
1 
 

บทที ่1 
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การให้บริการด้านท่ีพักแรม เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคัญและเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก จนกล่าวไดว้่าอุตสาหกรรมท่ีพกัแรมเป็นส่วนหน่ึงของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีพกัแรม บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม บริการความบนัเทิง และเป็นสถานท่ีในการจดัประชุมสัมมนา (Li and Wang, 2010) ซ่ึง
ธุรกิจโรงแรมจะมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป กล่าวคือ ธุรกิจโรงแรมไม่มีเวลาปิดท าการ 
(Blayney, 2009; Walker, 2010) ทั้งน้ีการบริการในธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมุ่งหวงัให้ผูรั้บบริการ
เกิดความพึงพอใจ อนัจะน าไปสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ และเกิดผลก าไรของธุรกิจ สอดคลอ้งกบั 
Hassanien, Dale and Clarke (2010) ท่ีกล่าววา่ ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการท่ีมีความแตกต่างจาก
ธุรกิจอ่ืน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาส าคญัในการให้บริการท่ีพนักงานจะตอ้งมีการ
จดัการดา้นอารมณ์ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ  

จากการท่ีธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีความแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนด้วยการเปิดให้บริการ
ห้องพกัพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขา้พกั รวมถึงเป็นธุรกิจบริการท่ีมีการเปิดด าเนินการ
ตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นธุรกิจท่ีมีการบริการท่ีไม่มีตวัตน มีลกัษณะท่ีไม่สามารถแบ่งแยก
ได ้ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้เป็นการบริการท่ีแตกต่าง และเป็นการบริการท่ีไม่สามารถแสดงความเป็น
เจา้ของได ้ส่งผลใหท้ าให้ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียว
ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ีจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 10 และ 11 ท่ีไดก้  าหนดแนวทางการปรับโครงสร้างภาคบริการเพื่อให้เป็นแหล่งรายไดห้ลกั
ของประเทศ และพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการ รวมถึงขยายฐานการตลาด
ของธุรกิจบริการให้ครอบคลุมสู่ภูมิภาค (ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553, 
2554) รวมทั้งก่อให้เกิดการจา้งงานและกระจายรายได้ ก่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจท่ีเช่ือมโยงไปถึง
ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ และก่อให้เกิดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคภายในประเทศ เช่น ธุรกิจโรงแรม
และเกสตเ์ฮาส์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจดา้นการขนส่ง ธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจร้านคา้ของท่ีระลึก
และสินคา้พื้นเมือง เป็นตน้ (Chon and Maier, 2010; Walker, 2010) ดว้ยเหตุน้ี รัฐบาลจึงไดมี้การ
สนบัสนุนงบประมาณส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยไดจ้ดัสรรงบประมาณให้กบักรมการท่องเท่ียวและ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งรัดมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวตามนโยบายของภาครัฐ
ด้านการท่องเท่ียวตามแผนบริหารราชการ 4 ปี ท่ีจัดให้มีการพฒันาด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการ
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ท่องเท่ียว เช่น การพฒันามาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียว มาตรฐานธุรกิจท่ีพกัและโรงแรม 
รวมถึงการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) 
ทั้งน้ี สถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ถือเป็นหน่วยงานท่ีสร้างสรรคบุ์คลากรโดยมีการ
จดัการเรียนการสอนท่ีจะสามารถเพิ่มศกัยภาพของนกัศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ 
และมีความเช่ียวชาญทางดา้นทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพใหส้ามารถรองรับกบัการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการจดัตั้ งศูนย์ฝึกประสบการณ์
วชิาชีพธุรกิจโรงแรมในสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใชเ้ป็น
สถานท่ีฝึกภาคปฏิบติัให้กบันกัศึกษาในสาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ตลอดจนสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งในการเพิ่มศกัยภาพของนกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ และมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานท่ีในการให้บริการด้านธุรกิจโรงแรมกับ
นกัท่องเท่ียว 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัการศึกษาหน่ึงท่ีไดมี้การจดัตั้งศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจโรงแรมในมหาวิทยาลัย โดยมีวตัถุประสงค์หลักในการด าเนินงาน คือ เพื่อเป็นศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสถานประกอบการภายในส าหรับรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กบันกัศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งไดฝึ้กปฏิบติังานในสถานการณ์จริง และเป็นสถานท่ี
ให้บริการด้านธุรกิจโรงแรม เช่น การให้บริการห้องพัก ห้องจัดประชุมอบรมและสัมมนา 
