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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภฏัในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัในประเทศไทย และทดสอบรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงรายละเอียดน าเสนอ
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ผลการด าเนินงานขององคก์าร 
2. แนวคิดการเรียนรู้องคก์าร และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
3. ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อการด าเนินงานขององคก์าร  
4. ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชศึ้กษา  
5. ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย  

 

2.1 ผลการด าเนินงานขององค์การ 
 
 ในประเด็นของผลการด าเนินงาน ผูว้จิยัแบ่งหวัขอ้ในการน าเสนอเป็น 2 ประเด็น คือ  
1) ความหมายผลการด าเนินงาน และ 2) การวดัผลการด าเนินงานขององคก์าร 
 
 2.1.1 ความหมายของผลการด าเนินงาน 
 Burke and Litwin (1992) ให้ความหมายของผลการด าเนินงานว่า ผลลพัธ์หรือผลท่ีเป็น
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ผลลพัธ์ดงักล่าวประกอบดว้ย ความสามารถในการผลิต (Productivity) ก าไร 
(Profit) คุณภาพการบริการ (Service Quality) และความพึงพอใจของลูกคา้หรือสมาชิกองค์การ 
(Customer or Employee Satisfaction) นอกจากน้ียงัมีตวัช้ีวดัอ่ืนๆ เช่น ความปลอดภยัในการท างาน
ของสมาชิกองคก์าร การใหร้างวลัและค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรม งานท่ีมีคุณค่า สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีเหมาะสม คุณภาพชีวิตการท างาน ทั้งน้ีเพื่อรักษา จูงใจ และสร้างความผกูพนัของ
สมาชิกต่อองคก์าร (Beer and Walton, 1990) 
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 Rampsey (2008) กล่าววา่ ผลการด าเนินงาน หมายถึง การบรรลุความตอ้งการตามท่ีตั้งไว ้
ซ่ึงเกิดข้ึนจากการใชค้วามสามารถหรือทรัพยากรทั้งหลายเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ เช่นเดียวกบั Singer and 
Edmondson (2008) ท่ีกล่าววา่ ผลการด าเนินงานขององคก์ารคือการบรรลุซ่ึงเป้าหมาย โดยผลการ
ด าเนินงานขององค์การมกัจะประกอบไปดว้ยการช้ีวดัด้วยมิติต่างๆ บางมิติอาจมีความส าคญักบั
องคก์ารหน่ึงในขณะท่ีไม่มีความส าคญักบัอีกองคก์ารก็เป็นได ้
 Barrie and Wayne (1998) กล่าวถึงผลการด าเนินงานขององค์การโดยเปรียบเทียบ 2 
แนวคิดระหว่างการจดัการผลการด าเนินการขององค์การ (Performance Management) และการ
เรียนรู้องคก์าร (Organizational Learning) สรุปไดว้า่ แนวทางเพื่อการสร้างผลการด าเนินงานให้กบั
องค์การนั้นจะตอ้งตระหนักถึงการเรียนรู้ร่วมกนัตั้งแต่ระดบับุคคลจนมาสู่ระดบักลุ่มและระดบั
องค์การด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การ ด้วยการสนับสนุนให้สมาชิกองค์การเรียนรู้อย่างเปิด
กวา้ง โดยจะส่งผลให้องค์การเติบโตได้ในระยะยาวมากกว่าแนวทางของการจัดการผลการ
ด าเนินงานขององคก์ารท่ีพยายามจดักรอบองคก์ารอยา่งเคร่งครัดและใชล้กัษณะของค าสั่งมากกว่า
ความร่วมมือ 
 ในอดีต ผลการด าเนินงานขององค์การนิยมวดัผลตอบแทนจากสินทรัพย ์การเติบโตของ
ยอดขาย ความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่ (Narver and Slater, 1990; Slater and Narver, 1995) ส่วน
แบ่งทางการตลาด ผลการด าเนินงานในภาพรวม (Jaworski and Kohli, 1993) การลดความผิดพลาด
ในการท างาน มาตรฐานในกระบวนการท างาน เพื่อลดตน้ทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
(Majchrzak, 1988) อย่างไรก็ตาม Baker and Sinkula (1999) ไดร้ะบุว่า ผลการด าเนินงานของ
องค์การขา้งตน้สะทอ้นนัยส าคญัต่างๆ ในการวดัความส าเร็จขององค์การ อาทิ ความส าเร็จของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่สะทอ้นถึงความสามารถในการปรับตวัขององค์การท่ีสามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ ทั้งน้ี หากพิจารณาผลการด าเนินงานขา้งตน้จะพบวา่เป็น
ผลการด าเนินงานในเชิงเศรษฐกิจและมองในมุมมองท่ีแคบ รวมถึงละเลยคุณค่าอ่ืนๆ ในการวดัผล
การด าเนินงาน อาทิ ความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการปฏิบติังาน (Brewer and Selden, 2000) 
และการมองผลการปฏิบติังานในมุมมองท่ีแคบดงักล่าว อาจน าไปสู่การสร้างบทสรุปท่ีผิดพลาด
เก่ียวกบัประสิทธิผลขององคก์ารได ้(Kaplan and Norton, 1992) 
 

2.1.2 การวดัผลการด าเนินงานขององค์การ 
การวดัผลการด าเนินงานขององค์การสามารถแบ่งระดบัการวดัผลออกเป็นหลายประเภท 

เช่น การวดัผลการด าเนินงานภายใน/ภายนอกองคก์าร (Brewer and Selden, 2000) หรือการวดัผล
การด าเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) เป็นตน้ 
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นกัวิชาการได้พฒันาเทคนิคในการวดัผลการด าเนินงานขององค์การ เช่น การวดัผลการ
ปฎิบติังานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorcard: BSC) พฒันาโดย Robert Kaplan จาก Harvard 
Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative (Kaplan and Norton, 
1992) ซ่ึงได้มีการศึกษาและส ารวจเก่ียวกบัสาเหตุของการท่ีตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบกบัปัญหาวิกฤติ เม่ือปี ค.ศ. 1987 นอกจากน้ียงัพบวา่องคก์ารส่วนใหญ่นิยมใชใ้นการวดัผล
การด าเนินงานทางดา้นการเงินเป็นหลกัในการประเมินผลการด าเนินงานขององคก์าร  

Robert Kaplan และ David Norton ไดเ้ขียนบทความ  “The Balanced Scorecard Measures 
that Drive Performance” และไดมี้การตีพิมพใ์นวารสาร Harvar Business Review ในปี ค.ศ. 1992 
โดยน าเสนอแนวคิดการวดัผลการด าเนินงานขององค์การเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล
การด าเนินงานซ่ึงไม่เพียงแต่วดัผลการด าเนินงานทางการเงิน (Financial Perspectives) เท่านั้น แต่
ยงัครอบคลุมการวดัผลการด าเนินงานท่ีไม่ใช่การเงิน (Non-Financial Perspectives) ดว้ย เช่น ความ
พึงพอใจของลูกคา้ กระบวนการภายในของธุรกิจ วตัถุประสงค์ของการวดัผลการปฏิบติังานแบบ
ดุลยภาพก็เพื่อให้ผูบ้ริหารองค์การไดรั้บรู้ถึงจุดอ่อนและความไม่ชดัเจนของการบริหารงานท่ีผา่น
มา การวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพจะช่วยในการก าหนดกลยทุธ์การจดัการองคก์ารไดช้ดัเจน 
โดยดูจากผลของการวดัค่าจากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุกๆ ดา้นมากกว่าท่ีจะใชมุ้มมอง
ด้านการเงินเพียงด้านเดียว ทั้งน้ี การน าการวดัผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพมาใช้จะท าให้
ผูบ้ริหารมองเห็นภาพองคก์ารชดัเจนยิง่ข้ึน 

การวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพ คือ ระบบการบริหารงานและประเมินผลทัว่ทั้ ง
องคก์าร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวดัผลเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการก าหนดวิสัยทศัน์และแผน
กลยุทธ์แลว้แปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององคก์าร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย
งานและแต่ละบุคคล ระบบของการวดัผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพจะเป็นการจัดหาแนว
ทางแกไ้ขและปรับปรุงการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการท างานภายใน
องคก์าร และผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร น ามาปรับปรุงในการสร้างกลยุทธ์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี เม่ือองคก์ารไดป้รับเปล่ียนเขา้สู่การวดัผลการปฏิบติังานแบบ
ดุลยภาพเตม็ระบบแลว้จะช่วยปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ขององคก์ารจากระบบ “การท างานตามค าสั่ง
หรือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้สืบทอดกนัมา” ไปสู่ระบบ “การร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวขององค์การ” แนวคิดใน
เร่ืองการวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพกลายเป็นท่ีนิยมและใชก้นัอยา่งแพร่หลายในธุรกิจต่างๆ  
และเป็นเคร่ืองมือท่ีประสบความส าเร็จในการวดัผลการด าเนินงาน (Yang, Cheng & Yang, 2005)   

Kaplan and Norton (1992) เสนอแนวคิดพื้นฐานของการวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพ
ท่ีกระชบัและครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง ไดแ้ก่  
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1) มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองท่ีจะตอบค าถามว่า “เพื่อให้
บรรลุความส าเร็จดา้นการเงิน เราจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างไร” ตวัช้ีวดัท่ีนิยมใช้ของมุมมองดา้น
การเงิน เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment: ROI) มูลค่าผูถื้อหุ้น (Shareholder  
Value) ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) การเพิ่มข้ึนของรายได ้(Revenue Growth) 
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (Cost per Unit) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added) เป็นตน้ 
(Kaplan and Norton, 1992; Kaplan and Norton, 2001; Kaplan and Norton, 2004a) 

2) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) เป็นมุมมองท่ีจะตอบค าถามวา่  “ลูกคา้มอง
เราอยา่งไร” โดยธุรกิจจะตอ้งสามารถน าเสนอคุณค่าท่ีลูกคา้เป้าหมายตอ้งการ (Value proposition) 
และตวัวดัผลมุมมองดา้นลูกคา้จะตอ้งมีการคดัเลือกเป็นอยา่งดีเพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของลูกคา้ท่ี
มีต่อธุรกิจ ตวัวดัท่ีส าคญั เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) การเพิ่มข้ึนของ
ลูกคา้ใหม่ (Customer Acquisition) การรักษาลูกคา้เก่า (Customer Retention) ความสามารถในการ
ท าก าไรจากลูกคา้ (Customer Profitability) เป็นตน้ (Kaplan and Norton, 1992; Kaplan and Norton, 
1996; Kaplan and Norton, 2001; Kaplan and Norton, 2004a) 

3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Business Perspective) เป็นมุมมองท่ีจะตอบ
ค าถามว่า “เพื่อให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ ธุรกิจตอ้งมีการพิจารณาวา่อะไรคือกระบวนการภายในท่ี
ส าคญัหรือท่ีเป็นเลิศท่ีจะช่วยท าใหธุ้รกิจสามารถน าเสนอคุณค่าหรือบรรลุความตอ้งการของลูกคา้” 
โดยกระบวนการท่ีส าคญัภายในธุรกิจนั้น ท าให้ธุรกิจสามารถน าส่งคุณค่าท่ีลูกคา้เป้าหมายตอ้งการ 
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูถื้อหุ้น ดงันั้น กระบวนการภายในดงักล่าวมีผลกระทบ
อยา่งมากต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และการบรรลุผลส าเร็จต่อวตัถุประสงคท์างการเงินของธุรกิจ  
ตวัวดัท่ีส าคญัของมุมมองดา้นกระบวนการภายใน เช่น คุณภาพ (Quality)  ผลิตภาพ  (Productivity)  
ระยะเวลาในการผลิตสินคา้และบริการ (Response Time) ตน้ทุน (Cost) การท่ีจะท าให้ธุรกิจมี
กระบวนการภายในท่ีดีข้ึนคือการท่ีธุรกิจมีการลงทุนเก่ียวกบัการวจิยัและการพฒันากระบวนการใน
การผลิตเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กบัลูกคา้ เป็นตน้ (Kaplan and Norton, 1992; Kaplan and 
Norton, 1996; Kaplan and Norton, 2001; Kaplan and Norton, 2004a) 

4) มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) เป็น
มุมมองท่ีจะตอบค าถามว่า “เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ของธุรกิจ ธุรกิจสามารถท่ีจะเรียนรู้และพฒันา
เพื่อสร้างคุณค่าอย่างต่อเน่ืองไดอ้ยา่งไร” การท่ีธุรกิจจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตมุ้มมอง
ทางด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการภายใน ธุรกิจจะต้องมีการมุ่งเน้นการพฒันา
ปัจจยัพื้นฐาน 3 ดา้นหลกั คือ 1) ดา้นทรัพยากรภายในธุรกิจ (Human Capital) ตวัวดัไดแ้ก่ ความพึง
พอใจของพนักงาน อตัราการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน ทกัษะของ
พนกังาน ความสามารถของพนกังาน ความรู้ของพนกังาน 2) ดา้นระบบขอ้มูลสารสนเทศ  
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(Information Capital) ตวัวดัได้แก่ ความทนัสมยัของขอ้มูล (วดัท่ีเวลาในการให้ขอ้มูล) ความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล  3) ดา้นองคก์าร (Organization Capital) ตวัวดัไดแ้ก่ วฒันธรรมธุรกิจ ภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหาร ระบบการจูงใจพนักงานและโครงสร้างของธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สามารถกระตุน้พนกังานในธุรกิจทุ่มเทความพยายามให้กบัธุรกิจ ซ่ึงปัจจยัพื้นฐาน 3 ดา้นหลกัจะ
ช่วยสนบัสนุนการสร้างคุณค่าให้กบักระบวนการภายในของธุรกิจ  (Kaplan and Norton, 1992; 
Kaplan and Norton, 1996; Kaplan and Norton, 2001; Kaplan and Norton, 2004a; Kaplan and 
Norton, 2004b) ดงัภาพประกอบท่ี 2 แสดงมิติในการประเมินแบบการวดัผลการปฏิบติังานแบบ
ดุลยภาพ 

 
มุมมองดา้นการเงิน 

 “เพื่อใหบ้รรลคุวามส าเร็จดา้นการเงิน  
เราจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งไร” 

 
 

มุมมองดา้นลูกคา้  วสัิยทัศน์        มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
“ลูกคา้มองเราอยา่งไร”    และกลยุทธ์      “ธุรกิจตอ้งพิจารณากระบวนการภายใน 

ท่ีท าใหธุ้รกิจน าเสนอคุณค่า 
           หรือบรรลุความตอ้งการของลูกคา้”   

 
มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 

“เพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศันข์องธุรกิจ  
ธุรกิจสามารถท่ีจะเรียนรู้และพฒันา 

เพ่ือสร้างคุณค่าอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งไร” 

 
ภาพประกอบที ่2  มิติในการประเมินแบบการวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพ (BSC) 
ทีม่า: Kaplan and Norton, 1992. 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพ
ของ Kaplan and Norton (1992) ท่ีไดก้  าหนดแนวทางการวดัผลการด าเนินงาน 4 มุมมอง คือ (1) 
มุมมองด้านการเงิน (Finalcial Perspective) (2) มุมมองด้านลูกคา้ (Customer Perspective) (3) 
มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Business Perspective) และ (4) มุมมองดา้นการเรียนรู้
และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) มาใชเ้ป็นแนวคิดและทฤษฏีในการศึกษา
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รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลยั
ราชภฏัในประเทศไทย เน่ืองจากการวดัผลการด าเนินงานตามแนวคิดการประเมินผลการปฏิบติังาน
แบบดุลยภาพ เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีดีมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงได้
ประยุกตใ์ชแ้นวคิดการประเมินผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพของ Kaplan and Norton (1992) มา
ใชว้ดัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงมาตรวดัผลการด าเนินงานตามแนวคิดการประเมินผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพและแหล่งอา้งอิง 

อ้างองิ 
(ช่ือผู้วจิยั/ ปีค.ศ.) 

มาตรวัดผลการด าเนินงานตามแนวคดิดุลยภาพการบริหาร 

ด้านการเงิน         ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน 
ด้านการเรียนรู้                             

และการเจริญเติบโต 
PRO 
FIT 

SAL
GRO 

MAR
SHA 

ROI ROE ROA 
CUS 
 SAT 

NPS  EDC ORC   

Narver and Slater (1990) 
Jaworski and Kohli (1993) 

 
 

               
 

 
 

 
 

  

Slater and Narver (1995)                     
Baker and Sinkular (1999)                     

Albert (2006) 
Isobe, Makino and  

Montgomery (2008) 

  
 

          
 

 
 

       

Iseri-Say, Toker and 
 Kantur (2008) 

                    

Albors, Hervas, Marquez and 
Martinez-Fernandez (2008) 

                    

Lin, Liang, Xu, Li& Xie (2008)                     
Rhodes, Hung, Lok, Lien and                     

Wu (2008)                     
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ค าอธิบาย:  
Profitability:  PROFIT  =   ความสามารถในการท าก าไร         
Sales Growth:  SALGRO  =  การเติบโตของยอดขาย         
Market Share:  MARSHA  =  ส่วนแบ่งทางการตลาด        
Return on Investment :  ROI  =  ผลตอบแทนจากการลงทุน 
Return on Equity:  ROE  =  ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
Return on Assets: ROA = ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
Customer Satisfaction:  CUSSAT  =  ความพึงพอใจของลูกคา้   
New Product Success: NPS = ความส าเร็จของผลิตภณัฑใ์หม่   
Organizational Commitment: ORC =   ความผกูพนัต่อองคก์าร 
Esprit de Corps: EDC = ความสามคัคีของสมาชิกในองคก์าร 
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2.2 แนวคดิการเรียนรู้องค์การ 
 
 หนงัสือช่ือ Organizational Learning : A Theory of Action Perspective เขียนโดย Argyris 
and Schon (1978) ถือวา่มีส่วนส าคญัต่อแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ขององคก์ารเป็นอยา่งมาก แนวคิด
เร่ืองการเรียนรู้องคก์ารรวมถึงแนวคิดเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดรั้บความสนใจอยา่งจริงจงัจาก
นกัวชิาการช่วงปี ค.ศ. 1990s  พิจารณาจากจ านวนบทความในหนงัสือ/เอกสาร/ต าราท่ีเขียนเก่ียวกบั
การเรียนรู้ขององคก์าร และกรณีศึกษา (Rebelo and Gomes, 2008) แนวคิดท่ีส าคญัเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ขององคก์าร มีดงัน้ี 
 
 ความหมายการเรียนรู้ขององค์การ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม การเรียนรู้ขององคก์ารมีความหมาย ดงัน้ี 
 Argyris and Schon (1978) กล่าววา่ การเรียนรู้ขององคก์าร หมายถึง กระบวนการท่ีสมาชิก
ขององค์การมีการตรวจหาขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องและท าการปรับปรุงแกไ้ขโดยการปรับใช้
ทฤษฎีองค์การในการกระท า และน าผลท่ีได้จากการสืบสวนหาความจริงไปบูรณาการไวใ้น
แผนงานและวสิัยทศัน์ขององคก์าร 
 Senge (1990) กล่าววา่ การเรียนรู้ขององคก์าร หมายถึง กระบวนการซ่ึงผูบ้ริหารพยายาม
ปรับปรุงพฒันาความปรารถนาและความสามารถของสมาชิกองค์การเพื่อเขา้ใจและเพื่อบริหาร
องค์การรวมทั้งสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงสามารถท าการตดัสินใจท่ีท าให้เกิด
การเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของประสิทธิผลองคก์าร 
 McGill et al. (1992) กล่าววา่ การเรียนรู้ขององคก์าร หมายถึง ความสามารถขององคก์าร
ในการรู้แจง้และเขา้ใจจากประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการทดลอง การสังเกต การวิเคราะห์ และความเต็ม
ใจท่ีจะตรวจสอบทั้งความส าเร็จและความลม้เหลว 

Robinson et al. (1997) กล่าวว่า การเรียนรู้ขององค์การ หมายถึง กระบวนการท่ีกระท า
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อปรับโครงสร้างกรอบแนวคิดซ่ึงก าหนดกรอบการตดัสินใจและการกระท าทุกชนิด 

Jones (2000) กล่าววา่ การเรียนรู้ขององคก์าร หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารพยายามเพิ่ม
ความสามารถของพนกังานเพื่อใหเ้ขา้ใจและบริหารองคก์ารรวมถึงทรัพยากรขององคก์ารให้ดียิ่งข้ึน 
เพื่อยอมรับการตดัสินใจท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานขององคก์ารเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  Crossan and Berdrow (2003) กล่าววา่ การเรียนรู้ขององคก์าร หมายถึง กระบวนการท่ี
เก่ียวกบัขอ้งกบัการส ารวจ ตรวจคน้ และการแกไ้ขปัญหาขององคก์าร 

Perez Lopez et al. (2005) กล่าววา่ การเรียนรู้ขององคก์าร หมายถึง กระบวนการท่ีเป็น
พลวตัเก่ียวกับการสร้าง การแสวงหา และการบูรณาการความรู้ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการพฒันา
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ทรัพยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) ซ่ึงสนับสนุนต่อการท าให้ผลการ
ด าเนินงานขององคก์ารดีข้ึน 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ขององค์การ หมายถึง การพฒันาความรู้และความสามารถ
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีมีอยู่ภายในองค์การ โดยผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้จากภายใน
และภายนอกองค์การ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการท างานขององค์การ ซ่ึงท าให้กระบวนการท างานขององค์การเป็นไปในเชิงรุก 
(Proactive) มากกวา่เป็นไปในเชิงรับ (Reactive) 

 
ระดับการเรียนรู้ในองค์กร 
Nonaka and Takeuchi (1995) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักระบวนการสร้างความรู้ในองคก์รธุรกิจ

ของญ่ีปุ่นว่าเป็นเหมือนขดลวด (Spiral) ซ่ึงแกว่งไปมาอยู่ระหว่างความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) กบัความรู้ท่ีไม่ชดัแจง้ (Tacit Knowledge) การเรียนรู้จะเคล่ือนตวัไปขา้งหนา้และถอย
หลงัในระดบัต่างๆ ภายในองคก์าร กระบวนการสร้างความรู้ขององคก์ารในบริบทของการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นตวัอยา่งเก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กนัแบบต่างๆ ของบุคคลท่ีมาจากภูมิหลงัและ
กรอบแนวคิดหรือวิธีการคิดท่ีแตกต่างกนั Crossan et al. (1994) เน้นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
พิจารณาทั้ งกระบวนการและระดับการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์การ กระบวนการเรียนรู้ 4 
กระบวนการต่อไปน้ีคือ การเรียนรู้เองตามสัญชาตญาณ (Intuiting) การตีความหมาย (Interpreting) 
การบูรณาการ (Integrating) และการพฒันาให้เป็นขนบธรรมเนียมขององคก์าร (Institutionalizing) 
เรียกวา่กระบวนการ 4Is  จะเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร ตามล าดบั โดย
ท่ีการเรียนรู้เองตามสัญชาตญาณและการตีความหมายเกิดข้ึนในระดบับุคคล การตีความหมายและ
การบูรณาการเกิดข้ึนในระดบักลุ่ม ส่วนการบูรณาการและการพฒันาให้เกิดขนบธรรมเนียมของ
องคก์ารเกิดข้ึนในระดบัองคก์าร ดงัภาพประกอบท่ี 3 แสดงกระบวนการสร้างความรู้ในองคก์าร 
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ภาพประกอบที ่3  แสดงกระบวนการสร้างความรู้ในองคก์าร 
ทีม่า : Nonaka and Takeuchi (1995) 

  
การเรียนรู้ระดบัองค์การเกิดข้ึนเม่ือการเรียนรู้เกิดข้ึนในระดบับุคคลหรือเกิดข้ึนในระดบั

