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การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน
จงัหวดัชลบุรี 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ารดาํเนินการวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
มีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการศึกษางานวิจยัและเอกสารวิจยัต่างๆ ท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาวิจยัเป็นบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 75 ท่าน 
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบเส้นตรง และหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) จากนั้นจึงนาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ มาผนวกกบัการ
วิเคราะห์ เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผ่านการนําเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่ อ
เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรม
บริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 

ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า 1) ทัศนคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (ATB) 
ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (SNB) 
และทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (PBC) 
เป็นปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้  (KSB)  ในโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรี 2) หากโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีตอ้งการท่ีจะทาํการ



(4) 

ส่งเสริมปัจจยัทศันคติท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน
จงัหวดัชลบุรีแลว้ ทางโรงแรมจะตอ้งทาํการส่งเสริม ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
มาเป็นอนัดบัแรก ตามดว้ยการส่งเสริม ดา้นทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และการส่งเสริมปัจจยั ดา้นทศันคติการการคลอ้ยตามบรรทดัฐาน
ท่ีทาํให้เกิดการปฏิบัติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ หากโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน
จังหวดัชลบุรีมีทุนเพียงพอในการดําเนินงาน โดยแต่ละด้านสามารถสรุปรายละเอียดได้สาม
แนวทางตามลาํดบัความสําคญั ไดด้งัน้ี 1) แนวทางสร้างการแบ่งปันความรู้จากการส่งเสริมการมี
ทศันคติท่ีดีและเป็นไปในทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระ 2) แนวทางการพฒันาบุคลากรของโรงแรมบริหารงานแบบอิสระให้มีทกัษะ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ตรงในการแบ่งปันความรู้ 3) แนวทางการส่งเสริม สนบัสนุน และการสร้างการ
รับรู้ของบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระต่อบุคคลทีบุคลากรเห็นเป็นแบบอยา่งและสังคม
รอบขา้ง ในพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
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There are two main purposes of our research that are we need to learn about the 

relationship between the factors of attitude and knowledge sharing behavior and we need to 
present about the factors of attitude that make knowledge sharing behavior. We use a tool that 
called “questionnaire” to collect many sample data and choose 75 staffs who work in independent 
hotels at Chonburi province for this quantitative research. We analyze our sample data by using 
many statistics such as descriptive statistics, percentage, median, frequency, standard deviation, 
multiple linear regression and correlation coefficient. Finally, we show our result via descriptive 
presentation for suggest a new guidelines to many independent hotels that located at Chonburi 
province.  

Our result show that the factors of Attitude toward Knowledge Sharing Behavior (ATB), 
Attitude of Subjective Norm to Knowledge Sharing Behavior (SNB) and Attitude of Perceived 
Behavioral Control to Knowledge Sharing Behavior (PBC) positively related with Knowledge 
Sharing Behavior in independent hotels that located at Chonburi province. The independent hotels 
must promote the factors of Attitude toward Knowledge Sharing Behavior (ATB), Attitude of 
Perceived Behavioral Control to Knowledge Sharing Behavior (PBC) and Attitude of Subjective 
Norm to Knowledge Sharing Behavior (SNB) for improve Knowledge Sharing Behavior 
respectively. The hotel can improve Attitude toward Knowledge Sharing Behavior by promoting 
the knowledge sharing factor. The human development factor can improve Attitude of Perceived 
Behavioral Control to Knowledge Sharing Behavior. The human perceived development is a 
factor that can improve Attitude of Subjective Norm to Knowledge Sharing Behavior. 
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บทนํา 
 

1.1 ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
 

ในยคุสมยัโลกาภิวตัน์ (Globalizations) ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วของส่ิงต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยี หรือการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ทาํให้
ความรู้เขา้มามีบทบาทสําคญัในหลากหลายประเทศ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; กีรติ ยศยิ่งยง, 
2550) ซ่ึงรวมไปถึงประเทศไทย เห็นไดจ้ากรายละเอียดในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 ท่ีพยายามให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรต่างๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
ประชาชนไดเ้ตรียมพร้อมรับมือกบัความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างทนัท่วงที (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555) 

โดยความรู้เม่ือถูกนาํไปพิจารณาในแง่ของธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนั ก็ยิ่งทาํให้ความรู้ทวี
ความสาํคญัมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรู้ในองคก์รท่ีอยูใ่นรูปแบบของประสบการณ์ในการ
ดาํเนินงานหรือวิธีการในปฏิบติังานเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดหรือทาํให้องคก์รประสบ
ความสาํเร็จ ผนวกเขา้กบัความรู้ในรูปแบบของฐานแนวคิด แบบแผนการดาํเนินงานท่ีบุคลากรใน
องคก์รสามารถคน้ควา้ได ้โดยท่ีความรู้ในลกัษณะดงักล่าวมกัจะอยูใ่นรูปของเอกสาร (Davenport 
& Prusak, 1998; โชคชยั สุเวชวฒันกลู, 2556) ซ่ึงความรู้ในองคก์รนั้นไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด หาก
ยิง่มีการนาํมาใชม้ากก็จะยิง่เป็นการต่อยอดและพฒันาความรู้เดิมใหเ้พิ่มมูลค่าของความรู้ยิง่ๆข้ึนไป 
(Romer, 1998; ชาญชัย วงศ์สิรสวสัด์ิ, 2552) และเพ่ือท่ีจะนําเอาความรู้เหล่านั้ นมาสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั รวมถึงสร้างความแตกต่างให้ตวัสินคา้และบริการขององคก์ร (Drucker, 
1988; Liebowitz, 2001; Perez & de Pablos, 2003; บดินทร์ วิจารณ์, 2547; อารี หลวงนา, 2548; 
สุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ, 2552) จึงทาํให้มีเค ร่ืองมือหน่ึงถูกพฒันามาเพื ่อที่จะ
นาํมาใช้ในการพฒันาความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในองคก์ร นั้นก็คือ การ
จดัการความรู้ (Teece, 2000) การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการของการเสาะหา สร้าง แบ่งปัน 
และประยกุตใ์ชค้วามรู้ในองคก์ร (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; กีรติ ยศยิ่งยง, 2550; ชาญชยั วงศสิ์
รสวสัด์ิ, 2552) โดยประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บจากกระบวนการการจดัการความรู้ นั้นคือ การไดม้า
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ซ่ึงประสบการณ์จากการดาํเนินของบุคลากรกบัองคก์รให้มาอยูเ่ป็นความรู้ในตวัองคก์ร ถือไดว้่ามี
ความสําคญัอย่างมากเน่ืองจากประสบการณ์ความรู้เหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีมีความเฉพาะตวัในแต่ละ
บุคคลในการจดัการงานตามประสบการณ์ทาํงานของตนเองจากในอดีต ซ่ึงถือเป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึน
จากสถานการณ์จริง ในบริบทของแต่ละอุตสาหกรรม องคก์ร หรือสถานท่ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหค้วามรู้
ท่ีอยู่ในรูปแบบของฐานแนวคิด หรือเอกสารไม่สามารถนาํมาอธิบายให้เห็นภาพตามได ้(Dalkir, 
2005; Keyes, 2008; ประศาสน์ นิยม, 2555; โชคชยั สุเวชวฒันกลู, 2556) 

เม่ือทาํการพิจารณาถึงหลกัการสําคญัๆ ของการจดัการความรู้แลว้ จะพบว่ามีอยู่ดว้ยกนั
สามกระบวนการ ไดแ้ก่ การเสาะหาความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการปรับใช้ความรู้ (พรธิดา 
วิเชียรปัญญา, 2547; กีรติ ยศยิง่ยง, 2550; ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ, 2552; ประศาสน์ นิยม, 2555) โดย
จะเห็นไดถึ้งความสาํคญัอยา่งท่ีสุดในกระบวนการหน่ึงของการจดัการความรู้นั้นก็คือ “การแบ่งปัน
ความรู้” เพราะการแบ่งปันความรู้เป็นตวัช่วยท่ีทาํใหบุ้คลากรในองคก์รนาํเอาความรู้ในลกัษณะของ
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมจากการทาํงานกบัองคก์รมาแบ่งปัน (Ruppel & Harrington, 2001; กีรติ ยศยิ่ง
ยง, 2550; ประศาสน์ นิยม, 2555) โดยประเด็นเก่ียวกับการทาํให้บุคลากรขององค์กรเกิดการ
แบ่งปันความรู้ท่ีอยูใ่นลกัษณะของประสบการณ์นั้น จะเป็นมุมมองท่ีอยูใ่นเร่ืองของพฤติกรรมของ
มนุษย ์(สุวรรณา วิริยะประยูร, 2555) ซ่ึงส่ิงสําคญัท่ีตอ้งเล็งเห็นเป็นอนัดบัตน้ๆ ของการพิจารณา
ดา้นพฤติกรรมน้ีก็คือ การสร้างทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้ในองคก์รให้กบับุคลากร เพื่อให้
บุคลากรแบ่งปันความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์จากการดาํเนินงานอย่างแทจ้ริงไปยงับุคลากรคนอ่ืนๆ 
ในองคก์รดว้ยความเต็มใจ เพื่อทาํให้ผูรั้บไดค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งและครบถว้น (Davenport & Prusak, 
1998) การแบ่งปันความรู้จึงถือไดว้่าเป็นกระบวนการหน่ึงในการจดัการความรู้ท่ีเป็นการดึงเอา
ความรู้จากบุคลากรมาเก็บไวก้บัตวัองคก์รก่อนท่ีองคก์รจะตอ้งสูญเสียความรู้เหล่านั้นไป (Hansen, 
Tierney, Prokesch, Nohria & Cerny, 2004; พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) 

ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ อุตสาหกรรมโรงแรมถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมี
ความสาํคญัอยา่งยิ่ง มีส่วนเช่ือมโยงในการสร้างรายไดใ้ห้ธุรกิจต่างๆ มากมาย (สาํนกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2551; ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด, นุกลุ เครือฟู, อคัรพงศ ์อั้นทอง, และ 
นิมิต นิมิตรเกียรติไกล, 2553; สุพตัรา สร้อยเพช็ร์, 2553) อีกทั้งขั้นตอนในการดาํเนินงานต่างๆของ
อุตสาหกรรมโรงแรมก็ตอ้งพึ่งพาบุคลากรและความรู้ท่ีมาจากบุคลากรในการทาํงานเสียเป็นส่วน
ใหญ่เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน  (ฉัฐชสรณ์  กาญจนศิลานนท์, 2554; 2555) หากแต่ใน
อุตสาหกรรมโรงแรมนั้นกลบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเขา้ออกงาน (Turnover Rate) หรือ
โยกยา้ยงานค่อนขา้งสูงท่ีอตัราร้อยละ 15-21 มากกว่าอตัราการเขา้ออกงานท่ียอมรับไดท่ี้ร้อยละ 10 
ทั้งยงัมากกวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆในประเทศเช่นกนั (พชัรินทร์ กีรติวินิจกลุ, นิตยา ทวีชีพ และ วรรณวิภา 
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จตุัชยั, 2553; สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2554; กองวิจยัตลาดแรงงาน, 2555; ปกรณ์ 
ล้ิมโยธิน, 2555; กองวิจยัตลาดแรงงาน, 2556; ศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย ์iHDC, 2556) ซ่ึงจากการ
อตัราการเขา้ออกงานท่ีค่อนขา้งสูงของอุตสาหกรรมโรงแรมยอ่มเป็นความเส่ียงท่ีจะสูญเสียความรู้
ไปพร้อมกับการลาออกของบุคลากรด้วย (Wickert & Herschel, 2001; Kim, Lee, Paek & Lee, 
2013; ต่อลาภ ประภศัรานนท,์ 2552) 

ทั้งน้ีจงัหวดัชลบุรี ถือได้ว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีจาํนวนโรงแรมมากเป็นอนัดับท่ี 5 ของ
ประเทศและอนัดบัท่ี 2 ในกลุ่มจงัหวดัท่องเท่ียวหลกัของไทยอย่าง กรุงเทพ เชียงใหม่ และภูเก็ต 
(ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2553; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555; กรมการปกครอง, ม.ป.ป.) 
รวมไปถึงอตัราการเขา้ออกงานของบุคลากรโรงแรมในจงัหวดัท่ีค่อนขา้งสูง และมีแนวโนม้ท่ีเพิ่ม
มากข้ึนจากสาเหตุของการแข่งขนัทาํใหเ้กิดการซ้ือตวัหรือโยกยา้ยงานไปยงัโรงแรมท่ีมีค่าตอบแทน
ท่ีมากกว่า (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรงแรมท่ีมีการบริหารงานแบบอิสระจาํนวน 308 โรง (กรมการปกครอง, ม.ป.ป.) ท่ีตอ้งแบกรับ
ความเส่ียงมากกว่าโรงแรมท่ีบริหารงานโดยเครือช่ือดงั หรือ แฟรนชายด์ จากจาํนวนโรงแรมท่ี
เพิ่มข้ึนของจังหวดัในแต่ละปี (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553; 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) และจากตาํแหน่งงานท่ีว่างในอุตสาหกรรมโรงแรมท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง
กา้วกระโดดในปีท่ีผา่นมา (สาํนกังานแรงงานจงัหวดัชลบุรี, 2554; 2555; 2556) ทาํให้บุคลากรของ
งานโรงแรมในจงัหวดัชลบุรีเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมาก อาจนาํไปสู่การซ้ือตวับุคลากรของโรงแรมท่ีมี
เงินทุนมากอย่างโรงแรมบริหารงานโดยเครือ  หรือเกิดการโยกยา้ยงานไปยงัโรงแรมท่ีให้
ผลตอบแทนในลกัษณะของ Service Charge ท่ีจูงใจมากกว่าจากผูป้ระกอบการโรงแรมรายอ่ืน 
(ฉฐัชสรณ์ กาญจนศิลานนท,์ 2554; 2555) ซ่ึงจากความเส่ียงเหล่าน้ีอาจจะทาํใหโ้รงแรมบริหารงาน
แบบอิสระของจงัหวดัชลบุรีตอ้งพบกับการสูญเสียทั้ งบุคลากรและความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบของ
ประสบการณ์ของบุคลากรไปพร้อมกบัการลาออก โยกยา้ยงาน หรือถูกซ้ือตวั มากกว่าโรงแรมท่ี
บริหารงานในรูปแบบอ่ืน ดงันั้นการแบ่งปันความรู้จึงถือไดว้่าจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะทาํให้
ประสบการณ์ความรู้ของบุคลากรไม่สูญหายและกลายมาเป็นความรู้ของทุกคนในโรงแรมท่ี
บริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีก่อนการสูญเสียเหล่าบุคลากรนั้นไป 

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงจะทาํการศึกษาในเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี” โดยท่ีมีหลกัสาํคญั
ในการศึกษาถึงปัจจยัทศันคติท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ เพื่อท่ีจะนาํผลมาทาํ
การวิเคราะห์ให้ไดข้อ้เสนอแนะในแนวทางเก่ียวกบัการส่งเสริมทศันคติท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรมการ
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แบ่งปันความรู้ของบุคลากรให้เกิดข้ึนในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อไปในการเอ้ืออาํนวยต่อการทาํการจดัการความรู้เพื่อนาํพาโรงแรมไปสู่ความสาํเร็จ 

 

1.2 คาํถามในงานวจิยั 
 

1.2.1  ปัจจยัทศันคติใดท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงาน
แบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 

1.2.2  จะมีแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 
 
1.3.1  เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรม

บริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 
1.3.2  เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน

ความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจิยั 
 
1.4.1  ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมได้ทราบถึงปัจจยัทศันคติท่ีส่งให้เกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้ในธุรกิจโรงแรม เพื่อนํามาปรับใช้ในการดาํเนินการแบ่งปันความรู้ของโรงแรม
ตนเอง 

1.4.2  ฝ่ายบุคคลากรขององค์กรธุรกิจโรงแรม สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันา 
และกาํหนดกลยทุธ์การส่งเสริม และกระตุน้การแบ่งปันความรู้ของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

1.4.3  นกัวิจยั หรือผูท่ี้สนใจไดแ้นวทางในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการนาํทฤษฎีทางทศันคติ 
ไปใชใ้นการอธิบาย และกาํหนดกลยุทธ์การส่งเสริมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรใน
องคก์รอ่ืนๆ ทั้งในองคก์รภาคธุรกิจ และองคก์รภาครัฐของประเทศไทย 
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 
ขอบเขตของงานศึกษาเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี” แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นดา้นขอบเขตเชิงเน้ือหา และดา้นขอบเขตเชิงประชากรท่ีทาํการศึกษา โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1.5.1  ขอบเขตเชิงเน้ือหา ในคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ 

1.5.2  ขอบเขตเชิงประชากร ในคร้ังน้ีทาํการศึกษาในบุคลากรโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรี  



 

 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษางานวิจยัเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี” เป็นการศึกษาถึงปัจจยัดา้นทศันคติท่ี
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี  
เพื่อใช้หาแนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากร
โรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 

ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมรวมไปถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้ งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน และสมมติฐานท่ีใช้ใน
งานวิจยัดงัน้ี 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมทศันคติ 

2.3.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
2.3.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรม 

2.4  ความรู้เก่ียวกบัองคก์รธุรกิจโรงแรม 
2.5  สถานการณ์ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัชลบุรี 
2.6  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการความรู้ 
 

ในยุคสมัยแห่งโลกาภิวตัน์เป็นยุคท่ีทุกคนบนโลกกาํลงัยืนอยู่บนแนวคิดท่ีความรู้เป็น
สินทรัพยอ์นัทรงคุณค่าสําหรับองคก์ร โดยท่ีมีการยอมรับกนัอย่างแพร่หลายว่าความรู้เป็นส่ิงท่ีมี
ลกัษณะโดดเด่นมากกว่าทรัพยสิ์นหรือสินทรัพยอ์ย่างอ่ืน เพราะความรู้ถือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและ
มูลค่าอยา่งไร้ขอบเขตและขีดจาํกดั ยิง่ใชก้็จะยิ่งเป็นการต่อยอดความรู้เดิมหรือพฒันาความรู้ใหม่ๆ 
ให้เพิ่มพูนข้ึนมาเร่ือยๆ ทั้งในด้านของคุณค่ามูลค่าหรือปริมาณความรู้ (Drucker, 1998; Romer, 
1998) ดงันั้นหากองคก์รตอ้งการท่ีจะดาํรงอยูไ่ดใ้นเศรษฐกิจยคุน้ีท่ีเนน้การใชฐ้านความรู้ขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ ตวัองคก์รจะตอ้งตั้งอยูบ่นฐานองคค์วามรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัและมีความทนัสมยั มีบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพและประสิทธิภาพในการทาํงานขบัเคล่ือนองคก์รท่ีสูง ซ่ึงส่ิงสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนให้ส่ิง
ต่างๆ  ท่ีก ล่าวไปให้ เกิด ข้ึนได้ก็ คือการมีกระบวนการในการจัดการความ รู้  (Knowledge 
Management) ขององคก์รท่ีดี (Foray & Lundvall, 1996) โดยกระบวนการของการจดัการความรู้นั้น
จะเป็นเคร่ืองมือในการทาํให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี ส่งผลให้เกิดผลดี
กบัตวัองคก์รโดยรวม รวมไปถึงการสร้างความไดเ้ปรียบและความเป็นเอกลกัษณ์ในการแข่งขนั
ทางธุรกิจไดอ้ย่างมัน่คงและยาวนานดว้ย (Nonaka & Takeuchi, 1995; บดินทร์ วิจารณ์, 2547; พร
ธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; อารี หลวงนา, 2548; กีรติ ยศยิ่งยง, 2550) โดยการท่ีองคก์รจะสามารถ
สร้างและรักษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไวไ้ดน้ั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถขององคก์รในการทาํ
ให้บุคลากรของตนมีความอยากท่ีจะเรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา (Senge, 
1991) รวมไปถึงเม่ือองคก์รมีการแสวงหาและคน้หาความรู้ใดๆ มาได ้ก็จะตอ้งมีระบบท่ีดีในการ
รวบรวม จดัเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองคก์ร จึงจะทาํให้การ
จัดการความรู้ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ (O'Dell & Essaides, 1998; O’Dell & 
Grayson, 1998; Choi & Lee, 2002) 
 

2.1.1  ความหมายของการจัดการความรู้ 
การจดัการความรู้ ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวอ้ย่างมากมายหลากหลาย ซ่ึงมีความแตกต่างกนั

ออกไปตามความเช่ียวชาญ ความถนัดของผูใ้ห้การนิยาม หรือว่าเป็นการจดัการความรู้ท่ีอยู่ใน
องคก์รประเภทใด (Bishop, Bouchlaghem, Glass & Matsumoto, 2008) ซ่ึงสามารถสรุปความหมาย
ของการจดัการความรู้จากแหล่งต่างๆ ไดด้งัน้ี 

Davenport & Prusak (1998) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้เป็นการจัดการ
ความสัมพนัธ์ของประโยชน์และการพฒันาทรัพยสิ์นทางความรู้ขององคก์ร โดยมองจากเป้าหมาย
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ขององคก์รซ่ึงความรู้ท่ีนาํมาบริหารจดัการนั้นประกอบดว้ย ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 
และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ทั้งน้ีการบริหารจดัการความรู้นั้นจะมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กนักบักระบวนการทางสังคม จากการระบุความรู้ การแบ่งปันความรู้และการสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงมี
ความจาํเป็นท่ีตอ้งอาศยัระบบการสร้างและการจดัเก็บรักษาความรู้ รวมไปถึงการฝึกอบรมและ
อาํนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ และการทาํให้องคก์รกลายเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
โดยองค์กรท่ีประสบความสําเร็จในการจดัการความรู้จะตอ้งมองความรู้ว่าเป็นดัง่ทรัพยสิ์นของ
องคก์ร และสร้างค่านิยม บรรทดัฐานและคุณค่าของการพฒันาองคก์ร ดว้ยการสนบัสนุนการสร้าง
และการแบ่งปันความรู้ 

O’Dell & Grayson (1998) ไดใ้ห้ความหมายว่าการจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ในการท่ีจะทาํ
ใหบุ้คคลไดรั้บความรู้ภายในเวลาท่ีสมควร รวมทั้งช่วยใหเ้กิดการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และนาํ
ความรู้ท่ีไดม้าไปใชเ้พื่อยกระดบัและปรับปรุงการทาํงานขององคก์ร ทั้งน้ีการจดัการความรู้ไม่ใช่
เคร่ืองมือท่ีจดัการกบัตวัความรู้โดยตรงแต่เป็นวิธีการทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีมีระหว่าง
บุคคลกนัได ้

Tiwana (2000) ได้ให้ความหมายว่าการจดัการความรู้เป็นการบริหารจดัการความรู้ของ
องคก์รในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจและก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัตวัองคก์ร 

Dalkir (2005) ไดใ้ห้ความหมายว่าการจดัการความรู้เป็นการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ
และรอบคอบของบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทาํงาน และโครงสร้างในองคก์ร 
เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนาํกลบัมาใชใ้หม่และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ทั้งน้ีการรวมมือกนัจะประสบ
ความสําเร็จไดจ้ะตอ้งผ่านกระบวนการสร้าง แบ่งปัน และประยุกตใ์ชค้วามรู้ รวมทั้งสร้างให้เกิด
คุณค่าจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านบทเรียนท่ีผ่านมาและจากการดาํเนินงานท่ีดีท่ีสุดขององคก์ร 
เพื่อท่ีความรู้นั้นจะกลายมาเป็นความรู้ขององคก์ร ทาํใหอ้งคก์รกลายมาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

วิจารณ์ พานิช (2548) ไดใ้ห้ความหมายว่าการจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน และ
กวา้งขวางไม่สามารถท่ีจะให้คาํนิยามดว้ยถอ้ยคาํสั้นๆ ได ้ตอ้งมีการให้ความหมายหลายขอ้จึงจะ
ครอบคลุมความหมายท่ีแทจ้ริงของการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ 

