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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั 5งนี 5มีวตัถุประสงค์ (1) เพื>อศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที>มีต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย และทดสอบรูปแบบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
(2) เพื>อนําเสนอแนวทางการศกึษาผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 ผู้วิจยักําหนดกลุม่ตวัอยา่งที>ใช้ในการวิจยัครั 5งนี 5คือ กรรมการ ผู้จดัการ และพนกังานของธุรกิจโรงแรม
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย จํานวน 418 คน ซึ>งผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขั 5นตอน ผู้วิจยั
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม ตวัแปรที>ใช้ในการวิจยัครั 5งนี 5ประกอบด้วย (1) องค์การแห่งการ
เรียนรู้ (2) บรรยากาศการเรียนรู้ (3) การจดัการความรู้ และ (4) ผลการดําเนินงานของธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
 ผลการวิจยั พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ การจดัการความรู้มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยการจดัการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
มากที>สดุ รองลงมาคือ องค์การแห่งการเรียนรู้ และบรรยากาศการเรียนรู้ นอกจากนี 5 ยงัพบว่าองค์การแห่งการ
เรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกตอ่ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 
คาํสาํคัญ: องค์การแหง่การเรียนรู้/ บรรยากาศการเรียนรู้/ การจดัการความรู้/ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research are 1) to examine the causal relationship model of factors 
affecting the performance of Rajabhat Universities’ hotel business in Thailand and test the model with  
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an empirical work and 2) to present an approach to study the performance of Rajabhat Universities’ 
hotel business in Thailand. 
 The research sample includes 418members of directors, managers, and staff of Rajabhat 
Universities’ hotel business in Thailand, applying many steps of sampling method. The researcher 
collected the information by means of questionnaires. Variables comprise 1) learning organization 2) 
learning climate 3) knowledge management and 4) business performance. The Structural Equation 
Model (SEM) technique is used in analyzing the data. 
 The research results indicate that learning organization, learning climate and knowledge 
management have positive relationship with operating performance of the hotel business. Knowledge 
management has the most direct impact to the operating performance, followed by learning 
organization and learning climate, respectively. In addition, the research finds learning organization 
has positive indirect impact to operations performance of the business as well. 
 
Keywords: Learning Organization/Learning Climate/Knowledge Management/Business Performance 
 

บทนํา 
 การให้บริการด้านที>พกัแรม เป็นอุตสาหกรรมที>มีบทบาทสําคัญและเกี>ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที>ยวเป็นอย่างมาก จนกลา่วได้ว่าอตุสาหกรรมที>พกัแรมเป็นสว่นหนึ>งของอตุสาหกรรมการท่องเที>ยว โดย
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที>ให้บริการด้านที>พกัแรม บริการอาหารและเครื>องดื>ม บริการความบนัเทิง และเป็นสถานที>
ในการจดัประชุมสมัมนา (Li and Wang, 2010) ซึ>งธุรกิจโรงแรมจะมีความแตกต่างจากธุรกิจทั>วไป กลา่วคือ 
ธุรกิจโรงแรมไม่มีเวลาปิดทําการ (Blayney, 2009; Walker, 2010) ทั 5งนี 5การบริการในธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที>
มุ่งหวงัให้ผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจ อนัจะนําไปสู่ความจงรักภักดีของลกูค้า และเกิดผลกําไรของธุรกิจ 
สอดคล้องกบั Hassanien et al. (2010) ที>กลา่ววา่ ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการที>มีความแตกต่างจากธุรกิจอื>น 
เนื>องจากเป็นธุรกิจที>ขึ 5นอยูก่บัช่วงเวลาสาํคญัในการให้บริการที>พนกังานจะต้องมีการจดัการด้านอารมณ์ เพื>อให้
เกิดความมั>นใจวา่ลกูค้าได้รับการบริการที>มีคณุภาพ  