กลุ่มแลว้ถูกถอดรหัสหรือสร้างให้เป็นหลกัฐานหรือขนบธรรมเนียมภายในองคก์าร (Argyris and 
Schon, 1978) การเรียนรู้ของกลุ่มมี 2 บทบาท คือ กระจายความรู้และสร้างความเขา้ใจตรงกนัเพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อการตีความหมายของสารสนเทศ (Crossan et al., 1994) การเรียนรู้ของกลุ่ม
มุ่งเน้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมเก่ียวกบัการเรียนรู้ การร่วมกนัสืบสวนหาความจริง การตีความ
ร่วมกนัและการท าให้เกิดความรู้แจง้ร่วมกนั (Robinson et al., 1997) ส่วนการเรียนรู้ระดบัองคก์าร
จะมุ่งเนน้การสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล 
การเรียนรู้ของกลุ่ม และการเรียนรู้ของระบบต่างๆ พร้อมทั้งพฒันาให้เป็นโครงสร้างองคก์ารและ
วฒันธรรมท่ีสนบัสนุนต่อการเรียนรู้ขององคก์าร (Popper and Lipshitz, 1998; Teare and Dealtry, 
1998) 
 การเรียนรู้เพื่อการปรับตวัจะเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ในระดบักลุ่ม และในระดบัองคก์าร 
(Driver, 2001) การเรียนรู้เพื่อการปรับตวัในระดบับุคคล หมายถึง กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั
งานท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนัในระหวา่งท่ีขอ้ตกลงยงัไม่มีปัญหาและในระหวา่งใชค้วามรู้ท่ีมีอยูโ่ดย
ยงัไม่มีการพฒันาความรู้ใหม่ข้ึนมา ส่วนการเรียนรู้เพื่อปรับตวัในระดับองค์การส่วนใหญ่จะ
หมายถึงการแสวงหาหรือการสร้างความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ และการใช้ความรู้ท่ีองค์ก ารได้
พฒันาข้ึนมาแลว้ แต่สาระส าคญัคือการเรียนรู้เพื่อการปรับตวัในระดบับุคคลและในระดบัองคก์าร
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จะตอ้งกระท าโดยมีการประยุกต์ใช้และมีการจดัการความรู้ท่ีมีอยู่  การเรียนรู้เพื่อการปรับตวัจะ
น าไปสู่การท าใหเ้กิดผลการด าเนินงานและมีการประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้  
 ภายใตก้ระบวนการเรียนรู้ องคก์ารจะท าการคน้หาและตรวจจบัปัญหาขอ้บกพร่อง ทีมงาน
ต่างๆ ขององค์การจะพฒันาตนเองโดยการหลอมรวมสมาชิกให้เป็นหน่ึงเดียวโดยใช้วิสัยทศัน์ 
สมาชิกแต่ละคนของทีมซ่ึงผ่านการเรียนรู้มาอย่างต่อเน่ืองจะน าความรู้ ความเขา้ใจ และการหยัง่
เห็นไปประยุกต์ใช้ในการท างาน (Friedman, 2002) การเรียนรู้ขององค์การไม่ไดเ้กิดข้ึนในระดบั
องค์การเท่านั้น แต่ยงัเกิดข้ึนในระดบับุคคล และระดบักลุ่มบุคคล (ระดบัทีม) ภายในองคก์ารดว้ย 
(Dutta and Crossan, 2005) การเรียนรู้ขององค์การเป็นค าท่ีอธิบายให้เขา้ใจว่าองค์การมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งไร โดยเฉพาะในมุมมองของวฒันธรรมองคก์าร จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งเขา้ใจ
ว่าองค์การเรียนรู้อย่างไรและมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร (Chen, 2007) เน่ืองจากการเรียนรู้ของ
องคก์ารมีความส าคญัต่อความอยูร่อดและความส าเร็จขององคก์าร ผูบ้ริหารและนกัการศึกษาจึงเนน้
ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การให้ดียิ่งข้ึน (Nonaka and 
Takeuchi, 1995) ความอยูร่อดขององคก์ารในระยะยาวจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการสร้างความรู้
ใหม่ๆ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มขององค์การ ความสามารถในการเรียนรู้
ขององค์การจะเป็นแหล่งท่ีมาของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัซ่ึงจะน าไปสู่การยกระดบัผลการ
ด าเนินงานขององคก์าร (Loon Hoe, 2008) มีประเด็นส าคญัอีกประเด็นหน่ึงเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
องคก์รคือความแตกต่างระหวา่งมุมมองเก่ียวกบัการเรียนรู้ขององคก์าร 2 มุมมอง ไดแ้ก่ การเรียนรู้
ขององคก์ารในมุมมองของตลาด และการเรียนรู้ขององคก์ารบนพื้นฐานของการตลาด  มุมมองแบบ
แรกเป็นมุมมองท่ีเน้นวฒันธรรมขององค์การซ่ึงปรากฎในกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ เป็น
มุมมองจากบนสู่ล่างและเป็นมุมมองท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระดบั
การใหค้วามสนใจต่อความตอ้งการของลูกคา้และกลยุทธ์ของคู่แข่งขนั (Paul, 2005) การเรียนรู้ของ
องค์การในมุมมองตลาดเก่ียวขอ้งกับการมุ่งเน้นลูกค้าซ่ึงมีผลท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของผลการ
ด าเนินงานขององคก์าร (Baker and Sinkula, 2002) ส่วนการเรียนรู้ขององค์การบนพื้นฐานของ
การตลาด เน้นกิจกรรมการบริหารด้านการตลาดภายในบริบทหน้าท่ีด้านการตลาด (Akimova, 
2000) 
 
 กระบวนการเรียนรู้ขององค์กร 
 นกัวิชาการและนกัวิจยัไดศึ้กษากระบวนการเก่ียวกบัการเรียนรู้ขององค์การเพื่อท่ีจะระบุ
องคป์ระกอบของการเรียนรู้ (Huber, 1991; Day, 1994; Nevis et al., 1995; Crossan et al., 1999; 
Winter, 2000) อาจกล่าวไดว้า่ Huber (1991) คือผูท่ี้วางรากฐานเก่ียวกบัการก าหนดแบบจ าลองของ
การเรียนรู้ในองค์กร Huber ระบุว่ากระบวนการเรียนรู้ขององค์กรมี 4 มิติ แต่ละมิติมีลกัษณะท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
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 1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกองคก์ารหรือโดยการพฒันาข้ึนภายในองคก์าร (Perez Lopez et al., 
2005) เป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงความรู้ องค์การสามารถเรียนรู้จากแหล่งประสบการณ์ 2 
แหล่ง เพื่อยกระดบัผลการด าเนินงานขององคก์าร ไดแ้ก่ ประสบการณ์ของตนเองและประสบการณ์
ขององคก์าร (Ingram and Baum, 1997) องคก์ารสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยเรียนรู้ผา่น
ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล ท าใหอ้งคก์ารสามารถเปล่ียนแปลงความ
เช่ือและสามารถปรับปรุงกิจวตัรประจ าวนัขององคก์ารใหม่ (Levitt and March, 1988) นอกจากน้ี 
องคก์ารยงัสามารถเรียนรู้จากการทดลองในหลากหลายรูปแบบ (Huber, 1991) ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บ
ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  าเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท ากบัผลลพัธ์ของการ
กระท า Bierly III et al., (2000) ไดก้ล่าวอา้งค าพูดของ Huber (1991), Mutsusik and Hill (1998), 
Harmel (1991) และ Powell et al., (1996) วา่ การไดม้าซ่ึงความรู้ไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายส าหรับองคก์าร
ใดๆ ความรู้อาจไดรั้บการถ่ายโอนมาจากแหล่งภายนอกในรูปแบบของพนกังานใหม่ การแสวงหา 
การสร้างพนัธมิตร หรือการรวมกนัระหวา่งองคก์รตั้งแต่ 2 องคก์ารข้ึนไป ความรู้อาจสร้างหรือถ่าย
โอนจากภายในองคก์าร  
 2. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution) เป็นกระบวนการเผยแพร่ กระจาย หรือ
แบ่งปันความรู้ในระหวา่งสมาชิกขององคก์าร (Perez Lopez et al., 2005) เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัสารสนเทศท่ีได้มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ อย่างไรก็ตาม มี
ปัจจยัส าคญั 3 ประการท่ีส่งผลกระทบต่อการเผยแพร่ความรู้ในองค์การ ได้แก่ เส้นทางเดินของ
ความรู้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจวา่ใครควรไดรั้บความรู้ ความล่าชา้ของการเผยแพร่ความรู้ ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการไดรั้บความรู้ทนัเวลา และการบิดเบือนความรู้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความถูกตอ้ง
แม่นย  าของความหมายของส่ิงท่ีท าการส่ือสาร ปัจจยัเหล่าน้ีคือปริมาณงาน สถานะของอ านาจ ความ
เก่ียวขอ้งกันของความรู้ ความถ่ีในการมีปฏิสัมพนัธ์กนั ผลลัพธ์ท่ีคาดหวงั และต้นทุนของการ
เผยแพร่ความรู้ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ความรู้ เส้นทางเดินของความรู้ ความล่าช้าใน
การเผยแพร่ความรู้ และการบิดเบือนความรู้ (Daft and Huber, 1987) 
 3. การตีความหมายของความรู้ (Knowledge Interpretation) เป็นกระบวนการแปล
ความหมายของความรู้ท่ีองคก์ารแสวงหามาได ้สมาชิกขององคก์ารแต่ละคนจะแบ่งปันความรู้และ
หลอมรวมมุมมองต่างๆ ของความรู้ ซ่ึงกลายเป็นความรู้ท่ีไม่ปกติธรรมดาส าหรับสมาชิก ท าให้เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจตรงกนั รวมทั้งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Perez Lopez et al., 
2005) การตีความหมายของความรู้ เป็นกระบวนการเก่ียวกับการแปลงเหตุการณ์ การพฒันา
แบบจ าลองเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ การถอดเอาความหมายออกมา และเป็นกระบวนการเก่ียวกบัการ
สรุปกรอบแนวคิด (Weick and Daft, 1984) โดยท่ีเหตุการณ์จะถูกแปลงให้เป็นเร่ืองราว กระบวน
ทศัน์ และกรอบแนวคิดส าหรับการตีความหมาย (Levitt and March, 1988) ความเขา้ใจท่ีชดัแจง้จะ
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ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาเพื่อปรับปรุงทกัษะ กิจวตัรประจ าวนั ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 
การเปล่ียนแปลงบรรทดัฐานและขอ้ตกลง (Argyris, 1995) 
 4. การจดัเก็บความรู้ขององคก์าร (Organizational Memory) เป็นกระบวนการจดัเก็บรักษา
ความรู้ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บเอาไวใ้ช้ในอนาคตในรูปแบบของระบบองคก์ารท่ีออกแบบข้ึนใน
ลกัษณะกฎระเบียบ กระบวนการหรือระบบอยา่งอ่ืน (Perez Lopez et al., 2005) การจดัเก็บความรู้
เก่ียวขอ้งกบัความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บรักษาการเรียนรู้ไวเ้พื่อให้บุคคลต่างๆ ในองคก์ารสามารถน า
กลบัมาใชไ้ดอี้ก (Sun and Scott, 2003) องคก์ารไม่มีสมอง แต่มีระบบความรู้และการจดัเก็บความรู้ 
โดยท่ีสมาชิกขององคก์ารแต่ละคนจะพฒันาบุคลิกภาพ นิสัย และความเช่ือของตนตลอดเวลา ส่วน
องค์การก็พฒันาการมองโลกและความเช่ือ สมาชิกแต่ละคนเขา้มาในองค์การแลว้ก็ออกไป ภาวะ
ผูน้ ามีการเปล่ียนแปลง แต่ความทรงจ าขององคก์ารจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งพฤติกรรม แผนท่ีทางจิตใจ 
บรรทดัฐานและค่านิยมไวต้ลอดเวลา (Hedberg, 1981) ความทรงจ าขององค์การแสดงให้เห็นถึง
เร่ืองราวเก่ียวกบัความรู้ด ารงอยู่ในองค์การอย่างไร ความทรงจ าขององค์การจะฝังลึกอยู่ในทุกๆ 
ส่วน เช่น ท าเลท่ีตั้งทางกายภาพ ขั้นตอนการด าเนินงาน บุคคล กฎระเบียบ และวฒันธรรม (Hong, 
1999) 
 การเรียนรู้ขององค์การทั้ง 4 มิติ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ระดบั ได้แก่ การเรียนรู้ระดบั
บุคคล การเรียนรู้ระดบักลุ่ม และการเรียนรู้ระดบัองคก์าร โดยท่ีการแสวงหาความรู้เป็นการเรียนรู้
ระดบับุคคล การเผยแพร่ความรู้และการตีความหมายของความรู้เป็นการเรียนรู้ระดบักลุ่ม ส่วนการ
จดัเก็บรักษาความรู้ขององคก์ารเป็นการเรียนรู้ระดบัองคก์าร (Sun and Scott, 2003) 
 Neilson (1997) กล่าววา่ การเรียนรู้ขององคก์ารเป็นกระบวนการท่ีกระท าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Acquisition) และการแปลงความรู้ (Transformaiton) ส่วน Skerlavaj et al. (2007) กล่าวว่า การ
เรียนรู้ขององค์การประกอบด้วย กิจกรรมการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) การ
ตีความหมายของความรู้ (Information Interpretation) และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความรู้ 
(Behavioral and Cognitive Changes) 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ขององคก์ารคือ การท าใหค้วามรู้และทกัษะของบุคคลเพิ่มข้ึน ซ่ึง
จะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของประสิทธิผลองคก์าร แหล่งท่ีมาของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน
คือการเรียนรู้ (Senge, 1990) การเรียนรู้ขององค์การประกอบดว้ย กระบวนการและกิจกรรมท่ี
น าไปสู่การสร้างความรู้ (Production of Knowledge) และการเผยแพร่ความรู้ (Dissemination of 
Knowledge) ในองคก์าร (Huber, 1991) การเรียนรู้ขององคก์ารน าไปสู่การมีความรู้ขององคก์ารซ่ึง
องค์การจดัเก็บไว ้การมีความรู้ขององค์การน าไปสู่การกระท าขององค์การ และการกระท าของ
องคก์ารน าไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Haney, 2003) 
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Bierly III et al. (2000) ไดเ้สนอกรอบแนวคิดท่ีมีประโยชน์ต่อการจดัการเชิงกลยุทธ์
เก่ียวกับการเรียนรู้ขององค์การ โดยแสดงความแตกต่างระหว่างข้อมูล (Data) สารสนเทศ 
(Information) ความรู้ (Knowledge) และปัญญา (Wisdom) โดยกล่าววา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
เก่ียวกบัการเช่ือมโยง การขยายความ และการปรับปรุงพฒันาขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา 
ขอ้มูล หมายถึง ขอ้เท็จจริงท่ียงัไม่ไดผ้า่นการแปรรูป การไดรั้บขอ้มูลแสดงถึงการจดจ าขอ้เท็จจริง
ต่างๆ ได้ ดังนั้ นการเรียนรู้เก่ียวกับข้อมูลจึงเป็นกระบวนการเก่ียวกับการสะสมข้อเท็จจริง 
สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีผา่นการแปรรูปแลว้ และมีสถานะเป็นความจริงเท่านั้น สารสนเทศจึง
เป็นส่ิงท่ีมีความหมาย มีคุณค่า และมีประโยชน์ การไดรั้บสารสนเทศแสดงถึงการมีความเขา้ใจ 
ดงันั้นการเรียนรู้เก่ียวกบัสารสนเทศจึงเป็นกระบวนการเก่ียวกบัการน าข้อมูลมาแปรรูปเพื่อให้
ขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจในเชิงนโยบาย และต่อการท างานใน
ชีวิตประจ าวนั ความรู้ หมายถึง การมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนและแน่นอนเก่ียวกบัสารสนเทศ และ
รูปแบบความสัมพนัธ์ของสารสนเทศ ความรู้เก่ียวขอ้งกบัความช านาญ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีลึกซ้ึงมาก
ข้ึน และเก่ียวขอ้งกบัความรอบรู้ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้มากข้ึน การมีความรู้แสดงถึงการมีทกัษะใน
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ดงันั้น การเรียนรู้ในขั้นตอนน้ีจึงเป็นกระบวนการเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์สารสนเทศ ส่วนปัญญา เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการเลือกและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงท าให้บุคคลและองค์การประสบ
ความส าเร็จ ดงัตารางท่ี 2 แสดงความแตกต่างระหวา่งขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา 
 

ตารางที ่2  ความแตกต่างระหวา่งขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา 
 

ระดบั ค านิยาม กระบวนการเรียนรู้ ผลลพัธ์ 
ขอ้มูล  
(Data) 

Raw facts Accumulating truths Memorization 
(data bank) 

สารสนเทศ 
(Information) 

Meaningful, useful data Giving form and 
functionality 

Comprehension 
(information bank) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

Clear understanding of 
information 

Analysis and synthesis Understanding 
(knowledge bank) 

ปัญญา 
(Wisdom) 

Using knowledge to establish 
and achieve goals 

Discerning judgments 
and taking appropriate 
action 

Better living/success 
(wisdom bank) 

ทีม่า : Bierly III et al. (2000) 
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 การเรียนรู้ขององค์การ เป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตั ประกอบด้วยการสร้าง
ความรู้ การแสวงหาความรู้ และการบูรณาการความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทรัพยากรและ
ความสามารถขององคก์ารให้สนบัสนุนต่อการยกระดบัผลการด าเนินงานขององค์การ การเรียนรู้
ขององค์การท าให้เกิดความเช่ือมโยงกนัระหว่างองค์การกบัสภาพแวดลอ้ม ท าให้องค์การมีพฤติ
กรรมการบริหารองค์การในเชิงรุก (Proactive) มากกว่ามีพฤติกรรมการบริหารองคก์ารในเชิงรับ 
(Reactive) ดงันั้น องค์การท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้จึงมีความสามารถในการปรับร้ือโครงสร้างของ
องค์การ และในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อรับมือกับโอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
นอกจากน้ีการเรียนรู้ขององค์การยงัเป็นแหล่งท่ีมาของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพราะว่าการ
เรียนรู้ขององคก์ารมีความซบัซอ้น มีประโยชน์ และยากต่อการลอกเลียนแบบ 
 

 ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ขององค์กรกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ขององคก์าร (Organizational Learning) เป็นแนวคิดท่ีมีความ
คาบเก่ียวกนักบัแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แต่แนวคิดทั้งสองน้ีไม่
สามารถใช้แทนกนั เน่ืองจากแนวคิดทั้งสองมีค านิยามท่ีแตกต่างกนั การเรียนรู้ขององค์การเป็น
แนวคิดเชิงพรรณนา (Descriptive Approach) หรือแนวคิดเชิงเหตุผล ส่วนองคก์ารแห่งการเรียนรู้
เป็นแนวคิดเชิงแนะน า (Prescriptive Approach) (Tsang, 1997) โดย Tsang (1997) กล่าววา่ มีความ
แตกต่างอยา่งชดัเจนระหวา่งค าวา่ การเรียนรู้ขององคก์าร กบัค าวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ค  านิยาม
ของค าวา่การเรียนรู้ขององคก์ารเกิดข้ึนก่อน ส่วนค านิยามของค าวา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้เกิดข้ึนที
หลงั การเรียนรู้ขององคก์ารเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมประเภทหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึน
ในองคก์าร ในขณะท่ีองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารประเภทหน่ึงซ่ึงมีความเก่ง (good at) ใน
การเรียนรู้ การเรียนรู้ขององค์การเก่ียวขอ้งกบัค าถามท่ีว่า How does an organization learn? ซ่ึง
อธิบายให้ทราบวา่องคก์ารเรียนรู้อย่างไร ดงันั้น การเรียนรู้ขององคก์ารจึงเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการ
พรรณนาในเชิงเหตุผล (Descriptive Approach) ส่วนองคก์ารแห่งการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัค าถามท่ีวา่ 
How should an organization learn? ซ่ึงสอนผูบ้ริหารขององคก์ารธุรกิจให้ทราบแนวทางท่ีองคก์าร
ควรจะเรียนรู้ ดังนั้ น องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกับค าแนะน า (Prescriptive 
Approach) จะเห็นว่ามีความแตกต่างกนัระหว่างค าว่า ความพยายามในการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Becoming) กบัค าว่า การได้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Being) ค าว่า การเรียนรู้ของ
องค์การเป็นค าท่ีอธิบายถึงการมีความพยายามขององค์การท่ีจะกลายเป็น (Become) องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้โดยการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะท่ีรู้จักคิด (Conscious) มีระบบ 
(Systematic) และรวมพลงั (Synergistic) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทุกคนในองค์การ ส่วนองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้เป็นสถานะสูงสุดของการเรียนรู้ในองค์การ ซ่ึงองค์การได้บรรลุถึงความสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตวัเองอยา่งต่อเน่ืองโดยผา่นการพฒันาและการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในองคก์ร 
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ปัจจุบนัค าวา่การเรียนรู้ขององคก์าร (Organizational Learning) ไดถู้กน ามาใชก้นัมากข้ึน เน่ืองจาก
เป็นค าท่ีมีความเหมาะสมมากกวา่ ทั้งในดา้นค าแนะน า และดา้นการท าให้เกิดความกระจ่างชดัใน
ส่ิงท่ีมีความสงสัย (Burnes et al., 2003) การเรียนรู้ขององค์การเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้ใน
องคก์าร การเรียนรู้ขององคก์ารอาจมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรืออาจมีประโยชน์
ในอนาคต ส่วนองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นสถานะท่ีเกิดข้ึนหลงัจากผ่านการเรียนรู้แลว้ และเป็น
สถานะท่ีพึงปรารถนาขององคก์าร (Sun and Scott, 2003)  

Ortenblad (2001) อธิบายวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารประเภทหน่ึง ในขณะท่ีการ
เรียนรู้ขององค์การเป็นกิจกรรม หรือเป็นกระบวนการเก่ียวกับการเรียนรู้ในองค์การ การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามเพื่อไปให้ถึง แต่การเรียนรู้ขององคก์ารเป็นส่ิงท่ี
มีอยูโ่ดยธรรมชาติและไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามพยายาม การเรียนรู้ขององคก์ารเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการ
อธิบายถึงประเภทของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในองค์การ ส่วนองค์การแห่งการเรียนรู้บ่งช้ีถึงองค์กร
ประเภทหน่ึง บางอยา่งเป็นส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม แต่บางอยา่งไม่มีอยู่
ตามธรรมชาติจึงจ าเป็นตอ้งมีความพยายามท่ีจะไปให้ถึง จึงเห็นไดว้า่องค์การทุกองคก์ารจะมีการ
เรียนรู้ แต่มีเพียงบางองคก์ารเท่านั้นท่ีกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้หลงัจากไดใ้ชค้วามพยายาม
ในการเรียนรู้แลว้ ทุกองคก์ารจะตอ้งเรียนรู้เพื่อความอยูร่อด  
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ตารางที ่3  ความแตกต่างระหวา่งการเรียนรู้ขององคก์ารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 

การเรียนรู้ขององค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
1. ลกัษณะของเน้ือหา (Character of content) 

- เป็นกระบวนการ (Processes) 
1. ลกัษณะของเน้ือหา (Character of content) 

- เป็นรูปแบบขององคก์าร 
(Organizational form) 

2. ลกัษณะทัว่ไป (Amount of normality) 
- พรรณนาเชิงเหตุผล (Descriptive) 
- เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ(Exists naturally) 
- เป็นกลางๆ (Neutral) 
- จ าเป็นตอ้งเกิดข้ึน (Necessary) 
- บรรลุได ้(Obtainable) 
- ไดท้ราบ (Known) 

2. ลกัษณะทัว่ไป (Amount of mormality) 
- กล่าวถึงส่ิงท่ีควร (Normative) 
- ตอ้งมีกิจกรรม (Needs activity) 
- เป็นสถานะท่ีพึงปรารถนา (Preferable) 
- ไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึน (Not necessary) 
- ไม่สามารถบรรลุได ้(Unreachable) 
- ไม่ทราบ (Unknown) 

3. กลุ่มเป้าหมาย (Group of target) 
- นกัการศึกษา/นกัวชิาการ (Academics) 