1)  การจดัการความรู้ มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ 
และการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยดีา้นขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยเพิ่มพลงัในการจดัการความรู้แต่มิใช่การจดัการความรู้ 

2)  การจดัการความรู้เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ถา้ไม่มี
การแบ่งปันความรู้ ความพยายามในการจดัการความรู้จะไม่เป็นผลสาํเร็จ พฤติกรรมภายในองคก์ร
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เก่ียวกบั วฒันธรรม พลวตัและวิธีปฏิบติั มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ประเด็นดา้นวฒันธรรมและ
สงัคมมีความสาํคญัยิง่ต่อการจดัการความรู้ 

3)  การจัดการความรู้ ต้องการผู ้ทรงความรู้ความสามารถในการตีความและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการสร้างนวตักรรม และเป็นผูน้าํทางในองคก์รรวมทั้งตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาใดสาขาหน่ึงสาํหรับช่วยแนะนาํวิธีประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ ดงันั้น กิจกรรมเก่ียวกบัคน 
ได้แก่  การดึงดูดคนเก่งและดี  การติดตามความก้าวหน้าของคน  และการดึงคนมีความรู้
ความสามารถไวใ้นองคก์รถือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ 

4)  การจดัการความรู้เป็นเร่ืองของประสิทธิผลขององคก์ร การจดัการความรู้เกิดข้ึน
เพราะมีความเช่ือว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จให้แก่องคก์ร การประเมินตน้ทุน
ทางปัญญา (Intellectual Capital) และผลสําเร็จของการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ เป็นดชันีท่ี
บอกวา่องคก์รมีการจดัการความรู้อยา่งไดผ้ลหรือไม่ 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) ไดอ้า้งถึงการให้ความหมายของการจดัการความรู้ตาม 
Arthur Anderson Business Consulting ไวว้่า การจดัการความรู้เป็นการสนับสนุนให้พนักงานใน
องคก์ารรวบรวม คน้หา แลกเปล่ียนความรู้ และนาํความรู้มาใชเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจ
ขององคก์าร โดยท่ีสามารถเขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี ความรู้ เท่ากบั คน บวก ระบบสารสนเทศใน
การรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ยกกาํลงัดว้ย การแลกเปล่ียนความรู้ 

พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการความรู้ไวว้า่เป็น กระบวนการ
อยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระทาํตลอดจนประสบการณ์
ของบุคคล เพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคล
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองคก์รจดัเตรียมไวเ้พื่อนาํความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบัติงาน  ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยู่ก็จะ
แพร่กระจายและไหลเวียนทัว่ทั้ งองค์กรอย่างสมดุล เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันา
ผลผลิตและองคก์ร 

บุญดี บุญญากิจ, นงลกัษณ์ ประสพสุขโชคชยั, ดสัพงศ ์พรชนกนาถ และ ปรัยวรรณ กรรณ
ลว้น (2548) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้หรือการนาํความรู้ท่ีมีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น  การสร้าง รวบรวม 
แลกเปล่ียน และใชค้วามรู้ เป็นตน้ 

กีรติ ยศยิง่ยง (2550) ไดใ้หค้วามหมายว่า การจดัการความรู้เป็นกระบวนการบริหารจดัการ
อย่างเป็นระบบรูปแบบใหม่ท่ีเน้นการพฒันากระบวนงาน (Business Process) ควบคู่ไปกับการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ผ่านกระบวนการจาํแนก วิเคราะห์และจดัระเบียบ
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ความรู้ เพื่อสรรหา คดัเลือก จดัการ และเผยแพร่สารสนเทศท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและเอ้ืออาํนวยให้
เกิดการแบ่งปันความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงขององคก์ร เพื่อปรับปรุง เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และเพื่อใหไ้ดมุ้มมองในองคก์รมากยิง่ข้ึน 

จากการให้ความหมายของการจดัการความรู้ในแหล่งต่างๆ ทาํให้สามารถท่ีจะกล่าวโดย
สรุปไดว้่า การจดัการความรู้ เป็นการดาํเนินการเอาความรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย ทั้งความรู้ชดั
แจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) มาจดัการอย่างเป็นระบบ โดยมี
ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีสาํคญัคือ บุคคล ท่ีจะนาํเอาความรู้ในเชิงของทกัษะและประสบการณ์ท่ีตนเองมีมา
แบ่งปันใหก้บัคนอ่ืนๆ อีกทั้งนาํเอาความรู้ท่ีไดรั้บมาจากการแบ่งปันมาประยกุตใ์ชก้บังานในองคก์ร 
และมีส่วนเสริมคือเทคโนโลยท่ีีจะช่วยในการรวบรวมและจดัเก็บความรู้ท่ีถูกนาํมาเผยแพร่ เพื่อให้
ง่ายต่อการคน้หาและกระจายสู่บุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคก์ร ซ่ึงความรู้ท่ีไดม้านั้นจะช่วยแกปั้ญหา
จากการดาํเนินงานขององค์กร รวมไปถึงสร้างความแตกต่างและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัใหก้บัองคก์ร 
 

2.1.2  ความเป็นมาของการจัดการความรู้ 
พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547) ไดก้ล่าวถึง การเกิดแนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ว่ามาจาก

ความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้สูงและ
เทียบเท่ากบัองคก์รชั้นนาํ แต่ความรู้ท่ีจะนาํมาทาํให้เกิดส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการนั้นมีอยู่อย่างกระจดั
กระจายทาํให้เป็นเร่ืองอยากท่ีจะนําเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจดัการ
ความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะรวบรวม จดัเก็บแหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมาจดัสรรอยา่งเป็นระบบ
และเขา้ถึงง่าย ทนัท่วงทีต่อการนาํไปใช ้และทาํใหค้วามรู้นั้นกลายเป็นความรู้ขององคก์ร 

รวมไปถึง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) ท่ีได้กล่าวถึง ยุคต่างๆ ของการจัดการ
ความรู้ ทาํใหส้ามารถสรุปถึง วิวฒันาการของการจดัการความรู้โดยแบ่งออกเป็น 3 ยคุ ดงัน้ี 

ยุคท่ี 1 ประมาณปี ค.ศ. 1978-1979 ซ่ึงถือเป็นยุคเร่ิมแรกของการจัดการความรู้ โดยมี
แนวคิดท่ีว่าความรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถจะบริหารจดัการได ้โดยผ่านการจดัการอย่างเป็นระบบ มี
โครงสร้างท่ีเป็นแบบแผนตายตวัและมองดา้นการบริหารขอ้มูลสารสนเทศให้มีความเหนือกว่า
คู่แข่ง เน้นท่ีสารสนเทศในการตัดสินใจ รวมไปถึงเร่ิมท่ีจะมีการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ มา
สนบัสนุนการตดัสินใจของมนุษย ์

ยุคท่ี 2 ยุคน้ีนับเร่ิมมาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1995 ซ่ึงมีการจดัการความรู้ในองคก์รอย่าง
จริงจงั โดยความรู้ในยคุน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยในยุดน้ีเองมีนักวิชาการชาวญ่ีปุ่นช่ือว่า Ikujiro Nonaka และ 
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Takauchi Hirotoaka ได้ทาํการเขียนหนังสือช่ือ “The Knowledge Creation Company” โดยเน้นท่ี
การสร้างและกระจายความรู้ ระหว่างความรู้ท่ีอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) และความรู้ท่ีอยู่ใน
รูปแบบของส่ือและเอกสารต่างๆ (Explicit Knowledge) ผ่านโมเดลท่ีช่ือว่า SECI-Knowledge 
Conversion เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการสร้างและขยายองคค์วามรู้ในองคก์รซ่ึงทาํให้การ
จดัการความรู้ในยุคน้ีดาํเนินไปอย่างเป็นระบบและมุง้เน้นประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงมีการ
นําเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาอาํนวยความสะดวกในการติดต่อของบุคคลดว้ย ต่อมาในช่วงปี 
1995-2001 การจดัการความรู้เร่ิมท่ีจะเป็นท่ีนิยมในวงกวา้งมากข้ึน แต่ก็ยงัพบขอ้จาํกดัของโมเดล 
SECI เพราะแนวคิดท่ีว่าความรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีมีความซับซ้อนเกินกว่าการท่ีจะไดรั้บการจาํแนกเป็น 
Explicit Knowledge และTacit Knowledge อย่างชดัเจน และการเปล่ียนรูปของความรู้ก็อาจทาํให้
เกิดการสูญเสียบริบทท่ีสาํคญัของความรู้นั้นได ้ฉะนั้นแลว้การจดัการความรู้ใหไ้ดผ้ลดีตามแนวคิด
ของช่วงน้ีจึงตอ้งมีการผสานความรู้ทั้ ง 2 ประเภทในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม สมดุล และไม่อยู่ใน
รูปแบบหน่ึงมากเกินไป จากเร่ืองน้ีจึงนาํไปสู่การจดัการความรู้ในยคุท่ี 3 

ยคุท่ี 3 ในยคุน้ีการจดัการความรู้ถูกมองวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความซบัซอ้นและยากในการท่ีจะทาํ
การจดัการอยา่งเป็นระบบท่ีแน่นอนหรือแบ่งแยกเป็นความรู้ฝึกลึก (Tacit Knowledge) และความรู้
ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ไดอ้ย่างชัดเจน มีการเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ี
เปล่ียนไป ฉะนั้น จึงตอ้งอาศยัหลกัธรรมชาติและระบบซบัซ้อน (Complex Adaptive Systems) มา
ใชใ้นกระบวนการจดัการความรู้ ทั้งน้ีการจดัการความรู้ในแนวคิดน้ีจะมาสามารถท่ีจะอธิบายได้
โดยใช้ระบบเหตุและผลอย่างเต็มท่ี ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการจัดการยุคน้ี คือ เพื่อท่ีจะพัฒนา
ประสิทธิผลของการตดัสินใจและสร้างนวตักรรมมากกว่าการมุง้เนน้ท่ีประสิทธิภาพอยา่งเดียว โดย
ในยคุน้ีมีการใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมมนุษย ์และเช่ือว่าความรู้และการแบ่งปันความรู้จะเกิดข้ึน
ไดดี้ก็ต่อเม่ือมีความสมคัรใจจากผูใ้ห้ความรู้ในการแบ่งปันความรู้ของตนให้กบัผูอ่ื้นไม่สามารถท่ี
จะทาํการบงัคบัใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ได ้เพราะจะทาํใหค้วามรู้ท่ีไดม้าจากการถ่ายทอดหรือการ
แบ่งปันความรู้เป็นไปอย่างไม่เป็นประโยชน์ หรือไม่ไดส้าระสําคญัของความรู้นั้นๆ ท่ีองคก์รมี
ความต้องการ และจากความไม่สมบูรณ์ของความรู้ก็จะทาํให้ไม่สามารถนําความรู้ท่ีได้มาไป
ประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 
2.1.3  หลกัการในการจัดการความรู้ 
ไดมี้นกัวิชาการหลากหลายท่านไดน้าํเสนอหลกัการในการจดัการความรู้ไวอ้ยา่งน่าสนใจ 

สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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จากงานของ Hope Jerremy และ Hope Tony (อา้งถึงใน โดย กีรติ ยศยิง่ยง, 2550) ไดมี้การ
อธิบายถึงหลกัการในการจดัการความรู้ไว ้2 มุมมองดงัน้ี 

1)  The Information School คือ การมองการจัดการความรู้ในมุมของการจัดการ
ขอ้มูลข่าวสารในองคก์ร ทาํการขบัเคล่ือนผา่น Groupware และ Internet ซ่ึงเป็นแนวความคิดในการ
ใชป้ระโยชน์จากความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) หรือความรู้ท่ีอยูใ่นรูปแบบของเอกสารต่างๆ 
ในแง่ของการนาํมาวิเคราะห์สถานการณ์ โดยความเช่ือขององคค์วามรู้ในมุมมองน้ีเป็นทรัพยากรท่ี
สามารถท่ีจะจบัตอ้งได ้วิเคราะห์ ตั้งรหัส และถ่ายทอดให้กบัคนอ่ืนหรือขยายออกไปไดเ้พื่อการ
สร้างประโยชน์ในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ ดงันั้น หลกัการของการจดัการความรู้ในมุมมองน้ี จึงเน้น
ไปท่ีการออกแบบระบบและการเขา้ถึงความรู้ โดยความรู้นั้นจะสามารถมีการเติบโตและพฒันาได้
เม่ือมีการแบ่งปันหรือถ่ายทอดกนั 

2)  The Behavioral School คือ การพิจารณาถึงการสร้างการเรียนรู้ขององคก์ร โดย
เกิดจากการเห็นถึงปัญหาของการจดัการความรู้ ในเชิงระบบฐานความรู้เทคโนโลยี และจากการ
พิจารณาน้ีเองทาํให้พบว่า ภายในองคก์รเองจะมีวฒันธรรมยอ่ยต่างๆ หลากหลายทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึง
โดยแต่ละวฒันธรรมยอ่ยนั้นจะมีความรู้หรือค่าท่ีนิยมท่ีไม่ชดัเจนหรือฝึกลึกอยูม่ากมาย ดงันั้น ใน
มุมมองน้ีจึงเห็นสมควรท่ีจะพิจารณาถึงกลุ่มต่างๆ ในองคก์ร ท่ีทาํการสะทอ้นถึงบทบาทของบุคคล
ในองค์กร ซ่ึงบุคคลในองค์กรจะมีการทาํงานท่ีมีความแตกต่างไปโดยอยู่บนพื้นฐานของแต่ละ
บุคคล และมีวฒันธรรมในการแลกเปล่ียนหรือแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ การศึกษา คุณค่า 
ค่านิยมต่างๆ ทกัษะหรือสามารถท่ีจะเรียกไดอี้กอยา่งวา่ ชุมชนนกัปฏิบติั 

รวมไปถึง Davenport & Prusak (1998) ท่ีไดพู้ดถึงหลกัของการจดัการความรู้ว่าท่ีจริงแลว้
เทคโนโลยีนั้ นเป็นเพียงส่วนประกอบหน่ึงเท่านั้ น แต่ส่ิงท่ีจะทาํให้การจัดการความรู้ประสบ
ความสาํเร็จไดอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้อยูท่ี่การส่ือสารระหว่างบุคคล เพื่อท่ีจะนาํไปสู่การร่วมกนัออกแบบ
สร้างสรรคง์านต่างๆ หรือการรวมกลุ่มกนัระหว่างบุคคลท่ีมีความคิดพื้นฐานท่ีมีความแตกต่างกนั
จะช่วยให้เกิดการแบ่งปันและการกระจายความรู้ เกิดค่านิยมใหม่ท่ีมีความสร้างสรรคท่ี์จะส่งผลต่อ
การประสบผลสําเร็จในการดาํเนินงานๆ โดยสามารถท่ีจะทาํการอธิบายหลกัการจดัการความรู้ท่ี
เน้นการร่วมกลุ่มท่ีส่งผลให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน ตามแนวคิดของ 
Davenport และ Prusak แลว้หลกัของการจดัการความรู้มีอยูด่ว้ยกนั 5 ประการดงัน้ี 

1)  ส่งเสริมใหบุ้คลากรรู้คุณค่าของความรู้ท่ีเสาะหาและพร้อมท่ีจะทาํการลงทุนใน
กระบวนการท่ีจะทาํใหไ้ดซ่ึ้งความรู้นั้นมา 

2)  การกาํหนดตวับุคลากรท่ีมีความรู้สําคญัๆ โดยสามารถนาํมารวมกนัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 
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คน (70%)

กระบวนการความรู้

(20%)

เทคโนโลย ี
(10%)

3)  ให้บุคลากรพึงตระหนักถึงศักยภาพของการสร้างสรรค์ท่ีฝังลึกอยู่ในความ
หลากหลายและซับซ้อนของความคิดต่างๆ หรือก็คือการมองเห็นประโยชน์ในความแตกต่าง ไม่
มองว่าเป็นสาเหตุของการเกิดความขดัแยง้และหลีกเล่ียงการนาํวิธีง่ายๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีมี
ความซบัซอ้น 

4)  ประกาศเจตนารมณ์ขององคก์รออกมาอยา่งชดัเจนว่าองคก์รตอ้งการความรู้ เพื่อ
จะไดจู้งใจ ใหร้างวลั และนาํไปสู่จุดมุง้หมายท่ีตั้งไว ้

5)  หาวิธีประเมินผลความสาํเร็จท่ีจะสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริงของ
ความรู้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

2.1.4  องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ (2552) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการจดัการความรู้วา่มีอยูด่ว้ยกนั 

3 องคป์ระกอบ ดงัภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1  องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 
แหล่งทีม่า:  ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ, 2552. 

การเรียนรู้ 
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2.1.4.1  คน (People) องคป์ระกอบส่วนน้ีถือว่าเป็นสวนท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดในการ
จดัการความรู้ เพราะ “คน” เป็นทั้งแหล่งความรู้ทั้งในเชิงของประสบการณ์และทกัษะความสามารถ
เป็นทั้งผูแ้บ่งปันความรู้ และเป็นทั้งผูท่ี้จะนําความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในองค์กร รวมไปถึง 
“คน” นั้นเป็นผูรั้บวฒันธรรมขององคก์ร ให้คุณค่าและพฤติกรรม โดยท่ี “คน” จะเป็นส่ิงแรกท่ีจะ
ถูกนาํมาพิจารณาในการจดัการความรู้ 

2.1.4.2  เทคโนโลย ี(Technology) เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหค้นสามารถท่ีจะคน้หา จดัเกบ็ 
แลกเปล่ียน รวมทั้งนาํความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ซ่ึงหลายคร้ังท่ีมกัจะเขา้ใจกนั
แบบผดิๆ ว่าเทคโนโลยเีป็นตวัหลกัสาํคญัในการจดัการความรู้ หากแต่แทท่ี้จริงแลว้เทคโนโลยนีั้น
เป็นเพียงตวัท่ีจะทาํการเช่ือมโยงกบัคนและสารสนเทศเท่านั้น แต่ไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาให้ได ้
หากแต่เทคโนโลยถูีกนาํมาใชก้บัคนและกระบวนการไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ เทคโนโลยกี็จะเป็นส่ิง
ท่ีมีความสาํคญัมากเช่นเดียวกนั 

2.1.4.3  กระบวนการความรู้ (Knowledge Process) เป็นการบริหารจดัการเพื่อท่ีจะ
นาํเอาความรู้จากแหล่งความรู้ไปสู่ผูใ้ชง้านหรือเรียกอีกอยา่งว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ เพื่อท่ีจะทาํ
ใหเ้กิดการปรับปรุงและนวตักรรม ซ่ึงหลายคร้ังท่ีองคก์รจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงเพื่อท่ีจะ
นาํไปสู่แนวทางของกระบวนการเหล่านั้น โดยท่ีองคป์ระกอบท่ีไดก้ล่าวมาทั้ง 3 ส่วนน้ีตอ้งมีความ
เช่ือมต่อและบูรณาการกนัอยา่งมีความสมดุลมากท่ีสุด 
 

2.1.5  กระบวนการของการจัดการความรู้ 
กระบวนการของการจดัการความรู้ ไดถู้กนาํเสนอจากนักวิชาการหลายท่าน ในการสร้าง

และจดัการความรู้ขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1  กระบวนการจดัการความรู้จากการศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

กระบวนการ 
ผู้แต่ง 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Wiig (1993)            
Marquardt 
(1996) 

           

Dermarest (1997)            
O’Dell (1998)            
Probst (2000)            
Dunlap et al. 
(2000) 

           

Tannenbaum& 
Alliger (2000) 

           

Kucza (2001)            
Holsapple& 
Wikstrom (2003) 

           

Awad & Ghazira 
(2004) 

           

Dalkir (2005)            
สถาบนัส่งเสริม
การจดัการความรู้
เพื่อสงัคม (2546) 

           

โกศีล ดีศรีธรรม 
(2546) 

           

สถาบนัเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 
(2547) 

           

พรธิดา วเิชียร์
ปัญญา (2547) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

กระบวนการ 
ผู้แต่ง 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

บุญส่ง หาญ
พาณิช (2547) 

           

กีรติ ยศยิง่ยง 
(2549) 

           

ชาญชยั วงศสิ์
รสวสัด์ิ (2552) 

           

รวม 5 12 13 1 17 3 5 2 17 15 5 
 
แหล่งทีม่า:  พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547; กีรติ ยศยิง่ยง, 2550; 

ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ, 2552. 
หมายเหตุ:  01 = การระบุความรู้, 02 = การแสวงหาความรู้, 03 = การสร้างความรู้ใหม่, 04 = การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้, 05 = การสะสม/จดัเก็บ/ประมวลความรู้, 06 = การคน้
คืนความรู้, 07 = การเลือกใชค้วามรู้, 08 = การป้อนความรู้, 09 = การถ่ายถอด/แบ่งปัน/
กระจายความรู้, 10 = การเรียนรู้และนาํไปประยุกต์ใช้, 11 = การปรับปรุงความรู้ให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 
จากการวิเคราะห์กระบวนการของการจัดการความรู้ในองค์กร สามารถท่ีจะแบ่งเป็น

ขั้นตอนหลกัๆ ของกระบวนการจดัการความรู้ได ้4 ขั้นตอน ซ่ึงถูกมองเป็น “วฏัจกัร” ท่ีมีความ
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั สามารถท่ีจะสรุปได ้ดงัน้ี 

2.1.5.1  การแสวงหาและสร้างความรู้ (Knowledge Acquisition and Creation) การ
แสวงหาความรู้เป็นการปรับใชค้วามรู้โดยทัว่ไป โดยท่ีความรู้นั้นสามารถท่ีจะทาํการเสาะแสวงหา
จากแหล่งต่างๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นทั้ งภายในหรือภายนอกองค์กร ยกตัวอย่างเช่น การ
ฝึกอบรม การสัมมนา การเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่างๆ เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้การสร้างความรู้ถือ
ไดว้า่เป็นส่ิงท่ีตอ้งสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ โดยท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนักบั แรงผลกัดนั ความหยัง่รู้ 
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และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคน ทั้งน้ีทุกคนในองคก์รเองก็สามารถท่ีจะ
เป็นผูท่ี้ทาํการสร้างความรู้ไดเ้ช่นเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น การเรียนรู้จากการลงมือทาํ การนาํความรู้
เดิมผสานกบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ การแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ การทดลอง การเรียนรู้จากอดีต 
เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้องคก์รยงัจาํเป็นท่ีจะตอ้งเพ่งเลง็ถึงการกาํจดัความรู้ท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือ
ลา้สมยักบัตวัองคก์รท้ิงไปเพื่อท่ีจะทาํการประหยดัทรัพยากรท่ีใชท้าํการจดัเกบ็ความรู้เหล่านั้น และ
จะตอ้งทาํการพฒันา และเสาะหาความรู้ให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547; ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ, 2552) 