จากการที>ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที>มีความแตกตา่งจากธุรกิจอื>นด้วยการเปิดให้บริการห้องพกัพร้อมสิ>ง
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เข้าพกั รวมถึงเป็นธุรกิจบริการที>มีการเปิดดําเนินการตลอดเวลาอย่างต่อเนื>อง และ
เป็นธุรกิจที>มีการบริการที>ไม่มีตวัตน มีลกัษณะที>ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ไม่สามารถเก็บไว้ได้ เป็นการบริการที>
แตกตา่ง และเป็นการบริการที>ไมส่ามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ สง่ผลให้ทําให้ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการ
ที>มีความสาํคญัตอ่การพฒันาการท่องเที>ยวที>สง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั 5งนี 5จากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที> 10 และ 11 ที>ได้กําหนดแนวทางการปรับโครงสร้างภาคบริการเพื>อให้เป็น
แหล่งรายได้หลกัของประเทศ และพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการ รวมถึงขยายฐาน
การตลาดของธุรกิจบริการให้ครอบคลมุสูภ่มูิภาค (สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2553, 2554) 
รวมทั 5งก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ ก่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจที>เชื>อมโยงไปถึงธุรกิจประเภทอื>นๆ และ
ก่อให้เกิดการพฒันาด้านสาธารณปูโภคภายในประเทศ เช่น ธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
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ด้านการขนสง่ ธุรกิจการทอ่งเที>ยว ธุรกิจร้านค้าของที>ระลกึและสนิค้าพื 5นเมือง เป็นต้น (Chon and Maier, 2010; 
Walker, 2010) ด้วยเหตุนี 5 รัฐบาลจึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการท่องเที>ยวโดยได้จัดสรร
งบประมาณให้กบักรมการทอ่งเที>ยวและการทอ่งเที>ยวแหง่ประเทศไทย เพื>อเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที>ยว
ตามนโยบายของภาครัฐด้านการทอ่งเที>ยวตามแผนบริหารราชการ 4 ปี ที>จดัให้มีการพฒันาด้านตา่งๆ ที>เกี>ยวกบั
การท่องเที>ยว เช่น การพฒันามาตรฐานบริการด้านการท่องเที>ยว มาตรฐานธุรกิจที>พกัและโรงแรม รวมถึงการ
พฒันาบคุลากรที>เกี>ยวข้องกบัการทอ่งเที>ยว (กระทรวงการทอ่งเที>ยวและกีฬา, 2554) ทั 5งนี 5 สถาบนัอดุมศึกษาทั 5ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ถือเป็นหน่วยงานที>สร้างสรรค์บคุลากรโดยมีการจัดการเรียนการสอนที>จะสามารถเพิ>ม
ศกัยภาพของนกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตที>มีคณุภาพ มีความรู้ และมีความเชี>ยวชาญทางด้านทกัษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพให้สามารถรองรับกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที>ยวที>มีแนวโน้มเพิ>มขึ 5นอย่างต่อเนื>อง โดยได้มี
การจัดตั 5งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาทั 5งภาครัฐและภาคเอกชน มี
วัตถุประสงค์หลักเพื>อใช้เป็นสถานที>ฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาในสาขาการท่องเที>ยวและการโรงแรม 
ตลอดจนสาขาวิชาที>เกี>ยวข้องในการเพิ>มศกัยภาพของนกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตที>มีคณุภาพ มีความรู้ และมีความ
เชี>ยวชาญทางด้านทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานที>ในการให้บริการด้านธุรกิจโรงแรมกับ
นกัทอ่งเที>ยว 
 มหาวิทยาลยัราชภัฏเป็นสถาบนัการศึกษาหนึ>งที>ได้มีการจัดตั 5งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ
โรงแรมในมหาวิทยาลยั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการดําเนินงาน คือ เพื>อเป็นศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
สถานประกอบการภายในสําหรับรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพที>
เกี>ยวข้องได้ฝึกปฏิบตัิงานในสถานการณ์จริง และเป็นสถานที>ให้บริการด้านธุรกิจโรงแรม เช่น การให้บริการ
ห้องพัก ห้องจัดประชุมอบรมและสมัมนา ห้องอาหาร และการบริการอื>นๆ เพื>อเป็นแหล่งรายได้ที>สามารถ
นํามาใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ฯ หรือการดําเนินการในกิจการต่างๆ ของสถาบัน ธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัมีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพเพื>อเป็นแหลง่ในการสร้างรายได้อีกทางหนึ>งที>จะทํา
ให้มหาวิทยาลยัราชภฎัสามารถพึ>งพาตนเองได้  เนื>องจากมหาวิทยาลยัราชภฎัได้รับการจดัสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลน้อยลง การพึ>งพางบประมาณจากรัฐบาลในการลงทนุพฒันามหาวิทยาลยัจะมีข้อจํากดัค่อนข้างสงู ทํา
ให้มหาวิทยาลยัราชภฏัต้องพึ>งพางบประมาณเงินรายได้และงบประมาณจากแหล่งอื>นเพิ>มขึ 5นเพื>อการพฒันา
มหาวิทยาลยั 
 ปัจจบุนัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัต้องเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัอนัเนื>องมาจากจํานวน
คูแ่ขง่ทางธุรกิจเพิ>มมากขึ 5น ทําให้สง่ผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัอย่างหลีกเลี>ยง
ไมไ่ด้ และจากการที>คูแ่ขง่ทางธุรกิจมีความได้เปรียบด้านเงินทนุ อีกทั 5งการบริหารจดัการจึงทําให้การแข่งขนัทวี
ความรุนแรงเพิ>มขึ 5น เช่น การแข่งขันด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย เป็นต้น แต่ธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก็สามารถยืนหยดักบัสถานการณ์เช่นนี 5ได้ นอกจากนี 5 ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
แตล่ะแหง่ยงัมีความแตกตา่งกนัมากในด้านผลการดําเนินงานขององค์การทั 5งๆ ที>ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัมีแนวทางในการดําเนินงานเหมือนกนั อยู่ภายใต้วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กฎระเบียบเดียวกนั แต่ผล
การดําเนินงานกลบัมีความแตกต่างกันจากการศึกษาวรรณกรรมที>ผ่านมา พบว่า ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ศึกษา
เกี>ยวกบัผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยมากนกั โดยสว่นใหญ่เป็นการ
ศกึษาวิจยัเกี>ยวกบัพฤติกรรมหรือความพงึพอใจของลกูค้าเทา่นั 5น จึงทําให้ผู้วิจยัเกิดความสงสยัและเกิดคําถาม
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ที>วา่ปัจจยัใดที>สนบัสนนุให้เกิดความสําเร็จต่อการพฒันาผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั และจากการศึกษาวิจัยจํานวนมากพบว่าองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การ (Harnandaz, 2000; Collie, 2002; Davis, 2005; Chajnacki, 2007; Herrera, 2007) แนวคิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้นบัเป็นเรื>องที>มีความสําคญัเป็นอย่างมากกบัทุกองค์การ โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัราชภฏัที>เป็น
สถาบนัการศกึษา และโดยเฉพาะอยา่งยิ>งกบัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัการประสบความสําเร็จของ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัต้องใช้กลยุทธ์ที>แตกต่างจากธุรกิจโรงแรมทั>วไป โดยอาศยัช่องว่างทาง
การตลาดที>ยงัคงมีความต้องการอยู่ผนวกกับความได้เปรียบของโครงสร้างที>มีความยืดหยุ่นมากกว่า และมี
ความพร้อมมากกวา่ในการปรับตวัตอบรับกบัสภาพแวดล้อมที>เปลี>ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี 5 แนวคิด
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดเพื>อมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาองค์การอย่างยั>งยืน (Garvin, 1998; Takeuchi 
and Nonaka, 2004; Jones, 2007) และมุง่หวงัเพื>อเพิ>มความสามารถในการพฒันาความรู้เพื>อสร้างและพฒันา
สิ>งใหม่ๆ  ให้กบัองค์การเพื>อที>จะบรรลตุามเป้าหมายที>กําหนดไว้เช่นเดียวกบั Marquardt and Reynolds (1994) 
ที>กล่าวว่าในการแข่งขนัที>รุนแรง องค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นปัจจยัที>นําพาองค์การไปสูค่วามสําเร็จและการ
เกิดผลการดําเนินงาน สอดคล้องกบั Marquardt (2002) ที>กลา่วว่า ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การจะ
เป็นปัจจยัที>สาํคญัในการนําพาองค์การสูค่วามเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การจะต้องเรียนรู้และปรับตวัให้
เร็วกวา่การเปลี>ยนแปลงของสิ>งแวดล้อมเพื>อความอยูร่อด 

