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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย และทดสอบรูปแบบ
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  
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ของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย จ านวน 418 คน ซ่ึงผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน 
2556 และได้รับแบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 289 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัคืนร้อยละ 73 
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ทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ โดยการจดัการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือ องค์การแห่งการเรียนรู้ และบรรยากาศการเรียนรู้ 
นอกจากน้ี ยงัพบวา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
ซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มไดส้นบัสนุนผลการวจิยัเชิงปริมาณท่ีได ้
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research aims to examine the causal relationship model of factors 
affecting the performance of Rajabhat Universities’ hotel business in Thailand and test the model 
with an empirical work. 
 The research sample includes 418 members of directors, managers, and staff of Rajabhat 
Universities’ hotels in Thailand, applying many steps of sampling method. Data was collected by 
questionnaires distributed during February – April 2013 and 289 questionnaires were returned or 
being equal to the response rate at 73%. Data was analyzed by Structural Equation Model : SEM. 
 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. Data 
from the focus group confirms the result of the quantitative analysis. 
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ต่างประเทศท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้และไดน้ ามาอา้งอิงในการจดัท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี 
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