2.1.5.2  การประมวลความรู้ (Knowledge Codification) การประมวลความรู้นั้ นมี
จุดประสงค์เพื่อท่ีจะทาํการจดัความรู้ในองค์กรให้มีความเป็นระบบ เพื่อท่ีจะให้ผูใ้ช้ไดส้ามารถ
สืบคน้ และนาํเอาความรู้ดงักล่าวไปใชอ้ย่างเกิดประโยชน์ ทั้งน้ีการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ
สามารถท่ีจะทาํไดโ้ดยการจดัทาํสารบญั จดัแยกประเภทของความรู้ท่ีมีโดยทาํการแบ่งออกอย่าง
เป็นหมวดหมู่ และทาํการจดัเก็บความรู้ประเภทต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบ มีความชดัเจน เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว ในการนาํมาเก็บรวบรวม คน้หา หรือนาํมาใชง้าน โดยท่ีระบบเทคโนโลยี
จะเขา้มามีบทบาทท่ีสําคญัเป็นอย่างมากในขั้นตอนน้ี เพื่อความมีประสิทธ์ิภาพมากยิ่งข้ึนในการ
ดาํเนินงาน โดยท่ีการแบ่งหมวดของความรู้แต่ละประเภทจะข้ึนอยู่กบัการใชง้านความรู้ประเภท
นั้นๆ ยกตวัอยา่งเช่น ถา้หากความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีมีผูใ้ชอ้ยา่งหลากหลายและมากมายการแบ่งกจ็ะ
ครอบคลุมความรู้ท่ีมากมายหลายประเภท แต่ถา้หากเป็นความรู้ท่ีมีการใชอ้ยา่งจาํเพาะกลุ่ม การแบ่ง
ประเภทของความรู้กจ็ะไม่เนน้ความครอบคลุมมากเท่าใดนั้น แต่จะใหค้วามสาํคญัในการเจาะลึกลง
ไปในรายละเอียด ซ่ึงความสําคญัของการประมวลความรู้นั้นไม่ไดอ้ยู่ท่ีความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
หากแต่อยู่ท่ีว่าขอ้มูลดังกล่าวนั้ นมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กันกับองค์กรหรือไม่ (Davenport & 
Prusak, 1998; พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547; ชาญชัย วงศ์สิ
รสวสัด์ิ, 2552) 

2.1.5.3  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ในกระบวนการน้ีถือได้ว่าเป็น
หัวใจสาํคญัของการจดัการความรู้ สาเหตุเพราะ การแบ่งปันความรู้ คือ การแบ่งปันความรู้ของตวั
เจา้ของความรู้ไปยงับุคคลอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) และความรู้แบบชดั
แจง้ (Explicit Knowledge) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และทาํให้ผูอ่ื้นนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ได ้โดยองคก์รจะเรียนรู้ไดดี้ข้ึนก็ต่อเม่ือความรู้ถูกนาํไปแบ่งปันกนัอยา่งเหมาะสม และรวดเร็วทัว่
ทั้งองคก์ร ซ่ึงความรู้นั้นสามารถท่ีจะถูกทาํการแบ่งปันไดท้ั้งอยา่งตั้งใจ และไม่ไดต้ั้งใจแบ่งปัน โดย
ท่ีการแบ่งปันความรู้นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัอยู่ 2 อยา่ง คือ การนาํออกไป (การส่ง หรือ
การนาํความรู้ไปยงัผูรั้บ) และการซึมซบัโดยคน หรือกลุ่มคนท่ีเป็นผูไ้ดรั้บการนาํส่งนั้น ถา้หากว่า
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ความรู้ไม่ถูกซึมซบัแลว้ การแบ่งปันความรู้กจ็ะไม่เกิดข้ึน นอกจากน้ี การท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้
ประเภทความรู้ฝังลึกท่ีเป็นความรู้ในรูปแบบของประสบการณ์และทกัษะท่ีอยู่ภายในตวัคนนั้น 
จะตอ้งทาํโดยการพบปะส่ือสารกนัระหว่างบุคลากรเป็นสําคญั ส่วนความรู้ชดัแจง้ สามารถท่ีจะ
จดัทาํในรูปของเอกสาร หรือจดัทาํฐานขอ้มูล ซ่ึงจะสามารถทาํใหผู้ท่ี้ตอ้งการใชค้วามรู้สามารถท่ีจะ
เขา้ถึงไดอ้ย่างไม่ยากและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนผ่านการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
เป็นเคร่ืองมือในการทาํการสืบคน้ความรู้จากฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บ แลว้กระจายขอ้มูลความรู้สู่ฝ่าย 
หรือหน่วยงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  อินเทอร์เน็ต (Internets) อินทราเน็ต (Intranets) เป็นต้น 
(Davenport & Prusak, 1998; พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ, 2552) 

2.1.5.4  การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) ในกระบวนการน้ีก็มี
ความสําคญัต่อการจดัการความรู้ไม่น้อยไปกว่าการแบ่งปันความรู้สักเท่าใดนัก เพราะเป็นการ
เรียนรู้และนาํความรู้ท่ีไดม้าจากการแบ่งปันความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ การแกปั้ญหา
หรือปรับปรุงองคก์รเพื่อท่ีจะพฒันาหรือเพิ่มศกัยภาพขององคก์รในการดาํเนินงานส่ิงต่างๆ ให้มี
คุณค่ามากยิ่งๆ ข้ึนไป ฉะนั้ นแล้ว ความสําคญัของกระบวนการน้ีจึงถือได้ว่ามีความสําคญัอีก
กระบวนการหน่ึง เพราะถึงแมว้่าองคก์รจะมีวิธีในการเสาะหา หรือสร้างความรู้ ประมวลความรู้ 
และแบ่งปันความรู้ท่ีดีเพียงใดกต็าม หากแต่วา่พนกังานขององคก์รไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้และนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์กบังานไดห้รือไม่สามารถท่ีจะก่อใหเ้กิดความสร้างสรรคห์รือส่ิงใหม่ๆ
ได ้กล็ว้นเป็นความสูญเปล่าท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัทรัพยากรและเวลาขององคก์รท่ีใชไ้ป ฉะนั้น องคก์ร
ควรท่ีจะมีการสร้างบรรยากาศและกระตุน้ทาํใหพ้นงังานขององคก์รมีความกลา้คิด กลา้ปฏิบติั และ
กลา้ท่ีจะลองผิดลองถูก ซ่ึงผูบ้ริหารนั้นจะตอ้งให้อาํนาจในการตดัสินใจ และยอมรับผลลพัธ์ท่ีจะ
ออกมาไม่ว่าผลท่ีไดน้ั้นจะประสบความสาํเร็จหรือไดรั้บความลม้เหลวก็ตาม เพราะว่ากระบวนการ
ของการเรียนรู้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัตวัผลลพัธ์แต่มาจากประสบการณ์จากการท่ีไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บมาฝึก
ปฏิบติัจริงๆ หากเกิดความลม้เหลวก็จะเป็นบทเรียนในการท่ีจะไม่กระทาํผิดตามแนวคิดเดิมซํ้ าอีก 
สุดทา้ยอย่างไรก็ตาม การเรียนรู้จากการลงมือทาํจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยม ทิศทาง และ
วฒันธรรมขององคก์รดว้ย (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547; ชาญชยั 
วงศสิ์รสวสัด์ิ, 2552) 

 
2.1.6  สรุป 
การทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิดและทฤษฎีของการจดัการความรู้ทาํให้เห็นถึงประเด็น

หลกัๆ ในความสาํคญัของการจดัการความรู้ว่าการจดัการความรู้เป็นกระบวนการของการเสาะหา 
การแบ่งปัน และการปรับหรือประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากภายในองคก์รหรือภายนอกองคก์ร โดย
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ความรู้ท่ีผา่นกระบวนการของการจดัการความรู้มานั้นจะเป็นความรู้ท่ีไดรั้บการพฒันาต่อยอดจาก
การประยกุตใ์ชใ้ห้มีความเหมาะสมกบับริบทของสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานขององคก์ร ทาํให้
ความรู้เหล่านั้นเป็นส่ิงจะสามารถนาํมาช่วยในการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนั รวมไปถึง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัองคก์ร โดยประเภทของความรู้ท่ีถือไดค้วามมีความสาํคญัยิง่ก็
คือ “ความรู้ท่ีอยูใ่นลกัษณะของประสบการณ์ในการดาํเนินงานของบุคลากร” เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลท่ีดาํเนินการนั้นๆ ให้กบัองคก์รจากประสบการณ์
ความรู้เดิมของตนเองผนวกกบัหลกัคิดการดาํเนินงานขององคก์รท่ีเป็นส่ิงท่ีตายตวัออกมาเป็นแนว
ทางการดาํเนินงาน และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของตนเอง ซ่ึงบางทีความรู้ขององคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้
ในรูปแบบของแนวคิด วิถีปฏิบติั หรือเอกสารคู่มือ กอ็าจจะไม่สามารถนาํมาอธิบายใหเ้ห็นภาพตาม
หรือไม่ตรงความความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหน่ึงในกระบวนการของการจดัการความรู้ท่ีมี
หน้าท่ีในการดึงเอาประสบการณ์ความรู้ท่ีตกผนึกของบุคลากรเหล่านั้นออกมาไดอ้ย่างเป็นระบบ 
เพื่อทาํให้การจดัการความรู้ในองคก์รประสบความสาํเร็จและไม่ให้ความรู้นั้นสูญเสียไปพร้อมการ
การจากไปของบุคลากรในองคก์ร ก็คือเคร่ืองมือท่ีเรียกว่าการแบ่งปันความรู้นั้นเอง โดยหลกัของ
แนวคิดเก่ียวกบัการแบ่งปันความรู้ จะถูกกล่าวถึงใหเ้ห็นประเดน็เพิ่มข้ึนในหวัขอ้ถดัไป 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

แนวความคิด และทฤษฎีเร่ืองของการจดัการความรู้ มีอยูด่ว้ยกนัหลกัๆ อยูส่ามกิจกรรม คือ 
การเสาะหาความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการปรับใชค้วามรู้ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; กีรติ ยศ
ยิ่งยง, 2550; ชาญชัย วงศ์สิรสวสัด์ิ, 2552; ประศาสน์ นิยม, 2555) โดยจากทั้ งสามกิจกรรมนั้ น 
กิจกรรมท่ีถือไดว้่ามีความสาํคญัและเป็นหัวใจหลกัท่ีจะทาํให้การจดัการความรู้ในองคก์รประสบ
ความสําเร็จได้ก็คือ การแบ่งปันความรู้ เพราะว่า การแบ่งปันการความรู้จะเป็นตวัช่วยท่ีทาํให้
บุคลากรในองคก์รนาํเอาประสบการณ์และทกัษะหรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าความรู้แบบฝังลึก (Tacit 
Knowledge) ท่ีสะสมจากการทาํงานกบัองคก์ร (Ruppel & Harrington, 2001; กีรติ ยศยิ่งยง, 2550; 
ประศาสน์ นิยม, 2555) รวมไปถึงความรู้แบบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ท่ีมกัจะอยู่ในรูปแบบ
ของเอกสารต่างๆ ออกมาแบ่งปัน สาเหตุเพราะการแบ่งปันความรู้จะเป็นกระบวนการท่ีสามารถทาํ
ให้เกิดการขบัเคล่ือนความรู้ภายในตวัองคก์ร (ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ, 2552) โดยในทางปฏิบติัแลว้ 
การแบ่งปันความรู้สามารถท่ีจะทาํการพิจารณาได ้2 มุมมองดว้ยกนัคือ มุมมองทางดา้นพฤติกรรม 
และมุมมองทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ,์ 2548; พิชามญชุ์ อดุลวิทย,์ 
2554; สุวรรณา วิริยะประยูร, 2555) ซ่ึงในเร่ืองของการท่ีจะทาํให้บุคลากรนําเอาความรู้ท่ีเป็น
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ประสบการณ์ของเขามาแบ่งปันนั้น จะอยู่ในมุมมองด้านพฤติกรรมของมนุษย ์(สุวรรณา วิริยะ
ประยูร, 2555) ซ่ึงส่ิงสําคญัอย่างมากท่ีต้องพิจารณาในมุมมองของพฤติกรรมน้ี ก็คือการสร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้ในองคก์รเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นทาํการแบ่งปันประสบการณ์ท่ี
เกิดจากการปฏิบติังานของเขาไปยงับุคคลอ่ืนๆ ในองคก์ร จากความรู้สึกนึกคิดของเขาเองอยา่งเตม็
ใจและสมคัรใจ (Davenport & Prusak, 1998) เพราะในเร่ืองของความรู้และการแบ่งปันความรู้ใน
ลกัษณะดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีความสมคัรใจจากผูใ้ห้ความรู้ในการ
แบ่งปันความรู้ท่ีตนเองมีให้กบัคนอ่ืนๆ องคก์รไม่สามารถท่ีจะบงัคบัไดเ้พราะจะทาํให้ความรู้ท่ีจะ
ไดม้านั้นไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ไดส้าระสาํคญัท่ีแทจ้ริงของความรู้ ซ่ึงความรู้แบบไม่สมบูรณ์ท่ี
ไดรั้บมาจะทาํใหก้ารประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไม่เตม็ท่ี (Fang, Tsai & Chang, 2005) 

สรุปไดว้่าพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้นั้นเป็นกระบวนการของการถ่ายทอดหรือนาํส่ง
ความรู้จากบุคลากรท่ีถือครองความรู้ไปยงับุคลากรคนอ่ืนๆ ทาํให้เม่ือมองไปยงัประเด็นเร่ืองความ
เต็มใจและสมัครใจท่ีจะทําการเผยแพร่ ถ่ายทอด หรือแบ่งปันความรู้ออกไปไม่ใช่เร่ืองง่าย 
(Davenport & Prusak, 1998) เพราะโดยทัว่ไปแลว้บุคลากรขององค์กรแต่ละคนมกัจะไม่ทาํการ
แบ่งปันความรู้ของตนเองเวน้เสียแต่ว่า บุคคลเหล่านั้นเล็งเห็น หรือมีความคิดเห็นว่าการแบ่งปัน
ความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนนั้ นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีความสําคญัสําหรับเขา ซ่ึงจากผลการวิจยัใน
หลายๆ เร่ืองท่ีผา่นมาสามารถแสดงให้ไดเ้ห็นว่า ความทา้ทา้ยท่ีใหญ่ท่ีสุดของการจดัการความรู้ ใน
กระบวนการของการแบ่งปันความรู้ท่ีหลายองคก์รกาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนันั้นคือ การทาํอยา่งไรท่ี
จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์รให้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ระหว่างกนัให้
เพิ่มมากข้ึน (Ruggles, 1998) โดยเม่ือดูการอธิบายสถานการณ์ท่ียากลาํบากขององค์กรในการ
แบ่งปันความรู้ โดยบริษทั McKensey ท่ีปรับปรุงมาจากทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) จะพบว่าหาก
บุคลากร ก และ ข มีการแบ่งปันความรู้กนัแลว้จะเกิด ประโยชน์อยา่งชดัเจนต่อทั้งบุคลากร ก และ 
ข แต่อย่างไรก็ตาม หากบุคลากรคนใดคนหน่ึงเลือกท่ีจะ หวงความรู้ ในขณะท่ีบุคลากรอีกคน
แบ่งปันความรู้ ก็จะส่งทาํให้ดุลอาํนาจของความรู้เปล่ียนไปสู่ บุคลากรท่ีหวงความรู้แทน และหาก
เกิดธรรมเนียมปฏิบติัท่ีบุคลากรหวงความรู้ทัว่องคก์ารแลว้ ยอ่มเกิดประโยชน์นอ้ยมากแก่บุคลากร
และองคก์ร รวมทั้งการหวงความรู้ของบุคลากรจะเป็นส่ิงกีดขวางประสิทธิภาพขององคก์ารไม่ให้
สูงข้ึน ดงันั้นหากองคก์ารมีการประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคลให้มีผลมากกว่าการประเมินผล
การปฏิบติังานของกลุ่มแลว้ ก็จะส่งผลทาํให้บุคลากรเลือกท่ีจะหวงความรู้แทนแบ่งปันความรู้ เพื่อ
จะรักษาสถานะความไดเ้ปรียบส่วนบุคคลในการทางานท่ีเป็นอยูไ่ม่ให้ถูกลดทอนลง โดยในภาพท่ี 
2.2 จะแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาการหวงความรู้ท่ีมาจากทศันคติหรือความนึกคิด ท่ีเป็นเป้าหมายสาํคญั
ท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเพ่ือใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ภายในองคก์ารต่อไป (ประศาสน์ นิยม, 2555) 
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ภาพที ่2.2  สรุปสถานการณ์ท่ียากลาํบากขององคก์รในการแบ่งปันความรู้ 
แหล่งทีม่า:  ประศาสน์ นิยม, 2555. 

 
รวมทั้ ง จ าก งาน ขอ ง  Fang S.C. และ  Fang S.R. เ ร่ื อ ง  Knowledge Management : A 

Conceptual Model (อา้งถึงใน ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ,์ 2548) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความสาํคญัท่ีควรจะ
ศึกษาวิจยัในเร่ืองของการแบ่งปันความรู้อยา่งจริงจงัโดยไดมี้การเสนอวา่นกัวิจยัควรท่ีจะศึกษาเร่ือง
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

1)  ศึกษากระบวนการแบ่งปันความรู้โดยเร่ิมตั้งแต่ศึกษาเจตนาและแรงจูงใจในการ
แบ่งปันความรู้ของตวับุคคล, ศึกษาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการแบ่งปันความรู้และผลท่ี
ไดจ้ากการแบ่งปันความรู้ 

2)  ศึกษาพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้บนพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรศึกษาเก่ียวกับเร่ือง
การศึกษาโครงสร้างและประโยชน์ของระบบสารสนเทศท่ีจะนาํมาเป็นส่ือกลางในการรวบรวม 
จดัเก็บ เผยแพร่และแบ่งปันความรู้ ส่วนดา้นจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ควรเน้นศึกษาเก่ียวกบั
ทศันคติ และพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

 
 
 

 
บุคลากร ข 

แบ่งปันความรู้ หวงความรู้ 

บุค
ลา
กร

 ก แบ่
งปั

นค
วา
มรู้

 บุคลากร ขไดรั้บประโยชน ์
อยา่งชดัเจน 

บุคลากร ก 
ไดรั้บประโยชน์อยา่งชดัเจน 

บุคลากร ข ไดรั้บประโยชน ์
แบบสม้หล่น 

บุคลากร ก 
ถูกมองวา่เป็นคนโง่ 

หว
งค
วา
มรู้

 บุคลากร ขถูกมอง 
วา่เป็นคนโง่ 

บุคลากร ก 
ไดรั้บประโยชน์แบบสม้หล่น 

บุคลากร ขไดรั้บประโยชน ์
นอ้ย 

บุคลากร ก 
ไดรั้บประโยชน์นอ้ย 
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2.2.1  ความหมายของการแบ่งปันความรู้ 
การแบ่งปันความรู้ หรือ Knowledge Sharing สามารถเขียนอย่างย่อได้ว่า KS โดยใน

ปัจจุบันน้ีเร่ืองการแบ่งปันความรู้นั้ นได้มีการให้ความหมายจากนักวิชาการหลากหลายท่าน 
แตกต่างกนัไป ดงัน้ี 

Lubit (2001) ไดใ้หค้วามหมายของการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ไว้
วา่ คือ การแบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดความรู้ หรือการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้แบบฝังลึก 
(Tacit Knowledge) หรือความรู้แบบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ระหว่างคน กลุ่ม และหน่วยงาน
ภายในองค์กรซ่ึงความรู้ท่ีได้จะนําไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานภายในบรรยากาศและ
เทคโนโลยท่ีีสามารถส่งต่อแก่กนัได ้

Leitch & Rosen (2001) ไดใ้ห้ความหมายของการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) ไวว้า่ คือ กระบวนการของหน่วยงานในองคก์รในการทาํการเขา้ถึงความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ของหน่วยงานอ่ืน โดยการบนัทึกและทาํการเผยแพร่ความรู้ ใหเ้ป็นท่ีรับรู้และแพร่หลายซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
มีความจาํเป็นในการพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ร 

Fang et al. (2005) ได้ให้ความหมายของการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) ไวว้่า คือ กลุ่มของพฤติกรรมท่ีมีความเช่ืองโยงกบัการแลกเปล่ียนความรู้หรือช่วยเหลือ
โดยการถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2548) ได้ให้ความหมายของการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing)ไวว้่า คือ กระบวนการในการถ่ายทอดหรือนําส่งขอ้มูล องค์ความรู้ ทกัษะ 
หรือประสบการณ์ในการทาํงานจากปัจเจกบุคคลไปยงัผูร่้วมงานหรือบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคก์รทั้ง
ในหน่วยงานเดียวกนัและต่างหน่วยงาน ซ่ึงการแบ่งปันความรู้ขององคก์รนั้นหากมีการจดัการท่ีดี
และเป็นระบบจะช่วยลดทอนความซับซ้อนและระยะเวลาในการคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆ และหา
กองคค์วามรู้ท่ีไดม้ามีความน่าเช่ือถือ จะทาํให้ตวัทุนมนุษยใ์นองคก์รสามารถท่ีจะเขา้ถึงและคน้หา
ขอ้มูล หรือองคค์วามรู้ไดง่้าย สามารถนาํไปแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือปัญหาจากการทาํงานไดอ้ย่าง
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสด์ิ  (2552) ได้ให้ความหมายของการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ไวว้่า คือ การท่ีบุคคลเอ้ือความรู้ และประสบการณ์ โดยสามารถเป็นไดท้ั้ง
ผูใ้ห้ความรู้ และผูรั้บความรู้ ทั้ งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทางส่ือสารท่ี
หลากหลาย ส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และสามารถนาํเอาความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาและ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ประศาสน์ นิยม (2555) ไดใ้ห้ความหมายของการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) ไวว้่า คือ กระบวนการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศ ทกัษะ ประสบการณ์ใน
การทาํงานระหว่างบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลภายในหน่วยงานหรือฝ่ายเดียวกนัหรือต่างหน่วยงาน 
เพื่อท่ีจะทาํการสร้างสรรคอ์งค์ความรู้ขององคก์รและเผยแพร่ความรู้ยอ้นกลบัไปยงับุคลากรทุก
หน่วยขององคก์ร 

การให้ความหมายของการแบ่งปันความรู้ในแหล่งต่างๆ สามารถทาํให้กล่าวโดยสรุปได้
กว่าการแบ่งปันความรู้ คือ หน่ึงในกระบวนการของการจดัการความรู้ ท่ีว่าดว้ยพฤติกรรมความเอ้ือ
ในความรู้และประสบการณ์ท่ีตนเองถือครอง ผ่านเคร่ืองมือ หรือกิจกรรมท่ีสามารถนาํส่งความรู้
และประสบการณ์นั้นไปยงัผูค้นอ่ืน ๆ ในองคก์ร โดยท่ีความรู้นั้นสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ
แกไ้ขปัญหา หรือพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รได ้
 

2.2.2  เคร่ืองมือสําคญัของการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร 
สามารถแบ่งเคร่ืองมือสาํคญัของการแบ่งปันความรู้ภายในองคก์รไดด้งัต่อไปน้ีการแบ่งปัน