ห้องอาหาร และการบริการอ่ืนๆ เพื่อเป็นแหล่งรายไดท่ี้สามารถน ามาใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ศูนยฯ์ หรือการด าเนินการในกิจการต่างๆ ของสถาบนั ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมี
ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพเพื่อเป็นแหล่งในการสร้างรายได้อีกทางหน่ึงท่ีจะท าให้
มหาวิทยาลัยราชภัฎสามารถพึ่ งพาตนเองได้  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฎได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลนอ้ยลง การพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลในการลงทุนพฒันามหาวิทยาลยัจะ
มีขอ้จ ากดัค่อนขา้งสูง ท าให้มหาวิทยาลยัราชภฏัตอ้งพึ่งพางบประมาณเงินรายไดแ้ละงบประมาณ
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มข้ึนเพื่อการพฒันามหาวิทยาลยั นอกจากน้ีธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ได้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจหรือสถานประกอบการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กบันกัศึกษาเพื่อพฒันาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีความรู้ และ
มีความเช่ียวชาญทางด้านทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาให้เป็นสถานท่ีพกัเพื่อรองรับและให้บริการนกัท่องเท่ียว
หรือผูท่ี้จะมาใชบ้ริการ  
 ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันอัน
เน่ืองมาจากจ านวนคู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน ท าให้ส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และจากการท่ีคู่แข่งทางธุรกิจมีความไดเ้ปรียบดา้นเงินทุน 
อีกทั้งการบริหารจดัการจึงท าให้การแข่งขนัทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน เช่น การแข่งขนัดา้นราคา ดา้น
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การส่งเสริมการขาย เป็นต้น แต่ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก็สามารถยืนหยดักับ
สถานการณ์เช่นน้ีได ้นอกจากน้ี ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งยงัมีความแตกต่าง
กนัมากในด้านผลการด าเนินงานขององค์การ ทั้งๆ ท่ีธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมี
แนวทางในการด าเนินงานเหมือนกนั อยูภ่ายใตว้ิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กฎระเบียบเดียวกนั แต่
ผลการด าเนินงานกลบัมีความแตกต่างกนั จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีผา่นมา พบวา่ ยงัไม่ปรากฏวา่
มีผูศึ้กษาเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยมากนกั 
โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือความพึงพอใจของลูกคา้เท่านั้น จึงท าให้
ผูว้จิยัเกิดความสงสัยและเกิดค าถามท่ีวา่ปัจจยัใดท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดความส าเร็จต่อการพฒันาผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั และจากการศึกษาวิจยัจ  านวนมากพบว่า
องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร (Harnandaz, 2000; Collie, 2002; 
Davis, 2005; Chajnacki, 2007; Herrera, 2007) แนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้นบัเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมากกบัทุกองค์การ โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีเป็นสถาบนัการศึกษา 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เป็นแนวคิดท่ีจะช่วยพฒันา ปรับเปล่ียนองค์การอย่างต่อเน่ืองและช่วยให้องค์การเกิดการพฒันา
ระดบัผลการด าเนินงานตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัและความส าเร็จขององคก์าร (วรภทัร์  
ภู่เจริญ, 2548) รวมถึงรูปแบบการบริหารจดัการท่ีจะตอ้งปรับตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยท่ีีปรับเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว การประสบความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัตอ้งใช้กลยุทธ์ท่ีแตกต่างจากธุรกิจโรงแรมทัว่ไป โดยอาศยัช่องว่างทางการตลาดท่ียงัคงมี
ความตอ้งการอยูผ่นวกกบัความไดเ้ปรียบของโครงสร้างท่ีมีความยดืหยุน่มากกวา่ และมีความพร้อม
มากกวา่ในการปรับตวัตอบรับกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี แนวคิด
องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดเพื่อมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาองคก์ารอยา่งย ัง่ยืน (Garvin, 1998; 
Takeuchi and Nonaka, 2004; Jones, 2007) และมุ่งหวงัเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันาความรู้
เพื่อสร้างและพฒันาส่ิงใหม่ๆ ให้กบัองคก์ารเพื่อท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ เช่นเดียวกบั 
Marquardt and Reynolds (1994) ท่ีกล่าววา่ในการแข่งขนัท่ีรุนแรง องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเป็น
ปัจจยัท่ีน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จและการเกิดผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับ Marquardt 
(2002) ท่ีกล่าววา่ ความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ารจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการน าพาองคก์าร
สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การจะตอ้งเรียนรู้และปรับตวัให้เร็วกว่าการเปล่ียนแปลง
ของส่ิงแวดลอ้มเพื่อความอยูร่อด  