3. กลุ่มเป้าหมาย (Group of target) 
- นกัปฏิบติั/นกัวชิาชีพ (Practitioners) 
- ท่ีปรึกษา/ผูใ้หค้  าปรึกษา (Consultants) 

ทีม่า : Ortenblad (2001) 
 
 ความแตกต่างระหวา่งการเรียนรู้ขององคก์ารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ สามารถสรุปไดด้งั 
ตารางท่ี 3 แสดงความแตกต่างระหวา่งการเรียนรู้ขององค์การกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ 
การเรียนรู้ขององค์การเป็นกระบวนการ แต่องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การประเภทหน่ึง การ
เรียนรู้ขององคก์ารเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการพรรณนาในเชิงเหตุผล มีอยูโ่ดยธรรมชาติ สามารถบรรลุ
ได ้กลุ่มเป้าหมายคือนกัการศึกษาและนกัวิชาการ ส่วนองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีควรเป็น เป็นสถานะท่ีพึงปรารถนา แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งบรรลุถึงสถานะนั้น เป็นสถานะท่ีบรรลุได้
ยาก และเป็นส่ิงท่ียงัไม่รู้เน่ืองจากยงัไปไม่ถึงสถานะนั้น กลุ่มเป้าหมายคือนักปฏิบติัและผูใ้ห้
ค  าปรึกษา (Ortenblad, 2001) 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Senge (1990) มีฐานะเป็นเป้าหมาย คือสถานะท่ี
สามารถจะบรรลุไดร้ะดบัจุลภาค (ระดบับุคคล) การเรียนรู้คือการแสวงหาความรู้และทกัษะ ส่วน
ในระดบัมหภาค (ระดบัองค์กร) การเรียนรู้เป็นการรวบรวมความรู้และทกัษะของบุคคลให้เป็น
ความรู้ขององค์การ ดังนั้น องค์การแห่งการเรียนรู้จึงหมายถึงองค์การท่ีแสดงการเปล่ียนแปลง
โดยตรงในระดบัองค์การ และการเรียนรู้ขององค์การ หมายถึงบุคคลบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงจาก
สถานะความรู้หน่ึงไปยงัอีกสถานะความรู้หน่ึง ข้ึนอยูก่บัการกระท าภายในเครือข่ายของบุคคลท่ีมี
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ปฏิสัมพนัธ์กนั (Jensen and Rasmussen, 2004) ผลจากการเรียนรู้ในระดบับุคคล ระดบัทีม และ
ระดบัองคก์าร จะส่งผลใหอ้งคก์ารกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงลกัษณะขององคก์ารแห่งการ
เรียนรู้มี 5 ประการตามท่ี Senge (1990b) ไดเ้ขียนอธิบายไวใ้นหนงัสือ “The Fifth Discipline : The 
Art and The Learning Organization” ลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) การ
เป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเป็นองคก์ารท่ีพนกังานมีความรอบรู้ มี
ความใฝ่รู้ รักท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พนกังานมีความตอ้งการ
พฒันาตนเอง มีการฝึกฝนตนเอง ฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะความช านาญ เป็นความสามารถของบุคคล
ท่ีจะพฒันาความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเรียนรู้ (2) การมีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมอง
ท่ีเปิดกวา้ง (Mental Model) หมายถึง การเป็นองค์การท่ีมีกรอบแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัวาง
ระบบ เม่ือพนกังานเกิดทกัษะความช านาญมากข้ึน ยอ่มท าให้พนกังานสามารถสร้างกรอบแนวคิด
ได้และท างานภายใต้หลกัการ ส่งผลให้พนักงานสามารถตดัสินใจ คิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม (3) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) หมายถึง การเป็นองคก์รท่ี
พนกังานมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั มีเป้าหมายร่วมกนั มุ่งเนน้การท างานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั ก าหนด
วตัถุประสงค์การท างานร่วมกนัเพื่อตอบสนองเป้าหมายรวมขององค์การ ท าให้เกิดการก าหนด
ตวัช้ีวดัผลงานในระดบัองคก์ารเพื่อประเมินถึงความส าเร็จในเป้าหมายหรือวสิัยทศัน์ร่วมกนัของคน
ในองคก์าร สอดคลอ้งกบั Sun and Scott (2003) กล่าววา่ วิสัยทศัน์ร่วมเป็นทรัพยากรขององคก์าร
ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนในองคก์ารรับรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัภาพในอนาคตท่ีทุกคนตอ้งการสร้างให้เกิดข้ึน 
จุดมุ่งหมายหลกัคือการสร้างความรู้สึกผกูพนัและก าหนดให้ทุกคนมีทิศทางเดียวกนั (4) การเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเป็นองค์การท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือ
ทีมงาน ซ่ึงสมาชิกในทีมเกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ช่วยเหลือกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม 
เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (5) การคิด
อยา่งเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การเป็นองคก์ารท่ีมีการคิดอยา่งเป็นระบบ มีความคิดท่ี
เป็นเหตุผล มองเห็นความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของระบบต่างๆ ภายในองค์การ เขา้ใจเหตุ
และผล มองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผลงานของหน่วยงานตนเองกบัผลงานของหน่วยงานอ่ืนๆ  

หลกัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามระดบัการ
เรียนรู้ไดด้งัน้ี คือการเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ (Personal Mastery) และการเป็นบุคคลท่ีมีรูปแบบ
วธีิการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง (Mental Model) เป็นการเรียนรู้ระดบับุคคล การเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
ทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ระดบักลุ่ม ส่วนการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) และ
การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) เป็นการเรียนรู้ระดบัองค์การ นอกจากน้ี หลกัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 3 ประการ คือ การเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ (Personal Mastery) การมี
วิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) และการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ถือว่าเป็น
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลในองคก์าร (Sun and Scott, 2003) 
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หลักการของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ประการข้างต้น เรียกว่าทกัษะในการ
เรียนรู้ขององค์การ (Senge, 1990b) หมายถึง ความเช่ียวชาญหรือความช านาญอันเป็น
ลกัษณะเฉพาะขององคก์ารท่ีเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เม่ือองคก์ารผา่นกระบวนการเรียนรู้แลว้จะ
กลายเป็นองคก์ารท่ีมีทกัษะในการเรียนรู้ กลายเป็นองคก์ารท่ีรอบรู้ รู้เหตุและผล ร่วมกนัท างานเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั  
  Day (1991, 1994) น าเสนอถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Learning Capability) 4 
ประการคือ (1) การเปิดใจรับฟัง (Open-Minded Inquiry) (2) การกระจายสารสนเทศร่วมกนั 
(Synergistic Information Distribution) (3) การแปลความหมายร่วมกนั (Mutually Informed 
Interpretations) และ (4) การเขา้ถึงหน่วยความจ า (Accessible Memory) ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้ขององคก์าร นอกจากน้ี Sinkula (1994b) ใหค้วามเห็นวา่ การเรียนรู้ขององคก์ารประกอบดว้ย
กลุ่มพื้นฐานดา้นการเรียนรู้ (Learning Foundation) คือ การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) การ
มีหลกัการในการเรียนรู้ (Learning Axioms) การท างานเป็นทีมขา้มหน่วยงาน (Cross-Functional 
Teamwork) การเปิดใจรับฟัง (Open Mindedness) และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Experience 
Sharing) เช่นเดียวกบั Tobin (1993) เสนอกลุ่มของพื้นฐานท่ีแตกต่างกนัเป็นเกณฑ์ส าหรับวดัการ
เรียนรู้ขององค์การคือ การมีภาวะผูน้ าท่ีชัดเจน (Visible Leadership) ความสามารถในการคิด 
(Thinking Literacy) การเรียนรู้ขา้มหน่วยงาน (Functional Myopia) การสร้างทีมในการเรียนรู้ 
(Learning Teams) และการให้อ านาจในการเรียนรู้ (Managers as Enablers) โดยในตารางท่ี 4 แสดง
ให้เห็นความสามารถในการเรียนรู้ของ Day (1991) และการแยกกลุ่มพื้นฐานของการเรียนรู้เสนอ
โดย Tobin (1993) และ Sinkula (1994b) มีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งมากและมีความเห็นร่วมกนัใน
เชิงทฤษฎีกบัขอ้เสนอของ Senge (1990b) นอกจากน้ี นกัวิชาการท่านอ่ืนๆ ท่ีน าเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัโครงสร้างของการเรียนรู้องค์การมีแนวทางคล้ายคลึงกัน อาจมีความแตกต่างกนัเพียง
องค์ประกอบย่อยท่ีมีความกวา้งมากข้ึนของโครงสร้างการเรียนรู้ขององค์การโดยใช้ค  าศพัท์ท่ี
แตกต่างกนั ประเด็นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัคือ การเรียนรู้ขององคก์ารมีองคป์ระกอบหลายส่วนรวม
ถึงกลไกการท างานท่ีเป็นหน่ึงเดียวและมีความเก่ียวขอ้งกนั องคก์ารแห่งการเรียนรู้สามารถแบ่งตาม
นกัวชิาการท่ีศึกษาดงัตารางท่ี 4 แสดงองคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้แบ่งตามนกัวชิาการ 
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ตารางที ่4 องคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้แบ่งตามนกัวชิาการ 
 

นักวชิาการ ประเดน็ทีอ่ธิบาย องค์ประกอบ 
Day (1991, 1994) 
 
 
 
 
 
 
Galer and Van Der 
Heijden (1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKee (1992)   
Norman (1985) 
 
 
 
 
Senge (1990b) 
 

ความสามารถในการเรียนรู้ 
(Learning Capability) 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบของการเรียนรู้ 
(Learning Checklist) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทกัษะในการเรียนรู้ 
(Learning Skills) 
 
 
 
 
วนิยัในการเรียนรู้ 
(Learning Disciplines) 
 
 
 

1) การเปิดใจรับฟัง (Open-Minded Inquiry) 
2) การกระจายสารสนเทศร่วมกนั  
(Synergistic Information Distribution) 
3) ความสามารถในการแปลความหมายร่วมกนั 
(Interpretation Capability) 
4) การเขา้ถึงหน่วยความจ า (Accessible Memory) 
 
1) วฒันธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) 
2) การเปิดใจ (Openness) 
3) การมีอิสระในการหาประสบการณ์  
(Freedom to Experience) 
4) การมีค ามัน่สญัญาในการเรียนรู้ 
(Commitment to Learning) 
5) ความใกลชิ้ดระหวา่งการวางแผนและน าไปปฏิบติั 
(Closeness in Planning and Action) 
6) การเก็บส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ (Capture of Lessons Learned) 
7) ความเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั (Mutual Trust) 
8) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
(Coordination of Activities) 
 
1) ทกัษะในการติดต่อระหวา่งกนั (Interpersonal Skills) 
2) ทกัษะในการวเิคราะห์ (Analytical Skills) 
3) ทกัษะเก่ียวกบัองคก์าร (Organizational Skills) 
4) ทกัษะในการจดัการกบัสภาพแวดลอ้ม 
(Ecological Skills) 
 
1) การเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ (Personal Mastery) 
2) การมีรูปแบบวธีิการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง  
(Mental Models) 
3) การมีวสิยัทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) 
4) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) 
5) การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 
 

นักวชิาการ ประเดน็ทีอ่ธิบาย องค์ประกอบ 
Sinkula (1994b) 
 
 
 
 
 
 

Slater and Narver 
(1994b, 1995) 
 
 
 
 
 
 
 

Tobin (1993) 
 
 
 
 
 

Wick and Leon (1993) 
 
 
 
 
 
 
 

Hult and Ferrell 
(1997a) 
 

พ้ืนฐานดา้นการเรียนรู้ 
 (Learning Foundations) 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของการเรียนรู้ 
(Learning Element) 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนฐานของการเรียนรู้ 
(Learning Foundation) 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของการเรียนรู้ 
(Learning Elements) 
 
 
 
 
 
 

การมุ่งเนน้การเรียนรู้ของ
องคก์าร (Organizational 
Learning Orientation) 
 

1) การมีวสิยัทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) 
2) การมีหลกัในการเรียนรู้ (Learning Axioms) 
3) การท างานเป็นทีมขา้มหน่วยงาน                     
(Cross-Functional Teamwork) 
4) การเปิดใจรับฟัง (Open-Mindedness) 
5) การแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Experience Sharing) 
 

1) ความเป็นเจา้ของ (Entrepreneurship) 
2) ภาวะผูน้ าท่ีสนบัสนุนการท างาน 
(Facilitative Leadership) 
3) โครงสร้างองคก์ารแบบส่ิงมีชีวติ  
(Organic Structure) 
4) การวางแผนเชิงกลยทุธ์แบบกระจายอ านาจ 
(Decentralized Strategic Planning) 
5) การมุ่งเนน้ดา้นตลาด (Market Orientation) 
 

1) การมีภาวะผูน้ าท่ีชดัเจน (Visible Leadership) 
2) การมีความสามารถในการคิด (Thinking Literacy) 
3) การเรียนรู้ขา้มหน่วยงาน (Functional Myopia) 
4) การสร้างทีมในการเรียนรู้ (Learning Teams) 
5) การใหอ้ านาจในการเรียนรู้ (Manager as Enablers) 
 

1) การแสดงวสิยัทศัน์ท่ีชดัเจน (Defined Vision) 
2) การมีแผนปฏิบติังานท่ีวดัได ้                  
(Measurable Action Plan) 
3) การแลกเปล่ียนสารสนเทศ (Sharing of Information) 
4) ความสามารถในการประดิษฐ ์(Inventiveness) 
5) ความสามารถในการน าไปปฏิบติั    
(Implementation Ability) 
 

1) การมุ่งเนน้การท างานเป็นทีม (Team Orientation) 
2) การมุ่งเนน้การท างานอยา่งเป็นระบบ            
(System Orientation) 
3) การมุ่งเนน้การเรียนรู้ (Learning Orientation) 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 
 

นักวชิาการ ประเดน็ทีอ่ธิบาย องค์ประกอบ 
 
 
 

Marquardt (2002) 

 
 
 

ระบบยอ่ยในการเรียนรู้ 
(Learning Subsystem) 

4) การมุ่งเนน้การเก็บรักษาความจ า                  
(Memory Orientation) 
 

1) การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) 
2) การมีรูปแบบวธีิคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง     
(Mental Models) 
3) การเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ (Personal Mastery) 
4) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) 
5) การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(Dialogue) 

ทีม่า: ปรับจาก Hult and Ferrell, 1997a และ Marquardt, 2002. 
 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารท่ีมีทกัษะในการสร้าง คน้หา และโยกยา้ยความรู้ และมี

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์การเพื่อสะทอ้นถึงความรู้ใหม่และความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง 
(Garvin, 1993) ทั้งน้ี Senge (1990b) อธิบายวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารท่ีมีการมุ่งเนน้ใน
การกระตุน้ เร่งเร้าและจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลาเพื่อขยายศกัยภาพของตนเองและองคก์ารในการลงมือปฏิบติัภารกิจต่างๆ ใหส้ าเร็จลุล่วง 
โครงสร้างขององค์การแห่งการเรียนรู้แสดงออกผ่านบรรยากาศและวฒันธรรมองค์การท่ีท าให้
กระบวนการของการเรียนรู้ในองคก์ารเกิดข้ึน (Slater and Narver, 1995) ดงันั้น องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ประกอบดว้ยการเรียนรู้และการปฏิบติั (Hult and Ferrell, 1997a) 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารองคก์ารยุคใหม่ โดยมี
การสร้างฐานความรู้ (Knowledge Based) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capitals) เพื่อน ามาใชใ้น
การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ืองดว้ยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Senge, 1990b) แนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู้มีความซบัซ้อน มีหลายมิติท่ีเกิดข้ึนในระดบั
ความรู้ความเขา้ใจท่ีแตกต่างและสร้างให้เกิดกระบวนการย่อยท่ีหลากหลาย (Slater and Narver, 
1994a) ทั้งน้ี Sinkula (1994a) และ Slater and Narver (1994a, 1995) ระบุวา่ กระบวนการยอ่ยของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ประกอบดว้ย (1) การไดรั้บสารสนเทศ (2) การแพร่กระจายสารสนเทศ และ 
(3) การแลกเปล่ียนการตีความ กระบวนการย่อยเหล่าน้ีเกิดข้ึนได้ในหลายระดบั ดงันั้น องค์การ
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สามารถเรียนรู้และเกิดการปฏิบติัไดโ้ดยมีระดบัท่ีมีความหลากหลาย แต่ละกระบวนการของการ
เรียนรู้มีความต่อเน่ืองจากระดบัการเรียนรู้และความเขา้ใจแบบปรับตวั (ตั้งรับ) ไปสู่การเรียนรู้เพื่อ
สร้างใหเ้กิดส่ิงใหม่ (เชิงรุก) การเรียนรู้แบบปรับตวัแสดงให้เห็นถึงการไม่เปล่ียนแปลงของผลการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ในขณะท่ีการเรียนรู้ท่ีสร้างให้เกิดส่ิงใหม่แสดงให้เห็นความ
เปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล (Argyris and Schon, 1978, 1996) 

องค์การแห่งการเรียนรู้ตอ้งมีวิธีบริหารจดัการเพื่อสร้างวิธีปฏิบติัท่ีมีการตั้งค  าถามอย่าง
ต่อเน่ืองและแลกเปล่ียนความรู้เพื่อท าให้แน่ใจว่า การเรียนรู้ไดแ้พร่กระจายไปสู่การตดัสินใจและ
กลายเป็นกฎในการตดัสินใจขององคก์าร (Hult, 1998) Paladino (2007) ระบุวา่ ส่ิงส าคญัท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้คือ (1) การสร้างคุณค่าท่ีน าเสนอให้ลูกคา้ผา่นทางผลิตภณัฑ์และบริการ (2) การปรับปรุง
วิธีการและกระบวนการท างานขององค์การอย่างต่อเน่ือง และ (3) การสร้างทรัพยากรท่ีหายาก 
(Belohlav, 1996) การท าให้เกิดส่ิงเหล่าน้ีข้ึน องคก์ารตอ้งท าให้เกิดความมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และการรวมกนัของทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง (Slocum et al., 1993; Webster, 1994; Galunic and 
Rodan, 1998) องคก์ารท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในองคก์าร ไม่ใช่เพียงแค่การตระหนกัถึงโอกาสท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัเท่านั้น แต่ตอ้งสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนดว้ย (Belohlav, 1996) องค์การท่ีสามารถ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มผ่านทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการสร้างโอกาสดงักล่าว 
การเรียนรู้แสดงออกในรูปของความรู้ ประสบการณ์ และสารสนเทศขององคก์าร (Mahoney, 1995) 
ซ่ึงท าให้องคก์ารมีความสามารถเหนือกวา่คู่แข่งขนั ทั้งน้ี องค์การสามารถสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขันอย่างย ัง่ยืนได้ก็ต่อเม่ือองค์การมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน 
(Crossan, Lane, White and Djurfeldt, 1995) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นกัวิจยัและนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายหรือค าจ ากดั
ความของค าวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี 

Wick and Leon (1993) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะตอ้งประกอบดว้ย ผูน้ าท่ีมี
วิสัยทศัน์ เปิดใจกวา้งรับข้อมูลต่างๆ และน ามาวิเคราะห์ถึงเป้าหมาย วตัถุประสงค์ รวมถึงวาง
แผนการมุ่งบรรลุเป้าหมาย โดยพยายามคิดคน้หนทางใหม่ๆ ทดสอบ ทดลองท่ีจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฒันาองค์กรอยู่เสมอ จากนั้นจึงน าผลท่ีไดม้าปฏิบติัจริง [Learning Organization = 
Leader with Vision (Plan/Metrics) × Information × Inventiveness × Implementation] 

Casey (1996) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือหนทางในการสร้างส่ิงท่ีดีกว่าให้กบั
องค์การ ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาข้ึน สร้างให้เกิดบรรยากาศของการเปล่ียนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่า
องคก์ารและสมาชิกในองคก์ารก าลงัด าเนินการพฒันาตนให้กา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัการ
ความรู้นบัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัยิง่ในการสนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์าร  

Gephart and Marsick (1996) ให้ความหมายองคก์ารแห่งการเรียนรู้วา่ หมายถึงองคก์ารท่ี
ปรับเปล่ียนความสามารถท่ีจะเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นองค์การท่ีมีการวิเคราะห์ ควบคุมการ
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บริหารจดัการและวางแนวทางในการเรียนรู้โดยกลยุทธ์ โครงสร้างระบบและผูน้ า เพื่อให้เกิดการ
พฒันาบุคลากรท่ีมีการเรียนรู้ในทุกระดบั 

Dibella and Nevis (1998) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือองคก์ารท่ีมีความสามารถใน
การปรับเปล่ียนตนเองให้ตอบรับกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมขององคก์าร 
 Garvin (1998) ใหค้วามหมายองคก์ารแห่งการเรียนรู้วา่ หมายถึง ความสามารถขององคก์าร
ในการสร้าง ได้รับ ถ่ายทอดความรู้ และการปรับปรุงพื้นฐานขององค์การเพื่อท่ีจะมุ่งสู่การสร้าง
ความรู้ใหม่ขององคก์าร และไดอ้ธิบายถึงการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้วา่จะตอ้งให้ความส าคญั
กบั 5 กิจกรรมหลกั ประกอบด้วย (1) กระบวนการแก้ปัญหาท่ีมีระบบ (Systematic Problem 
Solving) (2) การทดลอง (Experimentation with New approaches) (3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Learning from Past Experiences) (4) เรียนรู้จากผูอ่ื้น (Learning from the Experiences and Best 
Practices of others) และ (5) ถ่ายทอดการเรียนรู้ (Transferring Knowledge) 
 Hargreaves and Jarvis (1998) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ปรับเปล่ียนตนเองอย่างต่อเน่ือง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนกับบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ หรือกลุ่มท่ี
องคก์ารมีการท างานร่วมกนั องคก์ารจะตอ้งเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้เพื่อท่ีจะพฒันาสู่ความเป็น
เลิศ โดยจะตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์ ขอ้มูล และการบริการอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็ตอ้งพฒันา
ความสามารถของบุคลากรดว้ยเช่นกนั เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ หรือวิธีปฏิบติั โดยสรุป
แล้วเป้าหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้คือ การสร้างให้สมาชิกองค์การเขา้ใจและวิเคราะห์ใน
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน พฒันาความคิด นวตักรรมใหม่ทั้งกบัผลิตภณัฑห์รือกระบวนการในการท างาน การ
ร่วมสนทนาในประเด็นต่างๆ ท่ีมีความยากและซบัซอ้น และการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ 
 วรภทัร์  ภู่เจริญ (2549) อธิบายว่า องค์การแห่งการเรียนรู้คือองค์การท่ีทุกคน ทุกระดับ 
พฒันาขีดความสามารถในการสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีใหก้บัองคก์ารดว้ยใจรักอยา่งต่อเน่ือง และ
ช่วยใหอ้งคก์ารเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 Senge (2006) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง สถานท่ีท่ีสมาชิกสามารถพฒันา
ความสามารถของตนอย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะประสบผลส าเร็จท่ีตอ้งการโดยได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริม 
 Westover (2006) กล่าววา่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ คือองคก์รท่ีสามารถสร้างวฒันธรรมใน
การส่งเสริมสมาชิกในองคก์รให้เกิดการเรียนรู้ การกลา้เส่ียงนอกเหนือไปจากการแกปั้ญหาทัว่ไป 
องคก์รแห่งการเรียนรู้จะผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบวงจรเดียวและวงจรซ ้ า (Single Loop and 
Double Loop Learning) ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัด้านการสนบัสนุนความคิดเชิงบวก (Promote the 
Positive) การสนบัสนุนการกลา้เส่ียงกบัการคิดรัดกุม (Risk Taking, Safe Thinking) การคิดอยา่ง
เป็นระบบ และการรับฟังความคิดเห็น (Systems Thinking and Getting the Show on the Road) การ
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แลกเปล่ียนความรู้ (People as Resources) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Map the Vision) ความไวว้างใจ 
(Trust) พื้นท่ีในการมีปฏิสัมพนัธ์ (Physical Proximity) 

