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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภัฏในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ประเทศไทย และทดสอบรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโมเดลความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยผูว้ิจยั
ประยุกต์ใช้โมเดลจากงานวิจยัของ Marquardt (2002) งานวิจยัของ Ayres (2005) งานวิจยัของ 
Pedler, Burgoyne and Boydell (1991b) งานวิจยัของ Hardley and Mavondo (2000) งานวิจยัของ 
Tarn and Wang (2001) งานวิจยัของ Perez Lopez et al (2005) งานวิจยัของ Beesley and Cooper 
(2008) โดยผลการสังเคราะห์ทฤษฎี สรุปไดว้่า ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภฏัวดัได้จาก (1) องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย พลวตัการ
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี และ แรงจูงใจในการเรียนรู้ (2) บรรยากาศการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ และการส่ือสาร (3) การจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการประยุกต์ใช้
ความรู้ ในส่วนของผลการด าเนินงาน ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้โมเดลการวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลย
ภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ของ Kaplan and Norton (1992) ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงาน
ดา้นการเงิน ผลการด าเนินงานด้านลูกคา้ ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการภายใน และผลการ
ด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 
 ผูว้ิจยัก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการ และพนกังานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย จ านวน 33 
แห่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage–
Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นผูจ้ดัการ คณะกรรมการ และพนักงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 398 คน เพื่อศึกษาปัจจยัเชิง
สาเหตุ (องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ และการจดัการความรู้) ท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน 2556 และไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนจ านวน 289 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัคืน (Response Rate) ร้อยละ 73 ส าหรับการ
น าเสนอเน้ือหาในบทท่ี 5 ผูว้จิยัแบ่งหวัขอ้การน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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 1. สรุปผลการวจิยั 
 2. อภิปรายผล 
 3. ขอ้จ ากดัของการวจิยั 

4. ขอ้เสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 
 การสรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัแบ่งหวัขอ้การน าเสนอออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ขอ้มูลค่าเฉล่ียของตวัแปรองคก์ารแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ 
การจดัการความรู้ และผลการด าเนินงานของธุรกิจ (3) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
การวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (4) ผลการวิเคราะห์เส้นทาง และ (5) การปรับโมเดล มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.10) ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี (ร้อย
ละ 35.30) รองลงมาคือผูท่ี้มีอายไุม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 29.40) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ 45) รองลงมาคือ ผู ้ท่ี มีการศึกษาในระดับปริญญาโท (ร้อยละ 29.10) ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 34.90) รองลงมาคือ ผูมี้ประสบการณ์ในการท างาน 
6-10 ปี (ร้อยละ 22.80) และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังาน (ร้อยละ 58.10) รองลงมา
เป็นคณะกรรมการ (ร้อยละ 31.8) และผูจ้ดัการ (ร้อยละ 10) ตามล าดบั ส่วนใหญ่สังกดักลุ่มงาน
จดัหารายได ้(ร้อยละ 26.30) รองลงมาคือสังกดัส านกังานอธิการบดี (ร้อยละ 24.60)  
 2. ข้อมูลค่าเฉลี่ยของตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ และผลการด าเนินงานของธุรกจิ 
 (1) องค์การแห่งการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงหมายถึง ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีพลวตัการเรียนรู้ท่ีเกิดจากบุคลากรใน
องคก์ารสามารถปรับเปล่ียนตนเองเพื่อคิดคน้ความรู้ใหม่ๆ และมองวา่การเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญัใน
การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ผูบ้ริหารองคก์ารพฒันาวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ และ
แตกต่าง ส่งเสริมการสร้างทศันคติทางบวกต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรคิดอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองในระดับมาก รวมถึง
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารองค์การสนบัสนุนให้พนักงานใช้ระบบ
เทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกองค์การ และให้บุคลากรใชเ้ทคโนโลยีในการท างานเพื่อให้เกิด
ความสะดวก และรวดเร็ว โดยผูบ้ริหารไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศในการสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
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บุคลากร ให้บุคลากรใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ใหม่ รวมถึงสนบัสนุนการ
ฝึกอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยอียา่งต่อเน่ืองในระดบัมาก ส าหรับแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารมีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนเม่ือพนกังานสามารถสร้างองคค์วามรู้
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ และให้ความส าคญักบัพนกังานท่ีน าความรู้กระบวนการใหม่ๆ ท่ีมีมา
ใช/้สร้างประโยชน์ในการท างาน เพื่อนร่วมงานแสดงความยนิดีกบัพนกังานท่ีสร้างประโยชน์ให้กบั
หน่วยงานในระดบัมาก 
 (2) บรรยากาศการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการเรียนรู้ของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
หมายถึง ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้  ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงใหค้วามส าคญัต่อการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรในองคก์าร สนบัสนุน
ให้พนกังานมีการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และประสบการณ์ รวมถึงทรัพยากรระหวา่งแผนกงาน
ในองคก์าร ซ่ึงมาจากการก าหนดยทุธศาสตร์ใหแ้บ่งปันการใชท้รัพยากรร่วมกนั มีการจดักิจกรรมท่ี
สนบัสนุนให้พนกังานท างานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์าร มีการประเมินความ
พึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และแลกเปล่ียนขอ้มูลลูกคา้ระหวา่งแผนกงาน บุคลากรทุกฝ่ายใน
องค์การให้ความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในการท างาน และร่วมกนัปฏิบติังาน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ขององคก์าร ทางดา้นการส่ือสาร ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้มีการ
ส่ือสารความส าเร็จและความลม้เหลวระหว่างแผนกงานต่างๆ มีการส่ือสารภายในเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลอยา่งเป็นกนัเอง มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในการจูงใจลูกคา้ใหม่
และรักษาลูกคา้เก่า ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด การประชาสัมพนัธ์ท่ีท าอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ และช่ือเสียงขององคก์ารในระดบัมาก 

(3) การจดัการความรู้ เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
หมายถึง ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฎัมีการแสวงหาความรู้ ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์การคน้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลรอบตวั บุคลากรสามารถแสวงหาข้อมูลและ
น ามาใช้ในการท างาน มีการคดัเลือกความรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อถ่ายทอดแก่บุคลากรอ่ืนๆ มีการจด
บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในรูปแบบของบนัทึกช่วยจ าและน ามาใช้ในการท างานในระดบัมาก 
ด้านการสร้างความรู้ ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างพนักงาน มี
การศึกษาและคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ เพื่อน ามาปฏิบติัใชจ้ริง ผูบ้ริหารน าประสบการณ์มาถ่ายทอด
ใหพ้นกังานไดรั้บรู้ สามารถสร้างความรู้ใหม่ดว้ยการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และถ่ายทอดผา่น
ส่ือต่างๆ ถือเป็นการรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในระดบัมาก ดา้นการ
จดัเก็บความรู้ ซ่ึงหมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บความรู้ ในระบบฐานขอ้มูล
ขององคก์าร เช่น การแชร์ลิงคข์ององคก์าร หรือจดัเก็บความรู้ผา่นส่ือเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น การ
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จดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติังาน ส่วนดา้นการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบั
การแบ่งปันความรู้ทั้ งภายในและภายนอกองค์การ พนักงานมีการแบ่งปันส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ
ประสบการณ์ มีการแบ่งปันความรู้ระหวา่งกนั มีการส่ือสารส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่พนกังานคนอ่ืนดว้ย
วิธีการต่างๆ ในระดับมาก ส าหรับด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ซ่ึงหมายถึง การใช้การส่ือสาร/
แบ่งปันส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกนัจากขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน เลือกใชค้วามรู้ท่ีตอ้งการและเช่ือมโยง
ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแผนงาน/
องค์การขาดความรู้ใดท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน ช่วยให้บุคลากรน าความรู้ในองค์การมา
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานในระดบัมาก  
 (4) ผลการด าเนินงานของธุรกิจ เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการ
รับรู้เก่ียวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
หมายถึง ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลการด าเนินงานด้านการเงินท่ีเกิดจาก
ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มข้ึน รายไดจ้ากการใช้บริการเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการด าเนินงานลดลง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มข้ึน ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึน ในด้านผลการด าเนินงานดา้น
ลูกคา้ ซ่ึงหมายถึง ลูกคา้รายเดิมกลบัมาใช้บริการซ ้ าเพิ่มข้ึน ความสามารถในการรักษาลูกคา้เก่า
เพิ่มข้ึน ลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน ความพึงพอใจของลูกคา้สูงข้ึน ความสามารถในการท าก าไรจากลูกคา้
เพิ่มข้ึน ในดา้นผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการภายใน ซ่ึงหมายถึง  กระบวนการให้บริการมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน การบริการมีการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพิ่มข้ึน การ
บริการมีความรวดเร็วเพิ่มข้ึน และด้านผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ซ่ึง
หมายถึง ทกัษะในการให้บริการของพนกังานเพิ่มข้ึน ความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นในการบริการของ
พนกังานเพิ่มข้ึน พนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน องคก์ารมีระบบการฝึกอบรมพนกังาน
อย่างต่อเน่ือง พนักงานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มข้ึน ขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานเพิ่มมากข้ึน และพนกังานมีความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
 3. ค่าดัชนีความกลมกลนืของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ีต่อผลการด าเนินงานของธุรกจิ 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลคร้ังแรก ค่าดัชนีความกลมกลืนยงัไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ เ ป็นตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ ผู ้วิจ ัย จึงได้ด า เ นินการปรับโมเดล (Model 
Modification) ด้วยการปรับพารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบ้ืองต้นให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนสัมพนัธ์กนัได ้ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลงัจากท่ี
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับโมเดลพบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยมี
ค่าดชันีความกลมกลืนทั้ง 6 ดชันีท่ีผา่นเกณฑ์การยอมรับ คือค่าดชันี 2/df = 0.933, CFI = 1.000, 
GFI = 0.985, AGFI = 0.952, RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.021 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ โมเดล
แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
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 4. ผลการวเิคราะห์เส้นทาง 
 (1) องค์การแห่งการเรียนรู้ (LOR) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศการเรียนรู้ 
(LCL) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.599 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