จากการท่ีธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัได้น าแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้มาใช้ด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกเพิ่มพูนทกัษะความรู้และต่ืนตวัในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา ส่งเสริมใหมี้การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนมีการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งในระดบับุคคล ทีมงาน
และระดบัองคก์าร สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง ทีมงาน และองคก์าร ก่อให้เกิด
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บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate) ข้ึนในองคก์าร (Pedler, Burgoyne and Boydell, 1991b, 
Watkins and Marsick, 1993; Honey and Mumford, 1996; Garvin, Edmondson and Gino, 2008) 
และจากการศึกษาวิจยัพบวา่ การให้ความส าคญักบัการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน
ขององคก์าร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Slater and Narver (1995) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้ในองคก์าร
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่ การเติบโตของยอดขาย และผล
ก าไร เช่นเดียวกบั Baker and Sinkula (1999) ท่ีพบวา่ การให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ในองคก์ารมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของสินคา้ใหม่และส่วนแบ่งทางการตลาด ส่วน Hardy (2007) กล่าววา่ 
หน้าท่ีของผูบ้ริหารต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตอ้งเร่ิมตั้งแต่การส่ือสารภารกิจส าคญัต่างๆ 
ขององคก์าร รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้ไปสู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์าร ส าหรับปัจจยัส าคญั
ท่ีสุดเก่ียวกับการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้คือ
กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในองคก์าร 

 นอกจากแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ และบรรยากาศการเรียนรู้ ธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัได้น าแนวคิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management) (Nonaka, 1994; 
Grant, 1996b; Spender, 1996; Foss, 1997; Teece et al., 1997; Alavi and Leidner, 2001; Nonaka et 
al., 2003) มาใชด้ว้ยเช่นกนั จากการทบทวนวรรณกรรมของผูว้จิยัพบวา่ การจดัการความรู้มีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร จากผลการศึกษาของ Baker and Sinkula (1999) พบวา่ การจดัการ
ความรู้โดยเฉพาะการให้ความส าคญักบัตลาด หมายถึง การด าเนินกิจกรรมวางแผนข้อมูลทาง
การตลาด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการค านึงถึงลูกคา้และคู่แข่ง การแสวงหาขอ้มูล การถ่ายโอนแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และคู่แข่งไปยงัแผนกต่างๆ ขององค์การ ความสามารถในการตอบสนองต่อ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององคก์าร ส่วนแบ่งทางการตลาด และ
ความส าเร็จของผลิตภณัฑใ์หม่ นอกจากน้ี ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการใหค้วามส าคญักบัตลาด (ตวัแทน
ของการจดัการความรู้) และการให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ (ตวัแทนของบรรยากาศการเรียนรู้) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัส่วนแบ่งทางการตลาด แต่มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความส าเร็จของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ Isobe, Makino and Montgomery (2008) พบว่า บริษทัในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมี
ความสามารถในการใชค้วามรู้จะบรรลุประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 1) ผลก าไรท่ี
เหนือกว่าคู่แข่ง และ 2) กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง ในขณะท่ีบริษัทท่ีมี
ความสามารถในการสร้างความรู้จะมีผลการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ อนัไดแ้ก่ ความสามารถในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์/เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เหนือกว่าคู่แข่ง และสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีของ
สมาชิกองคก์ารท่ีดีกวา่  และเม่ือพิจารณาการจดัการความรู้ในฐานะเคร่ืองมือทางการบริหารจดัการ 
Iseri-Say, Toker and Kantur (2008) พบวา่ การจดัการความรู้มีผลต่อต าแหน่งในการแข่งขนัของ
องคก์าร ความสามารถขององค์การ ความสามารถในการปรับตวัขององคก์าร ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ผลประกอบการทางการเงิน เช่น การวดัยอดขาย ผลก าไรสุทธิ ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
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และอตัราการไหลเวยีนของเงินสด ตลอดจนผลการด าเนินงานในภาพรวม  นอกจากน้ี การประยุกต์
การจดัการความรู้มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การนั้น Albors, Hervas, Marquez, Martinez-
Fernandez (2008) พบวา่ องคก์ารท่ีมีการด าเนินกิจกรรมการบริการท่ีเนน้ฐานความรู้ เช่น กิจกรรม
การวิจยัและพฒันา การให้ค  าปรึกษาด้านการจดัการ การให้บริการระบบสารสนเทศ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจ์ะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนั และมีผลประกอบการทางเศรษฐกิจ เช่น 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ผลตอบแทนสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน อตัรา
ผลตอบแทนหรือก าไรเม่ือเทียบกบัสินทรัพยท์ั้งหมดดีข้ึน เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Harlow 
(2008) ท่ีพบวา่การประยุกตใ์ช ้Tacit Knowledge ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าเหมือง
ขอ้มูล (Data Mining) การใช้ซอฟท์แวร์ท่ีสนบัสนุนการท างานเป็นกลุ่ม (Groupware) ฐานขอ้มูล
ดิจิตอล (Digital Database) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานทางการเงิน ขณะเดียวกนั 
Kontoghiorghes, Awbrey and Feurig (2005) และ Poomontre (2005) กล่าววา่ บรรยากาศการเรียนรู้ 
และการจดัการความรู้ เป็นหวัใจส าคญัของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  

ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดการวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพ (Balanced scorecard: BSC) ตาม
แนวคิดของ Kaplan and Norton (1992) ในการศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมินในรูปของ
ผลการด าเนินงานดา้นการเงินและผลการด าเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน 4 มิติ คือ ผลการด าเนินงาน
ดา้นการเงิน ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้ ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการภายใน และ ผลการ
ด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต เน่ืองจากแนวคิดการวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลย
ภาพเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใหร้ายละเอียดชดัเจนถึงส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะวดัในแนวทางท่ีสมดุลทั้ง
ทางดา้นมุมมองการวดัผลการด าเนินงานทางการเงินและมุมมองการวดัผลการด าเนินงานท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน นอกจากน้ียงัช่วยให้ธุรกิจมีความเขา้ใจท่ีชัดเจนเก่ียวกบัวิสัยทศัน์และกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบติังานของธุรกิจ รวมถึงการวดัผลการด าเนินงานตามแนวคิดการวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลย
ภาพเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีดี มีประสิทธิภาพ สามารถวดัผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจไดค้รอบคลุมทั้งหมด  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ และในฐานะท่ีผูว้จิยัเป็นบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุ ประกอบดว้ย องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ การจดัการความรู้ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจดา้นการเงิน ดา้น
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ซ่ึงจะท าให้สามารถเขา้ใจถึงปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทยให้มีความสามารถในการแสวงหารายไดแ้ละ
น าไปสู่การสร้างผลก าไรในระยะยาว เพื่อน ามาส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ
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โรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภฏัหรือการด าเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภฏัและเป็น
สถานท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 

ค าถามการวจิัย 
 

1) ปัจจยัเชิงสาเหตุใดมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 

2) ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทยท่ีมีผลการด าเนินงานต่างกนั มี
ลกัษณะการจดัการความรู้ และลกัษณะบรรยากาศการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  

เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย และทดสอบรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

สมมติฐานการวจิัย 
  

การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทยคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการก าหนดสมมติฐาน
การวจิยั ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1: องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 2: องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 3: องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อการจดัการความรู้ของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 4: บรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 5: การจดัการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
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ขอบเขตของการวจิัย 
  

การศึกษาวจิยัเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

 
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัเนน้ศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ซ่ึงสามารถอธิบาย
ขอบเขตดา้นเน้ือหาของการวจิยั ดงัน้ี 

1.1 ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏในประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ไปปฏิบติัในองคก์าร ดงัน้ี 

(1) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LOR) ประกอบดว้ย  
พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamic: LEDY) การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี (Technology 
Support for Learning: TESL) และแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation to Learn: MOLE) 