Jones (2007) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือองค์กรท่ีออกแบบและสร้างโครงสร้าง 
วฒันธรรม และกลยทุธ์องคก์ร เพื่อท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ร ซ่ึงการเรียนรู้
ขององคก์รจะช่วยใหอ้งคก์รเกิดผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 

Asalm et al. (2011) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องคก์ารท่ีพยายามตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีหลากหลายเพื่อการพฒันาองค์การ การน าการเปล่ียนแปลงมาสู่องค์การ เป็นการ
ประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์ นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัเพื่อใหพ้นกังานมีแนวคิดท่ีเป็นระบบ 
 Balay (2012) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้คือ องคก์ารท่ีรวบรวมและสะสมองคค์วามรู้
ใหม่ๆ มีการแบ่งปันข้อมูลและน าความรู้ท่ีสะสมมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ เพื่อน าไปใช้ในการ
ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ได้
วา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องคก์ารท่ีเอ้ือให้บุคลากรทุกคนในองคก์ารมีโอกาสท่ีจะพฒันา
ตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยใช้แนวทางการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ
บุคลากรทุกคนในองคก์าร กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนัในการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น มีการแบ่งปัน
และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนัอย่างเป็นเครือข่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีปรับเปล่ียนอยู่
ตลอดเวลา ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่วถีิทางแห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

 
2.3 ปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ผีลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ 
 
 ในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การเรียนรู้ คือองค์ประกอบส าคญัเพื่อการพฒันาและคง
สถานะความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Senge, 1990a; Nonaka and Takeuchi, 1991; Schein, 1993; 
Slater and Narver, 1995; Liedtka, 1996; Baldwin, Danielson and Wiggenhorn, 1997; Goh and 
Richards, 1997; DeGeus, 1998; Porth, McCall and Bausch, 1999; Armstrong and Foley, 2003) 
มุมมองท่ีวา่การเรียนรู้จะช่วยเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั สามารถกระตุน้ให้เกิดความสนใจ
ในการพฒันาองคก์ารผา่นทางการสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้มากข้ึน องคก์ารแห่งการเรียนรู้
จึงถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบผา่นวิธีการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อนาคต การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ช่วยในการผลกัดนัให้กระบวนการปฏิบติังานรวดเร็ว คล่องตวั มีการบริหารจดัการราบร่ืน 
และท าให้ผลการด าเนินงานมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน Senge (1990b) ไดก้ล่าวไวว้า่ องค์การแห่ง
การเรียนรู้เป็นสถานท่ีท่ีส่งเสริมใหแ้สดงออกทางความคิด เกิดการขยายแนวความคิดไดอ้ยา่งอิสระ 
เป็นท่ีบุคคลสามารถขยายขอบเขตความสามารถท่ีจะเรียนรู้ดว้ยกนัอยา่งต่อเน่ือง Garvin (1993) ได้
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กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การท่ีมีลกัษณะในการสร้าง แสวงหา ถ่ายโอน
ความรู้ และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อนัเป็นผลมาจากความรู้ใหม่และการเขา้ใจส่ิงต่างๆ อยา่ง
ถ่องแท ้ส่วน Marquardt and Reynolds (1994) กล่าวว่า การล ้าหนา้คู่แข่งในเร่ืององคค์วามรู้ การ
เรียนรู้มีความส าคญัต่อการอยู่รอด เพราะความรู้คือส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการ
ปรับปรุง พฒันาของบุคลากรในองคก์าร  
 ส าหรับคุณลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ Mullings (2007) ระบุวา่ องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้สามารถจ าแนกได ้2 ลกัษณะ คือ 1) กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการตั้งแต่การ
สร้างความรู้ การตีความ การแลกเปล่ียนแบ่งปัน และการประยุกต์ใช้ความรู้ กบั 2) ผลลพัธ์การ
เรียนรู้อนัเกิดจากการเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาด กระบวนการทางสังคม และวฒันธรรมภายในองคก์าร 
ตลอดจนกระบวนการส่ือสารภายในองคก์าร ส่วน Phillips (2003) Kontoghiorghes, Awbery and 
Feurig (2005) และ Poomontre (2005) ระบุว่า หวัใจการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การ
จดัการความรู้ และการมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การเป็นองค์การท่ีมีการคิด
และมีวสิัยทศัน์เชิงยทุธศาสตร์ มีภาวะผูน้ าท่ีดี มีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มี
การส่ือสารระหว่างกนัท่ีดี มีความสามารถจดัการความเปล่ียนแปลง มีระบบประเมินผลและให้
รางวลัท่ีดีและการผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาอยูต่ลอด ดา้น Marquardt (2002) กล่าววา่ ความสามารถ
ในการเรียนรู้ขององคก์ารจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการน าพาองคก์ารไปสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ซ่ึงตอ้งไดรั้บการส่งเสริม องค์การจะตอ้งเรียนรู้และปรับตวัให้เร็วกวา่การเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด จากการศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้กว่า 100 แห่งทั่วโลกใน
ระยะเวลากวา่ 15 ปี พบวา่มีปัจจยัท่ีส าคญัแบ่งเป็นระบบทั้ง 5 ท่ีจะน าพาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ี
ศึกษาในระดบับุคคล กลุ่ม และองคก์าร อนัประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ปัจจยัดา้นองคก์าร 
ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นความรู้ และปัจจยัดา้นเทคโนโลยี โดยกระบวนการของการน าปัจจยั
ทั้ง 5 มาประยุกต์กบัองค์การ ประกอบด้วย 1) พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 2) การ
ปรับเปล่ียนองคก์าร (Organizational Transformation) 3) การเสริมพลงั (People Empowerment) 4) 
การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และ 5) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลย ี
(Technology Support for Learning) นอกจากน้ี Dibella and Nevis (1998) ศึกษาเร่ืององคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ อธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้โดยพฒันามาจากการศึกษาจาก 
50 องคก์ารและน ามาประยุกตแ์ละประเมินบนพื้นฐานของการจดัการองคก์าร ปัจจยัเหล่าน้ีช่วยให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกบัองค์การในวงจรการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การส ารวจ 2) 
ระยะห่างของผลการด าเนินงาน 3) ให้ความส าคัญกับการช้ีวดั 4) ความสงสัยในองค์การ 5) 
บรรยากาศของความเปิดกวา้ง 6) การศึกษาต่อเน่ือง 7) ความหลากหลายของการท างาน 8) การ
สนบัสนุนร่วมกนั 9) ความเอาใจใส่ของผูน้ า และ 10) มุมมองท่ีเป็นระบบ ส าหรับ Watkins and 
Marsick (1993) ไดก้  าหนดและอธิบายถึงปัจจยัส าคญั 6 ประการท่ีจะผลกัดนัให้เป็นองค์การแห่ง
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การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 2) สนบัสนุนให้มีการร่วมสนทนา 
ร่วมซักถาม 3) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม 4) สร้างระบบของการเรียนรู้
ร่วมกนั 5) สนบัสนุนให้เกิดทศันคติร่วมกนั และ 6) สร้างให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชปั้จจยัพลวตัการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ี
และแรงจูงใจในการเรียนรู้ เป็นตวัแปรองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดของตวัแปรดงัน้ี ดงั
แสดงในตารางท่ี 5 แสดงตวัแปรองคก์ารแห่งการเรียนรู้และแหล่งอา้งอิง  
 
ตารางที ่5 ตวัแปรองคก์ารแห่งการเรียนรู้และแหล่งอา้งอิง 
 

อ้างองิ 
(ช่ือผู้วจัิย/ปีค.ศ.) 

พลวตั 
การเรียนรู้ 

การเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี 

แรงจูงใจ 
ในการเรียนรู้ 

Marquardt and Reynolde 
(1994) 
Watskin and Marsick 
(1993) 
Marquardt (2002) 
Gorelick et al. (2004) 
Ayres (2005) 
Smith and Eugene 
(2006) 
Wilson and Madson 
(2008) 
Balay (2012) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 จากการจ าแนกคุณลกัษณะการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงก าหนดตวัแปร
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 
2) การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ี (Technolgy Support for Learning) และ 3) แรงจูงใจใน
การเรียนรู้ (Motivation to Learn) ซ่ึงสาระส าคญัของตวัแปรดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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 2.3.1 พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 
 Marquardt (2002) ไดส้รุปความว่า องค์ประกอบหลกัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้คือ การ
เรียนรู้ ซ่ึงจะตอ้งให้ความส าคญักบัความรวดเร็ว คุณภาพ และการผลกัดนักระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและมุ่งพฒันาระบบย่อยขององค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั 
ไดแ้ก่ ระดบัของการเรียนรู้ สามารถแบ่งเป็น 1) การเรียนรู้ในระดบับุคคล การเรียนรู้ในระดบักลุ่ม 
และการเรียนรู้ในระดบัองคก์าร 2) รูปแบบของการเรียนรู้ ประกอบดว้ยการเรียนรู้แบบปรับเปล่ียน 
เป็นการศึกษาจากประสบการณ์เดิม การเรียนรู้แบบคาดการณ์ซ่ึงให้ความส าคัญกับความคิด
สร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางพฒันาองค์การ และการเรียนรู้แบบกิจกรรมซ่ึงให้ความส าคญักบัการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั และ 3) ความสามารถในการเรียนรู้ ประกอบด้วย การคิดเชิง
ระบบ การตรวจสอบโลกทศัน์ ความมุ่งมัน่เฉพาะบุคคล การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสนทนา
โตต้อบ ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ทั้งดา้นคุณภาพและความรวดเร็วจะตอ้งเพียงพอในการสนบัสนุน
องคป์ระกอบหลกัของระบบยอ่ยทั้ง 3 องคป์ระกอบ Marquardt (2002) ไดเ้สนอกลยุทธ์ 10 ขอ้ใน
การสนบัสนุนระบบยอ่ยของการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) การจดัแบ่งการอบรมแยกเป็นส่วนยอ่ย โดยค านึงถึง
การประยุกตใ์ชใ้นการอบรมไดใ้นหลายหน่วยงาน และเพื่อการเลือกส่วนยอ่ยของการอบรมมาใช้
ให้ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 2) เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้วา่จะเรียนรู้อย่างไร 3) พฒันา
วินยัการสนทนาโตต้อบ 4) การก าหนดแผนการพฒันาเส้นทางอาชีพพร้อมกบัการสนบัสนุนการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง 5) จดัตั้งโครงการพฒันาตนเอง เพื่อสนบัสนุนให้บุคลากรเลือกท่ีจะเรียนรู้อยา่ง
อิสระ 6) การสร้างทีมงานการเรียนรู้ เพื่อร่วมแลกเปล่ียนและร่วมสร้างความคิดใหม่ 7) การส่งเสริม
และฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบ 8) คาดการณ์และวางแผนการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวั 9) เปิดใจกวา้ง
ต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และ 10) เปล่ียนโลกทศัน์ในการเรียนรู้ สร้างทศันคติท่ีเป็นบวกต่อการ
เรียนรู้ 
 Watkins and Marsick (1993) กล่าวว่าการเรียนรู้องค์การไม่ใช่เป็นการรวมกนัของการ
เรียนรู้ในระดบับุคคลของสมาชิกในองค์การ และไม่ไดห้มายความถึงการเรียนรู้ของระดบับริหาร 
โดยการเรียนรู้ในระดบับุคคลเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทศันคติ ความรู้ และในระดบั
กลุ่มจะเรียนรู้ดว้ยการท างานร่วมกนั ในขณะท่ีในระดบัองคก์ารคือการเปล่ียนแปลงฐานคติของการ
ปฏิบัติ ด าเนินงาน การรับรู้ถึงกระบวนการท างานและการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน 
ผลิตภณัฑ์ การตลาด หรือความสามารถขององค์การ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีเปรียบเสมือนเป็น
จุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้ขององค์การ เน่ืองจากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงใน
ประเด็นต่างๆ องคก์ารจะตอ้งแสวงหาขอ้มูล ความรู้ การพฒันา การทดลองทั้งหลายเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการเปล่ียนแปลงนั้นๆ โดยการเรียนรู้ขององค์การจะตอ้งส่งเสริมการแลกเปล่ียนผ่านขอ้มูล
ระหว่างกนั รวมถึงการสนบัสนุนการมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ทั้งน้ี วฒันธรรมองค์การ 
โครงสร้างองคก์าร กลยทุธ์องคก์าร และความเป็นอิสระจะช่วยใหเ้กิดการเร่งการเรียนรู้ขององคก์าร 
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 รูปแบบการเรียนรู้ขององคก์ารมีหลายแนวทางและเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อ
เป็นการตอบรับกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป Yeung et al. (1999) กล่าววา่ 
องคก์ารมีแหล่งท่ีมาของการเรียนรู้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์ และการ
เรียนรู้ผ่านผูอ่ื้น ซ่ึงการเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ใน 2 วิธีการน้ีย่อมมีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กับ
บริบทและส่ิงแวดลอ้มขององค์การ ผลการศึกษาของ Yeung et al. เป็นไปในทิศทางเดียวกบั 
Dibella and Nevis (1998) คือให้ความส าคญัท่ีวา่ไม่มีองคก์ารใดท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ใดการเรียนรู้
หน่ึงเท่านั้นหากแต่เป็นการผสมผสานความแตกต่างของการเรียนรู้แต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน 
นอกจากน้ี Gorelick et al. (2004) ไดอ้ธิบายการเรียนรู้ขององคก์ารดว้ยตวัแบบระบบการเรียนรู้
องคก์าร (Organizational Learning Systems Model: OSLM) ของ Schwandt (อา้งถึงใน Yeung et 
al., 1999) ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานวา่องคก์ารคือพลวตัทางสังคมอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซ้อนและเป็น
การรวมกนัระหวา่งระบบย่อย 2 ระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานขององค์การ
และการเรียนรู้องค์การ โดยตวัแบบดงักล่าวถูกใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การ
และการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบักลยุทธ์และความรู้ขององคก์าร ตวัแบบน้ีสามารถประยุกตไ์ดใ้นระดบั
บุคคล กลุ่ม และองค์การ โดยใช้วิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงควบคู่กันไป
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม องคก์าร และสมาชิกในองคก์าร 
 โดยสรุป จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้เป็นพลวตัท่ีซับซ้อนและมีความเก่ียวเน่ืองกับผลการ
ด าเนินงานขององค์การ มีความเก่ียวเน่ืองกับกลุ่มสมาชิกทั้งภายในและภายนอกองค์การ ใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใช้แนวทางของ Marquardt (2002) ในการวิเคราะห์ เน่ืองจากการ
ส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 แนวทางสามารถใหค้วามหมายท่ีครอบคลุมพลวตัการเรียนรู้ 
 2.3.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลย ี(Technology Supporting Learning) 
 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ ท าใหเ้กิดการเขา้ถึงขอ้มูล 
การแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัอยา่งอิสระและเท่าเทียมทั้งภายในองคก์ารและระหวา่งองคก์ารอยา่ง
รวดเร็ว รวมถึงช่วยในการเก็บรักษาและประมวลผลขอ้มูลต่างๆ (Pedler, Burgoyne and Boydell, 
1991) นอกจากน้ี Marquardt (2002) กล่าววา่ กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยมีา
ใชจ้  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจในศาสตร์และศิลป์ของการเรียนรู้ การคน้หา และการติดต่อส่ือสาร องคก์าร
ท่ีตระหนกัถึงการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการส่งเสริมการเรียนรู้นบัวา่เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั เทคโนโลยกีบัการส่งเสริมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการจดัการความรู้ เช่น ช่วยในการจดัเก็บ ประมวลผล ถ่ายทอดความรู้ระหวา่งสมาชิกใน
องคก์าร และ 2) การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเทคโนโลยจีะเพิ่มความรวดเร็วและ
คุณภาพของการเรียนรู้ดว้ยอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยในการฝึกฝน ส่งผา่นและแบ่งปัน
ความรู้ ซ่ึง Marquardt (2002) ไดเ้สนอกรอบกลยทุธ์เพื่อการน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 1) สนบัสนุนใหส้มาชิกสามารถใชร้ะบบเทคโนโลยต่ีางๆ 2) พฒันาระบบสารสนเทศ
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ในการสนบัสนุนการเรียนรู้ 3) พฒันาและใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ทางไกล 4) ใชเ้ทคโนโลยใีน
การไดม้าซ่ึงความรู้จากภายในและภายนอกองคก์าร 5) การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการสนบัสนุน
การท างาน 6) ติดตั้งระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานอิเล็กทรอนิกส์  7) วางแผนและพฒันาระบบการ
เรียนรู้ท่ีทนัต่อเหตุการณ์เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงของการเรียนรู้ ทนัต่อสภาวการณ์ท่ีจ าเป็น 
8) สร้างกระบวนการเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมการท างานภายใน 9) ใชร้ะบบเครือข่ายภายในเพื่อการ
ฝึกอบรม และ 10) เพิ่มศกัยภาพของฝ่ายบริหารจดัการในการใชง้านเทคโนโลย ี
 Rosenberg (2001) กล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศไดมี้การพฒันาเป็นอยา่งมากส าหรับการ
เรียนรู้ โดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ไม่ให้ความส าคญักบัส่ิงใดส่ิง
หน่ึงมากเกินไป การน าเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนรู้จะให้ประโยชน์ทั้งความรวดเร็วและ
ประหยดัต้นทุน โดยองค์การจะตอ้งมีกลยุทธ์ส าหรับการน าเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีแน่นอน เพื่อมุ่งสร้างผลการด าเนินงานของ
องคก์าร เช่นเดียวกบั Smith and Eugene (2006) กล่าววา่ การใชข้อ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ใน
การสร้างสภาวะจ าลองในการเขา้สู่ทรัพยากร การมีส่วนร่วม การร่วมมือ และการมีวิสัยทศัน์ท่ีดี
เพื่อท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ในระดบับุคคลและในระดบักลุ่ม 
 โดยสรุปจะพบวา่เทคโนโลยมีีบทบาทท่ีส าคญัต่อองคก์ารในการสนบัสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ และมีความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ ตามการพฒันาของเทคโนโลยีท่ีกา้วล ้าอยา่งรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั การน าเทคโนโลยีเขา้ไปประยุกต์ใช้
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์กบัสมาชิกในองคก์ารท่ีสามารถเขา้ถึงการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี และในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดของ Marquardt (2002) เป็นพื้นฐานใน
การศึกษาเน่ืองจากมีความหมายท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั   
ราชภฏั 
 2.3.3 แรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation to Learn) 
 Marquardt (2002) กล่าวว่า บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดเม่ือได้รับแรงจูงใจในการมุ่งสู่
เป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้เท่าเทียมกนักบัแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ ดงันั้น แรงจูงใจจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ความส าคัญอย่างมากต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ Torrence (1993) กล่าวว่า เพื่อการประสบ
ความส าเร็จของการเรียนรู้ แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง วิธีหน่ึงท่ีใชใ้นแรงจูงใจคือการ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยกบัการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมจะช่วยให้สมาชิกใน
องคก์ารเกิดความพึงพอใจ เกิดความรับผิดชอบ เกิดความพยายาม หลกัการท่ีส าคญัในแรงจูงใจให้
เกิดการเรียนรู้คือ การมีส่วนร่วม การยอมรับ และการส่งเสริม ส่วน Ayres (2005) ท าการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้โดยใชส้ถิติวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยั
และการสร้างกลุ่มตวัแปร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้และ
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การถ่ายทอดความรู้ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ประกอบด้วยปัจจัย
แรงจูงใจในการเรียนรู้ภายนอก ไดแ้ก่ การเพิ่มค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การให้ความส าคญั
เป็นพิเศษ ความมัน่คงของอาชีพ การให้ความเช่ือถือจากผูบ้งัคบับญัชาและการให้ความเช่ือถือจาก
เพื่อนร่วมงาน และปัจจยัแรงจูงใจการเรียนรู้ภายใน ไดแ้ก่ ความภูมิใจท่ีประสบผลส าเร็จ การพฒันา
ความมัน่ใจในตนเอง ความอิสระท่ีมากข้ึนของการท างานและการพฒันาความสามารถในการ
ท างาน Wilson and Madson (2008) ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลวด์า้นแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของพนกังาน พบวา่ การฝึกฝนเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของพนกังานเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งใน
การปรับเปล่ียนองคก์ารเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่
ปัจจยัแรงจูงใจในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) ความร่วมมือระหว่างส่วนงาน 2) การให้อ านาจและ
อิสระในการเรียนรู้ ทดลอง จดัการ และตดัสินใจในทีมงานดว้ยตนเอง 3) โครงสร้างของการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม 4) สร้างใหเ้กิดความเขา้ใจของการเรียนรู้และพฒันา และ 5) การวางแผนเส้นทางอาชีพ
ท่ีชดัเจน ขณะท่ี Klein, Noe and Wang (2006) ศึกษาวิจยัแบบก่ึงทดลองเพื่อศึกษาถึงการก าหนด
เป้าหมายของการเรียนรู้และการรับรู้ถึงอุปสรรคท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเรียนรู้กบัผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึน โดยกล่าววา่แรงจูงใจในการเรียนรู้คือ ความเต็มใจในการเรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ของสมาชิก
ในองคก์าร เป็นปัจจยัท่ีส าคญัของสมาชิกในการเลือกท่ีจะเขา้ร่วมการเรียนรู้หรือต่อตา้นการเรียนรู้ 
พบว่า การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การรับรู้เชิงบวกถึงสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
นบัเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดผลการด าเนินงานท่ีวดัดว้ย
ความพึงพอใจ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใชแ้รงจูงใจในการเรียนรู้ซ่ึงประยุกตต์ามแนวทางของ Ayres 
(2005) เป็นส าคญั เน่ืองจากสามารถประเมินผลไดช้ดัเจน แรงจูงใจในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การ
เพิ่มค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การใหค้วามเช่ือถือจากเพื่อนร่วมงาน 

2.3.4 การจัดการความรู้ 
 Davenport and Prusak (1998) ไดใ้หค้วามหมายของ “ความรู้” วา่ หมายถึง ส่วนประสม
ของประสบการณ์ ค่านิยม ความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีช่วยในการวางกรอบในการประเมิน และการ
รวบรวมประสบการณ์และขอ้มูลสารสนเทศใหม่ๆ เม่ือพิจารณาในระดบัปัจเจกบุคคล ความรู้ถือ
ก าเนิดและถูกประยกุตใ์ชจ้ากสติปัญญาของบุคคล ส่วนในระดบัองคก์าร ความรู้จะเกิดข้ึนจาก
เอกสาร กิจวตัรประจ าวนัขององคก์าร กระบวนการท างาน แบบประพฤติปฏิบติัและบรรทดัฐาน   
 แนวคิดของความรู้และการจดัการความรู้สามารถสืบคน้ไดจ้ากผลงานของ Aristotle ท่ีช่ือ
วา่ “Nicomachean Ethics” โดยงานเขียนดงักล่าวไดแ้บ่งระดบัของความรู้ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
(Schwartz, 2006) 1) Episteme หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงหรือวิทยาศาสตร์ 2) Techne 
หมายถึง ความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัการกระท าและทกัษะในการปฏิบติัต่างๆ 3) Phronesis หมายถึง 
ความรู้ท่ีเกิดมาจากประสบการณ์ของตนเอง หรือการเกิดปัญญาในการกระท าต่างๆ อนัเป็นผลมา
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จากประสบการณ์ของตน 4) Nous หมายถึง การเกิดญาณหยัง่รู้ และ 5) Sophia หมายถึง ความรู้เชิง
ทฤษฎีเก่ียวกบัความจริงท่ีเป็นสากล 