ความรู้จากการปฏิบติัท่ียอดเยี่ยม (Best Practice) การแบ่งปันความรู้โดยการดาํเนินกิจกรรมชุมชน
นักปฏิบติั (Communities of Practice : CoP) การแบ่งปันความรู้โดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารการแบ่งปันความรู้จากการใชเ้ร่ืองราวและการเล่าเร่ืองความสําเร็จ (Storytelling) 
โดยเน้ือหาในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.2.2.1  การแบ่งปันความรู้จากวิธีการปฏิบติัท่ียอดเยี่ยมจากงานของ Jarrar & Zairi 
(2000) ท่ีได้มีการกล่าวถึง American Productivity and Quality Centre หรือ APQC ได้ให้คาํจาํกัด
ความของคาํว่าวิธีการปฏิบติัท่ียอดเยี่ยมไวคื้อวิธีของการกระทาํท่ีเม่ือปฏิบติัแลว้สามารถทาํให้ผล
ของการกระทาํนั้นดีข้ึนหรือไดผ้ลลพัธ์ท่ีประสบความสําเร็จซ่ึงการปฏิบติัท่ียอดเยี่ยมนั้นจะช่วย
บรรเทาอุปสรรคท่ีองคก์รตอ้งพบเจอเช่น การไม่มีหลกัในการดาํเนินงานการติดต่อส่ือสารและการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีไม่มากเท่าท่ีควร โดยเม่ืออุปสรรคในการดาํเนินงานบรรเทาลงก็
ย่อมทาํให้ประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนของการทาํงานคุณภาพของผลผลิตระยะเวลาในการ
นาํส่งและผลการปฏิบติังานดีข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวไปน้ีจะส่งผลทาํให้องคก์รสามารถเป็นผูน้าํในการ
แข่งขนัของธุรกิจได ้(Huq, Abbo & Huq, 2008) แต่ในขณะเดียวกนัวิธีการปฏิบติัท่ียอดเยีย่มนั้นแต่
ละองค์กรจะตอ้งประยุกต์และปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบลกัษณะโครงสร้างวฒันธรรมของ
องคก์รของตวัเอง โดยช่องทางในการติดต่อส่ือสารเพื่อการแบ่งปันความรู้วิธีการปฏิบติัท่ียอดเยีย่ม
ท่ีนิยมใช้ได้แก่ การประชุมภายในของทีมงานการประชุมฝ่ายหรือแผนก การเขียนคู่มือการ
ปฏิบติังาน การสนทนาเฉพาะประเด็น การใชจ้ดหมายข่าว และการใชอิ้นเตอร์เน็ท ทั้งน้ีนอกจาก
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วิธีการปฏิบติัท่ียอดเยีย่มท่ีควรแบ่งปันความรู้กนัแลว้นั้นความรู้ท่ีควรแบ่งปันเพิ่มอีกไดแ้ก่ ความรู้ท่ี
ส่งเสริมในการปฏิบติังาน ความรู้ท่ีช่วยการประสานงานดีข้ึน ความรู้เฉพาะในสายงาน รวมทั้งควร
เผยแพร่ว่าบุคคลใดเป็นผูท่ี้มีความรู้นั้นอยูด่ว้ยซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาใหก้ารแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ีแฝง
ลงไปอยู่ในงานประจาํวนัของพนักงานและจะช่วยให้พนักงานมีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยู่
ตลอดเวลา (Christensen, 2007) 

2.2.2.2  การแบ่งปันความรู้โดยการดาํเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบติัจากงานของ 
Scarso & Bolisani (2008) ท่ีไดใ้ห้คาํนิยามของชุมชนนักปฏิบติัว่าคือกลุ่มของคนท่ีแบ่งปันหัวขอ้
ปัญหา หรือเร่ืองราวท่ีสัมพนัธ์กนั โดยกลุ่มคนเหล่านั้นจะพฒันาความรู้และประสบการณ์ของกลุ่ม
ในหัวขอ้ปัญหา หรือเร่ืองราวเหล่านั้นให้มีความลํ้าลึกมากยิ่งข้ึนดว้ยวิธีการมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยลกัษณะท่ีสําคญัของชุมชนนักปฏิบติันั้นจะประกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะคือ ขอบเขต
เร่ืองท่ีมีความสนใจ (Domain of Interest) การมีการพบปะสัมพนัธ์กนั (Relationships) ระหว่างกลุ่ม
สมาชิกดว้ย การมีกิจกรรมร่วมกนัการแบ่งปันขอ้มูลช่วยเหลือกนัและมีการพฒันาการในการทาํงาน
ร่วมกัน  (Shared Practice) โดยชุมชนนักปฏิบัติน้ีถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีจะช่วยในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรด้วยการดึงความรู้ทั้ งท่ีฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) และความรู้ท่ีชัดแจง้ของบุคคล (Explicit Knowledge) ท่ีมีความสนใจในหัวขอ้และ
เน้ือหาท่ีคลา้ยกนัผ่านการแบ่งปันสารสนเทศองค์ความรู้และทาํให้คนอ่ืนๆ สามารถท่ีจะเขา้ถึง
ความรู้ทั้งหลายนั้นไดท้ัว่ทั้งองคก์ารรวมทั้งช่วยรักษาความรู้ไม่ให้สูญเสียและหายไปจากองคก์ร
จากการลาออกของพนักงานหรือบุคลากรผูท่ี้มีความรู้เฉพาะทางหรือเฉพาะดา้นต่องานๆนั้นและ
ชุมชนนักปฏิบัติยงัทาํให้สามารถติดต่อกันเพื่อสอบถามปัญหาหรือเร่ืองราวในการปฏิบัติงาน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มกบัสมาชิกท่ีมีความรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วและง่ายผ่านช่องทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้แลว้ตวัของชุมชนนกัปฏิบติัเองยงั
ส่งผลดีอยา่งมากต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานอีกดว้ย (Hemmasi & Csanda, 2009; 
บุญอนนัต ์พินยัทรัพย ์และ พลาพรรณ คาํพรรณ์, 2550) 

2.2.2.3  การแบ่งปันความรู้โดยผา่นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อช่วยสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ภายใน
องคก์รโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํให้เกิดการแบ่งปันและการประยกุตใ์ชค้วามรู้รวมทั้งสามารถระบุ
ผูเ้ช่ียวชาญและบุคคลในเครือข่ายไดอ้ยา่งไม่เป็นทางการ (สุภณิดา ปุสุรินทร์คาํ, 2549) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารจะช่วยใหก้ารสืบคน้และการนาํเอาเอกสารขอ้มูลกลบัมาใช ้(Search and 
Retrieval of Information) สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วรวมทั้งช่วยสนับสนุนในการให้ความร่วมมือ
และการส่ือสารกนัในหมู่พนักงาน (Rhodes, Hung, Lok, Lien & Wu, 2008) โดยนวตักรรมท่ีช่วย
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อาํนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในองค์การ (Intranet Infrastructure) เพื่อเตรียมการเก่ียวกบัหน้าท่ีพื้นฐานสําหรับการส่ือสาร
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การประชุมทางไกล ระบบการจดัการเอกสาร (Document 
and Content Management System) การบริหารจดัการเป็นรายกลุ่ม (Groupware) และเครือข่ายการ
ส่ือสารภายนอกเช่น Internet Extranet เป็นตน้ (Al-Alawi, Al-Marzooqi & Mohammed, 2007) 

2.2.2.4  การแบ่งปันความรู้จากการใชเ้ร่ืองราวและการเล่าเร่ืองความสาํเร็จ กล่าวได้
ว่าเร่ืองราวและการเล่าเร่ืองนั้นเป็นส่ิงท่ีอยู่เคียงคู่กบัมนุษยเ์รามาชา้นาน เร่ืองราวประกอบไปดว้ย
นิทานตาํนาน นิทานพ้ืนบา้น ในขณะท่ีการเล่าเร่ืองเป็นวิธีการหรือวิถีในการบอกกล่าวเร่ืองราวการ
เล่าเร่ืองจึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการส่งผ่านภูมิปัญญา ประสบการณ์ และวฒันธรรมท่ีปฏิบัติ
สืบเน่ืองกนัมา เม่ือองคก์รธุรกิจนาํการเล่าเร่ืองมาใชใ้นบริบททางธุรกิจการเล่าเร่ืองจึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ออธิบายลาํดบัขั้นตอนของการตดัสินใจ การปฏิบติั หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์ท่ี
องคก์รตอ้งปฏิบติัภายใตโ้อกาสท่ีทา้ทายหรือสภาวะถูกคุกคามทางธุรกิจ รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการตดัสินใจจากเหตุการณ์ดงักล่าว ซ่ึงการเล่าเร่ืองเป็นเคร่ืองมือในทางปฏิบติัท่ีมีประสิทธิผล
ในการดึงความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนออกมาไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นธรรมชาติ ชดัเจน และสนุกสนานดว้ย
การมีปฏิสัมพนัธ์กับผูฟั้งได้เป็นอย่างดี (Nayir & Uzunçarsili, 2008; Ling, Sandhu & Jain, 2009) 
การใชเ้ร่ืองราวและการเล่าเร่ืองเร่ิมใชก้นัมากในทางธุรกิจประมาณกลางทศวรรษ 1990 ตวัอยา่งเช่น
บริษทั 3M (Brand, 1998) บริษทั Apple ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทั Sony บริษทั Toshiba ใน
ประเทศญ่ีปุ่น และบริษทั Club Med บริษทั Oce ในทวีปยโุรป โดยท่ีบริษทัเหล่าน้ีไดรั้บประโยชน์
จากการใชเ้ร่ืองราวและการเล่าเร่ืองในการเสริมสร้างวฒันธรรมนวตักรรมขององคก์ร โดยเร่ืองราว
และการเล่าเร่ืองสามารถบอกกล่าวอยา่งเป็นทางการหรือผา่นส่ือกลางท่ีหลากหลายไดเ้ช่น หนงัสือ 
แผ่นป้ายท่ีเขียนเรียบเรียงเร่ืองราว (Storyboards) ตวัอย่างของแผ่นป้ายท่ีเขียนเรียบเรียงเร่ืองราว
ไดแ้ก่การใชแ้ผ่นป้ายเพื่อถ่ายทอดวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในระบบคนับนั (Kanban) เป็นตน้ (Tobin & 
Snyman, 2008) 

 
2.2.3  การวดัการแบ่งปันความรู้ในองค์กร 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการวดัการแบ่งปันความรู้ในองคก์รสามารถแบ่งการ

วดัการแบ่งปันความรู้ออกเป็น 5 กลุ่มโดยในแต่ละรายกลุ่มมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.2.3.1  กลุ่มแรก การวดัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เป็นการวดัพฤติกรรมของ

พนักงานภายในองค์กรว่ามีพฤติกรรมในการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการ
ทาํงานเป็นเช่นไร (Bock & Kim, 2002; Liao, 2006; Cheng, Yeh & Tu, 2008; Hsu & Wang, 2008; 
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Lee, Huynh & Hirschheim, 2008; Tobin & Snyman, 2008) โดยพฤติกรรมในการแบ่งปันความรู้ท่ี
นิยมวดัไดแ้ก่การบริจาคความรู้ (Knowledge Donating) ซ่ึงก็คือกระบวนการส่ือสารความรู้ของตวั
บุคคลสู่บุคคลอ่ืนๆการบริจาคความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนๆ สามารถท่ีจะบริจาคความรู้ไดท้ั้งในระดบั
หน้าท่ีเดียวกนัหรือตามระดบัแนวนอนไดแ้ก่เพ่ือนร่วมงานเพื่อนต่างหน่วยงานหรือในชุมชนนัก
ปฏิบติั (S. Kim & Lee, 2006; Chang, Yeh & Yeh, 2007) และการบริจาคความรู้ให้กบับุคคลอ่ืนท่ี
ทาํหน้าท่ีต่างระดบัหรือตามระดบัแนวตั้งไดแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Wang, Ahmed & 
Rafiq, 2008) ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการส่งองคค์วามรู้เขา้สู่ฐานขอ้มูลขององคก์รอีกดว้ยซ่ึงการบริจาค
ความรู้นั้น เหล่าบุคคลอาจจะมีปฏิสัมพนัธ์ทั้งท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้(Chang & Lee, 
2007) โดยเป้าหมายของการบริจาคความรู้ก็เพื่อจะนาํเอาความรู้ของตวับุคคลท่ีบุคคลเหล่านั้นถือ
ครองอยูไ่ปสู่การกลายเป็นความรู้ของกลุ่มบุคคลในองคก์รและขององคก์รโดยองคค์วามรู้ท่ีไดม้า
จะช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีข้ึน (den Hooff & De Ridder, 2004; 
Chang & Lee, 2007; Han-fei, Guang-yu & Hai-lin, 2007) 

2.2.3.2  กลุ่มท่ีสอง การวดัส่ิงแวดลอ้มของการแบ่งปันความรู้เป็นการวดัส่ิงแวดลอ้ม
ส่ิงอาํนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานระบบการติดต่อส่ือสารรวมทั้งวดัความเป็นไปไดท่ี้จะ
ประสบความสาํเร็จในการแบ่งปันความรู้ภายในองคก์ร (Liebowitz & Yan, 2004) นอกจากน้ีแลว้ยงั
ตอ้งพิจารณาว่าองคก์รมีกระบวนการสร้างกลยทุธ์องคก์รเพื่อท่ีจะสนบัสนุนการแลกเปล่ียนความรู้
ทัว่ทั้งองคก์รหรือไม่ (Sáenz, Aramburu & Rivera, 2009) รวมถึงองคก์รตอ้งรู้ในแหล่งท่ีอยูข่ององค์
ความรู้ท่ีองค์กรจาํเป็นต้องใช้ในการดาํเนินธุรกิจ (Lai & Lee, 2007) ซ่ึงการวดัส่ิงเหล่าน้ีก็เพื่อ
ตรวจสอบว่าองคก์รไดมี้การจดัส่ิงแวดลอ้มส่ิงอานวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานและมีการระบุ
กลยทุธ์การแบ่งปันความรู้เพื่อสนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรอย่างเพียงพอ (โชคชยั 
ป้ันเทศ, 2550) 

2.2.3.3  กลุ่มท่ีสาม การวดัรูปแบบของการแบ่งปันความรู้เป็นการวดัลกัษณะหรือ
รูปแบบของการแบ่งปันความรู้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์รซ่ึงเป็นรูปแบบของการแบ่งปันความรู้ท่ีอยู่บน
พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศโดยท่ีข้ึนอยูก่บัระดบัของการใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารได้แก่ การใช้ e-Mail การใช้เวทีอภิปรายผ่าน Computer Network System การใช ้
Intranet การใช ้Extranet การใชก้ารบริหารจดัการเป็นรายกลุ่มและการใชฐ้านความรู้เช่ือมต่อผ่าน 
Computer Network System และการส่ือสารหรือเทคนิคในการแบ่งปันความรู้ (Al-Alawi et al., 
2007) โดยเป็นรูปแบบการแบ่งปันความรู้ท่ีพุ่งเป้าไปท่ีตัวบุคคลซ่ึงข้ึนอยู่กับระดับของความ
แตกต่างของการสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนทางสังคมผา่นพนกังานไดแ้ก่การมีชุมชนนกัปฏิบติั
หรือการประชุมในหัวขอ้ท่ีมีความสนใจร่วมกนัการจดัเวทีอภิปรายการสะสมหรือการแพร่กระจาย
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ของการเล่าเร่ืองหรือการเรียนรู้บทเรียนท่ีผ่านมาหรือวิธีปฏิบติัท่ียอดเยี่ยมการเป็นพี่เล้ียงหรือผู ้
แนะนําการหมุนเวียนเปล่ียนแปลงหน้าท่ี และการโอนยา้ยพนักงานรวมไปถึงการจัดงานการ
ประชุมหรืองานสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุนการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (Sáenz et 
al., 2009) รวมไปถึงการวดัความถ่ีหรือจาํนวนคร้ังในการถ่ายทอดจาํนวนคร้ังของการนาํความรู้ท่ีมี
อยู่ในองค์กรไปใช้ในแผนก ฝ่าย หรือหน่วยงานจาํนวนเอกสารท่ีไดตี้พิมพ์เผยแพร่จาํนวนการ
อา้งอิงถึงสิทธิบตัร (Patent) ของคนภายในองคก์รและบริษทัเครือข่าย (ทิพยสุ์ดา จนัทร์แจ่มหลา้, 
2548; สุภาพร โกเฮงกุล, 2550) รวมทั้งการวดัรูปแบบของการแบ่งปันความรู้ผ่านการจาํแนกความ
แตกต่างของกิจกรรมใน 6 ลกัษณะ คือ การเก็บสะสมความรู้ (Knowledge Storing) การเผยแพร่
ความรู้ (Knowledge Distribution) การจดัแสดงความรู้ (Knowledge Exposure) การถ่ายทอดความรู้ 
(Knowledge Transfer) การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Exchange) และการใช้ความรู้ร่วมกัน 
(Knowledge Collectivism) เช่นกนั (Petersen & Poulfelt, 2002; ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ, 2552) 

2.2.3.4  กลุ่มท่ีส่ี การวดัผลลพัธ์ของการแบ่งปันความรู้ท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานเป็น
การวดัประสิทธิผลของการดาํเนินงานซ่ึงเป็นผลจากการแบ่งปันความรู้ (Berg, Dean, Gottschalk & 
Karlsen, 2008) ซ่ึงการแบ่งปันความรู้จะส่งผลทาํให้การปฏิบัติงานง่ายสะดวกมีผลิตภาพหรือ
ประสบความสาํเร็จสูงข้ึน (Kulkarni, Ravindran & Freeze, 2007) 

2.2.3.5  กลุ่มท่ีห้า การวดัเจตคติและความตั้งใจท่ีจะแบ่งปันความรู้เป็นการวดัเจตคติ
และความตั้ งใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ของตัวเองให้กับบุคคลอ่ืนๆ (Huang, Davison & Gu, 2008; 
Huang, Davison, Liu & Gu, 2008; Wolfe & Loraas, 2008) 

 
ตารางที ่2.2  วเิคราะห์การวดัการแบ่งปันความรู้ในองคก์ร 
 

รูปแบบการวดัการแบ่งปันความรู้ 
ผู้แต่ง 

01 02 03 04 05 

ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ ์(2548)      
รวงผึ้ง ทาชา้ง (2551)      
จารุวรรณ วิทยขจรไพบูลย ์(2552)      
โชคชยั ป้ันเทศ (2550)      
ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ (2552)      
ประศาสน์ นิยม (2555)      
Petersen & Poulfelt (2002)      
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

รูปแบบการวดัการแบ่งปันความรู้ 
ผู้แต่ง 

01 02 03 04 05 

Bock & Kim (2002)      
Liebowitz & Yan (2004)      
Kim & Lee (2006)      
Al-Alawi et al. (2007)      
Hsu, Ju, Yen & Chang (2007)      
Berg et al. (2008)      
Wolfe & Loraas (2008)      
รวม 3 1 9 2 1 

 
หมายเหตุ:  01 = การวดัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้, 02 = การวดัส่ิงแวดลอ้มของการแบ่งปัน

ความรู้, 03 = การวดัรูปแบบของการแบ่งปันความรู้, 04 = การวดัผลลัพธ์ของการ
แบ่งปันความรู้ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน,05 = การวดัทศันคติและความตั้งใจในการ
แบ่งปันความรู้ 
 

จากทั้ง 5 กลุ่มสามารถท่ีจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความนิยมของนกัวิชาการท่ีมีต่อการวดัการ
แบ่งปันความรู้ในกลุ่มท่ี 3 ดงัในตารางท่ี 2.2 ทาํให้งานศึกษาน้ีนาํการวดัการแบ่งปันความรู้ในกลุ่ม
ท่ี 3 มาเป็นแนวทางในการใช้วดัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนในบริบทท่ีแตกต่าง
ออกไป และจากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นของการวดัการแบ่งปันความรู้ในกลุ่มท่ี 3 จะ
พบว่าในงานของ ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ (2552) และ Petersen & Poulfelt (2002) ไดมี้การแยกการ
แบ่งปันความรู้ในกลุ่มท่ี 3 ไวอ้ยา่งเป็นรูปแบบหรือหมวดหมู่อย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย มีทั้งส้ิน 6 
รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  การเก็บสะสมความรู้ (Knowledge Storing) เป็นการนําเอาความรู้ท่ีมีอยู่ภายใน
องค์กรให้สามารถนําไปใช้ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นในอินทราเน็ต หรือการใช้แหล่งขอ้มูลความรู้ท่ี
เหมาะสมกับการเก็บความรู้ เพราะว่าในขั้นตอนของการแบ่งปันความรู้นั้นจะมีองค์ประกอบท่ี
บุคลากรทั้งสองฝ่ายในองคก์รทั้งท่ีเป็นผูส่้งและผูท่ี้เป็นผูรั้บ ซ่ึงโดยปกติแลว้ผูส่้งจะไม่สามารถท่ีจะ
ส่งความรู้ของตวัเองไดท้ั้งหมด กล่าวก็คือ ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัของบุคลากรคนนั้นๆ มีมากกว่าส่ิงท่ี
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ถ่ายทอดให้บุคลากรอ่ืนๆ และความเข้าใจในความรู้ของผูส่้งกับผูรั้บก็อาจมีความเข้าใจหรือ
ตีความหมายไม่ตรงกนักไ็ด ้ซ่ึงหมายความวา่ว่าการทาํแหล่งความรู้ของบุคคลหน่ึงจึงอาจมีการแปล
ความท่ีแตกแยกออกไปจากความคิดของอีกคน แต่อย่างไรก็ถามการเก็บความรู้ไวใ้นแหล่งเพื่อ
เผยแพร่กย็งัเป็นส่ิงท่ีควรมีการดาํเนินงาน 

2)  การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution) เป็นการเปิดเผยความรู้ผลงาน
ต่างๆ มีการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานของบุคคลออกมาโดยการจดัทาํวารสาร ไม่ว่าจะใน
รูปแบบของส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ อาํนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคก์ร
สามารถท่ีจะนาํไปศึกษาไดทุ้กท่ี โดยความรู้ท่ีนาํมาเผยแพร่นั้นควรท่ีจะมีความหลากหลาย ไม่เป็น
เพียงแต่การมุง้ท่ีจะเผยแพร่ความรู้เฉพาะดา้น เฉพาะทางให้เพียงแต่คนกลุ่มหน่ึงในองคก์รเท่านั้น
หากแต่ตอ้งเป็นท่ีสนใจของบุคลากรต่างๆ ในองคก์รดว้ย 

3)  การจัดแสดงความรู้ (Knowledge Exposure) เป็นการทําให้ความรู้ท่ีมีเด่นชัด
สามารถท่ีจะถูกมองเห็นและเป็นท่ีสังเกตได้ง่าย อย่างเช่นตามบอร์ดต่างๆ รูปภาพ หรือแม้แต่
สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ท่ีตอ้งการส่งให้ถึงตวัผูรั้บ ยิ่งสามารถท่ีจะทาํให้
ความรู้ถูกพบเห็นมากเท่าใด ยิง่จะทาํใหมี้ผูส้นใจความรู้ดงักล่าวมากข้ึนเท่านั้น เช่นเดียวกนักบัการ
ท่ีองค์กรมกัจะมีการแสดงถึงวิวฒันาการของตวัองค์กร เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึงพฒันาการของ
องคก์รต่อบุคลากรในองคก์รและบุคคลท่ีมาเยี่ยมชมองคก์ร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนในการสร้างความ
เป็นตวัคนในองค์กรได ้ควรท่ีจะมีการประยุกต์และดดัแปลงรูปแบบการแสดงความรู้ให้มีความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ บริบท และการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

4)  การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) เป็นการส่งผ่านความรู้ซ่ึงได้จาก
การศึกษา การอบรม การสัมมนา เขา้ร่วมกิจกรรมหรือการเรียนของบุคลากร โดยบุคลากรเอง
สามารถนาํเอาความรู้ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาส่งต่อให้บุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคก์รไดร่้วมรับทราบ 
รับรู้ หรือศึกษาถึงองค์ความรู้นั้ นๆ  ซ่ึงอาจจะมีการส่งคนของฝ่าย หรือหน่วยงานไปอบรม 
ประชุมสัมมนา ซ่ึงมีผลดีท่ีจะทาํให้บุคลากรในองคก์ร ไดมี้โอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และมุมมองกับบุคลากรจากองค์องค์กรอ่ืนๆ ในหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีงานท่ี
เหมือนหรือมีความคลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ีการท่ีจะส่งบุคลากรออกไปนั้นจะตอ้งทาํการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของตวัหลกัสูตร คุณสมบติั และหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีจะไดรั้บการส่งไปเขา้อบรมดว้ย 