(2) บรรยากาศการเรียนรู้ (LCL) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
(BPE) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.166 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

(3) การจดัการความรู้ (KMA) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
(BPE) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.647 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

(4) องค์การแห่งการเรียนรู้ (LOR) มีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ (BPE) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.674 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  

5. การปรับโมเดล 
ผูว้ิจยัด าเนินการปรับโมเดล โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและระบุองค์ประกอบร่วมท่ีสามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได ้ผลท่ีไดคื้อสร้างตวัแปรใหม่ในรูปขององคป์ระกอบร่วมท่ี
เป็นการรวมกลุ่มตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเป็นองคป์ระกอบเดียวกนั ผลการวจิยัพบวา่ 

ตวัแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ (LOR) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) การส่งเสริม
การเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี (Technology Support for Learning: TECHSL) (2) พลวตัการเรียนรู้ 
(Learning Dynamic: LEARND) (3) แรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation to Learn: MOTITL) (4) 
การเรียนรู้เป็นพลวตั (Dynamic Learning : DYNALE) ตวัแปรบรรยากาศการเรียนรู้ (LCL) 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ (1) การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ (Learning and Knowledge 
Sharing: LEKNSH) (2) การส่ือสาร, การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ (Communication, Learning 
and Knowledge Sharing: COLESH) (3) การส่ือสาร (Communication: COMMUN) (4) การ
แลกเปล่ียนความรู้และการเรียนรู้ (Knowledge Sharing and Learning: KNSHLE) ตวัแปรการ
จดัการความรู้ (KMA) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) การแสวงหาความรู้และการสร้าง
ความรู้ (Knowledge Acquisition and Knowledge Creation: KNACCR) (2) การจดัเก็บความรู้ 
(Knowledge Storage: KNOWST) (3) การประยุกตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Application: KNOWAP) 
(4) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing: KNOWSH) ตวัแปรผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
(BPE) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ (1) ผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 
(Learning and Growth Performance: LEGRPE) (2) ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer 
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Performance: CUSTPE) (3) ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้และผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการ
ภายใน (Customer Performance and Internal Process Performance: CUINPE) (4) ผลการ
ด าเนินงานดา้นลูกคา้และผลการด าเนินงานดา้นการเงิน (Customer Performance and Financial 
Performance: CUFIPE) (5) ผลการด าเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance: FINAPE) 

ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการ
ปรับโมเดล พบวา่ โมเดลสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยมีค่าดชันีความกลมกลืนทั้ง 
6 ดชันีท่ีผา่นเกณฑ์การยอมรับ คือค่าดชันี 2/df = 1.235, CFI = 0.999, GFI = 0.961, AGFI = 
0.926, RMSEA = 0.029 และ SRMR = 0.028 

ผลการวเิคราะห์เส้นทาง พบวา่ 
(1) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LOR) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

(BPE) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.264 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

(2) บรรยากาศการเรียนรู้ (LCL) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
(BPE) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.448 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

(3) การจดัการความรู้ (KMA) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
(BPE) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.359 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

(4) องค์การแห่งการเรียนรู้ (LOR) มีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ (BPE) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.667 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  
 

อภิปรายผล 
 
 การวิจยัเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 

(1) องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 แสดงวา่ เม่ือธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในดา้นพลวตัการเรียนรู้ ดา้นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ในระดบัสูง ย่อมท าให้ธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการด าเนินงานดา้นการเงิน ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้ ผล
การด าเนินงานดา้นกระบวนการภายใน และผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต
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ในระดบัท่ีสูงข้ึนด้วยเช่นกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสาเหตุท่ีธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมี
พลวตัการเรียนรู้ ท าให้บุคลากรในองค์การสามารถปรับเปล่ียนตนเองเพื่อการคิดคน้ความรู้ใหม่ๆ 
โดยมองวา่การเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์าร
ให้การส่งเสริมการสร้างทศันคติทางบวกต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรคิดอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมวธีิการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงพฒันาวธีิการในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ และแตกต่าง 
รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ผูบ้ริหารองค์การสนับสนุนให้พนักงานใช้ระบบ
เทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกองค์การ มีการพฒันาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้
ใหม่ในการท างานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สนับสนุนการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยี  ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ซ่ึงผูบ้ริหารให้ความส าคญัและมี
นโยบายการให้รางวลั เช่น การยกย่อง การเพิ่มค่าตอบแทนแก่พนักงานท่ีสร้างองค์ความรู้ สร้าง
ประโยชน์กบัองค์การ เพื่อนร่วมงานแสดงความยินดีกบัพนกังานท่ีสร้างประโยชน์กบัหน่วยงาน 
ก่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั ท าให้ความสามารถใน
การท าก าไรเพิ่มข้ึน รายไดจ้ากการใช้บริการเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการด าเนินงานลดลง ผลตอบแทนจาก
การลงทุนเพิ่มข้ึน ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึน ลูกค้ารายเดิมกลับมาใช้บริการซ ้ าเพิ่มข้ึน ท าให้
ความสามารถในการรักษาลูกคา้เก่าเพิ่มข้ึน ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงข้ึน ท าให้ลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน 
ส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรจากลูกคา้เพิ่มข้ึนดว้ย รวมถึงการมีกระบวนการให้บริการมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการบริการมีการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพิ่มมาก
ข้ึนและรวดเร็วข้ึน พนกังานมีความมุ่งมัน่ กระตือรือร้น มีทกัษะในการบริการเพิ่มข้ึน พนกังานมี
ความพึงพอใจเพิ่มข้ึน มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ก่อให้เกิดความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนัส่งผลให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองค์การเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบั Herrera (2007) ท่ีกล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลท่ีท าให้องคก์ารเกิดผลการ
ด าเนินงานทั้งในดา้นของความรู้และการเงิน เช่นเดียวกบั Chajnacki (2007) ท่ีพบว่าองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้มีผลต่อผลการด าเนินงานขององค์การโดยในแต่ละมิติขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ต่างมี
ความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององคก์ารในมิติต่างๆ เช่นเดียวกบั Selden (1998) ท่ีพบวา่ใน
องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะส่งเสริมใหอ้งคก์ารมีความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงมากกวา่ในองคก์ารท่ี
ไม่มีความรู้ และในการศึกษาผลการด าเนินงานขององค์การได้ใช้การศึกษาถึงการรับรู้ผลการ
ด าเนินงานทั้งดา้นความรู้และการเงินในช่วงปีท่ีผา่นมาของผูป้ระกอบการ ผลการศึกษาดา้นเทคนิค
การวเิคราะห์ถดถอยพหุพบวา่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบัสูงระหวา่งองคก์าร
แห่งการเรียนรู้และผลการด าเนินงานขององค์การ สอดคล้องกับ Hernandaz (2000) ท่ีศึกษา
ผลกระทบท่ีเกิดจากองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบักระบวนการเรียนรู้และพฒันาผลการด าเนินงานใน
องคก์ารภาคเอกชน พบวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัผลการด าเนินงาน
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ขององคก์ารเช่นเดียวกบั  Davis (2005) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัผล
การด าเนินงานขององคก์าร พบวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ในทุกองคป์ระกอบมีระดบัความสัมพนัธ์
กบัผลการด าเนินงานขององค์การท่ีอยู่ในระดบัสูง เช่นเดียวกบั Dave (2008) และ Singer and 
Edmondson (2008) ไดส้รุปวา่การเรียนรู้มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และ
องคก์าร ระดบับุคคลเรียนรู้จากความสงสัยและการทดลอง ระดบักลุ่มเรียนรู้จากความหลากหลาย
ของความคิด และระดบัองคก์ารเรียนรู้จากการพฒันาและทดลองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเม่ือเกิดการเรียนรู้
ข้ึนย่อมท าให้เกิดผลดีกับองค์การในทุกระดับ การเรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีจะต้องฝังลึกลงไปเป็น
ความสามารถขององค์การเพื่อท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านการเงินและการเป็นสถานท่ี
ท างานท่ีดีส าหรับสมาชิกในองคก์าร 

องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบวา่ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งจะมีระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั และระดบั
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันาระดบัผลการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนัดว้ย ในสภาพความเป็นจริง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา
องคก์ารอยูเ่สมอ สืบเน่ืองจากองคก์ารเป็นสถาบนัการศึกษา และผูบ้ริหารองคก์ารให้การสนบัสนุน
รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกในองคก์ารไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระและทัว่ถึง สมาชิกองคก์ารมีการเรียนรู้
จริงและน าการเรียนรู้นั้นมาใชใ้นการท างานจึงเกิดผลชดัเจนกบัองคก์าร เป็นการยืนยนัไดว้า่ธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดว้ยองคป์ระกอบของการสร้าง
พลวตัการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันาวิธีในการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
การสร้างความรู้ในองคก์ารดว้ยการแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ระหว่างสมาชิกในองค์การ การน าเอา
ความรู้เดิมมาต่อยอดสร้างเป็นความรู้ใหม่ การส่งเสริมให้เกิดการศึกษาขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูลใหม่ๆ 
เพื่อน าไปสร้างความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีทั้งในดา้นการสนบัสนุนสมาชิกใน
องคก์ารในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การมีทรัพยากรพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การ
เล่ือนต าแหน่ง การเพิ่มเงินเดือน ทั้งหมดน้ีรวมเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย โดยองค์การแห่งการ
เรียนรู้จะเป็นสถานท่ีท่ีผลกัดนัและเก้ือหนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อท่ีจะมุ่งสร้างความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง เป็นรากฐานท่ีจ าเป็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื  

ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการยืนยนัถึงสมมติฐานในส่วนน้ีไดเ้ป็นอย่างดี 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่าผูร่้วมสนทนาต่างเห็นพอ้งในทิศทางเดียวกนัว่าพลวตัการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ีและแรงจูงใจในการเรียนรู้ลว้นเป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญั
อยา่งมากต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงทุกคนยืนยนัท่ีตวัผูบ้ริหารองคก์าร โดยผูบ้ริหารให้
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โอกาสสมาชิกในองค์การในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระรวมถึงสนับสนุนเร่ือง
ทุนการศึกษา รวมถึงการโยกยา้ยต าแหน่งงานภายในองคก์ารตามความเหมาะสมและประสบการณ์
ของสมาชิกในองค์การนั้นๆ หรือในกรณีของแรงจูงใจในการเรียนรู้ จะพบว่าการสร้างวิธีการใน
การท างานข้ึนใหม่จากเดิมดว้ยการน าเทคโนโลยีมาใชใ้ห้เกิดความรวดเร็วและความแม่นย  าในการ
ท างาน โดยตวัพนักงานได้รับการกล่าวชมเชยจากผูจ้ดัการหรือหัวหน้างาน ซ่ึงท าให้เกิดความ
กระตือรือร้นและส่งผลให้พนกังานคนอ่ืนๆ ต่างมีทศันคติท่ีดีต่อการน าการเรียนรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์การอย่างเป็นรูปธรรม และในการน าแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้มา
ประยกุตใ์ชจ้ะตอ้งน าแนวคิดการจดัการความรู้มาร่วมประยุกตใ์ชค้วบคู่กนัไปภายใตเ้ป้าหมายหลกั
ในการเพิ่มระดบัผลการด าเนินงานขององคก์าร 

(2) บรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 แสดงวา่เม่ือธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีบรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ 
และด้านการส่ือสารในระดับสูง ย่อมท าให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงิน ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้ ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการภายใน และ
ผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในระดบัท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
สาเหตุท่ีธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้และ
การแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรในองค์การ สนับสนุนให้พนักงานมีการแลก เปล่ียนส่ิงท่ีได้
เรียนรู้และประสบการณ์ ซ่ึงมาจากการก าหนดยทุธศาสตร์ใหแ้บ่งปันการใชท้รัพยากรร่วมกนั มีการ
จดักิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้พนกังานท างานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์การ มีการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ และแลกเปล่ียนขอ้มูลลูกค้าระหว่างแผนกงาน 
บุคลากรทุกฝ่ายในองค์การให้ความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในการท างาน และ
ร่วมกนัปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ขององค์การ อีกทั้งผูบ้ริหารสนับสนุนให้มีการส่ือสาร
ความส าเร็จและความลม้เหลวระหว่างแผนกงานต่างๆ มีการส่ือสารภายในเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
อยา่งเป็นกนัเอง มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในการจูงใจลูกคา้ใหม่และ
รักษาลูกค้าเก่า ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด การประชาสัมพนัธ์ท่ีท าอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือ และช่ือเสียงขององค์การให้เพิ่มข้ึน ท าให้ธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมีรายไดจ้ากการใชบ้ริการเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการด าเนินงานลดลง ผลตอบแทนจาก
การลงทุนเพิ่มข้ึน ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึน ลูกค้ารายเดิมกลับมาใช้บริการซ ้ าเพิ่มข้ึน ท าให้
ความสามารถในการรักษาลูกคา้เก่าเพิ่มข้ึน ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงข้ึน ท าให้ลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน 
ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรจากลูกคา้เพิ่มข้ึนดว้ย มีกระบวนการใหบ้ริการมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการบริการมีการตอบสนองท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากข้ึนและ
รวดเร็วข้ึน พนกังานมีความมุ่งมัน่ กระตือรือร้น มีทกัษะในการบริการเพิ่มข้ึน พนกังานมีความพึง
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พอใจในงานเพิ่มข้ึน มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน ก่อใหเ้กิดความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึง
ใจเดียวกนัส่งผลให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้ง
กบั Slater and Narver (1995) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้ในองคก์ารส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
ความส าเร็จของผลิตภณัฑใ์หม่ การเติบโตของยอดขายและผลก าไร เช่นเดียวกบั Baker and Sinkula 
(1999) ท่ีพบว่า การให้ความส าคญักับการเรียนรู้ในองค์การมีความสัมพนัธ์กับความส าเร็จของ
ผลิตภณัฑใ์หม่และส่วนแบ่งทางการตลาด 

บรรยากาศการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบวา่ 
ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งมีบรรยากาศการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั และส่งผลให้
เกิดการพฒันาระดบัผลการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัมีการจดัตั้ง
และด าเนินธุรกิจโรงแรมแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามเขตพื้นท่ี (ภูมิภาค) ดงัน้ี (1) กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั
เขตภาคเหนือ ประกอบดว้ย โรงแรมราชภฏัอินน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย โรงแรมเรือนตน้สัก 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม โรงแรม
น ้ าเพชร มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โรงแรมช่ออินทนิล มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ (2) 
กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง ประกอบดว้ย โรงแรมศิลาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพจนัทรเกษมปาร์ค มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โรงแรมเทพธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงแรมธนบุรีลอดจ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี โรงแรมต้นน ้ า 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนคร โรงแรมสวนหลวง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โรงแรมเพชรน ้ าหน่ึง 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี อาคารสมเด็จเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ศูนยฝึ์กปฏิบติัการโรงแรมวงัสวนสุนนัทา 
(แกว้เจา้จอม) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โรงแรมจอมพลพาเลซ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้น
จอมบึง (3) กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคอีสาน ประกอบดว้ย โรงแรมช่อตะแบก มหาวิทยาลยั
ราชภฏักาฬสินธ์ุ ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพทบัแกว้ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา สถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจพนมพิมาน มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม โรงแรมภูค  า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร โรงแรมจอม
สุรินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ โรงแรมอุดรราชภฏั มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี โรงแรม
ศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี (4) กลุ่มมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเขตภาคตะวนัออก ประกอบด้วย สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภฏัราช
นครินทร์ โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี และ (5) กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเขต
ภาคใต ้ประกอบดว้ย โรงแรมเคียงคีรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช โรงแรมสงขลาพาเลซ 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ศูนยป์ฏิบติัการวิชาชีพโรงแรมศรีราชภฏั มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
โรงแรมยะลาพาเลซ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีจดัเป็นเครือข่ายองคก์ารร่วมกนัในแต่
ละเขตพื้นท่ีนั้น รวมถึงเป็นเครือข่ายองคก์ารเดียวกนัในเครือของมหาวทิยาลยัราชภฏัทั้งประเทศ ส่ิง
ท่ียนืยนัการเป็นเครือข่ายเดียวกนัคือจะมีการถ่ายทอด แลกเปล่ียนวิธีการปฏิบติังาน ขอ้มูล ข่าวสาร
ท่ีจ าเป็น รวมถึงการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในโครงการต่างๆ การร่วมมือในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวกร่วมกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น อาจจะมีการส่งบุคลากร
เพื่อถ่ายทอดทกัษะต่างๆ ระหวา่งองคก์ารภายใตค้วามไวว้างใจระหวา่งองคก์าร มีความเช่ือมัน่ และ
มีทศันคติท่ีดีในการด าเนินงานร่วมกนั พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ  าเป็นให้แก่กนั สรุปไดว้า่ธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัมีเครือข่ายองคก์ารจะส่งผลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่
เฉพาะในองค์การ หากแต่เป็นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งองค์การ เป็นการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ร่วมกัน นับเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคท่ีองค์การต้องเรียนรู้
ตลอดเวลา ท าให้เกิดการพฒันาวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีนอกเหนือจากวงจ ากดัเดิมท่ีองค์การเป็นอยู ่
ผลการสนทนากลุ่ม พบวา่การแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ภายใตค้วามไวว้างใจเป็น
ส่วนส าคญัในการท าให้เกิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งน้ี ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัมีเครือข่ายท่ีอยู่ในสายงานเดียวกนัเขา้มาช่วยถ่ายทอดความรู้ระหว่างองค์การ ถือเป็นส่วน
หน่ึงในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และเป็นการช่วยให้พนกังานสามารถเขา้ใจในกระบวนการ
ท างาน คิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนน าการเรียนรู้ท่ีได้ไป
ประยกุตว์เิคราะห์ต่อการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั อีกทั้งเครือข่ายองคก์ารได้
ส่งบุคลากรเข้ามาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ท าให้เกิดการเข้าถึงขอ้มูลอย่างอิสระระหว่างองค์การ 
น าไปสู่การร่วมสร้างความรู้ใหม่ในองคก์ารดว้ยเช่นกนั 

ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการยืนยนัถึงสมมติฐานในส่วนน้ีไดเ้ป็นอย่างดี 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู ้ร่วมสนทนาต่างมีความคิดเห็นร่วมกันว่าการเรียนรู้และการ
แลกเปล่ียนความรู้ และการส่ือสารล้วนเป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในองค์การ ทุกคนต่างให้ความเห็นว่าเครือข่ายองค์การท่ีมีประโยชน์อย่าง
แทจ้ริงจะตอ้งเป็นเครือข่ายองคก์ารท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความไวว้างใจระหวา่งองคก์ารเป็นส าคญั 
เน่ืองจากมีขอ้มูล ความรู้มากมายท่ีถือได้ว่าเป็นความลบัขององค์การท่ีจะตอ้งน ามาเปิดเผยเพื่อ
แลกเปล่ียนระหว่างองค์การ ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้โดยเครือข่ายองค์การท่ีดี
จะต้องเป็นไปในรูปแบบของความยินยอมพร้อมใจท่ีจะให้ข้อมูลอย่างแท้จริง โดยสรุป ผูร่้วม
สนทนาทุกคนต่างใหค้วามส าคญัในประเด็นของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปของเครือข่าย
องค์การ เน่ืองจากเครือข่ายองค์การจะส่งเสริมให้เกิดพื้นฐานความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อให้องค์การมีความพร้อมในการเรียนรู้ มีความรู้ท่ีหลากหลายในการท่ีจะสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 
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(3) การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 5 แสดงวา่ เม่ือธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีการจดัการความรู้ ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ 
ดา้นการจดัเก็บความรู้ ดา้นการแบ่งปันความรู้ และดา้นการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในระดบัสูง ยอ่มท า
ให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการด าเนินงานดา้นการเงิน ผลการด าเนินงานดา้น
ลูกคา้ ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน และผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโตในระดบัท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสาเหตุท่ีธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การคน้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลรอบตวั 
ส่งเสริมให้มีการคดัเลือกความรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อถ่ายทอดแก่บุคลากรอ่ืนๆ มีการจดบนัทึกขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ในรูปแบบของบนัทึกช่วยจ าและน ามาใช้ในการท างาน ส่งเสริมการแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างพนักงาน ผูบ้ริหารน าประสบการณ์มาถ่ายทอดให้พนักงานได้รับรู้ ก่อให้เกิด
การศึกษาและคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ เพื่อน ามาปฏิบติัใช้จริง สามารถสร้างความรู้ใหม่ดว้ยการ
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และถ่ายทอดผา่นส่ือต่างๆ ถือเป็นการรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยูเ่พื่อสร้าง
ใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเก็บความรู้ในระบบฐานขอ้มูลต่างๆ 
ในระบบฐานขอ้มูลขององค์การ เช่น การแชร์ลิงคข์ององคก์าร หรือจดัเก็บความรู้ผ่านส่ือเอกสาร
รูปแบบต่างๆ เช่น การจดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการแบ่งปันความรู้
ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร พนกังานมีการแบ่งปันส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และประสบการณ์ระหวา่งกนั
ภายในองค์การ มีการส่ือสารส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปสู่พนกังานคนอ่ืนด้วยวิธีการต่างๆ ใช้การส่ือสาร/
แบ่งปันส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกนัจากขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน เลือกใชค้วามรู้ท่ีตอ้งการและเช่ือมโยง
ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ไดว้า่แผนงาน/องค์การขาด
ความรู้ใดท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน ช่วยให้บุคลากรน าความรู้ในองคก์ารมาประยุกตใ์ชใ้น
การท างาน ท าให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภฏัมีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มข้ึน 
รายได้จากการใช้บริการเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการด าเนินงานลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มข้ึน 
ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึน ลูกคา้รายเดิมกลบัมาใช้บริการซ ้ าเพิ่มข้ึน ท าให้ความสามารถในการ
รักษาลูกคา้เก่าเพิ่มข้ึน ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงข้ึน ท าให้ลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ความสามารถ
ในการท าก าไรจากลูกคา้เพิ่มข้ึนดว้ย มีกระบวนการให้บริการมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการ
บริการมีการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพิ่มมากข้ึนและรวดเร็วข้ึน พนักงานมี
ความมุ่งมัน่ กระตือรือร้น มีทกัษะในการบริการเพิ่มข้ึน พนกังานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มข้ึน มี
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัส่งผลให้
พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั Baker 
and Sinkula (1999) ท่ีพบว่า การจดัการความรู้มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ 
เช่นเดียวกบั Isobe, Makino and Montgomery (2008) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งบริษทัขนาดกลางและ
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ขนาดย่อมในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความสามารถในการใช้ความรู้จะบรรลุประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รวมถึงงานวิจยัของ Iseri-Say, Toker and Kantur (2008) ท่ีพบวา่ เทคนิคทางการจดัการ 
เช่น การจดัการความรู้มีผลต่อต าแหน่งในการแข่งขนัขององค์การ ความสามารถขององค์การ 
ความสามารถในการปรับตวัขององค์การ ความพึงพอใจของลูกคา้ ผลประกอบการทางการเงิน 
ตลอดจนผลการด าเนินงานในภาพรวม นอกจากน้ี งานวิจยัของ Albors, Hervas, Marquez, 
Martinez-Fernandez (2008) พบวา่ องคก์ารท่ีมีการด าเนินกิจกรรมการบริการท่ีเนน้ฐานความรู้จะมี
ความสามารถในการแข่งขนั และมีผลประกอบการทางเศรษฐกิจดีข้ึน เช่นเดียวกบั Harlow (2008) 
ท่ีศึกษากลุ่มตวัอยา่งองคก์ารในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พบวา่ การประยุกตใ์ช ้Tacit Knowledge 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานทางการเงิน 

การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด า เนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบวา่ 
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งมีการจดัการความรู้ไม่แตกต่างกนั แต่ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั อีกทั้งปัจจุบนั
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัอนัเน่ืองมาจากจ านวนคู่แข่ง
ทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้คู่แข่งทางธุรกิจมีความไดเ้ปรียบทางดา้นเงินทุน ดา้นการบริหารจดัการ จึงท าให้การ
แข่งขนัทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน เช่น การแข่งขนัด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย  ท าเลท่ีตั้ ง
ใกล้เคียงกนั ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัตอ้งพยายามสร้างความแตกต่าง สร้างความ
ประทบัใจในการบริการ โดยเป้าหมายสุดทา้ยอยูท่ี่ผลการด าเนินงานท่ีจะเพิ่มข้ึนตามมา สภาวการณ์
เหล่าน้ีส่งผลให้ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งทบทวนแผนกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงปรับมุมมอง วิสัยทศัน์ 
แนวคิดในการท าธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั จากการลงพื้นท่ี ผูว้ิจยัพบวา่ มีมหาวิทยาลยั
ราชภฏับางแห่งท่ีปิดปรับปรุงธุรกิจโรงแรม เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เป็นต้น และ
มหาวทิยาลยัราชภฏับางแห่งท่ีมีการก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช เป็นตน้ จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ ผูร่้วมสนทนามีความเห็นตรงกนัไปยงั
ตวัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมในเร่ืองการจดัการความรู้ โดยถือเป็นนโยบายท่ี
ให้ทุกคนน าไปประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานท่ีสังกดั และให้ถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั ในส่วนของ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ การน าการจดัการความรู้มาประยุกตใ์ชน้ั้น ให้เร่ิมตน้
ท่ีตวัผูรั้บผิดชอบโดยตรง คือพนักงานทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตวัเอง ตอ้งเร่ิมจากตวัเองก่อนเป็น
อนัดบัแรก ซ่ึงธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัน าการจดัการความรู้มาช่วยในการขบัเคล่ือน
ผลการด าเนินงานผ่านตวัพนักงาน คือให้พนักงานเรียนรู้วิธีการปฏิบติังานจากหัวหน้างาน เป็น
ลกัษณะแบบพี่สอนนอ้ง พนกังานทุกคนตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง และจากการท่ีพนกังานเรียนรู้ดว้ย
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ตนเองแลว้ พนกังานแต่ละคนมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น พนกังานเหล่านั้นจะตอ้งสอน
ในส่ิงท่ีตนเองถนดัใหก้บัเพื่อนพนกังานคนอ่ืนท่ีมีความถนดันอ้ยกวา่ เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั เป็นการแบ่งปันความรู้ใหก้นัและกนั เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั โดยผูบ้ริหารให้การ
สนบัสนุนและส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร 

ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการยืนยนัถึงสมมติฐานในส่วนน้ีไดเ้ป็นอย่างดี 
จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ผูร่้วมสนทนาต่างเห็นพอ้งในทิศทางเดียวกนัวา่การแสวงหาความรู้ การ
สร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ ล้วนเป็น
ส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการจดัการความรู้ในองคก์าร ทุกคนต่างให้ความเห็นว่า
การจัดการความรู้ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มข้ึน รวมถึงขวญั ก าลังใจในการ
ปฏิบติังานเพิ่มข้ึน ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาต่าง
ยืนยนัว่าธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภฏัของตนไม่มีปัญหาเร่ืองอัตราการลาออกของ
พนกังาน พนกังานทุกคนจะมองวา่ท่ีน่ีเป็นบา้นหลงัท่ีสองของพวกเขา และพวกเขาเป็นครอบครัว
เดียวกนั 

