera. 2008: 210)
หลังจากนัน้ ลูธานส์ และคณะ (Luthans; et al. 2007: 327) ผู้ซึ่งเป็ นนักพฤติกรรม
องค์การคนสาคัญ ได้ ทาการสัง เคราะห์ แนวคิดจิ ตวิทยาเชิ ง บวกมาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การนัน้ และทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ เป็ นสาขาวิชาหนึ่ง
ที่พยายามศึกษาค้ นหาผลกระทบที่ เกิดขึน้ จากบุคคล กลุ่มบุคคล และโครงสร้ างที่มี ต่อพฤติกรรม
ภายในองค์การทังนี
้ ้เพื่อนาความรู้ ที่ได้ ดงั กล่าวมาปรับปรุ งการทางานในการดาเนินงานขององค์การ
เช่น ความรู้ สึก นึกคิด การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการเรี ยนรู้ และเป้าหมายที่ บุคคลที่ ต่อ
องค์การ จะเห็นว่าพฤติกรรมภายในองค์การเป็ นการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของปั จเจกบุคคลและ
โครงสร้ างขององค์การที่ มี ผ ลพฤติกรรมภายในองค์ก าร โดยมี จุดมุ่ง หมายในการประยุกต์ความรู้
ดัง กล่ า ว เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร เพื่ อ ช่ ว ยให้ องค์ ก ารได้ บ รรลุ เ ป้ าหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยใช้ ความรู้ทางด้ านจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวิทยาศาสตร์ ใน
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ นักวิชาการด้ านองค์การจึงพยายามศึกษาปั จจัยเหตุทงบวก
ั้
และลบของบุคคลที่มีผลกระทบต่อองค์การ เดิมการแข่งขันในทางธุรกิจมักมุ่งแข่งขันกันในด้ านสถานะ
ทางการเงิน หรื อสิ่งที่แสดงให้ เห็นได้ ชดั ว่าองค์การของตน มีอปุ กรณ์ที่ดีและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เรี ยกว่า
ทุนด้ านเศรษฐกิจ (Economic Capital) หรื อเป็ นการตอบคาถามว่าองค์การของคุณมี ทรั พ ยากร
อะไรบ้ าง จากนันมี
้ การขยายแนวคิดออกไปสู่ความสนใจทางด้ านทุนมนุษย์ โดยสนใจว่าบุคคลหรื อ
พนักงานมีการศึกษาระดับไหน มีประสบการณ์ทางานอย่างไร มีทกั ษะความรู้ขนาดไหน และมีแนวคิด
ความเชื่ออย่างไร หรื อเป็ นการตอบคาถามว่ า คุณมีความรู้ ความสามารถอะไรบ้ าง รวมไปถึงการให้
ความสนใจ ทุนด้ านสังคม (Social Capital) คือ เป็ นการตังค
้ าถามว่าใครหรื อเครื อข่ายใดบ้ างที่คณ
ุ รู้จกั
เช่น การมีสายสัมพันธ์ มีเพื่อน มีเครื อข่ายติดต่อกับองค์การอื่น เป็ นต้ น และสุดท้ ายเป็ นความสนใจ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital) ที่กาลังได้ รับความสนใจอย่างมากใน
องค์การในขณะนี ้ ซึ่งเป็ นการศึกษาเพื่อค้ นหาว่าคุณมีศกั ยภาพอย่างไร แนวคิดสุดท้ ายนี ้ได้ รับความ
สนใจและถูก นามาศึก ษาถึ ง การเกิ ด ผลกระทบหรื อ ผลลัพ ธ์ ทางบวกของพฤติก รรมองค์ การของ
ผู้ปฏิบตั งิ านในสาขาอาชีพต่าง (Luthans; et al. 2004: 46)
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ทุนนิยม
(Traditional
Economic Capital)
(คุณมีทรัพยากร
อะไรบ้ าง)
- การเงิน
- อุปกรณ์
- เทคโนโลยี

ทุนมนุษย์
(Human Capital)
(คุณมีความรู้
ความสามารถ
อะไรบ้ าง)
- ประสบการณ์
- การศึกษา
- ทักษะ

ทุนทางสังคม
(Social Capital)
(ใครหรื อเครื อข่าย
ใดบ้ างที่คณ
ุ รู้จกั )
- สายสัมพันธ์
- เครื อข่าย
- เพื่อน

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
Positive Psychological
Capital)
(คุณมีศกั ยภาพอย่างไร)
- การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง
- ความหวัง
- การมองโลกในแง่ดี

ภาพประกอบ 2 การขยายตัวของการลงทุนเพื่อความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ที่มา: Luthans, F.; Luthans, K. W.; & Luthans, B.C. (2004). Positive Psychological
Capital: Beyond and Social Capital Business Hori Zons. p. 46.
จากที่ กล่าวข้ างต้ นเกี่ ย วกับแสดงให้ เห็น ถึง ในยุคปั จ จุบันนัน้ มี การนาแนวคิด ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก Positive Psychology มาประยุกต์มากขึ ้น เนื่องจากเป็ นการนาจิตวิทยาเชิงบวกที่
เน้ นการศึกษาโดยกระบวกการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีงานวิจยั มารองรับ และสามารถอ้ างอิงได้ มีแนวทาง
ปฏิบตั ิที่เป็ นตัวอย่างชัดเจนมาประยุกต์ใช้ ในสถานที่ทางาน ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจศึกษา และพัฒนา
เป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ ผู้วิจยั จึงได้ ทาการศึกษาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก โดยเป็ นแนวคิดที่มีการพัฒนาให้ คนมี
ความสุข โดยมีพื ้นฐานมาจากการพัฒนาที่ตนเอง โดยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกนี ้สามารถนาประยุกต์
ให้ เกิดผลประโยชน์ภายในองค์กร เพราะหากพนักงานบริ การโรงแรมมีมุมมอง มีทัศนคติที่ดีแล้ วนัน้
ย่อมก่อให้ เกิดมีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม มีการอุทิตตนเองในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองเพื่อ
องค์กร
3. แนวคิดทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
มาร์ ตนิ ซิลิกแมน กล่าวว่าคนที่มีความสุข ต่างจากคนทัว่ ไป ตรงที่พวกเข้ ามีสมั พันธภาพ
ทางสังคมที่ดีกว่าคนทังไป
้ คือ เป็ นคนชอบเข้ าสังคม และสังคมนันดี
้ ด้วย ซึ่งทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychological capital) สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานเชิงลุกใน
องค์การต่างๆ ในยุคที่จะต้ องมีการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นความไม่มนั่ คง
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ทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อการแข่งขันทางการค้ า (Luthans; et al. 2007) การใช้ คาว่าทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก (Psychological capital: PsyCap) หรื อ (Positive psychological capital: PPC) ก็ได้ นนั ้
การศึกษานี ้จะใช้ ภาษาอังกฤษว่า Psychological capital และคาย่อคือ PsyCap โดย PsyCap นี ้เป็ น
การแสดงถึงแนวโน้ มของแรงจูงใจในตัวมนุษย์ ซึ่งจะมีมากขึ ้นหากมีต้นทุนทางจิตใจในทางบวกมาก
(Luthans; et al. 2007: 542) ซึ่งคาว่า Psychological capital ต่อไปผู้วิจยั จะขอให้ คาว่า ทุนทาง
จิตวิทยาเชิง บวก (Positive psychological capital) เนื่องจากเป็ นตัวแปรทางจิตวิทยา และมี
ความหมายที่แสดงถึงแรงจูงใจทางบวก มีสมรรถภาพทางจิตใจที่ยืดหยุ่น มีสติ และมีพลังใจในทิศ
ทางบวก เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่ดี และทาให้ ประสบกับความสาเร็ จในชีวิต หน้ าที่
การงานทังปั
้ จจุบนั และอนาคต (Luthans; et al. 2007: 549)
จากแนวคิดทุนทางจิตวิยาเชิงบวกของ ลูแทนส์ และคนอื่นๆ (Luthans; et al. 2007)
ประกอบด้ วย ความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy) ความหวัง (Hope) การมองโลก
ในแง่ดี (Optimism) ความยืนหยุ่นทางอารมณ์ (Resiliency) เมื่อรวมทัง้ 4 องค์ประกอบเข้ าด้ วยกัน
เรี ยกว่า Psychological capital หมายความว่า ลัก ษณะและสภาวะจิ ตในทางบวกของบุคคลที่
ประกอบด้ วย (1) ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งการประสบผลสาเร็ จจากการ
ทางานที่ท้าทาย (2) ความหวัง เรี ยกว่า Hope คือมีความพากเพียรพยายามที่จะไปให้ ถึงเป้าหมาย
(3) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็ นการสร้ างความคิดทางบวก เพื่อความสาเร็ จทังในปั
้ จจุบันและ
อนาคต (4) ความยืนหยุ่นทางอารมณ์ Resiliency เมื่อประสบกับปั ญหา หรื อเผชิญกับสถานการณ์ที่
เลวร้ ายก็ยงั คงยืนหยัด และยืดหยุน่ ต่อสู้กบั ปั ญหานัน้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความสาเร็จ
จากตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปรของ ลูแทนส์ และคนอื่นๆ (Luthans; et al. 2007: 10) นันน
้ าไปสู่
การเกิดแนวคิดใหม่คือ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก หรื อ PsyCap ซึ่งแนวคิดของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
มีดงั นี ้
1) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีคณ
ุ ค่ามากกว่าทุนมนุษย์ (PsyCap goes beyond
human capital) คือ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) ไม่ใช่แค่เพียงการ
แสดงให้ เห็นว่าบุคคลมีความรู้ มีทกั ษะ ความสามารถ ที่ได้ จากการศึกษาเล่าเรี ยน การฝึ กอบรม หรื อ
แม้ กระทัง่ จากประสบการณ์ทางานมาแค่นนั ้ แต่เป็ นสิ่งที่บุคคลถูกปลูกฝั ง ถ่ายทอดทางสังคมมาจน
เกิดการแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน เช่นระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ องในการทางาน ก่อเกิดองค์ความรู้ที่อยู่
ภายในตัวของบุคคล (Tacit knowledge) ซึง่ มีความสาคัญมาก
2) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีคณ
ุ ค่ามากกว่าทุนทางสังคม (PsyCap goes beyond
social capital) คือ ทุนทางจิตวิทยาเชิ ง บวก จะแสดงให้ เห็นถึง การมี โอกาสใหม่ๆ มากกว่ามี
ปฏิสมั พันธ์กบั สังคม เครื อข่าย บุคคล องค์การเท่านัน้
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3) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คือสิ่งที่เป็ นแนวคิดเชิงบวก (PsyCap is positive เกิด
จากแนวคิด Positive Psychology ซึ่งเดิมเน้ นความผิดปกติ (Pathology) รวมถึงพยายามจะแก้ ไข
จุดด้ อยของบุคคลโดยที่ไม่ได้ เริ่มต้ นจากศักยภาพเดิมที่เขามีแล้ ว ทาให้ ทนุ ทางจิตวิทยาเชิงบวก เป็ นตัว
สนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรมองค์การ และการบริหารจัดการกับศักยภาพของมนุษย์
4) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คือสิ่งที่มีความเฉพาะตัว (Psycap is unique) คือทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวก จะนาไปสูแ่ นวคิดใหม่ที่เป็ นความเฉพาะตัว แต่อย่างไรก็ตามกรอบโครงสร้ างอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเวลาผ่านไปความเป็ นเอกลักษณ์ของตัวแปรนัน้ (unique)
5) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คือ พืน้ ฐานที่มาจากทฤษฎีและการวิจัย (PsyCap is
theory and research based) คือ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนันอยู
้ บ่ นพื ้นฐานจากทฤษฎีหลายแนวคิด
6) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คือ สิ่งที่สามารถวัดได้ (PsyCap is measurable)
ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนัน้ ได้ มีการศึกษาลักษณะการวัดออกมาในลักษณะแบบประเมินทาง
จิตวิทยา (Psychological assessment) ที่แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมัน่ และความตรงของการวัด
7) ทุนทางจิ ตวิทยาเชิ ง บวก คือ การวัดแบบสภาวะและเป็ นสิ่ง ที่ สามารถพัฒ นา
ปรับปรุงได้ (PsyCap is state-like and therefore open to development) การวัดแบบสภาวะ (statelike) ที่แตกต่างไปจากตัวแปรแบบ trait เช่น บุคลิกภาพ หรื อ ระดับสติปัญญาที่ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงง่าย
การวัดแบบสภาวะ (state-like) หมายถึง การวัดแบบรายงานความคิดเห็นของผู้ตอบ จึงทาให้ สามารถ
พัฒ นาและเรี ยนรู้ ได้ เมื่อพบว่าบุคลากรคนใดที่ ได้ คะแนนจากแบบวัดต่า ซึ่งเหมาะแก่การพัฒ นา
พฤติกรรมการทางานของบุคลากรในองค์การ
8) ทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก คื อ สิ่ ง ที่ จ ะมี ผ ลกระทบอย่า งสูง สุด ต่อ พฤติก รรมที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน (PsyCap is impactful on work-related performance) ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวกจึงมีความสาคัญต่อการนาไปใช้ เพื่อนาไปสู่การเกิดผลลัพธ์ทางบวกของพฤติกรรมองค์กรได้
อย่างแท้ จริง
จากตัวแปรทางจิตวิทยาเชิงบวกทัง้ 4 ตัวแปรย่อยนัน้ มีโครงสร้ างที่นาไปสู่ความสุขของ
การดาเนินชีวิต ซึ่งตามแนวคิดของลูธานส์ และคณะ (Luthans; et al. 2007: 8) ที่ประกอบไปด้ วย 4
องค์ ป ระกอบหลัก ของทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกกล่ า วว่ า บุ ค ลากรในองค์ ก ารจะต้ อ งมี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง มีความหวัง (Hope) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีโดยหวังว่า การมองโลก
ในแง่ดี (Optimism) โดยมองว่าเหตุการณ์หรื อปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น แค่เพียงช่วงระยะเวลาที่สนั ้ และ
มัน ก็ จ ะผ่า นไป รวมทัง้ มี ค วามหยุ่น ตัว ทนทานจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกดัง กล่า ว โดยจะสามารถท านาย
พฤติกรรมทางบวกเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงาน หรื อการทางานได้ เช่น พฤติกรรมการทางานที่ดี ความ
พึงพอใจในงาน มีการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ มีผลผลิตของงานมากขึ ้น มีการคงอยูใ่ นงาน มีความผูกพัน
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ในงาน มีความสุขในการทางาน รวมทังมี
้ คณ
ุ ภาพชีวิตในการทางานที่ดีอีกด้ วย (Luthans; & Youssef.
2004: 143-160)
4. การวัดทุนจิตวิทยาเชิงบวก
ลูธานส์ และคณะ (Luthand; et al. 2007) ได้ สร้ างแบบวัดขึ ้นมาจากแนวคิดแต่ละ
องค์ประกอบทัง้ 4 ตัวแปร ได้ แก่ ความหวัง (Hope) ความยืดหยุ่น การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
และความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy) และได้ ถกู เรี ยกว่า Psychological Capital
Questionnaire หรื อ PCQ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทังหมด
้
24 ข้ อคาถาม โดยมีการให้ คะแนนประมาณค่า 6
ระดับ มีการสร้ างคาถามที่มงุ่ เน้ นไปที่ชว่ งระยะเวลานันๆ
้ และทาการพัฒนาคาถามให้ เข้ ากับบริ บทของ
งานที่ทา ซึง่ ลักษณะของคาถามเป็ นการประเมินที่เรี ยกว่า การปรับตัวของการรู้คิด ซึ่งเป็ นกระบวนการ
ที่ชว่ ยให้ บคุ คลเปลี่ยนกรอบความคิดจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่วิถีทางบวก และยอมรับกับเหตุการณ์
ทางลบที่เกิดขึ ้น (Manne. 2003: 52) จากการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บอยู่ในระดับสูง คือ (α =
0.88–0.89)
ซึ่ง ในการวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย เลื อ กใช้ ม าตรวัด ตามทุน จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกตามแนวคิด
ของลูธานส์ และคณะ (Luthand; et al. 2007) ฉบับเต็มจานวน 24 ข้ อคาถาม (PCQ-24) เนื่องตาก
เป็ นแบบวัดที่มีมาตรฐานและให้ อ้างอิงในงานวิจยั หลายเรื่ อง
5. องค์ ประกอบของทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
ลูธานส์ โยเซฟ และอโวลิโอ (Luthan, Youssef; & Avolio. 2007) ได้ สงั เคราะห์แนวคิด
เรื่ องจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การและได้ แบ่ง
องค์ ประกอบของทุนทางจิ ต วิท ยาเชิ ง บวก (Positive psychological capital) ไว้ ด้ว ยกัน 4
องค์ประกอบดังนี ้
1) ความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy) ความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองที่จะปฏิบตั งิ าน เป็ นการประเมินและประมวลข้ อมูลในความสามารถของตน บุคคลที่มีความ
เชื่อมัน่ ในสมรรถนะของตนสูง จะทาให้ มีทางเลือกในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ ้น และมีความมุ่งมัน่ ในการ
ท างานที่ ท้ า ทาย มี แ รงจูง ใจและความพยายามในการท างานให้ ส าเร็ จ มากกว่ า คนที่ มี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเองต่าและมีความอุตสาหะที่จะเผชิญต่ออุปสรรคและความล้ มเหลว
2) ความหวัง (Hope) ความมุ่งมาดปรารถนาด้ วยความคิดว่าจะบรรลุความสาเร็ จ
โดยปราศจากความรู้ สึกที่สิ ้นหวัง เป็ นภาวะที่สะท้ อนความพยายามของคนที่จะบรรลุเป้าหมายเป็ น
ความเชื่อว่าแผนและแนวทางที่กาหนดมีไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ความหวัง (Hope) มีลกั ษณะเป็ นสอง
มิติ ประกอบด้ วยพลังแห่งความปรารถนา (Will power) และพลังของแนวทาง (Way power)
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3) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็ นการสร้ างความเชื่อความสาเร็ จจะเกิดขึ ้นใน
ปั จจุบนั และในอนาคต
4) ความยืนหยุ่นทางอารมณ์ (Resiliency) เป็ นความสามารถในการปรับตัวและฟื น้
คืนสูส่ ภาพเดิมภายหลังจากการเผชิญปั ญหาความยากลาบาก ความขัดแย้ ง ความล้ มเหลว
จากองค์ประกอบทุนจิตวิทยาเชิงบวกทัง้ 5 องค์ประกอบนันคื
้ อ คุณลักษณะทุนเชิงบวก
ของบุคลากรในองค์การในความสามารถด้ านการก้ าวข้ ามผ่านปั ญหา การมีมมุ มองด้ านบวก การเห็น
คุณ ค่าภายในตนเอง โดยใช้ ความรู้ ด้ านจิ ตวิทยาเชิ ง บวกเป็ นฐานแบ่งต้ นทุนทางจิตวิทยาเชิ งบวก
(Positive psychological capital) เป็ นฐาน อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ ลักษณะที่สามารถวัดได้ พัฒนา บริ หาร
จัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
ยูสเสฟ (Youssef. 2004: 45) ศึกษาบทบาทของความหยุ่นตัวโดยใช้ องค์ประกอบด้ าน
ความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy) ด้ านความหวัง (Hope) และด้ านการมองโลกใน
แง่ดี (Optimism) เป็ นตัวเชื่อมโยงในการส่งเสริ มผลการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในงาน และความยึดมัน่
ผูกพันในงาน โดยใช้ วิธีการวิจยั แบบวิเคราะห์เส้ นทางโดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้บริ หาร 137 คน
พนัก งาน 411 คน ในองค์ ก ารต่า งๆ ผลการศึก ษาพบว่ า สนับ สนุน แบบจ าลองที่ ก าหนดไว้ ว่ า มี
ความสัมพันธ์ ของการรับรู้ ความสามารถของตนเอง ความหวัง (Hope)และความหยุ่นตัวทัง้ ในกลุ่ม
ผู้บริ หาร และบุคลากรทางาน และพบว่ามีความสัมพันธ์ กับผลการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในงาน
ความสุขในการทางาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
เครื อวัลย์ บุญสะเดา ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริ การของ
เจ้ าหน้ าที่บริ การลูกค้ า บริ ษัท แอดวานช์ อินโฟร เซอร์ วิส จากัด ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรด้ านการเข้ า
กับผู้อื่นได้ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการยอมรับสิ่งใหม่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการสื่อสาร
มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริ การโดยรวมของเจ้ าหน้ าที่บริ การลูกค้ าของบริ ษัท แอดวานช์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จากัด อย่างมีนยั สาคัญที่ .001 โดยสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการติดต่อสื่อสารของเจ้ าหน้ าที่ บริ การลูกค้ า
พบว่า เจ้ าหน้ าที่บริ การลูกค้ ามีการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโดยรวมใน
ระดับดีซึ่งเทคนิค หรื อเนื ้อหาที่ใช้ ในการอบรมเจ้ าหน้ าที่คือให้ เจ้ าหน้ าที่บริ การสามารถให้ บริ การด้ วย
ความมัน่ ใจ จึงทาให้ พนักงานสามารถคอยชี ้แนะ และให้ ความกระจ่างในการบริการลูกค้ าได้ อย่างเสมอ
จากผลการวิจัยพบว่า ทัง้ ตัวแปรด้ านความน่าเชื่ อถื อ และการรั บรู้ ความสามารถ
ตนเองในการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ การด้ านความน่าเชื่อถือของเจ้ าหน้ าที่บริ การ
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เนื่องจากพฤติกรรมด้ านความน่าเชื่อถือ คือความสามารถในการทาตามสัญญาที่ให้ ไว้ อย่างถูกต้ อง
สร้ างความน่าเชื่อถือให้ แก่ลกู ค้ า
ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความมัน่ คงทางอารมณ์ และการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการติดต่อสื่อสารด้ านความสามารถในการสื่อ สาร มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริ การด้ านการตอบสนองต่อลูกค้ า คือ มีความเต็มใจที่จะให้ บริ การ รวมทังการบริ
้
การ
อย่างสะดวกรวดเร็วด้ วยความกระตือรื อร้ น และใบหน้ ายิ ้มแย้ มแจ่มใส
ผลการวิจัยพบว่า ด้ านความน่าเชื่ อถื อ และการรั บรู้ ความสามารถตนเองในการ
ติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริการด้ านการให้ ความมัน่ ใจกับลูกค้ า ทังนี
้ ้เนื่องมาจาก
พฤติกรรมการบริ การด้ านการให้ ความมัน่ ใจ คือความสามารถในการบริ การ ทักษะและความรู้ในการ
บริการ รวมทังความสุ
้
ภาพ ให้ เกียรติ และคานึงถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
ซิลิกแมน (Seligman. 1991) ได้ ทาการร่ วมกับบริ ษัทประกันชีวิตเทโทรโพเลียน เป็ น
เวลานาน 5 ปี โดยทาการวิจยั กับพนักงานขายประกันชีวิตของบริ ษัทเมโทรโพเลียน จานวน 200 คน
พบว่าพนักงานขายที่ ม องโลกในแง่ ดีจ ะประสบความส าเร็ จ ในการติดต่อกับลูกค้ า และมี ยอดขาย
ประกันมากกว่าพนักงานที่มองโลกในแง่ร้าย โดยพนักงานขายที่มองโลกในแง่ดีระดับสูงจะขายประกัน
ได้ มากกว่าพนักงานที่มองโลกในแง่ร้ายถึง 88 เปอร์ เซ็นต์
ซูเจน (Syjan. 1999) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการมองโลกในแง่ดี และความสามารถ
ในการปรับตัวของบุคคล ลักษณะของการวิจยั เป็ นการรวมรวมงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้ องกับการ
มองโลกในแง่ดีเพื่อที่จะพัฒนา และปรับปรุ งความสามารถของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า การมองโลก
ในแง่ดีทาให้ บุคคลเรี ยนรู้ เป้าหมายต่างๆ ในชีวิตและพร้ อมที่จะปรับตัวให้ บริ การลูกค้ า ปรับตัวให้ เข้ ากับ
หัวหน้ างาน และสนับสนุนการทางานของเพื่อนร่วมงาน
วรัญญา แดงสนิท และ ดวงกมล ไตรวิจิตร (2557) ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) และความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู โดยมีความยึดมั่นผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยทาการศึกษากับครู ที่สอน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาและมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครจานวน 534 คน จากผลการวิจยั พบว่า ทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อความยึด
มัน่ ผูกพันในงาน และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และอิทธิพลทางอ้ อมในทิศทางบวกต่อความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ านผ่านความยึดมัน่ ผูกพันในงาน แสดงให้ เห็นว่า หากครูมีทนุ ทางจิตวิทยาเชิงบวก
สูงจะส่งผลทาให้ ครูมีความยึดมัน่ ผูกพันในงาน และความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านสูง
ซานโธเปาโล และคณะ (Xanthopoulou; Bakker; Demerouti; & Schaufeli. 2009) ได้
อธิ บายความเกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ ระหว่างอารมณ์ เชิงบวกกับความผูกพันว่าพนักงานที่อยู่ในสภาวะที่
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เกี่ยวข้ องกับอารมณ์เชิงบวกอย่างเช่น ความผูกพันในงานนัน้ มักจะเกิดการสร้ างทุนเฉพาะส่วนบุคคล
(เช่น ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง และการมองในแง่ดี) และทุนทางด้ านจิตสังคม พนักงาน
ที่ มี ค วามผูก พัน ไม่ใ ช่แ ค่จ ะมี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี กับ ตัว เองเท่า นัน้ แต่พ วกเขาจะขับ เคลื่ อ นสิ่ ง ที่ ดี ๆ ไป
สนับสนุนเพื่อนร่ วมงาน เปิ ดรับข่าวสารข้ อมูล และผลสะท้ อนกลับจากงาน รวมถึงสร้ างโอกาสในการ
ทางานอีกด้ วย
ผู้วิจัยได้ ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องข้ างต้ นแล้ วนัน้ ผู้วิ จัยสามารถสรุ ปได้ ว่า
พนักงานบริ การโรงแรมที่มีทุนจิตวิทยาเชิงบวก จะสามารถแสดงให้ เห็นถึงความไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค
ต่างๆ ที่ตนเองนันเผชิ
้ ญอยู่ จนก่อให้ เกิดผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทุ่มเทต่องาน
ของตนเองจนก่อให้ เกิดความผูกพันในงานได้ ซึ่งคุณภาพการบริ การ (Service Quality) จะมีคณ
ุ ภาพดีนนั ้
พนักงานบริ การต้ องมีคณ
ุ ลักษณะเชิงบวกที่พึ่งจะมีในการบริ การเพื่อเป็ นการแสดงถึงความสามารถ
ด้ านการก้ าวข้ ามผ่านปั ญหา การมีมุมมองด้ านบวก และการเห็นคุณค่าภายในตนเองหากพนักงานมี
คุณ สมบัติดัง กล่าวแล้ วนัน้ ย่อมไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคปั ญหาต่างๆ ที่ ต้องเผชิ ญเมื่ อเจอกับปั ญหา
ระหว่างการปฏิบตั งิ านบริการโรงแรม และฝ่ าฟั นปั ญหาจนพบกับความสาเร็ จในหน้ าที่การงานได้ อย่าง
แน่นอน ซึ่งสอดคล้ องกับ วิจิตร ศรี สพุ รรณ (2551) ได้ กล่าวไว้ ว่า หากองค์กรมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรให้ มีทนุ ทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) เป็ นมิติใหม่ของการพัฒนา
บุคลากรที่จะเป็ นปั จจัยความสาเร็ จในการพัฒนาองค์การในเชิงบวก ให้ บุคลากรปฏิบตั ิงานได้ อย่าง
เต็มประสิทธิภาพของตนเอง มีความกระตือรื อร้ น รักและผูกพันต่อองค์การ
นอกจากนี จ้ ากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ตัว แปร
ลักษณะส่วนบุคคลอย่างทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ การโรงแรม
ผู้วิจยั พบว่า ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีความสาคัญต่อการแสดงออกถึงผลการปฏิบตั ิงาน (Xanthopoulou;
Bakker; Demerouti; & Schaufeli. 2009; Youssef. 2004; Seligman. 1991; Syjan. 1999; วิจิตร
ศรี สพุ รรณ. 2551; วรัญญา แดงสนิท; และ ดวงกมล ไตรวิจิตร. 2557) แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นการแสดงออกถึ
้
ง
ผลงานที่ดีได้ นนอาจจะต้
ั้
องอาศัยตัวแปรสภาพแวดล้ อมในการทางานเข้ ามามีส่วนรับรู้ ของพนักงาน
บริ การโรงแรมด้ วย อย่างเช่น บรรยากาศองค์การ (Organization Climate)เพื่ อเป็ นการศึกษาถึง
สภาพแวดล้ อมในการทางานขององค์การที่สามารถส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมต่อการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ การโรงแรม (Litwin; & Stringer. 1968; Roderic Gray. 2007; Steers; & Porter.
1983; Brown; & Moberg. 1980)

21

ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์ การ (Organization Climate)
1. ความหมายบรรยากาศองค์ การ (Organization Climate)
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้ มากมาย ผู้วิจยั จึงรวบรวมนิยาม
ของบรรยากาศองค์การที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ฮาลป และครอฟท (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2551: 104 อ้ างอิงจาก Halpin; &
Croff .1966;) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่า บรรยากาศองค์ ก าร (Organization Climate) หมายถึ ง
สภาพแวดล้ อมขององค์กร ซึ่งรับรู้โดยบุคลากรในองค์กรทังทางตรงและทางอ้
้
อม และมีอิทธิพลต่อการ
จูงใจ และการปฏิบตั งิ านในองค์กร
เดสเลอร์ (Dessler. 1976) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่าบรรยากาศองค์การ (Organization
Climate) หมายถึง ความเข้ าใจหรื อการรับรู้ที่บคุ คลที่ตอ่ ประเภทขององค์กรที่เขากาลังทางานอยู่ และ
ความรู้ สึกของเขาที่ต่อองค์กรในแง่ ของความเป็ นตัวของตัวเอง การเปิ ดโอกาส โครงสร้ าง การให้
ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ ความอบอุน่ และการให้ การสนับสนุน
ลิทวิน และสติงเกอร์ (Litwin; & Stringer. 1968) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า บรรยากาศ
องค์การ (Organization Climate) คือ องค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมและขององค์กร ซึ่งรับรู้ โดย
บุคคลที่ทางานในองค์การทังโดยตรงและทางอ้
้
อม มีอิทธิพลจูงใจ และพฤติกรรมการทางานในองค์กร
สตริ งเกอร์ (Srtinger. 2002) ได้ กล่าวว่าบรรยากาศองค์การหมายถึง การรับรู้ ถึง
สภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการปฏิบตั งิ านซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนคติ ค่านิยม ของคนในองค์การที่แสดง
ออกมาจากความรู้สกึ หรื อการรับรู้ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมโดยที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ รวมทังกระบวนการต่
้
างๆ ในองค์การ
โรเดริ ค เกรย์ (Roderic Gray. 2007) ได้ ให้ คานิยามไว้ ว่า บรรยากาศองค์การ
(Organization Climate) หมายถึง การที่พนักงานมองว่าองค์การปฏิบตั ิต่อพนักงานหรื อจัดการกับ
พนักงานและสิ่งแวดล้ อมต่างๆ อย่างไร วิธีการปฏิบตั ิและวิธีการจัดการนันส่
้ วนใหญ่อยู่ภายใต้ อิทธิพล
ของผู้บริหาร
ไฮมาน สกอต และคอนเนอร์ (ศิริวรรณ กิติเวชกุล . 2539 อ้ างอิงจาก Haiman,
Scott; & Connor. 1985: 455.) ได้ ให้ ความเห็นว่า บรรยากาศองค์การ (Organization Climate) คือ
บรรยากาศที่ มี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ โดยเชื่ อว่า สามารถสร้ างสรรค์ขึน้ และ
ปรับปรุงได้ โดยหัวหน้ า เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจ สอดคล้ องกับความต้ องการของคนในองค์การ และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
จากคานิยามที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ ต่างมีเนื ้อหาที่มีแนวทางเดียวกัน คือ สภาพแวดล้ อม
ต่างๆ ภายในองค์การที่ พนักงานบริ การสามารรับรู้ได้ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
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และพฤติกรรมการทางานของตนเอง อาทิเช่น การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานบริ การได้ แสดงความคิดเห็น
หรื อให้ อานาจได้ อย่างอิสระในการทางาน มีความชัดเจนในการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบ องค์การ
มีความชัดเจนในการให้ รางวัล พนักงานบริ การมีความรู้ สึกได้ ถึงการสนับสนุนจากภายในองค์การ
รวมถึงมีการส่งเสริมให้ โอกาสในการก้ าวหน้ าในหน้ าที่ก ารงาน และลักษณะของนโยบายมีมาตรฐานที่
ชัดเจน
2. ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษาบรรยากาศองค์ การ (Organization
Climate)
การศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศ เริ่ มเป็ นรู ปเป็ นร่ างในปี พ.ศ. 2473 โดย เลวิน (อ้ างอิงใน
ปิ ยะ ทรัพย์สมบูรณ์. 2545) ซึง่ เรี ยกชื่อว่า บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological climate) ทังนี
้ ้เพื่อ
ศึกษาและอธิ บายถึงความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลกับแรงกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้ อม เลวิน (Lewin) กล่าวว่าการที่จะอธิบายจิตวิทยาให้ เจาะจงได้ นนั ้ ต้ องคานึงถึง เป้าหมาย
แรงกระตุ้น ความต้ องการ ความสัมพันธ์ ทางสังคม ซึ่งเหมือนกับลักษณะของบรรยากาศ ซึ่งต่อมา
เลวิน (Lewin) ลิพพิตต์ (Lippitt) และ (White) พยายามศึกษาและทาให้ บรรยากาศองค์การเป็ นความจริ ง
ที่พิสูจน์ และทดลอง (Empirical reality) โดยการทดลองผลกระทบจากพฤติกรรมผู้นา 3 แบบ ซึ่ง
ก่อให้ เกิดบรรยากาศองค์การต่างๆ ขึน้ ได้ แก่ บาทบาทผู้นา แบบเผด็จการ ประชาธิปไตย และตาม
สบายมโนทั ศ น์ ข อง เลวิ น (Lewin) เกี่ ย วกั บ บรรยากาศองค์ ก ารเชื่ อ ว่ า บรรยากาศองค์ ก าร
(Organization Climate) คือ องค์ประกอบสาคัญ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างบุคคล (P) กับสิ่งแวดล้ อม (E)
เข้ าด้ วยกันโดยเสนอรูปแบบของความสัมพันธ์ ไว้ ดงั นี ้
B = f (P,E)
เมื่อ B คือ พฤติกรรมของบุคคล (Behavior)
F คือ ฟั งก์ชนั (Function)
P คือ บุคคล (Person)
E คือ สิ่งแวดล้ อม (Environment)
จากรู ปความสัมพันธ์ ของ เลวิน (Lewin) แสดงให้ เห็นว่าพฤติกรรมจะเกี่ยวข้ องกับบุคล
และสิ่งแวดล้ อม ดังนันการประเมิ
้
นผลบรรยากาศองค์การจึงต้ องวัดทังทางด้
้
านลักษณะของบุคคล คือ
ลักษณะบรรยากาศองค์การ (Organization Climate) หลังจากนันในปี
้
พ.ศ. 2481 เมอเรย์ (Murry)
ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ (Organization Climate) และมีความเห็นสอดคล้ องกับมโนทัศน์
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ของเลวิน (Lewin) โดย เมอเรย์ (Murry) กล่าวถึงพฤติกรรมว่าเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลกับสิ่งแวดล้ อม ตามแนวคิดของทฤษฎี เมอเรย์ (Murry) นันถื
้ อว่าความกดดันทางสิ่งแวดล้ อม
เป็ นตัวแปรทางสถานการณ์ ภายนอก ซึ่งคู่กับความต้ องการทางบุคลิกภาพภายใน และพฤติกรรมที่
แสดงออกเป็ นองค์กอบ ซึ่งเหมาะสมกันระหว่างความต้ องการและความกดดัน ต่อมาอีก 1 ปี พ.ศ.
2482 บรันสวิด (Brunswik) ได้ พยายามที่จะอธิบายมโนทัศน์พื ้นฐานเรื่ องบรรยากาศองค์การให้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น ด้ วยการให้ ความสนใจถึงเรื่ องที่เกี่ยวกับลักษณะบรรยากาศ จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
บุคคล (อ้ างอิงจาก ปิ ยะ ทรัพย์สมบูรณ์. 2545)
จากความเป็ นมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า บรรยากาศองค์ ก ารเป็ นตัว แปรหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญที่สามารถสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ การได้ ไม่ว่าองค์การนันจะ
้
เป็ นองค์การประเภทใดก็ตาม ซึ่งผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศ
ภายในองค์การให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากพนักงานบริ การที่ปฏิบตั ิงานอยู่ภายใต้ องค์การ
นัน้ มีการดูแล ควบคุมตามแบบโครงสร้ างขององค์การ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้ อมภายใน
องค์ การทัง้ ที่ สัม พันธ์ ไ ด้ ก็ดี หรื อไม่ส ามารถสัม พันธ์ ไ ด้ ก็ดี แต่พ นัก งานบริ ก ารสามารถรั บรู้ ได้ ด้ว ย
ความรู้ สึก มี ผ ลกระทบต่อพนัก งานบริ การและองค์ การ ซึ่ง องค์ ประกอบเหล่า นี ้ ผู้วิ จัยขอเรี ย กว่ า
บรรยากาศองค์การ (Organization Climate) ตัวแปรที่เป็ นส่วนหนึ่งของความรู้สึก ความเข้ าใจ และ
การรับรู้ของพนักงานบริการภายในองค์การที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมในการทางานทังทางตรงและทางอ้
้
อม
ที่เป็ นแรงผลักดันที่สาคัญอีกหนึ่งตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
ภายในองค์การ
3. แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์ การ (Organization Climate)
บรรยากาศองค์การมีบทบาทสาคัญต่อการรับรู้ ในทุกระดับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ การโรงแรม เป็ นตัวแปรเชื่อมโยงระหว่างลักษณะที่มองเห็นได้ ขององค์การเช่นโครงสร้ างกฎเกณฑ์
แบบความเป็ นผู้นาและพฤติกรรมของผู้ปฏิบตั งิ านเป็ นต้ นบรรยากาศองค์การจะเป็ นความรู้สึกของการ
ปฏิบตั ิงานต่อลักษณะที่มองเห็นได้ ขององค์การจะมีอิทธิพลต่อการกาหนดพฤติกรรม ต่อทัศนคติของ
พนักงานบริ การ (Litwin; & Stringer. 2002: 65; Steers; & Porter. 1983: 365 ) และเป็ นตัวแปร
สาคัญในการกาหนดพฤติกรรมของพนักงานบริ การ ความสาเร็ จขององค์การส่วนหนึ่งย่อมขึ ้นอยู่กับ
บรรยากาศองค์การซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการทางานทาให้ องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้บริ หารจึงควรเล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริ หารบรรยากาศองค์การ (Organization Climate)
(วิภาวี มหารักขกะ. 2550: 29-30) นอกจากบรรยากาศองค์การจะมีส่วนในการกาหนดพฤติกรรมของ
พนักงานบริ การในองค์การแล้ ว บราวน์ และโมเบิอร์ ก (Brown; & Moberg. 1980: 420) ให้ ความเห็น
ว่า บรรยากาศองค์ ก ารยัง มี ส่ว นในการวางรู ป แบบความคาดหวัง ของพนัก งานบริ ก ารโรงแรมต่อ
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องค์ประกอบต่างๆ ขององค์การซึง่ จะช่วยกระตุ้นให้ มีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์การ และความพอใจที่จะอยู่ใน
องค์ ก ารดัง นัน้ หากต้ อ งการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง หรื อ พัฒ นาองค์ ก รแล้ ว สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณา
เปลี่ยนแปลงก่อนอื่นคือบรรยากาศองค์การ เพราะบรรยากาศองค์การได้ รับการสัง่ สมมาจากความ
เป็ นมาของวัฒนธรรม รวมถึงกลยุทธ์ ขององค์การตังแต่
้ อดีต ตามแนวคิดของบราวน์ และโมเบิอร์ ก
สอดคล้ องกับ สตริ งเกอร์ (Stringer. 2002) ที่ให้ ความสาคัญของบรรยากาศองค์การว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ต่อการรับรู้ของพนักงานบริการในการกระตุ้นให้ เกิดการปฏิบตั งิ านที่ดีตอ่ องค์การ บรรยากาศองค์การมี
ความสัม พันธ์ กับพนักงานบริ การที่ ทางานอยู่ในองค์การ ซึ่งบรรยากาศที่ดีจะมี ส่วนในการจูงใจให้
พนัก งานบริ ก ารเกิ ด พลัง ในการที่ จ ะปฏิ บัติ ง านให้ บ รรลุเ ป้ าหมายได้ ต ามที่ ก าหนดไว้ และยัง มี
ความสาคัญต่อผู้บริหารในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศภายในองค์การให้ เหมาะสมต่อ
การปฏิบตั งิ านบรรยากาศองค์การยังมีส่วนสาคัญในการช่วยให้ พนักงานบริ การสามารถบริ การอย่างมี
คุณภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั สรุปได้ ว่าบรรยากาศองค์การจะมีความสาคัญด้ านการ
บริหารจัดการทังต่
้ อผู้บริหารและพนักงานบริการภายในองค์การเป็ นอย่างมาก พร้ อมทังยั
้ งมีผลต่อการ
จูงใจในการปฏิบตั ิงาน และความพึงพอใจในงานที่ได้ รั บมอบหมายด้ วย หากผู้บริ หารมีการคานึงถึง
ความสาคัญในเรื่ องนี ้แล้ วนามาประยุกต์ใช้ กับการบริ หารจัดการที่มีการปรับเปลี่ยนให้ ทนั ยุคทันสมัย
แบบผสานกลมกลืนตลอดเวลาก็จะทาให้ โรงแรมนันมี
้ ความยืดหยุ่นทาให้ เกิดผลดีตอ่ พนักงานบริ การ
รวมถึง กับผู้บริ หารที่ ทางานร่ วมกัน โดยต่างฝ่ ายต่างรู้ ถึง ความต้ องการ และความพึง พอใจต่อกัน
ท้ ายสุดย่อมทาให้ เป้าหมายขององค์การประสบความสาเร็จ
4. การวัดบรรยากาศองค์ การ
ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาตามแนวคิดของ ดูบริ น (Dubrin. 1984) ซึ่ง ผู้วิจัยได้ ดัดแปลง
แบบสอบถามของ รัชนู เรื องโอชา (2554) ซึ่งได้ แปลและพัฒนาแบบสอบถามวัดการรับรู้ บรรยากาศ
องค์การจากงานวิจยั ของ มิคเคลเซน และกอนฮัง (Mikkelsen; & Gronhaung. 1999); กริ ฟฟิ น
(Griffin. 2006); มอยนิฮาน และแพนเดย์ (Moynihand; & Pandey. 2007); คิม และไรท์ (Kim; &
Wright. 2007) ตามแนวคิดของดูบริน (Dubrin. 1984) ประกอบด้ วย 6 ด้ าน คือ
1) ด้ านการมีสว่ นร่วม (Involvement)
2) ด้ านโครงสร้ าง (Structure)
3) ด้ านการให้ รางวัล (Reward)
4) ด้ านการสนับสนุน (Support)
5) ด้ านความเจริญก้ าวหน้ า (Opportunity for advancement)
6) ด้ านการควบคุม (Control)
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5. องค์ ประกอบของบรรยากาศองค์ การ (Organization Climate)
ดูบริ น (Dubrin. 1984: 127-129; อ้ างถึงใน สิมาภา จันทร์ หอมกุล. 2552) ได้ แบ่ง
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การไว้ 6 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านการมีส่วนร่ วม (Involvement) หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานบริ การ
สามารถแสดงความคิดเห็น หรื อ ใช้ อานาจได้ อย่างอิสระในการทางาน โอกาสในการเข้ าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในการทางาน
2) ด้ านโครงสร้ าง (Structure) หมายถึง ความชัดเจนในการกาหนดหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ และขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ าน ตลอดจนวิธีการในการสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์การ
3) ด้ า นการให้ รางวัล (Reward) หมายถึ ง องค์ ก ารมี ค วามชัด เจนและความ
เหมาะสมในการให้ รางวัล ผลตอบแทน มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ มีความ
ยุตธิ รรม ตลอดจนการที่บคุ ลากรรับรู้วา่ ตนจะได้ รับรางวัลตอบแทนเมื่อมีผลการปฏิบตั งิ านที่ดี
4) ด้ านการสนับสนุน (Support) หมายถึง ความรู้ สึกที่เป็ นมิตรภายในองค์การการ
ยอมรับ ให้ ความร่ วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน ทังจากผู
้
้ บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน
5) ด้ า นความเจริ ญ ก้ า วหน้ า (Opportunity for advancement) หมายถึ ง การ
ส่งเสริ มให้ พนักงานบริ การมีโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน การจัดให้ มีการฝึ กอบรม และพัฒนา
ความรู้ความสามารถ รวมทังการสนั
้
บสนุนให้ บคุ ลากรใช้ แนวคิด และวิธีการใหม่ๆ ในการทางาน
6) ด้ านการควบคุม (Control) หมายถึง ลักษณะของนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่องค์การกาหนดขึ ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานบริการในองค์การให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
ตลอดจนมาตรฐานในการทางานที่องค์การกาหนดขึ ้นเพื่อให้ บคุ ลากรมีการปรับปรุงและการพัฒนาผล
การปฏิบตั งิ านให้ ได้ ผลดี
จากองค์ ป ระกอบของบรรยากาศองค์ ก ารทั ง้ 6 ด้ านนั น้ คื อ องค์ ป ระกอบของ
สภาพแวดล้ อมต่างๆ ภายในองค์การที่บคุ ลากรในองค์การสามารถรับรู้ทงได้
ั ้ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมซึ่ง
มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการทางานของตนเองอาทิเช่น การเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลการได้ แสดง
ความคิดเห็นหรื อให้ อานาจได้ อย่างอิสระในการทางาน มี ความชัดเจนในการกาหนดหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ องค์การมีความชัดเจนในการให้ รางวัล บุคลากรมีความรู้สึกได้ ถึงการสนับสนุนจากภายใน
องค์การ รวมถึงมีการส่งเสริ มให้ โอกาสในการก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และลักษณะของนโยบายมี
มาตรฐานที่ชดั เจน
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวกับบรรยากาศองค์ การ (Organization Climate)
นิณี บุณยฤทธานนท์ (2547) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างบรรยากาศองค์การและ
ความผูกพันในงานของพนักงานประจาที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษัทเอกชน ซึ่งดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาพูน จานวน 401 คน พบว่าบรรยากาศองค์การมี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความผูก พัน ในงาน (Work Engagement) อย่างมี นัย ส าคัญ โดย
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรด้ านเอกลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความผูกพัน
ในงาน (Work Engagement) มากที่สุดได้ ทาการศึกษาพบว่า เมื่อพนักงานมีการรับรู้ บรรยากาศ
องค์การอยู่ในระดับที่ดีก็จะมี ความผูกพันในงาน (Work Engagement) สูงตามไปด้ วยอาจเป็ นอีกหนึ่ง
ปั จจัยที่ส่งผลให้ พนักงานบริ การโรงแรมมีการปฏิบตั ิอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง เพราะพนักงาน
บริ การทุกคนนันสามารถรั
้
บรู้บรรยากาศขององค์การได้ อย่ างแน่นอน ซึ่งถ้ าหากบรรยากาศในองค์การ
ตรงตามความต้ องการของพนักงานบริ การไม่ว่าจะสิ่งแวดล้ อมขององค์การเอื ้ออานวยในการทางาน
ของพนักงานบริ การแล้ วนัน้ และพนักงานคนๆ นันก็
้ สามารถรับรู้ ถึงบรรยากาศขององค์การได้ เป็ นไป
ในทางดีตรงกับลักษณะของตนเอง พนักงานคนนัน้ ก็จะมีการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนเองอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ เพื่อให้ ตรงตามเป้าหมายขององค์การที่ได้ ตงไว้
ั ้ วัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช (2539) ได้
กล่ า วไว้ ว่ า สิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมในการท างาน กล่า วคื อ หาก
ผู้ปฏิบตั งิ านพอใจในสภาพแวดล้ อมของหน่วยงานที่ต นทางานอยู่แล้ ว เขาจะรู้สึกพอใจที่จาทางานนัน้
อย่างเต็มความสามารถจนทาให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สดุ
จากเอกสารงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น นัน้ ผู้วิ จัย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า บรรยากาศใน
องค์การเป็ นอี กหนึ่ง ตัวแปรที่ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานของบุคลากรในองค์การได้
เพราะฉะนันผู
้ ้ บริ หารในองค์การควรมีการใส่ใจในบรรยากาศขององค์การด้ วยเพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึ ้นตามความต้ องการของบุคลากรในองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ เฮลริ เจล และสโลคัม (Hellriegel;
& Slocum. 1974) ที่มีความเห็นว่า ผู้บริ หารทุกคนควรให้ ความสาคัญต่อบรรยากาศขององค์การ
เพราะบรรยากาศองค์การจะช่วยให้ นกั บริ หาร วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้จะเป็ นการ
เสนอหรื อสนองบรรยากาศที่ ส ร้ างเสริ ม ความพึง พอใจของผู้ปฏิ บัติง านแล้ ว จะช่ว ยให้ องค์ การมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น แล้ วจะบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ เร็วขึ ้น
ในงานวิจยั ในครัง้ นี ้ นอกจากผู้วิจยั จะสนใจศึกษาถึงตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลอย่างทุน
จิตวิทยาเชิงบวกและภายนอกคือบรรยากาศองค์การแล้ ว ผู้วิจยั ยังมีความสนใจที่จะทาการศึกษาถึงตัว
แปรเพิ่มเติม โดยทาการศึกษาความผูกพันในงาน (Work Engagement) เป็ นตัวแปรส่งผ่าน เพื่อ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสอง
้
และเป็ นการช่วยในการทาความเข้ าใจให้ มีมากยิ่งขึ ้น เมื่อ
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พนัก งานที่ มี ค วามผูก พันในงาน (Work Engagement) แล้ ว นัน้ สามารถแสดงถึ ง ความตัง้ ใจ
กระตือรื อร้ นในการทางาน และมีความทุ่มเทเพื่อองค์การอย่างเต็มกาลังความสามารถ (Schaufeli; &
Bakker. 2010; Schaufeli; & Salanova. 2007; Xanthopoulou. 2009; จันทนา ลี ้รุ่งเรื องพร. 2552)

ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันในงาน (Work Engagement)
1. ความหมายความผูกพันในงาน (Work Engagement)
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของความผูกพันในงาน (Work Engagement) ไว้ มากมาย
ผู้วิจยั จึงรวบรวมนิยามของความผูกพันในงาน (Work Engagement) ที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ฮาร์ เตอร์ ชมิดช์ และฮาเยส (Harter, Schmidt; & Hayes. 2002) ให้ ความหมาย
ความผูก พัน ในงานว่ า คื อ ความยึ ด มั่น ผูก พัน และความพึ ง พอใจของแต่ล ะบุค คล และความ
กระตือรื อร้ นในการทางาน
Development Dimensions International (DDI) (Schaufeli; & Bakker. 2010)
อธิบายว่า ความผูกพันในงาน คือการที่พนักงานมีความคิด และความเชื่อในค่านิยม และเป้าหมาย
ขององค์กร มีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของร่วมกับองค์กร และยินดีที่จะกระทาสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากหน้ าที่เพื่อ
องค์กร และปรารถนาจะอยูก่ บั องค์กร
เมชี่ และชไนเดอร์ (Macey; & Schneider. 2008) ให้ ความหมายว่า ความผูกพันในงาน
จะเกิดขึ ้นเมื่อพนักงานมีความรู้สกึ ถึงอารมณ์ทางบวกที่มีตอ่ งานของพวกเขา รู้สึกว่างานของพวกเขามี
ความหมายต่อตนเอง ทังยั
้ งรู้สึกว่าสามารถบริ หารจัดการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมากมายได้ และ
มีความหวัง (Hope) เกี่ยวกับงานของตนเองในอนาคต
ซูเฟลิ และซาลาโนวา (Schaufeli; & Salanova. 2007) กล่าวว่า ความผูกพันในงาน
สามารถอธิบายได้ โดยลักษณะของการมีพลังงานในระดับสูง มีความขยันขันแข็ง มีความทุ่มเทในการ
ทางาน มี ความกระตือ รื อร้ นขณะทางาน มี ค วามรู้ สึกเป็ นอันหนึ่ง อันเดียวกันกับงาน หรื อมี ความ
หมกมุน่ ในกิจกรรมการทางาน
ซูเฟลิ และเบคเคอร์ (Schaufeli; & Bakker. 2004) ให้ ความหมายว่าเป็ นสภาวะทาง
จิตใจในเชิงบวกที่เกี่ยวข้ องกับงาน ความผูกพันในงานไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ ้นเพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวแล้ ว
หายไปหรื อเกิดกับเหตุเฉพาะเจาะจงใดๆ แต่ความผูกพันในงานเป็ นสภาวะมีความคงทน และเกี่ยวข้ อง
กับความรู้สกึ และการคิดที่มีตอ่ สิ่งของ เหตุการณ์ ผู้คน หรื อพฤติกรรมโดยทัว่ ไป
จากความหมาย และคานิยามที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ ต่างมีเนื ้อหาที่มีแนวทางเดียวกัน คือ
การที่บคุ ลากรมีความผูกพัน และยึดมัน่ ในการทางาน และทุ่มเทกาลังของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็ จ
ตามจุดประสงค์ขององค์การอย่างเต็มกาลังความสามารถของตนเอง
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2. ความเป็ นมาและความสาคัญของความผูกพันในงาน (Work Engagement)
ความผูกพันในงานเป็ นแนวความคิดทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) โดย
Kahn (1990: 694) ผู้ซึ่งเป็ นนักจิตวิทยาบุคคลแรกที่ให้ แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพัน ในงาน โดยระบุว่า
พนักงานที่มีความผูกพันในงานจะปฏิบตั ิตามบทบาทที่ตนได้ รับอย่างเต็มที่ทงทางด้
ั้
านร่ างกาย การรู้ คิด
และอารมณ์ ซึ่งมองคุณ สมบัติทางด้ านดีของมนุษย์ โดยเป็ นการมองที่ จุดเด่น ความเข้ มแข็ง และ
ความสาเร็จของมนุษย์ ซึง่ เป็ นแนวคิดใหม่ที่ได้ รับความนิยมในการศึกษายุคปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก และ
แพร่ หลาย ซึ่งความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรที่ ทาให้ เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้ าง และ
ลูกจ้ าง กล่าวคือ ถ้ าพนักงานเกิ ดความผูกพันในงานแสดงว่าพนักงานย่อมได้ รับการดูแลที่ ดีจ าก
องค์การ มีความสุขในการทางาน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ย่อมส่งผลต่อการดาเนินการขององค์การด้ วย (Bakker,
Demerouti; & Verbeke. 2004: 83-104; Salanova, Agut; & Perio. 2005: 1217-1227)
ผู้วิจยั ได้ ทาการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ ผู้วิจยั สรุปได้ ว่า
ความผูกพันในงาน (Work engagement) มีการศึกษามาเมื่อไม่นานมานี ้ แต่ทว่าได้ รับความนิยมเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะในองค์การต่างๆ ซึ่งความผูกพันในงานของพนักงานบริ การโรงแรม เป็ นการ
มุ่งเน้ นให้ พนักงานโรงแรมในองค์การมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง มีความรู้สึกผูกพันในงาน
มีสภาวะความรู้สกึ ทางบวกที่เกี่ยวข้ องกับงาน มีความสุขในการทางาน ซึ่งจะเป็ นผลให้ มีอตั ราการขาดงาน
และอัตราการลาออกที่ลดลง และปฏิบตั งิ านอย่างเต็มกาลัง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งตรง
ตามแนวคิดของ ซูเฟลิ และเบคเคอร์ (Schaufeli; & Bakker) ที่อธิ บายว่าความผูกพันในงานเป็ น
สภาวะทางจิตใจที่มีตอ่ งาน ซึง่ สภาวะนันเกิ
้ ดจากการรู้สกึ และการคิด ในเชิงบวกที่มีตอ่ งาน และแสดง
ออกมาเป็ นพฤติกรรมในที่สุด ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเลือกทาการศึกษาความผูกพันในงานตามแนวคิดของ
ชอฟเฟลิ และเบคเคอร์ (Schaufeli; & Bakker)
3. แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันในงาน
นักจิตวิทยาจานวนมากทาการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพัน ซึ่งจากัด ความผูกพันในงาน
(Work Engagement) เป็ นสภาวะทางจิตใจเชิงบวกที่มีความสัมพันธ์ กับหน้ าที่การงาน โดย คานห์
(Kahn. 1990) เป็ นบุคคลแรกที่ริเริ่ มแนวคิดความผูกพันในงาน (Work Engagement) โดยชี ้ให้ เห็นว่า
พนักงานที่มีความผูกพันในงาน (Work Engagement) จะมีการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ทงั ้
ด้ านร่างกาย การรู้คิด และอารมณ์ ซึ่งต่อมานักวิชาการหลายท่านอย่าง มาสลาช ชอยฟี ลิ และคณะ
(Schaufeli; et al. 2002) ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่าความผูกพันในงาน (Work Engagement) เป็ นสภาวะ
ทางจิตเชิงบวกที่มีความสัมพันธ์กบั งาน นอกจากนี ้ ซูเฟลิ และเบคเกอร์ (Schaufeli; & Bakker. 2004:
295) ได้ กล่าวเพิ่มเติมไว้ ว่าความผูกพันในงาน (Work Engagement) ว่าเป็ นสภาวะทางจิตใจด้ าน
อารมณ์ และความคิดในเชิงบวกที่มีต่องาน ซึ่งมีความคงทน ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดย
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ไม่ให้ เกิดขึน้ เฉพาะกับวัตถุ สถานการณ์ ตวั บุคคลหรื อพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง บุคคลที่มี ความ
ผูกพันในงาน (Work Engagement) จะเป็ นคนที่มีความขยันขันแข็งในการทางาน มีความพยายาม ไม่
ย่อท้ อต่ออุปสรรค (Vigor) มีความทุ่มเทในการทางาน กระตือรื อร้ นเสมอ โดยมองว่างานเป็ นสิ่งที่มี
ความมาสาคัญและท้ าทาย มีความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการทางาน (Dedication) จิตใจ
จดจ่ออยูก่ บั การทางาน จนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว และไม่สามารถแยกตนเองออกจากงานได้
(Absorption)
กล่าวสรุ ปได้ ว่า พนักงานบริ การที่มี ความผูกพันในงาน (Work Engagement) จะเป็ น
บุคคลที่มีความกระตือรื อร้ นในการทางาน ทุ่มเท่แรงกายแรงใจอย่างเต็มกาลัง และรู้สึกถึงการซึมซับในงาน
จนก่อให้ เกิดความผูกพันในงาน (Work Engagement) ของตนเอง คือเป็ นบุคคลที่มีสภาวะจิตใจ
เชิงบวกในการทางาน หรื อมีความรู้สกึ ที่สนุกในการปฏิบตั งิ าน
4. การวัดความผูกพันในงาน
ชอฟเฟลิ และคณะ (Schaufeli; et al. 2002) ได้ มีการปรับปรุงแบบวัดความผูกพันในงาน
ฉบับเต็มที่มีชื่อ Utrecht Work Engagement Scale: UWES เป็ นแบบวัดมาตราประเมินค่าจานวน
ประกอบด้ วย 7 ระดับคือ ไม่เคยเลย จนถึง ตลอดเวลา ซึ่งแบบวัดดังกล่าวนัน้ ประกอบด้ วย 3 ด้ าน
ได้ แก่ (1) ความกระตือรื อร้ น มีจานวน 6 ข้ อ (2) การอุทิศตน (Dedication) จานวน 5 ข้ อ และ (3) การ
ซึม ซับ ในงาน จ านวน 6 ข้ อ ซึ่ง แบบวัด ฉบับ นี ไ้ ด้ มี ก ารตรวจสอบคุณ สมบัติท างการวัด ในหลายๆ
ประเทศ ทังในเอเชี
้
ย แอฟริ กาใต้ หรื อยุโรป จากผลการวิเคราะห์พบว่าแบบวัดทัง้ 3 ด้ านนันมี
้ คา่ ความ
เชื่อมัน่ อยู่ในระดับดี ซึ่งต่อมาในปี 2006 ชอยฟี ลิ เบคเกอร์ และสาลาโนวา (Schaufeli; Bakker; &
Salanova. 2006) ได้ มีการพัฒนาให้ เป็ นแบบฉบับที่สนั ้ ในแต่ละองค์ประกอบจะมี 3 ข้ อคาถาม รวม
เป็ นทังหมด
้
9 ข้ อคาถาม ซึง่ จากการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดฉบับสันนี
้ ้มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน แต่ทงั ้ นีท้ งนั
ั ้ น้ แบบวัด UWES ก็มีข้อเสียอยู่ที่คุณสมบัติทางการวัดในข้ อคาถามต่างๆ
เป็ นคาถามที่ไปในทิศทางบวกทังหมด
้
ซึง่ อาจถือได้ วา่ เป็ นข้ อด้ อยในการวัด
จากการศึกษาเครื่ องมือวัดความผูกพันในงานนี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ แนวคิด องค์ประกอบและ
เครื่ องมือวัดความผูกพันต่องานของ Utrecht Work Engagement Scale: UWES ของชอฟเฟลิ และ
คณะ (Schaufeli; et al. 2002) เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่ได้ รับความนิยมจากนักวิจยั จานวนมากและได้ มี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในการวัดความผูกพันของพนักงานในบริ บทที่หลากหลาย ซึ่งมีผล
การศึกษาสอดคล้ องกันว่าเครื่ องมือดังกล่าวซึ่งมีองค์ประกอบในการวัดความผูกพันของพนักงาน 3
องค์ประกอบได้ แก่
1) ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (vigor)
2) การอุทิศตนในการทางาน (dedication)
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3) การซึมซับกับการทางาน (absorption)
มี ข้อ คาถามที่ ใช้ ใ นการวัด จ านวน 17 ข้ อคาถาม เป็ นโครงสร้ าง (Structure) ของ
องค์ประกอบในการวัดความผูกพันของพนักงานที่มีความเชื่อถือได้ (Storm; & Rothmann. 2003;
Seppala; et al. 2009; Mills; et al. 2011; อ้ างอิงจาก วัชระ เวชประสิทธ์. 2557)
5. องค์ ประกอบของความผูกพันในงาน (Work engagement)
ชอฟเฟลิ และเบคเคอร์ (Schaufeli; & Bakker. 2004) ได้ อธิบายว่า ความผูกพันของ
พนักงานเป็ นโครงสร้ าง (Structure) ของความรู้ สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกโดยมีองค์ประกอบ 3
ส่วน ได้ แก่
1) ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (vigor) เป็ นลักษณะพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงพลัง ความพยายาม ความมุง่ มัน่ และแรงจูงใจในการทุม่ เทปฏิบตั งิ าน
2) การอุทิศตนในการทางาน (dedication) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่ม่งุ เน้ นการ
ทางาน ความกระตือรื อร้ น และความรู้สกึ ภาคภูมิใจในการปฏิบตั งิ าน
3) การซึมซับกับงาน (absorption) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
หมกมุน่ หรื อฝั กใฝ่ อยูก่ บั การทางานของบุคคลจนทาให้ ร้ ูสกึ ว่าเวลาในการทางานผ่านไปอย่างรวดเร็ว
จากองค์ประกอบความผูกพันในงาน (Work Engagement) ทัง้ 3 องค์ประกอบนัน้
สามารถสรุปได้ วา่ ความผูกพันในงาน (Work Engagement) ของพนักงานบริ การเป็ นกระบวนการของ
ความรู้สกึ และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor) ซึ่งเป็ นการ
แสดงออกถึงพลังในการปฏิบตั ิงาน จนก่อให้ เกิดการอุทิศตนในการทางานเพื่อเป็ นการมุ่งเน้ นไปที่การ
ทางานของตนเองเพื่อองค์การ และนาไปสูก่ ารแสดงออกที่สนุกสนานในการทางานของพนักงานบริ การ
จนอาจท าให้ ร้ ู สึ ก ว่ า เวลาในการท างานผ่ า นไปอย่ า งรวดเร็ ว หรื อ ที่ เ รี ย กได้ ว่ า การซึม ซับ กับ งาน
(Absorption)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวกับความผูกพันในงาน (Work engagement)
ซานโทเปาโล และคณะ (Xanthopoulou; et al. 2009: 183-200) ศึกษาผลการปฏิบตั ิงาน
ต่อความผูกพันในงาน (Work Engagement) พบว่า พนักงานที่มีความผูกพันในงาน (Work Engagement)
มักจะมี อารมณ์ ในเชิง บวก ได้ แก่ ความสุข ความสนุกสนาน ความสนใจ และมีความกระตือรื อร้ น
(Schaufeli; & Van Rhenen. 2006: 244-323) โดยอารมณ์เชิงบวกเหล่านี ้ทาให้ ช่วงเวลาทังหมดใน
้
การคิด และทางานในชัว่ ขณะหนึ่งของคนๆ นันกว้
้ างมากขึ ้น และสร้ างปั จจัยเอื ้อต่อการทางานส่วนตัว
ได้ โดยมีความตังใจตลอดล
้
าดับความคิด และการทางานในช่วงเวลาที่กว้ างขึ ้น และอารมณ์ด้านบวก
ไม่เพียงทาให้ คนรู้สกึ ดีได้ ชวั่ ขณะหนึง่ เท่านัน้ แต่ยงั รู้สกึ ดีตอ่ เนื่องไปในอนาคตอีกด้ วย (Fredrickson; &
Joiner. 2002: 172-175)
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จันทนา ลี ้รุ่งเรื องพร (2552) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ องความผูกพันในงาน (Work Engagement)
ของพนักงานบริษัท มิตซุย โอ เอสเคไลน์ ประเทศไทย จากัด แผนกโลจิสติกส์ ซึ่งจากผลการวิจยั พบว่า
ประเด็นระดับความผูกพันในงาน (Work Engagement) ของพนักงานพบว่าความผูกพันโดยภาพรวม
ความเชื่อมัน่ ในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการท างาน เพื่ อ ประโยชน์ ข ององค์ ก ารอยู่ใ นระดับ ค่อ นข้ างสู ง แต่ เ มื่ อ ศึก ษาใน
รายละเอียดพบว่าความเชื่ อมั่นในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การแตกต่างไปตาม
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และการตัดสินใจแก้ ปัญหา ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
ในการทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การแตกต่างไปตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และจานวนวันลากิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ผู้วิจัยสามารถสรุ ปได้ ว่าความผูกพันในงาน (Work
Engagement) นันเป็
้ นการแสดงพฤติกรรมถึงความทุ่มเท เต็มใจ ในการทางานตรงตามเป้าหมายของ
องค์การ ซึ่งสอดคล้ องกับ มาทิส และเจ็คสัน (Mathis; & Jackson. 2003) ที่อธิบายว่าความผูกพันใน
งาน (Work Engagement) ว่าเป็ นระดับความเชื่อ และการยอมรับเป้าหมายขององค์การของพนักงาน
และความต้ องการที่จะทางานให้ กบั องค์การ โดยถ้ าพนักงานบริ การโรงแรมที่มีการแสดงออกถึงความ
ทุม่ เทในการทางานของตนเองออกมาเต็มที่ตรงตามเป้าหมายขององค์การแล้ วนัน้ ย่อมแสดงให้ เห็ นถึง
ความผูกพันในงาน (Work Engagement)
ผู้วิจยั ได้ ทาการค้ นหาเอกสาร และงานวิจยั ต่างๆ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทุน
จิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเป็ นตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล และบรรยากาศองค์การเป็ นตัวแปรสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน ตามแนวคิดด้ านพฤติกรรมการทางานของ อัลบาเนส (Albanese. 1981) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า
การแสดงออกในการทางานนันต้
้ องอาศัย 2 องค์ประกอบ คือ ลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน อีกทังยั
้ งทาการศึกษาความผูกพันในงาน (Work Engagement) เป็ นตัวแปรส่งผ่านใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้อีกด้ วย เพื่อเป็ นการหาอิทธิพลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานบริ การ
โรงแรมให้ มี บริ การอย่า งมี คุณ ภาพ เพื่ อสร้ างความน่า เชื่ อถื อให้ แ ก่อ งค์ การ หรื อโรงแรมที่ ตนเอง
ปฏิบตั ิงานอยู่นนเอง
ั ้ อีกทังยั
้ งเป็ นการตอบสนองความต้ องการของผู้มาใช้ บริ การได้ อย่างเต็มที่ ตาม
ความคาดหวัง (Parasuraman; Zeithamal; & Berry. 1988; Kotler. 2003)
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ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality)
1. ความหมายคุณภาพการบริการ (Service Quality)
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้ มากมายผู้วิจยั จึงรวบรวมนิยาม
ของคุณภาพการบริการ (Service Quality) ที่นา่ สนใจดังนี ้
พาราสุรามาน ไซแธมอล และแบรี่ (Parasuraman Zeithamal; & Berry 1998) ได้ ให้
ความหมายคุณภาพบริ การไว้ ว่า เป็ นข้ อวินิจฉัยที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ สึกที่มีต่อสินค้ าหรื อบริ การโดย
ขึ ้นอยูก่ บั เหตุผลคุณลักษณะในการประเมิน ความเชื่อมัน่ และทัศนคติของผู้ประเมิน
เม็คโคล และเคนเนดี McColl & Kennedy (McColl; & Kennedy. 2003) ได้ กล่าวไว้
ว่าคุณ ภาพการบริ การนัน้ หมายถึง การตัดสินใจของผู้รับบริ การจากการรั บรู้ ในบริ การเป็ นผลของ
กระบวนการประเมินของผู้รับบริการซึง่ จะเปรี ยบเทียบการรับรู้ในบริการนันกั
้ บที่คาดหวังไว้
อินเซล วอลคเกอร์ และสแตนตัน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2541 อ้ างอิงจาก Etzel, Walker;
& Stanton) ได้ กล่าวว่า คุณภาพการบริ การเป็ นระดับของการให้ บริ การซึ่งไม่มีตวั ตนที่นาเสนอให้ กับ
ลูกค้ าที่คาดหวังซึง่ จะเป็ นผู้ตดั สินใจคุณภาพการให้ บริการ
สุจนา เจริ ญพันธ์ (2553) ได้ กล่าวว่าคุณภาพการบริ การหมายถึง ความสามารถใน
การตอบสนองความต้ องการของธุรกิจให้ บริ การคุณภาพบริ การเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะสร้ างความ
แตกต่างของธุรกิจให้ เหนือกว่าคูแ่ ข่งขันได้
พิรุณ รัตนวนิช และ สุวดี ชูสุวรรณ (2544) ให้ ความหมายคุณภาพการบริ การคือ
คุณสมบัติโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ซึ่งแสดงถึงความสามารถผู้ให้ บริ การในการตอบสนอง
ความต้ องการที่ชดั แจ้ ง และแฝงเร้ นบริ การที่ตรงตามความต้ องการของผู้รับบริ การส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การ
เกิดความพึงพอใจ และยินดีจา่ ยเงินในราคาที่เสนอ
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539) อธิ บายคุณภาพการบริ การคือ ความสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของลูกค้ า ระดับความสามารถของบริ การในการบาบัดความต้ องการของลูกค้ า หรื อ
ระดับความพึงพอใจของลูกค้ าหลังจากได้ รับบริการไปแล้ ว
เลติเนน Lehtinen (มณีรัตน์ แตงอ่อน. 2551: 28; อ้ างอิงจาก Lehtinen. 1983: 21)
ได้ อธิบายว่า การบริ การคือกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ ้นกับผู้มาใช้ บริ การ ซึ่งทาให้ ผ้ มู าใช้ บริ การเกิดความพึง
พอใจ
จากนิยามและความหมายข้ างต้ นนัน้ สามารถสรุ ปได้ ว่า คุณภาพการบริ การเป็ นสิ่ง ที่
ปรากฏขึ ้น จนเป็ นสิ่งที่สามารถจับต้ องได้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยการที่ พนักงานบริ การมีความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี และก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจกับผู้รับบริ การ คือการที่พนักงานมี
ทักษะในการแก้ ปัญหาให้ ลูกค้ า พร้ อมทัง้ เป็ นการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างทันท่วงที
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เพื่อให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า และก่อให้ เกิ ดความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ โดยมีการดูแลความ
เอาใจใส่ผ้ รู ับบริการที่มีความต้ องการแตกต่างกันในแต่ละคน
2. ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษาคุณภาพการบริการ (Service Quality)
คุณภาพการให้ บริการเป็ นแนวคิดที่ได้ รับการเสนอไว้ โดย โครนิน และเทเลอร์ (Cronin; &
Taylor. 1992) ในทัศนะของนักวิชาการทังสองท่
้
านความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจเป็ นเรื่ องของการ
เปรี ยบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริ การได้ รับบริ การกับความคาดหวังที่ผ้ รู ับบริ การนันมี
้ ในช่วงเวลา
ที่มารับบริ การ และเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ สามารถวัดคุณภาพการให้ บริ การได้ ส่วนคุณภาพการให้ บริ การใน
มุมมองเชิงการตลาด คอร์ ดบั เปิ ล้ สกี ้ รัสท์ และซาร์ ฮอริ ก (Cordupleski, Rust; & Zahorik. 1993;
อ้ างอิงในบทความของ ชัชวาล ทัตศิวชั . 2011) ได้ ให้ คาจากัดความไว้ ว่า คุณภาพการให้ บริ การ เป็ น
ส่วนขยายของกระบวนการบริการ และองค์การที่ให้ บริ การที่สามารถตอบสนอง หรื อทาให้ เกิดความพึง
พอใจในความคาดหวังของผู้มาใช้ บริ การ แนวคิดพื ้นฐานที่มองคุณภาพการให้ บริ การผ่านกรอบการ
มองด้ านความพึงพอใจต่อการให้ บริ การนี ้ได้ รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือ บิทเนอร์
(Bitner. 1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจยั ที่ได้ เคยทาการศึกษาไว้ ว่าคุณภาพการให้ บริ การสามารถวัด
โดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ องผู้วิจัยพบว่านักวิจัยส่วนใหญ่มักให้ ความสนใจ
ทาการศึกษาคุณภาพการให้ บริการจากแนวคิดพื ้นฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของ
ลูกค้ าและแนวคิดคุณภาพการให้ บริ การอย่างใดอย่ างหนึ่งโดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจในมิติ
ต่าง ๆ ส่วนแนวคิดที่สองวัดคุณภาพการให้ บริ การตามตัวแบบ SERVQUAL ที่เสนอโดยพาราสุรามาน
และคณะ (ชัชวาล ทัตศิวชั . 2011)
3. แนวคิดคุณภาพการบริการ (Service Quality)
คุณภาพบริ การตามแนวคิดของ พาราสุรามาน (Parasuraman; et al. 1985) เชื่อว่า
คุณภาพบริ การขึ ้นอยู่กบั ช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ ของผู้รับบริ การเกี่ยวกับบริ การที่
ได้ รับจริ ง ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริ การเป็ นผลจากคาบอกเล่าที่บอกต่อกันมา ความต้ องการของ
ผู้รับบริ การเอง และประสบการณ์ในการรับบริ การที่ผ่านมา รวมถึงข่าวสารจากผู้ให้ บริ การทังโดยตรง
้
และโดยอ้ อม ส่วนการรับรู้ของผู้รับบริการเป็ นผลมาจากการได้ รับบริการและการสื่อสารจากผู้ให้ บริ การ
ไปยัง ผู้รับ บริ ก าร ถ้ าบริ การที่ ไ ด้ รั บจริ ง ดีก ว่าหรื อเท่ากับ ความคาดหวัง ถื อว่าบริ ก ารนัน้ มี คุณภาพ
(Parasuraman; et al. 1985) ซึ่งสอดคล้ อง กับนักการตลาดได้ นาแนวคิดด้ านการตลาดในการสร้ าง
คุณภาพการบริ การ (Service Quality) ให้ เท่ากับ หรื อมากกว่าที่ลกู ค้ าคาดหวัง เมื่อลูกค้ าได้ รับบริ การ
จะเปรี ยบเทียบคุณภาพการบริ การ (Service Quality) ที่ได้ รับกับคุณภาพการบริ การ (Service
Quality) ที่คาดหวังไว้ ถ้ าผลที่ได้ พบว่าคุณภาพการบริ การ (Service Quality) ที่ได้ รับจริ งน้ อยกว่าที่
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คาดหวังไว้ ลูกค้ าจะไม่พอใจและไม่มาใช้ บริ การอีก ในทางตรงกันข้ ามถ้ าการบริ การที่ได้ รับจริ งเท่ากับ
หรื อมากกว่าที่คาดหวัง ลูกค้ าจะพอใจและกลับมาใช้ บริการอีก (Kotler. 2003: 455)
แนวความคิดของ พาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman; Zeithaml; & Berry. 1985)
เกี่ยวกับคุณภาพในการให้ บริการจากการศึกษาพบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากการที่ลกู ค้ าประเมินคุณภาพ
ของการบริการที่เขาได้ รับ เรี ยกว่า “คุณภาพของการบริ การที่ลกู ค้ ารับรู้ ” (Perceived Service Quality)
กับ “บริการที่รับรู้ ” (Perceived Service) ซึ่ง ก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นหลังจากที่เขาได้ รับบริ การแล้ ว
นัน่ เอง ในการประเมินคุณภาพของการบริ การดังกล่าวนัน้ ลูกค้ ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่เขาคิดว่า
มีความสาคัญ 10 ประการดังต่อไปนี ้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2547: 183-186)
1) ความไว้ วางใจ (Reliability) ความสามารถที่จะให้ บริ การตามที่ได้ สัญญากับ
ลูกค้ าไว้ ได้ อย่างถูกต้ อง โดยที่มิต้องมีผ้ ชู ว่ ยเหลือ
2) สิ่ ง ที่ ส ามารถจับ ต้ อ งได้ (Tangibles) ลัก ษณะทางกายภาพของอุป กรณ์ สิ่ ง
อานวยความสะดวก พนักงานและวัสดุที่ใช้ ในการสื่อสารต่าง ๆ
3) การสนองตอบลูกค้ า (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว
และยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้ า
4) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ ของผู้ให้ บริการ
5) ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) ปราศจากอันตรายความเสี่ยงและความลังเล
สงสัย
6) ความสะดวก (Access) สามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวก และสามารถติดต่อสื่อสาร
ได้ ง่าย
7) การสื่อสาร (Communication) การรับฟั งลูกค้ าและให้ ข้อมูลที่จาเป็ นแก่ลูกค้ า
โดยใช้ ภาษาที่ลกู ค้ าสามารถเข้ าใจได้
8) ความเข้ าใจลูกค้ า (Understanding the Customer) พยายามที่จะหาความรู้จกั
และเรี ยนรู้ความต้ องการของลูกค้ า
9) ความสามารถ (Competence) ความรู้ และทักษะที่จาเป็ นของพนักงาน ในการ
ให้ บริการลูกค้ า
10) ความสุภาพและความเป็ นมิตร (Courtesy) คุณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อกับ
ลูกค้ าในการแสดงออกถึงความสุภาพ เป็ นมิตร เกรงใจ และให้ เกียรติลกู ค้ า
ในการวิจยั ครัง้ ต่อมาคณะผู้วิจยั ทัง้ 3 คนดังกล่าวข้ างต้ นพบว่า มีระดับของความสัมพันธ์
(Degree of Correlation) กันเองระหว่างตัวแปรดังกล่าวค่อนข้ างสูง จึงปรับเกณฑ์ในการประเมิน
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คุณภาพของบริ การใหม่ให้ เหลือเกณฑ์อย่างกว้ างทังหมด
้
รวม 5 ประการ (Parasuraman; Zeithaml;
& Berry. 1990; อ้ างอิงจาก ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2547: 183-186) ดังต่อไปนี ้
1) ความไว้ ใจ หรื อ ความน่าเชื่อถื อ (Reliability) ความสามารถในการให้ บริ การ
อย่างถูกต้ องแม่นย่า (Accurate Performance) การ ให้ บริ การตรงกับสัญญาที่ให้ ไว้ กับลูกค้ า และ
บริ การที่ให้ ทกุ ครัง้ มีความสม่าเสมอ ทาให้ ลกู ค้ ารู้ สึกว่าน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้ บริ การ สามารถ
ให้ ความไว้ วางใจได้ (Dependable)
2) ความมัน่ ใจ (Assurance) ผู้ให้ บริ การมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นในการบริ การ
(Competence) มีสุภาพและเป็ นมิตรกับลูกค้ า (Courtesy) มีความซื่อสัตย์ และสามารถสร้ างความ
มัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าได้ (Credibility) และความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
3) สิ่งที่สามารถจับต้ องได้ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ เครื่ องมือ
สิ่งอานวยความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใช้ ในการสื่อสารต่าง ๆ
4) ความใส่ใจ (Empathy) สามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ ง่าย
(Easy Access) ความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้ ลูกค้ าเข้ าใจได้ (Good Communication)
ความเห็นอกเห็นใจ และเข้ าใจลูกค้ า (Customer Understanding)
5) การสนองตอบลูก ค้ า (Responsiveness) ความเต็ม ใจที่ จ ะให้ บ ริ ก ารทัน ที
(Promptness) และให้ ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี (Helpfulness)
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สิ่งที่สามารถจับต้ องได้ (Tangibles)

สิ่งที่สามารถจับต้ องได้ (Tangibles)

ความไว้ วางใจ (Reliability)

ความไว้ วางใจ (Reliability)

ความสามารถ (Competence)
ความน่าเชื่อถือ (Credibility)
ความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
ความสุภาพและความเป็ นมิตร (Courtesy)

ความสะดวก (Access)
การสื่อสาร (Communication)
ความเข้ าใจลูกค้ า (Understanding the
Customer)

การสนองตอบลูกค้ า (Responsiveness)
ความมัน่ ใจ (Assurance)

ความใส่ใจ (Empathy)