5)  การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Exchange) เป็นการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงการ
แบ่งปันความรู้ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการสนทนาพูดคุย ระหว่างผูร่้วมงานเก่ียวกบัปัญหาอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงโดยเฉพาะ  หรือเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมายเน่ืองจากบุคคลจะได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่างๆ ผ่านทางการพูดคุย แต่สําหรับในองค์กรขนาดใหญ่ท่ีประกอบไปด้วยเหล่า
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บุคลากรท่ีมีความหลากหลาย การแลกเปล่ียนความรู้ในองคก์รจะสาํเร็จไดต้อ้งสร้างเคร่ืองมือ หรือ
รูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บับุคลากรในองคก์ร 

6)  การใชค้วามรู้ร่วมกนั (Knowledge Collectivism) เป็นการเช่ือมโยงและประกอบ
ความรู้เขา้ดว้ยกนัของบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงการพฒันาให้สมาชิกทุกคนมีความเช่ือมัน่นั้นเป็นส่ิงท่ี
มีความจาํเป็น สําหรับการใชค้วามรู้ร่วมกนั การให้บุคลากรในองคก์รรู้สึกมัน่ใจ และสามารถพูด
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยบุคคลในองค์กรมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการขอความช่วยเหลือ การขอความคิดเห็น หรือขอ
ความรู้ก็ตาม ซ่ึงสาํหรับในบางองคก์รนั้น บุคลากรในองคก์รก็อาจไม่กลา้ท่ีจะถามบางอยา่งท่ีอาจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความใชไ้ม่ได ้ดงันั้นการสอบถามกนัอยา่งไม่เป็นทางการจะช่วยตอบคาํถามให้กบั
บุคลากรท่ีไม่รู้ในเร่ืองเลก็ๆนอ้ยได ้

จากทั้ ง 6 รูปแบบของการแบ่งปันความรู้สามารถท่ีจะนํามาวิเคราะห์เพื่อสกัดตัวบ่งช้ี
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ผา่นแนวคิดจากงานวิจยัของบุคคลต่างๆ ดงัตารางท่ี 2.3 

 
ตารางที ่2.3 วิเคราะห์กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ท่ีถูกนาํมาใชว้ดัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

กจิกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ผู้แต่ง 

01 02 03 04 05 06 

โชคชยั ป้ันเทศ (2550)       
ชาญชยั วงศสิ์รสวสัด์ิ (2552)       
จารุวรรณ วิทยขจรไพบูลย ์(2552)       
ประศาสน์ นิยม (2555)       
Petersen & Poulfelt (2002)       
Bock & Kim (2002)       
Kim & Lee (2006)       
Al-Alawi et al. (2007)       
Hsu et al. (2007)       
รวม 4 8 9 9 9 9 

 
หมายเหตุ: 01 = การเก็บสะสมความรู้, 02 = การเผยแพร่ความรู้, 03 = การจดัแสดงความรู้, 04 = 

การถ่ายทอดความรู้, 05 = การแลกเปล่ียนความรู้, 06 = การใชค้วามรู้ร่วมกนั 



31 

ผลจากการวิเคราะห์แนวคิดในรูปแบบกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ท่ีถูกนํามาใช้ว ัด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ขา้งตนั สามารถท่ีจะทาํการสกดัเป็นตวับ่งช้ีพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ทั้งส้ิน 6 ตวัแปรโดยสามารถตีความหมายในเชิงปฏิบติั ไดด้งัน้ี 

1)  การเก็บสะสมความรู้ หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินการให้บริการ และ
การดาํเนินงานในโรงแรมท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของตวับุคลากรเอง ไปไวใ้นแหล่งท่ีง่ายต่อการ
คน้ควา้มาใชข้องเพื่อนร่วมงาน 

2)  การเผยแพร่ความรู้ หมายถึง การส่งผา่นขอ้มูลการดาํเนินการให้บริการ และการ
ดาํเนินงานในโรงแรมท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของตวับุคลากรเอง ไปยงัเพื่อนร่วมงาน 

3)  การจดัแสดงความรู้ หมายถึง การนําเสนอทกัษะความสามารถการจดัการงาน
โรงแรมของตวับุคลากรเองให้มีความเด่นชัด และง่ายต่อการสังเกตเห็นของเพื่อนร่วมงานผ่าน
ช่องทางต่างๆในองคก์ร 

4)  การถ่ายถอดความรู้ หมายถึง การส่งต่อขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการทาํงานโรงแรม
ท่ีตวับุคลากรเองไดม้าจากการเสาะหาความรู้ดว้ยวิธีต่างๆ ไปยงัเพื่อนร่วมงาน 

5)  การแลกเปล่ียนความรู้ หมายถึง การท่ีเหล่าบุคลากรต่างฝ่ายต่างแบ่งปันขอ้มูล 
หรือประสบการณ์ ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในโรงแรมโรงแรม 

6)  การใชค้วามรู้ร่วมกนั หมายถึง การท่ีเหล่าบุคลากรเช่ือมโยงความรู้ท่ีแต่ละคนมี 
และนาํความรู้ท่ีเช่ือมโยงเหล่านั้นมาร่วมกนัใชใ้นการใหบ้ริการ หรือดาํเนินงานในโรงแรม 

 
2.2.4  สรุป 
การทาํการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองการแบ่งปันความรู้ทาํใหส้ามารถเห็นถึง

ประเด็นของการแบ่งปันความรู้ท่ีถูกแยกออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองเร่ืองของพฤติกรรม
มนุษยใ์นเร่ืองของการแบ่งปันความรู้ และมุมมองในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ช่วยอาํนวยการแบ่งปันความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหมี้ความรวดเร็วและทัว่ถึง โดยมุมมองท่ีมีความทา้ทายและ
เป็นประเด็นท่ีถือไดว้่ามีความสาํคญัอยา่งยิง่ในเร่ืองของการแบ่งปันความรู้ก็คือมุมมองในดา้นของ
พฤติกรรมในหัวขอ้ท่ีว่า “จะทาํอย่างไรให้บุคลากรขององคก์รมีความเต็มใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ท่ี
เป็นลกัษณะพิเศษท่ีอยู่ในรูปแบบของประสบการณ์ หรือความรู้แบบฝึกลึก (Tacit Knowledge) 
ออกมาแบ่งปัน เผยแพร่ใหก้บัองคก์รดว้ยความเตม็ใจ” ซ่ึงการแบ่งปันความรู้นั้นมีเคร่ืองมือสาํคญัท่ี
จะช่วยในการดาํเนินการแบ่งปันความรู้ไปยงัส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ การแบ่งปันความรู้จากการปฏิบติัท่ี
ยอดเยีย่ม (Best Practice) การแบ่งปันความรู้โดยการดาํเนินกิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั (Communities 
of Practice) การแบ่งปันความรู้โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการแบ่งปันความรู้จากการใช้
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เร่ืองราวและการเล่าเร่ืองความสําเร็จ (Storytelling) รวมไปถึงการวดัการแบ่งปันความรู้ก็จะแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ีกลุ่มแรก คือ การวดัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ กลุ่มสอง คือ การวดั
ส่ิงแวดลอ้มของการแบ่งปันความรู้ กลุ่มสาม คือ การวดัรูปแบบของการแบ่งปันความรู้ กลุ่มท่ีส่ี คือ 
การวดัผลลพัธ์ของการแบ่งปันความรู้ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน และกลุ่มท่ีห้า คือ การวดัทศันคติ
และความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ โดยจะเห็นไดว้่าไม่ว่าจะเคร่ืองมือการแบ่งปันความรู้ใด หรือ
การวดัการแบ่งปันความรู้แบบใด ลว้นแลว้แต่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของสองประเด็นแนวคิดท่ีไดก้ล่าว
ไปทั้งส้ิน โดยส่วนใหญ่นั้นจะเน้นไปท่ีประเด็นดา้นของพฤติกรรมเป็นสําคญัอีกเช่นกนั ซ่ึงใน
หัวขอ้ถดัไปจะเป็นการกล่าวให้เห็นถึงแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการส่งเสริมทศันคติเพื่อนาํไปสู่
การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานช้ินน้ี 

 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสริมทศันคติ 
 

สฎาย ุธีระวณิชตระกูล (2547); มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย กศ.บป. ขอนแก่น รุ่นท่ี 22 (2550) 
และ นิติพล ภูตะโชติ (2556) ได้กล่าวถึง เร่ืองแนวคิดด้านการส่งเสริมทัศนคติของบุคลากรใน
องคก์รว่าเป็นเร่ืองท่ีแทรกอยู่ในศาสตร์เก่ียวกบัการศึกษาดา้นพฤติกรรมองคก์าร หรือพฤติกรรม
ศาสตร์ ท่ีศึกษาถึงพฤติกรรม ทศันคติ ค่านิยมของมนุษย ์ซ่ึงลว้นแต่มีความเก่ียวโยงกบัศาสตร์ต่างๆ 
อีกหลากหลายแขนง ทั้งน้ีก็เพื่อนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการบุคลากรขององคก์รใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไว ้แต่เน่ืองจากการบริหารงานในองคก์รนั้นเป็นกระบวนการทาํงาน
ของผูบ้ริหารในการดาํเนินงานให้สาํเร็จโดยใชบุ้คคลอ่ืน โดยการบริหารเป็นกระบวนการของการ
วางแผน จัดการองค์กร และควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านบุคลากร หรือ
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีมีความตอ้งการ มีความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ เพราะฉะนั้น การท่ีจะ
ทาํการบริหารจดัการ หรือส่งเสริมทศันคติให้บุคลากรปฏิบติังานไดส้ําเร็จ เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตามเป้าประสงคข์ององคก์ร ตลอดจนสามารถท่ีจะทาํการแข่งขนั และทาํให้องคก์รอยู่
รอดไดน้ั้น เหล่าผูบ้ริหารหรือฝ่ายวางแผนการดาํเนินงานในองคก์รจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการศึกษา
ถึงทศันคติ และพฤติกรรมภายในองคก์ร เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ของทศันคติกบั
พฤติกรรม และสามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีเกิดจากทศันคติของบุคลากรในองคก์รได ้ตลอดจน
ควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือส่งเสริมทศันคติของคนในองคก์ร เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์ทั้งน้ีการศึกษาในทศันคติ และพฤติกรรมองคก์รมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1)  ทาํให้เกิดความเขา้ใจในทศันคติของตนเอง สามารถท่ีจะคาดการณ์ และควบคุม
การเกิดพฤติกรรมของตนเอง 
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2)  ทาํให้เกิดความเขา้ใจในทศันคติของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถท่ีจะคาดการณ์ 
ควบคุม และส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามท่ีองคก์รคาดหวงัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3)  ทําให้เกิดความเข้าใจในทัศนคติของเพื่อนร่วมงาน สามารถท่ีจะคาดการณ์ 
ควบคุม และส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามท่ีคาดหวงัจากเพื่อนร่วมงาน 

4)  ทาํให้เกิดความเขา้ใจในทศันคติของผูบ้ริหาร บุคคลอ่ืนๆ สามารถท่ีจะคาดการณ์ 
ควบคุม และส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมตามท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหาร บุคคลอ่ืนๆ หรือ
สภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายขององคก์ร 

โดยความเขา้ใจในส่ิงท่ีกล่าวขา้งตน้ จะทาํให้สามารถรับรู้ไดถึ้งทศันคติ หรือคาดการณ์ถึง
พฤติกรรมของบุคลากรท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถท่ีจะนําไปสู่การทาํการปรับปรุง ส่งเสริม จูงใจ 
สนับสนุน และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ ในองค์กร ท่ีจะทาํให้การบริหาร หรือการ
ดาํเนินงานในองคก์รเกิดความสาํเร็จลุล่วงไปได ้ 

ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมในบริบทของการส่งเสริมปัจจยัเพื่อนาํไปสู่พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ ทาํให้ทราบถึงแนวทางในการศึกษาเพื่อนําไปสู่การส่งเสริมทศันคติผ่านแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับทศันคติและพฤติกรรม (ลินดา เพ่งสุวรรณ, 2550) โดยมีรายละเอียดของแนวคิด 
ทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติและแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมดงัน้ี 
 

2.3.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ 
2.3.1.1  ความหมายของทศันคติ 
Schermerhorn, 2003 (อ้างถึงใน  นิติพล  ภูตะโชติ , 2556) ได้ให้ความหมายของ 

“ทศันคติ” ไวว้่า ทศันคติเป็นความโนม้เอียงของบุคคลเก่ียวกบัการตอบรับในทางบวก หรือทางลบ
กบับางส่ิงบางอยา่งในสภาพแวดลอ้มหน่ึง เช่น ฉนัชอบหรือไม่ชอบบางส่ิงบางอยา่ง หรือบางคนท่ี
พบ หรือมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

Robbins, 1998 (อา้งถึงใน นิติพล ภูตะโชติ, 2556) ไดใ้ห้ความหมายของ “ทศันคติ” 
ไวว้่า ทศันคติเป็นการประผลต่อส่ิงต่างๆ ว่าชอบ หรือไม่ชอบ ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งกับบุคคล
เหตุการณ์จุดมุ่งหมาย เป็นการบ่งบอกความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ 

นิติพล ภูตะโชติ (2556) ได้ให้ความหมายของ “ทัศนคติ” ไวว้่าทัศนคติเป็นเร่ือง
เก่ียวกับความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่าชอบ ไม่ชอบ ลาํเอียง เฉยๆ ซ่ึงความรู้สึกต่างๆ เป็นการ
ประเมินจากส่ิงท่ีไดพ้บเห็น รับรู้ อารมณ์ ความคาดหวงั และจะมีผลต่อความคิดซ่ึงอยูภ่ายในจิตใจ
ของมนุษย ์และสามารถท่ีจะเกิดปฏิกิริยา และพฤติกรรมออกมาภายนอกให้เห็นได ้เช่น ท่าทาง 
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คาํพูด การกระทาํ แต่ละทศันคติส่วนมากจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ
ของมนุษยม์ากกวา่พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาภายนอก 

ลินดา เพ่งสุวรรณ (2550) ไดใ้ห้ความหมายของ “ทศันคติ” ไวว้่าเป็นลกัษณะของ
ความเห็น ความนึกคิด จิตใจ ความเช่ือ ความรู้สึกส่วนตวั และสภาวะความพร้อมทางจิต ซ่ึงเกิดจาก
ประสบการอนัจะเก่ียวพนักนั และทศันคตินั้นเม่ือเกิดข้ึนแลว้ยากท่ีจะเปล่ียนแปลง และมีแนวโนม้
ว่าจะคงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงทศันคติสามารถท่ีจะทาํการแบ่งได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ทศันคติทางบวก 
ทศันคติทางลบ และทศันคติแบบกลาง 

จากความหมายเบ้ืองตน้ ทาํให้สามารถสรุปความหมายของ “ทศันคติ” ไดว้่า เป็น
สภาวะของความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลสามารถรับรู้ถึง
การคงอยู่ของส่ิงต่างๆ เหล่านั้นได ้โดยสภาวะของความรู้สึกนึกคิดของบุคคลแต่ละคนจะมีความ
แตกต่างกนัไปตามพ้ืนฐานของจิตใจ และส่ิงท่ีไดรั้บรู้มาก่อนหน้า โดยแบ่งทศันคติได ้3 ทาง คือ 
ทางบวก ทางลบ และไม่เอนเอียงไปทางใดทางหน่ึง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะแสดงออกมาให้เห็นอย่าง
เด่นชดั ผา่น กิริยาท่าทาง คาํพดู และการปฏิบติัพฤติกรรม 

2.3.1.2  การแสดงทศันคติของบุคคล 
นิติพล ภูตะโชติ (2556) ไดก้ล่าวถึงการแสดงทศันคติของบุคคลว่ามี 3 ลกัษณะ 

ดงัต่อไปน้ี 
1)  ทศันคติทางบวก เป็นทศันคติท่ีนาํพาบุคคลให้ทาํการแสดงความรู้สึก 

อารมณ์ สภาพของจิตใจ รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดออกมาในทางท่ีดี ซ่ึงเป็นการส่งเสริม สนบัสนุน
ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือทศันคติท่ีเห็นดว้ยนั้นเอง 

2)  ทัศนคติทางลบ เป็นทัศนคติท่ีแสดงออกมาในทางตรงกันขา้มกับ
ทศันคติทางบวก คือ แสดงออกมาในลกัษณะของการไม่คลอ้ยตามกัน ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบ ไม่
เช่ือถือ ไม่ดี ไม่ยอมรับ เป็นความรู้สึกท่ีเป็นไปในทางต่อตา้นขดัขวาง ท่ีจะสร้างใหเ้กิดความรู้สึกไป
ในทางท่ีเส่ือมเสีย หรืออาจจะทาํให้เกิดความเสียหายกับตวัองค์กรได้ รวมทั้ งการระแวง สงสัย 
เกลียดชงับุคลากรขององคก์รบางคน หรืออาจจะแสดงความไม่ชอบในตวัผูบ้งัคบับญัชา ไม่ยอม
ปฏิบติัตาม หรือต่อตา้นกฎระเบียบขององคก์ร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
บริหารงานในองคก์รได ้

3)  ทัศนคติท่ีไม่เอนเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง คือ ปฏิกิริยาใน
ลกัษณะเฉยๆ ไม่มีการแสดงออกทั้งทางบวก หรือทางลบ หรือไม่มีการโตต้อบ ต่อตา้น ขดัขวาง 
หรือให้การสนบัสนุน บุคคลท่ีมีทศันคติในทางน้ีจะน่ิงเฉย ไม่ทาํการแสดงกิริยาใดๆ ทั้งส้ินออกมา
วา่ชอบ หรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เป็นดว้ย 
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2.3.1.3  หนา้ท่ีของทศันคติ 
Katz (1960, 1964) เป็นนักจิตวิทยาท่ีไดท้าํการอธิบายถึงหน้าท่ีสําคญั 4 ประเด็น

ของทศันคติ คือ 
1)  เพื่อใช้ในการปรับตัว (Adjustment) ในแต่ละบุคคลจะทําการใช้

ทศันคติของตวัเองเป็นเคร่ืองยดึมัน่สาํหรับใชใ้นการแสดงออกทางพฤติกรรมของตนเองใหเ้ป็นไป
ในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ หรือผลดีต่อตนเองให้มากท่ีสุด และเกิดผลเสียน้อยท่ีสุด ฉะนั้นแลว้ 
ทศันคติของคนแต่ละบุคคลจึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเป้าหมายท่ีพึงประสงค ์และไม่พึงประสงค์
ในแต่ละคน 

2)  เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง (Ego-Defensive) โดยทั่วไปบุคคลส่วน
ใหญ่มกัจะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ยอมรับความจริงกบับางส่ิงบางอยา่งท่ีเกิดข้ึน ฉะนั้น ทศันคติจึงเป็น
การแสดงออกมาเพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงกลไกในการป้องกนัตนเอง โดยแสดงออกให้เห็นถึงความ
ไม่เห็นดว้ย ดูถูกเหยียดหยาม หรือเป็นการติฉินนินทาผูอ่ื้น และในขณะเดียวกนัก็จะทาํการยอ่ยอ่ง
ตนเองใหสู้งกวา่ เพื่อเป็นการป้องกนัตนเอง 

3)  เพื่ อ เป็นการแสดงออกของค่ านิ ยม  (Value Expressive) เห ตุผล
เน่ืองมาจากทศันคติเป็นดังส่วนหน่ึงของค่านิยมในแต่ละบุคคล ดังนั้นทศันคติจึงทาํการแสดง
ออกมาเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมต่างๆ ของแต่ละบุคคลดว้ย 

4)  เพื่อให้ก่อเกิดความรู้ (Knowledge) ทศันคตินั้นเป็นใชเ้ป็นมาตรฐาน
ของคนแต่ละบุคคลเพื่อใช้ในการประเมิน หรือคาดการณ์สภาพแวดลอ้มต่างๆ รอบตวั ฉะนั้ น 
ทศันคติจะเป็นตวัท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้ความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ รอบตวัของบุคคลเหล่านั้นได ้

2.3.1.4  องคป์ระกอบของทศันคติ 
นิติพล ภูตะโชติ (2556) และ ธีระพร อุวรรณโณ (2547) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบ

ของทัศนคติจากความคิดเห็นของนักจิตวิทยาไวว้่า ทัศนคติของบุคคลเป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึก และความเขา้ใจของบุคคลต่อส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีพบเห็น โดยแต่ละบุคคลจะทาํการประเมิน
คุณค่าของส่ิงเร้านั้น โดยอาศยัความรู้และความเขา้ใจเดิมท่ีเขาเหล่านั้นมีอยูเ่พื่อเป็นเคร่ืองมือ ความรู้
และความเขา้ใจดังกล่าวอาจจะมาจากความเช่ือของบุคคลนั้ นๆ ซ่ึงความเช่ือของบุคคลอาจจะ
สนับสนุน หรือขดัขวางเพื่อให้เกิดความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบ ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ
ต่อส่ิงเร้าเหล่านั้น ดงันั้น การแสดงออกทางดา้นพฤติกรรม หรือปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้า ย่อมท่ีจะแสดง
ให้เห็นถึงทศันคติหรือความเช่ือ และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้ น ตวัอย่างเช่น นาย เอ 
ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และไม่ขดัคาํสั่งของ
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ผูบ้งัคบับญัชาเลย แสดงให้เห็นถึงทศันคติของนาย เอ ท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา และการทาํงานของเขา 
ดงันั้นการพินิจพิจารณาถึงองคป์ระกอบของทศันคติจึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

1)  องคป์ระกอบดา้นความรู้ หรือความเขา้ใจ (Cognitive Component) ใน
ส่วนน้ีเป็นความเช่ือความเขา้ใจหรือความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า โดยบุคคลจะมีความเขา้ใจต่อ
ส่ิงเร้าไดน้อ้ย หรือมากเพียงใดนั้น อาจมีผลมาจากความเขา้ใจ ความรู้ สติปัญญา และความเช่ือของ
แต่ละบุคคล ยกตวัอย่างเช่น ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้ความสามารถ มี
ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน และตอ้งการปฏิบติังานอยา่งอิสระ สามารถท่ีจะทาํงานไดดี้โดย
ไม่ตอ้งมีการควบคุม ฉะนั้นแลว้ ผูบ้ริหารจึงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดาํเนินงานในองค์กรไดอ้ย่างมี
ความเป็นอิสระโดยไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมการทาํงานมากเท่าใดนกั แสดงใหเ้ห็นถึง
ผูบ้ริหารท่ีมีทศันคติในทางบวก หรือในดา้นดีต่อเหล่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2)  องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ หรือความรู้สึก (Affective Component) ใน
ส่วนน้ีเป็นเร่ืองของอารมณ์ หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าต่างๆ ซ่ึงเป็นการประเมินส่ิงต่างๆ 
ว่าดี หรือเลว ตอ้งการ หรือไม่ตอ้งการ ชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ ทั้งน้ีความรู้สึกต่างๆ ท่ีบุคคลทาํการ
แสดงออกมาอาจจะมีปฏิกิริยา ตอบโต้ ให้การสนับสนุน หรือทาํการขดัขวาง ยกตัวอย่างเช่น 
ผูบ้ ังคับบัญชามีความรู้สึกไม่ชอบในตัวผูใ้ต้บังคับบัญชาบางคน ฉะนั้ น จึงมีการควบคุมการ
ดาํเนินงานของบุคลากรคนดงักล่าวอยา่งเขม้งวด และจบัผดิ ไม่ให้ความไวว้างใจในการดาํเนินงาน 
แสดงใหเ้ห็นถึงผูบ้ริหารท่ีมีทศันคติในทางลบ หรือความรู้สึกในทางลบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3)  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม หรือการปฏิบติั (Behavior Component) 
ซ่ึงในส่วนท่ี 3 น้ีเป็นแนวโน้มของแต่ละบุคคลท่ีจะทาํการประพฤติ และปฏิบติัส่ิงต่างๆ เป็นการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า เป็นการแสดงออกของแต่ละคนในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนั 
ทั้งน้ีเพราะเป็นผลมาจากความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกของบุคคลแต่ละบุคคลต่อส่ิงเร้านั้น 