(4) องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย แสดงวา่ เม่ือธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
มีการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ด้านพลวตัการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลย ี
แรงจูงใจในการเรียนรู้) ในระดบัสูง ยอ่มท าให้ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (ผลการด าเนินงานดา้น
การเงิน ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน และผลการ
ด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต) สูงข้ึนดว้ยเช่นกนั แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้
เป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างมาก
ในการส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุผลการด าเนินงานของธุรกิจ เน่ืองจากการเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญัใน
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั รวมถึงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ท างานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ผูบ้ริหารให้ความส าคญัและมีนโยบายการให้รางวลั เช่น 
การยกยอ่ง การเพิ่มค่าตอบแทนแก่พนกังานท่ีสร้างประโยชน์กบัองคก์าร น าไปสู่ผลการด าเนินงาน
ท่ีดีของธุรกิจ เช่น รายไดจ้ากการใชบ้ริการเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการด าเนินงานลดลง ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเพิ่มข้ึน ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึน ลูกค้ารายเดิมกลับมาใช้บริการซ ้ าเพิ่มข้ึน ท าให้
ความสามารถในการรักษาลูกคา้เก่าเพิ่มข้ึน ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงข้ึน ท าให้ลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน 
ส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรจากลูกคา้เพิ่มข้ึนดว้ย รวมถึงการมีกระบวนการให้บริการมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน พนกังานมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ส่งผล
ให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั 
Collie (2002) ศึกษาเร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้กบัการพฒันาการสอนในสถาบนัการศึกษาโดย
มุ่งเน้นการศึกษาผลการด าเนินงานขององค์การ พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีผลให้
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เกิดผลการด าเนินงานขององค์การ เช่นเดียวกบั Herrera (2007) พบว่า การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้มีอิทธิพลท่ีท าใหอ้งคก์ารเกิดผลการด าเนินงานทั้งในดา้นความรู้และการเงิน และงานวิจยัของ 
Chajnacki (2007) พบวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีผลต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร โดยในแต่ละ
มิติขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ต่างมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององคก์ารในมิติต่างๆ  
 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
พบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งจะมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั และ
ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันจะส่งผลให้เกิดการพฒันาระดับผลการ
ด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัดว้ย เร่ิมตน้ท่ีตวัผูบ้ริหารระดบัสูงให้การสนบัสนุนสมาชิกในองคก์ารได้
เรียนรู้อย่างอิสระและทัว่ถึง และน าการเรียนรู้นั้นมาใช้ในการท างาน ก่อให้เกิดผลชัดเจนกับ
องค์การ เป็นการยืนยนัได้ว่าธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ด้วยองค์ประกอบของการสร้างพลวตัการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันาวิธีในการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ การสร้างความรู้ในองค์การด้วยการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความรู้ระหวา่งสมาชิกในองค์การ การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีทั้งในดา้นการสนบัสนุน
สมาชิกในองคก์ารในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การมีทรัพยากรพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การยกย่อง
ชมเชย การเล่ือนต าแหน่ง การเพิ่มเงินเดือน ทั้งหมดน้ีรวมเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพล
ทางออ้มเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย  

ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการยืนยนัถึงสมมติฐานในส่วนน้ีไดเ้ป็นอย่างดี 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่าผูร่้วมสนทนาต่างเห็นพอ้งในทิศทางเดียวกนัว่าพลวตัการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ีและแรงจูงใจในการเรียนรู้ลว้นเป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญั
อย่างมากต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เน่ืองจากเม่ือองค์การเกิดการพฒันาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองทั้งในดา้นพลวตัการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ีและการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ ยอ่มจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างานนอ้ยลง เกิดความรวดเร็วในการท างานอนั
เน่ืองจากพื้นฐานของการเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง 

โดยสรุป จะพบว่าทุกตวัแปรลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลเชิงบวกดว้ยกนัทั้งส้ิน ทั้งน้ี ย่อมไม่ได้
หมายถึงอิทธิพลทางตรงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่หมายถึงอิทธิพลทางออ้มซ่ึงก็มีความส าคญั
เป็นอยา่งมากต่อขอ้คน้พบ ตลอดจนมีความส าคญัต่อการน าแนวคิดไปใชป้ระยุกตใ์นความเป็นจริง 
เพื่อความประสบผลส าเร็จของการพัฒนาระดับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ฉะนั้น สรุปไดว้า่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งใช้แนวคิดใน
ลกัษณะของการบูรณาการเขา้ดว้ยกนัในการน าไปประยกุตใ์ชจ้ริง 
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ข้อจ ากดัของการวจิัย 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
 (1) การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยด าเนินการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากวรรณกรรมต่างประเทศ
เป็นส่วนใหญ่เพื่อท าใหไ้ดค้วามรู้พื้นฐานในการวจิยั และน ามาใชใ้นการพฒันากรอบแนวคิดในการ
วิจยั เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาถึงปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัในประเทศไทย ดงันั้น ผูว้ิจยัจะน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ต้องค านึงถึง
ขอ้จ ากดัดงักล่าว 
 (2) การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับผูจ้ ัดการ คณะกรรมการ และพนักงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ ท่ี เ ปิดด า เ นินการธุรกิจโรงแรมจ านวน 33 แห่ง  สาเหตุ ท่ี เก็บข้อมูลจากผู ้จ ัดการ 
คณะกรรมการ และพนักงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพราะเป็นบุคคลท่ีรู้
รายละเอียดของขอ้มูลต่างๆ ท่ีรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าท่ีโดยตรงมากท่ีสุด และตรงกบัส่ิงท่ี
ผูว้จิยัตอ้งการจะศึกษา ฉะนั้นจึงเป็นบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการให้ขอ้มูล ดงันั้น ผูท่ี้จะน าผลการ
ศึกษาวิจยัไปปรับใช้ตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าว เพราะเป็นมุมมองของผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการ และพนักงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภฏันั้นๆ ท่ีประเมินธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัของตนเอง 
 (3) การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับผูจ้ ัดการ คณะกรรมการ และพนักงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัท่ีเปิดด าเนินธุรกิจโรงแรมจ านวน 33 แห่ง โดยในส่วนของพนักงาน อาจมีพนักงานบาง
ต าแหน่งท่ีมีขอ้จ ากดัด้านความเขา้ใจในสภาพความเป็นจริงขององค์การ เน่ืองจากพนักงานบาง
ต าแหน่งเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยเฉพาะขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งก็ไม่ไดมี้
ความขดัแยง้กับสภาพความเป็นจริง ดังนั้น ผูท่ี้จะน าผลการศึกษาวิจยัไปปรับใช้ต้องค านึงถึง
ขอ้จ ากัดท่ีเก่ียวกับขอ้มูลดังกล่าว เพราะเป็นมุมมองของพนักงานท่ีประเมินธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัของตนเอง 
 
 
 
 



238 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 การน าเสนอในส่วนน้ี ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการส าหรับการน าผลการศึกษาวจิยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยั
คร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 1. ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ 
 งานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัให้ความสนใจในการศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุ
ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย และทดสอบรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผลการศึกษา
น ามาซ่ึงการพฒันาตวัแบบ  “RAJABHAT UNIVERSITIES’ HOTEL BUSINESS MODEL” ท่ี
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเพื่ออธิบายรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย  
 
 
 

BPE 
 
 
 
 

LOR 
 
 
      LCL         KMA 
 
 
 
ภาพประกอบที ่23  RAJABHAT UNIVERSITIES’ HOTEL BUSINESS MODEL 
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 จากภาพประกอบท่ี 23 แสดงทิศทางความสัมพนัธ์ของปัจจัย เชิงสาเหตุ 3 ปัจจัย คือ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (LOR) บรรยากาศการเรียนรู้ (LCL) และการจดัการความรู้ (KMA) ท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (BPE) โดยท่ี 

LOR หมายถึง องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย พลวตัการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ีและแรงจูงใจในการเรียนรู้  

LCL หมายถึง บรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ การ
ส่ือสาร 

KMA หมายถึง การจดัการความรู้ ประกอบดว้ย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
จดัเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

BPE หมายถึง ผลการด าเนินงานของธุรกิจ ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานดา้นการเงิน ผล
การด าเนินงานดา้นลูกคา้ ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการภายใน และผลการด าเนินงานดา้นการ
เรียนรู้และการเจริญเติบโต  