ภาพประกอบ 3 แสดงการปรับเปลี่ยนตัวแบบคุณภาพการให้ บริ การของ พาราสุรามาน, ซีแทมล์ และ
เบอร์ รี่ (Parasuraman; Ziethaml; & Berry. 1990)
ที่มา: Hans Kasper. (1999); cited in Khantanapa. (2000). p. 22; อ้ างถึงใน ชัชวาล ทัตศิวชั .
(ออนไลน์).
จากแนวคิดที่ผ้ วู ิจยั กล่าวมานัน้ ผู้วิจยั สรุ ปได้ ว่า คุณภาพการให้ บริ การเกิดจากการรับรู้
คุณภาพการให้ บริ การของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การแล้ ว ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ด้ าน ที่สาคัญ ดังนี ้ ด้ านความเชื่อถือ
ด้ านความเชื่อมัน่ ด้ านสิ่งที่สามารถจับต้ องได้ ด้ านความเอาใจใส่ตอ่ ลูกค้ า และด้ านการตอบสนองต่อ
ความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งมีส่วนสาคัญในการทางานของพนักงานบริ การทุกสาขาเป็ นอย่างมาก เช่น
พนักงานธนาคาร พนักงานโรงแรมหรื อพนักงานต้ อนรับที่จะต้ องมีการคอยอานวยความสะดวกแก่แขก
ทุกประเภท
4. การวัดคุณภาพการบริการ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือวัดคุณภาพบริ การ
SERVQUAL จากเดิมที่มี 97 ข้ อคาถาม ซึ่งสร้ างจากเกณฑ์การวัดคุณภาพเดิมที่มีอยู่ด้วยกัน 10 ด้ าน
แล้ วนามาจับคู่ข้อคาถามออกเป็ น 2 ส่วน ดัง นี ้ ส่วนที่ 1 เป็ นการวัดความคาดหวัง ในงานบริ การที่
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นามาใช้ ตรวจสอบ และส่วนที่ 2 คือการวัดการรับรู้ในงานบริ การ ซึ่งนามาใช้ ในการประเมินคุณภาพ
บริ การของแต่ละคาถามมีการประมาณวัดค่าที่ 7 ค่า เริ่ มตังแต่
้ ไม่น้อยที่สดุ ถึง เห็นด้ วยมากที่สดุ จาก
ทังหมด
้
97 ข้ อคาถามถูกนามาปรับปรุงให้ มีความกระชับมากยิ่งขึ ้น โดยการวิเคราะห์ทีละขันตอน
้
และ
กาจัดข้ อคาถามที่ไม่มีอานาจจาแนกออก และใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า จากผู้รับบริ การ 200
คน ซึ ง พบว่า ข้ อ ค าถามที่ ไ ม่มี อ านาจจ าแนกออกไปได้ ถึ ง 2 ใน 3 ส่ ว น โครงสร้ างของเครื่ อ งมื อ
SERVQUAL ที่ได้ รับการพัฒนาใหม่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเกณฑ์วดั คุณภาพบริ การแบบเดิม
10 ด้ าน (Original Ten Dimensions) และเกณฑ์วดั คุณภาพบริ การแบบใหม่ 5 ด้ าน (SERVQUAL’s
Dimensions) ที่มีความสัมพันธ์ในระดับที่ใกล้ เคียงกัน โดยเกณฑ์วดั คุณภาพบริ การเดิม 7 ด้ านสุดท้ าย
จะอยู่ในขอบเขตคุณภาพบริ การด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าอกเข้ าใจ ส่วนเกณฑ์วัด
คุณภาพบริการเดิม 3 ด้ านแรด ได้ แก่ เป็ นสิ่งที่จบั ต้ องได้ ความเชื่อถือ และการตอบสนองที่รวดเร็ วและ
ทันท่วงที ยังคงเดิม
ดังนันเครื
้ ่ องมือที่ใช้ ในการวัดคุณภาพการบริ การ เป็ นการพัฒนา และปรับปรุงขึ ้นมาใหม่
โดย Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) มีการนาเกณฑ์วดั คุณภาพบริ การจากเดิม 10 ด้ าน
ลดลงเหลือเพียง 5 ด้ าน ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ มีการนาแนวคิดการประเมิน คุณภาพการบริ การ
(Service Quality) ของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) ทัง้ 5 ด้ าน (SERVQUAL’s Dimensions)
มาใช้ ในการศึกษาวิจยั เพื่อวัดคุณภาพการให้ บริการของพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี
5. องค์ ประกอบของคุณภาพการบริการ (Service Quality)
พาราสุรามาน เซทแฮล์ม และแบร์ รี่ (Parasuraman; Zeithamal; & Berry. 1988: 12-40)
ได้ มีการพัฒนาปั จจัยคุณภาพการบริ การ (Service Quality) ให้ เป็ นเครื่ องมือในการประเมินคุณภาพ
การบริ การที่เรี ยกว่า SERVQUAL ซึ่งประกอบไปด้ วยปั จจัยในการประเมินคุณภาพบริ การอยู่ด้วยกัน
ทังหมด
้
5 ด้ าน ดังนี ้
1) ความไว้ วางใจ (Reliability) ความสามารถในการดาเนินการตามสัญญาที่ได้ แจ้ งไว้
ทาให้ ผ้ รู ับบริการเกิดความไว้ วางใจ และให้ บริ การด้ วยความถูกต้ องเที่ยงตรงเช่น พนักงานเข้ าใจความ
คาดหวังของลูกค้ า วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการบริ การดึงดูดใจ มีคณ
ุ ภาพ ให้ บริ การโดยยึดความต้ องการ
ของลูกค้ าเป็ นที่ ตงั ้ พนักงานให้ ความช่วยเหลื อลูกค้ าอย่างเต็มใจ ให้ บริ การถู กต้ อง ครบถ้ วน ไม่มี
ข้ อผิดพลาด เป็ นต้ น
2) ความมัน่ ใจ (Assurance) ผู้ให้ บริ การมีความรู้ ความสุภาพ และมีอธั ยาศัยที่ดีใน
การให้ บริ การ มีความสามารถในการสร้ างแรงบันดาลใจทาให้ ผ้ ูรับบริ การเกิดความไว้ วางใจ และ
เชื่อมัน่ ในการใช้ บริ การพนักงานพร้ อมแก้ ไขปั ญหาของลูกค้ าเสมอ สามารถไว้ วางใจให้ แก้ ปัญหาของ
ลูกค้ าได้ เป็ นต้ น
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3) เป็ นสิ่งที่จบั ต้ องได้ (Tangible) การบริ การที่ให้ แก่ผ้ รู ับบริ การต้ องแสดงให้ เห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพว่าผู้รับบริ การสามารถคาดคะเนคุณภาพการบริ การ (Service Quality) ได้ อย่าง
ชัดเจน เช่น การให้ บริ การที่ฉับไวแก่ลูกค้ า ให้ บริ การด้ วยความสุภาพอ่อนน้ อม ให้ บริ การด้ วยความ
ห่วงใย และ ให้ บริการได้ ภายในเวลาที่กาหนด เป็ นต้ น
4) ความใส่ใจ (Empathy) ผู้ให้ บริ การให้ การดูแลเอาใจใส่และสนใจผู้รับบริ การตาม
ลักษณะของแต่ละบุคคลเช่น พนักงานให้ บริ การด้ วยความเรี ยบร้ อยอย่างเป็ นมืออาชีพ ให้ บริ การด้ วย
ความถูกต้ องและรักษาความลับของลูกค้ า เป็ นต้ น
5) การตอบสนองลูกค้ า (Responsiveness) ความพร้ อมที่จะช่วยเหลือผู้รับบริ การ
อย่างเต็ม ใจ และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้รับ บริ การได้ อย่างรวดเร็ ว เช่น พนักงาน
ให้ บริการได้ ตามที่ตกลงสัญญา พนักงานสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าเมื่อให้ บริการ เป็ นต้ น
จากองค์ประกอบคุณภาพการบริ การ (Service Quality) ทัง้ 5 องค์ประกอบนันหมายถึ
้
ง
พฤติกรรมในการให้ บริ การของพนักงานบริ การโรงแรมตามการรับรู้ ของพนักงานบริ การ โดยประเมิน
พฤติกรรม 5 ด้ าน คือ คุณภาพการบริ การ (Service Quality) เป็ นสิ่งที่ปรากฏขึ ้น จนเป็ นสิ่งที่สามารถ
จับต้ องได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม และก่อให้ เกิ ดความเชื่ อมั่นไว้ วางใจกับผู้รับบริ การ พร้ อมทัง้ เป็ นการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างทันท่วงที เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ โดยมีการดูแล
ความเอาใจใส่ผ้ รู ับบริการที่มีความต้ องการแตกต่างกันในแต่ละคน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality)
กิ่ง กมล กุล ชาติ ทาการศึกษาคุณภาพการบริ การโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จัง หวัด
พิษณุโลกเพื่อศึกษาคุณภาพการบริ การของโรงแรมในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในปั จจัย 5
ปั จ จัย คือ ด้ านสิ่ ง ที่สัม ผัส ได้ ด้านความเชื่ อถื อได้ ด้านการสร้ างความมั่นใจ ด้ านการดูแลเอาใจใส่
ผู้ใช้ บริ การ และด้ านการตอบสนองต่อผู้ใช้ บริ การทันที และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการให้ บริ การของ
โรงแรมที่ผ้ ใู ช้ บริ การคาดหวัง กับระดับความพึงพอใจต่อการบริ การของโรงแรม ที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับจริ ง
ผลการวิจยั พบว่าผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังต่อการบริ การของโรงแรมในระดับมากที่สดุ คือ ด้ านการ
สร้ างความมัน่ ใจ และด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ในระดับมาก คือ ด้ านความเชื่อถื อได้ ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้ใช้ บริการทันทีและด้ านการดูแลเอาใจใส่ใจผู้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรมในระดับ
มากที่ สุด คื อ ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ได้ ด้ า นการตอบสนองต่อ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารทัน ที และการดูแ ลเอาใจใส่
ผู้ใช้ บริการ และในระดับมาก คือด้ านการสร้ างความมัน่ ใจและด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
Sung-sook Kang และคณะ(อ้ างอิงจาก ขวัญ พิพฒ
ั นสุขมงคล) ทาการศึกษาเรื่ อง
คุณภาพการบริ การและผลกระทบของคุณภาพการบริ การที่มีต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมความ
ตังใจของผู
้
้ ใช้ บริ การ:กรณีศกึ ษาโรงแรมและเรี ยวกัง (โรงแรมแบบดังเดิ
้ ม) ในญี่ปนุ่ พบว่าคุณภาพการ
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บริ การที่นกั ท่องเที่ยวรับรู้มีอิทธิพลมาจากประเภทของที่พกั และปั จจัยหลักที่มีผลกระทบต่อความพึง
พอใจ และพฤติกรรมความตังใจของผู
้
้ ใช้ บริ การมากที่สุดมี 4 ด้ านได้ แก่ (1) ด้ านกายภาพ (2) ผลของ
การติดต่อและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้น (3) ผลของการบริ การที่ได้ รับจริ งจากพนักงาน และ (4) ความคิด
ริ เริ่ มสาร้ างสรรค์ โดยปั จจัยทัง้ 4 ด้ านนี ้สามารถอธิ บายความพึงพอใจได้ ถึง 87 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งเป็ นที่
น่าสนใจว่าในการศึกษานี ้ปั จจัยด้ านคุณภาพการบริการที่สง่ ผลกระทบอย่างมากต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริการล้ วนเป็ นปั จจัยในมิตขิ องผลที่ตามมาจากการได้ รับบริการ
จากที่ผ้ ูวิจัยได้ ทาการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ แล้ วนัน้ ผู้วิจัยสามารถสรุ ปได้ ว่า
คุณภาพการบริ การ (Service Quality) ที่ดีนนั ้ จะต้ องเริ่ มจากที่ตวั บุคลากรในองค์การที่จะต้ องมีใจรัก
บริ การ ขยัน และมีการเอาใจใส่ในงานบริ การของตนเองให้ เต็มศักยภาพของตนเองให้ ดีที่สุด เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการ และรับมือข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าได้
การวิจยั นี ้ ผู้วิจยั สนใจศึกษาอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิง บวก และบรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี โดยมี ความผูกพันในของ
พนักงานบริการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยมีการอาศัยแนวคิดด้ านการจัดการกับพฤติกรรมการทางานของ
อัล บาเนส (Albanese. 1981) โดยมุ่ง เน้ นที่ ความรู้ สึกการรั บรู้ ถึง ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลและ
ภายนอก เพื่อการแสดงออกในการบริ การอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมุ่นเน้ นที่พนักงานบริ การในโรงแรมใน
จังหวัดราชบุรี โดยมีโรงแรมเป็ นสถานที่บริ การที่พกั อาศัยชัว่ คราว และรวมไปถึงบริ การเสริ มต่างๆ ที่
โรงแรมได้ มีไว้ เพื่อบริการแก่ผ้ เู ข้ ามาใช้ บริการในโรงแรม

ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับโรงแรม
1. ความหมายของโรงแรม
โรงแรม ตามพระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. 2478 มาตรา 3 หมายความว่า สถานที่ทกุ ชนิด
ที่จัดตังขึ
้ น้ เพื่อรับสินจ้ างสาหรับคนเดินทาง หรื อบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่ หรื อที่พักชั่วคราว ตาม
มาตรา 25 เคหะสถานใดใช้ เป็ นที่พกั กล่าวคือ ใช้ เฉพาะเป็ นที่รับบุคคลที่ประสงค์จะไปหาที่พกั อาศัย
อยูช่ วั่ ระยะเวลานานอย่างน้ อยหนึ่งเดือน โดยผู้มีสิทธิให้ ใช้ มิได้ ขายอาหาร หรื อเครื่ องดื่มใดๆ แก่แขกผู้
เข้ าพักเป็ นปกติธุระ หรื อแก่ประชาขนไม่ถือว่าเป็ นโรงแรมตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี ้
(พระราชบัญญัตโิ รงแรม พุทธศักราช 2478)
ดัง นัน้ โรงแรม คือ สถานที่ ประกอบการเชิ งการค้ า ที่ มี การก่อตัง้ ขึน้ จากนักธุรกิ จ เพื่ อ
ให้ บริการแก่นกั เดินทาง และนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของที่พกั อาศัย อาหาร และสิ่งบริ การต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการพักอาศัย เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ทู ี่มาพัก ซึ่งเรี ยกว่า แขก (Guest) (ค้ นจาก
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . 2558)
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2. ประเภทของโรงแรม
โรงแรมเป็ นสถานที่พกั ที่จดั ขึ ้นโดยมี วตั ถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้ บริ การที่พกั ชัว่ คราว
สาหรั บคนเดินทางหรื อบุคคลอื่ นใดโดยมี ค่าตอบแทน โดยสามารถจ าแนกเป็ นประเภทโรงแรมได้
ทังหมด
้
7 ประเภทดังนี ้ (กฎกระทรวงกาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม. 2551)
1) โรงแรมธุรกิจ คือ โรงแรมประเภทนีม้ กั จะตังอยู
้ ่กลางใจเมือง ในเขตธุรกิจ มี
จุดประสงค์ให้ บริ การนักธุรกิจเป็ นหลัก และนอกจากนันมั
้ กจะนิยมใช้ เป็ นที่จดั งานประชุม หรื อ งานเลี ้ยง
จะมีการบริการที่หรูหรา แต่ชว่ งเวลาที่แขกจะเข้ าพักมักจะสันๆ
้
2) โรงแรมท่าอากาศยาน คือ โรงแรมประเภทนี ้จะตังอยู
้ ่ใกล้ ๆ กับสนามบิน แขกที่
เข้ าพักจะเป็ นพวกนักทัศนาจรที่มารอต่อเครื่ องบิน การเข้ าพักมักจะเป็ นช่วงสันๆ
้ ไม่ค้างคืนเกิน 1 วัน
หรื อในบางกรณีก็จะเป็ นนักธุรกิจที่มาเข้ าพักแบบโรงแรมธุรกิจก็เป็ นได้
3) โรงแรมพักอาศัย คือ โรงแรมประเภทนี ้ มักจะเป็ นโรงแรมที่เปิ ดให้ เข้ าพักเป็ น
ระยะเวลานานๆ 1 เดือนขึ ้นไป มีลกั ษณะคล้ ายคอนโดมิเนียมที่มีบริ การแบบโรงแรม เพียงแต่ความ
หรูหราอาจไม่เทียบเท่า
4) โรงแรมเพื่อการพักผ่อน (รี สอร์ ต) คือ โรงแรมประเภทนี ้มักจะตังอยู
้ ่ตา่ งจังหวัด ใน
ภูมิประเทศที่ดี ห้ องพักมักจะแยกเป็ นส่วนๆ เป็ นบ้ านหรื อหลังคาเรื อนแยกต่างหาก ในโรงแรมจะมี
กิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การปั่ นจักรยาน เล่นกอล์ฟ ขี่ม้า เดินป่ า สปา เพราะจุดประสงค์ของแขกที่
เข้ าพักโรงแรมประเภทนี ้คือการพักผ่อนเป็ นหลัก ระยะเวลาเข้ าพักจึงมีระยะเวลาในช่วง 5-7 วัน การ
บริการจะเป็ นแบบสบายๆ เป็ นกันเอง
5) โรงแรมคาสิโน คือ โรงแรมประเภทนี ้จะมีบริ การที่หรูหรามาก ห้ องพักสวยงาม มี
ราคาแพง แขกที่เข้ าพักจะเข้ ามาเล่นการพนันเป็ นส่วนใหญ่ โรงแรมประเภทนี ้จะดึงดูดลูกค้ าด้ วยการพนัน
ความบันเทิง โรงแรมชนิดนี ้ไม่มีในประเทศไทยเนื่องด้ วยกฎหมายการพนันเป็ นสิ่งผิดกฎหมาย แต่
แม่แบบที่ชดั เจน คือ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริ กา
6) โรงแรมประเภทที่พกั และอาหาร (เกสต์เฮาส์) คือ โรงแรมชนิดนี ้จะเป็ นโรงแรมที่มี
เพียงห้ องพักและอาหารเช้ าเท่านัน้ ไม่มีการบริ การอะไรมากนัก เหมาะกับนักเดินทางที่มีงบที่จากัด
ราคาห้ องพักย่อมเยา แขกส่วนหนึง่ ก็ชอบเพราะมีความเป็ นกันเองดี
7) โรงแรมบังกะโล คือ โรงแรมชนิดนี ้จะมีเพียงที่พกั ให้ เช่าในราคาประหยัดมาก แต่
ไม่มีอาหารบริ การให้ นักท่องเที่ยวต้ องเตรี ยมมาเอง ในบางโรงแรมประเภทนีจ้ ะมีพืน้ ที่เตรี ยมให้
ทาอาหารไว้ ให้
จากความหมายเกี่ยวกับโรงแรมข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า โรงแรมนับว่าเป็ น
ธุรกิจอย่างหนึ่งที่มีการดาเนินการโดยนักธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกาไรในด้ านการบริ การด้ านที่พกั อาศัย
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และการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มให้ แก่ผ้ เู ดินทาง และนักท่องเที่ยวในระยะเวลาชัว่ คราว และใน
ปั จจุบนั นันโรงแรมยั
้
งมีการดาเนินการให้ บริ การด้ านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การบริ การนาเที่ยว บริ การ
ด้ านกีฬา บริการด้ านสปา บริการด้ านการจัดงานแสดง งานพิธี เป็ นต้ น
3. โรงแรมในจังหวัดราชบุรี
ปั จจุบนั จังหวัดราชบุรี ได้ มีการพัฒนา ปรับปรุงผังเมืองใหม่ ทาให้ มีการขยายความเจริ ญ
ของเมืองมากขึ ้นตามไปด้ วย ทาให้ มีผ้ คู นเข้ ามาประกอบธุรกิจ และมาท่องเที่ยวกันมากขึ ้น ทาให้ มีการ
เกิดธุรกิจโรงแรมเพื่อมารองรับกับความต้ องการของจานวนคนที่มากขึ ้นด้ วย จึงทาให้ มีผ้ ปู ระกอบการ
โรงแรมมาขออนุญาตดาเนินการตังโรงแรมจ
้
านวนหลายราย จังหวัดราชบุรีจึงมีโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาด โดยมีราคาห้ องพักเริ่ มตังแต่
้ หลักร้ อยไปจนถึงหลายพันบาท ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของห้ องพักและ
ที่ตงั ้ ซึ่งในจังหวัดราชบุรีมีอยู่ด้วยกันทังหมด
้
10 อาเภอ (สานักบริ การการทะเบียนกรมการปกครอง)
โดยทัง้ 10 อาเภอนี ้มีจานวนสถานที่พกั อาศัยชัว่ คราวเป็ นจานวนมาก และหลากหลายซึ่งถ้ าหากมีการ
นับจานวนสถานที่พักอาศัยชั่วคราว อย่างเช่น โรงแรม รี สอร์ ตและสปา พืน้ ที่กางเต็นท์และแค้ มปิ ้ง
กรระท่อมและบังกะโล หรื อโฮมสเตย์ในจังหวัดราชบุรีนนอาจจะนั
ั้
บไม่ได้ ครบถ้ วนดีนกั เพราะมีสถานที่
พัก ชั่ว คราวดัง กล่ า วมี ก ารด าเนิ น การเปิ ดบริ ก ารห้ องพัก เพี ย งไม่ กี่ ห้ อง หรื อ มี ข นาดที่ เ ล็ ก มาก
โดยประมาณแล้ วนันอาจมี
้
ไม่ต่ากว่า 100 สถานที่พกั ชัว่ คราว ซึ่งสถานที่ประกอบการประเภทนี ้จะมี
จานวนพนักงานแค่เ พี ยงไม่กี่คนเท่านัน้ แต่ถ้าหากมี การนับจ านวนสถานที่ ประกอบที่ เป็ นโรงแรม
โดยเฉพาะจะมีจานวน 45 โรงแรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เนื่องจากโรงแรมมีขนาดกลางจึง
ทาให้ อาจจะมีการว่าจ้ างพนักงานเป็ นจานวนมากเพื่อรองรับการบริ การแก่ผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การโรงแรมให้
เพียงพอต่อความต้ องการนันเอง
้
จากโรงแรมทัง้ 45 แห่งนี ้จะมีขนาดที่เล็กจนถึงขนาดกลาง โดยโรงแรมที่มีขนาดเล็กนัน้
อาจจะมีพนักงานบริการเพียง 2 -3 คน จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั มุง่ เน้ นเก็บข้ อมูลการวิจยั ที่โรงแรมขนาดกลางที่มี
จานวนพนักงานบริ การค่อนข้ างมาก ซึ่งผู้วิจยั ได้ มีการเลือกโรงแรมขนาดกลางเป็ นจานวน 6 แห่ง มี
พนักงานบริการทังหมด
้
239 คน

ตอนที่ 7 การวิจัยแบบผสาน (Mixed Methods Research)
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาแบบผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งเกิดขึ ้นจากการ
น าเอาแนวคิด วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ และวิ ธี ก ารเชิ ง คุณ ภาพรวมกัน ศึก ษาหาค าตอบเกี่ ย วกับ
ปรากฏการณ์ หรื อตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ทางการศึกษานันๆ
้ โดยหวังจะได้ รับคาตอบ
ที่ เ ป็ นความรู้ ของปรากฏการณ์ ห รื อ ตัว แปรดัง กล่า วทัง้ ภาพกว้ า ง และภาพลึ ก หรื อ ได้ รั บ ความรู้
หลากหลายแง่มมุ ขึ ้น เพื่อเป็ นการศึกษาถึงอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่
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ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยมี ความผูกพันในงานเป็ น
ตัวแปรส่งผ่าน
ความหมายและลักษณะวิธีการวิจัยแบบผสาน (Mixed Methods Research)
วิธีการวิจยั แบบผสาน (Mixed Methods Research) หมายถึง การใช้ เทคนิควิธีการเชิง
ปริ มาณ และเชิงคุณภาพมาร่ วมกันศึกษาหาคาตอบของงานวิจัยในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ง หรื อใน
ระหว่างขัน้ ตอนภายในเรื่ องเดียวกัน หรื อ ใช้ เทคนิคการเชิงผสมในเรื่ องเดียวกัน แต่ดาเนินการวิจัย
ต่อเนื่องจากกัน แล้ วนาผลการวิจยั มาสรุ ปร่ ว มกัน ทังนี
้ ้วิธีการวิจยั เชิงผสานเกิดขึ ้นได้ บนพื ้นฐานของ
กลุ่มสานักคิด (School of Thought) ปฏิบตั ินิยม (Pragmatist) และสถานการณ์นิยม (Situationlist)
ซึ่ง สนับสนุนว่าการใช้ เ ทคนิควิธี การเชิง ปริ ม าณและเชิ ง คุณภาพ สามารถที่ จะนาร่ วมกันศึกษาหา
คาตอบในปั ญหาวิจยั เดียวกัน (รัตนะ บัวสนธ์)
สาหรับส่วนนี ้เป็ นการทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสาน โดยงานวิจยั เชิง
ปริ ม าณจะให้ ค วามส าคัญ กับ แนวคิดและกระบวนการวิ เคราะห์ ตัวแปรส่ง ผ่าน ส่ว นงานวิ จัย เชิ ง
คุณภาพจะให้ ความสาคัญกับแนวคิดและสนทนากลุม่ (Focus Group)
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นวิธีค้นหาความรู้และความจริ ง
โดยเน้ นที่ ข้อมูลเชิง ตัวเลข การวิจัยเชิ งปริ มาณมีการออกแบบวิธีการวิจัยให้ มี การควบคุมตัวแปรที่
ศึกษา โดยดาเนินการเตรี ยมเครื่ องมือรวบรวมข้ อมูลให้ มีคณ
ุ ภาพ และใช้ วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์
เพื่อทาการประมวลข้ อสรุปเพื่อให้ เกิดความคลาดเคลื่อน (Error) น้ อยที่สดุ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สทุ ธิ์ .
2549)
1.1 แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์ตวั แปรส่งผ่าน (Mediation Analysis)
ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) เป็ นการหาความสัมพันธ์ เชิง สาเหตุระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม ซึ่งเป็ นตัวแปรที่สามที่เข้ ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
เพราะเป็ นตัวแปรที่ ช่วยในการทาความเข้ าใจกระบวนการของตัวแปรอิสระที่ ส่งผลต่อตัวแปรตาม
(Baron; & Kenny. 1986) ในการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ที่ม่งุ ศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรอิสระชุดหนึ่ง (x1, x2) กับตัวแปรตาม (Y) โดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจยั ได้ เฉพาะอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ระหว่างตัวแปรอิสระแต่
ละตัวกับตัวแปรตามเท่านัน้ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระด้ วยกัน อาจพบว่านอกจากตัวแปร
อิสระ (x1) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรตาม (Y) แล้ ว ยังมีอิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) ผ่านตัวแปร
อิสระอีกตัวด้ วย (x2 ) ดังนัน้ การวิเคราะห์การส่งผ่านจึงเป็ นวิธีการหนึ่งที่ศึกษาอิทธิพลทางอ้ อมที่ตวั แปร
อิสระตัวหนึง่ ส่งผลต่อตัวแปรตามผ่านตัวแปรอิสระอีกตัวหนึง่
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1.2 ความหมายของตัวแปรส่งผ่าน (Mediator)
ตัวแปรส่งผ่านหรื อตัวแปรคัน่ กลาง เป็ นตัวแปรที่แสดงให้ เห็นถึงบทบาทของตัวแปร
ระหว่างตัวแปรอิส ระและตัวแปรตาม นอกจากนัน้ อาจเรี ยกตัวแปรส่ง ผ่านว่าตัวแปรกระบวนการ
(Judd; & Kenny. 1981) ซึ่งหมายถึงตัวแปรที่ทาหน้ าที่อธิบายกระบวนการที่ตวั แปรอิสระมีผลต่อ
ตัวแปรตาม
แมคคินนอน (Mackinnon. 2008: 9) กล่าวว่า ตัวแปรส่ง ผ่านเป็ นสื่ อกลาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
บารอน และเคนนี่ (Baron; & Kenny. 1986) กล่าวว่า ตัวแปรส่งผ่านทาหน้ าที่
เป็ นตัวแปรที่สาม ที่อธิบายกลไกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ นที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
จากนิ ยามตัวแปรส่ง ผ่า นสามารถสรุ ป ได้ ว่า ตัว แปรส่ง ผ่าน คื อตัว แปรที่ เ ป็ น
สื่ อกลางความสัม พันธ์ ระหว่างตัว แปรอิสระและตัวแปรตาม 4 โมเดลกรณี ตัวแปรส่ง ผ่าน (Single
Mediator Model) โดยพิจารณาจากภาพประกอบ 4 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ส่ง
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) เส้ นอิทธิพล c เรี ยกว่าอิทธิพลรวม (Total effect)
ตัวแปรอิ
c สระ

ตัวแปรตาม

ภาพประกอบ 4 โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยกรณีไม่มีตวั แปรส่งผ่าน
ที่มา: Mackinnon, David P. (2008). Introduction to Statistical Mediation Analysis.
p. 48.
ในบางครัง้ อาจมีกระบวนการอื่นๆ จากตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรส่ ง ผ่ า น (Mediator) จากนัน้ ตัว แปรส่ ง ผ่ า น (Mediator) ส่ ง ผลไปยัง ตัว แปรตาม
(Dependent Variable) โดยที่ ตวั แปรอิสระ (Independent Variable) ยังคงส่งผลต่อตัวแปรตาม
(Dependent Variable) สามารถเขียนโมเดลการส่งผ่านได้ ดงั ภาพประกอบ 5
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ตัวแปรส่งผ่าน
a

ตัวแปรอิสระ

b
c'

ตัวแปรตาม

ภาพประกอบ 5 โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยกรณีมีตวั แปรส่งผ่าน
ที่มา: Mackinnon, David P. (2008). Introduction to Statistical Mediation Analysis.
p 49.
1.3 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ตวั แปรส่งผ่าน (Mediation Analysis)
ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ตวั แปรส่งผ่าน จากภาพประกอบ 4 และ 5 เส้ นทาง c,a,b
และ c’ สามารถประเมินค่าได้ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ซึ่ง
บางครัง้ เรี ยกวิธีการนี ้ว่า วิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ แบบธรรมดา (Ordinary Least Squares หรื อ OLS)
การวิจยั ครัง้ นี ้จะใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู โดยใช้ วิธีการของ บารอน และเคนนี่ (Boron; &
Kenny. 1986) และ จัดด์ และเคนนี่ (Judd; & Kenny. 1981) ซึ่งวิธีการดังกล่าวแบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขั น้ ที่ 1 วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ (Independent
Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) ตามภาพประกอบ 5 คือ เส้ น c
ขั น้ ที่ 2 วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ (Independent
Variable) กับตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) เพื่อประมาณค่าอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของตัวแปร
อิสระ (Independent Variable) ที่มีตอ่ ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ตามภาพประกอบ 5 คือ เส้ น a
ขันที
้ ่ 3 แสดงผลของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปร
ส่งผ่าน (Mediator) เพื่อประมาณค่าอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ที่
มีต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งตามภาพประกอบ 5 คือเส้ นทาง b และเส้ นทาง c’
ตามลาดับ
ขันที
้ ่ 4 พิจารณาจากผลต่างระหว่างอิทธิรวม (Total effect) ของตัวแปรอิสระ
(Independent Variable) ที่มีตวั แปรตาม (Dependent Variable) เมื่อมีการควบคุมตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator)
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ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ตวั แปรส่งผ่าน (Mediation Analysis) ของ บารอน และเคนนี่
(Boron; & Kenny. 1986) และ จัดด์ และเคนนี่ (Judd; & Kenny. 1981) นันได้
้ รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายเพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตามได้ ชดั เจนมาก
ยิ่งขึ ้น และเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรส่งผ่านจะเกิดขึ ้นเมื่อตัวแปรส่งผ่านมีบทบาทสาคัญต่อการ
ควบคุมความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
1.4 การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านด้ วยวิธีของโซเบล (Sobel’s Test)
โซเบล (Sobel. 1982) ได้ อธิบายถึงการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (Significance
test) สาหรับอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรอิสระทีมีต่อตัวแปรตาม ผ่านทางตัวแปรส่งผ่าน โดยการ
ทดสอบซี (z-test) ด้ วยการหาร a*b ด้ วยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ a*b เพื่อทดสอบว่าขนาด
อิทธิพลทางอ้ อมมีคา่ ต่างจากศูนย์หรื อไม่ การตรวจสอบด้ วยวิธีนี ้ใช้ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ a
และ b (SEa และ SEb) สาหรับประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ a*b โดยเขียนในรูปสมา
การได้ ดงั นี ้
สูตร Z-value = a*b/SQRT(b2 * SEa2 + a2 * SEb2)
การตรวจสอบด้ วยวิธีของโซเบล (Soble. 1982) สามารถอธิบายการทดสอบด้ วย
ภาพดังนี ้

a (SEa)
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรส่งผ่าน

b (SEb)
ตัวแปรตาม

ภาพประกอบ 6 แสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ที่ทดสอบตามแนวคิดของโซเบล
ที่มา: Preacher; & Leonardelli. (2012). Calculation for the Soble test: An Interactive
Calculation Tool for Mediation Tests.
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จากภาพประกอบ 6
a = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรส่งผ่าน
SEa = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ a
b = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่งผ่าน และตัวแปรตาม
SEb = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ b
ทังนี
้ ้ค่า SEa และ SEb จะต้ องมีคา่ เป็ นบวก
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หรื อที่เรี ยกว่า การวิจยั เชิงคุณลักษณะ
(สุภางค์ จันทร์ วานิช . 2522) ให้ ความหมายไว้ ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นวิธีค้นหาความจริ งจาก
เหตุการณ์ และสภาพแวดล้ อมที่ มี อยู่ต ามความเป็ นจริ ง โดยพยายามวิ เคราะห์ ความสัม พันธ์ ของ
เหตุการณ์กบั สภาพแวดล้ อมเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ
จึงตรงกับความหมายของการวิจยั เชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) ซึ่งปล่อยให้ ทกุ อย่างเป็ นไป
ตามธรรมชาติของมัน
2.1 แนวคิดและกระบวนการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)
การสนทนากลุ่ม หมายถึง การรวบรวมข้ อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ ข้อมู ล
ในประเด็นที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผ้ ูดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็ นผู้คอยจุดประเด็นในการ
สนทนาเพื่ อชัก จูง ให้ กลุ่ม เกิ ดแนวคิดและแสดงประเด็น หรื อ แนวทางการสนทนาอย่างกว้ างขวาง
ละเอียดลึกซึ ้ง โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมการสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 7-10 คน (ณรงค์ศกั ดิ์ บุณยมาลิก.
2549)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ของการวิจยั
เชิงคุณภาพ เพื่อเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลให้ ได้ อย่างครบถ้ วน ซึ่งการสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพนันมี
้
หลายประเภท ซึ่งก็มีทงจุ
ั ้ ดอ่อนและจุดแข็งที่แตกต่างกันการเลือกประเภทของการสัมภาษณ์อาจจะ
ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของโครงการวิจยั จานวนของผู้ที่จะสัมภาษณ์และผู้ถกู สัมภาษณ์หรื อผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจยั และอาจจะขึ ้นอยูก่ บั การเลือกที่จะสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล หรื อเลือกสัมภาษณ์เป็ นกลุ่ม (Group
interview) หรื อการใช้ กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group) ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
(กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์ . 2554) ซึ่งในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ได้ ทาการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus
group)โดยเป็ นการรวบรวมข้ อมูลอย่างหนึง่ กาลังเป็ นที่นิยมในหมู่นกั วิจยั ทังนั
้ กวิจยั ที่นิยมการวิจยั เชิง
คุณ ภาพและนัก วิ จัย ที่ นิ ย มการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณการจัด กลุ่ม สนทนาประเด็ น เฉพาะเป็ นการใช้
กระบวนการกลุม่ ในการค้ นหาคาตอบในประเด็นเฉพาะที่ชดั เจนลงไปซึ่งการศึกษาในครัง้ นี ้เพื่อเป็ นการ
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ค้ นหาข้ อมูลที่ลึกซึ ้งเพียงพอสาหรับการนาไปวิเคราะห์และเรี ยบเรี ยงของความผูกพันในงาน (Work
Engagement) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกกับคุณภาพการบริการ (Service Quality)
ผู้วิจยั เลือกใช้ วิธีการจัดกลุม่ สนทนา โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมเป็ นพนักงานบริ การที่มีรางวัล
ด้ านคุณภาพการบริการในช่วง 1-2 ปี ที่ผา่ นมา และพนักงานบริ การที่มีการประเมินคุณภาพการบริ การ
ดีเยี่ยม 2 ปี ซ้ อนขึ ้นไปจากหัวหน้ างาน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อที่ผ้ วู ิจยั จะได้ รับฟั ง เรี ยนรู้ ถึงประสบการณ์
การทางาน ปั ญหาและวิธีการแก้ ไขของผู้เข้ าร่ วม โดยประสบการณ์เหล่านี ้สามารถนาเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั งิ านที่ดีในอนาคตของพนักงานบริการโรงแรมได้ อีกทังยั
้ งเป็ นการตรวจสอบเส้ นสมมติฐานที่
ผู้วิจยั ต้ องการศึกษาได้ อีกด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Morgan (1988; อ้ างอิงจาก อดิเรก เฉลียวฉลาด.
2552) การสนทนากลุม่ เป็ นเทคนิคที่ใช้ วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในการสนทนากลุ่มในการ เก็บข้ อมูล โดย
การฟั งและเรี ยนรู้จากกลุม่ ผู้เข้ าประชุม เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาจึงเป็ นวิธีการเก็บข้ อมูลที่เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม และดาเนินการมีปฏิสมั พันธ์ โดยการเผชิญหน้ ากันให้ เกิดพลวัตของกลุ่มไปกระตุ้นความ
คิดเห็นของตนเองและ ความคิดเห็นของผู้อื่นออกมาอย่างเปิ ดเผยและจริ งใจในขณะดาเนินการ ทาให้
ได้ ข้อมูลที่มีความละเอียด ลึกซึ ้ง ลุม่ ลึก และมีแง่มมุ ต่าง ๆ ของความคิดและประสบการณ์ของคนในกลุม่
การสนทนากลุม่ เป็ นการสนทนาระหว่างผู้วิจยั และกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลประมาณ 7-10
คน โดยมีผ้ ูวิจัย เป็ นผู้จุดเป็ นประเด็นการสนทนา เพื่อให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลในกลุ่มได้ แสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็ น การสนทนาอย่ า งกว้ างขวาง และลึ ก ซึ ง้ โดยมุ่ ง เน้ นไปที่ ค วามผู ก พั น ในงาน (Work
Engagement) ที่ตนเองมี และพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่มีผลต่อคุณภาพการบริ การ ซึ่งผู้วิจยั มีการ
เลือกวิธีการทาสนทนากลุ่ม เพื่อต้ องการทราบความรู้ สึก ทัศนคติและท่าทีของพนักงานบริ การที่ มี
ความผูกพันในงาน (Work Engagement) สูงที่มีความสัมพันธ์ ในการแสดงพฤติกรรมปฏิบตั ิงาน
บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ อีกทังยั
้ งเป็ นการแสวงหาหลักฐานเพื่อเป็ นการสนับสนุนสมมุติฐานว่าความ
ผูกพันในงาน (Work Engagement) ของพนักงานโรงแรมมีอิทธิพลเชิงบวกกับคุณภาพการบริ การ
โรงแรม
ในงายวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ จัดทาการสนทนากลุ่ม โดยมี กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลเป็ น
พนักงานที่มีความผูกพันในงาน (Work Engagement) โดยใช้ เกณฑ์จากการประเมินการรับรางวัลด้ าน
คุณภาพการบริ การ (Service Quality) หรื อที่มีการประเมินคุณภาพการบริ การ (Service Quality) ดีเยี่ยม
2 ปี ซ้ อนขึ ้นไปจากหัวหน้ างาน
2.2 รูปแบบคาถามในการสนทนากลุม่
รูปแบบของคาถามในการสนทนากลุ่มในครัง้ นี ้ เป็ นการตังค
้ าถามแบบปลายเปิ ด
โดยผู้วิจยั ได้ มีการตังค
้ าถามโดยมีหลักการในการเตรี ยมคาถาม ดังนี ้
1) คาถามเกี่ยวข้ องกับปั ญหาการวิจยั และตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
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2) คาถามมีความเหมาะสมและตรงตามวุฒิภาวะของผู้ให้ ข้อมูล
3) คาถามมีความชัดเจน ไม่มีความหมายซ้ อนเร้ น
4) ไม่ใช้ คาถามที่เป็ นการชักจูงความคิดของผู้ให้ ข้อมูล
5) คาถามตรงกับสิ่งที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลรู้ หรื อมีข้อมูล หรื อมีหน้ าที่รับผิดชอบ
6) คาถามไม่ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลรู้สกึ ต่อต้ านองค์การ หรื อ บุคคลอื่นๆ
2.3 องค์ประกอบในการจัดสนทนากลุม่ ดังนี ้
1) ผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
1.1) ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator)
1.2) ผู้จดบันทึก (Note - taker)
1.3) ผู้ชว่ ย (Assistant)
2) แนวคาถามในการสนทนากลุ่มผู้วิจยั เลือกการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง
ประกอบด้ วย
2.1) การเปิ ดฉากการสนทนา โดนเริ่ มจากผู้ดาเนินการสนทนาเป็ นคนแรก
เป็ นการแนะนาตัว และกล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มสนทนาในครัง้ นี ้ และเริ่ มการแนะนาตัว
ผู้เข้ าร่วมแต่ละคนตามลาดับ
2.2) คาถามอุน่ เครื่ อง
2.3) ประเด็นคาถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจยั
3) อุปกรณ์ภาคสนาม
3.1) เครื่ องบันทึกเสียง
3.2) สมุด และ ดินสอสาหรับจดบันทึก
4) แบบฟอร์ มสาหรับคัดเลือกผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่
คนที่
ชื่อ
อายุ
ตาแหน่ง การประเมินคุณภาพ รางวัลคุณภาพการบริการ
1
2
5) การคัดเลือกผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่ มีองค์ประกอบดังนี ้
5.1) พนักงานบริการที่มีรางวัลด้ านคุณภาพการบริการในช่วง 1-2 ปี ที่ผา่ นมา
5.2) พนักงานบริ การที่มีการประเมินคุณภาพการบริ การดีเยี่ยม 2 ปี ซ้ อนขึ ้น
ไปจากหัวหน้ างาน
6) สิ่งเสริมสร้ างบรรยากาศ
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6.1) น ้าดื่ม
6.2) ขนมต่างๆ
7) ของสมนาคุณ ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่
8) สถานที่
8.1) เงียบสงบ ไม่มีคนพลุกพล่าน
8.2) อากาศถ่ายเทสะดวก
2.4 ขันตอนในการจั
้
ดสนทนากลุม่
1) คัดเลือกคนที่จะเข้ ากลุม่ โดยแบบฟอร์ มที่เตรี ยมไว้
2) ทาบทาม เชิญชวน และนัดหมาย เวลา และ สถานที่
3) เชิญผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่ เข้ านัง่ ในกลุม่
4) ผู้วิจยั แนะนาคณะและแจ้ งวัตถุประสงค์ในการสนทนา
5) ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสนทนาแนะนาตัว
6) ผู้วิจยั สร้ างบรรยากาศของความเป็ นกันเอง
7) ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนา และเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามข้ อสงสัย
8) เริ่ มการสนทนา โดยยึดแนวคาถามเป็ นหลัก และพิจารณาความเหมาะสม
และยืดหยุน่ มีความคลอบคลุมเนื ้อหาที่ต้องการ
9) จบการสนทนาด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสนทนาถามข้ อข้ องใจอีกครัง้ หนึง่
10) มอบของสมนาคุณ และแสดงคาขอบคุณ

ส่ วนที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาอิทธิพลทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การของพนักงาน
บริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยมีความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี แ นวคิ ด ด้ า นการจัด การกับ พฤติ ก รรมการท างานของ
อัลบาเนส (Albanese. 1981) เป็ นกรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่แสดงโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ตวั แปรทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องในการศึกษานี ้ โดยให้ ความสาคัญกับแนวคิดความผูกพันในงาน
(Work Engagement) ที่เป็ นสภาวะทางด้ านจิตใจ (Psychological States) และพฤติกรรมของ
พนักงาน (Employee’s Behavior) ที่มีผลต่องานที่ปฏิบตั ิ (Vechio. 1995: 324) โดยมีปัจจัยส่วนบุคคล
และสภาพแวดล้ อมขององค์การมาเกี่ยวข้ องจากกรอบความคิดเชิงทฤษฎีข้างต้ นผู้วิจยั จึงศึกษาตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริ การ (Service Quality) (Parasuraman Zeithamal; & Berry. 1988)
ได้ แก่ ทุนจิตวิทยาเชิงบวก (Luthan; Youssef; & Avolio. 2007) ซึ่งเป็ นปั จจัยส่วนบุคคล พร้ อมทัง้
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บรรยากาศในองค์การ (Dubrin. 1984,) ซึ่งเป็ นปั จจัยทางด้ านสภาพแวดล้ อมขององค์การ และความ
ผูกพันในงาน (Work Engagement) (Schaufeliand Bakker. 2004) ที่เป็ นตัวแปรส่งผ่านดังกรอบ
แนวคิดต่อไปนี ้
วิจัยที่ 1 ทุนจิ ตวิทยาเชิ ง บวกมี อิทธิ พ ลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การโดยมี ตัวแปรความ
ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง
2. ความหวัง
3. การมองโลกในแง่ดี
4. ความหยุน่ ตัว

คุณภาพการบริการ
1. ความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ
2. ความเชื่อมัน่ วางใจได้
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริ การ
4. การให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ
5. การรู้จกั และเข้ าใจผู้รับบริ การ

ความผูกพันในงาน
1. ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในงาน
2. การอุทิศตน
3. การซึมซับกับงาน

วิจยั ที่ 2 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการบริการโดยมีตวั แปรความผูกพัน
ในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ความผูกพันในงาน
1. ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในงาน
2. การอุทิศตน
3. การซึมซับกับงาน
บรรยากาศองค์การ
1. ด้ านการมีสว่ นร่วม
2. ด้ านโครงสร้ าง
3. ด้ านการให้ รางวัล
4. ด้ านการสนับสนุน
5. ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า
6. ด้ านการควบคุม

คุณภาพการบริการ
1. ความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ
2. ความเชื่อมัน่ วางใจได้
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริ การ
4. การให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ
5. การรู้จกั และเข้ าใจผู้รับบริ การ

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ตอนที่ 9 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิทางบวกต่อคุณภาพการบริการ
สมมติฐานที่ 2 ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การโดยมีตวั แปร
ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ
สมมติฐานที่ 4 บรรยากาศองค์การมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การโดยมีตวั แปร
ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริ การโดยมีความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัด
ราชบุรี เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อมุ่งหาความรู้ใหม่ (exploratory) และ
เพื่ออธิบาย (explanatory) ตลอดจนพิสจู น์ข้อสรุปทัว่ ไปของแนวคิดพฤติกรรมการทางาน โดยใช้ การ
วิจยั แบบผสมผสานระเบียบวิธีวิจยั (mixed methods research) ที่มุ่งศึกษาข้ อมูลที่สามารถวัด
ลักษณะพฤติกรรมเป็ นตัวเลขจากการวิจัยเชิงปริ มาณเป็ นข้ อมูลหลัก และนาเอาข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ เจาะลึกจากวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมาเสริ ม เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ และสร้ างความเชื่อ
น่าเชื่อถือในวิธีดาเนินการวิจยั มากยิ่งขึ ้น การศึกษานี ม้ ีหน่วยการวิเคราะห์ระดับบุคคลจากพนักงานใน
องค์การวิจยั และพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย โดยมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
แบบการวิจยั ตัดขวาง (cross sectional studies) ซึ่งใช้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือ
และท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ เ พื่ อ หาความสัม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ที่ ศึก ษา ส าหรั บ
รายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจยั มี ดังนี ้
1. วิธีดาเนินการวิจยั
2. การวิจยั เชิงปริมาณ
3. การวิจยั เชิงคุณภาพ

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การ
โดยมีความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีขนตอนใน
ั้
การวิจยั ดังนี ้