จากการที>ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัได้นําแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้ด้วย
การสง่เสริมให้สมาชิกเพิ>มพนูทกัษะความรู้ตลอดจนมีการเรียนรู้ร่วมกนัทั 5งในระดบับคุคล ระดบักลุม่และระดบั
องค์การ ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate) ขึ 5นในองค์การ (Pedler et al.,1991b; Watkins 
and Marsick, 1993; Honey and Mumford, 1996; Garvin et al., 2008) และจากการศกึษาวิจยัพบว่า การให้
ความสําคญักบัการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์กบัผลการดําเนินงานขององค์การ สอดคล้องกบังานวิจยัของ Slater 
and Narver (1995) ที>กล่าวว่า การเรียนรู้ในองค์การส่งผลต่อความพึงพอใจของลกูค้า ความสําเร็จของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ การเติบโตของยอดขาย และผลกําไร เช่นเดียวกบั Baker and Sinkula (1999) ที>พบว่า การให้
ความสําคญักบัการเรียนรู้ในองค์การมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของสินค้าใหม่และสว่นแบ่งทางการตลาด 
ส่วน Hardy (2007) กล่าวว่าหน้าที>ของผู้บริหารต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ต้องเริ>มตั 5งแต่การสื>อสาร
ภารกิจสาํคญัตา่งๆ ขององค์การ รวมถึงการแลกเปลี>ยนความรู้ไปสูผู่้มีสว่นได้สว่นเสยีขององค์การ สําหรับปัจจยั
สําคญัที>สดุเกี>ยวกับการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้คือกระบวนการ
แลกเปลี>ยนความรู้ การแบง่ปันความรู้ และการสร้างความเข้าใจร่วมกนัในองค์การ 