2.3.1.5  ทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
จากการทบทวนวรรณกรรมทาํให้ทราบว่า การศึกษาทศันคตินั้นถือป็นพื้นฐาน

สาํคญัของการศึกษาพฤติกรรมภายในบุคคล (ลินดา เพ่งสุวรรณ, 2550) ซ่ึงทฤษฏีทางดา้นทศันคติ
เพื่อศึกษาพฤติกกรรมมีอยูห่ลายทฤษฎีดว้ยกนั ดงัท่ีจะกล่าวถึงในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  ทฤษฎีความขดัแยง้ของความคิด (Cognitive Dissonance Theory) เป็น
แนวคิดทฤษฏีท่ีสร้างข้ึนโดย ลีออน เฟสติงเกอร์ (Leon Festinger) ในปี ค.ศ. 1957 ซ่ึงเป็นการศึกษา
จากพ้ืนฐานของธรรมชาติของกลไกการปรับตวัของมนุษย ์ซ่ึงจากการศึกษาก็พบว่า มนุษยน์ั้นไม่
สามารถท่ีจะทนต่อ ส่ิงเปล่ียนแปลง ขดัแยง้ หรือไม่ลงรอยกนัได ้กล่าวคือ เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยมี์
ความขดัแยง้กนั มนุษยก์็จะพยายามหาทางท่ีจะขจดัความขดัแยง้นั้นให้หมดส้ินไป โดยภาวะทาง
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จิตใจท่ีเกิดความขดัแยง้นั้น เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลมีปฏิกิริยาไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง เพื่อท่ีจะ
ลดความขดัแยง้ลง ทั้งน้ีความขดัแยง้จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดท้าํการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ การลด
ความขดัแยง้ทาํไดโ้ดยการเพ่ิมความสนใจใหก้บัอีกส่ิงหน่ึงท่ีเลือกไว ้แสดงว่าทศันคติท่ีมีต่อสองส่ิง
เปล่ียนแปลงไป 

2)  ทฤษ ฎี คว ามสอดคล้อ งของคว าม คิ ด  (Cognitive Consistency 
Theories) เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการคิด หรือการรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทาํให้เกิดความรู้หลาย
ดา้น หรือมีส่วนประกอบของ “การรู้” (Cognitive Element) หลายอย่าง รู้ในทางท่ีดีหรือรู้ในทางท่ี
ไม่ดี ถา้รู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีมากกว่าในทางท่ีไม่ดีแลว้ก็จะเกิดความสอดคลอ้งของการรู้ข้ึน 
ก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีในส่ิงนั้น หรือถา้รู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีไม่ดีมากกว่าทางท่ีดีแลว้ จะทาํให้
เกิดการสอดคลอ้งของการรู้ ก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีไม่ดี หรือไม่ชอบส่ิงนั้นข้ึน แต่ถา้หากวา่หากรู้ในส่ิง
หน่ึงส่ิงใดในทางท่ีดี และไม่ดีพอๆ กนั กจ็ะทาํใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งของการรู้เกิดข้ึน 

3)  ท ฤษ ฎี ก าร ว าง เง่ื อ น ไข แ ล ะ ให้ แ ร ง เส ริ ม  (Conditioning and 
Reinforcement Theories) มี 3 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  แบบความเก่ียวโยงกัน (Association) คือ แบบท่ีเช่ือมโยงส่ิงเร้า
ตั้งแต่สองตวัข้ึนไปเป็นหลกัการเรียนรู้โดยการทดแทน (Substitution Learning) ในชีวิตประจาํวนั
เราไดรั้บความรู้ประเภทน้ีมากมาย ตวัอยา่งเช่น ภาพคนติดยาเสพติด = น่ารังเกียจ ฉะนั้น ยาเสพติด
จึงน่ารังเกียจ 

(2)  แบบให้แรงเสริม  (Reinforcement) คือ หลักการของการติชม 
(Verbal Reinforcement) ท่ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ ซ่ึงเป็นหลกัการของ Skinner โดยการติชมนั้น
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสองลกัษณะ ดงัน้ี 

ก)  การเปล่ียนแปลงทัศนคติอย่างผิวเผิน  ลักษณะเหมือนกับ
สาํนวนไทยท่ีวา่ เขา้เมืองตาหล่ิวตอ้งหล่ิวตาตามนั้นเอง 

ข)  เป็นการเปล่ียนแปลงทศันคติทั้งดา้นความคิดความเช่ือ และ
การกระทาํท่ีเป็นลกัษณะของการยอมรับส่ิงต่างๆ ดว้ยจิตใจ 

(3)  แบบการเลียนแบบ (Imitation a Model) คือ การท่ีผูอ่ื้นมีทศันคติ
อยา่งไรแลว้ บุคคลก็จะทาํการลอกเลียนตาม ซ่ึงตวัแบบท่ีสาํคญัท่ีบุคคลจะทาํการเล่ียนแบบทศันคติ
ต่อส่ิงต่าง คือ พอ่แม่ เพื่อน ครู หรือผูท่ี้บุคคลใหก้ารเคารพนบัถือเป็นตน้ 

4)  ทฤษฎีเคร่ืองล่อใจ (Incentive Theory) เป็นการกล่าวถึงเก่ียวกบัการท่ี
มนุษยม์กัจะมีทศันคติต่อส่ิงใด มนุษยย์อ่มจะตอ้งเช่ืออยูแ่ลว้วา่ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ หรือสร้างความ
ความพอใจให้เกิดข้ึนกบัตวัมนุษยไ์ด ้ฉะนั้นแลว้เม่ือส่ิงนั้นสามารถท่ีจะจูงใจมนุษยไ์ด ้ก็จะทาํให้
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มนุษยมี์ทศัคติต่อส่ิงนั้นๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง นอกจากน้ีการท่ีมนุษยเ์ราเกิดขดัแยง้ในใจ
เก่ียวกบัของ 2 ส่ิง เราจะตอ้งพยายามทาํให้ส่ิงหน่ึงเป็นเคร่ืองล่อใจ ท่ีมีคุณค่าสูงกว่าให้ได ้เพื่อทาํ
การเปล่ียนแปลงความรู้สึก และทศันคติไปในแนวทางท่ีจะมีผลให้ความขดัแยง้สามารถท่ีจะทุเลา
ลงได ้

5)  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) เป็นทฤษฎีท่ีมี
ความเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้ และการท่ี
บุคคลจะทาํการแสดง หรือกระทาํพฤติกรรมเดิม หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่
กบัผลสืบเน่ืองจากการกระทาํพฤติกรรมนั้นๆ ถา้ผลของการกระทาํมีแนวไปในทางท่ีดี พฤติกรรม
นั้ นก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนอีก แต่ถ้าหากว่าผลของการกระทํานั้ นเป็นไปในแนวทางท่ีไม่ดี 
พฤติกรรมนั้นกมี็แนวโนม้ท่ีจะไม่เกิดข้ึนอีก 

6)  ทฤษฎีการมีส่วนร่วม  (Active Participation Theory) เป็นทฤษฎีท่ีมี
หลกัการสาํคญั คือ การทาํการเปล่ียนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมสามารถท่ีจะทาํไดโ้ดยการสร้าง
สถานการณ์ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มคนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7)  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior : TpB) ท่ี
ถูกนําเสนอโดย Icek Ajzen ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากหลายหลายงานของตนเองจน
ออกมาเป็นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  (Ajzen & Fishbein, 1975, 1980; Ajzen, 1985; Ajzen & 
Schifter, 1985; Ajzen & Madden, 1986; Ajzen, 1991; Ajzen & Beck, 1991; Ajzen & Driver, 
1991, 1992; Ajzen, 2002a, 2002b, 2005) ท่ีพฒันามาจากทฤษฎีการกระทาํด้วยเหตุผล (Reasoned 
Action Theory) ของ Ajzen & Fishbein (1975, 1980) ตั้งแต่ปี 1985 ดว้ยเหตุท่ีว่าทฤษฎีการกระทาํ
ดว้ยเหตุผลยงัมีขอ้จาํกดัในการทาํนายพฤติกรรมทางสังคมอ่ืนๆ ซ่ึงคนเหล่านั้นไม่สามารถท่ีจะ
ควบคุมพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความตั้งใจในการกระทาํของตวัเองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยความตั้งใจ
ในการกระทาํไดรั้บการสันนิษฐานว่าเป็นปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตวัคน 
ฉะนั้นแลว้ ความตั้งใจในการทาํพฤติกรรมจึงเป็นตวัท่ีจะทาํนายวา่พฤติกรรมจะเกิดข้ึนหรือไม่ สรุป
กคื็อ ยิง่คนเรายิง่มีความตั้งใจในการกระทาํนั้นๆ เพิ่มมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่พยายามท่ีจะทาํ หรือแสดง
พฤติกรรมมากข้ึนเท่านั้น (Ajzen & Fishbein, 1980) แต่ในความเป็นจริงแลว้ก็ไม่เสมอไปท่ีความ
ตั้งใจอย่างเดียวเสมอไปท่ีจะทาํให้คนแสดงหรือปฏิบติัพฤติกรรมออกมาได ้เพราะว่าการปฏิบติั
พฤติกรรมต่างๆใหบ้รรลุผลลุล่วงไปไดจ้าํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืน ท่ีไม่ใช่ปัจจยัดา้นการจูงใจอยู่
ดว้ยในระดบัหน่ึงทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ และโอกาส ตวัอย่างเช่น ทกัษะเวลา ความสามารถ เงิน และ
ความร่วมมือจากคนอ่ืนๆ เป็นตน้ โดยในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้น Ajzen ไดมี้การอธิบายว่า
การปฏิบติัพฤติกรรมต่างๆ ของคนนั้นจะถูกช้ีนําผ่านความเช่ือ 3 อย่างได้แก่ ความเช่ือเก่ียวกับ
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พฤติกรรมท่ีจะส่งผลต่อ ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) ความเช่ือต่อ
บรรทดัฐานท่ีจะส่งผลต่อการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติั (Subjective Norm) และ
ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมท่ีจะส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ทั้งน้ีทฤษฎียงัเสนอตวัแปร การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived 
Behavioral Control) ในการเป็นตัวกําหนดความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรม และ
ตวักาํหนดพฤติกรรม ซ่ึงจากงานวิจยัแบบ Empirically (เชิงประจกัษ)์ ในหลายๆเร่ืองแสดงให้เห็น
วา่การวดัหรือประเมินการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจะสามารถคาดการณ์ถึงความ
ตั้งใจในการกระทาํพฤติกรรมไดดี้กว่าการวดัจากทศันคติต่อพฤติกรรม และการคลอ้ยตามบรรทดั
ฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบัติ (Ajzen & Schifter, 1985; Ajzen & Madden, 1986; Netemeyer, Burton 
& Johnston, 1991; Gärling & Fujii, 2002) แล ะ ล่ า สุ ด ใน ปี  2002 จ าก ง าน ขอ ง  Ajzen เ ร่ื อ ง 
“Behavioral Intervention Based on the Theory of Planned Behavior” (อ้างถึงใน  ฐิติพัฒน์  พิชญ
ธาดาพงศ,์ 2548) ไดอ้ธิบายถึง การเพิ่มตวัแปร ความสามารถของการควบคุมพฤติกรรมท่ีมีอยู่จริง 
(Actual Behavioral Control) ว่าเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และพฤติกรรมโดยตรง โดยไม่ผา่นความตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรม โดย Ajzen กล่าว
วา่ บุคคลท่ีรับรู้วา่ตวัเองสามารถท่ีจะควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ไดสู้งยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะมีความตั้งใจ
ในการปฏิบติัพฤติกรรมนั้นๆ สูงตามไปดว้ย และยอ่มจะส่งผลใหบุ้คคลมีความอดทน พยายาม และ
พากเพียรในการแสดงพฤติกรรมนั้นสูงเช่นกนั สรุปแลว้ความสาํเร็จของการทาํพฤติกรรมจะข้ึนอยู่
กับความตั้งใจในการทาํพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และระดับ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีมีอยูจ่ริง ตามท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้น้ี ซ่ึงจากสาเหตุน้ีเอง 
ทาํให้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen ในปี 2002 มีความแตกต่างกบัทฤษฎีการกระทาํดว้ย
เหตุผลท่ี Ajzen ไดคิ้ดร่วมกบั Fishbein ในปี 1975 ทาํใหท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีความเหมาะสม
ท่ีจะอธิบายและทาํนายพฤติกรรมท่ีไม่สามารถทาํความตอ้งการไดส้มบูรณ์มากกวา่ (Ajzen, 1991) 

(1)  โครงสร้างกรอบความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนโดย Ajzen 
โครงสร้างกรอบความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory 

of Planned Behavior : TpB) จ าก งาน ขอ ง  Ajzen เ ร่ื อ ง  “Behavioral Intervention Based on the 
Theory of Planned Behavior” (อา้งถึงใน ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ์, 2548) ท่ีไดก้ล่าวถึงการปฏิบติั
พฤติกรรมของคนเราวา่จะเกิดจากการบ่งช้ีโดยความเช่ือ 3 ประการ คือ ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม 
(Behavioral Beliefs) ความเช่ือเก่ียวกับบรรทัดฐาน (Normative Beliefs) และความเช่ือเก่ียวกับ
ความสามารถในการควบคุม (Control Belief) ซ่ึงจากภาพท่ี 2.3 เม่ือวิเคราะห์แลว้จะทาํให้ไดท้ราบ
ถึงความเช่ือแต่ละตวัท่ีส่งผลถึงตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 
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ก)  ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรมจะส่งผลต่อทศันคติต่อพฤติกรรม 
(Attitude Toward the Behavior) 

ข)  ความเช่ือเก่ียวกับบรรทัดฐานท่ีจะส่งผลต่อการคล้อยตาม
บรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรม (Subjective Norm) 

ค)  ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมท่ีจะส่งผลต่อการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 

และเม่ือนาํผลคูณระหว่างทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามบรรทดั
ฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติั และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มาบวกกนัก็จะทาํ
ให้สามารถท่ีจะคาดการณ์ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัพฤติกรรม (Intention) จากภาพท่ี 2.3 ดา้นล่างและ
รายละเอียดตามท่ีไดว้ิเคราะห์ไวข้า้งตน้ทาํให้สามารถสรุปไดว้่า หากบุคคลมีทศันคติไปในทางท่ีดี
ต่อการปฏิบติัพฤติกรรม มีบรรทดัฐานหรือแบบอย่างท่ีมีความสาํคญั และมีอิทธิพลต่อตวัเขา และ
เขารับรู้ไดว้่าตวัเองมีความสามารถท่ีจะควบคุมพฤติกรรมไดสู้ง บุคคลก็จะแสดงถึงความตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้ นๆ สูงตามไปด้วย และในท้ายท่ีสุดถา้หากว่าบุคคลมีความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมอยา่งแทจ้ริง (Actual Behavioral Control) อยา่งมากแลว้ก็จะยิ่งมีความตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบติัพฤติกรรมมากข้ึนเม่ือมีโอกาสเพิ่มข้ึน ความตั้งใจในการปฏิบติัน้ีไดรั้บการตั้งสมมติฐานว่า
เป็นเง่ือนไขสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติัพฤติกรรมของคนอยา่งทนัทีทนัใดอธิบายไดด้งัภาพท่ี 2.3 

 

 
ภาพที ่2.3  โครงสร้างกรอบความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  
แหล่งทีม่า:  Ajzen, 2002a. 
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(2)  ตัวแปรจากกรอบความคิดตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ 
Ajzen 

เม่ือพิจารณาในภาพท่ี 2.3 จากงงานของ Ajzen (2002a) และ ฐิติพฒัน์ 
พิชญธาดาพงศ ์(2548) จะทาํให้สามารถทราบถึงปัจจยัตวัแปรต่างๆ ท่ีสําคญัในทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนดงัน้ี 

ก)  ความเช่ือเก่ียวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ความเช่ือ
เก่ียวกบัพฤติกรรมน้ีจะมีความเก่ียวโยงกบัพฤติกรรมของแต่ละคนท่ีตั้งความหวงัจากผลลพัธ์ของ
การปฏิบติัของพฤติกรรมนั้นๆ โดยความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรมนั้นเป็นความเช่ือของแต่ละคนท่ี
ไดรั้บอิทธิพลมาจากความรู้สึกนึกคิดส่วนตวั ท่ีเช่ือว่าหากปฏิบติัพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดจ้ะไดผ้ล
ของการปฏิบติัไปในทางท่ีดี บุคคลก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติต่อพฤติกรรมนั้นดีตามไปดว้ย แต่
ในทางกลบักนัถา้หากว่าบุคคลมีความเช่ือว่าถา้ปฏิบติัพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดผ้ลของการปฏิบติัไป
ในทางท่ีไม่ดีแลว้ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมนั้ นๆ ก็มีแนวโน้มท่ีจะไม่ดีตามไปด้วย ยกตวัอย่าง
ดงัต่อไปน้ี ถา้บุคคลมีความเช่ือว่าถา้เขาทาํการแบ่งปันทกัษะและประสบการณ์เก่ียวกบัเทคนิคใน
การใหบ้ริการและการแกปั้ญหาจากขอ้ผดิพลาดของการบริการใหก้บัเพื่อนร่วมงานแลว้เขาจะไดรั้บ
การช่ืนชมและยกย่องจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหนา้ว่าเขาเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้เช่ียวชาญดา้น
การบริการท่ียอดเยี่ยมในธุรกิจโรงแรม เขาก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ เป็น
ตน้ ทาํให้สามารถสรุปไดว้่า ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรมน้ีจะเป็นตวักาํหนดทศันคติต่อพฤติกรรม
ของคน (Attitude toward the Behavior) 

ข)  ทัศนคติต่อพฤติกรรม  (Attitude toward the Behavior: ATB) 
ทศันคติต่อพฤติกรรมเป็นระดบัของความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดในตวับุคคลในทางบวกและลบ
ต่อการปฏิบติันั้นๆ ซ่ึงหากคนเรามีทศันคติในทางบวกหรือลบต่อการปฏิบติัพฤติกรรมนั้นมาก
เท่าไหร่ ความตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรมก็มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทศันคติมาก
เท่านั้น 

ค)  ความเช่ือเก่ียวกับบรรทัดฐาน (Normative Beliefs) ความเช่ือ
เก่ียวกบับรรทดัฐาน เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าบรรทดัฐาน หรือแบบอยา่ง (Idol)ท่ีสาํคญักบัเขานั้น 
ตอ้งการหรือคาดหวงัต่อตวัเขาใหป้ฏิบติัการกระทาํนั้นๆ บรรทดัฐาน หรือแบบอยา่ง (Idol) ท่ีสาํคญั
ท่ีจะทาํใหบุ้คคลนั้นเกิดการปฏิบติัพฤติกรรม ไดแ้ก่ บุคคลในครอบครัว ครูและอาจารย ์หวัหนา้งาน
และเพ่ือนร่วมงาน บุคคลท่ีเป็นท่ีเคารพนับถือ เป็นตน้ ทั้งน้ี บรรทดัฐาน หรือแบบอย่าง (Idol) ท่ี
สําคญัๆ ในแต่ละเร่ืองนั้นจะข้ึนอยู่กบักลุ่มประชากรหรือกลุ่มตวัย่างและตวัพฤติกรรมศึกษา ซ่ึง
ความเช่ือเก่ียวกบับรรทดัฐานนั้นจะเป็นตวักาํหนดการคลอ้ยตามตามบรรทดัฐานท่ีจะนาํไปสู่การ
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ปฏิบติัพฤติกรรม ตวัอย่างเช่น ชินเช่ือว่าหัวหน้างานท่ีเขาเคารพและศรัทธาตอ้งการให้เขาทาํการ
แชร์ประสบการณ์การจากการทาํงานดา้นการบริการ เป็นตน้ 

ง)  การคลอ้ยตามบรรทัดฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบัติ (Subjective 
Norm: SN) เป็นการรับรู้ของคนๆหน่ึงว่าบุคคลอ่ืนๆหรือสังคมรอบขา้งท่ีมีความสาํคญั มีอิทธิพล มี
ความดึงดูดต่อเขาท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัพฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงอิทธิพลท่ีมีต่อการปฏิบติันั้นจะมาก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความสาํคญัในบรรทดัฐาน หรือแบบอยา่ง (Idol) ของบุคคลนั้น เช่น คุณครูหรือ
อาจารยอ์าจมีความสาํคญัหรืออิทธิพลต่อการให้บุคคลปฏิบติัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่า
เพื่อนร่วมงาน  เป็นต้น  การเกิดตัวแปรน้ีมาจากความเช่ือ  คือ  ถ้าบุคคลได้รับรู้ว่าบุคคลท่ีมี
ความสําคญัต่อเขา แบบอย่าง หรือบรรทดัฐานปฏิบติัพฤติกรรมนั้นๆหรือตอ้งการท่ีจะให้บุคคล
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมนั้ น บุคคลก็ย่อมจะมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติตามด้วย ซ่ึงในทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนแลว้ การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัน้ีจะส่งผลต่อเจตนาในการ
ปฏิบติัพฤติกรรมและนาํไปสู่การปฏิบติัพฤติกรรม 

จ)  ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม (Control Belief) 
ความเช่ือเก่ียวกบัการควบคุมการปฏิบติัพฤติกรรมจะเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ของคนว่ามีปัจจยัต่างๆ ท่ี
เพียงพอหรือไม่ท่ีจะส่งเสริมหรือขดัขวางในการทาํพฤติกรรมนั้นๆ ตวัอยา่งเช่น การท่ีบุคคลมีความ
เช่ือว่าหากเขามีการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้เขาจะสามารถปฏิบติัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ได้
ผ่านการส่งเสริมจากหัวหน้างานในการอาํนวยความสะดวกต่อเขาท่ีทาํการแบ่งปันความรู้ หรือ
ในทางกลบักนัหากว่าเขามีความเช่ือท่ีวา่องคก์รจะไม่ทาํการส่งเสริมหรืออาํนวยความสะดวกกบัเขา
ท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้แลว้ เขาก็จะไม่แสดงหรือปฏิบติัพฤติกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
ซ่ึงจากตวัอยา่งจะเห็นไดว้่า การไดรั้บการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกจากหัวหนา้งานจะเป็น
ตวัปัจจยัส่งเสริม ส่วนการท่ีองคก์รไม่ทาํการส่งเสริมหรืออาํนวยความสะดวกกบัเขาจะเป็นตวัปัจจยั
ท่ีขดัขวาง 

ฉ)  การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม(Perceived 
Behavioral Control : PBC) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม คือ การรับรู้ของคนว่า  
ยาก – ง่าย หรือการรับรู้ของบุคคลว่ามีความสามารถเพียงพอหรือไม่ท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุมการ
แสดงพฤติกรรมได ้ทั้งน้ีการท่ีบุคคลจะตดัสินใจปฏิบติัพฤติกรรมหรือไม่ปฏิบติัพฤติกรรมใดนั้น
ตอ้งเช่ือว่าตวัเองมีความสามารถท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุมการแสดงพฤติกรรมนั้นไดแ้ละจะประสบ
ผลสาํเร็จ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนั้น มีความสอดกบั
แนวคิดเร่ืองการรับรู้ความสามารถของตวัเอง (Self Efficacy) ของ Albert Bandura (Bandura, 1986, 
1989, 1994; Wood & Bandura, 1989) เพียงแต่ต่างกนัตรงท่ีการรับรู้ความสามารถของตวัเองนั้นจะ
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เน้นปัจจัยภายใน  (Internal Factors) ของบุคคล แต่ทางการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมนั้นจะเนน้ไปท่ีปัจจยัภายใน (ขอ้มูล ทกัษะ ความสามารถ) และปัจจยัภายนอก (External) 
(โอกาส เงิน การข้ึนกบัผูอ่ื้น และทรัพยากร) โดยท่ีบุคคลจะทาํการตดัสินใจปฏิบติัพฤติกรรมนั้นก็
ต่อเม่ือบุคคลเหล่านั้นจะตอ้งเช่ือว่าเขามีความสามารถและทกัษะท่ีจะควบคุมพฤติกรรมนั้นๆ ได ้
และเม่ือปฏิบติัแลว้มีโอกาสท่ีจะประสบผลสาํเร็จสูง โดยส่ิงเหล่าน้ีจะสะทอ้นถึงความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมอย่างแทจ้ริง (Actual Behavioral Control) จากท่ี Ajzen กล่าวสรุปไวว้่าการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมน้ีจะเป็นตัวแปรร่วมกับความตั้ งใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรม (Intention) ท่ีใชใ้นการคาดการณ์พฤติกรรม (Predicting Behavior) 