53
ปั ญหาวิจยั
คาถามวิจยั
ทบทวนวรรณกรรม
พัฒนากรอบแนวคิด

การวิจยั เชิงปริมาณ

การวิจยั เชิงคุณภาพ

การสร้ างแบบสอบถาม

การสร้ างแบบสนทนากลุม่

การทาสอบเครื่ องมือ

การเตรี ยมตัวเพื่อสนทนากลุม่

การเก็บรวมรวมข้ อมูล

การสนทนากลุม่

การวิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

การอภิปรายผล
การสรุปและข้ อเสนอแนะ

ภาพประกอบ 8 วิธีการดาเนินการวิจยั
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การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาในครั ง้ นี เ้ ป็ นพนักงานบริ การโรงแรมในจัง หวัดราชบุรี
ทังหมด
้
6 โรงแรม ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อโรงแรมจังหวัดราชบุรี
โรงแรมโกลเด้ นซิตี ้
โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์
แพรวอาภาเพลส
โรงแรม Space 59
โรงแรมบ้ านไม้ แก้ ว
เกรท โฮเทล
รวม

จานวนพนักงานบริการ
104 คน
80 คน
30 คน
6 คน
18 คน
7 คน
217 คน

1.2 ขอบเขตด้ านกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครัง้ นีใ้ ช้ จานวนเต็มของกลุ่มประชากรจานวน 239 คน
เนื่องจากจานวนประชากรไม่เพียงพอ และผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 217 ฉบับ ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อโรงแรมจังหวัดราชบุรี
โรงแรมโกลเด้ นซิตี ้
โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์
แพรวอาภาเพลส
โรงแรม Space 59
โรงแรมบ้ านไม้ แก้ ว
เกรท โฮเทล
รวม

จานวนพนักงานบริการ
104 ฉบับ
65 ฉบับ
26 ฉบับ
4 ฉบับ
18 ฉบับ
0 ฉบับ
217 ฉบับ
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2. เครื่องมือวิจัย
การศึกษาในครัง้ นี ้ ใช้ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้ าง (Structural Questionnaire) ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยมีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังนี ้
2.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ อง โดยศึกษารวบรวมข้ อมูลจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังแบบสอบถามที
้
่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้
2.2 กาหนดขอบเขตและเนือ้ หาของแบบสอบถาม จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้
ครอบคลุมเนื ้อหาและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวิจยั
2.3 กาหนดเนื ้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้ วย
2.3.1 แบบสอบถามลักษณะประชากรเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์การทางาน
2.3.2 แบบสอบถามทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
ศึกษาตามแนวคิดของ ลูธานส์ และคณะ (Luthand; et al. 2007) ซึ่งผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาและดัดแปลงจาก
ณัฐวุฒิ อริ นทร์ (2555) ประกอบด้ วย (1) ความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy) (2)
ด้ านความหวังในการทางาน (Hope) (3) ด้ านการมองโลกในแง่ดี (Optimism) (4) ด้ านความยึดหยุ่น
ทางอารมณ์ รวมมีข้อคาถามทัง้ สิน้ 24 ข้ อ โดยมี เกณฑ์การให้ คะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) เลือกตอบในข้ อที่ตรงกับระดับความเห็นมากที่สุดโดยมีระดับการวัดข้ อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึงเห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึงเห็นด้ วยมาก
คะแนน 3 หมายถึงเห็นด้ วย
คะแนน 2 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 1 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ในการวิเ คราะห์ ข้ อมูล จะใช้ เ กณฑ์ ใ นการแบ่ง ระดับ การหาช่อ งกว้ า งของ
อันตรภาคขัน้ (Interval Scale) โดยใช้ สตู รการคานวณช่องกว้ างดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2548: 149-150)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
5 1
=
5
=
0.80
ดังนัน้ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นที่มีต่อทัศนคติของพนักงาน
บริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีที่มีตอ่ จิตวิทยาเชิงบวกแบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยได้ ดงั นี ้
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4.21 – 5.00

หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีจิตวิทยา
เชิงบวกในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีจิตวิทยา
เชิงบวกในระดับดี
2.61 – 3.40 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีจิตวิทยา
เชิงบวกในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีจิตวิทยา
เชิงบวกในระดับน้ อย
1.00 – 1.80 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีจิตวิทยา
เชิงบวกในระดับน้ อยที่สดุ
ยกตัวอย่างแบบสอบถามทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological
capital) ดังนี ้
ตาราง 1 ตัวอย่างแบบสอบถามทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)

ข้ อที่

คาถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

1. ฉั น มั่ น ใจในการน าเสนอข้ อมู ล ให้ กั บ กลุ่ ม เพื่ อ น
ร่วมงาน
2. ฉันเชื่อว่าปั ญหาทุกอย่างมีวิธีการแก้ ไขอยู่หลากหลาย
แนวทาง
3. ในการทางาน สิ่งผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ เสมอ
2.3.3 แบบสอบถามบรรยากาศองค์ การในที่ ทางาน (Organization Climate)
ศึกษาตามแนวคิดของ ดูบริ น (Dubrin. 1984) ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดดั แปลงแบบสอบถามของ รัชนู เรื องโอชา
(2554) ซึ่งได้ แปลและพัฒนาแบบสอบถามวัดการับรู้บรรยากาศองค์ การจากงานวิจยั ของ มิคเคลเซน
และกอนฮัง (Mikkelsen; & Gronhaung. 1999); กริ ฟฟิ น (Griffin. 2006); มอยนิฮาน และแพนเดย์
(Moynihand; & Pandey. 2007); คิม และไรท์ (Kim; & Wright. 2007) ตามแนวคิดของดูบริ น
(Dubrin. 1984) ประกอบด้ วย 6 ด้ านคือ (1) ด้ านการมีส่วนร่วม (Involvement) (2) ด้ านโครงสร้ าง
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(Structure) (3) ด้ านการให้ รางวัล (Reward) (4) ด้ านความอบอุ่น และการสนับสนุน (Support)
(5) ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า (Opportunity for advancement) และการพัฒนา (6) ด้ านการควบคุม
(Control) รวมมีข้อคาถามทัง้ สิน้ 37 ข้ อ โดยมีเกณฑ์ การให้ คะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนตามลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) เลือกตอบในข้ อที่ตรงกับ
ระดับความเห็นมากที่สุดโดยมีระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ
ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึงเห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึงเห็นด้ วยมาก
คะแนน 3 หมายถึงเห็นด้ วย
คะแนน 2 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 1 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ในการวิเ คราะห์ ข้ อมูล จะใช้ เ กณฑ์ ใ นการแบ่ง ระดับ การหาช่อ งกว้ า งของ
อันตรภาคขัน้ (Interval Scale) โดยใช้ สตู รการคานวณช่องกว้ างดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2548: 149-150)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
5 1
=
5
=
0.80
ดังนัน้ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นที่มีต่อทัศนคติของพนักงาน
บริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีที่มีตอ่ บรรยากาศองค์การในที่ทางาน (Organization Climate) แบ่งค่า
คะแนนเฉลี่ยได้ ดงั นี ้
4.21 – 5.00 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติ
กับบรรยากาศองค์การในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติ
กับบรรยากาศองค์การในระดับดี
2.61 – 3.40 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติ
กับบรรยากาศองค์การในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติ
กับบรรยากาศองค์การในระดับน้ อย
1.00 – 1.80 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติ
กับบรรยากาศองค์การในระดับน้ อยที่สดุ
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ยกตัวอย่างบรรยากาศองค์การในที่ทางาน (Organization Climate) ได้ ดงั นี ้
ตาราง 2 ตัวอย่างแบบสอบถามบรรยากาศองค์การในที่ทางาน (Organization Climate)

ข้ อที่

คาถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

1. บุคลากรในองค์การสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเปิ ดเผย
2. ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บงั คับบัญชาอย่าง
สะดวก
3. บุคลากรทุกคนในองค์การจะได้ รับผลตอบแทนตามผล
การปฏิบตั งิ าน
2.3.4 แบบสอบถามความผูกพันในงาน (Work engagement) พัฒนาและดัดแปลง
จาก วัชระ เวชประสิทธิ์ ประกอบด้ วย (1) ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor) (2) การ
อุทิศตนในการทางาน (Dedication) (3) การซึมซับกับการทางาน (Absorption) ข้ อรวมมีข้อคาถาม
ทัง้ สิน้ จ านวน 16 ข้ อ โดยมี เ กณฑ์ การให้ ค ะแนนตาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
เลื อกตอบในข้ อที่ ต รงกับระดับความเห็นมากที่ สุดโดยมี ร ะดับการวัดข้ อมูลประเภทอัน ตรภาคชัน้
(Interval Scale) มี 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึงเห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึงเห็นด้ วยมาก
คะแนน 3 หมายถึงเห็นด้ วย
คะแนน 2 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 1 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ในการวิเ คราะห์ ข้ อมูล จะใช้ เ กณฑ์ ใ นการแบ่ง ระดับ การหาช่อ งกว้ า งของ
อันตรภาคขัน้ (Interval Scale) โดยใช้ สตู รการคานวณช่องกว้ างดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2548: 149-150)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
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5 1
5
=
0.80
ดังนัน้ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นที่มีต่อทัศนคติของพนักงาน
บริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีที่มีตอ่ ความผูกพันในงาน (Work Engagement) แบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยได้
ดังนี ้
4.21 – 5.00 หมายถึง พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัดราชบุรีมี ความ
ผูกพันในงานระดับดีมาก
3.41 – 4.20 หมายถึง พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัดราชบุรีมี ความ
ผูกพันในงานระดับดี
2.61 – 3.40 หมายถึง พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัดราชบุรีมี ความ
ผูกพันในงานระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัดราชบุรีมี ความ
ผูกพันในงานในระดับน้ อย
1.00 – 1.80 หมายถึง พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัดราชบุรีมี ความ
ผูกพันในงานระดับน้ อยที่สดุ
ยกตัวอย่างแบบสอบถามความผูกพันในงาน (Work Engagement) ได้ ดงั นี ้
=

ตาราง 3 ตัวอย่างแบบสอบถามความผูกพันในงาน (Work Engagement)

ข้ อที่

คาถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

1. เมื่อตื่นเช้ ามาท่านรู้สึกอยากไปทางาน
2. ความท้ าทายของงานที่ท่านได้ รับมอบหมาย
3. ท่านรู้สกึ มีความสุขถึงแม้ จะต้ องทางานในปริมาณมาก
2.3.5 แบบสอบถามคุณภาพการบริ การ (Service quaility) ศึกษาตามแนวคิดของ
พาราสุรามาน เซทแฮล์ม และแบร์ รี่ (Parasuramanl; Zeithamal; & Berry) ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาและ
ดัดแปลงจาก อัจฉรา เฉลยสุข (2556) ประกอบด้ วย (1) ความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ (2) ความ
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น่าเชื่อถือหรื อไว้ วางใจได้ (3) การตอบสนองความต้ องการอย่างรวดเร็ ว (4) การให้ ความมัน่ ใจ (5) การ
เข้ าใจความต้ องการของผู้รับบริการ ข้ อรวมมีข้อคาถามทังสิ
้ ้นจานวน 37 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน
ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เลือกตอบในข้ อที่ตรงกับระดับความเห็นมากที่สดุ โดยมี
ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึงเห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึงเห็นด้ วยมาก
คะแนน 3 หมายถึงเห็นด้ วย
คะแนน 2 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 1 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ในการวิเ คราะห์ ข้ อมูล จะใช้ เ กณฑ์ ใ นการแบ่ง ระดับ การหาช่อ งกว้ า งของ
อันตรภาคขัน้ (Interval Scale) โดยใช้ สตู รการคานวณช่องกว้ างดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2548: 149-150)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
5 1
=
5
=
0.80
ดังนัน้ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นที่มีต่อทัศนคติของพนักงาน
บริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีที่มีตอ่ คุณภาพการบริ การ (Service Quality) แบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยได้
ดังนี ้
4.21 – 5.00 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีคณ
ุ ภาพ
การบริการในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีคณ
ุ ภาพ
การบริการในระดับดี
2.61 – 3.40 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีคณ
ุ ภาพ
การบริการในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีคณ
ุ ภาพ
การบริการในระดับน้ อย
1.00 – 1.80 หมายถึงพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีคณ
ุ ภาพ
การบริการในระดับน้ อยที่สดุ
ยกตัวอย่างแบบสอบถามคุณภาพการบริการ (Service Quality) ได้ ดงั นี ้
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ตาราง 4 ตัวอย่างแบบสอบถามคุณภาพการบริการ (Service Quality)

ข้ อที่

คาถาม

1.
2.
3.
4.
5.

การเดินทางมาโรงแรมมีความสะดวกและหาง่าย
มีทกั ษะในการแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ า
การเช็คอินและเช็คเอาท์สามารถทา ได้ อย่างรวดเร็ว
มีการปฏิบตั งิ านอย่างมีระบบและเคร่งครัด
โรงแรมให้ การสนับสนุนพนักงานฝึ กอบรมการบริการ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม สามารถทาได้ โดยการวิเคราะห์หาค่าความตรง
(Validity) และความเชื่อมัน่ (Reilability) ดังนี ้
3.1 การตรวจสอบหาความตรง (Validity)
การตรวจสอบหาความตรงทางเนื ้อหา (Content Validity) ผู้วิจยั นาแบบสอบถามไป
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา โดยพิ จ ารณาความถูกต้ องด้ านการใช้ ภ าษา ความเหมาะสมของ
แบบสอบถามการวิจัย เพื่อให้ มีเนือ้ หาสาระของข้ อคาถามครอบคลุมเนือ้ หา และวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั ที่กาหนดไว้ โดยมีผ้ ูทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน จะต้ องประเมินด้ วยคะแนน 3 ระดับ คือ 1=
สอดคล้ อง 0=ไม่แน่ใจ -1=ไม่ส อดคล้ อง และจากการให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ เมื่ อได้ แก้ ไ ขตาม
ค าแนะน าจากผู้ท รงคุณ วุฒิ ผู้วิ จัย จะน าคะแนนจากผู้ท รงคุณ วุฒิ ม ากท าการหาค่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ องและเหมาะสมของข้ อคาถาม (Index of Item-Objective Congruence- IOC) โดยมีเกณฑ์
การประเมินความเที่ยงเชิงเนื ้อหา คือค่า IOC ตังแต่
้ .05 ขึ ้นไปถือว่าใช้ ได้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ
อัจฉรา ชานิศาสตร์ . 2547) โดยผู้วิจยั คัดเลือกข้ อคาถามที่มีดชั นีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับ
นิยามที่มีคา่ 0.5 ไป ส่วนข้ อคาถามที่มีคา่ IOC ค่าดัชนีความสอดคล้ องต่ากว่า 0.5 ผู้วิจยั ได้ พิจารณา
ตัดทิ ้ง
ตารางการวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องและเหมาะสมของข้ อคาถาม (Index of
Item-Objective Congruence-IOC)
ส่วนที่ 1 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) หมายถึง
คุณลักษณะทุนเชิงบวกของพนักงานบริ การโรงแรมในความสามารถด้ านการก้ าวข้ ามผ่านปั ญหา การ
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มีมมุ มองด้ านบวก การเห็นคุณค่าภายในตนเอง โดยใช้ ความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นฐานแบ่งต้ นทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นฐาน อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ ลักษณะที่สามารถวัดได้ พัฒนา บริ หารจัดการได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ตาราง 5 แบบประมาณค่าความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของข้ อคาถามทุนจิตวิทยาเชิงบวก

คาถาม
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง (Self efficacy) หมายถึง ความเชื่อของ
พนัก งานบริ ก ารว่า มี ค วามสามารถ และศัก ยภาพในการปฏิ บัติ ง าน มี ค วาม
ปรารถนาในความท้ าทาย มีความพยายามทุ่มเทเพื่อที่จะทาเป้าหมายนัน้ ให้
สาเร็ จตามที่ตงไว้
ั้
1. ฉันมัน่ ใจในการวิเคราะห์ปัญหาระยะยาวเพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
2. ฉันมัน่ ใจในการนาเสนอผลงานของฉันในที่ประชุมระดับผู้บริ หาร
3. ฉันมัน่ ใจในการมีสว่ นร่วมอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ การ
4. ฉันมัน่ ใจในการช่วยตังเป
้ ้ าหมายงานของแผนก
5. ฉันมัน่ ใจในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้ า
6. ฉันมัน่ ใจว่ามีเวลาทุม่ เทในการทางานเพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมาย
ความหวัง (Hope) หมายถึง พนักงานบริ การมีความเชื่อมัน่ ในการทาเป้าหมายที่
ได้ ตงไว้
ั ้ เปรี ยบเสมือนแรงจูงใจในการค้ นหาเส้ นทางที่จะมุ่งสูเ่ ป้าหมาย ถึงแม้ ว่า
จะต้ องพบกับอุปสรรคแต่ก็ยงั มีความตังใจในการมองหาเส้
้
นทางต่อไป
1. เมื่อพบปั ญหาในการทางาน ฉันสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้นได้
2. ปั จจุบนั ฉันเต็มไปด้ วยพลังในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
3. ฉันเชื่อว่าปั ญหาทุกอย่างมีวิธีการแก้ ไขอยูห่ ลากหลายแนวทาง
4. ขณะนี ้ฉันคิดว่าตนเองค่อนข้ างประสบความสาเร็ จในงาน
5. ฉันสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
6. ขณะนี ้ฉันได้ บรรลุเป้าหมายของงานที่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้

ประมาณค่า
ความคิดเห็น ค่า
แปลผล
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่ IOC
1
2 3

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

+1

+1 +1 1

ใช้ ได้

+1
+1
-1
+1
0

+1
+1
0
+1
-1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง

+1
+1
-1
+1
-1

1
1
-0.6
1
-0.6
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ตาราง 5 (ต่อ)

คาถาม
การมองโลกในแง่ ดี (Optimism) หมายถึง ลักษณะของวิธีการคิดที่นึกถึงแต่
ด้ านดีเสมอเกี่ยวกับการทางานของพนักงานบริ การ คือมีความสามารถในการมอง
หาสิง่ ดีๆ ที่เกิดขึ ้น สามารถมองหาโอกาสจากสิ่งที่เกิดขึ ้นเพื่อที่จะทาเป้าหมายให้
ประสบความสาเร็ จ ถึงแม้ จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ ้นแต่พนักงานบริ การที่มีการมองโลก
ในแง่ดีจะมีความสามารถในการยอมรับความจริ ง และเรี ยนรู้ จากความผิดพลาด
นันเพื
้ ่อที่จะพัฒนาปรับปรุงต่อไป
1. เวลามีความไม่แน่นอนเกิดขึ ้นในการทางาน ฉันเชื่อเสมอว่าต้ องมีแต่สงิ่ ที่ดี
เกิดขึ ้น
2. ในการทางานสิง่ ผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ เสมอ
3. ฉันจะมองในมุมที่ดีในการทางานเสมอ
4. ฉันจะมีมมุ มองที่ดีตอ่ การทางานในอนาคต
5. ปั จจุบนั งานที่ฉนั ทาอยู่ “เมื่อผ่านอุปสรรคไปแล้ วมักมีสงิ่ ดีๆ เกิดขึ ้นตามมา”
6. ฉัน มี วิ ธี คิ ด ในการท างานว่ า “เมื่ อ ผ่ า นอุป สรรคไปแล้ ว มัก มี สิ่ ง ดี ๆ เกิ ด ขึ น้
ตามมา”
ความหยุ่นตัว (Resiliency) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวได้ หลังจาก
ต้ องเผชิญกับความล้ มเหลว ความลาบาก รวมถึงความไม่แน่นอน โดยถือเป็ นการ
สร้ างแรงจูงใจในการเอาชนะสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ สามารถมุง่ หาเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ ให้ สาเร็ จ
1. เมื่อฉันพบกับความล้ มเหลวในงาน ฉันไม่สามารถลุกขึ ้นมาเพือ่ ต่อสู้กบั ปั ญหา
และก้ าวเดินต่อไป
2. ฉันสามารถบริ หารงานที่มีความยากด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึง่
3. ฉันสามารถจัดการกับความเครี ยดในการทางานได้ *
4. ฉันสามารถทนกับช่วงเวลาที่มคี วามยากลาบากในการทางานและผ่านพ้ นไปได้
เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาก่อน
5. ฉันรู้สกึ ว่าฉันสามารถจัดการกับงานหลายๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน*

ประมาณค่า
ความคิดเห็น ค่า
แปลผล
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่ IOC
1 2 3

+1 +1 +1
+1
+1
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1
-1

1

+1 1
+1 1
+1 1
+1 1
-1 -0.6

+1 +1 +1

1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง

ใช้ ได้

+1 +1 +1 1 ใช้ ได้
+1 +1 0 0.6 แก้ ไข
+1 +1 +1 1 ใช้ ได้
+1 +1

0 0.6 แก้ ไข
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ความหยุ่นตัว (Resiliency) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวได้ หลังจาก
ต้ องเผชิญกับความล้ มเหลว ความลาบาก รวมถึงความไม่แน่นอน โดยถือเป็ นการ
สร้ างแรงจูงใจในการเอาชนะสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ สามารถมุง่ หาเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ ให้ สาเร็ จ
1. เมื่อฉันพบกับความล้ มเหลวในงาน ฉันไม่สามารถลุกขึ ้นมาเพือ่ ต่อสู้กบั ปั ญหา
และก้ าวเดินต่อไป
2. ฉันสามารถบริ หารงานที่มีความยากด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึง่
3.*ฉันสามารถจัดการกับความเครี ยดในการทางานได้
4. ฉันสามารถทนกับช่วงเวลาที่มคี วามยากลาบากในการทางานและผ่านพ้ นไปได้
เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาก่อน
5.**ฉันรู้สกึ ว่าฉันสามารถจัดการกับงานหลายๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน

ประมาณค่า
ความคิดเห็น ค่า
แปลผล
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่ IOC
1 2 3

+1 +1 +1

1

ใช้ ได้

+1 +1 +1 1 ใช้ ได้
+1 +1 0 0.6 แก้ ไข
+1 +1 +1 1 ใช้ ได้
+1 +1

0 0.6 แก้ ไข

หมายเหตุ ข้ อที่แก้ ไข
3.* ฉันสามารถปรับตัวกับความเครี ยดในการทางานได้ เพื่อให้ สามารถมุง่ หาเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สาเร็จ
5.**ฉันรู้ สึกว่าฉันสามารถเผชิญ หน้ ากับความยากล าบากกับงานหลายๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน
เพื่อให้ ประสบความสาเร็จในการทางาน
ส่วนที 2 บรรยากาศองค์การ (Organization Climate) หมายถึง องค์ประกอบ
ของสภาพแวดล้ อมต่างๆ ภายในองค์การที่ บุคลากรในองค์การสามารถรั บรู้ ทัง้ ได้ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการทางานของตนเองอาทิเช่น การเปิ ดโอกาสให้ บุคล
การได้ แสดงความคิดเห็นหรื อให้ อานาจได้ อย่างอิสระในการทางาน มีความชัดเจนในการกาหนดหน้ าที่
ความรับผิดชอบ องค์การมีความชัดเจนในการให้ รางวัล บุคลากรมีความรู้สึกได้ ถึงการสนับสนุนจาก
ภายในองค์การ รวมถึง มีการส่ง เสริ ม ให้ โอกาสในการก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และลักษณะของ
นโยบายมีมาตรฐานที่ชดั เจน
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คาถาม
ด้ านการมีส่วนร่ วม (Involvement) หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานบริ การ
โรงแรมสามารถแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ให้ อ านาจได้ อ ย่า งอิ สระในการท างาน
โอกาสในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในการทางาน
1. ท่านแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย
2. ในการประชุมแต่ละครัง้ หัวหน้ างานไม่เคยเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นได้ แสดงความ
คิดเห็นเลย
3. แผนกเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นสามารถทางานได้ อย่างอิสระ
4. ในการตัดสินในเรื่ องใดก็ตาม ท่านได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมอยูเ่ สมอ
5. หัวหน้ างานไม่ยอมรับการตัดสินใจการทางานของท่าน
ด้ านโครงสร้ าง (Structure) หมายถึง ความชัดเจนในการกาหนดหน้ าที่ความ
รั บผิดชอบและขัน้ ตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่า ง
พนักงานบริ การในองค์การ
1. งานภายในแผนกมีการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบในการทางานชัดเจน
2. แผนกของท่านกาหนดลักษณะโครงสร้ างการบริ หารงานไว้ อย่างชัดเจน
3. แผนกของท่านมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงานที่มคี วามซับซ้ อนมากเกินไป
4. ท่านรู้สกึ ว่าการปฏิบตั งิ านของท่านเป็ นไปอย่างราบรื่ นเนื่องจากมีการวางแผน
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านที่ดี
5. แผนกของท่านมีการแจ้ งข่าวสารต่างๆ ให้ พนักงานรับทราบอย่างเปิ ดเผย
6. ท่านสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้บงั คับบัญชาอย่างสะดวก
7. ท่านมีช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับผู้บงั คับบัญชาของท่านอย่างจากัด
ด้ านการให้ รางวัล (Reward) หมายถึง องค์การมีความชัดเจนและความเหมาะสม
ในการให้ รางวัลผลตอบแทน มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มี
ความยุติธรรม ตลอดจนการที่พนักงานบริ การโรงแรมรับรู้ ว่าตนจะได้ รับรางวัลตอบ
แทนเมื่อมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
1. ท่านรู้สกึ ว่าองค์การมีการให้ รางวัลอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ ว
2. องค์การของท่านมีนโยบายการให้ รางวัลและผลตอบแทนไม่ชดั เจน
3. บุคลากรทุกคนในองค์การจะได้ รับผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน

ประมาณค่า
ความคิดเห็น ค่า แปล
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่ IOC ผล
1 2 3

+1 +1 +1
+1 +1 +1

1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้

+1
+1
+1
+1

1
1
1
1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้
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ประมาณค่า
ความคิดเห็น
คาถาม
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1 2 3
4. ท่านคิดว่าการให้ รางวัลตอบแทนของผู้บงั คับบัญชาขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจส่วนตัว +1 +1 +1
5. องค์การให้ รางวัลไม่สอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงาน
+1 +1 +1
6. ท่านได้ รับคาชมเชยจากผู้บงั คับบัญชาเมื่อปฏิบตั ิงานได้ ตามเป้าหมาย
+1 +1 +1
ด้ านการสนับสนุ น (Support) หมายถึงความรู้ สกึ ที่เป็ นมิตรภายในองค์การ การ
ยอมรั บ ให้ ความร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในการท างาน ทั ง้ จาก
ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1.*ท่านรู้สกึ อบอุน่ สบายใจในการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
+1 +1 0
2. ท่านรู้สกึ ว่าขณะปฏิบตั ิงานเหมือนมีคนคอยจับผิดท่านอยู่
+1 +1 +1
3. ท่านได้ รับการยอมรับจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
+1 +1 +1
4. เพื่อนร่วมงานให้ อภัยในความผิดพลาดต่างๆ ของท่านได้
+1 +1 +1
5. การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของท่านมีลกั ษณะ ต่างคนต่างทา
+1 +1 +1
6. ท่านได้ รับคาแนะนา และความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานสมา่ เสมอเมื่อเกิด
+1 +1 +1
ปั ญหา
ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า (Opportunity for advancement) หมายถึง การ
ส่งเสริ มให้ พนักงานบริ การโรงแรมมีโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน การจัดให้ มี
การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ การสนับสนุนให้ พนักงาน
บริ การโรงแรมให้ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการทางาน
1. ท่านมีโอกาสเจริ ญก้ าวหน้ าน้ อยในองค์การนี ้
+1 +1 +1
2. องค์การให้ ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
+1 +1 +1
3. ท่านมักได้ รับอนุญาตเข้ ารับการฝึ กอบรมตามที่ร้องขอ
+1 +1 +1
4.องค์การสนับสนุนให้ ทา่ นสามารถใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน
+1 +1 +1
5.องค์การของท่านมีเป้าหมายและนโยบายการบริ หารที่ชดั เจน
+1 +1 +1
ด้ านการควบคุม (Control) หมายถึง ลักษณะของนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
องค์การกาหนดขึ ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานบริ การโรงแรมในองค์การให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนมาตรฐานที่องค์การจัดขึ ้น
1. องค์การของท่านมีนโยบายการบริ หารที่ไม่โปร่งใส
+1 +1 +1
2. องค์การของท่านกาหนดกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ที่เหมาะสม
+1 +1 +1

ค่า แปล
IOC ผล
1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้

0.6
1
1
1
1
1

แก้ ไข
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 ใช้ ได้
1 ใช้ ได้
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3. ท่านรู้สกึ ว่ากฎระเบียบที่องค์การกาหนดขึ ้นเคร่งครัดมากเกินไป
4. องค์การของท่านมีการตังมาตรฐานในการท
้
างานไว้ อย่างเหมาะสม
5. องค์การของท่านไม่ได้ กาหนดมาตรฐานไว้ ในการทางาน
6. องค์การของท่านกาหนดมาตรฐานในการทางานไว้ สงู เกินไป

ประมาณค่า
ความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1 2 3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

ค่า แปล
IOC ผล
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

หมายเหตุ ข้ อที่แก้ ไข
1.*ท่านรู้ สึกอบอุ่นสบายใจในการปฏิบตั ิง านกับเพื่อนร่ วมงานในหน่วยงานเพราะเพื่อนร่ วมงานให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ส่วนที 3 ความผูกพันในงาน (Work Engagement)ของพนักงานบริ การโรงแรม
หมายถึ ง ความผูก พัน ของพนัก งานเป็ นโครงสร้ างของความรู้ สึก และพฤติก รรมที่ แ สดงออกเป็ น
กระบวนการของความรู้ สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน
(Vigor) ซึ่งเป็ นการแสดงออกถึงพลังในการปฏิบตั ิงาน จนก่อให้ เกิดการอุทิศตนในการทางานเพื่อเป็ น
การมุง่ เน้ นไปที่การทางานของตนเองเพื่อองค์การ และนาไปสู่การแสดงออกที่สนุกสนานในการทางาน
ของพนักงานบริ การ จนอาจทาให้ ร้ ูสึกว่าเวลาในการทางานผ่านไปอย่างรวดเร็ ว หรื อที่เรี ยกได้ ว่าการ
ซึมซับกับงาน (Absorption)
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ตาราง 7 แบบประมาณค่าความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของข้ อคาถามความผูกพันในงาน

คาถาม
ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor) เป็ นลักษณะพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงพลัง ความพยายาม ความมุง่ มัน่ และแรงจูงใจในการทุม่ เทปฏิบตั ิงาน
1. เมื่อตื่นเช้ ามาท่านรู้สกึ อยากไปทางาน
2. เมื่ออยูใ่ นสถานที่ทางานท่านรู้สกึ เต็มเปี่ ยมไปด้ วยพลังในการทางาน
3. ท่านสามารถอดทนกับสภาวะกดดันในการทางาน
4. ท่านสามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
5. ท่านรู้สกึ มีความสบายใจกับงานที่ทาอยู่
6. ท่านมีความเข้ มแข็งและคล่องแคล่วในการทางาน
การอุทิศตนในการทางาน (Dedication) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่ม่งุ เน้ นการ
ทางาน ความกระตือรื อร้ น และความรู้สกึ ภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิงาน
1. ท่านรู้สกึ ความท้ าทายของงานที่ทา่ นได้ รับมอบหมาย
2. งานที่ทาสามารถสร้ างแรงกระตุ้นในการทางานได้
3. ท่านมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน
4. งานที่ทา่ นทามีคณ
ุ ค่าและความหมายสาหรับตนเอง
การซึมซับกับงาน (Absorption) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
ฝั กใฝ่ อยู่กับการทางานของพนักงานทาให้ ร้ ู สึกว่าเวลาในการทางานผ่านไปอย่าง
รวดเร็ ว
1. เมื่อลงมือทางานท่านจะอยูก่ บั งานโดยไม่สนใจเรื่ องอื่น
3. เมื่อท่านลงมือทางานจะมุง่ มัน่ อยูก่ บั งานนันตลอดเวลา
้
4. เมื่อลงมือทางานท่านจะไม่ยอมละทิ ้งงานจนกว่างานจะสาเร็ จ
5. ท่านมีความใส่ใจกับงานที่ทา
6. ท่านรู้สกึ มีความสุขถึงแม้ จะต้ องทางานในปริ มาณมาก

ประมาณค่า
ความคิดเห็น ค่า แปล
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่ IOC ผล
1 2 3

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

0 -1 -1 -0.6 ตัดทิ ้ง
+1 +1 +1 1 ใช้ ได้
+1 +1 +1 1 ใช้ ได้
+1 +1 +1 1 ใช้ ได้

+1
+1
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1
-1

+1 1
+1 1
+1 1
+1 1
-1 -0.6

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง

ส่วนที 4 คุณภาพการบริ การ (Service Quality) ของพนักงานโรงแรม หมายถึง
พฤติกรรมในการให้ บริการของพนักงานบริ การโรงแรมตามการรับรู้ของพนักงานบริการ โดยประเมิน
พฤติกรรม 5 ด้ าน คือ คุณภาพการบริการเป็ นสิ่งที่ปรากฏขึ ้น จนเป็ นสิ่งที่สามารถจับต้ องได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม และก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจกับผู้รับบริ การ พร้ อมทังเป็
้ นการตอบสนองความต้ องการ
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ของลูกค้ าอย่างทันท่วงที เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริการ โดยมีการดูแลความเอาใจใส่ผ้ รู ับบริการ
ที่มีความต้ องการแตกต่างกันในแต่ละคน
ตาราง 8 แบบประมาณค่าความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของข้ อคาถามคุณภาพการบริการ

คาถาม
ความเป็ นรู ป ธรรมที่ ป รากฏ (Tangible) หมายถึ ง ลัก ษณะทางกายภาพและ
พฤติกรรมที่ปรากฏให้ เห็นของพนักงาน และสิง่ แวดล้ อมที่พนักงานปฏิบตั ิงาน
1. การเดินทางมาโรงแรมมีความสะดวกและหาง่าย
2. โรงแรมสะอาดและสวยงาม
3. สภาพแวดล้ อมของโรงแรมมีความปลอดภัย
4. โรงแรมมีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกที่ทนั สมัย
5. โรงแรมมีบริ การหลากหลายและสอดคล้ องในการใช้ งาน
6. สภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการปฏิบตั ิงาน
ความเชื่อมั่นวางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้ บริ การให้
ตรงกับสัญญาที่ให้ ไว้ กบั ผู้รับบริ การ การบริ การทุกครัง้ ต้ องมีความถูกต้ องเหมาะสม
และได้ ผลอย่างสม่าเสมอ
1.*ท่านทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ ใจและเชื่อมัน่ ได้
2. ท่านมีทกั ษะในการแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ า
3. โรงแรมมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นที่ยอมรับ
4. ท่านมีการกาหนดเวลาการให้ บริ การเหมาะสม
5. ท่านสามารถให้ บริ การภายในเวลาที่กาหนด
6. ท่านสามารถให้ บริ การได้ อย่างถูกต้ อง
การตอบสนองต่ อผู้รับบริ การ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้ อมและ
ความเต็มใจที่จะบริ การ โดยสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การได้
ทันท่วงที
1. ท่านมีความพร้ อมและเต็มใจในการช่วยเหลือ
2. ท่านตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว
3. ท่านสามารถแก้ ปัญหาให้ ผ้ มู าใช้ บริ การได้ ตามความต้ องการ
4. การเช็คอินและเช็คเอาท์สามารถทา ได้ อย่างรวดเร็ ว
5. ท่านแสดงความใส่ใจและช่วยแก้ ปัญหาให้ อย่างรวดเร็ ว

ประมาณค่า
ความคิดเห็น ค่า แปล
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่ IOC ผล
1 2 3

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

0 0.8 แก้ ไข
+1 1 ใช้ ได้
+1 1 ใช้ ได้
+1 1 ใช้ ได้
+1 1 ใช้ ได้
+1 1 ใช้ ได้

+1
+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
0
+1

1
1
1
0
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง
ใช้ ได้
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ตาราง 8 (ต่อ)

คาถาม
6. ท่านมีความสามารถให้ บริ การได้ รวดเร็ ว
การให้ ความมั่นใจแก่ ผ้ ูรับบริ การ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการ
สร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ รู ับบริ การ พนักงานจะต้ องให้ บริ การด้ วยความสุภาพ นุม่ นวล
มีกิริยามารยาทที่ดี ใช้ การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และให้ ความมัน่ ใจได้ ว่า
ผู้รับบริ การจะได้ รับบริ การที่ดีที่สดุ
1. ท่านให้ บริ การสุภาพ อ่อนโยน และยิ ้มแย้ มแจ่มใส
2. ท่านมีอธั ยาศัยไมตรี อนั ดีตลอดเวลา
3. ท่านปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบและเคร่งครัด
4. พนักงานมีความรู้ในการตอบคาถามได้ ชดั เจน
การรู้จักและเข้ าใจผู้รับบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูและ
เอาใจใส่ผ้ รู ับบริ การที่มีความต้ องการแตกต่างกันในแต่ละคน
1. โรงแรมให้ การสนับสนุนท่านฝึ กอบรมการบริ การ
2. ท่านรู้วิธีการแจ้ งค่าใช้ บริ การให้ มีความน่าเชื่อถือได้
3. ท่านรู้สกึ ว่ามีการรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรม และห้ องพักอย่างทัว่ ถึง
4. ท่านเอาใจใส่และให้ บริ การตามความต้ องการผู้ใช้ บริ การแต่ละคน
5. ท่านเข้ าใจถึงความต้ องการของผู้ใช้ บริ การแต่ละคน
6. ท่านใส่ใจรายละเอียดเล็กน้ อยที่ทา ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประทับใจ
7.**มีการเก็บข้ อมูลผู้ใช้ บริ การและสามารถให้ บริ การได้ ทนั ทีเพียงแจ้ งชื่อ
8.***การบริ การของท่านดีสม่าเสมอ ไม่เปลีย่ นแปลง

ประมาณค่า
ความคิดเห็น ค่า แปล
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่ IOC ผล
1 2 3
+1 +1 +1 1 ใช้ ได้

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1

-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1

-1
0
-1
+1
+1
+1
0
+1

-0.6
-0.8
-0.6
1
1
1
0.8
1

ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
แก้ ไข
ใช้ ได้

หมายเหตุ ข้ อที่แก้ ไข
1.*ท่านสามารถสร้ างความไว้ วางใจ และความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้มาใช้ บริการได้
7.**ท่านสามารถให้ บริการได้ ทนั ทีเพียงผู้ใช้ บริการแจ้ งชื่อ
8.***ท่านให้ บริ การและดูแลเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การที่มีความแตกต่างกันในแต่ละคนเพื่อให้ ตรงกับความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริการ
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3.2 ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reilability)
ทดสอบความเชื่ อมั่น (Reilability) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่ แก้ ไ ข
ปรับปรุงแล้ วไปทาการทดสอบ (Try out) กับพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดอยุธยาจานวน 45 ราย
และนาแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าหาค่าความเชื่ อมั่น โดยการหาค่าสัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’salphaco efficient)
จากการทดสอบความเที่ ย ง (reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (alpha coefiicient) ด้ วยวิธีของ Cronbach พบว่าภาพรวมของแบบสอบถาม
ทัง้ หมดมีความเชื่ อถื อเท่ากับ 0.977 เมื่ อแบ่ง ตามตัวแปร พบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิง บวก (Positive
psychological capital) มีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.926 บรรยากาศองค์การ (Organization Climate) มี
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.925 ความผูกพันในงาน (Work Engagement) มีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.934
ในขณะที่ คุณภาพการบริการ (Service Quality) มีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.974
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร และคะแนนมาตรวัดแบบสอบถาม
ตัวแปรในการวิจยั นี ้ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร คือ (1) ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก (Positive psychological capital) (2) บรรยากาศองค์การ (Organization Climate) (3)
ความผูกพันในงาน (Work Engagement) (4) คุณภาพการบริ การ (Service Quality) ซึ่งตัวแปรทัง้ 4
ตัวสามารถแบ่งรายละเอียดได้ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) หมายถึง
คุณลักษณะทุนเชิงบวกของพนักงานบริ การโรงแรมในความสามารถด้ า นการก้ าวข้ ามผ่านปั ญหา การ
มีมมุ มองด้ านบวก การเห็นคุณค่าภายในตนเอง โดยใช้ ความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นฐานแบ่งต้ นทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นฐาน อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ ลักษณะที่สามารถวัดได้ พัฒนา บริ หารจัดการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง (Self efficacy) หมายถึง ความเชื่อของ
พนัก งานบริ ก ารว่ า มี ค วามสามารถ และศัก ยภาพในการปฏิ บัติ ง าน มี ค วาม
ปรารถนาในความท้ าทาย มีความพยายามทุ่มเทเพื่อที่จะทาเป้าหมายนันให้
้ สาเร็ จ
ตามที่ตงไว้
ั้
1. ฉันมัน่ ใจในการวิเคราะห์ปัญหาระยะยาวเพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
1
2. ฉันมัน่ ใจในการนาเสนอผลงานของฉันในที่ประชุมระดับผู้บริ หาร
1
3. ฉันมัน่ ใจในการมีสว่ นร่วมอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ การ
1
4. ฉันมัน่ ใจในการช่วยตังเป
้ ้ าหมายงานของแผนก
1
5. ฉันมัน่ ใจในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้ า
1
6. ฉันมัน่ ใจว่ามีเวลาทุม่ เทในการทางานเพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมาย
1
ความหวัง (Hope) หมายถึง พนักงานบริ การมีความเชื่อมัน่ ในการทาเป้าหมายที่ได้
ตัง้ ไว้ เปรี ยบเสมือนแรงจูงใจในการค้ นหาเส้ น ทางที่ จะมุ่ง สู่เป้ าหมาย ถึง แม้ ว่า
จะต้ องพบกับอุปสรรคแต่ก็ยงั มีความตังใจในการมองหาเส้
้
นทางต่อไป
1. เมื่อพบปั ญหาในการทางาน ฉันสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่
1
เกิดขึ ้นได้
2. ปั จจุบนั ฉันเต็มไปด้ วยพลังในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
1
3. ฉันเชื่อว่า ปั ญหาทุกอย่างมีวิธีการแก้ ไขอยูห่ ลากหลายแนวทาง
1
4. ขณะนี ้ฉันคิดว่าตนเองค่อนข้ างประสบความสาเร็ จในงาน
-0.6
5. ฉันสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
1
6. ขณะนี ้ฉันได้ บรรลุเป้าหมายของงานที่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
-0.6
การมองโลกในแง่ ดี (Optimism) หมายถึง ลักษณะของวิธีการคิดที่นกึ ถึงแต่ด้านดี
เสมอเกี่ยวกับการทางานของพนักงานบริ การ คือมีความสามารถในการมองหาสิ่ง
ดีๆ ที่เกิดขึ ้น สามารถมองหาโอกาสจากสิง่ ที่เกิดขึ ้นเพื่อที่จะทาเป้าหมายให้ ประสบ
ความสาเร็ จ ถึงแม้ จะมีสงิ่ ที่ไม่ดีเกิดขึ ้นแต่พนักงานบริ การที่มีการมองโลกในแง่ดีจะ
มีความสามารถในการยอมรับความจริ ง และเรี ยนรู้ จากความผิดพลาดนันเพื
้ ่อที่จะ
พัฒนาปรับปรุงต่อไป
1. เวลามีความไม่แน่นอนเกิดขึ ้นในการทางาน ฉันเชื่อเสมอว่าต้ องมีแต่สงิ่ ที่ดี
1
เกิดขึ ้น
2. ในการทางาน สิง่ ผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ เสมอ
1