จากภาพประกอบขา้งตน้ จะพบว่า ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีฐานความรู้ 
(Knowledge base) เป็นรากฐานน าไปสู่ผลการด าเนินงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ (LOR) หมายถึง องค์การท่ีมีความสามารถในการปรับเปล่ียนตนเองให้ตอบรับกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสามารถตอบสนองต่อประสบการณ์ท่ีผ่านมาด้วยการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมขององค์การ ประกอบดว้ย 1) พลวตัการเรียนรู้ เป็นการช้ีวดัถึงการส่งเสริม
และการมุ่งพฒันาระบบยอ่ยขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
ระดบัของการเรียนรู้ รูปแบบของการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ 2) การส่งเสริมการ
เรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีจะเป็นการช้ีวดัถึงการเขา้ถึงขอ้มูล เก็บรักษาและประมวลผลขอ้มูลต่างๆ และ
แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัอยา่งอิสระและเท่าเทียมกนัทั้งภายในองค์การและระหวา่งองคก์าร
ดว้ยความรวดเร็ว และ 3) แรงจูงใจในการเรียนรู้จะเป็นการช้ีวดัถึงความสามารถขององคก์ารในการ
ชักน าให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมท่ีต้องการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ส าหรับ
บรรยากาศการเรียนรู้ (LCL) ภายในองคก์าร ความสามารถในการส่ือสารในพนกังานปฏิบติังาน
ภายใตว้ิสัยทศัน์ร่วมขององค์การ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดกวา้ง 
ประกอบดว้ย 1) การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ คือการให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้และการ
แลกเปล่ียนความรู้ 2) การส่ือสาร เป็นการประสานงานระหว่างกนัภายในองค์การเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามความต้องการของลูกคา้โดยทุกแผนกงานในองค์การมีการแลกเปล่ียนข้อมูลและ
ติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารผา่นระบบการท างาน ส่วนการจดัการความรู้ (KMA) เป็นกระบวนการ
จดัการทรัพยากรความรู้ของบุคคลทั้งความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ โดยความรู้ตอ้งถูกถ่ายโอนใน
รูปแบบท่ีบุคลากรอ่ืนๆ สามารถใชใ้หเ้กิดประโยชน์ มีเป้าหมายเพื่อพฒันางานและพฒันาคน โดยมี
ความรู้และกระบวนการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจดัการ
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ความรู้ ประกอบดว้ย 1) การแสวงหาความรู้ เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ภายนอกองค์การหรือโดยการพฒันาข้ึนภายในองค์การ เป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึง
ความรู้เพื่อยกระดับผลการด า เนินงานขององค์การ ได้แก่  ประสบการณ์ของตนเองและ
ประสบการณ์ของอุตสาหกรรม องคก์ารสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยเรียนรู้ผา่นขอ้มูล
ยอ้นกลบัจากการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล ท าให้องค์การสามารถเปล่ียนแปลงความเช่ือ
และสามารถปรับปรุงกิจวตัรประจ าวนัขององค์การใหม่ นอกจากน้ี องค์การยงัสามารถเรียนรู้จาก
การทดลองในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงน าความรู้ท่ีไดรั้บจากบุคลากรและองค์การมาใช้ในการ
ปฏิบติังาน 2) การสร้างความรู้ เป็นการท าให้ความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนภายในองคก์าร ตอ้งอาศยัความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นมากกวา่การใชค้วามรู้ ตอ้งไดรั้บการทุ่มเทร่วมกนัของบุคลากรซ่ึงมีความรู้และ
เช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้ โดยองคก์ารใชค้วามพยายามทั้งจากภายในและภายนอกในการตรวจสอบ
และนิยามความรู้ท่ีเหมาะสมในการสร้างความรู้ 3) การจดัเก็บความรู้ เป็นกระบวนการจดัเก็บรักษา
ความรู้ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บเอาไวใ้ช้ในอนาคตในรูปแบบของระบบองคก์ารท่ีออกแบบข้ึนใน
ลกัษณะกฎ ระเบียบ กระบวนการ การจดัเก็บความรู้เก่ียวขอ้งกบัความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บรักษาการ
เรียนรู้ไวเ้พื่อให้บุคลากรต่างๆ ในองค์การสามารถน ากลบัมาใช้ไดอี้ก 4) การแบ่งปันความรู้เป็น
กระบวนการเผยแพร่ กระจาย หรือแบ่งปันความรู้ในระหว่างสมาชิกขององค์การ เป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัสารสนเทศท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ 
และ 5) การประยกุตใ์ชค้วามรู้เป็นกระบวนการแปลความหมายของความรู้ท่ีองคก์ารแสวงหามาได ้
สมาชิกขององคก์ารจะแบ่งปันความรู้และหลอมรวมมุมมองต่างๆ ของความรู้ซ่ึงกลายเป็นความรู้ท่ี
ไม่ปกติธรรมดาส าหรับสมาชิก ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจตรงกนั รวมทั้งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจอนัเกิดจากการกระท าร่วมกนัของทุกคนในองคก์าร ฐานความรู้ทั้ง 3 นั้นมีเป้าหมาย
เดียวกนัคือผลการด าเนินงานของธุรกิจ (BPE) ประกอบด้วย 1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
หมายถึงความสามารถในการท าก าไรเพิ่มข้ึน รายไดจ้ากการใชบ้ริการเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการด าเนินงาน
ลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มข้ึน และส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึน 2) ผลการด าเนินงาน
ด้านลูกค้า หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มข้ึน ลูกค้ารายเดิมกลับมาใช้บริการซ ้ าเพิ่มข้ึน 
ความสามารถในการรักษาลูกคา้เก่าเพิ่มข้ึน ลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน ความสามารถในการท าก าไรจาก
ลูกคา้เพิ่มข้ึน 3) ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน หมายถึง กระบวนการให้บริการมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน การบริการมีการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพิ่มข้ึน การ
บริการมีความรวดเร็วเพิ่มข้ึน และ 4) ผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต หมายถึง 
พนกังานมีทกัษะและความสามารถในการบริการเพิ่มข้ึน ความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นในการบริการ
ของพนักงานเพิ่มข้ึน พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การเพิ่มข้ึน องค์การมีระบบการฝึกอบรม
พนกังานอยา่งต่อเน่ือง พนกังานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มข้ึน ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานเพิ่มข้ึน พนกังานมีความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
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ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าการใช้ประโยชน์จากแนวคิดองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ท่ีมีต่อระดบัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย
จะตอ้งเป็นการใช้ในลกัษณะของการบูรณาการร่วมกนักบัแนวคิดการจดัการความรู้ และแนวคิด
บรรยากาศการเรียนรู้ กล่าวคือ จะตอ้งอาศยัการพฒันาของทั้งสองแนวคิดพร้อมกนัซ่ึงจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิมากกวา่การใชแ้นวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้เพียงอยา่งเดียว อนัจะเป็นการส่งผลท่ีเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนต่อการพฒันาระดบัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัย    
ราชภฏัในประเทศไทยอย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ี การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั หมายรวมถึงการพฒันาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การพฒันา
ขีดความสามารถของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่ง ฉะนั้น ผลการวิจยัในคร้ังน้ี
จะมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการพฒันาและขบัเคล่ือนกลไกทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืนดว้ยการมุ่งสร้าง
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้ และบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายของการยกระดบั
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ทั้งน้ีถือวา่มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเป็นสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาและบ่มเพาะการสร้างธุรกิจ
ใหม่ ตลอดจนการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน  มีการจดัตั้งศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรม
ในมหาวทิยาลยั เป็นศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพหรือสถานประกอบการภายในส าหรับรองรับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องได้ฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง และเป็นสถานท่ีให้บริการดา้นธุรกิจโรงแรม เช่น การให้บริการห้องพกั ห้องจดั
ประชุมอบรมและสัมมนา ห้องอาหาร และการบริการอ่ืนๆ เพื่อเป็นแหล่งรายไดท่ี้สามารถน ามาใช้
จ่ายในการด าเนินงาน หรือการด าเนินการในกิจการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั  

จากการศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัเชิงสาเหตุ ไดแ้ก่ องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ และการจดัการความรู้ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ นอกจากน้ียงัพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจ จากผลการวจิยัสามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการ ดงัน้ี 
 (1) องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี พลวตัการเรียนรู้ 
แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นพลวตั มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 
 ดงันั้น เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการด าเนินงานท่ีดี ผูบ้ริหารซ่ึงมี
หนา้ท่ีในการจดัการธุรกิจควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเชิงสาเหตุดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัผลการด าเนินงานใหสู้งข้ึน โดยผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุนส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานเพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัและตระหนกัถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการท า
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องคก์ารใหเ้ป็นพลวตัการเรียนรู้โดยการส่งเสริมใหบุ้คลากรคิดอยา่งเป็นระบบ  พฒันาวิธีการเรียนรู้
ในรูปแบบใหม่ๆ และแตกต่าง ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญักบัแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างขวญั
และก าลงัใจใหก้บัพนกังาน อีกทั้งผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญักบัการเรียนรู้วา่การเรียนรู้เป็นปัจจยั
ส าคญัในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั ส าหรับในส่วนของการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ผูบ้ริหารระดบัสูงรับนโยบายในการขบัเคล่ือนความร่วมมือด้านการศึกษาใน
กรอบอาเซียน เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัทั้ง 40 แห่ง เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีต้องเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ในการเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเชิงลึกเก่ียวกบั 3 เสาหลกั
ของประชาคมอาเซียนใหแ้ก่คณาจารย ์เพื่อน าไปถ่ายทอดให้กบันกัศึกษา รวมทั้งปรับปรุงการเรียน
การสอน จุดประกายความคิด พฒันาหลกัสูตรการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบั
อาเซียนไดอ้ยา่งกวา้งขวางต่อไป อีกทั้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ซ่ึง
มีวตัถุประสงค์ร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะให้
มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นกลไกและศูนยก์ลางในการส่ือสารและกระจายขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน โดย
ส่งเสริมการส่ือสารทั้งระหว่างมหาวิทยาลัยระดับประเทศ และระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและ
มหาวทิยาลยัในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนร่วมกนั 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัและตระหนกัถึงความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัการศึกษา และมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งจะมีระดบั
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีการน าไปประยุกต์ใชใ้นมหาวิทยาลยั
อยู่เสมอ และจากการท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัการศึกษานั้น เป็นการเน้นย  ้าว่าผูบ้ริหาร
จะตอ้งให้การสนบัสนุน ส่งเสริม รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกในองคก์ารไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระและ
ทัว่ถึง สมาชิกองคก์ารมีการเรียนรู้จริงและน าการเรียนรู้นั้นมาใชใ้นการท างานจึงเกิดผลชดัเจนกบั
องค์การ เป็นการยืนยนัได้ว่าธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ด้วยองค์ประกอบของการสร้างพลวตัการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันาวิธีในการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ การสร้างความรู้ในองค์การด้วยการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความรู้ระหวา่งสมาชิกในองคก์าร การน าเอาความรู้เดิมมาต่อยอดสร้างเป็นความรู้ใหม่ การส่งเสริม
ให้เกิดการศึกษาข้อมูลต่างๆ ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อน าไปสร้างความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีทั้งในด้านการสนับสนุนสมาชิกในองค์การในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การมี
ทรัพยากรพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การเล่ือนต าแหน่ง การเพิ่มเงินเดือน ทั้งหมดน้ีรวม
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัในประเทศไทย โดยองค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นสถานท่ีท่ีผลักดันและ
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เก้ือหนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อท่ีจะมุ่งสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็น
รากฐานท่ีจ าเป็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื  