Alavi and Leidner (2001) แบ่งประเภทของ “ความรู้” ได ้6 มิติ เร่ิมตั้งแต่ 1) ความรู้โดยนยั- 
ความรู้แบบชดัแจง้ (Tacit-Explicit Knowledge) โดยความรู้แบบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็น
ความรู้ท่ีมีการประมวลอย่างเป็นระบบ สัมผสัได ้และง่ายแก่การถ่ายทอดความรู้ดงักล่าว อาจจะ
ถ่ายทอดในรูปของหนงัสือ ต ารา การเขียน การอ่าน และการบรรยาย เป็นตน้ ส่วนความรู้โดยนยั 
(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไม่ไดมี้การประมวลไวอ้ยา่งเป็นระบบ แต่เป็นความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวั
ของแต่ละคนท่ีอยูใ่นหน่วยงานหรือองคก์าร การจะถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวน้ีจึงตอ้งใชเ้วลา เพราะ
ไดม้าดว้ยการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น (Nonaka, Toyama and Byosiere, 2003) ดงันั้น 
ความรู้โดยนยัจึงเป็นส่ิงท่ีส่ือสารกนัไดย้าก และก็เป็นส่ิงท่ีคนอ่ืนลอกเลียนแบบไดย้ากเช่นเดียวกนั 
ค าถามต่อมาคือ ความรู้ความเป็นช านาญเป็นความรู้ในลกัษณะใด ค าตอบคือเป็นความรู้โดยนัย 
เพราะทกัษะในการปฏิบติังานหรือความเช่ียวชาญตอ้งมีการเรียนรู้และสั่งสมมาเป็นเวลาพอสมควร 
จึงจะท าให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างสะดวกราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ (Von Hippel, 1988) 
นักวิชาการต่างยอมรับว่า ความรู้โดยนัยมีความส าคญัมากต่อองค์การ เพราะความรู้ดังกล่าวมี
ลกัษณะท่ีซ่อนเร้น มองไม่เห็น แต่มีผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์การเป็นอย่างมาก ทั้งยงั
เป็นส่ิงท่ีผู ้อ่ืนลอกเลียนแบบได้ยาก ท าให้องค์การมีสมรรถนะและได้เปรียบในการแข่งขัน 
(Nonaka, 1994; Grant, 1996a; Spender, 1996; Foss, 1997; Von Krogh, Nonaka and Ichijo, 1997) 
กล่าวอีกนยัหน่ึง สมรรถนะขององคก์ารจะมีความโดดเด่นมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการท่ีองคก์าร
สามารถบูรณาการความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านของพนักงาน ยิ่งมีความรู้ความช านาญ
หลากหลายมากเพียงใด ยิง่จะท าใหอ้งคก์ารมีสมรรถนะท่ีโดดเด่นมากเพียงนั้น ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้ง
รักษาและป้องกนัความรู้ท่ีมีคุณค่าหรือสมรรถนะของพนกังานและองค์การไม่ให้สูญหายไปจาก
องคก์าร อีกทั้งตอ้งกระตุน้และพฒันาความรู้ ทกัษะ และความช านาญนั้นให้ดียิ่งข้ึนไป (Wernerfelt, 
1984; Teece et al., 1997) 2) ความรู้ในระดบัปัจเจกบุคคล-สังคม (Individual-Social Knowledge) 
กล่าวคือ ความรู้ในระดบัปัจเจกบุคคลถูกสร้างและคงอยู่ในตวับุคคล ส่วนความรู้ในระดบัสังคม
เป็นความรู้ท่ีถูกสร้างและคงอยู่จากกระบวนการกลุ่ม 3) ความรู้เชิงยืนยนั-เชิงกระบวนการ 
(Declarative-Procedural Knowledge) Alavi and Leidner (2001) ระบุว่า ความรู้เชิงยืนยนั
ประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงและตวัเลข ส่วนความรู้เชิงกระบวนการเป็นความรู้เก่ียวกบัวิธีการในการ
บรรลุเป้าหมายต่างๆ 4) ความรู้แบบสามัญส านึก -แบบมืออาชีพ (Commonsense-Expert 
Knowledge) ซ่ึง Alavi and Leidner (2001) ระบุวา่ ความรู้แบบสามญัส านึก หมายถึง ความรู้ซ่ึง
คาดหวงัวา่สมาชิกทุกคนในสังคมควรจะรู้ เช่น พฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม ส่วนความรู้แบบ
มืออาชีพเป็นความรู้เฉพาะตวัของผูเ้ช่ียวชาญในด้านต่างๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึกอบรมหรือ
ประสบการณ์ เช่น นกัฟิสิกส์ สถาปนิก ฯลฯ ทั้งน้ี Ein-Dor (2006) ระบุวา่ ความรู้แบบมืออาชีพหาก
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แพร่กระจายไปสู่กลุ่มคนจ านวนมาก ความรู้ประเภทนั้นจะกลายเป็นความรู้แบบสามญัส านึกไป
โดยปริยาย เช่น การขบัรถยนต์ซ่ึงในระยะแรกของการผลิตรถยนต์ ความรู้ในการขบัรถยนต์เป็น
ของผูเ้ช่ียวชาญในการขบัรถ แต่ในปัจจุบนัความรู้ในเร่ืองการขบัข่ีรถยนต์ได้แพร่กระจายไปสู่
ประชาชนอย่างกวา้งขวางจนกลายเป็นความรู้แบบสามญัส านึก 5) ความรู้เก่ียวกบัภาระงาน-เชิง
บริบท (Task-Context Knowledge) ความรู้แบบภาระงาน หมายถึง องค์ความรู้ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ีภายในองคก์าร ส่วนความรู้เชิงบริบท หมายถึง ความรู้ท่ีไดจ้ากบริบทของการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ และ 6) การแบ่งประเภทความรู้แบบอ่ืนๆ (Additional  Dimensions of 
Knowledge) เช่น ความรู้เก่ียวกบัถูก-ผดิ ความรู้เก่ียวกบัความแน่นอน-ไม่แน่นอน เป็นตน้ 
 การศึกษาเก่ียวกบัความรู้ สามารถแบ่งออกเป็นหลายมิติ เช่น การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความรู้
ภายในบุคคลซ่ึงอาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการทางจิต หรือการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทางเทคนิค 
ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบักิจกรรมของการจดัการความรู้ (Beesley and Cooper, 2008) โดยในการศึกษา
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหรือกระบวนการในการจดัการความรู้ 
และจากการทบทวนวรรณกรรมไดมี้นกัวชิาการใหส้าระส าคญัดงัน้ี 

Bair (1997) ไดนิ้ยามกระบวนการพฒันาความรู้ภายในองคก์ารออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 
1 เป็นการรวบรวมความรู้ ระยะท่ี 2 เป็นการเช่ือมโยงความรู้จากฐานขอ้มูลต่างๆ มาช่วยท าใหเ้กิด
การแลกเปล่ียน ถ่ายทอด และใชข้อ้มูลร่วมกนั ระยะท่ี 3 เป็นการพฒันาประสิทธิภาพของคนในการ
ใชค้วามรู้จากฐานความรู้ต่างๆ Davenport and Prusak (1998) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้
ในบริบทของการท างานในองคก์าร ซ่ึงครอบคลุม 4 ขั้นตอน คือ 1) การเขา้ถึงขอ้มูล 2) การสร้าง
ขอ้มูล 3) การฝังตวัของขอ้มูล และ 4) การถ่ายโอนขอ้มูล ส่วน Schwartz, Divitini and Brasethvik 
(2000) ระบุวา่ กระบวนการจดัการความรู้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การแสวงหาขอ้มูล 
ประกอบดว้ย การสร้างความรู้ การคน้หาขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูลและการให้เหตุผลในขอ้มูล 2) 
การจดัระบบขอ้มูล ประกอบดว้ย การสร้างแบบจ าลอง การจดัประเภทขอ้มูล การให้น ้าหนกัขอ้มูล 
การบูรณาการขอ้มูล และ 3) การแจกและกระจายขอ้มูล ประกอบดว้ย การแลกเปล่ียนขอ้มูล การน า
ขอ้มูลกลบัมาใชอี้ก การรักษาขอ้มูล และการแผก่ระจายขอ้มูล นอกจากน้ี Tarn and Wang (2001) 
ยงัไดข้ยายความของกระบวนการจดัการความรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การคดัเลือกขอ้มูล 
(Knowledge Selection/Creation) 2) การรับขอ้มูล (Knowledge Obtainment/Codification) 3) การแผ่
กระจายขอ้มูล (Knowledge Expansion/Distribution) 4) การประยกุตใ์ชข้อ้มูล (Knowledge 
Establishment/Utilization) และ 5) การสั่งสมขอ้มูล (Knowledge Storage) ส าหรับ Beesley and 
Cooper (2008) ไดร้ะบุวา่ แนวโนม้ในการศึกษาวจิยัทางดา้นการจดัการความรู้จะเร่ิมพุง่เป้าไปท่ี
ความรู้ทางจิต (Psychological View) มุ่งศึกษาความรู้ท่ีฝังภายในตวับุคคลท่ีสั่งสมเป็นประสบการณ์ 
โดยมุมมองดงักล่าวตรงกนัขา้มกบัการศึกษาการจดัการความรู้ในเชิงเทคนิค ซ่ึงเนน้ในทางปฏิบติั
หรือมุ่งศึกษากระบวนการท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการศึกษาในระดบัจิตของมนุษย ์ เช่น การถ่ายทอด
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ความคิด การส่งผา่นขอ้มูล (Beesley and Cooper, 2008) นอกจากน้ี นกัวชิาการทั้งสองยงัใหท้ศันะ
วา่ หากตอ้งการศึกษาความรู้ในแง่ของกิจกรรมแลว้ กิจกรรมการจดัการความรู้จะครอบคลุมใน 4 
ประเด็น เร่ิมตั้งแต่ 1) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) หมายถึง ความรู้เกิดข้ึนจากความ
อยากรู้ หรือการตอบสนองต่อปัญหา หรือการสังเกต การเปรียบเทียบขอ้มูล หรือขอ้เทจ็จริงต่างๆ 
เพื่อสร้างหนทางใหม่ๆ ในการท าความเขา้ใจกบัปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน 2) การแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Acquisition) 3) การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer) ครอบคลุมถึงประเด็นการ
ส่ือสารความรู้ไปยงัผูอ่ื้นอยา่งเขา้ใจตรงกนั และ 4) การน าความรู้ไปใช ้ (Knowledge Adoption) 
หมายถึง การน าความรู้ไปใชส้ร้างผลิตภณัฑ ์บริการ และกระบวนการท างานใหม่ๆ 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปกระบวนการในการจดัการความรู้ของนกัวชิาการขา้งตน้
ในตารางท่ี 6 แสดงสรุปการทบทวนวรรณกรรมกระบวนการการจดัการความรู้ 
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ตารางที ่6 สรุปการทบทวนวรรณกรรมกระบวนการการจดัการความรู้ 
  

Davenport and Prusak  
(1998) 

Schwartz, Divitini and Brasethvik 
(2000) 

Tarn and Wang 
(2001) 

Bair 
(2003) 

Beesley and Cooper 
(2008) 

1) การเขา้ถึงขอ้มูล (Accessing) 
 
 
 
 
2) การสร้างขอ้มูล (Generating) 
 
 
 
 
3) การฝังตวัของขอ้มูล   
    (Imbedding) 
 
 
4) การถ่ายโอนขอ้มูล  
    (Transferring)  

 

1) การแสวงหาขอ้มูล (Acquisition) 
     การสร้างความรู้  
     การคน้หาขอ้มูล  
     การรวบรวมขอ้มูล  
     การใหเ้หตุผลในขอ้มูล  
2) การจดัระบบขอ้มูล (Organization) 
     การสร้างแบบจ าลอง  
     การจดัประเภทขอ้มูล 
     การใหน้ ้ าหนกัขอ้มูล  
     การบูรณาการขอ้มูล  
3) การแจกกระจายขอ้มูล (Distribution) 
     การแลกเปล่ียนขอ้มูล 
     การขอ้มูลกลบัมาใชอี้ก 
     การรักษาขอ้มูล 
     การแผก่ระจายขอ้มูล 

 

1) การคดัเลือกขอ้มูล  
(Knowledge Selection/Creation) 
 
 
 
2) การรับขอ้มูล  
(Knowledge Obtainment/Codification) 
 
 
 
3) การแผก่ระจายขอ้มูล 
(Knowledge Expansion/Distribution) 
 
 
4) การประยกุตใ์ชข้อ้มูล 
(Knowledge Establishment/Utilization) 
5) การสัง่สมขอ้มูล (Knowledge Storage) 

1) การรวบรวมความรู้ 
 
 
 
 
2) การ เ ช่ือมโยงความ รู้จ าก
ฐานข้อมูลต่างๆ มาช่วยท าให้
เกิดวฒันธรรมการแลกเปล่ียน 
ถ่ า ยทอด  และการใช้ข้อ มูล
ร่วมกนั 
3) การพฒันาประสิทธิภาพของ
ค น ใ น ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้ จ า ก
ฐานความรู้ต่างๆ 

1) การสร้างความรู้ 
(Knowledge Creation) 
 
 
 
2) การแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Acquisition) 
 
 
 
3) การถ่ายโอนความรู้ 
(Knowledge Transfer) 
 
 
4) การน าความรู้มาใช ้
(Knowledge Adoption) 
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 นอกจากน้ี นกัวชิาการหลายท่านต่างสนบัสนุนวา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเป็น
วงจร มีความต่อเน่ือง มีเป้าหมายเพื่อพฒันางานและพฒันาคน โดยมีความรู้และกระบวนการจดัการ
ความรู้เป็นเคร่ืองมือ รวมทั้งอาศยัเทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการความรู้ (Nonaka and Takeuchi, 
1995; Collison and Parcell, 2001; Skyrme, 2003) 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์ตวัแปรการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยผู ้วิจ ัยได้ก าหนดให้การจัดการความรู้
ครอบคลุม 5 ขั้นตอน คือ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจดัเก็บความรู้ 4) การ
แบ่งปันความรู้ และ 5) การประยุกต์ใช้ความรู้ ดงัตารางท่ี 7 แสดงตวัแปรการจดัการความรู้และ
แหล่งอา้งอิง 
 
ตารางที ่7 ตวัแปรการจดัการความรู้ และแหล่งอา้งอิง 
 

อ้างองิ 
(ช่ือผู้วจัิย/ปีค.ศ.) 

การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

การจัดเกบ็ 
ความรู้ 

การแบ่งปัน 
ความรู้ 

การใช้ 
ความรู้ 

Nanaka, Toyama 
and Konno 
(2000) 
Vera and 
Crossan (2004)  
Hsu and Wang 
(2008) 
Beesley and 
Cooper (2008) 
Aurum, 
Daneshgar and 
Ward (2008) 
Sedera and 
Gable (2010) 
Allameh, Zamani 
and Davoodi 
(2011) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ การจดัการความรู้ 
แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดว้ยกนั ดงัน้ี 
 1) การแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้ (Knowledge Acquisition and Knowledge 
Creation) เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกองคก์ารหรือโดย
การพฒันาข้ึนภายในองคก์าร เป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงความรู้ องคก์ารสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งประสบการณ์ 2 แหล่ง เพื่อยกระดบัผลการด าเนินงานขององคก์าร ไดแ้ก่ ประสบการณ์ของ
ตนเองและประสบการณ์ขององค์การ ซ่ึงองค์การสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยเรียนรู้
ผา่นขอ้มูลยอ้นกลบัจากการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล นอกจากน้ี องคก์ารยงัสามารถเรียนรู้
จากการทดลองในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  า
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท ากบัผลลพัธ์ของการกระท า  
 2)  การจดัเก็บความรู้ขององคก์าร (Organizational Memory) เป็นกระบวนการจดัเก็บรักษา
ความรู้ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บเอาไวใ้ช้ในอนาคตในรูปแบบของระบบองคก์ารท่ีออกแบบข้ึนใน
ลกัษณะกฎระเบียบ กระบวนการหรือระบบอยา่งอ่ืน การจดัเก็บความรู้เก่ียวขอ้งกบัความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเก็บรักษาการเรียนรู้ไวเ้พื่อให้บุคคลต่างๆ ในองค์การสามารถน ากลบัมาใช้ไดอี้ก โดยท่ี
สมาชิกขององค์การแต่ละคนจะพฒันาบุคลิกภาพ นิสัย และความเช่ือของตนตลอดเวลา ส่วน
องค์การก็พฒันาการมองโลกและความเช่ือ สมาชิกแต่ละคนเขา้มาในองค์การแลว้ก็ออกไป ภาวะ
ผูน้ ามีการเปล่ียนแปลง แต่ความทรงจ าขององคก์ารจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งพฤติกรรม แผนท่ีทางจิตใจ 
บรรทดัฐานและค่านิยมไวต้ลอดเวลา  
 3) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นกระบวนการเผยแพร่ กระจาย หรือ
แบ่งปันความรู้ในระหวา่งสมาชิกขององคก์าร เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัสารสนเทศท่ีไดม้า
จากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร อยา่งไรก็ตาม มีปัจจยัส าคญั 3 ประการท่ีส่งผล
กระทบต่อการเผยแพร่ความรู้ในองคก์าร ไดแ้ก่ เส้นทางเดินของความรู้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ว่าใครควรได้รับความรู้ ความล่าช้าของการเผยแพร่ความรู้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการไดรั้บความรู้
ทนัเวลา และการบิดเบือนความรู้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความถูกตอ้งแม่นย  าของความหมายของส่ิงท่ี
ท าการส่ือสาร ปัจจยัเหล่าน้ีคือปริมาณงาน สถานะของอ านาจ ความเก่ียวขอ้งกนัของความรู้ ความถ่ี
ในการมีปฏิสัมพนัธ์กนั ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั และตน้ทุนของการเผยแพร่ความรู้ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเผยแพร่ความรู้ เส้นทางเดินของความรู้ ความล่าชา้ในการเผยแพร่ความรู้ และการบิดเบือน
ความรู้  
 4) การประยุกตใ์ช้ความรู้ (Knowledge Application) เป็นกระบวนการแปลความหมายของ
ความรู้ท่ีองค์การแสวงหามาได้ สมาชิกขององค์การแต่ละคนจะแบ่งปันความรู้และหลอมรวม
มุมมองต่างๆ ของความรู้ ซ่ึงกลายเป็นความรู้ท่ีไม่ปกติธรรมดาส าหรับสมาชิก ท าให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจตรงกนั รวมทั้งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ยงั
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นบัเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้
องคก์ารเพิ่มความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดตน้ทุน การประยุกตใ์ชค้วามรู้อยา่งมีประสิทธิภาพเป็น
ส่ิงท่ีมีความส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการธ ารงรักษาและท าความรู้นั้นให้มีความทนัสมยั ครอบคลุม
การน าไปใชเ้พื่อตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา 

2.3.5 บรรยากาศการเรียนรู้ 
 Pedler, Burgoyne and Boydell (1991b) ไดน้ าเสนอวิธีการในการประเมินบรรยากาศใน
การเรียนรู้ผา่น 10 ประเด็นส าคญั เร่ิมตั้งแต่ 1) การมีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเหมาะสม 2) การ
มีทรัพยากรต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3) มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์การ 4) มี
กระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 5) มีการใช้รางวลัเพื่อกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ 6) การสร้าง
ความสอดคลอ้งตอ้งกนัภายในองค์การ 7) การให้คุณค่ากบัความคิดต่างๆ 8) การช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั 9) การส่งเสริมให้เกิดการรักใคร่และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัภายในองคก์าร และ 10) การ
ส่งเสริมใหเ้กิดมาตรฐานในการท างาน 
 Bartram, Foster, Lindley, Brown and Nixon (1993) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาให้
สถานท่ีท างานให้กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้หากสร้างให้องค์การมี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 7 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการจดัการสัมพนัธภาพของ
บุคลากรภายในองคก์ารรวมถึงการมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในองคก์ารท่ีเหมาะสม 2) การให้
ความส าคญักบัเร่ืองของเวลา 3) การเน้นให้องค์การมีบรรยากาศของความมีอิสระและเน้นเร่ือง
ความรับผิดชอบ 4) การเน้นรูปแบบการท างานเป็นทีม 5) การสร้างโอกาสในการพฒันา 6) การให้
ความส าคญักบัการแนะแนว และ 7) การสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจ
ของพนกังาน ส่วน Watkins and Marsick (1993) ไดร้ะบุวา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ควรมีคุณลกัษณะ 
7 ประการ คือ 1) การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 2) การส่งเสริมให้เกิดการสนทนาและ
ซกัถามภายในองค์การ 3) การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานและการเรียนรู้ใน
การท างานเป็นทีม 4) การให้อ านาจพนกังานท างานภายใตว้ิสัยทศัน์ร่วมกนั 5) การสร้างระบบงาน
เพื่อรวบรวมและแบ่งปันการเรียนรู้ 6) การเช่ือมโยงองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และ 7) การ
จดัเตรียมภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ 

Honey and Mumford (1996) ได้นิยามว่า บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงใน
หลากหลายพฤติกรรมและแนวปฏิบติั ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้ให้เกิดการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองภายในองค์การ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 4 ประการในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภายในองคก์ารให้เกิดข้ึน ไดแ้ก่ 1) การสร้างบทบาทตน้แบบในเชิงพฤติกรรม
และแนวปฏิบติั 2) การวางแผนและการจดัเตรียมโอกาสในการเรียนรู้ 3) การสร้างการเรียนรู้ในทุก
การด าเนินการขององคก์าร และ 4) การแสดงบทบาทในฐานะผูใ้ห้การสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาความหมายของบรรยากาศในการเรียนรู้ของ Honey and Mumford ผูว้ิจยัพบว่า 
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Honey and Mumford ไดใ้ห้ความส าคญักบัพฤติกรรมและแนวปฏิบติัภายในองค์การภายใตก้าร
สนบัสนุนของผูบ้ริหารขององคก์ารท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศในการเรียนรู้ขององคก์าร 

Hult (1998) ไดก้ าหนดตวัช้ีวดับรรยากาศในการเรียนรู้ภายในองคก์ารไว ้4 ดา้น คือ 1) การ
ให้ความส าคญัในการท างานเป็นทีม (Team Orientation) หมายถึง ระดบัความร่วมมือกนัของ
สมาชิกในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร 2) การให้ความส าคญัต่อระบบต่างๆ ขององคก์าร 
(Systems Orientation) หมายถึง ระดบัการให้ความส าคญัของสมาชิกภายในองค์การท่ีมีต่อความ
เช่ือมโยงหรือการพึ่งพากนัระหวา่งกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในองคก์าร 3) การให้ความ 
ส าคญัต่อการเรียนรู้ภายในองคก์าร (Learning Orientation) หมายถึง ระดบัการให้ความส าคญัของ
สมาชิกภายในองค์การท่ีมีต่อการเรียนรู้เพื่อหวงัผลในระยะยาวขององค์การ และ 4) การให้
ความส าคญัต่อหน่วยความจ าขององค์การ (Memory Orientation) หมายถึง การท่ีสมาชิกภายใน
องคก์ารให้ความส าคญักบัการแจกกระจายขอ้มูล (Distribution) และการรักษา (Preservation) องค์
ความรู้ภายในองคก์าร  Ekvall (1996) ไดเ้สนอโมเดลการสร้างบรรยากาศขององคก์ารท่ีสร้างสรรค์ 
อนัประกอบดว้ย 1) การสร้างความทา้ทายภายในองคก์าร 2) การส่งเสริมความมีอิสระในการท างาน 
3) การสนบัสนุนความคิดของบุคลากรในองคก์าร 4) การสร้างความไวเ้น้ือเช้ือใจ/การเปิดกวา้ง 5) 
การสร้างพลวตัร/ความมีชีวิตชีวาภายในองค์การ 6) การสร้างความบนัเทิงและอารมณ์ขนัภายใน
องคก์าร 7) การส่งเสริมใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายภายในองคก์าร 8) การจดัการความขดัแยง้ภายใน
องค์การ 9) การสร้างความรู้สึกกลา้ไดก้ลา้เสียภายในองค์การ และ 10) การให้เวลากบัการสร้าง
ความคิดสร้างสรรคต่์างๆ มีส่วนสัมพนัธ์กบับรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกขององคก์าร นอกจากน้ี 
Garvin, Edmondson and Gino (2008) ไดน้ าเสนอแบบประเมินการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อนั
ประกอบด้วย 3 ประเด็นส าคัญ คือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 2) การ
เสริมสร้างแนวปฏิบติัและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ภายในองค์การ และ 3) การมีภาวะผูน้ าท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ โดยหน่ึงในมิติของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้คือ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองคก์ารเป็นคุณลกัษณะเดียวกบัการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน
ภายในองคก์าร ทั้งน้ี Garvin et al. (2008) ไดร้ะบุวา่ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ภายในองคก์ารจะตอ้งประกอบดว้ย 1) การสร้างความรู้สึกปลอดภยัทางจิตใจให้แก่สมาชิกภายใน
องค์การ สาเหตุเพราะสมาชิกภายในองค์การจะไม่สามารถเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากสมาชิกในองคก์ารมีความรู้สึกหวาดกลวั หวาดระแวง หรือเกิดความขดัแยง้กนั
ระหวา่งเพื่อนร่วมงานกบัผูบ้งัคบับญัชา และความขดัแยง้ภายในองคก์าร 2) องคก์ารแห่งการเรียนรู้
จะเกิดข้ึนไดห้ากสมาชิกในองค์การยอมรับความแตกต่าง โดยเฉพาะในเร่ืองของความคิด 3) การ
เปิดกวา้งต่อความคิดใหม่ๆ โดยสมาชิกในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ควรถูกกระตุน้ให้มีความกลา้เส่ียง
ในการแสวงหาแนวคิดหรือกลวิธีใหม่ๆ เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ในองค์การ และ 4) การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ องค์การตอ้งจดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้สมาชิกภายในองค์การไดมี้เวลาส่วน
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หน่ึงเพื่อใชท้บทวนการกระท า ความคิด และการตดัสินใจต่างๆ ท่ีผา่นมาเพื่อเรียนรู้ส่ิงท่ีดีหรือส่ิงท่ี
ผดิพลาดต่างๆ ในการท างาน 