Corrected
Item-Total
Correlation

α
.836

.610
.463
.540
.602
ตัดทิ ้ง
.742

ตัดทิ ้ง
.766

.637
.439
.775
ตัดทิ ้ง
.486
ตัดทิ ้ง

ตัดทิ ้ง

.675

.881

.868

ตัดทิ ้ง
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3. ฉันจะมองในมุมที่ดีในการทางานเสมอ
1
4. ฉันจะมีมมุ มองที่ดีตอ่ การทางานในอนาคต
1
5. ปั จจุบนั งานที่ฉนั ทาอยู่ “เมื่อผ่านอุปสรรคไปแล้ วมักมีสงิ่ ดีๆ เกิดขึ ้นตามมา”
1
6. ฉันมีวิธีคิดในการทางานว่า “เมื่อผ่านอุปสรรคไปแล้ วมักมีสงิ่ ดีๆ เกิดขึ ้นตามมา” -0.6
ความหยุ่นตัว (Resiliency) หมายถึงความสามารถในการปรับตัวได้ หลังจากต้ อง
เผชิญกับความล้ มเหลว ความลาบาก รวมถึงความไม่แน่นอน โดยถือเป็ นการสร้ าง
แรงจูงใจในการเอาชนะสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ สามารถมุง่ หาเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ให้ สาเร็ จ
1. เมื่อฉันพบกับความล้ มเหลวในงาน ฉันไม่สามารถลุกขึ ้นมาเพือ่ ต่อสู้กบั ปั ญหา
1
และก้ าวเดินต่อไป
2. ฉันสามารถบริ หารงานที่มีความยากด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึง่
1
3. ฉันสามารถปรับตัวกับความเครี ยดในการทางานได้ เพื่อให้ สามารถมุง่ หา
0.6
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สาเร็ จ
4. ฉันสามารถทนกับช่วงเวลาที่มีความยากลาบากในการทางานและผ่านพ้ นไปได้ 1
เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาก่อน
5. ฉันรู้สกึ ว่าฉันสามารถเผชิญหน้ ากับความยากลาบากกับงานหลายๆ อย่างได้ ใน 0.6
เวลาเดียวกัน เพื่อให้ ประสบความสาเร็ จในการทางาน

Corrected
Item-Total
α
Correlation
.761
.649
.613
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
.697

ตัดทิ ้ง

ตัดทิ ้ง

.682
.617
.694
.674

ส่วนที 2 บรรยากาศองค์การ (Organization Climate) หมายถึง องค์ประกอบ
ของสภาพแวดล้ อมต่างๆ ภายในองค์การที่ บุคลากรในองค์การสามารถรั บรู้ ทัง้ ได้ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการทางานของตนเองอาทิเช่น การเปิ ดโอกาสให้ บุคล
การได้ แสดงความคิดเห็นหรื อให้ อานาจได้ อย่างอิสระในการทางาน มีความชัดเจนในการกาหนดหน้ าที่
ความรับผิดชอบ องค์การมี ความชัดเจนในการให้ รางวัล บุคลากรมีความรู้สึกได้ ถึงการสนับสนุนจาก
ภายในองค์การ รวมถึง มีการส่ง เสริ ม ให้ โอกาสในการก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และลักษณะของ
นโยบายมีมาตรฐานที่ชดั เจน
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ด้ านการมีส่วนร่ วม (Involvement) หมายถึงการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานบริ การ
โรงแรมสามารถแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ให้ อ านาจได้ อ ย่า งอิ สระในการท างาน
โอกาสในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในการทางาน
1. พนักงานบริ การสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย
2. ในการประชุมแต่ละครัง้ หัวหน้ างานไม่เคยเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นได้ แสดงความ
คิดเห็นเลย
3. แผนกเปิ ดโอกาสให้ สามารถทางานได้ อย่างอิสระ
4. ในการตัดสินในเรื่ องใดก็ตาม ท่านได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมอยูเ่ สมอ
5. หัวหน้ างานไม่ยอมรับการตัดสินใจการทางานของท่าน
ด้ านโครงสร้ าง (Structure) หมายถึ งความชัด เจนในการกาหนดหน้ าที่ ความ
รั บผิดชอบและขัน้ ตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่า ง
พนักงานบริ การในองค์การ
1. งานภายในแผนก มีการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบในการทางานชัดเจน
2. แผนกของท่านกาหนดลักษณะโครงสร้ างการบริ หารงานไว้ อย่างชัดเจน
3. แผนกของท่านมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงานที่มีความซับซ้ อนมากเกินไป
4. ท่านรู้สกึ ว่าการปฏิบตั งิ านของท่านเป็ นไปอย่างราบรื่ นเนื่องจากมีการวางแผน
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านที่ดี
5. แผนกของท่านมีการแจ้ งข่าวสารต่างๆ ให้ พนักงานรับทราบอย่างเปิ ดเผย
6. ท่านสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้บงั คับบัญชาอย่างสะดวก
7. ท่านมีช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับผู้บงั คับบัญชาของท่านอย่างจากัด
ด้ านการให้ รางวัล (Reward) หมายถึง องค์การมีความชัดเจนและความเหมาะสม
ในการให้ รางวัลผลตอบแทน มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มี
ความยุติธรรม ตลอดจนการที่พนักงานบริ การโรงแรมรับรู้ ว่าตนจะได้ รับรางวัลตอบ
แทนเมื่อมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
1. ท่านรู้สกึ ว่าองค์การมีการให้ รางวัลอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ ว
2. องค์การของท่านมีนโยบายการให้ รางวัลและผลตอบแทนไม่ชดั เจน
3. บุคลากรทุกคนในองค์การจะได้ รับผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน
4. ท่านคิดว่าการให้ รางวัลตอบแทนของผู้บงั คับบัญชาขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจส่วนตัว
5. องค์การให้ รางวัลไม่สอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงาน

IOC

Corrected
Item-Total
Correlation

α
.619

1
1

.501
ตัดทิ ้ง

1
1
1

ตัดทิ ้ง
.459
ตัดทิ ้ง

1
1
1
1

.369.
.292
.510
.532

1
1
1

.522
.568
.598

ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
.710

.700

1
1
1
1
1

.668
ตัดทิ ้ง
.489
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง

ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
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6. ท่านได้ รับคาชมเชยจากผู้บงั คับบัญชาเมื่อปฏิบตั ิงานได้ ตามเป้าหมาย
1
ด้ านการสนับสนุ น (Support) หมายถึงความรู้ สกึ ที่เป็ นมิตรภายในองค์การ การ
ยอมรั บ ให้ ความร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในการท างาน ทั ง้ จาก
ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1. ท่านรู้สกึ อบอุน่ สบายใจในการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเพราะ
0.6
เพื่อนร่วมงานให้ ความร่วมมือและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
2. ท่านรู้สกึ ว่าขณะปฏิบตั ิงานเหมือนมีคนคอยจับผิดท่านอยู่
1
3. ท่านได้ รับการยอมรับจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1
4. เพื่อนร่วมงานให้ อภัยในความผิดพลาดต่างๆ ของท่านได้
1
5. การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของท่านมีลกั ษณะ ต่างคนต่างทา
1
6. ท่านได้ รับคาแนะนา และความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานสม่าเสมอเมื่อเกิดปั ญหา 1
ด้ านความเจริญก้ าวหน้ า (Opportunity for advancement) หมายถึงการส่งเสริ ม
ให้ พ นัก งานบริ ก ารโรงแรมมี โอกาสก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน การจัด ให้ มี ก าร
ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมทังการสนั
้
บสนุนให้ พนักงานบริ การ
โรงแรมให้ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการทางาน
1. ท่านมีโอกาสเจริ ญก้ าวหน้ าน้ อยในองค์การนี ้
1
2. องค์การให้ ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของท่าน
1
3. ท่านมักได้ รับอนุญาตเข้ ารับการฝึ กอบรมตามที่ร้องขอ
1
4. องค์การสนับสนุนให้ ทา่ นสามารถใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน
1
5. องค์การของท่านมีเป้าหมายและนโยบายการบริ หารที่ชดั เจน
1
ด้ านการควบคุม (Control) หมายถึงลักษณะของนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
องค์การกาหนดขึ ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานบริ การโรงแรมในองค์การให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนมาตรฐานที่องค์การจัดขึ ้น
1. องค์การของท่านมีนโยบายการบริ หารที่ไม่โปร่งใส
1
2. องค์การของท่านกาหนดกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ที่เหมาะสม
1
3. ท่านรู้สกึ ว่ากฎระเบียบที่องค์การกาหนดขึ ้นเคร่งครัดมากเกินไป
1
4. องค์การของท่านมีการตังมาตรฐานในการท
้
างานไว้ อย่างเหมาะสม
1
5. องค์การของท่านไม่ได้ กาหนดมาตรฐานไว้ ในการทางาน
1
6. องค์การของท่านกาหนดมาตรฐานในการทางานไว้ สงู เกินไป
1

Corrected
Item-Total
Correlation
.321

α

.687

.565
ตัดทิ ้ง
.659
.549
ตัดทิ ้ง
.538

ตัดทิ ้ง

ตัดทิ ้ง
.805

ตัดทิ ้ง
.722
.602
.589
ตัดทิ ้ง

.385
.334
.421
.462
ตัดทิ ้ง
.431

ตัดทิ ้ง

ตัดทิ ้ง
.753

ตัดทิ ้ง
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ส่วนที 3 ความผูกพันในงาน (Work Engagement) ของพนักงานบริ การโรงแรม
หมายถึ ง ความผูก พัน ของพนัก งานเป็ นโครงสร้ างของความรู้ สึก และพฤติก รรมที่ แ สดงออกเป็ น
กระบวนการของความรู้ สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน
(Vigor) ซึ่งเป็ นการแสดงออกถึงพลังในการปฏิบตั ิงาน จนก่อให้ เกิดการอุทิศตนในการทางานเพื่อเป็ น
การมุง่ เน้ นไปที่การทางานของตนเองเพื่อองค์การ และนาไปสู่การแสดงออกที่สนุกสนานในการทางาน
ของพนักงานบริ การ จนอาจทาให้ ร้ ูสึกว่าเวลาในการทางานผ่านไปอย่างรวดเร็ ว หรื อที่เรี ยกได้ ว่าการ
ซึมซับกับงาน (Absorption)
ตาราง 11 ผลแบบทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ในข้ อคาถามความผูกพันในงาน

คาถาม

IOC

ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor) เป็ นลักษณะพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงพลัง ความพยายาม ความมุง่ มัน่ และแรงจูงใจในการทุม่ เทปฏิบตั ิงาน
1. เมื่อตื่นเช้ ามาท่านรู้สกึ อยากไปทางาน
1
2. เมื่ออยูใ่ นสถานที่ทางานท่านรู้สกึ เต็มเปี่ ยมไปด้ วยพลังในการทางาน
1
3. ท่านสามารถอดทนกับสภาวะกดดันในการทางาน
1
4. ท่านสามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
1
5. ท่านรู้สกึ มีความสบายใจกับงานที่ทาอยู่
1
6. ท่านมีความเข้ มแข็งและคล่องแคล่วในการทางาน
1
การอุทิศตน (Dedication) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่ม่งุ เน้ นการทางาน ความ
กระตือรื อร้ น และความรู้สกึ ภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิงาน
1. ท่านรู้สกึ ความท้ าทายของงานที่ทา่ นได้ รับมอบหมาย
-0.6
2. งานที่ทาสามารถสร้ างแรงกระตุ้นในการทางานได้
1
3. ท่านมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน
1
4. งานที่ทา่ นทามีคณ
ุ ค่าและความหมายสาหรับตนเอง
1
การซึมซับกับงาน (Absorption) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
ฝั กใฝ่ อยู่กับการทางานของพนักงานทาให้ ร้ ู สึกว่าเวลาในการทางานผ่านไปอย่าง
รวดเร็ ว
1. เมื่อลงมือทางานท่านจะอยูก่ บั งานโดยไม่สนใจเรื่ องอื่น
1
2. เมื่อลงมือทางานท่านรู้สกึ ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว
1
3. เมื่อท่านลงมือทางานจะมุง่ มัน่ อยูก่ บั งานนันตลอดเวลา
้
1

Corrected
Item-Total
Correlation

α
.884

.535
.454
.792
.564
.808
.664
.806
ตัดทิ ้ง
.767
.800
.592

ตัดทิ ้ง

.924

.754
.681
.764
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ตาราง 11 (ต่อ)

คาถาม
4. เมื่อลงมือทางานท่านจะไม่ยอมละทิ ้งงานจนกว่างานจะสาเร็ จ
5. ท่านมีความใส่ใจกับงานที่ทา
6. ท่านรู้สกึ มีความสุขถึงแม้ จะต้ องทางานในปริ มาณมาก

IOC
1
1
-0.6

Corrected
Item-Total
α
Correlation
.692
.794
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง

ส่วนที 4 คุณภาพการบริ การ (Service Quality) ของพนักงานโรงแรม หมายถึง
พฤติกรรมในการให้ บริ การของพนักงานบริ การโรงแรมตามการรับรู้ ของพนักงานบริ การ โดยประเมิน
พฤติกรรม 5 ด้ าน คือ คุณภาพการบริ การเป็ นสิ่งที่ปรากฏขึ ้น จนเป็ นสิ่งที่สามารถจับต้ องได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม และก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจกับผู้รับบริ การ พร้ อมทังเป็
้ นการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าอย่างทันท่วงที เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ โดยมีการดูแลความเอาใจใส่ผ้ รู ั บบริ การ
ที่มีความต้ องการแตกต่างกันในแต่ละคน
ตาราง 12 ผลแบบทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ในข้ อคาถามคุณภาพการบริการ

คาถาม
ความเป็ นรู ป ธรรมที่ป รากฏ (Tangible) หมายถึง ลัก ษณะทางกายภาพและ
พฤติกรรมที่ปรากฏให้ เห็นของพนักงาน และสิง่ แวดล้ อมที่พนักงานปฏิบตั ิงาน
1. การเดินทางมาโรงแรมมีความสะดวกและหาง่าย
2. โรงแรมสะอาดและสวยงาม
3. สภาพแวดล้ อมของโรงแรมมีความปลอดภัย
4. โรงแรมมีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกที่ทนั สมัย
5. โรงแรมมีบริ การหลากหลายและสอดคล้ องในการใช้ งาน
6. สภาพแวดล้ อมมีความสวยงามเหมาะในการพักผ่อน

IOC

Corrected
Item-Total
Correlation

α
.916

1
1
1
1
1
1

.641
.760
.758
.746
.713
.733
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ตาราง 12 (ต่อ)

คาถาม

IOC

ความเชื่อมั่นวางใจได้ (Reliability)หมายถึง ความสามารถในการให้ บริ การให้
ตรงกับสัญญาที่ให้ ไว้ กบั ผู้รับบริ การ การบริ การทุกครัง้ ต้ องมีความถูกต้ องเหมาะสม
และได้ ผลอย่างสม่าเสมอ
1. ท่านสามารถสร้ างความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การได้
0.8
2. ท่านมีทกั ษะในการแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ า
1
3. โรงแรมมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นที่ยอมรับ
1
4. ท่านมีการกาหนดเวลาการให้ บริ การเหมาะสม
1
5. ท่านสามารถให้ บริ การภายในเวลาที่กาหนด
1
6. ท่านสามารถให้ บริ การได้ อย่างถูกต้ อง
1
การตอบสนองต่ อผู้รับบริ การ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้ อมและ
ความเต็มใจที่จะบริ การ โดยสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การได้
ทันท่วงที
1. ท่านมีความพร้ อมและเต็มใจในการช่วยเหลือ
1
2. ท่านตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว
1
3. ท่านสามารถแก้ ปัญหาให้ ผ้ มู าใช้ บริ การได้ ตามความต้ องการ
1
4. การเช็คอินและเช็คเอาท์สามารถทา ได้ อย่างรวดเร็ ว
0
5. ท่านแสดงความใส่ใจและช่วยแก้ ปัญหาให้ อย่างรวดเร็ ว
1
6. ท่านมีความสามารถให้ บริ การได้ รวดเร็ ว
1
การให้ ความมั่นใจแก่ ผ้ ูรับบริ การ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการ
สร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ รู ับบริ การ พนักงานจะต้ องให้ บริ การด้ วยความสุภาพ นุม่ นวล
มีกิริยามารยาทที่ดี ใช้ การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และให้ ความมัน่ ใจได้ ว่า
ผู้รับบริ การจะได้ รับบริ การที่ดีที่สดุ
1. ท่านให้ บริ การสุภาพ อ่อนโยน และยิ ้มแย้ มแจ่มใส
1
2. ท่านมีอธั ยาศัยไมตรี อนั ดีตลอดเวลา
1
3. ท่านปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบและเคร่งครัด
1
4. พนักงานมีความรู้ในการตอบคาถามได้ ชดั เจน
1
การรู้จักและเข้ าใจผู้รับบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูและ
เอาใจใส่ผ้ รู ับบริ การที่มีความต้ องการแตกต่างกันในแต่ละคน
1. โรงแรมให้ การสนับสนุนท่านฝึ กอบรมการบริ การ
-0.6

Corrected
Item-Total
Correlation

α
.911

.773
.853
.787
.745
.746
.711
.905

.878
.698
.819
ตัดทิ ้ง
.807
.791

ตัดทิ ้ง

.871

.804
.654
.787
.658
.931
ตัดทิ ้ง

ตัดทิ ้ง
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ตาราง 12 (ต่อ)

คาถาม

IOC

2. ท่านรู้วิธีการแจ้ งค่าใช้ บริ การให้ มีความน่าเชื่อถือได้
-0.8
3. ท่านรู้สกึ ว่ามีการรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรม และห้ องพักอย่างทัว่ ถึง
-0.6
4. ท่านเอาใจใส่และให้ บริ การตามความต้ องการผู้ใช้ บริ การแต่ละคน
1
5. ท่านเข้ าใจถึงความต้ องการของผู้ใช้ บริ การแต่ละคน
1
6. ท่านใส่ใจรายละเอียดเล็กน้ อยที่ทา ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประทับใจ
1
7. ท่านสามารถให้ บริ การได้ ทนั ทีเพียงผู้ใช้ บริ การแจ้ งชื่อ
0.8
8. ท่านให้ บริ การและดูแลเอาใจใส่ผ้ ูใช้ บริ การที่มีความแตกต่างกันในแต่ละคน 1
เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ

Corrected
Item-Total
α
Correlation
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
.723
.857
.776
.811
.734

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณและเชิง
คุณ ภาพ ลักษณะข้ อมูล จะเป็ นข้ อมูลปฐมภูมิ ได้ จ ากการเก็ บข้ อมูลภาคสนามด้ วยแบบสอบถาม
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
4.1 ขันตอนการเตรี
้
ยมการก่อนดาเนินการวิจยั
ผู้วิจยั ได้ ทาการเตรี ยมความพร้ อมก่อนดาเนินการวิจยั โดยการศึกษาค้ นคว้ าและการ
รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมู ลทางด้ านวิชาการต่างๆ และทาการทบทวนงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ครอบคลุมเนื ้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจยั แล้ วนาไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง และเหมาะสมก่อนนาไปเก็บข้ อมูล
4.2 ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล
4.2.1 ผู้วิจยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.2.2 ผู้วิจยั ได้ เข้ าพบกับฝ่ ายบุคคลของแต่ละโรงแรม และอธิบายวัตถุประสงค์ของ
การแจกแบบสอบถาม เพื่อขอความกรุณาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลหน่วยตัวอย่างตามแต่ละแผนกของ
โรงแรม โดยกาหนดเก็บข้ อมูลกลับคืนภายใน 7 วัน
4.2.3 เมื่อครบกาหนด ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวบข้ อมูลแบบสอบถามจากแต่ละ
โรงแรม
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4.2.4 ผู้วิจยั จะนาแบบวัดที่ได้ รับมาดาเนินการจัดกระทาข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยเลื อกใช้ สถิ ติในการวิเคราะห์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะของข้ อมูล และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
5.1 ข้ อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
รายได้ ประสบการณ์ในการทางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency Distribution) และ
ค่าร้ อยละ (Percentage)
5.2 ข้ อมูลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) บรรยากาศ
องค์การ (Organization Climate) ความผูกพันในงาน (Work Engagement) และคุณภาพการบริ การ
(Service Quality) โดยใช้ ส ถิ ติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
5.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
(Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เพื่อทดสอบตัวแปรส่งผ่าน ตามแนวทางของ Baron
and Kenny (1986) ในการทดสอบตัวแปรส่ง ผ่าน โดยวิเคราะห์ การถดถอยพหุคุณ (Multiple
Regression Analysis) และใช้ สูตรคานวณของ Baron and Kenny (1986) เพื่อหาอิทธิพลทุน
จิตวิทยาเชิงบวก และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การโดยมีความผูกพันในงานเป็ น
ตัวแปรส่งผ่านของพนักงานโรงแรมในจังหวัดราชบุรี

การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ประชากรและกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
พนักงานบริ การที่มีรางวัลด้ านคุณภาพการบริ การในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา และพนักงาน
บริ การที่ มีการประเมิ นคุณ ภาพการบริ การดีเยี่ ยม 2 ปี ซ้ อนขึน้ ไปจากหัวหน้ างาน โดยใช้ วิธีการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 1 กลุ่ม ประกอบด้ วยผู้เข้ าร่ วม จ านวน 7-10 คน
ผู้ด าเนิ น การสนทนา 1 คน ผู้จ ดบัน ทึ ก 1 คน และผู้ช่ ว ยทั่ว ไป 1 คน ตามแนวการสัม ภาษณ์ กึ่ ง
โครงสร้ าง คาถามปลายเปิ ดเชิงซักถามเหตุผล และค้ นหาคาตอบ เพื่อนามาอ้ างอิงและสนับสนุนข้ อมูล
เชิงปริมาณอีกครัง้ หนึง่
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยได้
จัดการทา Focus Group พนักงานบริการโรงแรมที่มีรางวัลด้ านคุณภาพการบริ การในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่าน
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มา และพนักงานบริการที่มีการประเมินคุณภาพการบริ การดีเยี่ยม 2 ปี ซ้ อนขึ ้นไป เป็ นจานวน 7-10 คน
ใช้ เวลาการสนทนากลุม่ ประมาณ 1-3 ชัว่ โมง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ ้น ซึ่งการสนทนาแบบ
กลุ่ม นี ส้ ามารถประหยัด เวลาในการสัม ภาษณ์ เ ป็ นรายบุค คล อี ก ทัง้ ยัง เป็ นการค้ น หาข้ อ มูล ถึ ง
ข้ อเท็จจริงได้ อย่างครบถ้ วน และสามารถตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของข้ อมูลไปได้ พร้ อมๆ กัน ซึ่งผู้วิจยั ได้
กาหนดหลักการในการสัมภาษณ์งานวิจยั ในครัง้ นี ้ไว้ ดงั นี ้
1) ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลและจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้ ชดั เจน โดยมีการตังแนว
้
คาถามที่มงุ่ เน้ นถึงการบริการที่มีคณ
ุ ภาพ โดยมีการจดแบบบันทึก รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่มีความจาเป็ นที่
ใช้ ในการสัมภาษณ์ ซึ่งการสนทนากลุ่มในงานวิจยั นี ้อยู่ระหว่าง 1-3 ชัว่ โมงเพื่อไม่ให้ เกิดการเหนื่อยล้ า
ของผู้ให้ ข้อมูลและผู้ดาเนินการสัมภาษณ์
2) ผู้วิจยั ได้ ทาการติดต่อนัดหมายผู้ให้ ข้อมูลล่วงหน้ า โดยมีการกาหนดเวลาในการจัด
สนทนากลุม่ สถานที่ และต้ องมีการคานึงถึงความสะดวกของผู้ให้ ข้อมูลอย่างเต็มที่
3) ระหว่างดาเนินการสนทนากลุ่ม ผู้วิจยั จะต้ องสร้ างบรรยากาศที่ดี เป็ นกันเอง เพื่อให้
กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล รู้ สึกผ่านคลาย แล้ วจึง ทาการชี แ้ จ้ ง ให้ กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลทราบถึง จุดประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ และให้ คารับรองว่าจะปกปิ ดข้ อมูลในการสนทนาครัง้ นี ้เป็ นความลับ และไม่ให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
เดือดร้ อนหรื อเสื่อมเสียได้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเต็มใจในการให้ ข้อเท็จจริงมากที่สดุ
4) ผู้วิจัยทาการตังค
้ าถามทีละคาถาม โดยไม่มีการเร่ ง หรื อรี บร้ อนในการรับฟั งข้ อมูล
จากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล และไม่ใช้ คาถามนาหรื อชี ้แนะแต่เป็ นการถามคาถามที่ตรงประเด็น มีการใช้ ภาษา
ที่ เ ข้ า ใจง่ า ยไม่ซับ ซ้ อน สื่ อ ความหมายชัดเจนและจะต้ อ งเป็ นค าถามที่ ผ้ ูให้ ข้ อมูล มี ข้ อ มูล อยู่แ ล้ ว
นอกจากนี ้ผู้วิจยั จะต้ องมีการแสดงถึงความตังใจฟั
้ ง ไม่ควรขัดแย้ งต่อคาตอบ เพราะอาจมีผลต่อการ
ตอบคาถามต่อไปได้ รวมทังต้
้ องมีการแสดงถึงความสุภาพเพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลไม่ร้ ูสกึ อึดอัดที่จะให้ ข้อมูล
5) ผู้วิจยั ทาการจดบันทึกการสัมภาษณ์ทนั ที โดยมีการจดถึงประเด็นสาคัญและรวดเร็ ว
เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั เก็บข้ อมูลได้ ครบถ้ วน พร้ อมมีการบันทึกเสียงระหว่างการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจยั ทาการขอ
อนุญาตบันทึกเสียง และต้ องให้ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลแสดงความยินยอมในการบันทึกเสียงก่อน ผู้วิจยั จึงทา
การบันเสียง
3. การจัดระบบแฟ้มข้ อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นขันตอนเพื
้
่อค้ นหาข้ อมูลจากกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลที่มีประสบการณ์การทางานบริ การด้ านโรงแรม และมีการประเมินถึงคุณภาพการบริ การที่ดีจาก
องค์การที่ทางาน ซึง่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนี ้ไม่ได้ ใช้ สถิตเิ ข้ ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นหลัก
จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั ข้ อมูลมีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมากในการวิเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั จึงต้ องมี
ข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมข้ อมูลจากสนทนากลุ่มอย่างครบถ้ วน มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ สะดวก
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และง่ายต่อการค้ นหาข้ อมูล จึงจะต้ องทาให้ ผ้ วู ิจัยจัดทาแฟ้มขึน้ มาเพื่อประโยชน์ในการค้ นหาข้ อมูล
จากการสนทนากลุ่มให้ อย่างมีระบบระเบียบ โดยแบ่งออกเป็ น 2 แฟ้ม ดังนี ้ (ทิพวรรณ อิศรางกูร ณ
อยุธยา)
3.1 แฟ้มข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มประกอบด้ วยข้ อมูล 2
ส่วน คือ
3.1.1 ข้ อ มูล ที่ เ ป็ นการบัน ทึก การสนทนากลุ่ม ประกอบด้ ว ย ชื่ อ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล วัน ที่
ช่ว งเวลา สถานที่ สัม ภาษณ์ ชื่ อ ผู้สัม ภาษณ์ บทสัม ภาษณ์ กลุ่ม ค า หน้ า บรรทัด ที่ ค าถาม และ
สมมติฐาน
3.1.2 ข้ อมูลที่เป็ นแบบวิเคราะห์การสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม ซึ่งประกอบด้ วยชื่อ
ผู้ให้ ข้อมูล ชื่อผู้สมั ภาษณ์ คาหลัก บรรยาย เหตุการณ์/สถานการณ์ และการตีความเบื ้องต้ น
3.2 แฟ้มผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย 5 ส่วน คือ
3.2.1 ในการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจัยจะต้ องตังชื
้ ่ อสมมติผ้ ูให้ ข้อมูลทุกราย
เนื่องจากต้ องเคารพสิทธิมนุษยชน และการรักษาข้ อมูลเป็ นความลับ โดยระบุวัน เดือน ปี กลุ่มผู้ให้
ข้ อมูล ชื่อสกุลจริงของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ชื่อสมมติ ตาแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบตั ิอยู่ รายชื่อนักวิจยั ที่ทาการ
สนทนากลุม่
3.2.2 เอกสารจัดกลุม่ ดัชนีข้อมูล จะระบุถึงข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูลตามคาถามการวิจยั
3.2.3 เอกสารสรุ ปหัวข้ อย่อยตามคาถามการวิจัย จะระบุประเด็นตามคาถามการ
วิจยั Sub-themes และดัชนีข้อมูลย่อยตามคาถามการวิจยั
3.2.4 เอกสารสรุปข้ อค้ นพบเบื ้องต้ น ซึ่งสรุปตามคาถามการวิจยั และเป็ นการค้ นหา
ความเหมือนความต่างของข้ อค้ นพบจากแผนภาพ
3.2.5 เอกสารสร้ างบทสรุ ป น าความเชื่ อ มโยงจากข้ อ ค้ น พบทัง้ หมดมาสรุ ป เป็ น
แผนภาพ
4. เครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้ วย 4 ส่วน
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานบริการโรงแรม มีประเด็นคาถามจานวน 4 ข้ อคาถาม
4.1.1 ประสบการณ์ทางานด้ านการบริการ
4.1.2 ความรู้ทวั่ ไปในงานบริการ
4.1.3 หน้ าที่ความรับผิดชอบในหน้ าที่ของพนักงานบริการโรงแรม
4.1.4 วัฒนธรรมองค์การเป็ นอย่างไรบ้ าง
4.2 ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ มีประเด็นคาถามจานวน 5 ข้ อคาถาม
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4.2.1 ข้ อมูลพื ้นฐานของการบริการในโรงแรม และแนวคิดการบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
4.2.2 สาเหตุที่สนใจในการทางานบริ การโรงแรม
4.2.3 ความรู้สกึ ในการทางานบริการโรงแรม
4.2.4 งานบริการโรงแรมต้ องอาศัยปั จจัยอะไรบ้ างในการบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
4.2.6 เวลาทางานรู้สกึ ถึงความมีพลังในการมุง่ มัน่ บริการ
4.2.7 รู้สกึ กระปรี่ กระเป่ าทุกครัง้ เวลาต้ องมาทางาน
4.3 ข้ อมูลพื น้ ฐานลักษณะ และเหตุผลของการทางานบริ การในโรงแรมว่าเป็ นเพราะ
อะไรบ้ าง มีประเด็นคาถามหลัก คือ ปั จจัยด้ านบุคคล และปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม มีประเด็นคาถาม
จานวน 8 ข้ อคาถาม
4.3.1 ด้ านปั จจัยส่วนบุคคล
4.3.1.1 มีความถนัดในการบริการของโรงแรม
4.3.1.2 มีการตังเป
้ ้ าหมายในสายอาชีพการบริการโรงแรมอย่างไรบ้ าง
4.3.1.3 มีมมุ มองงานด้ านการบริการโรงแรมอย่างไร
4.3.1.4 มี การสร้ างแรงจูง ใจต่อตนเองในการทางานสายอาชี พการบริ การ
โรงแรม
4.3.2 ด้ านปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
4.3.2.1 ความสัมพันธ์กบั พนักงานภายในโรงแรม
4.3.2.2 ความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างาน
4.3.2.3 สังคมการทางานในโรงแรมตรงตามลักษณะของเรา
4.3.2.4 โรงแรมมีการจัดอบรมที่มีประโยชน์กบั สายงานของเรา
4.3.2.5 ผลตอบแทนในการทางาน
4.3.2.6 มีอิสระในการทางานได้ อย่างเต็มที่
4.4 ปั ญหาอุปสรรคในการทางานด้ านการบริการ มีประเด็นคาถามจานวน 4 ข้ อ
4.4.1 เหตุการณ์ที่เราได้ แสดงความสามารถในการแก้ ปัญหา
4.4.2 เวลาเจอปั ญหาด้ านการบริการ มีการแก้ ปัญหาอย่างไร และรู้สกึ อย่างไรบ้ าง
4.4.3 มีความรู้สกึ ท้ อแท้ ในงานสายบริการโรงแรมบ้ างหรื อไม่
4.4.4 เวลาที่ต้องเผชิญกับปั ญหาที่แก้ ไม่ได้ มีการปฏิบตั อิ ย่างไร
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลถือเป็ นสิ่งสาคัญของงานวิจยั เชิงคุณภาพ เนื่องจากการวิจยั เชิง
คุณภาพไม่มีการทดสอบเครื่ องมือเบื อ้ งต้ น ไม่มีค่าสถิติแสดงคุณภาพ เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของ
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ข้ อมูล ผู้วิจยั จาต้ องคานึงถึงความสาคัญของความตรง (validity) ของงานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งมีอยู่ 3
ประเภทดังนี ้
1) ความตรงของเครื่ องมื อ (instrumental validity) คือ ความตรงของนักวิจัยและ
พนัก งานบริ ก ารโรงแรมเป็ นส าคัญ ในการถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวจากการสนทนากลุ่ม โดยขึน้ อยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละพนักงานบริ การโรงแรมแต่ละคน และการเข้ าถึงความจริ งโดยไม่ใช้ ทศั นะของ
นักวิจยั เข้ าครอบงาในการตีความหมายของปรากฏการณ์ที่ทาการศึกษา
2) ความตรงเชิงประจักษ์ (apparent validity) คือ การที่นกั วิจยั สามารถให้ อรรถาธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะภายนอกที่ปรากฏเห็นชัดของพนักงานบริการโรงแรม องค์การรวมทังสภาพแวดล้
้
อมที่
ผู้วิจยั ได้ คลุกคลีในช่วงระยะที่ทาการศึกษา ได้ ถกู ต้ องตามสภาพที่เป็ นจริง
3) ความตรงเชิงคุณลักษณะ (construct validity) การที่นกั วิจยั สามารถถอดรหัสระบบ
ความคิดของพนักงานบริ การโรงแรมเป็ นสาคัญ และให้ อธิบายเกี่ยวกับความหมายของปรากฏการณ์
ได้ ถกู ต้ องตามเกณฑ์ รหัสหรื อทัศนะของพนักงานบริการโรงแรม
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับข้ อมูลเชิง คุณภาพผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ แบบนิรนัย (Deductive) ตัง้ ต้ นจาก
ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ ยวข้ องกับตัวแปรที่จะศึกษามาก่อนแล้ วหาข้ อมูลจากปรากฏการณ์ จริ งของ
โรงแรมในจังหวัดราชบุรีมาสนับสนุน ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) ที่
เน้ นเฉพาะเนื ้อหาตามที่ปรากฏเท่านัน้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจั ยครัง้ นี ้มีขนตอน
ั้
4 ขันตอน
้
ดังนี ้ (ทิพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
6.1 ทาดัชนีข้อมูล (Indexing) ผู้วิจยั ทาการอ่านและทาความเข้ าใจกับข้ อมูลทังหมดของ
้
ผู้ให้ ข้อมูลพร้ อมดึงกลุ่มคา (keyword) แล้ วนามาเขียนไว้ ในช่องทางขวามือของแบบนัยทึกภาคสนาม
พร้ อมระบุเลขหน้ า และเลขบรรทัดที่กลุม่ คานันปรากฏอยู
้
่ ผู้วิจยั ทาการสรุปท้ ายของการสัมภาษณ์ว่ามี
คาถามอะไรบ้ างที่อยูใ่ นใจของนักวิจยั และจะตังสมมติ
้
ฐานว่าอย่างไรบ้ าง เช่น กลุ่มคา ๆ นันน่
้ าจะตอบ
คาถามการวิจยั ข้ อใดและมีคาถามใดที่นกั วิจยั ได้ คาตอบคลุมเครื อก็ให้ บนั ทึกไว้ เพื่อว่าจะได้ กลับไป
ถามผู้ใ ห้ ข้ อมูล ใหม่อีก ครั ง้ จนกว่า จะได้ ค าตอบการวิ จัย ที่ ชัด เจน นอกจากนี ใ้ นการตัง้ สมมติฐ าน
ดังกล่าวอาจจะเป็ นจริงหรื อไม่เป็ นจริงก็ได้ ซึง่ นักวิจยั จะต้ องพิสจู น์ข้อค้ นพบต่อไป
6.2 จัดกลุม่ ดัชนีข้อมูล (Clustering) แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
6.2.1 อ่านดัช นี ข้อมูลที่ ได้ จ ากผู้ให้ ข้อมูลอี กครัง้ แล้ วจัดแบ่ง กลุ่ม ดัชนี ข้อมูลตาม
คาถามการวิจยั ในแต่ละคาถาม แล้ วทาการแยกประเด็นข้ อสรุปจากผู้ให้ ข้อมูล
6.2.2 ทบทวนเพื่อทาความเข้ าใจกับข้ อมูลทังหมดในแต่
้
ละกลุ่มดัชนีมารวมกันเป็ น
กลุม่ ดัชนีข้อมูลย่อย
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6.3 สร้ างบทสรุป (Drawing themes)
6.3.1 อ่านทาความเข้ าใจกับข้ อมูลทังหมดในแต่
้
ละกลุ่มดัชนีข้ อมูลย่อยแล้ วสรุปเป็ น
หัวข้ อย่อยๆ (Sub-themes) ในแต่ละเรื่ องตามคาถามการวิจัยของผู้ให้ หากอ่านทาความเข้ าใจกับ
ข้ อมูลทัง้ หมดแล้ วพบว่ามี ประเด็นใดที่ เพิ่มเติม ก็ สามารถนามาจัดเป็ นดัช นีข้อมูลและจัดให้ เข้ าใน
หัวข้ อใดหัวข้ อหนึง่ เพิ่มเติมในภายหลังได้
6.3.2 อ่านทบทวนข้ อมูลทังหมดของแต่
้
ละหัวข้ อย่อย เพื่อพิสจู น์ว่าหัวข้ อย่อยที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ ้นเป็ นหัวข้ อย่อยที่ถกู ต้ องตรงตามความเป็ นจริงของข้ อมูลที่ได้ จากผู้ให้ ข้อมูล
6.3.3 อ่านทาความเข้ าใจกับหัวข้ อย่อยแต่ละข้ อแล้ วสรุปเป็ นหัวข้ อ (Themes) ตาม
แนวคิด หลัก การ ทฤษฎี และความคิด เห็ น ของผู้วิ จัย เพื่ อ ให้ เ ป็ นข้ อ ค้ น พบเบื อ้ งต้ น (preliminary
finding)
6.3.4 สร้ างบทสรุ ปโดยนาข้ อค้ นพบเบือ้ งต้ นมาเชื่ อมโยงเป็ นบทสรุ ปผู้วิจัยนาข้ อ
ค้ นพบที่ตอบคาถามการวิจยั ทุกข้ อมาเขียนเชื่อมโยงเป็ นบทสรุป
6.4 พิสจู น์บทสรุป (Verifying conclusion) ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบกับผู้ให้ ข้อมูลโดยนา
ข้ อมูลที่เป็ นข้ อสรุปกลับไปให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้ องตรงกันกับความหมายที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ ให้
ไว้ อีกครัง้ ก่อนสรุปเป็ นข้ อค้ นพบ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการโดยมีความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี ใช้ กลุ่ม
ตัวอย่าง คื อ พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัด ราชบุรี จ านวน 217 ตัว อย่า ง การนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจยั นี ้ ประกอบด้ วยผลการวิเคราะห์ข้อมูล 6 ส่วนดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของพนักงานบริ การโรงแรมจังหวัด
ราชบุรี จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจิตวิทยาเชิงบวก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบรรยากาศองค์การ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการบริการ
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันในงาน
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์ผลใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ได้ แก่ การ
แจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative
Analysis) วิเ คราะห์ หาทดสอบความสัมพันธ์ ของสองตัวแปรโดยใช้ สถิ ติทดสอบแบบ Pearson's
Correlation Coefficient และใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis) ทาการเลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้ าทังหมด
้
(Enter) โดยใช้ คา่ Tolerance และ VIF เพื่อ
ทดสอบว่าเกิดปั ญหาภาวะร่ วมเส้ นตรงพหุ (Multi Collinearrity) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ประมวลผลข้ อมูลจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็ จรูปทางสถิติ การกาหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์
ผลดังนี ้
n
แทน จานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
r.
แทน ค่าสถิตทิ ดสอบความสัมพันธ์โดยค่าสถิติ Pearson's Correlation
Coefficient test
R
แทน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
R Square แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
Adjusted R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับแก้ แล้ ว
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sig.
*
H0
H1

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความน่าจะเป็ นบอกนัยสาคัญทางสถิติ
ผลทดสอบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานหลัก
สมมติฐานรอง

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของพนักงานบริ การโรงแรมจังหวัด
ราชบุรี จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของพนักงานบริ การโรงแรมจังหวัดราชบุรี
จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ได้ ดงั ตาราง 13
ตาราง 13 แสดงจานวนและค่าร้ อยละเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานบริการโรงแรมจังหวัดราชบุรี
ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริการโรงแรมจังหวัดราชบุรี
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
น้ อยกว่า 20 ปี
อายุ 20 - 25 ปี
อายุ 26 - 30 ปี
มากกว่า 30 ปี
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
แยกกันอยูห่ รื อหย่าร้ าง
หม้ าย
รวม

จานวน

ร้ อยละ

69
148
217

31.80
68.20
100.00

22
72
47
76
217

10.14
33.18
21.66
35.02
100.00

124
61
14
18
217

57.14
28.11
6.45
8.29
100.00
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริการโรงแรมจังหวัดราชบุรี
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