(2) บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate: LCL) ประกอบดว้ย การเรียนรู้และ 
แลกเปล่ียนความรู้ (Learning and Knowledge Sharing: LEKS) และการส่ือสาร (Communication: 
COMM) 

(3) การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KMA) ประกอบดว้ย การ 
แสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition: KNAC) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation: KNCR) 
การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storage: KNST) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing: KNSH) 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Application: KNAP)  

1.2 ผลการด าเนินงานขององคก์าร (Business Performance: BPE) ประกอบดว้ย  
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance: FIPE) ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า 
(Customer Performance: CUPE) ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process 
Performance: IPPE) และผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and 
Growth Performance: LGPE)  
 2. ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นมหาวิทยาลยัราชภฎัท่ีมีการ
จดัตั้งและด าเนินการธุรกิจโรงแรม จ านวน 33 แห่ง (ขอ้มูล ณ 1 กุมภาพนัธ์ 2556) โดยแบ่งเป็น 5 
กลุ่มตามเขตพื้นท่ี (ภูมิภาค) (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555) คือ  
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1. กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคเหนือ ไดแ้ก่ (1) โรงแรมราชภฏัอินน์ มหาวิทยาลยั   
ราชภฏัเชียงราย (2) โรงแรมเรือนตน้สัก มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ (3) โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์
วิว มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (4) โรงแรมน ้ าเพชร มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (5) 
โรงแรมช่ออินทนิล มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

2. กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง ไดแ้ก่  (1) โรงแรมศิลาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี  (2) ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพจนัทรเกษมปาร์ค มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  (3) 
โรงแรมเทพธานี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  (4) โรงแรมธนบุรีลอดจ ์มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
(5) โรงแรมตน้น ้ า มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์(6) อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนคร    
แกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (7) โรงแรมสวนหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  (8) โรงแรมเพชรน ้ าหน่ึง มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  (9) อาคารสมเด็จเจา้ฟ้า 
วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั วไลยอลงกรณ์  (10) โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลยั    
ราชภฏัสวนดุสิต  (11) ศูนยฝึ์กปฏิบติัการโรงแรมวงัสวนสุนนัทา (แก้วเจา้จอม)  มหาวิทยาลยั     
ราชภฏัสวนสุนนัทา (12) โรงแรมจอมพลพาเลซ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

3. กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคอีสาน ไดแ้ก่  (1) โรงแรมช่อตะแบก  มหาวิทยาลยั   
ราชภฏักาฬสินธ์ุ  (2) ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพทบัแกว้ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  (3) 
สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจพนมพิมาน มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ (4) โรงแรมสวนวรุณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (5) โรงแรมอาคารภูค  า มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  (6) ศรีพฤทธาลยั
ราชภฏัสัมมนาคาร มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ  (7) โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร  (8) โรงแรมจอมสุรินทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์  (9)  ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ
อุดรราชภฏั มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  (10) โรงแรมศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราชธานี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

4. กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ (1) สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ (2) โรงแรมริมกรีน มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

5. กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคใต ้ไดแ้ก่ (1) โรงแรมเคียงคีรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช  (2) ศูนยป์ฏิบติัการวิชาชีพโรงแรมศรีราชภฏั มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต (3) 
โรงแรมยะลาพาเลซ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  (4) โรงแรมสงขลาพาเลซ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา 

ดังนั้น สามารถสรุปจ านวนธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศไทย  มี
จ านวน 33 แห่ง ปิดปรับปรุง จ านวน 5 แห่ง และไม่มีการก่อตั้ง จ  านวน 2 แห่ง 