ผูว้จิยัไดส้รุปคุณลกัษณะของบรรยากาศในการเรียนรู้ขององคก์ารจากนิยามของนกัวิชาการ
ต่างๆ ท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ไวใ้นตารางท่ี 8 แสดงสรุปคุณลกัษณะของบรรยากาศในการเรียนรู้ของ
องคก์าร 
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ตารางที ่8 สรุปคุณลกัษณะของบรรยากาศในการเรียนรู้ขององคก์าร 
 

Pedler, Burgoyne  
and Boydell 

 (1991b) 

Bartram, Foster, 
Lindley, Brown and 

Nixon (1993) 

Watkins and Marsick 
(1993) 

Ekvall  
(1996) 

Honey and Mumford 
(1996) 

Hult 
 (1998) 

Garvin, Edmondson 
and Gino 

 (2008) 
1) การมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเหมาะสม 
(Physical Environment) 
 
 
 
 
 
2) การมีทรัพยากรต่างๆ ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้   
(Learning Resource) 
 
 
3) มีการกระตุน้ให้เกิดการ
เรียนรู้ภายในองคก์าร 
(Encouragement to Learn) 

1) คว ามสามารถ ในการ
จัดการสัมพันธภาพของ
บุคลากรภายในองคก์ารและ
การมี รูปแบบการบริหาร
จัดการภายในองค์ก าร ท่ี
เ ห ม า ะ ส ม  (Management 
Relations and Style) 
 
2) การให้ความส าคญักบั
เร่ืองของเวลา               
(Time Available) 
 
 
3) การเนน้ให้องคก์ารมี
บรรยากาศแห่งความมีอิสระ
และเนน้เร่ืองความ
รับผิดชอบ (Autonomy and 
Responsibility) 

1) การสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
(Creating Continuous 
Learning Opportunities) 
 
 
 
 
2) การส่งเสริมให้เกิดการ
สนทนาและซกัถามภายใน
องคก์าร (Promoting 
Dialogue and Enquiry) 
 
3) การส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในการท างาน
และการเรียนรู้ในการท างาน
เป็นทีม (Promoting 
Collaboration and Team 
Learning) 

1) การสร้างความทา้ทาย
ภายในองคก์าร (Challenge) 
 
 
 
 
 
 
2) การส่งเสริมความมีอิสระ
ในการท างาน (Freedom) 
 
 
 
3) การสนบัสนุนความคิด
ของบุคลากรในองคก์าร 
(Idea Support) 

1) การสร้างบทบาทตน้แบบ 
(Role Modeling) ทั้งในเชิง
พฤติกรรมและแนวปฏิบติั 
 
 
 
 
 
2) การวางแผน (Planning) 
แ ล ะ ก า ร จั ด เ ต รี ย ม 
(Providing) โอกาสในการ
เรียนรู้ 
 
3) การสร้างการเรียนรู้ในทุก
การด าเนินการขององคก์าร 
(Organizational Processes) 

1) การใส่ใจในการท างาน
เป็นทีม (Team Orientation) 
 
 
 
 
 
 
2) การใส่ใจต่อระบบต่างๆ 
ขององคก์าร            
(Systems Orientation) 
 
 
3) การใส่ใจต่อการเรียนรู้
ภายในองคก์าร        
(Learning Orientation) 

1) ความปลอดภยัทางจิตใจ 
(Psychological Safety) 
 
 
 
 
 
 
2) การยอมรับความแตกต่าง 
(Appreciation of 
Differences) 
 
 
3) การเปิดกวา้งต่อความคิด
ใหม่ๆ (Openness to New 
Ideas) 
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 ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

Pedler, Burgoyne  
and Boydell 

 (1991b) 

Bartram, Foster, 
Lindley, Brown and 

Nixon (1993) 

Watkins and Marsick 
(1993) 

Ekvall  
(1996) 

Honey and Mumford 
(1996) 

Hult 
 (1998) 

Garvin, Edmondson 
and Gino 

 (2008) 
4) มีกระบวนการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
(Communications) 
 
 
5) มี ก า ร ใ ช้ ร า ง วั ล เ พ่ื อ
กระตุ้นให้ เ กิดการเ รียนรู้ 
(Rewards) 
 
 
6) การสร้างความสอดคลอ้ง
ตอ้งกนัภายในองคก์าร 
(Conformity) 
 
 
7) การให้คุณค่ากบัความคิด
ต่างๆ (Values Placed on 
Ideals)  

4) การเนน้รูปแบบการ
ท างานเป็นทีม (Team Style) 
 
 
 
5) การสร้างโอกาสในการ
พฒันา (Opportunities for 
Development) 
 
 
6) การให้ความส าคญักบัการ
แนะแนว (Guidance 
Available) 
 
 
7) การสร้างสภาพแวดลอ้ม
ในท่ีท างานท่ีเหมาะสมเป็น
ท่ีพึงพอใจของพนกังาน 
(Contentedness with 
Workplace Environment) 

4) การให้อ  านาจพนกังาน
ภายใตวิ้สัยทศัน์ร่วม 
(Empowering People 
Towards a Collective 
Vision) 
5) การสร้างระบบงานเพื่อ
รวบรวมและแบ่งปันการ
เรียนรู้ (Establishing 
Systems to Capture and 
Share Learning) 
6) การเช่ือมโยงองคก์ารกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอก 
(Connecting the 
Organization to its 
Environment) 
7) การจดัเตรียมภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์เพื่อสนบัสนุน
การเรียนรู้ (Providing 
Strategic Leadership for 
Learning) 

4) การสร้างความไวเ้น้ือ  
เช่ือใจ/การเปิดกวา้ง 
(Trust/Openness) 
 
 
5) การสร้างพลวตัร/ความมี
ชีวิตชีวาภายในองคก์าร 
(Dynamism/Liveliness) 
 
 
6) การสร้างความบนัเทิง
และอารมณ์ขนัภายใน
องคก์าร 
(Playfulness/Humor) 
 
7) การส่งเสริมให้เกิดการ
ถกเถียงอภิปรายภายใน
องคก์าร (Debates) 

4) การแสดงบทบาทใน
ฐานะผูใ้ห้การสนบัสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ (Learning 
Champion) 

4) การใส่ใจต่อ
หน่วยความจ าขององคก์าร 
(Memory Orientation) 

4) การให้เวลาในการ
ทบทวนส่ิงต่างๆ                        
(Time for Reflection) 
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ตารางที ่8 (ต่อ) 
 

Pedler, Burgoyne  
and Boydell 

 (1991b) 

Bartram, Foster, 
Lindley, Brown and 

Nixon (1993) 

Watkins and Marsick 
(1993) 

Ekvall  
(1996) 

Honey and Mumford 
(1996) 

Hult 
 (1998) 

Garvin, Edmondson 
and Gino 

 (2008) 
8) การช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั (Practical Help) 
 
9) การส่งเสริมให้เกิดการรัก
ใคร่และสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนัภายในองคก์าร 
(Available Warmth or 
Support) 
 
10) การส่งเสริมให้เกิด
มาตรฐานในการท างาน 
(Standards) 

  8) การจดัการความขดัแยง้
ภายในองคก์าร (Conflicts) 
 
9) การสร้างบรรยากาศการ
กลา้ท่ีจะเส่ียงภายในองคก์าร 
(Risk Taking) 
 
 
 
10) การให้เวลากบัการสร้าง
ความคิดสร้างสรรคต่์างๆ 
(Idea Time) 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ตวัแปรบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบท
ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้บรรยากาศการเรียนรู้
ครอบคลุม 2 องค์ประกอบ คือ 1) การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ และ 2) การติดต่อส่ือสาร ดงั
ตารางท่ี 9 แสดงตวัแปรบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งอา้งอิง 
 
ตารางที ่9 ตวัแปรบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งอา้งอิง 
 

อ้างองิ 
(ช่ือผู้วจัิย/ปีค.ศ.) 

                  การเรียนรู้และ 
               การแลกเปลีย่นความรู้ 

 การติดต่อ 
   ส่ือสาร 

Trahant and Burke 
(1996) 
Parket (1997) 
Hardy (2007) 
Hsu and Wang (2008) 
Rhodes, Hung, Lok, 
Lien and Wu (2008) 
Sedera and Gable 
(2010) 
Allameh, Zamani and 
Davoodi (2011) 

                 
 

                
                
               

 
               

 
               

 
               

 
 
 
              
 
             

      
 

      
      
 
 
 
       
       
 
       

 
โดยผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบับรรยากาศการเรียนรู้  ผูว้ิจยัจึงก าหนด

บรรยากาศการเรียนรู้ขององค์การประกอบด้วย (1) การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ หมายถึง 
ขอบเขตของการให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ และ (2) การส่ือสาร 
หมายถึง การประสานงานระหว่างกนัภายในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยทุกแผนกงานในองค์การมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและติดต่อส่ือสารภายในองค์การผ่าน
ระบบการท างาน  

โดยสรุป ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อการด าเนินการธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ประเทศไทย มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) องค์การแห่งการเรียนรู้ 2) การจดัการความรู้ 3) บรรยากาศการ
เรียนรู้  ผูว้จิยัไดท้บทวน และสรุปความหมายท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะปัจจยัเชิงสาเหตุทั้ง 3 ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การ นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงาน ซ่ึงจะท าการเสนอในหวัขอ้ต่อไป 
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2.4 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 2.4.1 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ การ
จดัการความรู้ และผลการด าเนินงานขององคก์าร 
 2.4.1.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัผลการด าเนินงานขององคก์าร 

นกัวชิาการจ านวนมากไดอ้ธิบายให้เห็นวา่ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อระดบั
ผลการด าเนินงานขององค์การให้สูงข้ึน การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีความส าคญัเป็น
อย่างมากกับองค์การ การเรียนรู้ขององค์การจะช่วยยกระดับและพฒันาผลการด าเนินงานของ
องคก์าร โดยการเรียนรู้และผลการด าเนินงานขององคก์ารเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อกนั เน่ืองจากใน
การพิสูจนว์า่การเรียนรู้ไดส่้งผลท่ีดีใหก้บัองคก์ารนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการวดัท่ีเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงการวดัระดบัการเรียนรู้นบัเป็นเร่ืองท่ียากและมีความเป็นนามธรรมสูง ดงันั้นจึงมีความเหมาะสม
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะช้ีวดัด้วยผลการด าเนินงานขององค์การเพื่อเป็นการประเมินและปรับปรุง
เปล่ียนแปลงวธีิการเรียนรู้ (Rampsey, 2008) เช่นเดียวกบั Dave (2008) และ Singer and Edmondson 
(2008) ได้สรุปว่าการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และองค์การ 
ระดับบุคคลเรียนรู้จากความสงสัยและการทดลอง ระดับกลุ่มเรียนรู้จากความหลากหลายของ
ความคิด และระดบัองคก์ารเรียนรู้จากการพฒันาและทดลองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเม่ือเกิดการเรียนรู้ข้ึน
ย่อมท าให้เกิดผลดีกับองค์การในทุกระดับ การเรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีจะต้องฝังลึกลงไปเป็น
ความสามารถขององค์การเพื่อท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านการเงินและการเป็นสถานท่ี
ท างานท่ีดีส าหรับสมาชิกในองคก์าร ส่วน Kleiner (2008) และ Kumar (2008) กล่าววา่ การรักษา
ดุลยภาพระหว่างการเรียนรู้และผลการด าเนินงานขององค์การโดยการช้ีวดัผลการด าเนินงานของ
องคก์ารจะตอ้งมีผลยอ้นกลบัท่ีใหป้ระโยชน์แทจ้ริงมากกวา่การประเมินเพื่อการช้ีวดัถึงความส าเร็จ
ของผลการด าเนินงานขององคก์ารในระยะสั้นเท่านั้น 
 ส าหรับการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ การให้ความส าคัญกับตลาดมีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการขององค์การ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Jaworski and Kohli (1993) ท่ีพบวา่ การให้ความส าคญัต่อตลาดมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลประกอบการโดยรวมขององค์การ (Overall Performance) และ
องค์ประกอบย่อยต่างๆ ของผลประกอบการ ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational 
Commitment) และความสามคัคีของสมาชิกในองคก์าร (Esprit de Corps) ส่วนประกอบยอ่ยดา้น
ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ไม่พบความสัมพนัธ์แต่อยา่งใด ส่วน Narver and Slater 
(1990) พบว่า องค์ประกอบย่อยของการให้ความส าคัญกับตลาด ได้แก่ การใส่ใจต่อลูกค้า 
(Customer Orientation) การใส่ใจต่อคู่แข่ง (Competitive Orientation) และการสร้างระบบงานให้
สัมพนัธ์กนั (Interfunctional Coordiation) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนจากการลงทุน 
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(Return on Investment) ผลการศึกษาของ Hardley and Mavondo (2000) พบวา่ การให้ความส าคญั
กบัลูกคา้ (Customer Orientation) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลประกอบการทางการเงินของ
องคก์าร แต่การใหค้วามส าคญักบัคู่แข่ง (Competitor Orientation) กลบัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผล
ประกอบการทางการเงิน ทั้งน้ี Hardley and Mavondo (2000) ให้เหตุผลว่า องค์การท่ีมุ่งให้
ความส าคญักบัคู่แข่งมากเกินไปจะท าให้องคก์ารสูญเสียและส้ินเปลืองทรัพยากรต่างๆ เกินความ
จ าเป็น นอกจากน้ี Day (1994) ยงัศึกษาพบวา่ การให้ความส าคญักบัตลาด (Market Orientation) มี
ความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะในการปฏิบติังานขององคก์าร (Organizational Capabilities) จากการ
อธิบายขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงก าหนดสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 

2.4.1.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กบับรรยากาศการเรียนรู้ภายใน
องคก์าร 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดใหบ้รรยากาศการเรียนรู้ คลอบคลุมถึงประเด็นเก่ียวกบั 
1) การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ และ 2) การส่ือสาร 
 Hardley and Mavondo (2000) ไดศึ้กษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งการ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้กบัการตระหนกัต่อสถานการณ์การแข่งขนัของกลุ่มตวัอยา่งองคก์าร
ธุรกิจการคา้เวชภณัฑ์ในรัฐ Victoria ประเทศออสเตรเลีย จ านวน 145 แห่ง พบวา่ องคก์ารท่ีเอาใจ
ใส่ต่อการเรียนรู้ (Learning Orientation) หมายถึงการท่ีองค์การและพนักงานมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ 
(Commitment to Learning) มีการเปิดใจกวา้งต่อส่ิงต่างๆ (Open Mindedness) มีการสร้างวิสัยทศัน์
ร่วมกัน (Shared Vision) และการผลักดันให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์การ (Intra 
Organizational Knowledge Sharing) จะให้ความส าคญักบัลูกคา้ (Customer Orientation) และการ
ใหค้วามส าคญักบัคู่แข่ง (Competitor Orientation) 
 ในส่วนของธุรกิจโรงแรมมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทยมีการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ขององค์การข้ึน เช่น มีการส่งเสริมการส่ือสารภายในองค์การ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่มาช่วยในการท างาน แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
แบ่งปันขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ส่งเสริมให้สมาชิก
องค์การเขา้รับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ จากขอ้มูลขา้งตน้ 
ผูว้จิยัจึงก าหนดสมมติฐานดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 2 องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 2.4.1.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัการจดัการความรู้ภายในองคก์าร  
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แรงกดดันจากการเกิดข้ึนของระบบเศรษฐกิจโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
(Santos, Doz and Williamson, 2004 qouted in Lu, Tsang and Peng, 2008) โดยเฉพาะการเกิดข้ึน
ของอินเตอร์เน็ต ซ่ึงท าให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การ ลูกค้า ผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ปัจจยัขา้งตน้เป็นเสมือนแรงผลกัดนัให้องคก์ารทั้งหลายต่าง
ตอ้งสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ของตน เพื่อคงความสามารถในการผลิต การส่งมอบผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีดีกวา่และเหนือกวา่คู่แข่ง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความเติบโต และการอยูร่อดขององคก์าร 
(Lu, Tsang and Peng, 2008) ขณะท่ี Barney and Zajac (1984) Wernerfelt (1984) และ Nonaka 
(1994) ต่างยืนยนัวา่การจดัการความรู้คือหนทางหน่ึงท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้แก่
องคก์าร 
 จุดเร่ิมตน้ของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เกิดจากแรงผลกัดนัจากปัจจยัภายนอก ผล
การศึกษาของนกัวชิาการหลายท่านต่างยนืยนัวา่ ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกเป็นแรงผลกัดนัให้องคก์าร
ต่างๆ ริเร่ิมสร้างการจดัการความรู้ข้ึนภายในองคก์าร ผลการศึกษาของ Iseri-Say, Toker and Kantur 
(2008) ท่ีรายงานวา่ ปัจจยัต่างๆ ท่ีสามารถท านายการน าการจดัการความรู้มาใช้ในฐานะเคร่ืองมือ
หน่ึงในการบริหารจดัการ ประกอบด้วย 3 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม เช่น ความ
ตอ้งการของลูกคา้ (β = .30, p < .01)  และการเรียกหาคุณภาพในผลิตภณัฑแ์ละบริการ(β = .27, p < 
.01)  2) ปัจจยัภายในองคก์าร ไดแ้ก่ การเนน้กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (β = .36, p < .01) ความ
ไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน (β = .26, p < .01)  และความสอดคลอ้งของ
เคร่ืองมือกบัความตอ้งการขององคก์าร (β = .18, p < .05) และ 3) คุณลกัษณะของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
สมรรถนะในการส่งมอบงาน (β = .21, p < .05) และความซบัซ้อนในการประยุกตใ์ช ้(β = .21, p < 
.05) ผลการศึกษาข้างต้นเป็นมุมมองเก่ียวกับปัจจยัหรืออิทธิพลของสถานการณ์การแข่งขนัท่ี
ผลกัดนัใหอ้งคก์ารสร้างองคค์วามรู้ของตนข้ึนมา อยา่งไรก็ตาม Adams and Lamont (2003) มองใน
มุมกลบัวา่ องคก์ารต่างๆ ใชก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามสภาพแวดลอ้ม และการ
เปรียบเทียบสมรรถนะของตนเองกบัองคก์ารคู่แข่ง ส่วนผลการศึกษาของ Hsu and Wang (2008) 
กลบัไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอนขององคก์ารกบันโยบายและ
แนวปฏิบติัในการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์าร 

ในกรณีธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย องค์การธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัไดมี้การตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัท่ีส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อองค์การ ดังนั้น องค์การธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัจ าตอ้งแสวงหา
ความรู้เก่ียวกบัองคก์ารคู่แข่ง ความตอ้งการของลูกคา้ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงองค์การจะต้องมีการจัดท า
ฐานขอ้มูลความรู้นั้นให้เป็นระบบ มีการถ่ายโอนความรู้หรือแจกกระจายขอ้มูลนั้นไปยงัส่วนต่างๆ 
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ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ไดน้ าองคค์วามรู้นั้นไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์เพื่อ
การตอบสนองต่อสถานการณ์การแข่งขนัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงน าไปสู่การก าหนดสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 3 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อการจดัการความรู้ของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 

2.4.2. ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างบรรยากาศการเรียนรู้กบัผลการด าเนินงานของ
องคก์าร 

2.4.2.1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการเรียนรู้กบัผลการด าเนินงานขององคก์าร 
ผลการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า  การให้ความส าคัญกับการเ รียนรู้  (Learning 