143
71
3
217

65.90
32.72
1.38
100.00

จากตารางที่ 13 ผลการวิเ คราะห์ ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริ การโรงแรมจัง หวัด
ราชบุรี จานวน 217 คน สามารถจาแนกได้ ดงั นี ้ปั จจัยด้ านเพศ พนักงานบริ การโรงแรมจังหวัดราชบุรี
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิง จานวน 148 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 68.20 และ
เพศชาย จานวน 69 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 31.80ปั จจัยด้ านอายุ พนักงานบริ การโรงแรมจังหวัดราชบุรี
ส่วนใหญ่มี อายุมากกว่า 30 ปี ขึน้ ไป จานวน 76 คน คิดเป็ น ร้ อยละ35.02 รองลงมา อายุ 20 – 25 ปี
จานวน 72 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 33.18 และ อายุ 26 – 30 ปี จานวน 47 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 21.66 น้ อยสุด
น้ อยกว่า 20 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 10.14 ปั จจัยด้ านสถานภาพสมรส พนักงานบริ การ
โรงแรมจังหวัดราชบุรีสว่ นใหญ่โสด จานวน 124 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 57.14 รองลงมา สมรส จานวน 61
คน คิดเป็ น ร้ อยละ 28.11 และหม้ าย จานวน 18 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 8.29 น้ อยสุด แยกกันอยู่หรื อหย่า
ร้ าง จานวน 14 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 6.45 ปั จจัยระดับการศึกษา พนักงานบริ การโรงแรมจังหวัดราชบุรี
ส่วนใหญ่ต่ากว่าปริ ญญาตรี มากสุด จานวน 143 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 65.90 รองลงมา ปริ ญญาตรี
จานวน 71 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 32.72 น้ อยสุด สูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 1.38
ปั จ จัยด้ านประสบการณ์ ด้านการบริ การโรงแรม พนักงานบริ การโรงแรมจัง หวัดราชบุรีส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ด้านการบริ การโรงแรมระหว่าง 1 – 3 ปี มากสุด จานวน 87 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 40.09
รองลงมา มากกว่า 5 ปี จานวน 53 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 24.42 และ น้ อยกว่า 1 ปี จานวน 52 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 23.96 น้ อยสุด จานวน 3 – 5 ปี มีจานวน 25 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 11.52 ตามลาดับ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจิตวิทยาเชิงบวก
ในส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลจิตวิทยาเชิงบวก ได้ แก่ ด้ านความเชื่อมัน่ ในความสามารถ
ตนเอง (Self efficacy) ด้ านความหวัง (Hope) ด้ านการมองโลกในแง่ดี (Optimism) และด้ านความ
หยุน่ ตัว (Resiliency) มีผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Capital
Positive Psychological) ในภาพรวม
ทัศนคติตอ่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
ด้ านความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy)
ด้ านความหวัง (Hope)
ด้ านการมองโลกในแง่ดี (Optimism)
ด้ านความหยุน่ ตัว (Resiliency)
ภาพรวม

x
3.40
3.51
3.63
3.44
3.50

SD.
0.85
0.93
0.87
0.92
0.83

จากตาราง 14 พบว่า พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยรวมมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychological capital) ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับที่ดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.50 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า มีทุนจิตวิทยาเชิงบวกระดับดี ได้ แก่ การมองโลกในแง่ดี
(Optimism) ความหวัง (Hope) และความหยุ่นตัว (Resiliency) โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.63, 3.52 และ 3.44
ตามลาดับ ในด้ านการรับรู้ความสามารถตนเองอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.40 สรุปผลเป็ น
รายด้ านได้ ดงั ตารางที่ 15 – 18
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อทุนทางจิ ตวิทยาเชิ ง บวก
(Positive psychological capital) ด้ านความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy)
ความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy)
ฉันมัน่ ใจในการวิเคราะห์ปัญหาในช่วงระยะยาวเพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ฉันมัน่ ใจในการนาเสนอผลงานของฉันในที่ประชุมของระดับผู้บริหาร
ฉันมัน่ ใจในการมีสว่ นร่วมอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร
ฉันมัน่ ใจในการช่วยตังเป
้ ้ าหมายงานของหน่วยงาน
ฉันมัน่ ใจว่ามีเวลาทุม่ เทในการทางานเพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมายไปได้ ด้วยดี
ภาพรวม

x
3.46
3.29
3.31
3.28
3.64
3.40

SD.
0.95
1.06
0.98
1.05
1.08
0.85
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จากตาราง 15 พบว่ า พนั ก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัด ราชบุ รี มี ทัศ นคติ ต่ อ การรั บ รู้
ความสามารถตนเองในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า มีทศั นคติดี 2 ข้ อ ได้ แก่ ฉันมัน่ ใจว่ามีเวลาทุ่มเทในการทางานเพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมายไปได้
ด้ วยดี และ ฉันมัน่ ใจในการวิเคราะห์ปัญหาในช่วงระยะเวลาเพื่อหาแนวทางแก้ ปัญหา 3.64 และ 3.45
มีทศั นคติในระดับปานกลางในเป็ นรายข้ อพบว่า มีทศั นคติปานกลาง 3 ข้ อ ได้ แก่ ฉันมั่นใจในการมี
ส่วนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์การ ฉันมัน่ ใจในการช่วยตังเป
้ ้ าหมายงานของหน่วยงาน และ
ฉันมัน่ ใจในการนาเสนอผลงานของฉันในที่ประชุมของระดับผู้บริ หาร โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.31, 3.23 และ
3.28 ตามลาดับ
ตาราง 16 แสดงค่า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของทัศ นคติต่อ ทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก
(Positive psychological capital) ด้ านความหวัง (Hope)
ด้ านความหวัง (Hope)
เมื่อพบปั ญหาในการทางาน ฉันสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้นได้
ปั จจุบนั ฉันเต็มไปด้ วยพลังในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ฉันคิดว่าปั ญหาทุกอย่างมีวิธีการแก้ ไขอยูห่ ลากหลายแนวทาง
ฉันสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ภาพรวม

x
3.43

SD.
1.00

3.53
3.60
3.50
3.51

1.15
1.03
1.01
0.93

จากตาราง 16 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ ความหวังในระดับ
ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามีทศั นคติในระดับทุกข้ อ
ได้ แก่ ฉันคิดว่าปั ญหาทุกอย่างมีวิธีการแก้ ไขอยูห่ ลากหลายแนวทาง ปั จจุบนั ฉันเต็มไปด้ วยพลังในการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ฉันสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ ใน
การปฏิบตั งิ านเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และเมื่อพบปั ญหาในการทางาน ฉันสามารถคิดหาวิธีการ
ต่างๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.60, 3.53, 3.50 และ 3.43 ตามลาดับ
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อทุนทางจิ ตวิทยาเชิ ง บวก
(Positive psychological capital) ด้ านการมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
เวลามีความไม่แน่นอนเกิดขึ ้นในการทางาน ฉันเชื่อเสมอว่าต้ องมีแต่สิ่งที่ดี
เกิดขึ ้น
ในการทางานสิ่งผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ เสมอ เพราะฉะนันฉั
้ นจะแก้ ไขสิ่งที่ผิดพลาด
ให้ ดีที่สดุ
ฉันจะมองในมุมที่ดีในการทางานเสมอ
ฉันมีมมุ มองที่ดีตอ่ การทางานในอนาคต
ปั จจุบนั งานที่ฉนั ทาอยู"่ เมื่อผ่านอุปสรรคไปแล้ วมักมีสิ่งดีๆ เกิดขึ ้นตามมา"
ภาพรวม

x
3.47

SD.
1.07

3.70

1.06

3.74
3.67
3.59
3.63

0.90
1.04
1.06
0.87

จากตาราง 17 พบว่าพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ การมองโลกในแง่ดี
อยู่ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ย 3.63 ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.87 และเมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มี
ทัศนคติในระดับดีทุกข้ อ ได้ แก่ ฉันจะมองในมุมที่ ดีในการทางานเสมอ ในการทางานสิ่งผิดพลาด
เกิดขึ ้นได้ เสมอเพราะฉะนันฉั
้ นจะแก้ ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ ดีที่สดุ ฉันมีมมุ มองที่ดีตอ่ การทางานในอนาคต
ปั จจุบนั งานที่ฉันทาอยู่ “เมื่ อผ่านอุปสรรคไปแล้ วมักมี สิ่งดีๆ เกิดขึน้ ตามมา” และเวลามี ความไม่
แน่นอนเกิดขึ ้นในการทางานฉันเชื่อเสมอว่าต้ องมีสิ่งที่ดีเกิดขึ ้นบ้ าง โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.74, 3.70, 3.67,
3.59 และ3.47 ตามลาดับ
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ตาราง 18 แสดงค่า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของทัศ นคติต่อ ทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก
(Positive psychological capital) ด้ านความหยุน่ ตัว
ด้ านความหยุน่ ตัว (Resiliency)
ฉันสามารถบริหารงานที่มีความยากด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึง่
ฉันสามารถปรั บตัวกับความเครี ยดในการทางานได้ เพื่ อให้ สามารถมุ่ง หา
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สาเร็จ
ฉันสามารถทนกับช่วงเวลาที่มีความยากลาบากในการทางานและผ่านพ้ นไปได้
เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาก่อน
ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถเผชิญหน้ ากับความยากลาบากกับงานหลายๆ อย่างได้ ใน
เวลาเดียวกัน เพื่อให้ ประสบความสาเร็จในการทางาน
ภาพรวม

x
3.33
3.51

SD.
0.99
1.05

3.50

1.03

3.44

1.04

3.44

0.92

จากตาราง 18 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติต่อความหยุ่นตัวใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 และเมื่อทาการพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามี
ทัศ นคติดี 3 ข้ อ ได้ แ ก่ ฉัน สามารถปรั บ ตัว กับ ความเครี ยดในการท างานได้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถมุ่ง หา
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สาเร็จ ฉันสามารถทนกับช่วงเวลาที่มีความยากลาบากในการทางานและผ่านพ้ นไปได้
เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาก่อน และฉันรู้สึกว่าฉันสามารถเผชิญหน้ ากับความยากลาบากกับงาน
หลายๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกันเพื่อให้ ประสบความสาเร็ จในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51, 3.50
และ 3.44 ตามลาดับ มีทศั นคติระดับปานกลาง 1 ข้ อ คือ ฉันสามารถบริ หารงานที่มีความยากด้ วย
วิธีการใดวิธีการหนึง่ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 3.33

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลบรรยากาศองค์ การ
ในส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลบรรยากาศองค์การ (Organization Climate) ได้ แก่ ด้ านการ
มีสว่ นร่วม (Involvement) ด้ านโครงสร้ าง (Structure) ด้ านการให้ รางวัล ด้ านการสนับสนุน (Support)
ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า (Opportunity for advancement) และด้ านการควบคุม (Control) มีผล
การศึกษาได้ ดังนี ้
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การในภาพรวม
ทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การ (Organization Climate)
ด้ านการมีสว่ นร่วม (Involvement)
ด้ านโครงสร้ าง (Structure)
ด้ านการให้ รางวัล (Reward)
ด้ านการสนับสนุน (Support)
ด้ านความเจริญก้ าวหน้ า(Opportunity for advancement)
ด้ านการควบคุม (Control)
ภาพรวม

x
3.15
3.17
2.98
3.25
3.10
2.68
3.05

SD.
1.00
0.84
1.06
1.03
1.06
0.89
0.81

จากตาราง 19 พบว่ า พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจั ง หวัด ราชบุ รี โ ดยรวมมี ทัศ นคติ ต่ อ
บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลางได้ แก่ ด้ านการสนับสนุน (Support) ด้ าน
โครงสร้ าง (Structure) ด้ านการมีส่วนร่วม (Involvement) ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า (Opportunity for
advancement) ด้ านการให้ รางวัล (Reward) และด้ านการควบคุม (Control) โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25,
3.17, 3.16, 3.10, 2.98 และ 2.68 ตามลาดับ สรุปผลเป็ นรายด้ านได้ ดงั ตารางดัง 20 – 25
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การด้ านการมีสว่ นร่วม
ด้ านการมีสว่ นร่วม
พนักงานบริการในองค์กรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย
แผนกของท่าน เปิ ดโอกาสให้ สามารถทางานได้ อย่างอิสระ
ในการตัดสินใจเรื่ องใดก็ตาม ท่านได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมอยูเ่ สมอ
ภาพรวม

x
3.22
3.23
3.02
3.15

SD.
1.12
1.12
1.11
1.00

จากตาราง 20 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ การมีส่วนร่ วมใน
ระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามี
ทัศ นคติร ะดับ ปานกลางทุก ข้ อ ได้ แ ก่ แผนกของท่า นเปิ ดโอกาสให้ ส ามารถท างานได้ อ ย่า งอิส ระ
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พนักงานบริ การในองค์การสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย และในการตัดสินใจเรื่ องใดก็
ตาม ท่านได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมอยูเ่ สมอ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.22, 3.21 และ 3.02 ตามลาดับ
ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ่ บรรยากาศองค์การด้ านโครงสร้ าง
(Structure)
ด้ านโครงสร้ าง (Structure)
งานภายในองค์กรระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบในการทางานชัดเจน
แผนกกาหนดลักษณะโครงสร้ างการบริ หารงานไว้ อย่างชัดเจน
แผนกของท่านมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั งิ านที่มีความซับซ้ อนมากเกินไป
ท่านคิดว่าการปฏิบตั งิ านของท่านเป็ นไปอย่างราบรื่ นเนื่องจากมีการวางแผนการ
ปฏิบตั งิ านที่ดี
แผนกมีการแจ้ งข่าวสารต่างๆ ให้ บคุ ลากรรับทราบอย่างเปิ ดเผย
ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บงั คับบัญชาอย่างสะดวก
มีชอ่ งทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บงั คับบัญชาของท่านอย่างจากัด
ภาพรวม

x
3.36
3.29
2.95
3.38

SD.
1.15
1.14
1.17
1.08

3.22
3.26
2.72
3.17

1.16
1.12
1.15
0.84

จากตาราง 21 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทัศนคติต่อด้ านโครงสร้ าง
ระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามี
ทัศ นคติระดับ ปานกลางทุกข้ อ โดยสูง สุด ท่า นคิด ว่าการปฏิ บัติง านของท่า นเป็ นไปอย่างราบรื่ น
เนื่องจากมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.38 รองลงมา งานภายในองค์การ มีการระบุ
หน้ าที่ความรับผิดชอบในการทางานชัดเจน แผนกของท่านกาหนดลักษณะโครงสร้ างการบริ หารงานไว้
อย่า งชัด เจน ท่านสามารถติดต่อสื่ อ สารกับ ผู้บัง คับบัญชาอย่ างสะดวก แผนกของท่านมี การแจ้ ง
ข่า วสารต่างๆ ให้ บุคลากรรั บทราบอย่างเปิ ดเผย แผนกของท่านมีขัน้ ตอนการปฏิบัติง านที่มี ความ
ซับซ้ อนมากเกินไป และท่านมีชอ่ งทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บงั คับบัญชาของท่านอย่างจากัด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.36, 3.30, 3.26, 3.22, 2.95 และ 2.72 ตามลาดับ
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ตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อบรรยากาศองค์การด้ านการให้
รางวัล (Reward)
การให้ รางวัล (Reward)
ท่านรู้สกึ ว่าองค์กรมีการให้ รางวัลอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ ว
บุคลากรทุกคนในองค์การจะได้ รับผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน
ท่านได้ รับคาชมเชยจากผู้บงั คับบัญชาเมื่อปฏิบตั งิ านได้ ตามเป้าหมาย
ภาพรวม

x
2.86
2.97
3.10
2.98

SD.
1.18
1.20
1.16
1.06

จากตาราง 22 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ ด้ านการให้ รางวัล
(Reward) อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 2.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ามีทศั นคติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้ อ ได้ แก่ โดยสูงสุด ท่านได้ รับคาชมเชยจากผู้บงั คับบัญชา
เมื่ อ ปฏิ บัติง านได้ ต ามเป้ าหมาย มี ค่า เฉลี่ ย 3.10 รองลงมา บุค ลากรทุก คนในองค์ ก ารจะได้ รั บ
ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และท่านรู้ สึกว่าองค์การมี การให้ รางวัลอย่างเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.97 และ 2.86 ตามลาดับ
ตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อบรรยากาศองค์การด้ านการ
สนับสนุน
ด้ านการสนับสนุน
รู้สกึ อบอุน่ สบายใจในการปฏิบตั งิ านกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเพราะเพื่อน
ร่วมงานให้ ความร่วมมือและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ได้ รับการยอมรับจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานให้ อภัยในความผิดพลาดต่างๆ ของท่านได้
ได้ รับคาแนะนาและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานสม่าเสมอเมื่อเกิดปั ญหา
ภาพรวม

x
3.31

SD.
1.21

3.29
3.24
3.16
3.25

1.07
1.04
1.14
1.03

จากตาราง 23 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ ด้ านการสนับสนุน
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามีทศั นคติ
ระดับปานกลางทุกข้ อ โดยสูงสุด คือ ท่านรู้ สึกอบอุ่นสบายใจในการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานใน
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หน่วยงานเพราะเพื่อนร่ วมงานให้ ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ย 3.31 รองลงมา
ท่านได้ รับการยอมรับจากผู้บงั คับบัญชา และเพื่อ นร่ วมงาน เพื่อนร่ วมงานให้ อภัยในความผิดพลาด
ต่างๆ ของท่านได้ และท่านได้ รับคาแนะนา และความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.29,
3.24 และ 3.16 ตามลาดับ
ตาราง 24 แสดงค่า เฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อบรรยากาศองค์การด้ า น
ความเจริญก้ าวหน้ า
ด้ านความเจริญก้ าวหน้ า
องค์กรให้ ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของท่าน
บุคลากรทุกคนในองค์การจะได้ รับผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน
องค์กรของท่านมีนโยบายและกฎระเบียบการบริ หารที่ชดั เจน
ภาพรวม

x
3.17
2.99
3.14
3.10

SD.
1.14
1.20
1.14
1.06

จากตาราง 24 พบว่า พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัด ราชบุรี มี ทัศ นคติต่อ ด้ า นความ
เจริ ญก้ าวหน้ าอยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 3.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ามีทศั นคติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้ อ โดยสูงสุด องค์การให้ ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้
ความสามารของท่าน มี ค่าเฉลี่ ย 3.17 รองลงมา องค์การของท่านมี นโยบาย และกฎระเบียบการ
บริ หารที่ชัดเจน และ บุคลากรทุกคนในองค์การจะได้ รับผลตอบแทนตามผลการปฏิ บตั ิงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.14 และ 2.99 ตามลาดับ
ตาราง 25 แสดงค่า เฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อบรรยากาศองค์การด้ า น
ความเจริญก้ าวหน้ า
ด้ านความเจริญก้ าวหน้ า
องค์กรของท่านมีนโยบายการบริหารที่ไม่โปร่งใส
องค์กรของท่านกาหนดกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ที่เหมาะสม
ท่านรู้สกึ ว่ากฎระเบียบที่องค์กรกาหนดขึ ้นเคร่งครัดมากเกินไป
องค์กรของท่านไม่ได้ กาหนดมาตรฐานไว้ ในการทางาน
องค์กรของท่านกาหนดมาตรฐานในการทางานไว้ สงู เกินไป
ภาพรวม

x
2.27
3.05
2.68
2.54
2.87
2.68

SD.
1.19
1.12
1.29
1.16
1.15
0.89
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จากตาราง 25 พบว่าพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ ด้ านการควบคุมใน
ระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 2.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามีทศั นคติ
ระดับปานกลาง 2 ข้ อ โดยสูงสุดในด้ านองค์การของท่านกาหนดกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ที่
เหมาะสม มีคา่ เฉลี่ย 3.05 รองลงมา องค์การของท่านกาหนดมาตรฐานในการทางานไว้ สงู เกินไป โดย
มี ค่า เฉลี่ ย 2.87 มี ทัศ นคติร ะดับ น้ อ ยมี 3 ข้ อ ได้ แ ก่ ท่า นรู้ สึ ก ว่า กฎระเบี ย บที่ อ งค์ ก ารก าหนดขึ น้
เคร่ งครัดมากเกินไป องค์การของท่านไม่ได้ กาหนดมาตรฐานไว้ ในการทางาน และองค์การของท่านมี
นโยบายที่ไม่โปร่งใส โดยมีคา่ เฉลี่ย 2.69, 2.54 และ 2.27 ตามลาดับ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความผูกพันในงาน (Work Engagement)
ในส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันในงานได้ แก่ ด้ านความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉง
ในการทางาน (Vigor) ด้ านการอุทิศตน (Dedication) และด้ านการซึมซับกับงาน (Absorption) มีผล
การศึกษาได้ ดงั นี ้
ตาราง 26 แสดงค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อความผูกพันในงาน (Work
engagement) ในภาพรวม
ทัศนคติตอ่ ความผูกพันในงาน (Work Engagement)
ด้ านความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor)
ด้ านการอุทิศตน (Dedication)
ด้ านการซึมซับกับงาน (Absorption)
ภาพรวม

x
3.43
3.49
3.49
3.47

SD.
0.97
1.06
0.97
1.00

จากตาราง 26 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยรวมมีความผูกพันในงาน
(Work Engagement) อยู่ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า ความผูกพันในงาน (Work Engagement) อยู่ในระดับดี ได้ แก่ การซึมซับกับงาน
(Absorption) การอุทิศตน (Dedication) และความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor) โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.49, 3.48 และ 3.43 ตามลาดับ สรุปผลรายด้ านได้ ดงั ตาราง 27 – 29
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ตาราง 27 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อความผูกพันในงาน (Work
Engagement) ด้ านความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor)
ด้ านความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor)
เมื่อตื่นเช้ ามาท่านรู้สึกอยากไปทางาน
เมื่ออยูใ่ นสถานที่ทางานท่านรู้สกึ เต็มเปี่ ยมไปด้ วยพลังในการทางาน
ท่านมีความพยายามในการทางานกับสภาวะกดดันในการทางาน
ท่านสามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
ท่านรู้สกึ มีแรงจูงใจในการทางานเพื่อให้ ประสบความสาเร็ จ
ท่านมีความเข้ มแข็งและคล่องแคล่วในการทางาน
ภาพรวม

x
3.40
3.45
3.38
3.41
3.45
3.49
3.43

SD.
1.19
1.12
1.00
1.06
1.12
1.06
0.97

จากตาราง 27 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมี ทัศนคติต่อความเข้ ม แข็ง
กระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor)ระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.43 ค่าเบี่ยงมาตรฐาน 0.97 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่ามีทศั นคติดี 4 ข้ อ โดยสูงสุด คือ ท่านมีความเข้ มแข็งและคล่องแคล่วในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมา เมื่ออยูใ่ นสถานที่ทางานท่านรู้สกึ เต็มเปี่ ยมไปด้ วยพลังในการทางาน และท่าน
รู้ สึกมีแรงจูงใจในการทางานเพื่อให้ ประสบความสาเร็ จมีค่าเฉลี่ ยเท่ากันที่ 3.45 และ ท่านสามารถ
ทางานได้ อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน มีคา่ เฉลี่ย 3.41 มีทศั นคติระดับปานกลาง 2 ข้ อ ได้ แก่ เมื่อตื่นเช้ า
มาท่านรู้สกึ อยากไปทางาน และท่านมีความพยายามในการทางานกับสภาวะกดดันในการทางาน โดย
มีคา่ เฉลี่ย 3.40 และ 3.38 ตามลาดับ
ตาราง 28 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อความผูกพันในงาน (Work
Engagement) ด้ านการอุทิศตน
ด้ านการอุทิศตน
งานที่ทา่ นทาสามารถสร้ างแรงกระตุ้นในการทางานได้
ท่านมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน
งานที่ทา่ นทามีคณ
ุ ค่าและความหมายสาหรับตนเอง
ภาพรวม

x
3.41
3.54
3.50
3.49

SD.
1.14
1.11
1.10
1.06
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จากตาราง 28 พบว่าพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ การอุทิศตนระดับดี
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามีทศั นคติดีครบทุกข้ อ
โดยสูงสุดท่านมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน มีคา่ เฉลี่ย 3.54 รองลงมา งานที่ท่านทามีคณ
ุ ค่าและ
ความหมายสาหรับตนเอง และ งานที่ทา่ นทาสามารถสร้ างแรงกระตุ้นในการทางานได้ มีคา่ เฉลี่ย 3.50
และ 3.41 ตามลาดับ
ตาราง 29 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติ ต่อความผูกพันในงาน (Work
Engagement) ด้ านการซึมซับกับงาน (Absorption)
ด้ านการอุทิศตน
เมื่อลงมือทางานท่านจะอยู่กบั งานโดยไม่สนใจเรื่ องอื่น
เมื่อลงมือทางานท่านรู้สกึ ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อท่านลงมือทางานจะมุง่ มัน่ อยูก่ บั งานนันตลอดเวลา
้
เมื่อลงมือทางานท่านจะไม่ยอมละทิ ้งงานจนกว่างานจะสาเร็จ
ท่านมีความใส่ใจกับงานที่ทา
ภาพรวม

x
3.50
3.52
3.38
3.50
3.53
3.49

SD.
1.08
1.02
1.01
1.08
1.13
0.97

จากตาราง 29 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ การซึมซับกับงาน
(Absorption) ระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
มีทศั นคติดี 4 ข้ อ โดยสูงสุด ได้ แก่ ท่านมีความใส่ใจกับงานที่ทา มีค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมา เมื่อลงมือ
ทางานท่านรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52, เมื่อลงมือทางานท่านจะอยู่กบั งาน
โดยไม่สนใจเรื่ องอื่ นและเมื่ อลงมือทางานท่านจะไม่ยอมละทิง้ งานจะกว่างานจะสาเร็ จ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากันที่ 3.50 และมีทศั นคติปานกลาง 1 ข้ อ ได้ แก่ เมื่อท่านลงมือทางานจะมุ่งมัน่ อยู่กบั งานนันตลอด
้
ค่าเฉลี่ย 3.38

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลคุณภาพการบริการ
ในส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการบริ การ (Service Quality) ได้ แก่ ด้ านความเป็ น
รู ปธรรมที่ ปรากฏ (Tangible) ด้ านความเชื่ อมั่นวางใจได้ (Reliability) ด้ านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริ การ (Responsiveness) ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ (Assurance) และด้ านการรู้จกั
และเข้ าใจผู้รับบริการ (Empathy) มีผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
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ตาราง 30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อคุณภาพการบริ การ (Service
quality) ในภาพรวม
ทัศนคติตอ่ คุณภาพการบริการ (Service Quality)
ด้ านความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ (Tangible)
ด้ านความเชื่อมัน่ วางใจได้ (Reliability)
ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness)
ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริการ (Assurance)
ด้ านการรู้จกั และเข้ าใจผู้รับบริการ (Empathy)
ภาพรวม

x
3.41
3.46
3.56
3.59
3.47
3.50

SD.
0.98
1.04
0.98
0.99
0.97
0.94

จากตาราง 30 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยรวมมีทศั นคติต่อคุณภาพ
การบริ การ (Service Quality) อยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า คุณภาพการบริ การ (Service Quality) อยู่ในระดับดี ได้ แก่ การให้ ความ
มัน่ ใจแก่ผ้ ูรับบริ การ (Assurance) การตอบสนองต่อผู้รับบริ การ (Responsiveness) การรู้ จักและ
เข้ าใจผู้รับบริ การ (Empathy) ความเชื่อมั่นวางใจได้ (Reliability) และความเป็ นรู ปธรรมที่ปรากฏ
(Tangible) โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59, 3.56, 3.48, 3.46 และ 3.41 ตามลาดับ สรุปผลเป็ นรายด้ านได้ ดงั
ตาราง 31 - 35
ตาราง 31 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อคุณภาพการบริ การ (Service
Quality) ด้ านความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ (Tangible)
ด้ านความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ (Tangible)
การเดินทางมาโรงแรมมีความสะดวกและหาง่าย
โรงแรมมีความสะอาดและสวยงาม
สภาพแวดล้ อมของโรงแรมมีความปลอดภัย
โรงแรมมีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกที่ทนั สมัย
โรงแรมมีบริการที่หลากหลายและสอดคล้ องในการใช้ งาน
สภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการปฏิบตั งิ าน
ภาพรวม

x
3.65
3.47
3.43
3.24
3.35
3.34
3.41

SD.
1.04
1.17
1.18
1.12
1.05
1.11
0.98
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จากตาราง 31 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ ความเป็ นรูปธรรม
ที่ปรากฏ (Tangible)ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ามีทศั นคติดี 3 ข้ อ โดยสูงสุดได้ แก่ การเดินทางมาโรงแรมมีความสะดวกและหาง่าย มีค่าเฉลี่ย
3.65 รองลงมา โรงแรมมีความสะอาดและสวยงาม และสภาพแวดล้ อมของโรงแรมมีความปลอดภัย
โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.47 และ 3.43 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายข้ อที่มีทศั นคติปานกลางได้ 3 ข้ อ ดังนี ้
โรงแรมมีบริ การที่หลากหลาย และสอดคล้ องในการใช้ งาน สภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการปฏิบตั ิงาน และ
โรงแรมมีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกที่ทนั สมัย โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.35, 3.34 และ 3.24 ตามลาดับ
ตาราง 32 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อคุณภาพการบริ การ (Service
Quality) ด้ านความเชื่อมัน่ วางใจได้ (Reliability)
ด้ านความเชื่อมัน่ วางใจได้ (Reliability)
สามารถสร้ างความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ใช้ บริการได้
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริ การเพื่อแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ าได้ อย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม
โรงแรมมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นที่ยอมรับ
ท่านมีการกาหนดเวลาการให้ บริการเหมาะสม
ท่านสามารถให้ บริ การภายในเวลาที่กาหนด
ท่านสามารถให้ บริ การได้ อย่างถูกต้ อง
ภาพรวม

x
3.53
3.44

SD.
1.14
1.14

3.41
3.46
3.44
3.47
3.46

1.09
1.12
1.15
1.10
1.04

จากตาราง 32 พบว่าพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ ความเชื่อมัน่ วางใจ
ได้ (Reliability) ระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามี
ทัศนคติดีทกุ ข้ อ โดยสูงสุด ได้ แก่ ท่านสามารถสร้ างความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การได้
มีคา่ เฉลี่ย 3.53 รองลงมา ท่านสามารถให้ บริ หารได้ อย่างถูกต้ อง ท่านมีการกาหนดเวลาการให้ บริ การ
เหมาะสม และโรงแรมมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ที่ดีเป็ นที่ยอมรับ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.47, 3.37 และ 3.46
ตามลาดับ และรายข้ อที่ท่านมี ความรู้ ความสามารถในการบริ การเพื่ อแก้ ปัญหาให้ ลูกค้ าได้ อย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสมและ ท่านสามารถให้ บริการภายในเวลาที่กาหนด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากันที่ 3.44
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ตาราง 33 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อ คุณภาพการบริ การ (Service
Quality) ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness)
ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness)
ท่านมีความพร้ อมและเต็มใจในการช่วยเหลือ
ท่านตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว
ท่านสามารถแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ าได้ ตามความต้ องการ
พนักงานแสดงความใส่ใจและช่วยแก้ ปัญหาให้ อย่างรวดเร็ว
พนักงานมีความสามารถให้ บริการได้ รวดเร็ว
ภาพรวม

x
3.63
3.55
3.50
3.59
3.52
3.56

SD.
1.15
1.08
1.05
0.97
1.11
0.98

จากตาราง 33 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริ การ (Responsiveness) ระดับดี มีค่าเฉลี่ ย 3.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 และพิจารณา
เป็ นรายข้ อมีทศั นคติดีทุกข้ อได้ แก่ โดยสูงสุดในด้ านท่านมีความพร้ อมและเต็มใจในการช่วยเหลือ มี
ค่าเฉลี่ย 3.63 รองลงมา ได้ แก่ ท่านแสดงความใส่ใจและช่วยแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ ว ท่านตอบสนอง
ความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว ท่านมีความสามารถให้ บริ การได้ รวดเร็ ว และ ท่านสามารถแก้ ปัญหาให้
ลูกค้ าได้ ตามความต้ องการ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.59, 3.55, 3.52 และ 3.50 ตามลาดับ
ตาราง 34 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อคุณภาพการบริ การ (Service
Quality) ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริการ (Assurance)
ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริการ (Assurance)
ท่านให้ บริการสุภาพอ่อนโยนและยิ ้มแย้ มแจ่มใส
ท่านมีอธั ยาศัยไมตรี อนั ดีตลอดเวลา
ท่านปฏิบตั งิ านอย่างมีระบบและเคร่งครัด
ท่านมีความรู้ในการตอบคาถามได้ ชดั เจน
ภาพรวม

x
3.71
3.69
3.50
3.46
3.59

SD.
1.04
1.07
1.09
1.07
0.99

จากตาราง 34 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ การให้ ความมัน่ ใจ
แก่ผ้ รู ับบริ การระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
มีทศั นคติดีทุกข้ อ โดยสูงสุด ได้ แก่ ท่านให้ บริ การสุภาพอ่อนโยนและยิ ้มแย้ มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ย 3.71
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รองลงมา ท่านมีอธั ยาศัยไมตรี อนั ดีตลอดเวลา ท่านปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบและเคร่งครัด และ ท่านมี
ความรู้ในการตอบคาถามได้ ชดั เจน โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.70, 3.50 และ 3.46 ตามลาดับ
ตาราง 35 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อคุณภาพการบริ การ (Service
Quality) ด้ านการรู้จกั และเข้ าใจผู้รับบริการ (Empathy)
ด้ านการรู้จกั และเข้ าใจผู้รับบริการ (Empathy)
ท่านเอาใจใส่และให้ บริ การตามความต้ องการผู้ใช้ บริ การแต่ละคน
ท่านเข้ าใจถึงความต้ องการของผู้ใช้ บริการแต่ละคน
ท่านใส่ใจรายละเอียดเล็กน้ อยเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประทับใจ
ท่านสามารถให้ บริ การได้ ทนั ทีเพียงผู้ใช้ บริการแจ้ งชื่อ
ท่านให้ บริการ และดูแลเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริการที่มีความแตกต่างกันในแต่คน เพื่อให้
ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
ภาพรวม

x
3.50
3.41
3.51
3.45
3.51

SD.
1.09
1.07
1.00
1.01
1.08

3.47

0.97

จากตาราง 35 พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ การรู้จกั และเข้ าใจ
ผู้รับบริ การระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ย 3.47 ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.97 เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มี
ทัศนคติดีทกุ ข้ อ โดยสูงสุด ได้ แก่ ท่านใส่ใจรายละเอียดเล็กน้ อยเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประทับใจ และท่าน
ให้ บริ การ และดูแลเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การที่มีความแตกต่างกันในแต่ละคน เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการ
ของผู้ใช้ บริ การ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากันที่ 3.51 รองลงมา ท่านเอาใจใส่และให้ บริ การตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ บริการแต่ละคน ท่านสามารถให้ บริการได้ ทนั ทีเพียงผู้ใช้ บริการแจ้ งชื่อ และ ท่านเข้ าใจถึงความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริการแต่ละคน โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.50, 3.45 และ 3.41 ตามลาดับ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ในส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและ
บรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีใช้ วิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปร
เข้ าทังหมด
้
(Enter) ใช้ ค่า Tolerance และ VIF ทดสอบว่าเกิดปั ญหาภาวะร่ วมเส้ นตรงพหุ (Multi
Collinearrity) ประมวลผลข้ อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูปทางสถิติ สรุปผลงานวิจยั เป็ นราย
สมมติฐานได้ ดงั นี ้

ตาราง 36 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการ
ตัวแปร (n = 217)
การรับรู้
ความ
สามารถ
ของตนเอ
ด้ านการรับรู้ความสามารถตนเอง 1.000
ด้ านความหวัง
ด้ านการมองโลกในแง่ดี
ด้ านความหยุ่นตัว
ด้ านการมีสว่ นร่ วม
ด้ านโครงสร้ าง
ด้ านการให้ รางวัล
ด้ านการสนับสนุน
ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า
ด้ านการควบคุม
ด้ านความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉง
ด้ านการอุทิศตน
ด้ านการซึมซับกับงาน
ด้ านความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ
ด้ านความเชื่อมัน่ วางใจได้
ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริ การ
ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่
ผู้รับบริ การ
ด้ านการรู้จกั และเข้ าใจ
ผู้รับบริ การ

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ความ การมองโลก ความ
หวัง
ในแง่ดี
หยุ่นตัว

0.795**
1.000

0.731**
0.810**
1.000

0.781**
0.841**
0.864**
1.000

การมีสว่ น
ร่ วม

โครง
สร้ าง

0.653**
0.561**
0.569**
0.559**
1.000

0.655**
0.634**
0.707**
0.668**
0.707**
1.000

บรรยากาศองค์การ
การให้
การ ความ
รางวัล สนับสนุน เจริ ญ
ก้ าวหน้ า
0.627**
0.465**
0.517**
0.502**
0.770**
0.692**
1.000

0.674**
0.667**
0.741**
0.691**
0.650**
0.776**
0.716**
1.000

0.654**
0.555**
0.601**
0.584**
0.750**
0.730**
0.847**
0.750**
1.000

การ
ควบคุม

0.318**
0.234*
0.220*
0.224*
0.303**
0.437**
0.304**
0.366**
0.329**
1.000

ความผูกพันในงาน
ความเข้ มแข็ง การ
การซึมซับ
กระฉับ
อุทิศตน
กับงาน
กระเฉง
0.681**
0.766**
0.722**
0.759**
0.596**
0.782**
0.578**
0.796**
0.637**
0.350**
1.000

0.658**
0.788**
0.782**
0.753**
0.591**
0.771**
0.529**
0.758**
0.627**
0.329**
0.806**
1.000

0.621**
0.742**
0.778**
0.730**
0.551**
0.747**
0.494**
0.765**
0.580**
0.315**
0.888**
0.893**
1.000

ความเป็ น
รูปธรรม
ที่ปรากฏ

ความ
เชื่อมัน่
วางใจได้

0.668**
0.686**
0.673**
0.688**
0.670**
0.747**
0.681**
0.757**
0.699**
0.345**
0.781**
0.745**
0.736**
1.000

0.671**
0.746**
0.714**
0.733**
0.628**
0.748**
0.614**
0.759**
0.656**
0.293**
0.810**
0.791**
0.776**
0.804**
1.000

คุณภาพการบริ การ
ตอบ
การให้ ความ
สนอง
มัน่ ใจแก่ผ้ ู
ต่อผู้รับ รับบริ การ
บริ การ
0.658** 0.631**
0.767** 0.735**
0.725** 0.748**
0.731** 0.697**
0.606** 0.529**
0.753** 0.714**
0.575** 0.489**
0.769** 0.738**
0.602** 0.561**
0.315** 0.300**
0.828** 0.805**
0.815** 0.818**
0.812** 0.841**
0.878** 0.790**
0.827** 0.819**
1.000
0.892**
1.000

การรู้จกั และ
เข้ าใจผู้รับ
บริ การ
0.644**
0.742**
0.737**
0.714**
0.588**
0.729**
0.529**
0.755**
0.574**
0.266**
0.809**
0.802**
0.816**
0.814**
0.864**
0.805**
0.812**
1.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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ผลการวิเ คราะห์ ส หสัม พันธ์ ระหว่างตัว แปรตัวแปรอิท ธิ พ ลของทุน จิ ต วิท ยาเชิ ง บวกและ
บรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี พบว่า มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.220 – 0.893 ซึ่งมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ในเชิงบวกและน้ อย
กว่า 0.90 แสดงให้ เ ห็นว่าตัวแปรอิส ระมี ความเป็ นอิ สระต่อกัน ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กันมากไม่มี การ
ควบคุมตัวแปรใดๆ ไว้ จึงทดสอบเพื่ออธิบายการเลือกตัวแปรอิสระตัวแปรอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิง
บวกและบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี
ดังสมมติฐานที่ 1 – 4
1. ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐ านการวิจัย โดยใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยอย่างง่ าย (Simple
Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) และการ
วิเคราะห์ความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวก
และความผูกพันในงานที่มีตอ่ คุณภาพการบริ การ ทังอิ
้ ทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพล
ทางอ้ อม (Indirect effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total effect: TE) โดยผู้วิจยั ใช้ กระบวนการวิเคราะห์
ตามแนวคิดของบารอนและเคนนี่ (Baron; & Kenny. 1986) รวมกับของโซเบล (Sobel. 1982) ซึ่งมี
ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ทุนจิตวิทยาเชิ งบวก (X) กับคุณภาพการบริ การ(Y) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน (1) ของทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การซึ่งคือเส้ นอิทธิพล c ใน
ภาพประกอบ 9
ขันตอนที
้
่ 2 วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ทนุ จิตวิทยาเชิงบวก (X) กับความผูกพันในงาน (M) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน (2) ของทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานซึ่งคือเส้ นอิทธิพล a ใน
ภาพประกอบ 9
ขันตอนที
้
่ 3 วิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ทนุ จิตวิทยาเชิงบวก (X) และความผูกพันในงาน (M) กับคุณภาพการบริ การ
(Y) เพื่ อหาค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐาน (3) ของทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริ การ เมื่อมีการควบคุมความผูกพันในงานแล้ ว ซึ่งคือเส้ นอิทธิ พล C ในภาพประกอบ และหาค่า
สัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐาน (4) ของความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมีการ
ควบคุมทุนจิตวิทยาเชิงบวกแล้ ว ซึง่ คือเส้ นอิทธิพล b ในภาพประกอบ 9
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โดยในขัน้ ตอนนีห้ ากอิทธิ พลทางตรง (3) ยังคงมีนัยสาคัญทางสถิติอยู่ แสดงว่า
ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ทาหน้ าที่ส่งผ่านอิทธิพลแบบบางส่วน (Partial Mediator) แต่หากอิทธิพล
ทางตรง (3) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ทาหน้ าที่ส่งผ่านอิทธิพลแบบ
สมบูรณ์ (Complete Mediator)
ขันตอนที
้
่ 4 วิเคราะห์คา่ อิทธิพลทางอ้ อมด้ วยวิธีการของโซเบล (Sobel. 1982) โดย
ใช้ คา่ สถิตทิ ดสอบซี (z) เพื่อยืนยันว่าความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
X

คุณภาพการบริการ
Y

c
ความผูกพันในงาน
M
b

a
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
X

c'

คุณภาพการบริการ
Y

ภาพประกอบ 9 เส้ นอิทธิ พลในการวิเคราะห์ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพการ
บริการโดยมีตวั แปรความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
เนื่องจากงานวิจยั นี ้มีการทดสอบสมมติฐานความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยมีความผูกพัน
ในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน และคุณภาพการบริการเป็ นตัวแปรตาม แตกต่างกันเพียงตัวแปรอิสระซึ่งเป็ น
ตัวแปรกลุม่ ทุนจิตวิทยาเชิงบวก จึงขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามตัวแปรอิสระ ดังนี ้
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ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรทุนจิตวิทยาเชิงบวก ความผูกพัน
ในงาน และคุณภาพการบริ การ ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์ การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู ตามแนวทางการทดสอบในขันตอนที
้
่ 1-3
วิเคราะห์การถดถอย
ขันตอนที
้
่ 1: XY
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ทนุ จิตวิทยาเชิงบวก(X) กับ
คุณภาพการบริการ (Y)
R2 = .65

ตัวแปรพยากรณ์ b SE 
t
p
คุณภาพการบริการ .93 .05 .81 19.91 .000

คุณภาพการบริการ .95 .05 .82 20.86 .000
ขันตอนที
้
่ 2:XM
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ทนุ จิตวิทยาเชิงบวก(X) กับ
ความผูกพันในงาน (M)
R2 = .67
คุณภาพการบริการ .32 .06 .28 5.05 .000
ขันตอนที
้
่ 3 : X,MY
ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คูณ ระหว่ า ง
ตัว แปรพยากรณ์ ทุน จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (X)
และความผูก พัน ในงาน (M) กับ คุณ ภาพ ความผูกพันในงาน .64 .05 .65 11.72 .000
การบริการ (Y)
R2 = .79
จากตาราง 37 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริ การ มีคา่ เท่ากับ .65 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 19.91, p = .000)
กล่าวคือ ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลรวมต่อคุณภาพการบริ การ (เส้ นอิทธิพล c) ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิ พ ลมาตรฐานของทุนจิ ตวิทยาเชิ ง บวกที่ ส่ง ผลต่อความผูกพันในงาน มี ค่าเท่ากับ .67 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 20.86, p = .000) กล่าวคือ ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลต่อความ
ความผูกพันในงาน (เส้ นอิทธิพล a) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลมาตรฐานของทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของความผูกพันในงาน แล้ วมีค่าเท่ากับ .79 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 5.05, p = .000) กล่าวคือ ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อ
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คุณภาพการบริ การ (เส้ นอิทธิพล c’ ) และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของความผูกพันในงานที่
ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวก แล้ ว มีค่าเท่ากับ .64
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 11.72, p = .000) กล่าวคือ ความผูกพันในงาน มีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพการบริ การ (เส้ นอิทธิพล b) ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็ นไปตามเงื่อนไขขันตอนในการ
้
พิจารณาตัวแปรส่งผ่านที่ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานของทุนจิตวิทยาเชิงบวก ที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันในงาน (เส้ นอิทธิ พล a) และค่าสัมประสิทธิ์ พลมาตรฐานของความผูกพันในงาน ที่ ส่งผลต่อ
คุณ ภาพการบริ ก าร เมื่ อมี การควบคุม อิทธิ พ ลทุน จิ ตวิทยาเชิ ง บวก แล้ ว (เส้ นอิ ทธิ พ ล b) ต้ องมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ อย่า งไรก็ ต ามการสรุ ป ผลว่า ความเข้ ม แข็ ง ในการมองโลกเป็ นตัว แปรส่ง ผ่า น
ความสัมพันธ์ ระหว่างทุนจิตวิทยาเชิ งบวก กับคุณภาพการบริ การหรื อไม่นนั ้ นอกจากพิจารณาตาม
เงื่อนไขหลักฐานดังกล่าวแล้ ว ยังต้ องพิจารณาถึงค่าอิทธิพลทางอ้ อมของทุนจิตวิทยาเชิงบวก ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน ซึ่งจะต้ องมีนยั สาคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน ผู้วิจยั จึง
ได้ ประมาณค่าอิทธิ พ ลทางอ้ อมต่อไปด้ วยวิธีการของโซเบล ซึ่ง มีข้อตกลงเบือ้ งต้ นว่าค่าประมาณ
อิทธิพลทางอ้ อมมีการกระจายแบบโค้ งปกติ ได้ คา่ ประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของทุนจิตวิทยาเชิงบวก ที่
ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ โดยผ่านความผูกพันในงานดังแสดงไว้ ในตาราง 38
ตาราง 38 แสดงค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน
ตัวแปร
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก

IE
.61 (.58)

SE

z

p

.06 10.62 .000

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
Lower
Upper
.53
.74

หมายเหตุ : ค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน
จากตาราง 38 พบว่า ค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริ การ โดยผ่านความผูกพันในงานมีคา่ เท่ากับ .61 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(z = 10.62, p = .000) โดยมีคา่ อยู่ในช่วงความเชื่อมัน่ 95% ระหว่าง .53 ถึง .74 ซึ่งไม่คลุมค่า 0 จึง
สรุ ปได้ ว่า ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพการบริ การ โดยผ่านความผูกพันในงาน
ส่วนการสรุ ปผลว่าความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ หรื อแบบบางส่วนนัน้ พิจารณา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 25 ซึ่งพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของทุนจิตวิทยาเชิง
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บวกที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการ เมื่อควบคุมอิทธิพลของความผูกพันในงาน มีคา่ เท่ากับ .28 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 5.05, p = .000) กล่าวคือ เมื่อมีความผูกพันในงานใน
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนจิตวิทยาเชิงบวกกับคุณภาพการบริ การแล้ ว ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
ลดลงจาก .81 (t = 19.91, p = .000) เป็ น .28 (t = 5.05, p = .000) แต่ยงั คงมีนยั ความสาคัญทาง
สถิติอยู่ จึงกล่าวได้ ว่า ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วนในอิทธิพลของทุนจิตวิทยา
เชิงบวกที่มีตอ่ คุณภาพการบริการ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ตามขันตอน
้
ผู้วิจยั จึงได้ นาเสนอค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล
ของตัวแปรสาเหตุที่มีตอ่ ตัวแปรผล ดังตาราง 39
ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของตัว
แปรทุนจิตวิทยาเชิงบวก ความผูกพันในงาน และคุณภาพการบริการ

ตัวแปรสาเหตุ
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
ความผูกพันในงาน

ตัวแปรผล
ความผูกพันในงาน
คุณภาพการบริการ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
.82
.82 .28 .58
.81
(.95**)
(.95**) (.32**) (.61**) (.93**)
.65
.65
(.64**)
(.64**)

**p.01 หมายเหตุ: ค่าที่อยูน่ อกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน ส่วนค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ
จากตาราง 39 พบว่า ทุนจิตวิทยาเชิง บวก มีอิทธิ พ ลรวมต่อคุณภาพการบริ การ มี ค่า
สัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ .81 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทุนจิตวิทยาเชิงบวก
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ คุณ ภาพการบริ ก าร มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเท่ า กับ .28 อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพการบริ การ โดยผ่านความผูกพันในงาน
มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .58 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ทังนี
้ ้ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านความสัมพันธ์ ของทุนจิตวิทยาเชิงบวก ที่มีผล
ต่อคุณภาพการบริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน ดังภาพประกอบ 10
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.82
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก

ความผูกพันในงาน
.28

.65
คุณภาพการบริการ

ภาพประกอบ 10 ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านทุนจิตวิทยาเชิงบวก ที่มีผลต่อคุณภาพการ
บริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน (คะแนนมาตรฐาน)
2. ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลของบรรยากาศองค์ การที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐ านการวิจัย โดยใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยอย่างง่ าย (Simple
Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) และการ
วิเคราะห์ความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของบรรยากาศองค์การ
และความผูกพันในงานที่มีตอ่ คุณภาพการบริ การ ทังอิ
้ ทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพล
ทางอ้ อม (Indirect effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total effect: TE) โดยผู้วิจยั ใช้ กระบวนการวิเคราะห์
ตามแนวคิดของบารอนและเคนนี่ (Baron; & Kenny. 1986) รวมกับของโซเบล (Sobel. 1982) ซึ่งมี
ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 วิเคราะห์การถดถอยอย่ างง่าย (Simple Regression Analysis)
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์บรรยากาศองค์การ (X) กับคุณภาพการบริ การ(Y) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน (1) ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การซึ่งคือเส้ นอิทธิพล c ใน
ภาพประกอบ 11
ขันตอนที
้
่ 2 วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์บรรยากาศองค์การ (X) กับความผูกพันในงาน (M) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน (2) ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานซึ่งคือเส้ นอิทธิพล a ใน
ภาพประกอบ 11
ขันตอนที
้
่ 3 วิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์บรรยากาศองค์การ (X) และความผูกพันในงาน (M) กับคุณภาพการบริ การ
(Y) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐาน (3) ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริ การ เมื่อมีการควบคุมความผูกพันในงานแล้ ว ซึ่งคือเส้ นอิทธิ พล c’ ในภาพประกอบ และหาค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิ พลมาตรฐาน (4) ของความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมีการ
ควบคุมบรรยากาศองค์การแล้ ว ซึง่ คือเส้ นอิทธิพล b ในภาพประกอบ 11
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โดยในขัน้ ตอนนี ห้ ากอิ ท ธิ พ ลทางตรง (3) ยัง คงมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติอ ยู่
แสดงว่า ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ทาหน้ าที่ส่งผ่านอิทธิพลแบบบางส่วน (Partial Mediator) แต่หาก
อิทธิพลทางตรง (3) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ทาหน้ าที่ส่งผ่าน
อิทธิพลแบบสมบูรณ์ (Complete Mediator)
ขันตอนที
้
่ 4 วิเคราะห์คา่ อิทธิพลทางอ้ อมด้ วยวิธีการของโซเบล (Sobel. 1982)
โดยใช้ คา่ สถิตทิ ดสอบซี (z) เพื่อยืนยันว่าความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

บรรยากาศองค์การ
X

คุณภาพการบริการ
Y

c
ความผูกพันในงาน
M
a

บรรยากาศองค์การ
X

b
c'

คุณภาพการบริการ
Y

ภาพประกอบ 11 เส้ นอิทธิพลในการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพการ
บริการโดยมีตวั แปรความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
เนื่องจากงานวิจยั นี ้มีการทดสอบสมมติฐานความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยมีความผูกพัน
ในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน และคุณภาพการบริการเป็ นตัวแปรตาม แตกต่างกันเพียงตัวแปรอิสระซึ่งเป็ น
ตัวแปรกลุม่ บรรยากาศองค์การ จึงขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามตัวแปรอิสระ ดังนี ้
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ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรบรรยากาศองค์การ ความผูกพัน
ในงาน และคุณภาพการบริ การ ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู ตามแนวทางการทดสอบในขันตอนที
้
่ 1-3
วิเคราะห์การถดถอย
ขันตอนที
้
่ 1: XY
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์บรรยากาศองค์การ(X) กับ
คุณภาพการบริการ (Y)
R2 = .62

ตัวแปรพยากรณ์ b SE 
t
p
คุณภาพการบริการ .95 .05 .79 18.65 .000

คุณภาพการบริการ .95 .05 .77 18.04 .000
ขันตอนที
้
่ 2:XM
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์บรรยากาศองค์การ(X) กับ
ความผูกพันในงาน (M)
R2 = .60
คุณภาพการบริการ .33 .06 .28 5.55 .000
ขันตอนที
้
่ 3 : X,MY
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์บรรยากาศองค์การ (X)
และความผูกพันในงาน (M) กับคุณภาพ ความผูกพันในงาน .65 .05 .66 13.27 .000
การบริ การ (Y)
R2 = .79
จากตาราง 40 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริ การ มีคา่ เท่ากับ .62 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 18.65, p = .000)
กล่าวคือ บรรยากาศองค์การมีอิทธิ พลรวมต่อคุณภาพการบริ การ (เส้ นอิทธิ พล c’) ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิ พ ลมาตรฐานของบรรยากาศองค์การที่ ส่ง ผลต่อความผูก พันในงาน มี ค่าเท่ากับ .60 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 18.04, p = .000) กล่าวคือ บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อความ
ความผูกพันในงาน (เส้ นอิทธิพล a) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
คุณ ภาพการบริ การเมื่ อมี การควบคุม อิทธิ พ ลของความผูกพันในงาน แล้ วมี ค่าเท่ากับ .79 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 5.55, p = .000) กล่าวคือ บรรยากาศองค์การมี อิทธิพลทางตรงต่อ
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คุณภาพการบริ การ (เส้ นอิทธิพล c’ ) และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของความผูกพันในงานที่
ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมีการควบคุมอิทธิ พลของบรรยากาศองค์การ แล้ ว มีค่าเท่ากับ .65
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 13.27 p = .000) กล่าวคือ ความผูกพันในงาน มีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพการบริ การ (เส้ นอิทธิพล b) ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็ นไปตามเงื่อนไขขันตอนในการ
้
พิจารณาตัวแปรส่งผ่านที่ ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานของบรรยากาศองค์การ ที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันในงาน (เส้ นอิทธิพล a) และค่าสัมประสิทธิ์ พลมาตรฐานของความผูกพันในงาน ที่ส่งผลต่อ
คุณ ภาพการบริ การ เมื่ อมี การควบคุม อิทธิ พ ลบรรยากาศองค์การ แล้ ว (เส้ นอิทธิ พ ล b) ต้ องมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ อย่า งไรก็ ต ามการสรุ ป ผลว่า ความเข้ ม แข็ ง ในการมองโลกเป็ นตัว แปรส่ง ผ่า น
ความสัมพันธ์ ระหว่างบรรยากาศองค์การ กับคุณภาพการบริ การหรื อไม่นนั ้ นอกจากพิจารณาตาม
เงื่อนไขหลักฐานดังกล่าวแล้ ว ยังต้ องพิจารณาถึงค่าอิทธิพลทางอ้ อมของบรรยากาศองค์การ ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน ซึ่งจะต้ องมีนยั สาคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน ผู้วิจยั จึง
ได้ ประมาณค่าอิทธิ พ ลทางอ้ อมต่อไปด้ วยวิธีการของโซเบล ซึ่ง มีข้อตกลงเบือ้ งต้ นว่าค่าประมาณ
อิทธิพลทางอ้ อมมีการกระจายแบบโค้ งปกติ ได้ คา่ ประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของบรรยากาศองค์การ ที่
ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ โดยผ่านความผูกพันในงานดังแสดงไว้ ในตาราง 41
ตาราง 41 แสดงค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน
ตัวแปร
บรรยากาศองค์การ

IE
.62 (.51)

SE

z

p

.06 10.73 .000

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
Lower
Upper
.55
.74

หมายเหตุ : ค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน
จากตาราง 41 พบว่า ค่าประมาณอิทธิ พลทางอ้ อมของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริ การ โดยผ่านความผูกพันในงานมีคา่ เท่ากับ .62 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(z = 10.73, p = .000) โดยมีคา่ อยู่ในช่วงความเชื่อมัน่ 95% ระหว่าง .55 ถึง .74 ซึ่งไม่คลุมค่า 0 จึง
สรุ ปได้ ว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพการบริ การ โดยผ่านความผูกพันในงาน
ส่วนการสรุ ปผลว่าความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ หรื อแบบบางส่วนนัน้ พิจารณา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 28 ซึ่งพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานของบรรยากาศ
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องค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การ เมื่อควบคุมอิทธิพลของความผูกพันในงาน มีค่าเท่ากับ .28
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 5.55, p = .000) กล่าวคือ เมื่อมีความผูกพันในงานใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพการบริ การแล้ ว ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
ลดลงจาก .79 (t = 18.65, p = .000) เป็ น .28 (t = 5.55, p = .000) แต่ยงั คงมีนยั ความสาคัญทาง
สถิติอยู่ จึงกล่าวได้ ว่า ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วนในอิทธิพลของบรรยากาศ
องค์การที่มีตอ่ คุณภาพการบริการ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ตามขันตอน
้
ผู้วิจยั จึงได้ นาเสนอค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล
ของตัวแปรสาเหตุที่มีตอ่ ตัวแปรผล ดังตาราง 42
ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ
ตัวแปรบรรยากาศองค์การ ความผูกพันในงาน และคุณภาพการบริการ

ตัวแปรสาเหตุ
บรรยากาศองค์การ
ความผูกพันในงาน

ตัวแปรผล
ความผูกพันในงาน
คุณภาพการบริการ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
.77
.77 .28 .51
.79
(.95**)
(.95**) (.33**) (.62**) (.955**)
.66
.66
(.65**)
(.65**)

**p.01 หมายเหตุ : ค่าที่อยูน่ อกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน ส่วนค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ
จากตาราง 42 พบว่า บรรยากาศองค์การ มี อิทธิ พ ลรวมต่อคุณภาพการบริ การ มี ค่า
สัม ประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พ ลมาตรฐานเท่า กับ .79 อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 โดยบรรยากาศ
องค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการบริ การ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .28 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพการบริ การ โดยผ่านความผูกพันในงาน
มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .51 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ทังนี
้ ้ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ ที่มีผลต่อ
คุณภาพการบริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน ดังภาพประกอบ 12
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.79
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก

ความผูกพันในงาน
.28

.65
คุณภาพการบริการ

ภาพประกอบ 12 ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านบรรยากาศองค์การ ที่มีผลต่อคุณภาพการ
บริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน (คะแนนมาตรฐาน)

ผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั ได้ ทาสัมภาษณ์กบั พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีที่มีรางวัลด้ านคุณภาพการ
บริ การในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา และพนักงานบริ การที่มีการประเมินคุณภาพการบริ การดี เยี่ยม 2 ปี ซ้ อน
ขึ ้นไปจากหัวหน้ า โดยใช้ วิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 1 กลุ่ม โดยมีการใช้
ระยะเวลาประมาณ สองชัว่ โมงครึ่ง ประกอบด้ วยผู้เข้ าร่วม จานวน 7-10 คน ผู้ดาเนินการสนทนา 1 คน
ผู้จดบันทึก 1 คน และผู้ช่วยทัว่ ไป 1 คน และผู้ช่วยทั่วไป 1 คน ตามแนวการสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง
คาถามปลายเปิ ด 2 คาถามเพื่อตอบคาถามวิจยั เพื่อนามาอ้ างอิงและสนับสนุนข้ อมูลเชิงปริ มาณอีก
ครัง้ หนึง่ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี
จากการสนทนากลุ่ม พบว่าปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การ
โรงแรมในจังหวัดราชบุรีที่มีรางวัลด้ านคุณภาพการบริการในช่วง 1-2 ปี ที่ผา่ นมาประกอบ 7 ปั จจัย คือ
1.1 ความเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy) คือความเชื่อของพนักงาน
บริ การโรงแรมว่ามีความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน มีความปรารถนาในความท้ าทาย มี
ความพยายามทุม่ เทเพื่อที่จะทาเป้าหมายนันให้
้ สาเร็จตามที่ตงใจไว้
ั้
ดังจะเห็นได้ จากประโยคดังนี ้
“คื อเราเลื อกที ่จะทางานอย่างใดอย่างหนึ่ ง พี ่ว่าเราต้องชอบมันด้วยนะ อย่างพี ่นี่
เลือกทางานเป็ นพนักงานต้อนรับ พีก่ ็ต้องทางานตรงนี ้ให้ได้ อะไรที ่พีท่ าไม่ได้นะ พีจ่ ะศึกษาค้นคว้า พี ่
ถามเลยอ่ะ คือเราทางานบริ การไง เราต้องทาได้ บริ การได้”
“พี ่ท างานบริ การในโรงแรมมานานแล้ว นะ น่ า จะได้ lสัก 20 กว่ า ปี แล้ว พี ่ว่ า พี ่มี
ประสบการณ์ ตรงนี ้มาเยอะนะ เจอแขกหลายประเภท ตอนทาแรกๆ กลัวมาก ตื ่นเต้น กลัวรับแขก
ไม่ได้ บริ การไม่ถูก ตอนนี ส้ บายมาก ฮาๆ ๆ ๆ ตอนนี เ้ ก่งแล้วไง ฮาๆ ๆ ๆ ”
จากประโยคข้ างต้ นที่ได้ จากบทสนทนากลุ่มครัง้ นี ้ พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมใน
จังหวัดราชบุรีมีการรับรู้ความสามารถตนเอง ที่มีความมัน่ ใจในศักยภาพการทางานบริ การของตนเอง
มีความพยายามที่จะศึกษาหาข้ อมูล สอบถามเพื่อนามาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ ดีที่สุด ซึ่งสิ่งต่างๆ
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เหล่านีท้ ี่ มีในตัวพนักงานบริ การโรงแรมจังหวัดราชบุรี และจะนาพาไปสู่คุณภาพการบริ การที่ดีใน
โรงแรมต่อไป
1.2 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) คือลักษณะของวิธีการคิดที่นึกถึงแต่ด้านดีเสมอ
เกี่ยวกับการทางานของพนักงานบริ การ คือมีความสามารถในการมองหาสิ่งดีๆ ที่เกิ ดขึ ้น สามารถมอง
หาโอกาสจากสิ่งที่เกิดขึน้ เพื่อที่จะทาเป้าหมายให้ ระสบความสาเร็ จ ถึงแม้ จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึน้ แต่
พนักงานบริการที่มีการมองโลกในแง่ดีจะมีความสามารถในการยอมรับความจริ ง และเรี ยนรู้จากความ
ผิดพลาดนันเพื
้ ่อที่จะพัฒนาปรับปรุงต่อไป ดังจะเห็นได้ จากประโยคต่อไปนี ้
“เมื ่อก่ อนพี ่ทางานพลาดบ่อยมาก คื อช่ วงแรกๆ ที ่ทาเรายังไม่ ค่อยรู้ เรื ่ องมากเท่าไร
แต่ พี่ไม่ รู้สึกเคยท้อ หรื อยอมแพ้เลยนะ คื อทางานที ่ไหน ทางานอะไรก็ พลาดกันได้ทงั้ นัน้ แหละ สิ่ ง
เหล่านีท้ ีพ่ ลาดๆ ไปเราก็แค่มองหาข้อผิ ดพลาดว่ามาจากไหน เสร็ จแล้วก็แก้ซะ แค่นนั้ เอง”
“สาหรับพี ่ข้อผิ ดพลาด คื อบทเรี ยนชัน้ ดี เลยนะ บางที เราต้องผิ ดพลาด เพื ่อฝึ กการ
แก้ปัญหา ปัญหาทีเ่ กิ ดขึ้นเป็ นการฝึ กความสามารถในการแก้ปัญหา ถ้าแก้ได้ดี แสดงว่าเราเก่ง แต่ถ้า
ไม่ดี ก็ถือว่าเป็ นบทเรี ยน อันนีค้ ือความคิ ดพีน่ ะ”
“พีค่ ิ ดมาตัง้ แต่เด็กแล้วว่า เราทาผิ ดได้เสมอ แต่จะต้องพยายามไม่ผิดในเรื ่ องเดิ มๆ
ให้บ่อยหนัก เพราะฉะนัน้ ทุกครั้งที ่พีท่ าผิ ดพลาด พีจ่ ะต้องนาขอผิ ดพลาดนัน้ มาเป็ นบทเรี ยน ศึกษาหา
ทางแก้ไขให้ดีทีส่ ดุ มันเหมื อนเป็ นแรงผลักดันไปในตัวนะ”
จากตัวอย่างประโยคข้ างต้ นของพนักงานบริ การโรงแรมในจัง หวัดราชบุรี พบว่า
พนักงานบริการโรงแรมจังหวัดราชบุรีมีการมองโลกในแง่ดี (Optimism) คือมีมมุ มองกับปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในการทางานนันเป็
้ นไปในทิศทางที่ดี มองแต่สิ่งๆ ดี และนาความผิดพลาดต่างๆ เหล่านันมา
้
เป็ นแรงผลักดันให้ ตวั เองปฏิบตั หิ น้ าที่ดียิ่งๆ ขึ ้นไป
1.3 ด้ านการให้ รางวัล (Reward) คือ โรงแรมมีความชัดเจนและความเหมาะสมในการ
ให้ รางวัล ผลตอบแทน มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่มีความยุติธรรม ตลอดจน
การที่พนักงานบริการโรงแรมรับรู้วา่ ตนจะได้ รับรางวัล ตอบแทนเมื่อมีผลการปฏิบตั งิ านที่ดี
“เอาตรงๆ เลยนะ บางที ่เราตัง้ ใจทางาน เราก็อยากได้สิ่งตอบแทนบาง เล็กๆ น้อยๆ
คือสิ่ งเรานีเ้ ป็ นกาลังใจให้พวกพีน่ ะ”
“ที ่นี้ทุกปี เขาจะพาไปจัดงานเลี ้ยงปี ใหม่ คื อพี ่ว่าเขาเลี ้ยงเต็มที ่เลยนะ พาไปเที ่ยว
ต่างจังหวัด เลีย้ งเต็มทีเ่ ลย แล้วก็จะมี การให้สิ่งตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ สาหรับคนที ่ ทางานดี ได้รับคาชม
แล้วก็พวกที อ่ ยู่กบั โรงแรมมานาน มันเป็ นกาลังดี นะ พีว่ ่า”
“คื อการที ่เราได้สิ่งตอบแทนกับมาจากโรงแรม มันรู้ สึกดี นะ มันเหมื อนรู้ สึกว่าเขาก็
เห็นถึงความสามารถเรา การตัง้ ใจทางานของเรา การที ่เราทุ่มเททางานตรงนี ้ เขาก็เห็น ไม่ใช่เราทาไป
แล้วไม่มีใครรับรู้ คื อบางที พีก่ ็อย่างได้บางเพือ่ เป็ นกาลังใจอะนะ ฮาๆ ๆ ๆ”
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จากประโยคข้ างต้ นพบว่า พนักงานบริ การโรงแรมจังหวัดราชบุรีนนมี
ั ้ คณ
ุ ภาพการ
บริ การที่ดี จะต้ องมีการอาศัยปั จจัยด้ านการให้ รางวัล เพื่อเป็ นการแสดงถึงความมีนา้ ใจที่ โรงแรมมี
ให้ แก่พนักงานบริ การ สิ่งตอบแทนหรื อรางวัลๆ เหล่านี ้ บางสิ่งไม่จาเป็ นต้ องเป็ นสิ่งของมีค่า หากแต่
เป็ นการแสดงถึงว่า โรงแรมได้ เห็นความตังใจในการท
้
างานของพนักงานเหล่านี ้ และโรงแรมมิได้ นิ่งเฉย
ต่อ การท างานที่ ดี ของพนัก งานเลย เมื่ อพนักงานบริ การโรงแรมได้ รั บสิ่ ง ตอบแทนแล้ ว นัน้ ย่อ มมี
ความรู้ สึกยิงดี และดีใจที่หวั หน้ า หรื อเจ้ าของ เห็นถึงความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถใน
การทางานได้ เป็ นอย่างดีนนเอง
ั้
1.4 ด้ านการสนับสนุน (Support) คือความรู้สึกที่เป็ นมิตรภายในโรงแรม การยอมรับ ให้
ความร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน ทังจากหั
้
วหน้ าและเพื่อนร่วมงาน ดังจะเห็นได้
จากประโยคดังต่อไปนี ้
“พีว่ ่าพีโ่ ชคดีนะ หัวหน้าดี มาก เวลาที ่พีท่ าผิ ด เขาไม่เคยว่านะอาจจะบ่นบาง ฮาๆ ๆ
แต่เขาสอนเราด้วยไง สอนในการทางานทีด่ ีตอ้ งทายังไง ถ้าเจอปัญหาแบบนีต้ อ้ งแก้แบบไหน”
“เพื ่อ นร่ ว มงานพี ่ก็ ดี ช่ ว ยกัน ดี ม าก ถึ ง แม้ บ างวัน จะอยู่ กัน คนละกะก็ ต าม แต่ ก็
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก ทาให้เวลาทางานเลยไม่ค่อยมี ข้อผิ ดพลาด งานก็เลยออกมาดี ”
จากประโยคข้ างต้ นพบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจัง หวัดราชบุรีนัน้ มี ด้านการ
สนับสนุนในโรงแรม มีหัวหน้ าที่สามารถคอยปรึ กษา คอยสอนในการแก้ ปัญหา จึงทาให้ พนักงานมี
ความสามารถในการทางานได้ เป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ งได้ รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ที่ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันได้ เป็ นอย่างดี ถึงแม้ ว่าจะทางานกันคนละเวลาก็ตาม แต่จะมีการคอยช่วยเหลือกัน เลย
ทาให้ ลดข้ อผิดพลาดที่จะเกิดขึ ้นในการทางานบริการได้ เป็ นอย่างดี
1.5 ความเข้ ม แข็ ง กระฉับ กระเฉงในการท างาน (Vigor) เป็ นลักษณะพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงพลัง ความพยายาม ความมุ่งมัน่ และแรงจูงใจในการทุ่มเทปฏิบตั ิงาน ดังจะเห็นได้ จาก
ประโยคดังต่อไปนี ้
“พี ่คิดว่าตัวพี ่อะนะ เป็ นคนที ่มีคามมุ่งมัน่ มากๆ คื อเมื ่อเราตัง้ เป้ าหมายไว้แล้ว เรา
จะต้องทาให้ได้ เวลาเจอปั ญหาพีไ่ ม่ท้อนะ พีไ่ ม่ยอมด้วย พีต่ ้องทาให้ได้ อย่างงานบริ การที ่พีท่ าตอนนี ้
ถ้าแขกอย่างได้อะไรนะ พีต่ อ้ งทาให้ได้ คือต้องช่วยเขาให้ถึงทีส่ ุดอ่ะ อย่างเช่น ถ้าแขกถามว่าไปสระน้า
ทางไหน พีไ่ ม่บอกเส้นทางนะ พีพ่ าเขาไปให้เห็นสระน้าเลย”
“เวลาพี ่ทางาน พี ่ก็อย่ าได้รับ คาชมจากแขกบางนะเพราะมันเป็ นก าลัง ใจ เวลา
บริ การใครแล้วยิ้ มให้ พีน่ ีก้ ็ดีใจมากๆ แล้ว แค่ยิ้มก็พอ เพราะฉะนัน้ พีว่ ่าพีจ่ ะทุ่มสุดตัวเลยนะเวลาที ่ต้อง
บริ การแขก”
จากประโยคข้ างต้ นพบว่าพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีนนมี
ั ้ ความเข้ มแข็ง
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กระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor) ในการทางานจะมีความทุ่มเททังแรงกายและแรงใจในการบริ
้
การ
แขกอย่างเต็มกาลังความสามารถของตนเอง อีกทังมุ
้ ง่ มัน่ บริการอย่างเต็มที่จนกว่าแขกพอใจ
1.6 การอุทิศตนในการทางาน (Dedication) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่ม่งุ เน้ นการ
ทางาน ความกระตือรื อร้ น และความรู้สกึ ภาคภูมิใจในการปฏิบตั งิ าน ดังจะเห็นได้ จากประโยคนี ้
“พีช่ อบทางานนี ้นะ ทามานานแล้ว ไม่เคยคิ ดจะเปลี ่ ยนงานเลย แล้วเวลาพี ่ทางาน
นะ พีอ่ ทุ ิ ศตัวเองเลย ทาเต็มที แ่ ล้วก็มีความรู้สึกอยากทามาก การที ่เราได้บริ การคนอื ่น ได้เขาไปพูดคุย
กับแขกที ม่ าใช้บริ การแล้วรู้สึกดี นะ บางที ่ก็ไม่รู้จะอธิ บายยังไง แต่รู้สึกว่าถ้าเห็นแขกอยู่นิ่งๆ ยื ่นรอนิ่ งๆ
นี ไ้ ม่ได้เลยนะ จะต้องรี บเขาไปพูดคุย สอบถาม ว่าอยากได้อะไรไหม แบบนี เ้ ลย”
“ตอนที ่มาทางานครั้งแรก ตื ่นเต้นมาก ตัง้ ใจทางานไปหมดเลย กระตื อรื อ ร้นทางาน
ด้วยนะ คื อถ้าอยู่นิ่งๆ ไม่ มีงานของตัวเองแล้ว พี จ่ ะไปถามคนอื ่นเลยนะมี อะไรให้ช่วยอี กไหม ไม่ค่อย
ชอบอยู่นิ่ง อยากทางาน”
จากประโยคข้ างต้ น พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีนนั ้ มีการอุทิศตน
ในการทางาน คือมีความรักในอาชีพการงานทางด้ านสายนี ้ คืองานด้ านการบริ การโรงแรม และมีการ
แสดงออกถึงความต้ องการที่จะทางานด้ านการบริ การอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถของตนเอง มี
ความกระตือรื อร้ นในการทางานโดยเฉพาะ
1.7 การซึมซับกับงาน (Absorption) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการฝั กใฝ่ อยู่
กับการทางานของพนักงานทาให้ ร้ ูสกึ ว่าเวลาในการทางานป่ านไปอย่างรวดเร็ ว ซึง่ จะเห็นได้ จากประโยคดังนี ้
“พีจ่ าได้เลยวันนีม้ ี งานประชุมทัง้ หมด แล้วต่อด้วยงานแต่งมี กินเลี ้ยงถึงดึกเลย แล้วพี ่
ก็มาทางานปกติ ก็มาเข้าเวรเช้าตัง้ แต่เจ็ดโมง แต่วนั นัน้ ทาโอที ด้วย เพราะงานเยอะก็ต้องเลิ กประมาณ
หนึ่งทุ่ม พี ก่ ็เตรี ยมตัว ตัง้ ใจทางานไปเรื ่ อยๆ รู้ สึกตัวอี กที ่ก็จะสี ่ท่มุ แล้ว ทาไม่รู้ตวั เลย อันนี ้ก็แอบตกใจ
ว่าเราไม่เหนื อ่ ยเลยเนอะ สงสัยจะแข็งแรงอยู่เหมื อนกัน ฮาๆ ๆ ๆ ”
“มี อยู่ช่วงหนึ่งคื องานเยอะทุกวัน แล้วจะต้องทาโอทุกวันเลย สิ บสองชัว่ โมงต่อวันเลย
รู้ สึกว่าจะไม่ ได้หยุดด้วยนะ ต้องทาติ ดต่อกันเลยน่าจะเก้าวันมัง่ ถ้าพี ่จาไม่ผิดนะ ตอนแรกคิ ดว่าต้อง
เหนื ่อยแน่ๆ เพราะงานเช้ายันเย็นเลย ก็เตรี ยมตัวปกติ ก็ทาไปเรื ่อยๆ นะ สนุกบ้าง เครี ยดบ้างบางวัน
ฮาๆ ๆ แต่รู้ตวั อี กที ่ก็มาทางานในวันหยุดของตัวเอง ฮาๆ ๆ คื อวันนัน้ ทาครบเก้าวันแล้ว วันที ่สิบคื อ
วันหยุดของพี ่ แต่พี่ลืมไง นึกว่าต้องมาทางาน คื อพี ่ขบั รถมาถึงโรงแรมแล้วนะ น้ายามทักว่าอ้าววันนี ้
วันหยุดไม่ใช่รึ พีเ่ ลยนึกออก ขาตัวเอง ทางานเพลิ น ฮาๆ ๆ ”
จากประโยคข้ างต้ นพบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีนนมี
ั ้ การซึ มซับกับ
งานบริการโรงแรม คือมีความรู้สึกที่อยากจะทางานจนไม่ร้ ูสึกว่าเหนื่อยล้ าในการทางาน หากแต่ร้ ูสึกดี
ที่ได้ ทางานทาให้ ร้ ู สึกว่าเวลาในการทางานผ่านไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นการแสดงเห็นถึงการซึมซับกับ
งานบริการได้ เป็ นอย่างดี
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ผลการวิเคราะห์ เชิงเปรี ยบเทียบ
อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การโดยมี
ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั
แบบผสมผสาน (mixed methods research) ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิจัยทัง้ การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative methods) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative methods) เปรี ยบเทียบผลการ
วิเคราะห์ได้ ดงั แสดงในตาราง
ตาราง 43 เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สมมติฐานการวิจยั (Hypothesis)
H1 ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิทางบวกต่อคุณภาพการ
บริการ
H2 ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพ
การบริ การโดยมีตวั แปรความผูกพันในงานเป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน
H3 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพการ
บริการ
H4 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพ
การบริ การโดยมีตวั แปรความผูกพันในงานเป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน

ผลการวิเคราะห์
การวิจยั เชิงปริมาณ การวิจยั เชิงคุณภาพ
สนับสนุน
สนับสนุน*1
สนับสนุน

สนับสนุน*2

สนับสนุน

สนับสนุน*3

สนับสนุน

สนับสนุน*4

หมายเหตุ *1การวิจัยเชิ ง คุณ ภาพสนับสนุน ทางด้ านความเชื่ อมั่นในความสามารถตนเอง (Self
efficacy) และการมองโลกในแง่ดี (Optimism)
*2 การวิจยั เชิงคุณภาพสนับสนุนทางด้ านการอุทิศตนในการทางาน (Dedication) และการซึมซับ
กับงาน (Absorption)
*3 การวิจยั เชิงคุณภาพสนับสนุนทางด้ านการให้ รางวัล (Reward) และด้ านการสนับสนุน (Support)
*4 การวิจยั เชิงคุณภาพสนับสนุนทางด้ านการอุทิศตนในการทางาน (Dedication) และการซึมซับ
กับงาน (Absorption)