ช)  ความตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรม (Intention) ความตั้งใจใน
การปฏิบติัพฤติกรรมน้ี จะเป็นตวัท่ีแสดงให้ไดเ้ห็นถึงการรับรู้ของคนในความพร้อมของพวกเขาท่ี
จะแสดงหรือปฏิบติัพฤติกรรม ซ่ึงความตั้งใจหรือเจตนาในการแสดงหรือปฏิบติัพฤติกรรมน้ี จะ
เป็นตวักาํหนดสาํคญัท่ีจะส่งผลไปยงัการปฏิบติัพฤติกรรมของบุคคล ทั้งน้ีความตั้งใจในการปฏิบติั
พฤติกรรมน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัตวัแปร 3 ตวัคือ ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the 
Behavior: ATB) การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติั (Subjective Norm: SN) และการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control : RBC) โดยตวัแปร 3 
ตัวน้ีถือว่าเป็นตัวแปรทาํนาย (Predictor Variable) ท่ีจะทาํนายความตั้ งใจหรือเจตนาในการทาํ
พฤติกรรมไดม้ากหรือนอ้ยเท่าใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความสาํคญัและนํ้ าหนกัของตวัทาํนาย และรวม
ไปถึงกลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษาและความสนใจของกลุ่มตวัอย่างอีกเช่นเดียวกนั แต่อย่างไรก็
ตามการวดัความตั้งใจเพื่อนาํมาใชใ้นการทาํนายการปฏิบติัพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ไม่สามารถทาํ
ไดเ้สมอไป 100 % เหตุดว้ยว่าความตั้งใจนั้นสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดอ้ยูต่ลอดเวลา ซ่ึงตวัแปรท่ี
สามารถมีผลต่อความตั้งใจมีอยูห่ลายตวัดว้ยกนั เช่น ความตั้งใจภายใตเ้ง่ือนไข ช่วงเวลาในการวดั
เจตนากบัการวดัพฤติกรรม ความตั้งใจของกลุ่มคน และตวัแปรอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งความตั้งใจและพฤติกรรม เช่น ประสบการณ์ตรง การเคยเห็นผูอ่ื้นปฏิบติัพฤติกรรมนั้น การ
มีทกัษะในการปฏิบติัพฤติกรรม และการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เป็นตน้ (Francis et al., 2004) 

ซ)  ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอย่างแทจ้ริง (Actual 
Behavioral Control) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอย่างแทจ้ริงคือ ขอ้จาํกดัของคนใน
ทกัษะ ความสามารถ ความถนดัเฉพาะ ทรัพยากร และความพร้อมดา้นอ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีก่อนท่ีจะปฏิบติั
พฤติกรรมและจาํเป็นตอ้งมีในการปฏิบติัพฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงการประสบผลสําเร็จในการปฏิบติั
พฤติกรรมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความตั้งใจอย่างเดียวหากแต่ยงัข้ึนอยู่กบัระดบัของความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมท่ีเพียงพอดว้ย สรุปคือคนเราจะตอ้งรับรู้ถึงความสารถของการปฏิบติัพฤติกรรม
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ของตวัเองท่ีถูกตอ้งดว้ย ทั้งน้ีการรับรู้ความสามารถในการปฏิบติัพฤติกรรมก็ยงันาํไปสู่การเป็น
ตวัแทนของการควบคุมการอยา่งแทจ้ริงและสามารถท่ีจะใชท้าํนายพฤติกรรมอีกดว้ย 

ฌ)  พฤติกรรม (Behavior) คือการปฏิบติัหรือการแสดงออกของตวั
บุคคลท่ีออกมา โดยสามารถท่ีจะสังเกตเห็นไดจ้ากสภาพการณ์และเป้าหมายท่ีไดถู้กวางไว ้โดยการ
สังเกตพฤติกรรมตวัคนท่ีเป็นรายบุคคลหรือปัจเจกบุคคลทาํไดโ้ดยการรวบรวมผลของการปฏิบติั
ผ่านสถานการณ์ และเวลาในการปฏิบติัพฤติกรรมนั้นหลายคร้ัง หลากหลายช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
พอท่ีจะนาํมาเป็นตวัแทนในการวดัพฤติกรรมได ้ซ่ึงตามแนวคิดของทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนแลว้ 
พฤติกรรมจะเกิดจากการทําหน้าท่ีท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความตั้ งใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมและการรับรู้ความสามารในการปฏิบติัพฤติกรรม โดยตามแนวคิดน้ี การรับรู้ความสารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมจะถูกคาดหวงัว่าจะเป็นตวัส่ือกลางท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการทาํ
พฤติกรรม  แนวความ คิด น้ี อ้างอิ งจาก  เร่ือง  Moderators of Perceived Behavioral Control’s 
Productiveness in The Theory of Planned Behavior ของ Notani ในปี  1998 (อ้างถึงใน  ฐิติพัฒน์ 
พิชญธาดาพงศ์, 2548) ได้มีการยกตัวอย่างแนวความคิดน้ี เช่น การมีความตั้ งใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมท่ีช่ืนชอบนั้นกาํเนิดข้ึนเม่ือคนเราไดรั้บรู้ว่าตวัเองมีความสามารถท่ีจะควบคุมพฤติกรรม
นั้นๆ ได ้โดยในทางปฏิบติัแลว้นั้นความตั้งใจและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมมกัจะถูกพบ
บ่อยๆ เม่ืออิทธิพลนั้นมีความเขม้ขน้ หนักหนักแน่นเพียงพอต่อการปฏิบติั แต่ก็จะไม่มีความต่าง
มากเท่าใดนกัในเหตุการณ์ปกติทัว่ๆ ไป เช่น การมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งบุคคล เป็นตน้ 

(3)  การวดัและการประเมินเพื่อใหเ้ขา้ถึงความเช่ือของแต่ละคน 
การทบทวนวรรณกรรม  เร่ืองของการวัดและการประเมินเพื่อให้

งานวิจยัสามารถท่ีจะเขา้ถึงความเช่ือของแต่ละคนผา่นงานของ Ajzen (1991, 2002b) และ ฐิติพฒัน์ 
พิชญธาดาพงศ์ (2548) ทาํให้สามารถท่ีจะสรุปเก่ียวกบัหัวขอ้น้ีไดว้่า ทศันคติต่อพฤติกรรม การ
คลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติั และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
สันนิษฐานไดว้่าอยู่บนฐานของกลุ่มความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรมเดียวกนั ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีสร้าง
ข้ึนมาก็ควรท่ีจะวดัถึงความเช่ือนั้นดว้ย ซ่ึงตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผูว้ิจยัควรท่ีจะ
ศึกษานาํร่องเพ่ือหาความเด่นชดัในการปฏิบติัพฤติกรรมของคนก่อน ทั้งน้ีความเช่ือเด่นชดัจะทาํให้
เราสามารถท่ีจะเขา้ถึงประสบการณ์และความทรงจาํต่างๆของแต่ละคนไดดี้ยิง่ข้ึน โดยในการศึกษา
นาํร่องนั้นทางผูว้ิจยัเองตอ้งทาํการระบุถึงพฤติกรรม บรรทดัฐานหรือแบบอยา่ง และความรับรู้ต่อ
การควบคุมต่อพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะศึกษาอยา่งชดัเจน ซ่ึงผลจากการศึกษานาํร่องจะเป็นกรอบตวั
แบบท่ีจะเป็นแนวในการสร้างแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ต่อไป ทั้งน้ีแบบสอบถามท่ีจะนาํมาใชใ้น
งานวิจยันั้น ผูว้ิจยัเองควรท่ีจะสร้างโดยใชว้ิธีการวดัทศันคติต่อพฤติกรรมทางตรง วิธีการวดัการ
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คล้อยตามบรรทัดฐานท่ีทําให้เกิดการปฏิบัติทางตรง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมทางตรง ความตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรม และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง ต่อมาเม่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แล้วผูว้ิจัยต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ “การ
วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)” เพื่อหาสัมประสิทธ์ิถดถอย
มาตรฐานของทศันคติ การคลอ้ยตามบรรทดัฐาน และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม ในการ
นาํมาใชท้าํนายความตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรม และหาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานของความ
ตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเพื่อทาํการทาํนาย
พฤติกรรมของบุคคล 

2.3.1.6  สรุป 
การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัทศันคติ ในประเด็นของการนาํไปสู่การ

เกิดพฤติกรรม จะเห็นว่า การแสดงทศันคติท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลจะมี 3 ลกัษณะดงัน้ี ทศันคติทางบวก 
ทางลบ และไม่เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงทศัคตินั้นมีหน้าท่ีท่ีสําคญัก็เพื่อ 1) ใชใ้นการ
ปรับตวั 2) เป็นการป้องกนัตนเอง 3) เป็นการแสดงออกทางค่านิยม และ4) ให้ก่อเกิดความรู้ โดย
ทศันคติ จะประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบดว้ยกนัคือ องคป์ระกอบดา้นความรู้หรือความเขา้ใจ 
องคป์ระกอบดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมหรือการปฏิบติั ซ่ึงทั้งสาม
ส่วนน้ี ถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญัอย่างมากท่ีเขา้ไปมีบทบาทในการเป็นฐานแนวคิด
ของแต่ละทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ โดยสามารถทาํการวิเคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 2.4 

 
ตารางที่ 2.4  แสดงการวิเคราะห์ความเก่ียวโยงขององคป์ระกอบของทศันคติกบัทฤษฎีทางทศันคติ

ท่ีนาํไปสู่การเกิดพฤติกรรม 
 

ทฤษฎทีางทศันคติทีนํ่าไปสู่การเกดิพฤติกรรม องค์ประกอบทางทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัทฤษฎ ี

ทฤษฎคีวามขัดแย้งทางความคดิ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดขององคป์ระกอบดา้น
อารมณ์หรือความรู้สึก 

ทฤษฎคีวามสอดคล้องทางความคดิ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดขององคป์ระกอบดา้น
ความรู้ หรือความเขา้ใจ และด้านพฤติกรรม
หรือการปฏิบติั 

ทฤษฎเีคร่ืองล่อใจ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดขององคป์ระกอบดา้น
อารมณ์หรือความรู้สึก 

 



46 

ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 
ทฤษฎทีางทศันคติทีนํ่าไปสู่การเกดิพฤติกรรม องค์ประกอบทางทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัทฤษฎ ี

ทฤษฎกีารวางเงือนไขและแรงเสริม(มี3 แบบ) 
- แบบความเกีย่วโยงกนั 
- แบบให้แรงเสริม 
- แบบการเลยีนแบบ 

ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดขององคป์ระกอบดา้น
ความรู้หรือความเขา้ใจ (แบบใหแ้รงเสริม และ
แบบ ก าร เลี ยน แบบ )  ด้ าน อ ารม ณ์ ห รือ
ความ รู้ สึก  (แบบให้ แรงเส ริม ) และด้าน
พฤติกรรมหรือการปฏิบติั (แบบความเก่ียวโยง
กนั) 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดขององคป์ระกอบดา้น
พฤติกรรมหรือการปฏิบติั 

ทฤษฎกีารมีส่วนร่วม ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดขององคป์ระกอบดา้น
ความรู้หรือความเขา้ใจ 

ทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดขององคป์ระกอบดา้น
ความรู้หรือความเข้าใจ (ความเช่ือเก่ียวกับ
บรรทดัฐานสู่ การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํ
ให้เกิดการปฏิบติั ก่อให้เกิดพฤติกรรม) ด้าน
อารมณ์หรือความรู้สึก  (ความเช่ือเก่ียวกับ
พฤติกรรมสู่ ทศันคติต่อพฤติกรรม ก่อให้เกิด
พฤติกรรม) และดา้นพฤติกรรมหรือการปฏิบติั
(ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม 
สู่ ก าร รับ รู้ความสามารถในการควบ คุม
พฤติกรรม ก่อใหเ้กิดพฤติกรรม)  

 
โดยในหวัขอ้ถดัไปของการทบทวนวรรณกรรมจะเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิด

เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับแนวคิดท่ีทัศนคติเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญของการ
ก่อกาํเนิดพฤติกรรมของมนุษย ์
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2.3.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการศึกษาพฤติกรรม 
2.3.2.1  ความหมายของพฤติกรรม 
ความหมายของพฤติกรรมนั้นไดมี้ผูท่ี้ให้ความหมายไวม้ากมายหลากหลายท่าน ซ่ึง

แต่ละท่านไดใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งน่าสนใจในการนาํมาใชศึ้กษาในบริบทของงานวิจยัเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อใหเ้กิดพฤติกรรม ดงัน้ี 

Wade & Tavris, 1999 (อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย กศ.บป. ขอนแก่น รุ่นท่ี 
22, 2550) ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ เป็นการกระทาํของมนุษยเ์ราท่ีสงัเกตได ้

Zimbardo & Gerrig, 1999 (อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย กศ.บป. ขอนแก่น รุ่น
ท่ี 22, 2550) ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมไวว้่า เป็นการกระทาํของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีสามารถสงัเกตได ้

Lajey, 2001 (อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย กศ.บป. ขอนแก่น รุ่นท่ี 22, 2550) 
ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมไวว้่า เป็นการประพฤติปฏิบติัของบุคคลท่ีสามารถสังเกตเห็น
ได ้

ลินดา เพง่สุวรรณ (2550) ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ เป็นการกระทาํ 
หรือการตอบสนองของบุคคลต่อสถานการณ์หน่ึง ทั้งโดยท่ีรู้ตวั และไม่รู้ตวั ซ่ึงการกระทาํนั้นๆ ไม่
จาํเป็นวา่จะตอ้งมีบุคคลอ่ืนๆ สงัเกตเห็นกต็าม 

จากการให้ความหมายของพฤติกรรมสามารถสรุปไดว้่า พฤติกรรม หมายถึง การ
กระทาํส่ิงต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตทั้งท่ีรู้สึกตวั หรือไม่รู้สึกตวั ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง และไม่
สามารถสงัเกตได ้

2.3.2.2  การเกิดพฤติกรรม 
ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526 (อา้งถึงใน ลินดา เพ่งสุวรรณ, 2550) ไดก้ล่าวถึงความเช่ือ

ของนักจิตวิทยาว่าพฤติกรรมเป็นผลอันเน่ืองมาจากการทาํปฏิกิริยาของมนุษย  ์หรืออินทรีกับ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยสามารถเขียนเป็นสญัลกัษณ์ไดด้งัน้ี 

B = f [P,E] 
B = พฤติกรรม 
f = ผลท่ีเกิดจากปฏิกิริยา 
P = มนุษย ์
E = ส่ิงแวดลอ้ม 

จากสัญลกัษณ์ขง้ตน้จะพบว่าพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัส่วนใหญ่มกัจะเป็น
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการกระตุน้ท่ีเรียกว่า พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจ (Motivate Behavior) โดยมีลาํดบัข้ึน
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ของพฤติกรรม คือ เม่ือมีส่ิงเร้าเกิดข้ึนก็จะก่อให้เกิดความตอ้งการนั้น และเม่ือก่อเกิดความตอ้งการ
แล้วก็จะพยายามเสาะหาทางท่ีจะตอบสนองความต้องการ เม่ือได้รับการสนองตอบต่อความ
ตอ้งการ หรือไม่ได้รับการสนองตอบต่อความตอ้งการ ก็จะมีการแสดงอาการออกมา คือ พอใจ 
หรือไม่พอใจ ถา้เกิดความพอใจแลว้ความตอ้งการในส่ิงๆ นั้นก็จะลดลง แต่หากเกิดความไม่พอใจ
แลว้ จากการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองก็จะยงัคงเกิดความตอ้งการนั้นอยู ่แรงขบัของความตอ้งการก็
จะไม่ลดลง ทั้งน้ีได้มีการทาํการแบ่งลาํดับการเกิดของพฤติกรรมในด้านการปฏิบติัไว ้5 ลาํดับ
ดงัต่อไปน้ี 

1)  การเลียนแบบ 
2)  การลงมือทาํตามแบบได ้
3)  การมีความถูกตอ้งเท่ียงตรง 
4)  การกระทาํต่อเน่ืองประสานกนั 
5)  การกระทาํท่ีเคยชินท่ีเป็นดา้นหน่ึงของมนุษย ์และเป็นไปตามธรรมชาติ 

โดยพฤติกรรมการปฏิบติันั้นจะสามารถแสดงออกอย่างสังเกตไดใ้นสถานการณ์
หน่ึง แต่ถา้หากไม่เกิดการปฏิบติัแลว้กส็ามารถท่ีจะคาดคะเนไดว้า่จะทาํการปฏิบติัในโอกาสถดัไป 

2.3.2.3  องคป์ระกอบของพฤติกรรม 
ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526 (อา้งถึงใน ลินดา เพง่สุวรรณ, 2550) ไดก้ล่าวถึงการศึกษา

ในองคป์ระกอบของพฤติกรรม ท่ีพบวา่ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
1)  พฤติกรรมด้านองค์ความรู้ (Cognitive Domain) หรือพฤติกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเก่ียวกับสติปัญญา ซ่ึงในส่วนน้ีเป็นความสามารถด้านความรู้ การใช้ความคิด และ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา อันได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์  การ
สงัเคราะห์ และการประมวลผล 

2)  พฤติกรรมดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Domain) หรือพฤติกรรม
การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัจิตใจ ซ่ึงในส่วนน้ี จะพิจารณาในดา้นความสนใจ ความรู้สึก ท่าทีความชอบใน
การให้คุณค่า หรือปรับปรุงค่านิยมท่ียดึถือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของคนแต่ละบุคคล โดย
การวางแนวทางการปฏิบติั และแสดงลกัษณะท่ีจะปฏิบติัตามแนวทางท่ีบุคคลนั้นกาํหนดข้ึน 

3)  พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain) หรือพฤติกรรมการ
เรียนรู้ท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และชาํนาญ โดยเป็นการ
ปฏิบติัท่ีแสดงออกในสถานการณ์หน่ึง หรือเป็นพฤติกรรมท่ีคาดคะเนวา่ อาจปฏิบติัในโอกาสต่อไป 
เป็นพฤติกรรมขั้นสุดท้ายท่ีจะเกิดข้ึนโดยอาศัยพฤติกรรมด้านองค์ความรู้ และด้านอารมณ์ 
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ความรู้สึกเป็นพื้นฐาน ซ่ึงสามารถท่ีจะทาํการประเมินผลง่าย แต่กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม
นั้นตอ้งอาศยัระยะเวลา 

2.3.2.4  ประเภทของพฤติกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย กศ.บป. ขอนแก่น รุ่นท่ี 22 (2550) และ ลินดา เพ่งสุวรรณ 

(2550) กล่าวถึงประเภทของพฤติกรรมวา่สามารถสรุปและแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท ดงัน้ี 
1)  พฤติกรรมเปิดเผย  หรือพฤติกรรมภายนอก  (Overt Behavior) คือ 

ปฏิกิริยาของมนุษยห์รือกิจกรรมของมนุษยท่ี์ปรากฏออกมาให้ผูอ่ื้นเห็น หรือสังเกตได ้ทั้งคาํพูด 
การปฏิบัติ ท่าทางต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การหัวเราะ การรับประทานอาหาร การปลูกต้นไม ้
พฤติกรรมภายนอกนั้นถือวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากของมนุษยเ์พราะเป็นปัจจยัท่ีจะใชร่้วมกบั
การดาํรงชีวิตร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม ซ่ึงพฤติกรรมแบบเปิดเผย หรือพฤติกรรมภายนอกน้ียงั
สามารถท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็นสองชนิด คือ พฤติกรรมท่ีสังเกตไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย และ
พฤติกรรมท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือ หรือการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ในการสงัเกต 

2)  พฤติกรรมปกปิด หรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ การ
กระทาํ หรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมนุษย ์ซ่ึงจะมีสมองทาํหนา้ท่ีในการรวบรวม และสั่งการ มี
ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม (การเตน้ของหัวใจ อตัราการทาํงานของคล่ืนสมอง นํ้ าตาลในกระแสเลือด หรือ
การบีบตวัของลาํไส้ เป็นตน้) และนามธรรม (ความคิด ความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ หรือค่านิยม 
เป็นตน้) โดยส่ิงเหล่าน้ีจะไม่สามารถสงัเกตเห็นได ้แต่เจา้ของพฤติกรรมจะสามารถรับรูปได ้

2.3.2.5  การศึกษาพฤติกรรม 
ลินดา เพ่งสุวรรณ (2550) ไดพ้ิจารณาถึงการศึกษาพฤติกรรม ว่าสามารถศึกษาได ้

2 วิธี คือ 
1)  การศึกษาพฤติกรรมทางตรงสามารถทาํได ้ดงัน้ีการสังเกตแบบให้ผู ้

ถูกสังเกตรู้ตวั (Direct Observation) ยกตวัอยา่งเช่น อาจารยท่ี์สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในชั้น
เรียน โดยบอกให้นกัศึกษาในชั้นเรียนไดท้ราบว่าอาจารยผ์ูส้อนจะทาํการสังเกตว่าใครทาํกิจกรรม
อะไรบ้างในชั้ นเรียน ซ่ึงการสังเกตพฤติกรรมในแบบน้ีอาจทําให้บางบุคคลอาจจะไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีแทจ้ริงออกมาไดแ้ละการสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observation) ในแบบน้ี
เป็นการท่ีผูส้ังเกตพฤติกรรมไม่ไดก้ระทาํส่ิงใดๆ ท่ีเป็นการรบกวนพฤติกรรมของผูถู้กสังเกต และ
เป็นไปในลกัษณะท่ีผูถู้กสงัเกตไม่ทราบวา่ตนเองถูกสาํรวจ หรือสงัเกตพฤติกรรม โดยการสงัเกตใน
แบบน้ีจะทาํให้ผูท่ี้ทาํการสังเกตพฤติกรรมไดพ้ฤติกรรมท่ีแทจ้ริงมาก และจะสามารถนาํผลการ
สังเกตพฤติกรรมท่ีได้ ไปอธิบายพฤติกรรมในสถานท่ี หรือสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกัน หรือ
เหมือนกนัได ้หากแต่การสังเกตแบบน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสังเกตท่ีค่อนขา้งมาก เพื่อจะทาํให้
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ได้พฤติกรรมท่ีต้องการ และการทาํการสังเกตจะตอ้งมีความต่อเน่ือง หลายคร้ัง ซ่ึงพฤติกรรม
บางอยา่งอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสงัเกตนานถึง 50 หรือ 100 ปีกเ็ป็นได ้

การสังเกตในรูปแบบทางตรงทั้งการสังเกตแบบให้ผูถู้กสังเกตรู้ตวั หรือ
แบบธรรมชาติก็ตาม ผูส้ังเกตจะตอ้งมีความละเอียดรอบคอบในการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และ
บนัทึกเม่ือไดพ้ฤติกรรมท่ีทาํการสังเกต นอกจากน้ีผูส้ังเกต หรือผูเ้ก็บขอ้มูลพฤติกรรมจะตอ้งไม่มอ
คติต่อผูถู้กสงัเกต ซ่ึงจะทาํใหผ้ลการศึกษามีความเท่ียงตรง และเช่ือถือได ้