Orientation) มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององคก์าร อาทิ Slater and Narver (1995) ระบุ
วา่ การเรียนรู้ในองค์การ (Organizational Learning) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer 
Satisfaction) ความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product Success) การเติบโตของยอดขาย (Sales 
Growth) และผลก าไร (Profitability) ส่วน Baker and Sinkular (1999) พบวา่ การให้ความส าคญักบั
การเรียนรู้ในองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่และส่วนแบ่งทางการตลาด 
(Market Share) การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัพบวา่ ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์าร ส่งเสริมใหมี้การสอนงาน มีการหมุนเวียนงานเพื่อให้สมาชิกองคก์าร
เรียนรู้งานดา้นต่างๆ และเปิดโอกาสให้สมาชิกองคก์ารไดค้น้พบความถนดัของตน สามารถท างาน
เป็นทีม และมองส่ิงต่างๆ ในภาพรวม จึงน าไปสู่การก าหนดสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 4 บรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 2.4.3. ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งการจดัการความรู้กบัผลการด าเนินงานขององคก์าร 
 2.4.3.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัผลการด าเนินงานขององคก์าร 
 การคงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) ขององค์การเก่ียวขอ้งกบั
การสร้าง การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่ความรู้นั้นไปยงัส่วนต่างๆ ขององค์การไดอ้ย่าง
เหมาะสม องค์การตอ้งสามารถตีความและบูรณาการความรู้นั้น ตลอดจนใช้ความรู้นั้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร (Cohen and Levinthal, 1990; Kogut and Zander, 1993; Kusunoki, 
Nonaka and Nagata, 1998) ผลจากการทบทวนวรรณกรรมของผูว้ิจยัพบวา่ การจดัการความรู้มี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร จากผลการศึกษาของ Baker and Sinkula (1999) พบวา่ 
การจดัการความรู้โดยเฉพาะการให้ความส าคญักบัตลาด (Market Orientation) หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมวางแผนขอ้มูลทางการตลาด ซ่ึงเก่ียวข้องกบัการค านึงถึงลูกคา้และคู่แข่ง การแสวงหา
ข้อมูล การถ่ายโอนแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและคู่แข่งไปยงัแผนกต่างๆ ขององค์การ 
ความสามารถในการตอบสนองต่อขอ้มูลต่างๆ ท่ีได้รับมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของ
องคก์าร ส่วนแบ่งทางการตลาด และความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่ นอกจากน้ี ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
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การให้ความส าคญักบัตลาด (ตวัแทนของการจดัการความรู้) และการให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ 
(ตัวแทนของบรรยากาศการเรียนรู้) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับส่วนแบ่งทางการตลาด แต่มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมถึงการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างของบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความสามารถในการใช้
ความรู้ (Knowledge Exploitation) จะบรรลุประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operational 
Efficiency) ประกอบดว้ย 1) ผลก าไรท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง และ 2) กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
เหนือคู่แข่ง ในขณะท่ีบริษทัท่ีมีความสามารถในการสร้างความรู้ (Knowledge Exploration) จะมีผล
การด าเนินการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Performance) อนัไดแ้ก่ ความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ์/
เทคโนโลยใีหม่ๆ ไดเ้หนือกวา่คู่แข่ง และสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลยีของสมาชิกองคก์ารท่ีดีกวา่ 
(Isobe, Makino and Montgomery, 2008) และเม่ือพิจารณาการจดัการความรู้ในฐานะเคร่ืองมือ
ทางการบริหารจดัการ Iseri-Say, Toker and Kantur (2008) พบว่า การจดัการความรู้มีผลต่อ
ต าแหน่งในการแข่งขนัขององคก์าร (β = .51, p < .001) ความสามารถขององคก์าร (β = .48, p < 
.001)  ความสามารถในการปรับตวัขององคก์าร (β = .49, p < .001) ความพึงพอใจของลูกคา้ (β = 
.33, p < .001) ผลประกอบการทางการเงิน  (β = .39, p < .001)  อาทิ การวดัยอดขาย ผลก าไรสุทธิ 
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราการไหลเวียนของเงินสด ตลอดจนผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม (β = .54, p < .001) นอกจากน้ี การประยุกตก์ารจดัการความรู้มาใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ของ
องคก์ารนั้น Albors, Hervas, Marquez, Martinez-Fernandez (2008) พบวา่ องคก์ารท่ีมีการด าเนิน
กิจกรรมการบริการท่ีเน้นฐานความรู้ เช่น กิจกรรมการวิจยัและพฒันา การให้ค  าปรึกษาดา้นการ
จดัการ การใหบ้ริการระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะมีผลต่อความสามารถในการ
แข่งขนั และมีผลประกอบการทางเศรษฐกิจ เช่น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 
ผลตอบแทนสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน อตัราผลตอบแทนหรือก าไรเม่ือเทียบกบัสินทรัพย์
ทั้งหมดดีข้ึน เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Harlow (2008) ท่ีศึกษากลุ่มตวัอย่างองค์การใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา จ านวน 108 องค์การ พบวา่การประยุกต์ใช ้Tacit Knowledge ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) การใช้ซอฟท์แวร์ท่ีสนบัสนุนการ
ท างานเป็นกลุ่ม (Groupware) ฐานขอ้มูลดิจิตอล (Digital Database) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผล
การด าเนินงานทางการเงิน นอกจากน้ี การจดัการความรู้ยงัมีบทบาทในฐานะตวัแปรคัน่กลาง 
(Mediator) ท่ีเช่ือมระหวา่งการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัผลการด าเนินงานขององคก์าร
ซ่ึงวดัจากระดบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างในประเด็นเก่ียวกบัผลการด าเนินงานทางการเงิน การ
เติบโตของยอดขาย ก าไรสุทธิในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา (Lin, Liang, Xu, Li and Xie, 2008) และผล
การศึกษาของ Hardley and Mavondo (2000) พบวา่ การเรียนรู้ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัผล
ประกอบการขององคก์าร แต่มีผลผา่นการให้ความส าคญัต่อลูกคา้และคู่แข่ง (β = .14, p < .001) 
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของ Choi, Kim, Ju and Jyung (2009) ท่ีท  าการศึกษากลุ่มตวัอย่าง
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องคก์ารในประเทศเกาหลี กลบัพบวา่โครงสร้างของกระบวนการเรียนรู้ (Learning Infrastructure) 
ซ่ึงหมายถึง การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการกลับไม่มี
ความสัมพนัธ์อนัใดกบัผลการด าเนินงานขององคก์าร 

ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทยมีการจดัการความรู้ ซ่ึงองคก์ารมีการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลขององค์การ มีการ
แลกเปล่ียน แบ่งปันความรู้ภายในองคก์าร เป็นตน้ จากขอ้มูลขา้งตน้น ามาสู่การตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 5 การจดัการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 

2.5 ข้อมูลเกีย่วกบัธุรกจิโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภัฏในประเทศไทย 
 
2.5.1 ความเป็นมาของธุรกจิโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภัฏในประเทศไทย  
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทยก่อตั้งข้ึนระหวา่งปี พ.ศ. 2534-2536 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นสถานท่ีพกัให้กบับุคลากรทางการศึกษาและนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาท่ี
วทิยาลยัครูในสมยันั้น ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัไดเ้ปิดให้บริการห้องพกั ห้อง
ประชุมสัมมนา ห้องอาหาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ เพื่อเป็นแหล่งในการสร้างรายได้ให้กับ
มหาวทิยาลยัเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการศึกษา หรือการด าเนินการในกิจการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั รวมทั้งเป็นสถานประกอบการภายในส าหรับรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให ้
กบันักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งได้ฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์จริง ซ่ึงสอดรับกับการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ในการจดัตั้งศูนยฝึ์กประสบการณ์
วิชาชีพทางธุรกิจภายในสถาบนัการศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตาม
มาตรา 10 เก่ียวกับการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏั และการจดัตั้ งศูนย์ โดยส่วน
ราชการหรือหน่วยงานดงักล่าว มีวตัถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน วิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลย ี
ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู นอกจากน้ีการด าเนินงานของ
ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัยงัสอดรับกบัมาตรา 13 (5) เงิน
ท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยัราชภฏัอาจมีรายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ
ลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และมาตรา 15 บรรดารายได้และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัการเพื่อประโยชน์ภายใตว้ตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั (พระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัราชภฏั, 2547) 
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2.5.2  ข้อมูลธุรกจิโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภัฏในประเทศไทย  
ผู ้วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย                            

โดยการจ าแนกกลุ่มธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทยตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแบ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ตามเขตพื้นท่ี 
(ภูมิภาค) ซ่ึงสามารถจ าแนกไดจ้ านวน 5 กลุ่ม โดยขอ้มูลท่ีผูว้จิยัน าเสนออยูบ่นพื้นฐานของนโยบาย
ของแต่ละแห่ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคเหนือ  
(1) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ (ปิดปรับปรุง) 
(2) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ช่ือโรงแรมราชภฏัอินน์ บริการห้องพกัจ านวน 20 ห้อง 

ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 20 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท กรณีผูเ้ขา้
พกัเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ราคา/วนั/คืน : 450 บาท (ส่วนลด 10%) พร้อมส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ทีวีสี น ้ าอุ่น ชุดรับแขก โทรศพัท์ ตู้เย็น และห้องประชุม
ราชาวดี จ านวน 1 ห้อง รองรับผูเ้ข้าประชุมได้ 50 ท่ีนั่ง ราคาค่าบริการรายชั่วโมง 200 บาท 
ค่าธรรมเนียม 500 บาท ราคาค่าบริการเต็มวนั (8 ชั่วโมง) 3,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั           
(4 ชัว่โมง) 1,500 บาท 

(3) มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง (ปิดปรับปรุง) 
(4) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ช่ือโรงแรมเรือนตน้สัก บริการห้องพกัจ านวน 34 ห้อง 

โรงแรมเรือนตน้สัก (อาคารเก่า) ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 20 ห้อง 
ราคา/วนั/คืน : 350 และ 450 บาท (ข้ึนอยูก่บัขนาดห้องพกั) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับ 
อากาศ  เคร่ืองท าน ้ าอุ่น  และโทรทศัน์ ห้องพกัโรงแรมเรือนตน้สัก (อาคารใหม่) ห้องพกัประเภท 
Standard Room เตียง : Twin จ านวน 10 หอ้ง ราคา/วนั/คืน : 450 บาท เตียง : Double จ านวน 3 ห้อง 
ราคา/วนั/คืน : 450 บาท พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองท าน ้ าอุ่น และ
โทรทศัน์จอ LCD ห้องพกัประเภท Deluxe Room เตียง : Double จ านวน 1 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 550 
บาท พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น โทรทศัน์จอ LCD 
และอ่างอาบน ้ า และห้องประชุมสัมมนาโรงแรมเรือนตน้สัก (อาคารใหม่) จ  านวน 1 ห้อง รองรับผู ้
เขา้ประชุมได ้100-200 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 1,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 800 บาท 

(5) มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ช่ือโรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์วิว บริการห้องพกัจ านวน 
117 ห้อง ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 94 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 1,000 บาท 
เตียง : Double จ านวน 20 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 1,000 บาท ห้องพกั VIP จ านวน 3 ห้อง พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น และโทรทศัน์ ห้องประชุมใหญ่ รองรับ
ผูเ้ขา้ประชุมได ้300-500 ท่ีนัง่ จ  านวน 1 ห้อง  ห้องประชุมสัมมนา รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้100 ท่ีนัง่ 
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จ านวน 1 ห้อง ห้องประชุมสัมมนา รองรับผูเ้ข้าประชุมได้ 50 ท่ีนั่ง จ  านวน 2 ห้อง และห้อง
ประชุมสัมมนา รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้25 ท่ีนัง่ จ  านวน 3 หอ้ง  

(6) มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ช่ือโรงแรมน ้ าเพชร บริการห้องพกัจ านวน 20 ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 19 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 350 บาท พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น และโทรทศัน์ ห้องพกัประเภท 
Deluxe Room เตียง : Twin จ านวน 1 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 700 บาท พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น โทรทศัน์ พร้อมกาแฟและขนมปัง และห้องประชุม 
สัมมนา จ านวน 2 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาเพชรน ้ าเอก รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้80-100 ท่ีนั่ง 
ราคาค่าบริการเต็มวนั (8 ชั่วโมง) 2,000 บาท และห้องประชุมสัมมนาเพชรน ้ าค้าง รองรับผูเ้ข้า
ประชุมได ้50-70 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั (8 ชัว่โมง) 1,500 บาท 

(7) มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ช่ือโรงแรมช่ออินทนิล บริการห้องพกัจ านวน 20 ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 20 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 400 บาท พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น และโทรทศัน์ กรณีผูเ้ขา้พกัเป็น
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ลด 10% ราคา/วนั/คืน : 360 บาท และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 
2 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาช่ออินทนิล1 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้60 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 
2,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาช่ออินทนิล2 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้30 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 
1,500 บาท 

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง 
(1) มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ช่ือโรงแรมศิลาลยั บริการห้องพกัจ านวน 20 ห้อง 

ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 20 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 400 บาท พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น และโทรทศัน์ กรณีผูเ้ขา้พกัเป็น
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ราคา/วนั/คืน : 360 บาท ส าหรับหอ้งประชุมสัมมนาไดปิ้ดปรับปรุง 

(2) มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ช่ือศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพจนัทรเกษมปาร์ค 
บริการหอ้งพกัจ านวน 40 หอ้ง หอ้งพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 40 ห้อง ราคา/
วนั/คืน : 750 บาท พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ทีวีสี เคเบิลทีวี น ้ าอุ่น ชุด
รับแขก โทรศพัท ์ตูเ้ยน็ มินิบาร์ น ้ าด่ืม กรณีผูเ้ขา้พกัเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ราคา/วนั/
คืน : 600 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า) และห้องประชุมสัมมนา รวมค่าบริการ ทีวีสี วีดีโอ เทป
บันทึกเสียง กระดานไวท์บอร์ด ท่ีฉายแผ่นใส และท่ีฉายสไลด์ จ  านวน 7 ห้อง คือ ห้อง
ประชุมสัมมนาอินทนิล, ห้องประชุมสัมมนาราชพฤกษ ์รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้80-100 ท่ีนัง่ ราคา
ค่าบริการเต็มวนั 5,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,750 บาท ห้องประชุมสัมมนาจนัทรา 1-3  
รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้30-50 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 3,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,500 
บาท ห้องประชุมสัมมนา VIP 2 และห้องประชุม สัมมนา VIP3 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้15-20 ท่ีนัง่ 
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ราคาค่าบริการเตม็วนั 1,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 750 บาท ส่วนห้อง VIP1 จดัให้เป็นห้องฝึก
ปฏิบติัการแก่นกัศึกษา 

(3) มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ช่ือโรงแรมเทพธานี บริการห้องพกั จ านวน 40 ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 40  ห้อง ราคา/วนั/คืน : 400 บาท และห้อง                           
ประชุมสัมมนา จ านวน 4 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาศรีปราญช์ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้40 ท่ีนัง่ 
ราคาค่าบริการเต็มวนั 1,200 บาท ห้องประชุมสัมมนาแดนดุสิต และห้องประชุมสัมมนาเทพ
ประทาน รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้60 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 1,500 บาท และห้องประชุมสัมมนา
พิมานแมน รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้90 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 2,000 บาท 

(4) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ช่ือโรงแรมธนบุรีลอดจ์ บริการห้องพกัจ านวน 18 ห้อง 
หอ้งพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 6 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 700 บาท กรณีผูเ้ขา้พกั
เป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ราคา/วนั/คืน : 560 บาท เตียง : 4 ท่ีนอนจ านวน 10 ห้อง ราคา/
วนั/คืน : 1,200 บาท กรณีผูเ้ขา้พกัเป็นขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ราคา/วนั/คืน : 960 บาท 
ห้องพกัประเภท VIP Room เตียง : Twin จ านวน 2 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 700 บาท พร้อมดว้ยเคร่ือง
อ านวยความสะดวกครบครัน และหอ้งประชุมสัมมนา จ านวน 1 หอ้ง 

(5) มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม (ปิดปรับปรุง) 
(6) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ช่ือโรงแรมตน้น ้ า บริการห้องพกัจ านวน 25 ห้อง 

ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 20 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 450  บาท ห้องพกั
ประเภท Deluxe Room เตียง : Twin จ านวน 5 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 550 บาท พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น และโทรทศัน์ และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 3 
ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาบึงบอระเพ็ด รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้80-150 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็ม
วนั (ช่วงเชา้และช่วงบ่ายจ านวน 8 ชัว่โมง) 2,500 บาท เตม็วนัและกลางวนั (ไม่เกิน 22.00 น.) 1,500 
บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย จ านวน 4 ชั่วโมง) 2,000 บาท ราคาค่าบริการราย
ชัว่โมง 250  บาท ห้องประชุมสัมมนาน ้ าปิง รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้60-80 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็ม
วนั (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย จ านวน 8 ชั่วโมง) 2,000 บาท เต็มวนัและกลางวนั (ไม่เกิน 22.00 น.) 
1,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย จ านวน 4 ชัว่โมง) 1,500 บาท ราคาค่าบริการ
รายชั่วโมง 250 บาท ห้องประชุมสัมมนาชอนตะวนั รองรับผูเ้ข้าประชุมได้ 50-80 ท่ีนั่ง ราคา
ค่าบริการรายชัว่โมง  250 บาท และห้องประชุมสัมมนาแม่น ้ าวงั รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้5-10 ท่ีนัง่ 
ราคาค่าบริการรายชัว่โมง 250 บาท 

(7) มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา (ปิดปรับปรุง) 
(8) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ช่ืออาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว 

บริการห้องพกัมาตรฐานสะดวกสบายดว้ยอุปกรณ์อ านวยความสะดวก จ านวน 54 ห้อง ห้องพกั
ประเภท Standard Room พกัเด่ียว ราคา/วนั/คืน : ขา้ราชการ 800 บาท บุคคลทัว่ไป 1,000 บาท พกัคู่ 
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ราคา/วนั/คืน : 1,000 บาท (รวมอาหารเชา้) และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 4 ห้อง คือ ห้องประชุม
ใหญ่สิตารมย ์และห้องประชุมใหญ่สโรชา ราคาค่าบริการเต็มวนั 10,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึง
วนั 6,000 บาท หอ้งประชุมเล็กบุณฑริก และห้องประชุมเล็กสัตตบุษย ์ราคาค่าบริการเต็มวนั 4,000 
บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,000 บาท (ราคาดงักล่าวไม่มีอาหาร/อาหารวา่ง) 

(9) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ช่ือโรงแรมสวนหลวง บริการห้องพกัจ านวน 27
ห้อง ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 20 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 600 บาท 
ห้องพกัรวม จ านวน 7 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 900 บาท และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 2 ห้อง คือ 
ห้องประชุมสัมมนาศรีรามเทพ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้80 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 3,000 บาท 
และหอ้งประชุมสัมมนาศรีอยธุยา รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้60 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 2,500  บาท 

(10) มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ช่ือโรงแรมเพชรน ้ าหน่ึง บริการห้องพกัจ านวน  20  ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 20 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท พกั 3 ท่าน 
ราคา/วนั/คืน : 550 บาท กรณีผูเ้ขา้พกัเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ราคา/วนั/คืน : 450 บาท 
พกั 3 ท่าน ราคา/วนั/คืน : 500 บาท และหอ้งประชุมสัมมนา จ านวน 1 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนา
เพทาย รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้50 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 500-1,000 บาท แลว้แต่รูปแบบของ
การจดัหอ้งประชุม 

(11) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ช่ืออาคารสมเด็จเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ บริการ
ห้องพกัจ านวน 54 ห้อง ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 36 ห้อง พกัเด่ียว 
ราคา/วนั/คืน : 600 บาท พกัคู่ ราคา/วนั/คืน : 800 บาท (รวมอาหารเช้า) พกั 3 ท่าน ราคา/วนั/คืน : 
1,000 บาท ห้องพกัประเภท  Deluxe Room เตียง : Twin จ านวน 18 ห้อง พกัเด่ียว ราคา/วนั/คืน : 
800 บาท ราคา/วนั/คืน : 1,000 บาท (รวมอาหารเชา้) พกั 3 ท่าน ราคา/วนั/คืน : 1,200 บาท พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในห้องพกั เช่น โทรทศัน์พร้อมระบบดาวเทียม สัญญาณอินเตอร์เน็ต มินิ
บาร์ ระบบน ้ าอุ่น รูมเซอร์วิส และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 4 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนา
นิโลตบล (หอ้งใหญ่ชั้น 2) รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้120-300 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 10,000 บาท 
ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 5,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาอุบลบุษย ์(ห้องใหญ่ชั้น 3) รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได ้120-300 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 10,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 5,000 บาท ห้อง
ประชุมสัมมนาสัตตบรรณ (หอ้งเล็กชั้น 2) รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้40-60 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 
5,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,500 บาท ห้องประชุมสัมมนาบวัเผื่อน (ห้องเล็กชั้น 3) รองรับผู ้
เขา้ประชุมได ้20-40 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 5,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,500 บาท ฟรีค่า
ห้องสัมมนาในกรณีใช้ห้องนิโลตบล และห้องอุบลบุษย ์หากมีผูเ้ข้าร่วม 40 ท่านข้ึนไป และใช้
บริการอาหารกลางวนัและอาหารว่าง 2 ม้ือ ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ค่าเคร่ือง LCD วนัละ 
3,500 บาท ค่าคาราโอเกะ ชัว่โมงละ 300 บาท และห้องจดัเล้ียง VIP2 (ห้องอาหารชั้นล่าง) รองรับผู ้
เขา้ประชุมไดไ้ม่เกิน  20 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 1,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 500 บาท 
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(12) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ช่ือโรงแรมสวนดุสิตเพลส บริการห้องพกัจ านวน 120
ห้อง พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน เช่น โทรทัศน์พร้อมระบบเคเบิลทีวี ตู ้เย็น 
เคร่ืองปรับอากาศ อ่างอาบน ้าพร้อมระบบน ้าอุ่น และโทรศพัท ์เป็นหอ้งพกัประเภท Standard Room 
: เตียง Twin  จ านวน 93 ห้อง เตียง : Double จ านวน 27 ห้อง พกั 1 ท่าน ราคา/วนั/คืน : 700 บาท 
(รวมอาหารเช้า) พกั 2 ท่าน ราคา/วนั/คืน : 900 บาท (รวมอาหารเช้า) และห้องประชุมสัมมนา 
จ านวน 10 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาหอประชุมรักตะกนิษฐ2 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้800-1,200 
ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 40,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาหอประชุมรักตะกนิษฐ1  รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได ้ 800 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 35,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาห้องล าพอง2 รองรับผู ้
เขา้ประชุมได ้73 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 8,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาห้องกุมาริกา รองรับผู ้
เขา้ประชุมได ้50-100 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 5,000 บาท ห้องประชุมห้องกาหลา รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได้ 50-100 ท่ีนั่ง ราคาค่าบริการเต็มวนั 6,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาศาลาช่ืนอารมณ์ 
รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้60-80 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั   8,000 บาท  ห้องจดัเล้ียงล าพอง1 รองรับ
ผูเ้ขา้ประชุม 80 ท่ีนั่ง ราคาค่าบริการเต็มวนั 5,000 บาท (เฉพาะแขกในห้องมหาวิทยาลยัฯ) ห้อง
ประชุมสัมมนาล าพอง2 รองรับผูเ้ขา้ประชุม 73 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 8,000  บาท (เฉพาะแขก
ในห้องมหาวิทยาลัยฯ) ห้องประชุมสัมมนาห้องลิขิต1 รองรับผูเ้ข้าประชุมได้ 40 ท่ีนั่ง ราคา
ค่าบริการเตม็วนั 4,000 บาท หอ้งประชุมสัมมนาหอ้งลิขิต2 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้ 25 คน ราคาเต็ม
วนั 3,000 บาท หอ้งประชุมสัมมนา VIP2 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้15 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 800  
บาท และหอ้งประชุมสัมมนา VIP1 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้10 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 800  บาท 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จ านวน 44-86 เคร่ือง ราคาค่าบริการเต็มวนั 12,000-26,000 
บาท 

(13) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ช่ือศูนยฝึ์กปฏิบติัการโรงแรมวงัสวนสุนนัทา (แกว้
เจา้จอม) บริการห้องพกั จ านวน 67 ห้อง ห้องพกัประเภท Standard Room : เตียง Twin จ านวน 39 
ห้อง เตียง : Double จ านวน 5 ห้อง พกัเด่ียว ราคา/วนั/คืน : 800 บาท พกัคู่ ราคา/วนั/คืน : 900 บาท 
ห้องพกัประเภท Deluxe Room : เตียง Twin  จ านวน 20 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 1,000 บาท พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น โทรทศัน์พร้อมระบบเคเบิล ตูเ้ยน็ โทรศพัท์ทุกห้องพกั เป็นตน้ ห้องพกั
ประเภท Suite Room : เตียง : Double จ านวน 3 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 1,500 บาท พกั 3 ท่าน ราคา/
วนั/คืน : 2,000 บาท พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โทรทศัน์พร้อมระบบเคเบิล ตูเ้ยน็ โทรศพัท์
ทุกหอ้ง พกั หอ้งรับแขก เป็นตน้ และหอ้งประชุมสัมมนา จ านวน 4 หอ้ง คือ หอ้งประชุมสัมมนามุจ
ลินทร์ แบบคลาสรูม รองรับผูเ้ขา้ประชุมไดไ้ม่เกิน 100 ท่ีนัง่ แบบเธียเตอร์ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได้
ไม่เกิน 250 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั (8 ชัว่โมง) 3,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (3 ชัว่โมงคร่ึง) 
2,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาหิรัญญิกา  แบบคลาสรูม  รองรับผูเ้ขา้ประชุมได้ไม่เกิน 50 ท่ีนั่ง  
แบบเธียเตอร์ รองรับผูเ้ขา้ประชุมไดไ้ม่เกิน 100 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั (8 ชัว่โมง) 2,500 บาท 
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ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (3 ชั่วโมงคร่ึง) 1,500 บาท ห้องประชุมสัมมนาพวงคราม แบบคลาสรูม 
รองรับผูเ้ขา้ประชุมไดไ้ม่เกิน 20 ท่ีนัง่ แบบเธียเตอร์ รองรับผูเ้ขา้ประชุมไดไ้ม่เกิน 40 ท่ีนัง่ ราคา
ค่าบริการเต็มวนั (8 ชัว่โมง) 1,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (3 ชัว่โมงคร่ึง) 1,000 บาท และห้อง
ประชุม สัมมนากุมาริกา แบบคลาสรูม รองรับผูเ้ขา้ประชุมไดไ้ม่เกิน 20 ท่ีนัง่ แบบเธียเตอร์ รองรับ
ผูเ้ขา้ประชุมไดไ้ม่เกิน 30 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั (8 ชัว่โมง) 1,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั         
(3 ชั่วโมงคร่ึง) 1,000 บาท ห้องอาหารแก้วเจ้าจอม รองรับได้ 80 ท่ีนั่ง ราคาค่าบริการเต็มวนั           
(8 ชัว่โมง) 3,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (4 ชัว่โมง) 2,000 บาท 