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การบริการโดยมีความผูกพันในงาน เป็ นตัวแปรส่งผ่านของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี ใน
ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั สมมติฐานการวิจยั และวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของทุน จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก และบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส่ง ผลต่อ
คุณภาพการบริการของพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี โดยมีความผูกพันในงานของพนักงาน
บริการเป็ นตัว แปรส่งผ่าน
2. เพื่ อศึกษาและอธิ บายรู ปแบบคุณภาพการบริ ก ารของพนัก งานบริ การโรงแรมใน
จังหวัดราชบุรี
สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิทางบวกต่อคุณภาพการบริการ
สมมติฐานที่ 2: ทุนจิตวิทยาเชิง บวกมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การโดยมี
ตัวแปรความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานที่ 3: บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ
สมมติฐานที่ 4: บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การโดยมีตวั แปร
ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี เ้ ป็ นพนักงานบริ การโรงแรมในจัง หวัดราชบุรี
ทังหมด
้
6 โรงแรม
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครัง้ นีใ้ ช้ จานวนเต็มของกลุ่มประชากรจานวน 239 คน
เนื่องจากจานวนประชากรไม่เพียงพอ และผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 217 ฉบับ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาในครัง้ นี ้ ใช้ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้ าง (Structural Questionnaire) โดย
แบบสอบถามจานวน 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 5 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลักษณะข้ อมูลส่วน
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บุคคล ส่วนตอนที่ 2-5 เป็ นแบบวัดเกี่ ยวกับตัวแปรที่ศึกษา คือ แบบวัดทุนจิตวิทยาเชิงบวก แบบวัด
บรรยากาศองค์การ แบบวัดความผูกพันในงาน และแบบวัดคุณภาพการบริการ ตามลาดับ
ระเบียบวิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นใช้ วิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Model) ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Method) และวิธีการวิจยั ชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยอาศัยการตีความข้ อมูล
เอกสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและตาราวิชาการต่าง ๆ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ รวบรวม
เอกสารไว้ แล้ ว โดยสารวจ (Survey) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้ าง (In-depth Interview) โดยผู้วิจยั ได้ ทาสัมภาษณ์กบั พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัด
ราชบุรีที่มีรางวัลด้ านคุณภาพการบริ การในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา และพนักงานบริ การที่มีการประเมิน
คุณภาพการบริ การดีเยี่ยม 2 ปี ซ้ อนขึ ้นไปจากหัวหน้ า โดยใช้ วิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) 1 กลุม่ โดยมีการใช้ ระยะเวลาประมาณ สองชัว่ โมงครึ่ง ประกอบด้ วยผู้เข้ าร่วม จานวน 710 คน ตามแนวการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง คาถามปลายเปิ ดเชิงซักถามเหตุผลและค้ นหาคาตอบเพื่อ
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) การสรุปผลการวิจยั โดย
ใช้ การพรรณนาผลงานวิจยั เพื่อนามาอ้ างอิงและสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงปริ มาณได้ ใช้ การศึกษาเชิงสารวจ (Survey research) รวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับ
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน
บริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี จานวน 217 ตัวอย่าง ทาการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือ ตาม
แนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จานวน 30 ตัวอย่าง ทดสอบความน่าเชื่อถื อ
เครื่ องมือว่ามีความเชื่อถือในระดับสูงมีคา่ การทดสอบที่ 0.60
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ผลใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ได้ แก่
การแจงความถี่ ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย และ ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Analysis) วิเคราะห์หาทดสอบความสัมพันธ์ ของสองตัวแปรโดยใช้ สถิติทดสอบแบบ
Pearson's Correlation Coefficient และใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) ทาการเลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้ าทังหมด
้
(Enter) โดยใช้ คา่ Tolerance
และ VIF เพื่อทดสอบว่าเกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้ นตรงพหุ (Multi Collinearrity) ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ประมวลผลข้ อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติ นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลและการแปลผลในรูปแบบตารางประกอบคาอธิบาย สรุปผลงานวิจยั ได้ ดงั นี ้
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลในงานวิจยั สามารถนามาสรุปผลได้ ดงั นี ้
1. ผลวิเ คราะห์ ข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริ การโรงแรมจัง หวัดราชบุรี
พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง ร้ อยละ 68.20 และ เพศชาย ร้ อยละ 31.80
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 35.02 รองลงมา อายุ 20 – 25 ร้ อยละ 33.18 น้ อยสุด
น้ อยกว่า 20 ปี ส่ว นใหญ่ โสด ร้ อยละ 57.14 รองลงมา สมรส ร้ อยละ 28.11 ส่ว นน้ อ ย หม้ ายและ
แยกกัน อยู่ห รื อ หย่า ร้ าง ส่ว นใหญ่ มี ร ะดับ การศึก ษาต่ า กว่า ปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 65.90 รองลงมา
ปริญญาตรี ร้ อยละ 32.72 น้ อยสุด สูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์การบริ การโรงแรมระหว่าง 1 – 3 ปี
มากสุด ร้ อยละ 40.09 รองลงมา มากกว่า 5 ปี ร้ อยละ 24.42 และ น้ อยกว่า 1 ปี ร้ อยละ 23.96 น้ อย
สุด จานวน 3 – 5 ปี ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจิตวิทยาเชิงบวก พบว่า อยู่ในระดับที่ดี มีค่าเฉลี่ ย 3.50 ค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.83 มี ทุน จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกระดับ ดี ได้ แ ก่ การมองโลกในแง่ ดี (Optimism)
ความหวัง (Hope) และความหยุ่นตัว (Resiliency) ในด้ านการรับรู้ ความสามารถตนเองอยู่ในระดับ
ปานกลาง สรุปผลเป็ นรายข้ อดังนี ้
2.1 ด้ านความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง (Self efficacy) พนักงานบริ การ
โรงแรมในจัง หวัดราชบุรีมี ทัศนคติต่อการรั บรู้ ความสามารถตนเองในระดับดี มี ค่าเฉลี่ ย 3.38 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 โดยสูงสุด มัน่ ใจว่ามีเวลาทุ่มเทในการทางานเพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมายไปได้
ด้ วยดี และ มัน่ ใจในการวิเคราะห์ปัญหาในช่วงระยะเวลาเพื่อหาแนวทางแก้ ปัญหา มีทศั นคติในระดับ
ปานกลาง ได้ แ ก่ มั่น ใจในการมี ส่ว นร่ วมอภิ ป รายเกี่ ย วกับ กลยุทธ์ ข ององค์ ก าร มั่น ใจในการช่ว ย
ตังเป
้ ้ าหมายงานของหน่วยงาน และมัน่ ใจในการนาเสนอผลงานของฉันในที่ประชุมของระดับผู้บริ หาร
ตามลาดับ
2.2 ด้ านความหวัง (Hope) พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติต่อ
ความหวัง (Hope) ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 โดยสูงสุดคิดว่าปั ญหาทุก
อย่างมีวิธีการแก้ ไขอยู่หลากหลายแนวทางปั จจุบนั รองลงมาเต็มไปด้ วยพลังในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ เพื่ อให้ บรรลุเ ป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ สามารถคิดหาวิธีการต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และเมื่อพบปั ญหาในการทางาน น้ อยสุดสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ตามลาดับ
2.3 ด้ านการมองโลกในแง่ดี (Optimism) พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมี
ทัศนคติต่อการมองโลกในแง่ดีอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 โดยสูงสุด
มองในมุมที่ดีในการทางานเสมอ รองลงมา ในการทางานสิ่งผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ เสมอเพราะฉะนันฉั
้ น
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จะแก้ ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ ดีที่สดุ มีมมุ มองที่ดีตอ่ การทางานในอนาคต ปั จจุบนั งานที่ฉันทาอยู่ “เมื่อผ่าน
อุปสรรคไปแล้ วมักมีสิ่งดีๆ เกิดขึ ้นตามมา” และเวลามีความไม่แน่นอนเกิดขึ ้นในการทางานฉันเชื่อ
เสมอว่าต้ องมีสิ่งที่ดีเกิดขึ ้นบ้ าง ตามลาดับ
2.4 ด้ านความหยุ่นตัว (Resiliency) พนักงานบริ การโรงแรมในจัง หวัดราชบุรีมี
ทัศนคติตอ่ ความหยุน่ ตัวในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 โดยสูงสุดสามารถ
ปรับตัวกับความเครี ยดในการทางานได้ เพื่อให้ สามารถมุง่ หาเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สาเร็ จ รองลงมา สามารถ
ทนกับช่วงเวลาที่ มีความยากลาบากในการทางานและผ่านพ้ นไปได้ เนื่องจากเคยมี ประสบการณ์
มาก่อน และฉันรู้ สึกว่าฉันสามารถเผชิญหน้ ากับความยากลาบากกับงานหลายๆ อย่างได้ ในเวลา
เดียวกันเพื่ อ ให้ ประสบความส าเร็ จ ในการทางาน ตามล าดับ มี ทัศนคติระดับ ปานกลาง สามารถ
บริหารงานที่มีความยากด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึง่
3. ผลการวิเคราะห์ทศั นคติตอ่ บรรยากาศองค์การ (Organization Climate) พนักงาน
บริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยรวมมีทัศนคติต่อบรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง โดย
สูงสุด บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลางได้ แก่ ด้ านการสนับสนุน (Support) ด้ านโครงสร้ าง
(Structure) ด้ า นการมี ส่ว นร่ ว ม (Involvement) ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า (Opportunity for
advancement) การให้ รางวัล (Reward) และด้ านการควบคุม (Control) ตามลาดับ สรุ ปผลเป็ น
รายข้ อได้ ดงั นี ้
3.1 ด้ านการมีส่วนร่วม (Involvement) พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมี
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 โดยสูงสุด
แผนกเปิ ดโอกาสให้ สามารถทางานได้ อย่างอิสระ รองลงมา พนักงานบริ การในองค์การสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย และในการตัดสินใจเรื่ องใดก็ ตาม และได้ เข้ าไปมี ส่วนร่ วมอยู่เสมอ
ตามลาดับ
3.2 ด้ านโครงสร้ าง (Structure) พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติ
ต่อด้ านโครงสร้ าง (Structure) ระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 3.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 โดยสูงสุด
การปฏิบตั ิงานของท่านเป็ นไปอย่างราบรื่ นเนื่องจากมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานที่ดี รองลงมา งาน
ภายในองค์การมีการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบในการทางานชัดเจน แผนกของท่านกาหนดลักษณะ
โครงสร้ าง (Structure) การบริ หารงานไว้ อย่างชัดเจน ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บงั คับบัญชา
อย่างสะดวก แผนกของท่านมีการแจ้ งข่างสารต่างๆ ให้ บคุ ลากรรับทราบอย่างเปิ ดเผย แผนกของท่านมี
ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นมากเกิ น ไป และท่ า นมี ช่อ งทางในการติ ด ต่อ สื่ อ สารกับ
ผู้บงั คับบัญชาของท่านอย่างจากัด ตามลาดับ
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3.3 ด้ านการให้ รางวัล (Reward) พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติ
ต่อด้ านการให้ รางวัล (Reward) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06
โดยสูงสุด ท่านได้ รับคาชมเชยจากผู้บงั คับบัญชาเมื่อปฏิบตั ิงานได้ ตามเป้าหมาย รองลงมา บุคลากร
ทุกคนในองค์การจะได้ รับผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน และท่านรู้ สึกว่าองค์การมีการให้ รางวัล
อย่างเหมาะสม ตามลาดับ
3.4 ด้ านการสนับสนุน (Support) พนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติ
ต่อด้ านการสนับสนุนในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 3.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 โดยสูงสุด รู้ สึก
อบอุ่นสบายใจในการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเพราะเพื่อร่วมงานให้ ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รองลงมา ท่านได้ รับการยอมรับจากผู้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานเพื่อน
ร่วมงานให้ อภัยในความผิดพลาดต่างๆ ของท่านได้ และท่านได้ รับคาแนะนา และความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมงาน ตามลาดับ
3.5 ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า (Opportunity for advancement) พนักงานบริ การ
โรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติต่อด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.10
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 โดยสูงสุด องค์การให้ ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารของ
ท่าน รองลงมา องค์การของท่านมีนโยบาย และกฎระเบียบการบริ หารที่ชดั เจน และ บุคลากรทุกคนใน
องค์การจะได้ รับผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน ตามลาดับ
3.6 ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า (Opportunity for advancement) พนักงานบริ การ
โรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ ด้ านการควบคุมในระดับปานกลาง มีค่ าเฉลี่ย 2.68 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.89 โดยสูงสุดในด้ านองค์การของท่านกาหนดกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ที่เหมาะสม
รองลงมา องค์การของท่านกาหนดมาตรฐานในการทางานไว้ สูงเกินไป มีทศั นคติระดับน้ อยมี ได้ แก่
ท่า นรู้ สึก ว่า กฎระเบีย บที่ อ งค์ ก ารก าหนดขึน้ เคร่ ง ครั ด มากเกิ น ไป องค์ ก ารของท่า นไม่ไ ด้ ก าหนด
มาตรฐานไว้ ในการทางาน และองค์การของท่านมีนโยบายที่ไม่โปร่งใส ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันในงาน (Work Engagement) พนักงานบริ การโรงแรมใน
จังหวัดราชบุรีโดยรวมมีความผูกพันในงานอยูร่ ะดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 โดย
สูงสุดในด้ านการซึมซับกับงาน (Absorption) รองลงมา การอุทิศตน (Dedication) และความเข้ มแข็ง
กระฉับกระเฉง ตามลาดับ สรุปผลรายข้ อได้ ดงั นี ้
4.1 ด้ านความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉง พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมี
ทัศนคติตอ่ ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.43 ค่าเบี่ยงมาตรฐาน 0.97 โดยสูงสุด คือ
ท่านมีความเข้ มแข็งและคล่องแคล่วในการทางาน รองลงมา เมื่ออยู่ในสถานที่ทางานท่านรู้ สึกเต็ม
เปี่ ยมไปด้ วยพลังในการทางาน และท่านรู้ สึกมีแรงจูงใจในการทางานเพื่อให้ ประสบความสาเร็ จ มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.45 และ ท่านสามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน มีทัศนคติระดับปาน
กลาง ได้ แก่ เมื่อตื่นเช้ ามาท่านรู้สึกอยากไปทางาน และท่านมีความพยายามในการทางานกับสภาวะ
กดดันในการทางาน ตามลาดับ
4.2 ด้ านการอุทิศตนพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ การอุทิศ
ตนระดับ ดี ค่า เฉลี่ ย 3.49 ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1.06 สูง สุด มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นในการท างาน
รองลงมา งานที่ทามีคณ
ุ ค่าและความหมายสาหรับตนเองและงานที่ทา่ นทาสามารถสร้ างแรงกระตุ้นใน
การทางานได้ ตามลาดับ
4.3 ด้ านการซึมซับกับงาน (Absorption) พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมี
ทัศนคติต่อการซึมซับกับงาน (Absorption) ระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 โดย
สูงสุด ได้ แก่ มีความใส่ใจกับงานที่ทา รองลงมา เมื่อลงมือทางานท่านรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว ,
เมื่อลงมือทางานท่านจะอยู่กบั งานโดยไม่สนใจเรื่ องอื่นและเมื่อลงมือทางานท่านจะไม่ยอมละทิ ้งงาน
จะกว่างานจะสาเร็จ และมีทศั นคติปานกลาง เมื่อท่านลงมือทางานจะมุง่ มัน่ อยูก่ บั งานนันตลอด
้
5. ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการบริ การพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยรวม
มีทศั นคติต่อคุณภาพการบริ การอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 โดยสูงสุด
ในด้ า นการให้ ค วามมั่น ใจแก่ ผ้ ูรั บ บริ ก าร (Assurance) รองลงมา การตอบสนองต่อ ผู้รั บ บริ ก าร
(Responsiveness) การรู้ จกั และเข้ าใจผู้รับบริ การ (Empathy) ความเชื่อมัน่ วางใจได้ (Reliability)
และความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ (Tangible) ตามลาดับ สรุปผลเป็ นรายข้ อได้ ดงั นี ้
5.1 ด้ านความเป็ นรูปธรรมที่ปรากฏ (Tangible) พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัด
ราชบุรีมี ทัศ นคติต่อ ความเป็ นรู ป ธรรมที่ ป รากฏ (Tangible) ระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ย 3.41 ค่า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน 0.98 สูง สุดการเดินทางมาโรงแรมมีความสะดวกและหาง่ าย รองลงมา โรงแรมมีความ
สะอาดและสวยงาม และสภาพแวดล้ อมของโรงแรมมีความปลอดภัย ตามลาดั บ มีทศั นคติปานกลาง
ได้ แก่ โรงแรมมีบริการที่หลากหลาย และสอดคล้ องในการใช้ งาน สภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการปฏิบตั ิงาน
และโรงแรมมีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกที่ทนั สมัย ตามลาดับ
5.2 ด้ านความเชื่อมั่นวางใจได้ (Reliability) พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัด
ราชบุรีมีทศั นคติตอ่ ความเชื่อมัน่ วางใจได้ (Reliability) ระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.04 โดยสูงสุดสามารถสร้ างความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การได้ รองลงมา สามารถให้
บริ ห ารได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง มี ก ารก าหนดเวลาการให้ บริ ก ารเหมาะสม และโรงแรมมี ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นที่ยอมรับ ตามลาดับ
5.3 ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริ การ (Responsiveness) พนักงานบริ การโรงแรม
ในจัง หวัดราชบุรีมี ทัศนคติต่อการตอบสนองต่อผู้รับบริ การ (Responsiveness) ระดับดี มีค่าเฉลี่ ย
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3.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 โดยสูงสุดในด้ านท่านมี ความพร้ อมและเต็ม ใจในการช่วยเหลื อ
รองลงมา แสดงความใส่ใจและช่วยแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ ว ท่านตอบสนองความต้ องการได้ อย่าง
รวดเร็ว มีความสามารถให้ บริการได้ รวดเร็ ว และ ท่านสามารถแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ าได้ ตามความต้ องการ
ตามลาดับ
5.4 ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ (Assurance) พนักงานบริ การโรงแรมใน
จัง หวัดราชบุรี มี ทัศ นคติต่อการให้ ความมั่น ใจแก่ผ้ ูรับ บริ ก ารระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ย 3.59 ค่า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน 0.99 และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามี ทัศ นคติดีทุกข้ อ โดยสูง สุด ให้ บริ การสุภ าพ
อ่อนโยนและยิ ้มแย้ มแจ่มใส รองลงมา มีอธั ยาศัยไมตรี อนั ดีตลอดเวลา ท่านปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบ
และเคร่งครัด และ ท่านมีความรู้ในการตอบคาถามได้ ชดั เจน ตามลาดับ
5.5 ด้ านการรู้ จักและเข้ าใจผู้รับบริ การ (Empathy) พนักงานบริ การโรงแรมใน
จังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ การรู้จกั และเข้ าใจผู้รับบริการระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.97 สูงสุด ใส่ใจรายละเอียดเล็กน้ อยเพื่อให้ ผ้ ูใช้ บริ การประทับใจ และให้ บริ การ และดูแลเอาใจใส่
ผู้ใช้ บริการที่มีความแตกต่างกันในแต่ละคน เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ รองลงมา ท่าน
เอาใจใส่และให้ บริ การตามความต้ องการของผู้ใช้ บริ การแต่ละคน ท่านสามารถให้ บริ การได้ ทนั ทีเพียง
ผู้ใช้ บริการแจ้ งชื่อ และ ท่านเข้ าใจถึงความต้ องการของผู้ใช้ บริการแต่ละคน ตามลาดับ

สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเ คราะห์ ส หสัม พันธ์ ระหว่างตัว แปรตัวแปรอิท ธิ พ ลของทุน จิ ต วิท ยาเชิ ง บวกและ
บรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี พบว่า มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.220 – 0.893 ซึ่งมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ในเชิงบวกและน้ อย
กว่า 0.90 แสดงให้ เ ห็นว่าตัวแปรอิส ระมี ความเป็ นอิ สระต่อกัน ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กันมากไม่มี การ
ควบคุมตัวแปรใดๆ ไว้ จึงทดสอบเพื่ออธิบายการเลือกตัวแปรอิสระตัวแปรอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิง
บวกและบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี
ดังสมมติฐานที่ 1 – 4
สมมติฐานที่ 1 ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิทางบวกต่อคุณภาพการบริการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้ วา่ เป็ นการยอมรับ H1 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานของทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริ การ มีคา่ เท่ากับ .65 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (t = 19.91, p = .000) กล่าวคือ ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลรวมต่อคุณภาพการ
บริ การ (เส้ นอิทธิพล c) ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ด้ านความหวัง (Hope) มีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุด
รองลงมา ด้ านการมองโลกในแง่ดี (Optimism)
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สมมติฐานที่ 2 ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การโดยมีตวั แปร
ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ได้ ว่า เป็ นการยอมรับ H1 หรื อ ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมี
อิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การโดยมีตวั แปรความผูกพันในงาน (Work Engagement) เป็ นตัว
แปรส่งผ่าน โดยผ่านความผูกพันในงานมีค่าเท่ากับ .61 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (z =
10.62, p = .000) โดยมีคา่ อยู่ในช่วงความเชื่อมัน่ 95% ระหว่าง .53 ถึง .74 ซึ่งไม่คลุมค่า 0 จึงสรุปได้
ว่า ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพการบริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน
สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ได้ วา่ เป็ นการยอมรับ H1 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การ มีคา่ เท่ากับ .62 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (t = 18.65, p = .000) กล่าวคือ บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลรวมต่อคุณภาพการ
บริการ (เส้ นอิทธิพล c) ซึง่ ผลการทดสอบ พบว่า ด้ านการสนับสนุน (Support) มีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุด
รองลงมา ด้ านโครงสร้ าง (Structure) และด้ านการมีสว่ นร่วม (Involvement) ตามลาดับ
สมมติฐานที่ 4: บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การโดยมีตวั แปร
ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ได้ ว่า เป็ นการยอมรับ H1 โดยมีคา่ ประมาณอิทธิพล
ทางอ้ อมของบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริ การ โดยผ่านความผูกพันในงานมีคา่ เท่ากับ
.62 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (z = 10.73, p = .000) โดยมีคา่ อยู่ในช่วงความเชื่อมัน่ 95%
ระหว่าง .55 ถึง .74 ซึง่ ไม่คลุมค่า 0 จึงสรุปได้ วา่ บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพการ
บริการ โดยผ่านความผูกพันในงาน

สรุ ปผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ
1. จากการรวบรวมบทสัมภาษณ์พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาและ
อธิบายรู ปแบบคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี พบว่า พนักงานงาน
บริ การโรงแรมจังหวัดราชบุรีมีความผูกพันในงานอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งนาไปสู่คณ
ุ ภาพการบริ การ อัน
เนื่ องมาจากหลายปั จ จัยไม่ว่าจะเป็ น ทัศนคติของตนเองที่ มี ต่องานบริ การโรงแรม เพื่ อนร่ วมงาน
หัวหน้ างาน พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีความผูกพันในงานบริ การในโรงแรม เพราะมี
ทัศนคติที่ดีต่องานบริ การในโรงแรม มีความรู้ สึกนึกคิดที่อยากทางานในด้ านบริ การของโรงแรม มี
ความรู้ สึกกระฉับกระเฉงที่จะตื่นเช้ าขึ ้นมาในตอนเช้ าเพื่อมาทางานด้ านการบริ การ ส่วนหนึ่งที่ทาให้
เกิดความผูกพันในงาน (Work Engagement) เพราะมีความชอบที่จะบริ การผู้อื่น มีความสุขที่ได้
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บริการ ยิ่งเมื่อได้ รับคาชมเชย ยิ่งทาให้ ร้ ูสึกมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ การยิ่งขึ น้ ซึ่งจากบท
สนทนาท าให้ ผู้ วิ จัย ได้ ท ราบว่ า พนัก งานบริ ก ารโรงแรมส่ ว นหนึ่ ง มี ค วามผู ก พัน ในงาน (Work
Engagement)เพราะมีใจรักในการบริ การ มีจิตบริ การที่อยากจะอานวยความสะดวกให้ แก่แขกผู้ที่เข้ า
มาพักกับโรงแรม ชื่นชอบ และรักในการบริการ ยิ่งเมื่อได้ รับคาชมเชยจากแขก ยิ่ง มีความรู้สึกอิ่มเอมใจ
เป็ นอย่างมาก และเมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาในการทางาน ก็จะไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคที่เจอ หากแต่จะมี
การมองโลกในแง่ดีเพื่อทาให้ ผ่านอุปสรรคไปให้ ได้ และไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคที่พบเจอ นอกจากนี ้ผล
การศึกษา พบว่า พนักงานบริการโรงแรมมีทศั นคติจึงทาให้ มีความผูกพันในงาน (Work Engagement)
แล้ ว นัน้ ผู้วิ จัยพบว่า เพื่ อ นร่ ว มงาน และหัว หน้ า งานที่ ดีก็ ส่ง ผลทาให้ มี ค วามผูก พันในงาน (Work
Engagement)ได้ อีกด้ วย พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีความผูกพันในงานบริ การโรงแรม
เพราะมีเพื่อนร่วมงานที่ดี คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยเป็ นห่วงเป็ นใยตลอดเวลาในการทางาน จึง
ทาให้ พนักงานบริ การโรงแรมมีความรู้สึกที่ดีที่จะปฏิบตั ิงานบริ การด้ านโรงแรม โดยที่ไม่ร้ ูตวั หากแต่ก็
สนุกไปกับการทางานบริการโรงแรมไปแล้ ว อีกทังยั
้ งมีหวั หน้ างานที่คอยสนับสนุนให้ ทางานอย่างเต็มที่
คอยดูแลเราในเวลาที่เราต้ องการความช่วยเหลือ คอยชี ้แนะแนวทางในการทางานบริ การที่ดี คอยให้
กาลังใจเมื่อพนักงานบริ การโรงแรมต้ องพบเจอกับปั ญหาในการทางาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ้เป็ นตัวคอย
ให้ กาลัง สนับสนุนพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี และทาให้ พนักงานโรงแรมในจังหวัดราชบุรี
มีความรู้สกึ อยากทางาน อยากปฏิบตั งิ านในโรงแรมทางด้ านการบริการต่อไปอีกด้ วย
2. จากการรวบรวมบทสัมภาษณ์พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาและ
อธิบายรู ปแบบคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้ วย ความ
เชื่อมัน่ ในความสามารถตนเอง (Self efficacy) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ด้ านการให้ รางวัล
(Reward) และด้ านการสนับสนุน (Support) พบว่า ในการรับรู้ความสามารถตนเอง คือความเชื่อของ
พนักงานบริ การโรงแรมว่ามีความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน มีความปรารถนาในความ
ท้ าทาย มีความพยายามทุม่ เทเพื่อที่จะทาเป้าหมายนันให้
้ สาเร็ จตามที่ตงใจไว้
ั้
พนักงานบริ การโรงแรม
ในจัง หวัดราชบุรีมีการรับรู้ ความสามารถตนเอง ที่ มีความมั่นใจในศักยภาพการทางานบริ การของ
ตนเอง มีความพยายามที่จะศึกษาหาข้ อมูล สอบถามเพื่อนามาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ ดีที่สุด
ซึง่ สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ที่มีในตัวพนักงานบริการโรงแรมจังหวัดราชบุรี และจะนาพาไปสู่คณ
ุ ภาพการบริ การ
ที่ดีในโรงแรมต่อไป การมองโลกในแง่ดี (Optimism) คือลักษณะของวิธีการคิดที่นึกถึงแต่ด้านดีเสมอ
เกี่ยวกับการทางานของพนักงานบริ การ คือมีความสามารถในการมองหาสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ ้น สามารถมอง
หาโอกาสจากสิ่งที่เกิ ดขึน้ เพื่อที่จะทาเป้าหมายให้ ระสบความสาเร็ จ ถึงแม้ จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึน้ แต่
พนักงานบริการที่มีการมองโลกในแง่ดีจะมีความสามารถในการยอมรับความจริ ง และเรี ยนรู้จากความ
ผิดพลาดนันเพื
้ ่อที่จะพัฒนาปรับปรุงต่อไป พนักงานบริ การโรงแรมจังหวัดราชบุรีมีการมองโลกในแง่ดี
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(Optimism) คือมีมมุ มองกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในการทางานนันเป็
้ นไปในทิศทางที่ดี มองแต่สิ่งๆ ดี
และนาความผิดพลาดต่างๆ เหล่านันมาเป็
้
นแรงผลักดันให้ ตวั เองปฏิบตั ิหน้ าที่ดียิ่งๆ ขึ ้นไป ด้ านการให้
รางวัล (Reward) โรงแรมมีความชัดเจนและความเหมาะสมในการให้ รางวัล ผลตอบแทน มีนโยบายใน
การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่มีความยุติธรรม ตลอดจนการที่พนักงานบริ การโรงแรมรับรู้ว่าตน
จะได้ รั บ รางวัล ตอบแทนเมื่ อ มี ผ ลการปฏิ บัติง านที่ ดี พนักงานบริ ก ารโรงแรมจัง หวัด ราชบุรี นัน้ มี
คุณภาพการบริ การที่ดี จะต้ องมีการอาศัยปั จจัยด้ านการให้ รางวัล (Reward) เพื่อเป็ นการแสดงถึง
ความมีน ้าใจทางโรงแรมมีให้ แก่พนักงานบริ การ สิ่งตอบแทนหรื อรางวัลๆ เหล่านี ้ บางสิ่งไม่จาเป็ นต้ อง
เป็ นสิ่งของมีคา่ หากแต่เป็ นการแสดงถึงว่า โรงแรมได้ เห็นความตังใจในการท
้
างานของพนักงานเหล่ านี ้
และโรงแรมมิได้ นิ่งเฉยต่อการทางานที่ดีของพนักงานเลยเมื่อพนักงานบริ การโรงแรมได้ รับสิ่งตอบแทน
แล้ วนัน้ ย่อมมี ความรู้ สึกยิง ดี และดีใจที่ หัวหน้ าหรื อเจ้ าของ เห็นถึง ความสามารถของตนเองว่ามี
ความสามารถในการทางานได้ เป็ นอย่างดีนนเอง
ั ้ ด้ านการสนับสนุน (Support) คือความรู้สึกที่เป็ นมิตร
ภายในโรงแรม การยอมรับ ให้ ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน ทังจากหั
้
วหน้ า
และเพื่อนร่ วมงาน ซึ่งพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีนนั ้ มีด้านการสนับสนุนในโรงแรม มี
หัวหน้ าที่ สามารถคอยปรึ กษา คอยสอนในการแก้ ปัญหา จึงทาให้ พนักงานมีความสามารถในการ
ทางานได้ เป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ งได้ รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เป็ น
อย่างดี ถึงแม้ วา่ จะทางานกันคนละเวลาก็ตาม แต่จะมีการคอยช่วยเหลือกัน เลยทาให้ ลดข้ อผิดพลาด
ที่จะเกิดขึน้ ในการทางานบริ การได้ เป็ นอย่างดี และความเข้ มแข็ง กระฉับกระเฉงในการทางานเป็ น
ลัก ษณะพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง พลัง ความพยายาม ความมุ่ง มั่น และแรงจูง ใจในการทุ่ม เท
ปฏิบตั งิ าน พนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีนนมี
ั ้ ความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน จะ
มีความทุ่มเททังแรงกายและแรงใจในการบริ
้
การแขกอย่างเต็มกาลังความสามารถของตนเอง อีกทัง้
มุ่ง มั่นบริ การอย่างเต็ม ที่จ นกว่าแขกพอใจ การอุทิศตนในการทางานเป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่
มุง่ เน้ นการทางาน ความกระตือรื อร้ น และความรู้สกึ ภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่าพนักงานบริ การ
โรงแรมในจังหวัดราชบุรีนนั ้ มีการอุทิศตนในการทางาน คือมีความรักในอาชีพการงานทางด้ านสายนี ้
คืองานด้ านการบริ การโรงแรม และมีการแสดงออกถึงความต้ องการที่จะทางานด้ านการบริ การอย่าง
เต็มที่ เต็มความสามารถของตนเอง มีความกระตือรื อร้ นในการทางานโดยเฉพาะ การซึมซับกับงาน
(Absorption) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการฝั กใฝ่ อยู่กบั การทางานของพนักงานทาให้
รู้สกึ ว่าเวลาในการทางานป่ านไปอย่างรวดเร็ ว พบว่าพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีนนมี
ั ้ การ
ซึมซับกับงาน (Absorption) บริ การโรงแรม คือมีความรู้สึกที่อยากจะทางานจนไม่ร้ ูสึกว่าเหนื่อยล้ าใน
การทางาน หากแต่ร้ ู สึกดีที่ได้ ทางานทาให้ ร้ ู สึ กว่าเวลาในการทางานผ่านไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นการ
แสดงเห็นถึงการซึมซับกับงาน (Absorption) บริการได้ เป็ นอย่างดี
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อภิปรายผล
1. จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวก และบรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี โดยมีความผูกพันในงาน
(Work Engagement)ของพนักงานบริ การเป็ นตัว แปรส่งผ่าน พบว่า ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพล
ทางบวกต่อคุณ ภาพการบริ การโดยมี ตัวแปรความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่ง ผ่าน สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Albanese (1981) ที่ กล่าวสนับสนุนว่า ตัวแปรทุนทางจิ ตวิทยาเชิง บวก (Positive
psychological capital) ซึ่งเป็ นตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรบรรยากาศองค์การซึ่งเป็ นตัว
แปรสภาพแวดล้ อมในการทางาน ทังสอง
้ ตัวแปรนี ้ร่วมกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางาน หรื อคุณภาพ
การให้ บริ การ โดยผลการศึกษา พบว่า ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อคุณภาพการ
ให้ บริ การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.807 และทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้ อมต่อ
คุณภาพการบริ การโดยผ่านตัวแปรความผูกพันในงาน (Work Engagement) มีค่าสัมประสิทธิ์ รวม
เท่ากับ 0.720 สอดคล้ องกับแนวคิดของ ซูเฟลิ และเบคเคอร์ (Schaufeli; & Bakker) ที่กล่าวว่าความ
ผูกพันในงาน (Work Engagement)เป็ นสภาวะทางจิตใจที่มีตอ่ งาน ซึง่ สภาวะนันเกิ
้ ดจากการรู้สึก และ
การคิด ในเชิงบวกที่มีต่องาน และแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมในที่สุด และด้ านบรรยากาศองค์การมี
อิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การโดยมีตวั แปรความผูกพันในงาน (Work Engagement)เป็ นตัว
แปรส่งผ่าน สอดคล้ องกับแนวคิดของ Litwin & Stringer (2002: 65), Steers & Porter (1983: 365) ที่
กล่าวว่า บรรยากาศองค์การจะเป็ นความรู้สึกของการปฏิบตั ิงานต่อลักษณะที่มองเห็นได้ ขององค์การ
จะมีอิทธิพลต่อการกาหนดพฤติกรรม ต่อทัศนคติของพนักงานบริ การ และแนวคิดของ วิภาวี มหารักขกะ
(2550: 29-30) ที่กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดพฤติกรรมของพนักงาน
บริ การ ความสาเร็ จขององค์การส่วนหนึ่งย่อมขึ ้นอยู่กับบรรยากาศองค์การซึ่งมีส่วนในการสนับสนุน
การทางานทาให้ องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจึงควรเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
บริ หารบรรยากาศองค์การ (Organization Climate) โดยผลการศึกษา พบว่า บรรยากาศองค์การมี
อิทธิ พลเชิงบวกทางตรงต่อคุณภาพการให้ บริ การโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.770 และบรรยากาศ
องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้ อมต่อคุณภาพการบริ การโดยผ่านตัวแปรความผูกพันในงาน (Work
Engagement) มีคา่ สัมประสิทธิ์รวมเท่ากับ 0.659
2. จากผลการทดสอบอิทธิเชิงบวกต่อคุณภาพการบริ การ พบว่า ด้ านทุนจิตวิทยาเชิงบวก
ได้ แก่ ด้ านความหวัง (Hope) และ ด้ านการมองโลกในแง่ดี (Optimism) มีอิทธิเชิงบวกต่อคุณภาพการ
บริ การ (Service Quality) สอดคล้ องกับแนวคิดของ อะเวย์ และคณะ (Avey; et al. 2010: 430-452)
ที่กล่าวว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) มีมมุ มองต่างๆ ในทางบวกและ
มีความเข้ าใจในการจัดการในสิ่งต่างๆ ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ด้ านความหวัง (Hope) มีอิทธิพลเชิง
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บวกสูงสุด รองลงมา ด้ านการมองโลกในแง่ดี (Optimism) โดยผลทดสอบแสดงให้ เห็นว่าด้ านทุ น
จิตวิทยาเชิงบวก สามารถอธิบายอิทธิพลที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การ (Service Quality) และผลการ
ทดสอบ พบว่า ด้ า นบรรยากาศองค์ ก าร (Organization Climate) ได้ แ ก่ ด้ านการมี ส่วนร่ ว ม
(Involvement) ด้ านโครงสร้ าง (Structure) และ ด้ านการสนับสนุน (Support) มีอิทธิ เชิงบวกต่อ
คุณภาพการบริ การ (Service Quality) ผลการทดสอบ พบว่า ด้ านการสนับสนุน (Support) มีอิทธิพล
เชิงบวกสูงสุด รองลงมา ด้ านโครงสร้ าง (Structure) และด้ านการมีส่วนร่วม (Involvement) ตามลาดับ
โดยผลทดสอบแสดงให้ เห็นว่าด้ านบรรยากาศองค์การ (Organization Climate) สามารถอธิบาย
อิทธิพลที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การ ผลการศึกษาสอดคล้ องกับแนวคิดของ Litwin & Stringer
(1968) ที่กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ (Organization Climate) คือ องค์ประกอบของสภาพแวดล้ อม
และขององค์กร ซึ่งรับรู้ โดยบุคคลที่ทางานในองค์การทัง้ โดยตรงและทางอ้ อม มีอิทธิ พลจูง ใจ และ
พฤติกรรมการทางานในองค์กร
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิด เห็ น พนัก งานบริ ก ารโรงแรมในจัง หวัด ราชบุรี ข้ อ มูล ด้ า น
จิตวิทยาเชิงบวกอยูใ่ นระดับที่ดี โดยสูงสุดคือ การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ความหวัง (Hope) และ
ความหยุ่นตัว (Resiliency) ในด้ านการรับรู้ความสามารถตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษา
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ลูธานส์ และคณะ(Luthans; et al. 2007: 3) ที่กล่าวว่า สภาวะของบุคคลที่
เป็ นจุดเด่น หรื อจุดแข็งที่มีการพัฒนาคุณลักษณะในทางที่ดี ซึ่งไปสู่ทางกาหนดพฤติกรรมที่สามารถวัดได้
พัฒนาได้ และสามารถจัดการอย่างมีประสิทธิ ผลให้ เกิดการปฏิบตั ิงานที่ดีขึน้ ในองค์การยุคปั จจุบนั
ด้ านทัศนคติต่อบรรยากาศองค์การมีทศั นคติต่อบรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง โดยสูงสุด
บรรยากาศองค์ก าร (Organization Climate) อยู่ในระดับปานกลางได้ แก่ ด้ านการสนับสนุน
(Support) ด้ านโครงสร้ าง (Structure) ด้ านการมีส่วนร่วม (Involvement) ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ า
(Opportunity for advancement) ด้ านการให้ รางวัล (Reward) และด้ านการควบคุม (Control)
ตามลาดับ ผลการศึกษาสอดคล้ องกับแนวคิดของ สตริ งเกอร์ (Srtinger. 2002) ที่กล่าวว่า บรรยากาศ
องค์การเป็ นการรับรู้ ถึงสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนคติ ค่านิยม
ของคนในองค์ การที่ แ สดงออกมาจากความรู้ สึกหรื อการรั บรู้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มโดยที่ เราไม่
สามารถสัมผัสได้ ซึง่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ รวมทังกระบวนการต่
้
างๆ ในองค์การ
ด้ านความผูกพันในงาน (Work Engagement) พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยรวมมี
ความผูกพันในงาน (Work Engagement)อยู่ระดับดี โดยสูงสุดในด้ านการซึมซับกับงาน (Absorption)
รองลงมา การอุทิศตน (Dedication)และความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor) ตามลาดับ
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Development Dimensions International (DDI) (Schaufeli; & Bakker.
2010) ที่กล่าวว่า ความผูกพันในงาน (Work Engagement) คือการที่พนักงานมีความคิด และความ
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เชื่อในค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร มีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของร่วมกับองค์กร และยินดีที่จะกระทาสิ่ง
ที่อยู่นอกเหนือจากหน้ าที่เพื่อองค์กร และปรารถนาจะอยู่กับองค์กร และในด้ านคุณภาพการบริ การ
(Service Quality)พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีโดยรวมมีทศั นคติต่อคุณภาพการบริ การ
(Service Quality)อยู่ในระดับดี สูงสุดในด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ (Assurance)รองลงมา
การตอบสนองต่อผู้รับบริ การ (Responsiveness) การรู้ จกั และเข้ าใจผู้รับบริ การ (Empathy) ความ
เชื่อมัน่ วางใจได้ (Reliability) และความเป็ นรู ปธรรมที่ปรากฏ (Tangible) ตามลาดับ ผลการศึกษา
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Bitner (1992); Cordupleski Rust และ Zahorik. (1993); (อ้ างอิงจาก
ชัชวาล ทัตศิวชั . 2001) ที่กล่าวว่า คุณภาพการบริ การ (Service Quality) ที่นนเป็
ั ้ นเป็ นกระบวนการ
บริการที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจตามความคาดหวังของบุคคลที่ได้ มีโอกาสได้ เข้ ามาใช้ บริการ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั นี ้
1. จากการศึกษา พบว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการบริ การ
โดยมีตวั แปรความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่า น ดังนัน้ ควรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานบริ การได้ แสดง
ความคิดเห็นหรื อให้ อานาจได้ อย่างอิสระในการทางาน มี ความชัดเจนในการกาหนดหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ องค์การมีความชัดเจนในการให้ รางวัล พนักงานบริ การมีความรู้สึกได้ ถึงการสนับสนุนจาก
ภายในองค์การ รวมถึง มีการส่ง เสริ ม ให้ โอกาสในการก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และลักษณะของ
นโยบายมีมาตรฐานที่ชดั เจน
2. จากการศึกษา พบว่า ด้ านบรรยากาศองค์การ (Organization Climate) มีอิทธิเชิงบวก
ต่อคุณ ภาพการบริ การ โดยด้ านการสนับสนุน (Support) มี อิทธิ พ ลเชิ ง บวกสูง สุด ดัง นัน้ ควรให้
ความสาคัญกับการสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี ควรสร้ างความรู้ สึกที่เป็ น
มิตรภายในองค์การการยอมรับ ให้ ความร่ วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน ทัง้ จาก
ผู้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน และให้ ความสาคัญกับสถานที่ทางานให้ มีความสะดวกสบาย และมี
ความเหมาะสมในการทางาน
3. จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีทศั นคติตอ่ คุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารในด้ านการให้ ค วามมั่น ใจแก่ ผ้ ูรับ บริ ก าร (Assurance) สูง สุด ดัง นัน้ ควรส่ง เสริ ม ให้
พนักงานมีความสามารถในการสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ รู ับบริ การ พนักงานจะต้ องให้ บริ การด้ วยความ
สุภ าพ นุ่ม นวล มี กิริ ยามารยาทที่ ดี ใช้ การติด ต่อสื่ อสารที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ มี ค วามสามารถในการ
ให้ บริ การให้ ตรงกับสัญญาที่ให้ ไว้ กับผู้รับบริ การ การบริ การทุกครัง้ ต้ องมีความถูกต้ องเหมาะสม และ
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ได้ ผลอย่างสม่าเสมอ และให้ ความมั่นใจได้ ว่าผู้รั บบริ การจะได้ รับบริ การที่ดีที่สุดเพื่อเป็ นการสร้ าง
ความมัน่ ใจในผู้ใช้ บริการมากยิ่งขึ ้น
4. จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรีมีความผูกพันในงาน
(Work Engagement) ด้ านความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉง น้ อยสุด ดังนัน้ ควรส่งเสริ มให้ พนักงานมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษ การอบรมสัมมนาเพื่อการความรู้และทักษะใน
การปฏิบตั ิงานและเพิ่มการซึมซับกับงาน (Absorption) และเพื่อเพิ่มความเข้ มแข็งกระฉับกระเฉงใน
การทางานมากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ ต่อไป อิทธิพลของทุนจิตวิท ยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่ส่งผล
ต่อคุณ ภาพการบริ การโดยมี ความผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่ง ผ่านของพนักงานบริ การโรงแรมใน
จังหวัดราชบุรี จาแนกหรื อเปรี ยบเทียบกันในแต่ละแผนก หรื อเปรี ยบตามลักษณะงาน หรื อตาแหน่งงาน
ของพนักงานบริ การโรงแรมในจังหวัดราชบุรี เพื่อผลการศึกษาจะใช้ เป็ นประโยชน์ในการจัดการและ
วางแผนในการปฏิบตั งิ านต่อพนักงานในครัง้ ต่อไป
2. การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาในรู ปแบบ full model เนื่องจากในงานวิจยั นี ้เป็ น
การศึกษาแยกเป็ นการศึกษาตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรลักษณะสิ่งแวดล้ อมในการทางาน
ซึ่งในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรเป็ นการนาทังสองตั
้
วแปรรวมเข้ าด้ วยกัน เพื่อผลการจะสามารถใช้ เป็ น
แนวพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกับสภาพการปฏิบตั ิงานและความคิดเห็น
ของพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรีในภาพรวม
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Regression
Variables Entered/Removeda
Model
Variables Entered
Variables Removed
1
ทุนจิตวิทยาเชิงบวกb
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
b. All requested variables entered.

Method
Enter

Model Summaryb
Model
R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
a
1
.805
.648
.647
.55956
1.299
a. Predictors: (Constant), ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
b. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ

Model
Sum of Squares
1 Regression
124.155
Residual
67.317
Total
191.473
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
b. Predictors: (Constant), ทุนจิตวิทยาเชิงบวก

Unstandardized
Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
.260
.167
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
.923
.046
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ

ANOVAa
df

Mean Square
124.155
.313

1
215
216

Coefficientsa
Standardized
Coefficients
Beta

t Sig.
1.558 .121
.805 19.913 .000

F
396.530

Sig.
.000b

95.0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper
Bound
Bound
-.069
.588
.832
1.015
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Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Predicted Value
1.6961
4.8770
Residual
-2.10718
1.80332
Std. Predicted Value
-2.366
1.829
Std. Residual
-3.766
3.223
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ

Mean
Std. Deviation
3.4901
.75815
.00000
.55826
.000
1.000
.000
.998

Variables Entered/Removeda
Model
Variables Entered
Variables Removed
1
ทุนจิตวิทยาเชิงบวกb
a. Dependent Variable: ความผูกพันในงาน
b. All requested variables entered.

N
217
217
217
217

Method
Enter

Model Summaryb
Model
R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.818a
.669
.668
.54911
1.326
a. Predictors: (Constant), ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
b. Dependent Variable: ความผูกพันในงาน
ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
1 Regression
131.183
1
Residual
64.827
215
Total
196.010
216
a. Dependent Variable: ความผูกพันในงาน
b. Predictors: (Constant), ทุนจิตวิทยาเชิงบวก

Mean Square
131.183
.302

F
435.072

Sig.
.000b
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Unstandardized
Coefficients

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Model
B
Std. Error
1 (Constant)
.141
.164
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
.949
.046
a. Dependent Variable: ความผูกพันในงาน

95.0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper
Beta
t
Sig. Bound
Bound
.865 .388
-.181
.464
.818 20.858 .000
.860
1.039

Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Predicted Value
1.6181
4.8877
Residual
-2.62206
1.84789
Std. Predicted Value
-2.366
1.829
Std. Residual
-4.775
3.365
a. Dependent Variable: ความผูกพันในงาน

Mean
Std. Deviation
3.4621
.77931
.00000
.54784
.000
1.000
.000
.998

Variables Entered/Removeda
Model
Variables Entered
Variables Removed
1
ความผูกพันในงาน, ทุนจิตวิทยาเชิงบวกb
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
b. All requested variables entered.

N
217
217
217
217

Method
Enter

Model Summaryb
Model
R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.887a
.786
.784
.43768
1.388
a. Predictors: (Constant), ความผูกพันในงาน, ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
b. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
1 Regression
150.477
2
75.239
Residual
40.995
214
.192
Total
191.473
216
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ

F
392.755

Sig.
.000b
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Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
.169
.131
ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
.319
.063
ความผูกพันในงาน
.637
.054
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ

Beta

t
1.298
.278 5.051
.645 11.722

Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Predicted Value
1.6208
4.9485
Residual
-1.17833
1.32939
Std. Predicted Value
-2.240
1.747
Std. Residual
-2.692
3.037
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ

Sig.
.196
.000
.000

95.0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper
Bound
Bound
-.088
.427
.194
.443
.530
.744

Mean
Std. Deviation
3.4901
.83466
.00000
.43565
.000
1.000
.000
.995

Variables Entered/Removeda
Model
Variables Entered
Variables Removed
1
บรรยากาศองค์การb
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
b. All requested variables entered.

N
217
217
217
217

Method
Enter

Model Summaryb
DurbinModel
R
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Watson
1
.786a
.618
.616
.58326
1.298
a. Predictors: (Constant), บรรยากาศองค์การ
b. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
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Model
Sum of Squares
1 Regression
118.332
Residual
73.141
Total
191.473
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
b. Predictors: (Constant), บรรยากาศองค์การ

ANOVAa
df
1
215
216

Mean Square
118.332
.340

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
Model
B
Error
Beta
t
Sig.
1 (Constant)
.587
.161
3.652
.000
บรรยากาศองค์การ
.952
.051
.786 18.651
.000
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Predicted Value
1.5382
5.3444
Residual
-1.17647
1.63282
Std. Predicted Value
-2.637
2.505
Std. Residual
-2.017
2.799
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ

F
#####

95.0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper
Bound
Bound
.270
.903
.851
1.052

Mean
Std. Deviation
3.4901
.74016
.00000
.58191
.000
1.000
.000
.998

Variables Entered/Removeda
Model
Variables Entered
Variables Removed
1
บรรยากาศองค์การb
a. Dependent Variable: ความผูกพันในงาน
b. All requested variables entered.

Sig.
.000b

Method
Enter

N
217
217
217
217
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Model
1

R
.776a

Model Summaryb
Adjusted R
R Square
Square
.602
.600

Model
Sum of Squares
1
Regression
118.044
Residual
77.966
Total
196.010
a. Dependent Variable: ความผูกพันในงาน
b. Predictors: (Constant), บรรยากาศองค์การ

ANOVAa
df
1
215
216

Std. Error of the
Estimate
.60219

Mean Square
118.044
.363

DurbinWatson
1.303

F
#####

Sig.
.000b

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
.562
.166
บรรยากาศองค์การ
.950
.053
a. Dependent Variable: ความผูกพันในงาน

95.0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper
Beta
t
Sig. Bound
Bound
3.390 .001
.235
.889
.776 18.042 .000
.847
1.054

Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Predicted Value
1.5126
5.3143
Residual
-1.69337
1.85267
Std. Predicted Value
-2.637
2.505
Std. Residual
-2.812
3.077
a. Dependent Variable: ความผูกพันในงาน

Mean
Std. Deviation
3.4621
.73926
.00000
.60079
.000
1.000
.000
.998

Variables Entered/Removeda
Model
Variables Entered
Variables Removed
1
ความผูกพันในงาน, บรรยากาศองค์การb
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
b. All requested variables entered.

Method
Enter

N
217
217
217
217
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Model Summaryb
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
1
.889a
.790
.789
a. Predictors: (Constant), ความผูกพันในงาน, บรรยากาศองค์การ
b. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
ANOVAa
df

Model
Sum of Squares
1 Regression
151.355
2
Residual
40.118
214
Total
191.473
216
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ
b. Predictors: (Constant), ความผูกพันในงาน, บรรยากาศองค์การ

Std. Error of the
Estimate
.43297

Mean Square
75.678
.187

DurbinWatson
1.404

F
#####

Sig.
.000b

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model
B Std. Error
1 (Constant)
.221
.122
บรรยากาศองค์การ
.333
.060
ความผูกพันในงาน
.651
.049
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ

95.0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper
Beta
t
Sig. Bound
Bound
1.803 .073
-.021
.462
.275 5.546 .000
.215
.451
.658 13.272 .000
.554
.747

Residuals Statisticsa
Minimum
Maximum
Predicted Value
1.2046
5.1399
Residual
-.99756
1.24099
Std. Predicted Value
-2.730
1.971
Std. Residual
-2.304
2.866
a. Dependent Variable: คุณภาพการบริ การ

Mean
Std. Deviation
3.4901
.83709
.00000
.43096
.000
1.000
.000
.995

N
217
217
217
217
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