 นอกจากแนวคิดองค์การแหง่การเรียนรู้ และบรรยากาศการเรียนรู้ ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัได้นําแนวคิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management) (Nonaka, 1994; Grant, 1996b; Spender, 
1996; Foss, 1997; Teece et al., 1997; Alavi and Leidner, 2001; Nonaka et al., 2003) มาใช้ด้วยเช่นกนั 
จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจยัพบว่า การจดัการความรู้มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ จาก
ผลการศกึษาของ Baker and Sinkula (1999) พบวา่ การจดัการความรู้โดยเฉพาะการให้ความสําคญักบัตลาด 
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมวางแผนข้อมูลทางการตลาด ซึ>งเกี>ยวข้องกับการคํานึงถึงลกูค้าและคู่แข่ง การ
แสวงหาข้อมูล การถ่ายโอนแลกเปลี>ยนข้อมูลเกี>ยวกับลูกค้าและคู่แข่งไปยังแผนกต่างๆ ขององค์การ 
ความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลต่างๆ ที>ได้รับมีความสมัพนัธ์กับผลการดําเนินงานขององค์การ ส่วน
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แบ่งทางการตลาด และความสําเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่ นอกจากนี 5 ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญักับ
ตลาด (ตวัแทนของการจดัการความรู้) และการให้ความสาํคญักบัการเรียนรู้ (ตวัแทนของบรรยากาศการเรียนรู้) 
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัสว่นแบ่งทางการตลาด แต่มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความสําเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม ่
Isobe et al. (2008) พบว่า บริษัทในประเทศญี>ปุ่ นที>มีความสามารถในการใช้ความรู้จะบรรลปุระสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ประกอบด้วย 1) ผลกําไรที>เหนือกวา่คูแ่ขง่ และ 2) กระบวนการผลิตที>มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง 
และเมื>อพิจารณาการจดัการความรู้ในฐานะเครื>องมือทางการบริหารจดัการ Iseri-Say et al. (2008) พบว่า การ
จดัการความรู้มีผลตอ่ตําแหนง่ในการแขง่ขนัขององค์การความสามารถขององค์การ ความสามารถในการปรับตวั
ขององค์การ ความพึงพอใจของลูกค้า ผลประกอบการทางการเงิน ตลอดจนผลการดําเนินงานในภาพรวม  
นอกจากนี 5 การประยกุต์การจดัการความรู้มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การนั 5น Albors et al. (2008) พบว่า 
องค์การที>มีการดําเนินกิจกรรมการบริการที>เน้นฐานความรู้ จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนั และมีผล
ประกอบการทางเศรษฐกิจดีขึ 5น เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Harlow (2008) ที>พบว่าการประยกุต์ใช้ Tacit 
Knowledge ในการดําเนินกิจกรรมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานทางการเงิน ขณะเดียวกัน
Kontoghiorghes et al. (2005) และPoomontre (2005) กลา่วว่า บรรยากาศการเรียนรู้ และการจดัการความรู้ 
เป็นหวัใจสาํคญัของการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้  

ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดการวดัผลการปฏิบตัิงานแบบดลุยภาพ (Balanced scorecard: BSC) ตามแนวคิด
ของ Kaplan and Norton (1992) ในการศกึษาผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึ>ง
เป็นเครื>องมือในการประเมินผลการดําเนินงาน โดยการประเมินในรูปของผลการดําเนินงานด้านการเงินและผล
การดําเนินงานที>ไมใ่ช่ด้านการเงิน 4 มิติ คือ ผลการดําเนินงานด้านการเงิน ผลการดําเนินงานด้านลกูค้า ผลการ
ดําเนินงานด้านกระบวนการภายใน และ ผลการดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต เนื>องจากแนวคิด
การวดัผลการปฏิบตัิงานแบบดลุยภาพเป็นเครื>องมือที>สามารถให้รายละเอียดชดัเจนถึงสิ>งที>ธุรกิจต้องการจะวดั
ในแนวทางที>สมดลุทั 5งทางด้านมมุมองการวดัผลการดําเนินงานทางการเงินและมมุมองการวดัผลการดําเนินงาน
ที>ไม่ใช่ทางการเงิน นอกจากนี 5ยังช่วยให้ธุรกิจมีความเข้าใจที>ชัดเจนเกี>ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบตัิงานของธุรกิจ รวมถึงการวดัผลการดําเนินงานตามแนวคิดการวดัผลการปฏิบตัิงานแบบดุลยภาพเป็น
เครื>องมือในการวดัผลการดําเนินงานของธุรกิจที>ดี มีประสิทธิภาพ สามารถวดัผลการดําเนินงานของธุรกิจได้
ครอบคลมุทั 5งหมด  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และในฐานะที>ผู้ วิจัยเป็นบุคลากรสงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏัจึงมีความ
สนใจที>จะศกึษาถึงรูปแบบความสมัพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหต ุประกอบด้วย องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศ
การเรียนรู้ การจดัการความรู้ที>มีตอ่ผลการดําเนินงานของธุรกิจด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน 
และด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ซึ>งจะทําให้
สามารถเข้าใจถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที>มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื>อ
นําเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทยให้มีความสามารถ
ในการแสวงหารายได้และนําไปสูก่ารสร้างผลกําไรในระยะยาว เพื>อนํามาสง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัหรือการดําเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัและเป็นสถานที>
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที>มีประสทิธิภาพตอ่ไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื>อศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตทีุ>มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย และทดสอบรูปแบบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
2.เพื>อนําเสนอแนวทางการพัฒนาผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภัฏใน

ประเทศไทย 
 

สมมตฐิาน 
 สมมติฐานที> 1:องค์การแหง่การเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงตอ่ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 สมมติฐานที> 2: องค์การแหง่การเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงตอ่บรรยากาศการเรียนรู้ของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 สมมติฐานที> 3: องค์การแหง่การเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงตอ่การจดัการความรู้ของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 สมมติฐานที> 4: บรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงตอ่ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 สมมติฐานที> 5: การจดัการความรู้มีอิทธิพลทางตรงตอ่ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ภาพที� 1แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 (1)ประชากรที>ใช้ในการวิจัยครั 5งนี 5 คือ กรรมการ ผู้ จัดการ และพนักงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั จํานวน 33 แหง่ 
 (2)กลุ่มตัวอย่างที>ใช้ในการวิจัยครั 5งนี 5 ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั 5นตอน (Multi-Stage-
Sampling) โดยการพิจารณาความเหมาะสมของกลุม่ตวัอย่าง ผู้วิจยักําหนดกลุม่ตวัอย่าง 10-20 คนต่อตวัแปร
ในการวิจยัหนึ>งตวัแปร (Schumacker and Lomax, 1996.; Hair et al., 1998 อ้างในนงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542) 

ซึ>งผู้วิจยัมีตวัแปรสงัเกตได้14 ตวัแปร ดงันั 5น ขนาดกลุม่ตวัอย่างที>มีความเหมาะสมจึงควรมีอย่างน้อย 20 × 14 

=280 นอกจากนี 5 ผู้วิจยัได้ทําการประมาณการอตัราการตอบกลบัเป็น 280 × 0.4 = 392(กลัยา วานิชย์บญัชา, 
2549) เพื>อเป็นการสํารองหรือลดความคลาดเคลื>อนจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง กรณีที>มีการ
ส่งคืนแบบสอบถามค่อนข้างตํ>าและเพื>อให้ได้ข้อมูลที>มีความสมบูรณ์ครบถ้วน น่าเชื>อถือมากขึ 5น ดงันั 5นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั 5งนี 5 คือจํานวน392ตัวอย่าง ซึ>งมีจํานวนมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั 5นตํ>าที>สามารถ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเครื>องมือทางเทคนิคสถิติ (Structural Equation Modeling: SEM) 
 เครื�องมือ 
 เครื>องมือที>ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที> 1 ข้อมูลทั>วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นที> 2 องค์การแหง่การเรียนรู้ สว่นที> 3 บรรยากาศการเรียนรู้ สว่นที> 4 การจดัการความรู้ 
สว่นที> 5 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ ลกัษณะเครื>องมือที>ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นที> 1 เป็นแบบตวัเลือก 
(Checklist) สว่นที> 2-5 เป็นข้อคําถามแบบ Multi-item Scale และใช้มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
 ผู้ วิจัยทําการทดสอบค่าความเที>ยงตรง (Validity) และค่าความเชื>อมั>น (Reliability) ด้วยการนํา
แบบสอบถามที>ผู้วิจยัได้พฒันาไปให้ผู้ เชี>ยวชาญและอาจารย์ที>ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําการตรวจสอบคณุภาพด้าน
ความเที>ยงตรงเชิงเนื 5อหา (Content Validity) จํานวน 5 ท่าน พบว่า แบบสอบถามทั 5งฉบบัมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.60-1.00 สําหรับการทดสอบค่าความเชื>อมั>น (Reliability) ผู้วิจยันําแบบสอบถามที>ได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามคําแนะนําของผู้ เชี>ยวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน ซึ>งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย 
พบวา่ ข้อคําถามมีคา่ความเชื>อมั>นและเป็นไปตามเกณฑ์ที>กําหนด โดยมีค่าสมัประสิทธิ�แอลฟาความเชื>อมั>นอยู่
ระหวา่ง 0.70-1.00 ซึ>งยอมรับได้ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับตวัแทนของกรรมการ 
ผู้จดัการ และพนกังานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั จํานวน 33 แห่ง เนื>องจากกรรมการ ผู้จดัการ 
และพนกังานมีบทบาทและเกี>ยวข้องโดยตรงกบัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั รวมถึงรู้รายละเอียดของ
ข้อมลูตา่งๆ ที>รับผิดชอบ ซึ>งตรงกบัสิ>งที>ผู้วิจยัต้องการจะศึกษา โดยผู้วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตั 5งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน 2556 และได้รับแบบสอบถามกลบัคืนจํานวน 289 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัคืน 
(Response Rate) ร้อยละ 73 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื>อหาค่าสถิติต่างๆ ซึ>ง
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี>ย (Mean) สว่นเบี>ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
ความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product 
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Moment Correlation Coefficient) เพื>อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง รวมถึงอิทธิพลของปัจจยัเชิงสาเหตทีุ>มี
ตอ่ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที� 1 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที� มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยค่าไค-สแควร์