(14) มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ช่ือโรงแรมจอมพลพาเลซ บริการห้องพกัจ านวน 
27 ห้อง ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 17 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท 
เตียง : Double จ านวน 3 หอ้ง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท ห้องพกั 3 ท่าน จ านวน 3 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 
600 บาท และห้องพกั 5 ท่าน จ านวน 4 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 700 บาท พร้อมด้วยบริการและส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ โทรศพัท ์โทรทศัน์พร้อมเคเบิลทีวี ตูเ้ยน็ และเคร่ืองท า
น ้ าอุ่น และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 2 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาใหญ่บุรีราช รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได ้80-100 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 3,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาตลาดน ้ า รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได ้40-60 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 2,000 บาท 

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคอีสาน 
(1) มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ ช่ือโรงแรมช่อตะแบก บริการห้องพกัจ านวน 10 ห้อง 

ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Double จ านวน 9 ห้อง ราคา/วนั/คืน: 450 บาท ห้องพกั
ประเภท VIP เตียง : Double จ านวน 1 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 600 บาท และห้องประชุมสัมมนา 
จ านวน 1 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาช่อตะแบก รองรับผูเ้ข้าประชุมได้ 400-500 ท่ีนั่ง ราคา
ค่าบริการเตม็วนั 3,000 บาท 

(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ (ไม่มีก่อตั้ง) 
(3) มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ช่ือศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพทบัแก้ว บริการ

หอ้งพกัจ านวน 42 หอ้ง หอ้งพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 30 ห้อง ราคา/วนั/คืน 
: 600 บาท เตียง : Double จ านวน 10 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 600 บาท พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ทีวีสี น ้ าอุ่น โทรศพัท ์ตูเ้ยน็ ห้องพกัประเภท Deluxe Room เตียง : Twin 
จ านวน  1 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 900 บาท เตียง : Double จ านวน 1 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 700 บาท 
พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ทีวีสี น ้ าอุ่น โทรศพัท์ ตู้เย็น ห้องนั่งเล่น 
(อาหารเช้า 150 บาท ไม่คิดรวมค่าห้อง) และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 4 ห้อง คือ ห้อง
ประชุมสัมมนาศุภลกัษณ์ 1-2 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได้ 100 ท่ีนั่ง ราคาค่าบริการเต็มวนั (8 ชั่วโมง) 
2,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (4 ชัว่โมง) 1,500 บาท ห้องประชุมสัมมนาศุภลกัษณ์ รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได ้60 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั (8 ชัว่โมง) 2,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (4 ชัว่โมง) 
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1,200 บาท และห้องประชุมสัมมนาสันติเวช รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้15 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 
(8 ชัว่โมง) 1,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (4 ชัว่โมง) 700 บาท 

(4) มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ช่ือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจพนมพิมาน บริการ
หอ้งพกัจ านวน 40 หอ้ง หอ้งพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 40 ห้อง ราคา/วนั/คืน 
: 500 บาท พร้อมอาหารเชา้ส าหรับ 2 ท่าน และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 5 ห้อง คือ ห้องประชุม 
สัมมนาพนมพิมานมุข รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้50 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 2,000 บาท ราคาค่า 
บริการคร่ึงวนั 1,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาพนมพิมานแก้ว1 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได้ 50 ท่ีนั่ง 
ราคาค่าบริการเตม็วนั 2,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาพนมพิมาน
แกว้2 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้80 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 3,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,500 
บาท ห้องประชุมสัมมนาพนมพิมานเพชร รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้200 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 
4,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,500 บาทและห้องประชุมสัมมนาพนมพิมานทอง รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได ้200 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 4,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,500 บาท 

(5) มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ช่ือโรงแรมสวนวรุณ บริการห้องพกัจ านวน 21 ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 10 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท เตียง : 
Double จ านวน 10 หอ้ง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท ห้องพกัประเภท VIP Room เตียง : Twin จ านวน 1 
ห้อง ราคา/วนั/คืน : 1,200 บาท พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน์สี 
ตูเ้ยน็ ระบบน ้ าอุ่นและชุดรับแขก และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 3 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนา
ทบัทิมสยาม รองรับได ้200 ท่ีนั่ง ราคาค่าบริการเต็มวนั 4,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 3,500 
บาท หอ้งประชุมสัมมนาโกเมน รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้150 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 4,000 บาท 
ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 3,000 บาท และห้องประชุมสัมมนาไพลิน รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้50 ท่ีนั่ง 
ราคาค่าบริการเตม็วนั 3,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,000 บาท 

(6) มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ (ไม่มีการก่อตั้ง) 
(7) มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ช่ือโรงแรมภูค  า บริการห้องพกัจ านวน 21 ห้อง ห้องพกั

ประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 12 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 350 บาท พร้อมส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น ทีวีระบบผา่นดาวเทียม โทรศพัท ์เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่นและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในห้องน ้ า ห้องพกัประเภท VIP Room เตียง : Twin จ านวน 8 ห้อง ราคา/วนั/
คืน : 400 บาท พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ทีวีระบบผ่านดาวเทียม โทรศัพท์ ตู้เย็น 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องน ้ า ห้องพกัรวมแอร์ 
ความจุ 15-20 คน ค่าห้องต่อคนๆ ละ 150 บาท (ห้องน ้ ารวม) ห้องพกัรวมพดัลม ความจุ 15-20 คน 
ค่าห้องต่อคนๆ ละ 100 บาท (ห้องน ้ ารวม) และห้องประชุมสัมมนา จ านวน 2 ห้อง คือ ห้อง
ประชุมสัมมนาลกัษณะงาม รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้80-100 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 2,000 บาท 
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(8 ชัว่โมงท าการ) ห้องประชุมสัมมนาเพชรจรัส รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้30-50 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการ
เตม็วนั 1,500 บาท (8 ชัว่โมงท าการ) 

(8) มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ช่ือศรีพฤทธาลยัราชภฏัสัมมนาคาร บริการห้องพกั
จ านวน 64 ห้อง ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 48 ห้อง เตียง : Double 
จ านวน 16 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 600 บาท และห้องประชุมสัมมนาจ านวน 8 ห้อง คือ ห้อง
ประชุมสัมมนาศุภนิมิตร รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้200 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 20,000 บาท ราคา
ค่าบริการคร่ึงวนั 15,000 บาท หอ้งประชุมสัมมนาวชิยัแข่งขนั รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้150-160 ท่ีนัง่ 
ราคาค่าบริการเต็มวนั 15,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 10,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาถนอม 
รองรับผูเ้ขา้ประชุมได้ 150-160 ท่ีนั่ง ราคาค่าบริการเต็มวนั 15,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 
10,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาเศวตสุวรรณ1 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้60-70 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการ
เตม็วนั 5,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 3,000 บาท หอ้งประชุมสัมมนาเศวตสุวรรณ2 รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได้ 60-70 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 5,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 3,000 บาท ห้อง
ประชุมสัมมนาเศวตสุวรรณ3 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้ 60-70 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 5,000 บาท 
ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 3,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาเศวตสุวรรณ4 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้ 60-70 
ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 5,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 3,000 บาท และห้องประชุมสัมมนา
เศวตสุวรรณ5  รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้60-70 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 5,000 บาท ราคาค่าบริการ
คร่ึงวนั 3,000 บาท 

(9) มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ช่ือโรงแรมภูพานเพลซ  บริการห้องพกัจ านวน 64 ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 64 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 450-550 บาท และ
หอ้งประชุมสัมมนาจ านวน 4 หอ้ง คือ ห้องประชุมสัมมนาดุสิตา รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้150-200 ท่ี
นัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 5,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 3,500 บาท หอ้งประชุมสัมมนามณีเทวา 
รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้50-100 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 3,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,000 
บาท ห้องประชุมสัมมนาทรายแกว้ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้30-40 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 2,000 
บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,500 บาท และห้องประชุมสัมมนาทรายพลอย รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้
10-20 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 2,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,500 บาท 

(10) มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ ช่ือโรงแรมจอมสุรินทร์ บริการห้องพกัจ านวน 30 ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 18 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 350 บาท ห้องพกั
ประเภท VIP Room เตียง : Twin จ านวน 12 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 450 บาท และห้องประชุมสัมมนา
จ านวน 1 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาภูมินทร์ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้30-50 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการ
เตม็วนั 1,000 บาท 

(11) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ช่ือโรงแรมอุดรราชภฏั บริการห้องพกัจ านวน 40 ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 27 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท กรณีผูเ้ขา้
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พกัเป็นนกัศึกษา ราคา/วนั/คืน : 400 บาท ห้องพกัประเภท Deluxe Room เตียง : Twin จ านวน 11 
หอ้ง ราคา/วนั/คืน : 700 บาท กรณีผูเ้ขา้พกัเป็นนกัศึกษา ราคา/วนั/คืน : 600 บาท ห้อง suite จ านวน 
2 ห้อง ซ่ึงจะเปิดให้บริการส าหรับแขกระดบั VIP เท่านั้น และห้องประชุมสัมมนาจ านวน 7 ห้อง 
คือ ห้องประชุมสัมมนาสุพรรณิการ์ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้150 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 8,000 
บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 6,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาจนัทร์กะพอ้ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้120 
ท่ีนั่ง ราคาค่าบริการเต็มวนั 7,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 5,000 บาท ห้องประชุมสัมมนา
อินทนิล รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้120 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 7,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 
5,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาทองกวาว รองรับผูเ้ขา้ประชุมได้ 35 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 
4,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 3,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาพุทธชาติ, ห้องประชุมสัมมนา
มะลิวลัย ์และห้องประชุมสัมมนารสสุคนธ์ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้20 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั  
2,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,500 บาท 

(12)  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ช่ือโรงแรมศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราช 
ธานี บริการห้องพกัจ านวน 38 ห้อง ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 30 ห้อง 
เตียง : Double จ านวน 4 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 750 บาท กรณีผูเ้ขา้พกัเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐ 
วิสาหกิจ ราคา/วนั/คืน : 650 บาท ห้องพกัประเภท VIP Room เตียง : Double จ านวน 2 ห้อง ราคา/
วนั/คืน:  950 บาท ห้องพกัประเภท Deluxe Room เตียง : Double จ านวน 2 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 
1,200 บาท และห้องประชุมสัมมนาจ านวน 6 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาบวัทิพย ์1-3รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได ้80-120 ท่ีนัง่ ห้องประชุมสัมมนาบวัทิพย ์4-5 รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้50 ท่ีนัง่ และห้อง
ประชุมสัมมนา (หอ้งบอลลูน) พิมานทิพย ์รับผูเ้ขา้ประชุมได ้500-600 ท่ีนัง่ 

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคตะวนัออก 
(1) มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ช่ือสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค บริการห้องพกั

จ านวน 38 ห้อง ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 38 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 600 
บาท และห้องประชุมสัมมนาจ านวน 4 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาแก้วลืมคอน รองรับผูเ้ข้า
ประชุมได้ 90 ท่ีนั่ง  ราคาค่าบริการเต็มว ัน 3,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงว ัน 2,500 บาท                              
ห้องประชุมสัมมนาน ้ าตาลจีน รองรับผูเ้ขา้ประชุมได้ 90 ท่ีนั่ง ราคาค่าบริการเต็มวนั 3,500 บาท 
ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,500 บาท ห้องประชุมสัมมนาเขียวเสวย รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้55 ท่ีนั่ง 
ราคาค่าบริการเตม็วนั 2,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั  2,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาเขียวไข่กา 
รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้45 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 2,500 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 2,000 บาท 

(2) มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ช่ือโรงแรมริมกรีน บริการห้องพกัจ านวน 25 ห้อง                       
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 14 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท (ไม่รวม                       
อาหารเช้า) เตียง : Double จ านวน 6 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า) พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ห้องพกัประเภท VIP 
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Room เตียง : Twin จ านวน 5 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 700 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า) และห้อง
ประชุมสัมมนาจ านวน 3 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนามณฑาทอง รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้ 80-100   
ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั (ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 16.00 น.) 6,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (ตั้งแต่ 
08.00 น. ถึง 13.00 น. และตั้งแต่ 12.00 น. 16.00 น.) 3,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาพวงชมพู และ
หอ้งประชุมสัมมนาสุพรรณิการ์ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้30 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั (ตั้งแต่ 08.00 
น. ถึง 16.00 น.) 2,000  บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั (ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 13.00 น. และตั้งแต่ 12.00 
น. ถึง 16.00 น.) 1,000 บาท  

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคใต ้
(1) มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ช่ือโรงแรมเคียงคีรี บริการห้องพกัจ านวน 20 

หอ้ง ประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 18 ห้อง เตียง : Double จ านวน 2 ห้อง ราคา/วนั/
คืน :  400 บาท ถ้ารวมอาหารเช้า  500 บาท ห้องประชุมสัมมนาจ านวน 3 ห้อง คือ ห้อง
ประชุมสัมมนาอินทนิล และห้องประชุมสัมมนารุจิเลข รองรับผูเ้ขา้ประชุมได้ 100 ท่ีนั่ง ราคา
ค่าบริการเตม็วนั 2,000  บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,200 บาท หอ้งประชุมสัมมนาชยัพฤกษเฟ่ืองฟู 
รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้60 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 1,700 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,000 บาท 

(2) มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ช่ือศูนยป์ฏิบติัการวิชาชีพโรงแรมศรีราชภฏั บริการห้องพกั
จ านวน 19 ห้อง ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 19 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 550 
บาท และห้องประชุมสัมมนาจ านวน 4 ห้อง คือ ห้องประชุมสัมมนาอญัชญั รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้
80 ท่ีนั่ง ราคาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ราคาค่าบริการเต็มวนั 2,000 บาท ราคาหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลยั ราคาค่าบริการเต็มวนั 4,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาแคแสด รองรับผูเ้ขา้
ประชุมได ้60 ท่ีนัง่ ราคาหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั ราคาค่าบริการเต็มวนั 2,000 บาท หน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลยั ราคาค่าบริการเต็มวนั 4,000 บาท ห้องประชุมสัมมนาราชาวดี และห้อง
ประชุมสัมมนาราชพฤกษ ์รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้30 ท่ีนัง่ ราคาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ราคา
ค่าบริการเตม็วนั 1,000  บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 600 บาท ราคาหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 
ราคาค่าบริการเตม็วนั 2,000 บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,200 บาท 

(3) มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ช่ือโรงแรมยะลาพาเลซ บริการห้องพกัจ านวน 20 ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 20 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 260 บาท พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ทีวีสี โทรศพัท ์และห้องประชุมสัมมนาจ านวน 1 ห้อง 
คือ หอ้งประชุมสัมมนารามนั รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้60 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเตม็วนั 1,500 บาท 

(4) มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ช่ือโรงแรมสงขลาพาเลซ บริการห้องพกัจ านวน 40 ห้อง 
ห้องพกัประเภท Standard Room เตียง : Twin จ านวน 40 ห้อง ราคา/วนั/คืน : 500 บาท กรณีผูเ้ขา้
พักเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ราคา 450 บาท พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
เคร่ืองปรับอากาศ ทีวีสี โทรศพัท์ ตูเ้ยน็ ระบบ Wi-Fi และห้องประชุมสัมมนาจ านวน 1 ห้อง คือ 
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ห้องประชุมสัมมนาสงขลาพาเลซ รองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้70-80 ท่ีนัง่ ราคาค่าบริการเต็มวนั 2,500 
บาท ราคาค่าบริการคร่ึงวนั 1,500 บาท ในกรณีผูเ้ขา้พกัจ านวน 20 ห้องข้ึนไป สามารถใช้ห้อง
ประชุมสัมมนาฟรี 

(5) มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี (ไม่มีการก่อตั้ง) 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีการจดัตั้งและด าเนินการธุรกิจโรงแรม จ านวน 33 แห่ง (ขอ้มูล ณ   

1 กุมภาพนัธ์ 2556) มีบริการห้องพกั จ านวน 1,253 ห้อง แบ่งเป็นห้องพกัประเภท Standard Room 
เตียง : Twin จ านวน 1,016 หอ้ง เตียง : Double จ านวน 115 ห้อง ห้องพกัประเภท VIP Room เตียง : 
Twin จ านวน 87 ห้อง เตียง : Double จ านวน 10 ห้อง ห้องพกัประเภทอ่ืนๆ จ านวน 25 ห้อง 
แบ่งเป็นห้องพกัรวม จ านวน 9 ห้อง ห้องพกั 3 ท่าน จ านวน 3 ห้อง ห้องพกั 4 ท่าน จ านวน 10 ห้อง 
ห้องพกั 5 ท่านจ านวน 4 ห้อง และห้องประชุมสัมมนาจ านวน 112 ห้อง ดงันั้นจะเห็นไดว้่าธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฎัในประเทศไทยมีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพเพื่อเป็น
แหล่งในการสร้างรายได้ท่ีจะท าให้มหาวิทยาลยัราชภฎัสามารถพึ่งพาตนเองได้ เน่ืองจากธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีศักยภาพในการท่ีจะรองรับและให้บริการลูกคา้ได้อย่างทัว่ถึง 
เพราะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระจายอยูทุ่กภูมิภาคทัว่ประเทศ สถานท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียว 
และสถานท่ีราชการท่ีส าคญัต่าง ๆ สะดวกในการเดินทาง รวมถึงสามารถให้บริการกบัลูกคา้ไดทุ้ก
ระดบั เพราะราคาหอ้งพกัไม่สูงมากนกั และมีความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานในการ
บริการ ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทยสามารถแสดง
ไดด้งัตารางท่ี 10 แสดงรายช่ือธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทยจ าแนกกลุ่ม
ตามเขตพื้นท่ี (ภูมิภาค) 
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ตารางที ่10  แสดงช่ือโรงแรมและจ านวนหอ้งพกั หอ้งประชุมสมัมนา ของธุรกิจโรงแรมมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทยจ าแนกกลุ่มตามเขตพ้ืนท่ี (ภูมิภาค) 
กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั 
จ าแนกกลุ่มตามเขตพืน้ที

(ภูมภิาค) 
ช่ือมหาวทิยาลยัราชภัฏ ช่ือโรงแรม 

จ านวนห้องพกั 
ห้องพัก
อืน่ๆ 

รวม
ห้องพกั 

จ านวน               
ห้องประชุม 

Standard Room VIP. /Deluxe /Suite Room 

Twin Double Twin Double 

1. กลุ่มมหาวทิยาลยัราช
ภฏัเขตภาคเหนือ 

(1) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปิดปรับปรุง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 (2) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ราชภฏัอินน์ 20 - - - - 20 1 
 (3) มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง ปิดปรับปรุง - - - - - - - 
 (4) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ เรือนตน้สกั 30 3 - 1 - 34 1 
 (5) มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม วงัจนัทน์ริเวอร์ววิ 94 20 3 - - 117 7 
 (6) มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร น ้าเพชร 19 - 1 - - 20 2 
 (7) มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ช่ออินทนิล 20 - - - - 20 2 
2. กลุ่มมหาวทิยาลยัราช
ภฏัเขตภาคกลาง 

(1) มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ศิลาลยั 
 

20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

20 
 

- 

 (2) มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จนัทรเกษมปาร์ค 40 - - - - 40 7 
(3) มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี เทพธานี 40 - - - - 40 4 
(4) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ธนบุรีลอดจ ์ 6 - 2  10 18 1 
(5) มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ปิดปรับปรุง - - - - - - - 
(6) มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ตน้น ้ า 20 - 5 - - 25 3 
(7) มหาวทิยาลยัราชภฏั                                    
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

ปิดปรับปรุง - - - - - - - 

(8) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร พระนครแกรนดว์วิ 54 - - - - 54 4 
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ตารางที ่ 10 (ต่อ)  

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั 
จ าแนกกลุ่มตามเขตพืน้ที ่

(ภูมภิาค) 

 
ช่ือมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 
           ช่ือโรงแรม 

จ านวนห้องพกั  
ห้องพัก
อืน่ๆ 

 

รวม
ห้องพกั 

 

จ านวน 
ห้องประชุม 

  21 3 
Standard Room VIP. /Deluxe /Suite Room 

Twin Double Twin Double 

2. กลุ่มมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเขตภาคกลาง (ต่อ) 

(9) มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา 

สวนหลวง 20 - - - 7 27 2 

(10) มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เพชรน ้ าหน่ึง 20 - - - - 20 1 
(11) มหาวทิยาลยัราชภฏั                      
วไลยอลงกรณ์ 

สมเด็จเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ 36 - 18 - - 54 4 

(12) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต สวนดุสิตเพลส 93 27 - - - 120 10 
(13) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา วงัสวนสุนนัทา  39 5 20 3 - 67 4 
(14) มหาวทิยาลยัราชภฏั                            
หมู่บา้นจอมบึง 

จอมพลพาเลซ 17 3 - - 7 27 2 

3. กลุ่มมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเขตภาคอีสาน 

(1) มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ ช่อตะแบก 
- 9 - 1 - 10 1 

 (2) มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ไม่มีการก่อตั้ง - - - - - - - 
 (3) มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา ทบัแกว้ 30 10 1 1 - 42 4 
 (4) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

(5) มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
พนมพิมาน 
สวนวรุณ 

40 
      10 10 1 - - 

- 
10 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

40 
21 

5 
3 

 (6) มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ไม่มีการก่อตั้ง - - - - - - - 
 (7) มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ภูค า 12 - 8 - 1 21 2 
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ตารางที ่10 (ต่อ)  

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั 
จ าแนกกลุ่มตามเขตพืน้ที ่

(ภูมภิาค) 
ช่ือมหาวทิยาลยัราชภัฏ ช่ือโรงแรม 

จ านวนห้องพกั 
ห้องพัก
อืน่ๆ 

รวม
ห้องพกั 

จ านวน               
ห้องประชุม 

Standard Room VIP. /Deluxe /Suite Room 

Twin Double Twin Double 

3. กลุ่มมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเขตภาคอีสาน (ต่อ) 

(8) มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ศรีพฤทธาลยั 48 16 - - - 64 8 
(9) มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ภูพานเพลซ 64 - - - - 64 4 

 (10) มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ จอมสุรินทร์ 18 - 12 - - 30 1 
 (11) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อุดรราชภฏั 27 - 11 - - 38 7 
 (12) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี กาญจนาภิเษกอุบลราชธานี 30 4 - 4 - 38 6 
4. กลุ่มมหาวทิยาลยัราช
ภฏัเขตภาคตะวนัออก 

(1) มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
สมัมนาคารบางปะกง ปาร์ค 

38 - - - - 38 4 

 (2) มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ริมกรีน 14 6 5 - - 25 3 
5. กลุ่มมหาวทิยาลยัราช
ภฏัเขตภาคใต ้

(1) มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

เคียงคีรี 
18 2 - - - 20 3 

 (2) มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ศรีราชภฏั 19 - - - - 19 4 
 (3) มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ยะลาพาเลซ 20 - - - - 20 1 
 (4) มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา สงขลาพาเลซ 40 - - - - 40 1 
 (5) มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ปิดปรับปรุง - - - - - - - 

รวม 1,016 115 87 10 25 1,253 112 
หมายเหตุ : (1)   สรุปจ านวนธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศไทย มีจ านวน 33 แห่ง ปิดปรับปรุง จ านวน 5 แห่ง ไม่มีการก่อตั้ง จ านวน 2 แห่ง 

(2) หอ้งพกัอ่ืนๆ หมายรวมถึง หอ้งพกัรวม
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