ดงันั้นจะเห็นว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี พลวตัการเรียนรู้ แรงจูงใจในการ
เรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นพลวตั ลว้นเป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นผลจากผูบ้ริหารองคก์ารให้โอกาสสมาชิกในองค์การในการศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเองอย่างอิสระรวมถึงสนบัสนุนเร่ืองทุนการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือใน
กรณีของแรงจูงใจในการเรียนรู้ จะพบว่าการสนบัสนุน ส่งเสริมวิธีการในการท างานด้วยการน า
เทคโนโลยมีาช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานใหเ้กิดความรวดเร็วและความแม่นย  าในการ
ท างาน โดยตวัพนกังานไดรั้บการกล่าวชมเชยจากผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งาน ท าให้พนกังานเกิดความ
กระตือรือร้น มุ่งมัน่ในการท างานและส่งผลให้พนกังานคนอ่ืนๆ ต่างมีทศันคติท่ีดีต่อการน าการ
เรียนรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีในการน าแนวคิดองคก์าร
แห่งการเรียนรู้มาประยุกตใ์ชจ้ะตอ้งน าแนวคิดการจดัการความรู้ และแนวคิดบรรยากาศการเรียนรู้
มาร่วมประยุกต์ใช้ควบคู่กนัไปภายใตเ้ป้าหมายหลกัในการเพิ่มระดบัผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีจะน าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
 (2) บรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ ดา้นการส่ือสาร, การเรียนรู้
และแลกเปล่ียนความรู้ ดา้นการส่ือสาร รวมถึงดา้นการแลกเปล่ียนความรู้และการเรียนรู้  มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 ดงันั้น เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการด าเนินงานท่ีดี ผูบ้ริหารซ่ึงมี
หน้าท่ีในการจดัการธุรกิจควรให้ความส าคญักบัปัจจยัเชิงสาเหตุดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัผลการด าเนินงานให้สูงข้ึน โดยผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในเร่ือง
การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ด้วยการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ขององค์การ สนับสนุนให้
พนกังานท างานเป็นทีม ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองของการส่ือสารภายในองคก์ารโดยการ
สนับสนุนการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีผู ้บริหารต้องให้
ความส าคญัในเร่ืองของการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้เกิดความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ
องคก์าร โดยสนบัสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในการจูงใจลูกคา้
ใหม่และรักษาลูกคา้เก่า รวมถึงการท าแผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง และ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลยัราชภฏัทั้ง 40 แห่ง ได้
เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน โดยมหาวิทยาลยั
ราชภฏัมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทั้งในลกัษณะการผนึก
ก าลงัร่วมกนั และการด าเนินงานของแต่ละมหาวิทยาลยั นอกจากน้ีประชาคมมหาวิทยาลยัราชภฏั
ได้เห็นความส าคญัและมีการเตรียมการด้านภาษาและวฒันธรรมรวมทั้งองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้บุคลากรในมหาวิทยาลยั การพฒันาบุคลากรโดยฝึกอบรมภาษาองักฤษ
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เป็นภาษากลางในการส่ือสาร การ เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง 
มหาวทิยาลยัราชภฏัไดเ้ตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 สรุปได ้5 เร่ืองส าคญั ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี การพฒันาหลกัสูตร/
การจดัการเรียนการสอน การพฒันาบุคลากร (ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี) การพฒันานกัศึกษา และ
การพฒันาศูนย/์หน่วยงานให้บริการดา้นภาษา ทั้งน้ีการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ในการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สะทอ้นให้เห็นวา่มหาวิทยาลยัราชภฏัทุกแห่งให้
ความส าคญัและมีการเตรียมการส าหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในหลายมิติ และหลายลกัษณะ
ทั้งการเตรียมการในลกัษณะของการผนึกก าลงัและการด าเนินงานของแต่ละมหาวิทยาลยั ส าหรับ
บรรยากาศการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละ
แห่งไดมี้การส่ือสาร รวมถึงเผยแพร่ตามส่ือต่างๆ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัมหาวทิยาลยั  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการจดัตั้ งและด าเนินธุรกิจโรงแรมแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามเขตพื้นท่ี 
(ภูมิภาค) ดังน้ี (1) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภฏัเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย โรงแรมราชภฏัอินน์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  โรงแรมเรือนตน้สัก  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์  โรงแรมวงัจนัทน์   
ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม โรงแรมน ้ าเพชร มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
โรงแรมช่ออินทนิล มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ (2) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภฏัเขตภาคกลาง 
ประกอบดว้ย โรงแรมศิลาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพจนัทร
เกษมปาร์ค มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โรงแรมเทพธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี โรงแรม
ธนบุรีลอดจ ์มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โรงแรมตน้น ้ า มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์อาคารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โรงแรมสวนหลวง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โรงแรมเพชรน ้ าหน่ึง มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี อาคาร
สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมวังสวนสุนันทา (แก้วเจ้าจอม) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โรงแรมจอมพลพาเลซ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง (3) 
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคอีสาน ประกอบด้วย โรงแรมช่อตะแบก มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาฬสินธ์ุ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจพนมพิมาน มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม โรงแรมภูค  า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร โรงแรมจอม
สุรินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ โรงแรมอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี โรงแรม
ศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี (4) กลุ่มมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเขตภาคตะวนัออก ประกอบด้วย สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภฏัราช
นครินทร์ โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี และ (5) กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเขต
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ภาคใต ้ประกอบดว้ย โรงแรมเคียงคีรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช โรงแรมสงขลาพาเลซ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ศูนยป์ฏิบติัการวิชาชีพโรงแรมศรีราชภฏั มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
โรงแรมยะลาพาเลซ  มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีจดัเป็นเครือข่ายองคก์ารร่วมกนัในแต่
ละเขตพื้นท่ีนั้น รวมถึงเป็นเครือข่ายองค์การเดียวกนัในเครือของมหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งประเทศ 
หรือท่ีเรียกว่าพนัธมิตรทางธุรกิจ ส่ิงท่ียืนยนัการเป็นเครือข่ายเดียวกนัคือมหาวิทยาลยัราชภฏัจะมี
การถ่ายทอด แลกเปล่ียนวิธีการปฏิบติังาน ขอ้มูล ข่าวสารท่ีจ าเป็น รวมถึงการด าเนินธุรกิจร่วมกนั
ในโครงการต่างๆ การร่วมมือกนัในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนั ส่ิงอ านวยความสะดวก
ร่วมกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น อาจจะมีการส่งบุคลากรเพื่อถ่ายทอดทกัษะต่างๆ ระหวา่ง
องค์การภายใตค้วามไวว้างใจระหว่างองค์การ มีความเช่ือมัน่ และมีทศันคติท่ีดีในการด าเนินงาน
ร่วมกนั พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ  าเป็นใหแ้ก่กนั สรุปไดว้า่ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัโรงแรมในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภฏั จะส่งผลต่อความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่เฉพาะในองคก์าร หากแต่เป็นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งองคก์าร 
เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนั นบัเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคท่ี
องคก์ารตอ้งเรียนรู้ตลอดเวลา ท าให้เกิดการพฒันาวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีนอกเหนือจากวงจ ากดัเดิม
ท่ีองคก์ารเป็นอยู ่ในส่วนของการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ภายใตค้วามไวว้างใจ
เป็นส่วนส าคญัในการท าใหเ้กิดความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  