3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สามารถอธิบาย

ไดด้งัน้ี  
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(1) การก าหนดประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ กรรมการ ผูจ้ดัการ และ
พนกังานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวน 33 แห่ง  
     (2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจาก
กรรมการ ผูจ้ดัการและพนกังานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย จ านวน 
33 แห่ง โดยการก าหนดขนาดของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของผูจ้ดัการนั้น ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งผูจ้ดัการ จ านวน 33 คน ส่วนจ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งของกรรมการและพนกังาน ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการแบ่งจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของกรรมการและพนกังานตามสัดส่วนกรรมการและพนกังาน
ของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวนประชากร 418 คน จ านวน
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 398 คน (ขอ้มูล ณ 1 กุมภาพนัธ์ 2556) ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จึงมีจ านวน
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 398 คน โดยเป็นกลุ่มตวัอย่างกรรมการ จ านวน 196 คน กลุ่มตวัอย่าง
ผูจ้ดัการจ านวน 33 คน และกลุ่มตวัอย่างของพนกังาน จ านวน 170 คน โดยเทคนิคการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยการ
ก าหนดขนาดตวัอยา่งของชั้นภูมิเป็นสัดส่วนกบัจ านวนหน่วยทั้งหมดในชั้นภูมินั้นๆ (Proportional 
to size) ตามระดบัต าแหน่งของผูจ้ดัการ กรรมการและพนกังานธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั   
ราชภฏัในประเทศไทย จ านวน 33 แห่ง จากนั้นผูว้ิจยัได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนกับ
จ านวนหน่วยทั้งหมดตามระดบัต าแหน่งของกรรมการ ผูจ้ดัการและพนกังานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในแต่ละภูมิภาค 
 4. ขอบเขตด้านเวลา 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555–2556  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ประโยชน์ทางด้านวชิาการ 
ท าใหไ้ดข้อ้คน้พบในเชิงวชิาการเก่ียวกบัการอธิบายถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิง

สาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย และ
น าเสนอแนวทางการพฒันาผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศ
ไทย 

2. ประโยชน์ทางด้านวชิาชีพหรือการน าไปปฏิบัติ 
ผูบ้ริหารซ่ึงมีหนา้ท่ีในการวางแผนและก าหนดนโยบายของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัเขา้ใจถึงปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
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และสามารถน าผลการวิจยัใช้เป็นขอ้มูลในการพิจารณาวางแผนพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุให้มีความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความสามารถในการ
ยกระดบัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภฏัท่ีน าไปสู่การสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ  
 

นิยามศัพท์ 
 
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ  (Business Performance) หมายถึง การวดัผลการด าเนินงาน

ของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยการด าเนินการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัระยะเวลาท่ีผา่นมากบัคู่แข่งทางธุรกิจ ตามแนวคิดการวดัผล
การปฏิบติังานแบบดุลยภาพ (Kaplan and Norton, 1992; Kaplan and Norton, 1996; Kaplan and 
Norton, 2001) ประกอบดว้ย 4 มิติ ดงัน้ี  

(1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) หมายถึง ความ  
สามารถในการท าก าไรเพิ่มข้ึน รายได้จากการใช้บริการเพิ่มข้ึน ต้นทุนการด าเนินงานลดลง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มข้ึน และส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึน (Kaplan and Norton, 1992; 
Kaplan and Norton, 1996; Kaplan and Norton, 2001)  
  (2) ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า (Customer Performance) หมายถึง ความพึง
พอใจของลูกคา้เพิ่มข้ึน ลูกคา้รายเดิมกลบัมาใช้บริการซ ้ าเพิ่มข้ึน ความสามารถในการรักษาลูกคา้
เก่าเพิ่มข้ึน ลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน ความสามารถในการท าก าไรจากลูกคา้เพิ่มข้ึน (Kaplan and Norton, 
1992; Kaplan and Norton, 1996; Kaplan and Norton, 2001) 
   (3) ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) 
หมายถึง กระบวนการให้บริการมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน การบริการมีการตอบสนองท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้เพิ่มข้ึน การบริการมีความรวดเร็วเพิ่มข้ึน (Kaplan and Norton, 1992; Kaplan and 
Norton, 1996; Kaplan and Norton, 2001) 

(4) ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth  
Performance) หมายถึง พนักงานมีทกัษะและความสามารถในการบริการเพิ่มข้ึน ความมุ่งมัน่ 
กระตือรือร้นในการบริการของพนกังานเพิ่มข้ึน ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
เพิ่มข้ึน (Kaplan and Norton, 1992; Kaplan and Norton, 1996; Kaplan and Norton, 2001) 