(χ2)มีค่าเท่ากบั 31.73 องศาอิสระ(df) เท่ากับ 34  ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากับ 0.57941ค่าดชันีวดัความ
กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.985 ค่าดชันีวดัความกลมกลืนที>ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.952 และค่า
ดชันีรากกําลงัสองเฉลี>ยของสว่นที>เหลอื (SRMR) มีคา่เทา่กบั 0.021 
 ตอนที� 2 การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที� มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว่า 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BPE) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากองค์การแห่งการเรียนรู้ (LOR) โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเทา่กบั 0.236 ซึ>งเป็นคา่อิทธิพลที>มีนยัสาํคญัทางสถิติที>ระดบั 0.01 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากบรรยากาศ
การเรียนรู้ (LCL) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทา่กบั 0.166 ซึ>งเป็นคา่อิทธิพลที>มีนยัสาํคญัทางสถิติที>ระดบั 0.01 
และได้รับอิทธิพลทางตรงจากการจัดการความรู้ (KMA) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.647 ซึ>งเป็นค่า
อิทธิพลที>มีนยัสาํคญัทางสถิติที>ระดบั 0.01 นอกจากนี 5 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BPE) ได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากองค์การแห่งการเรียนรู้ (LOR) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.674 ซึ>งเป็นค่าอิทธิพลที>มีนยัสําคญัทางสถิติที>
ระดบั 0.01นอกจากนี 5 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (LOR) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากบรรยากาศการเรียนรู้ 
(LCL) และการจดัการความรู้ (KMA) มีคา่ขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.599 และ 0.887 ซึ>งเป็นค่าอิทธิพลที>มี
นยัสาํคญัทางสถิติที>ระดบั 0.01 โดยองค์การแห่งการเรียนรู้ (LOR) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการจดัการความรู้ 
(KMA) มากที>สดุ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.887 รองลงมาคือบรรยากาศการเรียนรู้ (LCL) มีขนาดอิทธิพล
เทา่กบั 0.599 ซึ>งแสดงได้ดงัภาพที> 2 และตารางที> 1 

 
 
ภาพที�2  แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรในโมเดลความสมัพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตทีุ>มีตอ่ผลการ 
ดําเนินงานของธุรกิจ 
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ตารางที� 1  แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัเชิงสาเหตทีุ>มีตอ่ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (อิทธิพลทางตรง  
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม) 

 

ปัจจัยเชิง LOR LCL KMA 
สาเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
LCL 0.599** - 0.599** - - - - - - 