ดังนั้ นจะเห็นว่า การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ ด้านการส่ือสาร, การเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนความรู้ ด้านการส่ือสาร รวมถึงด้านการแลกเปล่ียนความรู้และการเรียนรู้ ล้วนเป็น
ส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์การ เครือข่าย
องค์การท่ีมีประโยชน์อย่างแท้จริงจะต้องเป็นเครือข่ายองค์การท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของความ
ไวว้างใจระหวา่งองคก์ารเป็นส าคญั เน่ืองจากมีขอ้มูล ความรู้มากมายท่ีถือไดว้่าเป็นความลบัของ
องค์การท่ีจะตอ้งน ามาเปิดเผยเพื่อแลกเปล่ียนระหว่างองค์การ ตลอดจนการสนบัสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้โดยเครือข่ายองค์การท่ีดีจะตอ้งเป็นไปในรูปแบบของความยินยอมพร้อมใจท่ีจะให้ขอ้มูล
อย่างแท้จริง เพื่อให้องค์การมีความพร้อมในการเรียนรู้ มีความรู้ท่ีหลากหลายในการท่ีจะสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 
 (3) การจดัการความรู้ ดา้นการแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ และการแบ่งปันความรู้ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 ดงันั้น เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการด าเนินงานท่ีดี ผูบ้ริหารซ่ึงมี
หนา้ท่ีในการจดัการธุรกิจควรให้ความส าคญักบัปัจจยัเชิงสาเหตุดา้นการจดัการความรู้ เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการยกระดบัผลการด าเนินงานให้สูงข้ึน โดยผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุนในเร่ืองการ
แสวงหาความรู้และการสร้างความรู้ เร่ิมจากการมีนโยบายส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่าง
พนกังานในแผนกงานต่างๆ ส่งเสริมให้มีการคดัเลือกความรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อถ่ายทอดความรู้นั้นแก่
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บุคลากรอ่ืนๆ และน ามาจัดเก็บความรู้ผ่านส่ือเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบติังาน มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บความรู้ในระบบฐานขอ้มูลต่างๆ 
ส าหรับการประยุกต์ใช้ความรู้ ผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุนให้พนกังานน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการท างาน โดยใช้การส่ือสาร/แบ่งปันส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกนัจากขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัในการแบ่งปันความรู้ โดยสนบัสนุนให้พนกังานมีการแบ่งปันส่ิงท่ีได้
เรียนรู้และประสบการณ์ของพนกังานผา่นระบบในองคก์าร มีการแบ่งปันความรู้ระหวา่งกนัภายใน
องคก์าร มีการส่ือสารส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่พนกังานคนอ่ืนดว้ยวิธีการต่างๆ รวมถึงการให้ความส าคญั
กบัการแบ่งปันความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ ง 40 แห่ง ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน ในดา้นการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษากบัการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็น
แนวทางให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีการ
วางแผนในส่วนของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน และเปิดเสรีการคา้บริการด้านการอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะส่งผลให้บณัฑิตใน
อนาคตมีคุณภาพระดบัสากล และน าประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขนัได ้โดยสร้างความ
ร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอาเซียนในการเคล่ือนยา้ยนกัศึกษาและบุคลากรไปยงัประเทศเพื่อนบา้น
ในระยะเร่ิมตน้ และขยายวงให้กวา้งข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาใน
กลุ่มประเทศเพื่อนบา้น ตลอดจนพฒันาขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาในอาเซียน ทั้งน้ี ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจ้ดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุง
หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อประโยชน์
ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดบัอุดมศึกษา และเอ้ือประโยชน์ส าคญักบัผูส้อนให้มีคุณภาพ 
ความรู้ ความเขา้ใจ และสมรรถนะด้านศาสตร์การสอน ความเช่ียวชาญในศาสตร์สาขาวิชาชีพ 
รวมทั้งมีสมรรถนะในการท าวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนมี
สมรรถนะดา้นการบริการให้ความรู้หรือประยุกตใ์ช้ความรู้เพื่อประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันอัน
เน่ืองมาจากจ านวนคู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจโรงแรมของ
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้คู่แข่งทางธุรกิจมีความไดเ้ปรียบทางดา้นเงินทุน ดา้นการ
บริหารจดัการ จึงท าให้การแข่งขนัทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน เช่น การแข่งขนัด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการขาย  ท าเลท่ีตั้งใกล้เคียงกนั ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัตอ้งพยายามสร้าง
ความแตกต่าง สร้างความประทบัใจในการบริการ โดยเป้าหมายสุดทา้ยอยูท่ี่ผลการด าเนินงานท่ีจะ
เพิ่มข้ึนตามมา สภาวการณ์เหล่าน้ีส่งผลให้ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งทบทวนแผนกลยุทธ์ นโยบาย 
รวมถึงปรับมุมมอง วสิัยทศัน์ แนวคิดในการท าธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั ในความเป็น
จริงเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัการศึกษา และบริหารจดัการดว้ยระบบราชการ จึงท า
ให้มีจุดอ่อนในเร่ืองของการบริหารจดัการ ซ่ึงไม่เหมือนกบัธุรกิจโรงแรมทัว่ไป จะมีธุรกิจโรงแรม
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีมีการบริหารจดัการแบบภาคเอกชน เช่น สวนดุสิตเพลส
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วงัจันทร์ริเวอร์วิวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         
ศรีพฤทธาลยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ เป็นตน้  ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏับางแห่งปิดปรับปรุง จากการลงพื้นท่ี ผูว้ิจยัพบว่า มีมหาวิทยาลัยราชภฏับางแห่งท่ีปิด
ปรับปรุงธุรกิจโรงแรม เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นตน้ และมหาวิทยาลยัราชภฏับาง
แห่งท่ีมีการก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
เป็นตน้ ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงใหค้วามส าคญัและให้การสนบัสนุน ส่งเสริมในเร่ืองการจดัการ
ความรู้ โดยถือเป็นนโยบายท่ีให้ทุกคนน าไปประยุกตใ์ชก้บัหน่วยงานท่ีสังกดั และให้ถือเป็นแนว
ปฏิบติัร่วมกนั ในส่วนของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั พบวา่ การน าการจดัการความรู้มา
ประยุกต์ใช้นั้น ให้เร่ิมตน้ท่ีตวัผูรั้บผิดชอบโดยตรง คือพนกังานทุกคนตอ้งเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ตอ้ง
เร่ิมจากตวัเองก่อนเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัน าการจดัการความรู้มา
ช่วยในการขบัเคล่ือนผลการด าเนินงานผา่นตวัพนกังาน คือให้พนกังานเรียนรู้วิธีการปฏิบติังานจาก
หัวหน้างาน เป็นลักษณะแบบพี่สอนน้อง พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการท่ี
พนกังานเรียนรู้ดว้ยตนเองแลว้ พนกังานแต่ละคนมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละดา้น พนกังาน
เหล่านั้นจะตอ้งสอนในส่ิงท่ีตนเองถนดัให้กบัเพื่อนพนกังานคนอ่ืนท่ีมีความถนดันอ้ยกวา่ เป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกัน เป็นการแบ่งปันความรู้ให้กันและกนั และเป็นการประยุกต์ใช้
ความรู้ร่วมกนั เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั โดยผูบ้ริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร 

ดงันั้นจะเห็นวา่ การแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การประยุกตใ์ช้
ความรู้ และการแบ่งปันความรู้ ลว้นเป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการจดัการความรู้
ในองคก์าร การจดัการความรู้ท าใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มข้ึน รวมถึงขวญั ก าลงัใจใน
การปฏิบติังานเพิ่มข้ึน ส่งผลให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน ท าให้ไม่พบปัญหาเร่ือง
อตัราการลาออกของพนกังาน  
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 (4) องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีพลวตัการเรียนรู้ 
แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นพลวตั มีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้ ผลการด าเนินงานดา้น
ลูกค้าและผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน ผลการด าเนินงานด้านลูกค้าและผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงิน รวมถึงผลการด าเนินงานดา้นการเงิน 
 ดงันั้น เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีผลการด าเนินงานท่ีดี ผูบ้ริหารควร
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเชิงสาเหตุทั้ง 3 ปัจจยั คือองคก์ารแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ และ
การจดัการความรู้ เน่ืองจากปัจจยัเชิงสาเหตุทั้ง 3 ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
ซ่ึงน าไปสู่การท าใหธุ้รกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและมีผล
การด าเนินงานท่ีดี เร่ิมตน้ท่ีตวัผูบ้ริหารระดบัสูงให้การสนบัสนุนสมาชิกในองคก์ารไดเ้รียนรู้อยา่ง
อิสระและทัว่ถึง และน าการเรียนรู้นั้นมาใชใ้นการท างาน ก่อให้เกิดผลชดัเจนกบัองค์การ เป็นการ
ยืนยนัได้ว่าธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วย
องค์ประกอบของการสร้างพลวตัการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันาวิธีในการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ การสร้างความรู้ในองค์การด้วยการแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ระหว่าง
สมาชิกในองค์การ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทั้งในด้านการสนับสนุนสมาชิกใน
องคก์ารในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การมีทรัพยากรพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การ
เล่ือนต าแหน่ง การเพิ่มเงินเดือน ทั้งหมดน้ีรวมเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางออ้มเชิง
บวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย  

จะเห็นว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีพลวตัการเรียนรู้ แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
และการเรียนรู้เป็นพลวตั ลว้นเป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้ ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้และผลการด าเนินงานดา้น
กระบวนการภายใน ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้และผลการด าเนินงานดา้นการเงิน รวมถึงผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงิน เน่ืองจากเม่ือองค์การเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยพีลวตัการเรียนรู้ แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นพลวตั 
ย่อมจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างานน้อยลง เกิดความรวดเร็วในการท างานอนัเน่ืองจาก
พื้นฐานของการเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะน าไปสู่การท าให้ธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการมีผลการด าเนินงานท่ีดี เน่ืองจาก ธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน ก่อให้เกิด
ความสามารถในการยกระดบัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีจะ
น าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 
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 ผูว้ิจยัมีความมัน่ใจวา่การน าตวัแบบ RAJABHAT UNIVERSITIES’ HOTEL BUSINESS 
MODEL ไปประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจบริการอ่ืนๆ ย่อมมีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจ 
เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ คือองคก์ารแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศ
การเรียนรู้ การจดัการความรู้ และผลการด าเนินงานของธุรกิจ มีทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้ง
กับ แนว คิ ดทฤษ ฎีและข้อมู ล เ ชิ งป ระ จักษ์  ผู ้วิ จ ัย เ ช่ื อ ว่ า ก า รน า ตัว แบบ  RAJABHAT 
UNIVERSITIES’ HOTEL BUSINESS MODEL ไปสู่ภาคปฏิบติัจะไม่ส่งผลกระทบดา้นลบต่อ
องค์การ และในทางกลับกันผูว้ิจ ัยมีความเช่ือมั่นว่าตัวแบบ RAJABHAT UNIVERSITIES’ 
HOTEL BUSINESS MODEL จะส่งผลดีต่อการพฒันาองคก์าร น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัให้กบัองคก์ารเพื่อให้องคก์ารมีความสามารถในการยกระดบัผลการด าเนินงานท่ีดี
ใหก้บัองคก์ารต่อไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ัง
ต่อไปดงัรายละเอียด ดงัน้ี 
 (1) การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการน าแบบจ าลองและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไป
ท าการวิจยัซ ้ าในธุรกิจบริการอ่ืนๆ ในบริบทของประเทศไทยหรือในประเทศอ่ืนๆ เพื่อท าการ
ตรวจสอบโมเดลวา่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต่์อไป 

 (2) การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั เช่น นวตักรรมองค์การ 
ภาวะผูน้ า ความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้  

(3) การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูบ้ริหารระดบัสูงของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั  
ราชภฏัเพื่อศึกษาและคน้หาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัควรให้ความส าคญัในการพิจารณาและใช้เป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

(4) การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
 