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง องค์การท่ีมีความสามารถใน
การปรับเปล่ียนตนเองให้ตอบรับกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมขององคก์าร ดว้ยการเสริมพลงัให้กบัสมาชิก
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ในองคก์ารในการคิดคน้ความรู้ใหม่ ผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่ (Marquardt and Reynolds, 
1994; Dibella and Nevis, 1998) แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 
  (1) พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamic) จะเป็นการช้ีวดัถึงการส่งเสริมและการ
มุ่งพฒันาระบบยอ่ยขององค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ ระดบั
ของการเรียนรู้ รูปแบบของการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ (Marquardt, 2002)  

(2) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลย ี(Technology Support for Learning)  
จะเป็นการช้ีวดัถึงการเขา้ถึงขอ้มูล เก็บรักษาและประมวลผลขอ้มูลต่างๆ และการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ซ่ึงกนัและกนัอย่างอิสระและเท่าเทียมกนัทั้งภายในองคก์ารและระหว่างองคก์ารดว้ยความรวดเร็ว 
(Pedler and Boydell, 1991) 

(3) แรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation to Learn)จะเป็นการช้ีวดัถึงความสามารถ 
ขององค์การในการชกัน าให้คนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
(Ayres, 2005) 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการจดัการทรัพยากรความรู้
ของบุคคลทั้งความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ โดยความรู้ตอ้งถูกถ่ายโอนในรูปแบบท่ีบุคลากรอ่ืนๆ 
สามารถใช้ให้เ กิดประโยชน์  มี เป้าหมายเพื่อพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรู้และ
กระบวนการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจดัการความรู้  
(Perez Lopez et al., 2005) แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ 

(1) การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการ 
แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกองค์การหรือโดยการพฒันาข้ึนภายในองค์การ (Perez 
Lopez et al., 2005) เป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงความรู้ เพื่อยกระดบัผลการด าเนินงานของ
องคก์าร ไดแ้ก่ ประสบการณ์ของตนเองและประสบการณ์ของอุตสาหกรรม (Ingram and Baum, 
1997) องค์การสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยเรียนรู้ผ่านขอ้มูลยอ้นกลบัจากการศึกษา
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล ท าให้องค์การสามารถเปล่ียนแปลงความเช่ือและสามารถปรับปรุง
กิจวตัรประจ าวนัขององคก์ารใหม่ (Levitt and March, 1988) นอกจากน้ี องคก์ารยงัสามารถเรียนรู้
จากการทดลองในหลากหลายรูปแบบ (Huber, 1991) การน าความรู้ท่ีได้รับจากบุคลากรและ
องคก์ารมาใชใ้นการปฏิบติังาน  

(2) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นการท าใหค้วามรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึน 
ภายในองค์การ ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมากกว่าการใช้ความรู้ ตอ้งไดรั้บความทุ่มเท
ร่วมกนัของบุคลากรซ่ึงมีความรู้และเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้ โดยองค์การใช้ความพยายามทั้งจาก
ภายในและภายนอกในการตรวจสอบและนิยามความรู้ท่ีเหมาะสมในการสร้างความรู้ (Perez Lopez 
et al., 2005) 
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(3) การจัดเกบ็ความรู้ (Knowledge Storage) เป็นกระบวนการจดัเก็บรักษาความรู้  
ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บเอาไวใ้ชใ้นอนาคตในรูปแบบของระบบองคก์ารท่ีออกแบบข้ึนในลกัษณะ
กฎระเบียบ กระบวนการหรือระบบอยา่งอ่ืน (Perez Lopez et al., 2005) การจดัเก็บความรู้เก่ียวขอ้ง
กบัความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บรักษาการเรียนรู้ไวเ้พื่อให้บุคคลต่างๆ ในองค์การสามารถน ากลบัมา
ใชไ้ดอี้ก (Sun and Scott, 2003)  

(4) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นกระบวนการเผยแพร่ กระจาย  
หรือแบ่งปันความรู้ในระหวา่งสมาชิกขององคก์าร (Perez Lopez et al., 2005) เป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัสารสนเทศท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร  

(5) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) เป็นกระบวนการแปล 
ความหมายของความรู้ท่ีองค์การแสวงหามาได้ สมาชิกขององค์การจะแบ่งปันความรู้และหลอม
รวมมุมมองต่างๆ ของความรู้ ซ่ึงกลายเป็นความรู้ท่ีไม่ปกติธรรมดาส าหรับสมาชิก ท าให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจตรงกนั รวมทั้งก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Perez Lopez et al., 2005) 

บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate) หน่วยงานภายในองคก์าร ความสามารถส่ือสาร
ใหพ้นกังานปฏิบติังานภายใตว้ิสัยทศัน์ร่วมขององคก์าร รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ
คิดเห็นอยา่งเปิดกวา้ง (Sinkula et al., 1997; Baker and Sinkula, 1999b; Hult and Ferrell, 1997a; 
Calantone et al., 2002) แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 

(1) การเรียนรู้และแลกเปลีย่นความรู้ (Learning and Knowledge Sharing)  
หมายถึง ขอบเขตของการให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ (Sinkula et al., 
1997; Baker and Sinkula, 1999b) 

(2) การส่ือสาร (Communication) หมายถึง การประสานงานระหวา่งกนัภายใน 
องค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยทุกแผนกงานในองค์การมีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลและติดต่อส่ือสารภายในองค์การผ่านระบบการท างานโดยไม่ต้องใช้ความ
พยายามมาก (Hult and Ferrell, 1997a; Calantone et al., 2002) 

ธุรกิจโรงแรม หมายถึง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงเป็น
สถานท่ีใหบ้ริการหอ้งพกั หอ้งจดัประชุมสัมมนา หอ้งอาหาร และบริการอ่ืนๆ เพื่อเป็นแหล่งรายได้
เพื่อน ามาส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและการจดัการคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงเป็นศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อให้นกัศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งไดฝึ้ก
ปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University) หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติั มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 
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คณะกรรมการ หมายถึง ผูท่ี้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงมีบทบาทให้การให้ค  าแนะน า 
ปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานของธุรกิจ 

ผู้จัดการธุรกิจโรงแรม  หมายถึง ผูท่ี้มีบทบาทในการรับนโยบายจากผู ้บริหารสู่การ
ปฏิบติังานในธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

พนักงานธุรกิจโรงแรม  หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานในธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ทั้งพนักงานในแผนกส่วนหน้าบา้น (Front-of-the-house) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ต้องติดต่อพบปะกบัลูกค้า
โดยตรง และพนกังานในแผนกส่วนหลงับา้น (Back-of-the-house) ซ่ึงเป็นผูท่ี้สนบัสนุนให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจและปลอดภยั 

ผู้บริหารธุรกจิโรงแรมในสถาบันการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีมีประสบการณ์และมีความ 
สามารถในการบริหารจดัการธุรกิจโรงแรมในสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับ 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านการโรงแรม หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีความช านาญในการบริหารจดัการโรงแรม 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์
ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศ
ไทย โดยผูว้ิจยัได้ท าการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของต่างประเทศและในประเทศ เพื่อน ามา
พฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยั ศึกษา
เก่ียวกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ โดยระบุเส้นทาง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การ ไดแ้ก่ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Marquardt 
(2002) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพลวตัการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี และแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ ปัจจยัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ Perez Lopez et al. 
(2005) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ 
และการประยุกต์ใช้ความรู้ ปัจจยับรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate) ผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ 
Sinkula et al. (1997), Baker and Sinkula (1999b) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ 
และการส่ือสาร ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัใช้แนวคิดการ
วดัผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ของ Kaplan and Norton (1992) ใน
การวดัผลการด าเนินงาน 4 มิติ ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานดา้นการเงิน ผลการด าเนินงานดา้น
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ลูกคา้ ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน และผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต ซ่ึงแสดงไดด้งัภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
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     การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้               การส่ือสาร 

 
 
                         ผลการด าเนินงาน 

        บรรยากาศการเรียนรู้                    ดา้นการเงิน 
           พลวตัการเรียนรู้     

                        ผลการด าเนินงาน 
               ดา้นลูกคา้ 

                       การส่งเสริมการเรียนรู้             องคก์ารแห่งการเรียนรู้            ผลการด าเนินงาน 
                         ผลการด าเนินงาน 

                  ดา้นกระบวนการภายใน 
      แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
                                                การจดัการความรู้               ผลการด าเนินงาน 

                                       ดา้นการเรียนรู้และ 
          การเจริญเติบโต 

 
 

การแสวงหาความรู้            การสร้างความรู้                   การจดัเก็บความรู้                          การแบ่งปันความรู้   การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

ภาพประกอบที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 