 (0.060) - (0.060) - - - - - - 
BPE 0.910** 0.674** 0.236** 0.166** - 0.166** 0.647** - 0.647** 

 (0.050) (0.096) (0.050) (0.038) - (0.038) (0.104) - (0.104) 
KMA 0.887** - 0.887** - - - - - - 

 (0.084) - (0.084) - - - - - - 
หมายเหต ุ*p < 0.05  **p < 0.01 
 

การอภปิรายผล 
 (1) เมื>อธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านพลวตัการเรียนรู้ 
ด้านการสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และด้านแรงจงูใจในการเรียนรู้ในระดบัสงู ยอ่มทําให้ธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการดําเนินงานในระดบัที>สงูขึ 5น ซึ>งจากข้อค้นพบจากการวิจยัมีวรรณกรรมที>สนบัสนนุ 
เช่น งานวิจัยของ Herrera (2007) ที>พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลที>ทําให้องค์การเกิดผลการ
ดําเนินงานทั 5งในด้านความรู้และการเงิน งานวิจยัของ Chajnacki (2007) ที>พบวา่องค์การแหง่การเรียนรู้มีผลต่อ
ผลการดําเนินงานขององค์การโดยในแต่ละมิติขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่างมีความสัมพันธ์กับผลการ
ดําเนินงานขององค์การในมิติตา่งๆ งานวิจยัของ Davis (2005) ที>ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การแหง่การ
เรียนรู้กบัผลการดําเนินงานขององค์การ พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ในทกุองค์ประกอบมีระดบัความสมัพนัธ์
กบัผลการดําเนินงานขององค์การอยู่ในระดบัสงู เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ Dave (2008) และ Singer and 
Edmondson (2008) เป็นต้น 
 (2)เมื>อธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีบรรยากาศการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้และแลกเปลี>ยน
ความรู้ และด้านการสื>อสารในระดบัสงู ย่อมทําให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการดําเนินงานใน
ระดบัสงูขึ 5นด้วยเช่นกนั ซึ>งผลการวิจยัครั 5งนี 5สอดคล้องกบังานวิจยัของ Slater and Narver (1995) ที>พบว่า การ
เรียนรู้ในองค์การสง่ผลต่อความพึงพอใจของลกูค้า การเติบโตของยอดขายและผลกําไร เช่นเดียวกบังานวิจัย
ของ Baker and Sinkula (1999) ที>พบว่า การให้ความสําคญักับการเรียนรู้ในองค์การมีความสมัพนัธ์กับ
ความสาํเร็จของผลติภณัฑ์ใหมแ่ละสว่นแบง่ทางการตลาด 
 (3)เมื>อธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีการจดัการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้าง
ความรู้ ด้านการจดัเก็บความรู้ ด้านการแบ่งปันความรู้ และด้านการประยกุต์ใช้ความรู้ ย่อมทําให้ธุรกิจโรงแรม
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการดําเนินงานในระดบัสงูขึ 5นด้วยซึ>งผลการศึกษาวิจยัครั 5งนี 5สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ Isobe et al. (2008) ที>พบว่ากลุ่มตัวอย่างบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศญี>ปุ่ นที>มี
ความสามารถในการใช้ความรู้จะบรรลปุระสิทธิภาพในการดําเนินงาน งานวิจยัของ Iseri-Say et al. (2008) ที>
พบวา่ เทคนิคทางการจดัการ เช่น การจดัการความรู้มีผลต่อตําแหน่งในการแข่งขนัขององค์การ ความสามารถ
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ขององค์การ ความสามารถในการปรับตวัขององค์การ ความพึงพอใจของลกูค้า ผลประกอบการทางการเงิน 
ตลอดจนผลการดําเนินงานในภาพรวม สอดคล้องกบังานวิจยัของ Albors et al. (2008) ที>พบวา่ องค์การที>มีการ
ดําเนินกิจกรรมการบริการที>เน้นฐานความรู้จะมีความสามารถในการแขง่ขนั และมีผลประกอบการทางเศรษฐกิจ
ดีขึ 5น เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Harlow (2008) ที>พบว่า การประยกุต์ใช้ Tacit knowledge ในการดําเนิน
กิจกรรมตา่งๆ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดําเนินงานทางการเงิน 
 (4)เมื>อธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ด้านพลวตัการเรียนรู้ 
การสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี แรงจงูใจในการเรียนรู้) ในระดบัสงู ย่อมทําให้ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
(ผลการดําเนินงานด้านการเงิน ผลการดําเนินงานด้านลกูค้า ผลการดําเนินงานด้านกระบวนการภายใน และผล
การดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต) สงูขึ 5นด้วยเช่นกนั ซึ>งผลการศึกษาวิจยัครั 5งนี 5สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Collie (2002) ศึกษาเรื>ององค์การแห่งการเรียนรู้กบัการพฒันาการสอนในสถาบนัการศึกษาโดย
มุ่งเน้นการศึกษาผลการดําเนินงานขององค์การ พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีผลให้เกิดผลการ
ดําเนินงานขององค์การ งานวิจยัของ Herrera (2007) พบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลที>ทําให้
องค์การเกิดผลการดําเนินงานทั 5งในด้านความรู้และการเงิน งานวิจยัของ Chajnacki (2007) พบวา่ องค์การแหง่
การเรียนรู้มีผลตอ่ผลการดําเนินงานขององค์การ โดยในแตล่ะมิติขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่างมีความสมัพนัธ์
กบัผลการดําเนินงานขององค์การในมิติตา่งๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ 
 (1)เพื>อให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภัฏมีผลการดําเนินงานที>ดีผู้ บริหารซึ>งมีหน้าที>ในการ
จัดการธุรกิจควรให้ความสําคัญกับปัจจัยเชิงสาเหตุด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื>อใช้เป็นเครื>องมือในการ
ยกระดับผลการดําเนินงานให้สูงขึ 5น โดยผู้ บริหารควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทํางานเพื>อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี 5ผู้บริหารควรให้ความสําคญั
และตระหนกัถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื>อง ด้วยการทําองค์การให้เป็นพลวตัการเรียนรู้โดยการสง่เสริมให้บคุลากร
คิดอยา่งเป็นระบบ  พฒันาวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ และแตกต่าง ผู้บริหารต้องให้ความสําคญักบัแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้เพื>อสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัพนกังาน อีกทั 5งผู้บริหารต้องให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ว่าการ
เรียนรู้เป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั  
 (2)เพื>อให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภัฏมีผลการดําเนินงานที>ดีผู้ บริหารซึ>งมีหน้าที>ในการ
จัดการธุรกิจควรให้ความสําคัญกับปัจจัยเชิงสาเหตุด้านบรรยากาศการเรียนรู้ เพื>อใช้เป็นเครื>องมือในการ
ยกระดบัผลการดําเนินงานให้สงูขึ 5นโดยผู้บริหารควรให้ความสาํคญัในเรื>องการเรียนรู้และแลกเปลี>ยนความรู้ด้วย
การกําหนดเป็นยทุธศาสตร์ขององค์การ สนบัสนนุให้พนกังานทํางานเป็นทีม ผู้บริหารต้องให้ความสาํคญัในเรื>อง
ของการสื>อสารภายในองค์การโดยการสนบัสนนุการเรียนรู้และการแลกเปลี>ยนความรู้อย่างต่อเนื>อง นอกจากนี 5
ผู้บริหารต้องให้ความสําคญัในเรื>องของการสื>อสารเพื>อสร้างภาพลกัษณ์ให้เกิดความน่าเชื>อถือและชื>อเสียงของ
องค์การ โดยสนบัสนนุให้มีการดําเนินกิจกรรมเพื>อสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ในการจงูใจลกูค้าใหมแ่ละรักษา
ลกูค้าเก่า รวมถึงการทําแผนการตลาดและการประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เนื>อง 

 (3)เพื>อให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภัฏมีผลการดําเนินงานที>ดีผู้ บริหารซึ>งมีหน้าที>ในการ
จดัการธุรกิจควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านการจดัการความรู้ เพื>อใช้เป็นเครื>องมือในการยกระดบั
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ผลการดําเนินงานให้สงูขึ 5นโดยผู้บริหารควรให้การสนบัสนนุในเรื>องการแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้ เริ>ม
จากการมีนโยบายสง่เสริมการแลกเปลี>ยนข้อมูลระหว่างพนกังานในแผนกงานต่างๆ สง่เสริมให้มีการคดัเลือก
ความรู้ที>เหมาะสมเพื>อถ่ายทอดความรู้นั 5นแก่บคุลากรอื>นๆ และนํามาจดัเก็บความรู้ผา่นสื>อเอกสารรูปแบบต่างๆ 
เช่น การจดัทําคูม่ือการปฏิบตัิงาน มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บความรู้ในระบบฐานข้อมลู
ต่างๆ สําหรับการประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้บริหารควรให้การสนบัสนุนให้พนกังานนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ทํางาน โดยใช้การสื>อสาร/แบ่งปันสิ>งที>เ รียนรู้ร่วมกันจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผู้ บริหารต้องให้
ความสําคญัในการแบ่งปันความรู้ โดยสนบัสนนุให้พนกังานมีการแบ่งปันสิ>งที>ได้เรียนรู้และประสบการณ์ของ
พนกังานผ่านระบบในองค์การ มีการแบ่งปันความรู้ระหว่างกนัภายในองค์การ มีการสื>อสารสิ>งที>ได้เรียนรู้ไปสู่
พนกังานคนอื>นด้วยวิธีการตา่งๆ รวมถึงการให้ความสาํคญักบัการแบง่ปันความรู้ทั 5งภายในและภายนอกองค์การ 
 (4)เพื>อให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการดําเนินงานที>ดี ผู้บริหารควรให้ความสําคญักบั
ปัจจยัเชิงสาเหตทุั 5ง 3 ปัจจยั คือองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ และการจดัการความรู้ เนื>องจาก
ปัจจยัเชิงสาเหตทุั 5ง 3 ปัจจยัดงักลา่วมีผลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ>งนําไปสูก่ารทําให้ธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความได้เปรียบทางการแข่งขันรวมถึงมีผลการดําเนินงานที>ดีนําไปสู่การเพิ>มขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนัให้กบัองค์การเพื>อให้องค์การมีความสามารถในการยกระดบัผลการดําเนินงานที>ดี
ให้กบัองค์การตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการวิจัยครั]งต่อไป 
 (1) การศกึษาวิจยัครั 5งต่อไปควรมีการนําแบบจําลองและตวัแปรที>ใช้ในการศึกษาครั 5งนี 5ไปทําการวิจยั
ซํ 5าในธุรกิจบริการอื>นๆ เพื>อทําการตรวจสอบโมเดลวา่มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ตอ่ไป 

(2) การศึกษาวิจยัครั 5งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ>มเติมด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) หรือการสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-Depth Interview) กบัตวัแทนของผู้จดัการ คณะกรรมการ และ
พนกังานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื>อศกึษาและค้นหาปัจจยัเชิงสาเหตทีุ>ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัควรให้ความสาํคญัในการพฒันาและใช้เป็นเครื>องมือในการยกระดบัผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรม 

(3) การศกึษาวิจยัครั 5งตอ่ไปควรมีการศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านอื>นๆ ที>เป็นปัจจยัเชิงสาเหตทีุ>มีต่อผล
การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั เช่น นวตักรรม ภาวะผู้ นํา เป็นต้น  
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