2)  การศึกษาพฤติกรรมทางออ้มสามารถทาํไดห้ลากหลายวิธี ดงัน้ี 
(1)  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีซ่ึงผูศึ้กษาสามารถสอบถาม หรือซักถาม

ขอ้มูลจากบุคคล หรือว่ากลุ่มบุคคลผ่านการเผชิญหนา้กนัโดยตรง หรือ มีคนกลางทาํหนา้ท่ีในการ
สอบถามก็ได ้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล หรือทราบพฤติกรรมตามท่ีผูศึ้กษาตอ้งการ โดยการสัมภาษณ์
นั้นยงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท อยา่งแรก คือ การสัมภาษณ์โดยตรงทาํไดโ้ดยผูส้ัมภาษณ์จะ
ทาํการสอบถามผูถู้กสัมภาษณ์เป็นเร่ืองๆ ตามจุดมุง้หมายของการสัมภาษณ์ท่ีไดว้างไว ้และอยา่งท่ี
สอง คือ การสัมภาษณ์แบบทางออ้ม หรือไม่เป็นทางการ โดยการสัมภาษณ์แบบน้ีจะเป็นการ
สอบถามโดยท่ีผูถู้กสัมภาษณ์จะไม่ทราบว่าผูส้ัมภาษณ์ตอ้งการอะไร ผูส้ัมภาษณ์จะทาํการพูดคุยไป
เร่ือยๆ โดยจะสอดแทรกเร่ืองท่ีจะทาํการสัมภาษณ์เม่ือมีโอกาส ซ่ึงผูต้อบจะไม่รู้ตวัว่าเป็นส่ิงท่ีผู ้
สมัภาษณ์ตอ้งการเจาะจงเพ่ือท่ีจะทราบเก่ียวกบัพฤติกรรมดงักล่าว 

(2)  การใช้แบบสอบถาม  เป็นวิ ธีการท่ี เหมาะสมสําห รับการ
ทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง หรือประชากรท่ีมีจาํนวนมาก หรือสอบถามกบับุคคลท่ี
อยู่ห่างไกล อยู่กระจดักระจายมาก นอกจากน้ีการใชแ้บบสอบถามยงัเป็นวิธีการท่ีสามารถถามถึง
พฤติกรรมในอดีต หรือแนวโนม้ของพฤติกรรมในอนาคตไดอี้กดว้ย และขอ้ดีอีกประการหน่ึงของ
วิธีน้ีกคื็อ ผูต้อบแบบสอบถามสามารถท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีปกปิด หรือพฤติกรรม
ต่างๆ ท่ีไม่ยอมแสดงให้บุคคลอ่ืนทราบโดยวิธีอ่ืน ซ่ึงผูท้าํแบบสอบถามจะแน่ใจไดว้่าเร่ืองดงักล่าว
จะยงัถูกปกปิดเป็นความลบัจากบุคคลอ่ืน อีกทั้งการใชแ้บบสอบถามนั้นสามารถท่ีจะใชศึ้กษาใน
เวลาใดกไ็ด ้

(3)  การทดลอง  วิ ธี น้ี เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรม  โดยท่ีผู ้ถู ก
ทาํการศึกษาอยู่ในสภาพการท่ีถูกควบคุมตามท่ีผูศึ้กษาตอ้งการ โดยในเชิงวิทยาศาสตร์นั้น การ
ควบคุมจะทาํไดใ้นห้องทดลอง หากแต่ในการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มคน ชุมชน หรือ
องคก์รนั้นการควบคุมตวัแปรต่างๆนั้นมีความเป็นไปไดน้้อยมากท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลพฤติกรรมท่ี
แทจ้ริง เพราะขอ้มูลท่ีไดม้านั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีขีดจาํกดั ท่ีบางคร้ังอาจจะนาํไปใชใ้นสภาพความเป็น
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จริงไดไ้ม่เสมอไป หากแต่วิธีการทดลองน้ีจะมีประโยชน์อยา่งยิง่เม่ือนาํมาศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของบุคคลทางดา้นการแพทย ์

(4)  การทาํบนัทึก เป็นการศึกษาท่ีทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล 
ผา่นการบนัทึกพฤติกรรมของแต่ละบุคคลดว้ยตวัของเจา้ของพฤติกรรมเอง ซ่ึงไดแ้ก่ ทศันคติ ความ
เช่ือ ค่านิยม บุคลิกภาพ และประสบการณ์ 

2.3.2.5  เป้าหมาย และความสาํคญัของการศึกษาพฤติกรรม 
เป้าหมาย และความสําคญัของการศึกษาพฤติกรรมได้ถูกกล่าวถึง โดย Lahay, 

2001 (อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย กศ.บป. ขอนแก่น รุ่นท่ี 22, 2550) นกัจิตวิทยาท่ีไดเ้ลง็เห็น
ถึงเป้าหมายของศาสตร์ทางจิตวิทยาอนัเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมว่ามีเป้าหมายทั้งส้ิน 4 
ประการ คือ เพื่ออธิบายพฤติกรรม เขา้ใจพฤติกรรม คาดการณ์พฤติกรรม และควบคุมพฤติกรรม 

ซ่ึงจากคาํกล่าวของ Lahay น้ีสามารถทาํให้เห็นไดว้่าการเรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรม
นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตนเอง และสังคม เพราะช่วยให้ทราบ และสามารถบอกไดถึ้ง
สาเหตุท่ีมาของพฤติกรรม แลว้นาํความรู้ท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ให้เกิดความเขา้ใจในตวัเอง เขา้ใจ
ถึงบุคคลอ่ืน ช่วยคาดการณ์แนวโน้มของพฤติกรรม และได้แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรม
เพื่อท่ีจะดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยจากเป้าหมายของการศึกษาพฤติกรรมในขา้งตน้ หากทาํสาํเร็จลุล่วงไปไดก้็จะ
ก่อให้เกิดผลดีไม่ว่าจะต่อตวัผูท้าํการศึกษา ต่อบุคคล ชุมชน องคก์ร หรือสังคม ซ่ึงสามารถท่ีจะ
กล่าวถึงความสาํคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1)  การศึกษาพฤติกรรมจะช่วยให้ผูศึ้กษาเกิดความเขา้ใจในตนเอง จาก
การท่ีทาํการศึกษาในธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษยใ์นมุมมองต่างๆ จะช่วยให้ผูท่ี้ทาํการศึกษามี
ความเขา้ใจต่อตนเองไปด้วย จากความเขา้ใจในตนเองย่อมพาไปสู่การยอมรับตนเอง และได้
แนวทางในการปรับปรุงตนเอง พฒันาตนเอง และเลือกแนวทางการดาํเนินชีวิตท่ีมีความเหมาะสม
กบัตนเอง 

2)  การศึกษาพฤติกรรมจะช่วยให้ผูศึ้กษาเกิดความเขา้ใจในบุคคลอ่ืนๆ 
เพราะความรู้ดา้นพฤติกรรมอนัเป็นขอ้สรุปของการศึกษาพฤติกรรมในคนส่วนใหญ่ จะช่วยเป็น
แนวทางในการเขา้ใจบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดผูศึ้กษา หรือแมแ้ต่บุคคลอ่ืนๆ ใน
สังคมของผูท้าํการศึกษา ช่วยในการยอมรับถึงขอ้ดี และขอ้จาํกดัของกนัและกนั อนันาํไปสู่ความ
เขา้ใจ การมีสมัพนัธภาพท่ีดี และช่วยในการจดัวางตวับุคคลไดอ้ยา่งมีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

3)  การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมช่วยบรรเทาปัญหาสังคม อนัเน่ืองมาจาก
ปัญหาทางสังคมนั้นมีปัจจยัการเกิดอยู่หลากหลายประการ ซ่ึงปัจจยัสําคญัมากส่วนหน่ึงมาจาก
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ปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในสงัคมต่างๆ ซ่ึงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีไดจ้ากการศึกษาจะช่วยให้
ไดแ้นวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมต่อการปรับตวัตวั
บุคคล เป็นตน้ 

4)  การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมจะช่วยเสริมสร้างพฒันาคุณภาพชีวิต อนั
เน่ืองมาจากความเข้าใจในอิทธิพลของพันธุกรรม  และส่ิงแวดล้อมต่อพฤติกรรม  ช่วยให้ผู ้
ทาํการศึกษารู้จกัเลือกปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มอย่างเหมาะสม เพื่อพฒันาตนเองทั้ งทางกาย ทาง
อารมณ์ ทางสังคม ทางสติปัญญา ช่วยให้เขา้ใจธรรมชาติในตวัเอง และเขา้ใจในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซ่ึงเป็นแนวทางสู่การเสริมสร้าง หรือส่งเสริมการพฒันาตนเอง หรือบุคคลอ่ืนๆ ได้
อยา่งเหมาะสมต่อไป 

2.3.2.7  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 
ชยัพฤกษ ์อยัยะภาคย,์ 2541 (อา้งถึงใน ลินดา เพ่งสุวรรณ, 2550) ไดก้ล่าวเก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ของ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมวา่มีดว้ยกนัอยู ่4 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
1)  ความรู้ (K) ส่งผลใหเ้กิดทศันคติ (A) ซ่ึงนาํไปสู่การเกิดการปฏิบติั (P) 

 

2)  ความรู้ (K) และทศันคติ (A) มีผลสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยส่งผลให้
เกิดการปฏิบติั (P) ตามมา 

 
 
 

3)  ความรู้ (K) และทัศนคติ (A) ต่างก็ทําให้เกิดการปฏิบัติ (P) โดยท่ี
ความรู้ และทศันคติไม่จาํเป็นตอ้งมีความสมัพนัธ์กนั 

 
 
 

4)  ความรู้ (K) ทาํให้เกิดการปฏิบติั (P) ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมี
ทศันคติ (A) เป็นตวักลางท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัดา้นความรู้ฝ่ังทางออ้ม 
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2.3.2.8  สรุป 
การทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองของแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสามารถทาํให้เห็น

ไดถึ้งประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การเกิดพฤติกรรมไปจนถึงการไดเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและ
พฤติกรรม สามารถท่ีจะสรุปความเก่ียวโยงออกมาไดด้งัน้ี 

พฤติกรรมเป็นผลของปฏิกิริยาของมนุษยผ์นวกกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพฤติกรรมมี
สองประเภท คือ พฤติกรรมปกปิด (พฤติกรรมภายใน) กบั พฤติกรรมเปิดเผย (พฤติกรรมภายนอก) 
และสามองค์ประกอบ คือ พฤติกรรมด้านองค์ความรู้ พฤติกรรมด้านอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้ ง
พฤติกรรมด้านการปฏิบติั ซ่ึงพฤติกรรมด้านองค์ความรู้และการปฏิบติั ถือได้ว่าอยู่ในประเภท
พฤติกรรมเปิดเผย (พฤติกรรมภายนอก) และพฤติกรรมด้านอารมณ์ความรู้สึกถือได้ว่าอยู่ใน
ประเภทพฤติกรรมปกปิด (พฤติกรรมภายใน) รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมมีข้ึนเพื่อ อธิบาย เขา้ใจ 
คาดการณ์และควบคุมพฤติกรรม โดยการศึกษาพฤติกรรมสามารถท่ีจะทาํได ้2 วิธีดว้ยกนัคือ 1) 
การศึกษาทางตรงจากการสังเกต และ 2) การศึกษาทางออ้มผ่านการใช้เคร่ืองมือ โดยการศึกษา
ทางตรงจากการสังเกตจะใช้ในกรณีท่ีต้องการศึกษาพฤติกรรมประเภทพฤติกรรมเปิดเผย 
(พฤติกรรมภายนอก) และการศึกษาทางอ้อมผ่านการใช้เคร่ืองมือใช้ในกรณีท่ีต้องการศึกษา
พฤติกรรมประเภทพฤติกรรมปกปิด (พฤติกรรมภายใน)  

โดยจากการศึกษาในรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ทาํใหเ้ห็นขอ้เช่ือมโยงระหว่าง
องคป์ระกอบทางทศันคติ และองคป์ระกอบของพฤติกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ดงัภาพท่ี 2.4 

 

 
ภาพที ่2.4  ความสมัพนัธ์ของทศัน์คติและพฤติกรรม 

 
โดยภาพท่ี 2.4 จะแสดงถึงองคป์ระกอบของทศันคติดา้นความรู้หรือความเขา้ใจท่ี

จะมีความเช่ือมโยงต่อองคป์ระกอบของพฤติกรรมดา้นองคค์วามรู้และความรู้สึก องคป์ระกอบของ
ทศันคติดา้นอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีจะมีความเช่ือมโยงต่อองคป์ระกอบของพฤติกรรมดา้นอารมณ์

องค์ประกอบของทศันคติ

องคป์ระกอบดา้นความรู้หรือความเขา้ใจ

องคป์ระกอบดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก

องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมหรือการปฏิบติั

องค์ประกอบของพฤติกรรม

พฤติกรรมดา้นองคค์วามรู้

พฤติกรรมดา้นอารมณ์ความรู้สึก

พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั



54 

ความรู้สึก และองคป์ระกอบของทศันคติดา้นพฤติกรรมหรือการปฏิบติัท่ีจะมีความเช่ือมโยงต่อ
องคป์ระกอบของพฤติกรรมดา้นการปฏิบติั  

รวมไปถึงในประเด็นสุดท้ายในหัวข้อเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ท่ีทศันคติจะนาํพาไปสู่การเกิด
พฤติกรรมเสมอไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบความสมัพนัธ์ใดกต็าม 

ฉะนั้นแลว้หากผูศึ้กษาตอ้งการชกัจูง หรือส่งเสริมบุคลากรในองคก์รใหแ้สดงออก 
หรือกระทาํพฤติกรรมท่ีองค์กรพึงประสงค์ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีองค์กรตอ้งการแลว้ ผูศึ้กษา
จะตอ้งพิจารณาไปยงัขอ้แนวทางในการสนับสนุนสภาวะความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร หรือ
แนวทางการส่งเสริมทศันคติ ท่ีสอดคลอ้งกับการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ ดังตารางท่ี 2.5 ท่ีเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงปัจจยัหรือขอ้บ่งช้ีทางทศันคติท่ีถูกนาํมาใชใ้นการหาความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การการแบ่งปันความรู้ในงานวิจยัต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.5  ปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

ตัวแปร 
ผู้แต่ง 

01 02 03 

ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ ์(2548)    
โชคชยั ป้ันเทศ (2550)    
รวงผึ้ง ทาชา้ง (2551)    

จารุวรรณ วิทยขจรไพบูลย ์(2552)    

Ryu, Ho & Han (2003)    
Lin & Lee (2004)    
Bock, Zmud, Kim & Lee (2005)    
Hopple & Orhun (2006)    
Cho, zheng  Li & Su (2007)    
รวม 9 9 8 

 
หมายเหตุ:  01 = ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้, 02 = ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐาน

ท่ีทําให้ เกิดการปฏิบัติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้, 03 = ทัศนคติการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหรือขอ้บ่งช้ีทางทศันคติ ท่ี
นาํไปสู่พฤติกรรมการการแบ่งปันความรู้ ในตารางท่ี 2.5 ทาํใหส้ามารถสงัเคราะห์ปัจจยัหรือตวับ่งช้ี
ทางทศันคติไดท้ั้งส้ิน 3 ปัจจยั คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ทศันคติการคลอ้ยตาม
บรรทัดฐานท่ีทําให้ เกิดการปฏิบัติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และทัศนคติการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ อีกทั้งยงัปรากฏว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991, 2002a, 2002b, 2005) ท่ีเคยได้
ทาํการศึกษาไว ้เพราะฉะนั้นในงานศึกษาคร้ังน้ี จึงใชปั้จจยัหรือตวับ่งช้ีทศันคติทั้งสามนาํมาใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงจากบริบทของงาน ทาํใหปั้จจยัทั้ง 3 ตวัสามารถตีความหมายในเชิงปฏิบติั ไดด้งัน้ี 

1) ทั ศน ค ติ ต่ อพ ฤ ติ ก รรม ก ารแ บ่ ง ปั น ค ว าม รู้  (Attitude Toward 
Knowledge Sharing Behavior: ATB) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรท่ีมีต่อการแบ่งปัน
ความรู้ ซ่ึงส่งอิทธิพลต่อต่อความตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

2) ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ (Attitude of Subjective Norm to Knowledge Sharing Behavior: SNB) หมายถึง 
การรับรู้ถึงบุคคลท่ีตนเห็นเป็นแบบอย่างและสังคมรอบขา้ง ให้ความสําคญัและสนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดแนวโนม้ในการเพ่ิมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3) ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ (Attitude of Perceived Behavioral Control to Knowledge Sharing Behavior: 
PBC) หมายถึงการรับรู้ของบุคลากรว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ท่ีจะปฏิบัติหรือ
ควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

2.4  ความรู้เกีย่วกบัธุรกจิโรงแรม 
 
2.4.1  ประวตัคิวามเป็นมาและวฒันาการของโรงแรม 
จาํลอง ทองดี (2526); นงคนุ์ช ศรีธนาอนนัต ์(2548); วิลเล่ียม เอส เกรย ์และซาลวาทอร์ ซี 

ลิกูโอริ (2551); สุพตัรา สร้อยเพช็ร์ (2553) และ สไบทิพย ์มงคลนิมิตร์ (2554) ไดก้ล่าวถึงประวติั
ความเป็นมาและวฒันาการของโรงแรม โดยมีรายละเอียดว่า ธุรกิจโรงแรมเกิดข้ึนในช่วงของ
อาณาจกัรกรีกโบราณ โดยส่ิงท่ีเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์ระหว่างผูเ้ดินทางกบัโรงแรมเกิดข้ึนเม่ือ
มนุษยเ์รานั้นมีเสรีภาพในการท่องเท่ียวไปยงัหัวเมืองต่างๆ โดยท่ีตวัเองไม่มีญาติสนิทมิตรสหาย 
หรือคนคุน้เคยเพื่อการขอพกัอาศยั เป็นเหตุให้ผูเ้ดินทางเองตอ้งนอนตามถนน หรือตามสถานท่ี
สาธารณะ เช่น โบสถ ์เป็นตน้ต่อมาจึงมีกลุ่มผูท้าํการคา้ไดเ้ปล่ียนจากแนวคิดเดิมท่ีมีการให้ท่ีพกั มี
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การให้อาหารตามความเป็นอยูข่องผูใ้ห้พกัพิงอยา่งไม่มีการเก็บค่าบริการ มาเป็นแบบการทาํธุรกิจ
ข้ึนมา และไดมี้การพฒันาเร่ือยมา จนกระทั้งมีกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมเกิดข้ึนในระยะแรกเก่ียวกบั
การสิทธิ ขอ้ผกูมดัและขอ้ตกลงในเร่ืองต่างๆของการบริการในธุรกิจโรงแรม ระหวา่งเจา้ของ กบั ผู ้
ท่ีมาพกัอาศยั จากหลกัฐานท่ีไดป้รากฏเมือง ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาเล่ียน เป็นสถานท่ีแรกในการ
ให้บริการเก่ียวกบัดา้นการโรงแรม จนเม่ือมาถึงปี 1282 ก็ไดมี้สมาคมโรงแรมในสมยันั้นถือกาํเนิด
ข้ึน จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํให้เราสามารถเห็นคร่าวๆ ไดว้่า โรงแรมนั้นเป็นธุรกิจท่ีมีวฒันาการเก่าแก่
มาหลายศตวรรษ โดยมีการปรากฏหลกัฐานเป็นท่ีพกัพิงต่างๆ ในหลากหลายประเทศ ซ่ึงท่ีเหล่าผู ้
เดินทางนั้นคุน้เคยจะเป็นรูปแบบของการบริการและการดาํเนินงานตามแบบแผนสากลท่ีมีการ
พฒันาจากรูปแบบการปฏิบติัของทางฝ่ังอเมริกาและตะวนัตก ซ่ึงเป็นรูปแบบการปฏิบติัท่ีกลายมา
เป็นแบบอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานและแนวคิดในมาตรฐานของโรงแรมท่ีเป็นมาตรฐาน
ชั้นนาํทัว่โลก  

 
2.4.2  ความหมายของธุรกจิโรงแรม 
ตามพระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 (อา้งถึงใน สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, 2547) ระบุว่า ธุรกิจโรงแรม หมายถึง สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นทาง
ธุรกิจเพื่อให้บริการท่ีพกัชัว่คราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ี ไม่
รวมถึง 

1)  สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อให้บริการท่ีพกัชัว่คราวซ่ึงดาํเนินการโดยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งน้ี โดย
มิใช่เป็นการหาผลกาํไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั 

2)  สถานท่ีพักท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการท่ีพักอาศัยโดยคิด
ค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้น 

3)  สถานท่ีพกัอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 

2.4.3  ลกัษณะของธุรกจิโรงแรม 
จาํลอง ทองดี (2526); นงคนุ์ช ศรีธนาอนนัต ์(2548); วิลเล่ียม เอส เกรย ์และซาลวาทอร์ ซี 

ลิกูโอริ (2551); สุพตัรา สร้อยเพช็ร์ (2553) และ สไบทิพย ์มงคลนิมิตร์ (2554) ไดร้ะบุถึง ลกัษณะ
ของธุรกิจโรงแรมไวอ้ยา่งหลากหลาย สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละลกัษณะไดด้งัน้ี 

2.4.3.1  โรงแรมย่านพาณิชยห์รือโรงแรมในตัวเมือง (Commercials/City Hotels) 
เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นธุรกิจการคา้ ผูม้าพกัมกัเป็นนกัธุรกิจท่ีมาติดต่อธุรกิจท่ีมาติดต่อธุรกิจ
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หรือการประชุม โรงแรมประเภทน้ีมกันิยมใชเ้ป็นท่ีประชุมสัมมนา หรือธุรกิจนาํเท่ียวมกัเลือกเป็น
ท่ีพกัของกรุ๊ปทวัร์ เพราะอยู่ในย่านชุมชนและย่านธุรกิจ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถไปไหนไดอ้ย่า
สะดวก 

2.4.3.2  โรงแรมใกลส้นามบิน (Airport Hotels) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถาน
บินซ่ึงห้องพกัจะกนัเสียงรบกวนจากการข้ึนลงของเคร่ืองบิน มกัเป็นท่ีพกัสําหรับผูโ้ดยสารหรือ
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งรอคิวเคร่ืองบิน หรือเคร่ืองบินยกเลิกเท่ียวบิน รวมทั้งเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัธุรกิจ
ดว้ยเน่ืองจากท่ีพกัประเภทน้ีช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางระหว่างสนามบินกบั
โรงแรมไดม้าก 

2.4.3.3  โรงแรมคาสิโน (Casino Hotels) โรงแรมท่ีมีการบริการดา้นการพนนั จะจดั
อยูใ่นกลุ่มโรงแรมคาสิโน ถึงแมว้่าห้องพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ จะมีให้อยา่งครบครัน 
และหอ้งอาหารท่ีหรูหรา กไ็ม่ไดมี้ความสาํคญัมากกวา่การเนน้ใหแ้ขกเขา้มาเล่นการพนนัเท่านั้น 

2.4.3.4  โรงแรมเพื่อการประชุม (Convention Hotels) โรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่กว่า
โรงแรมทัว่ไป มีจาํนวนหอ้งท่ีมากหลายพนัเพื่อความเพียงพอสาํหรับการประชุมท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนมาก มีห้องจดัเล้ียง(Ballrooms)และห้องนิทรรศการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ี
สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็นหอ้งขนาดกลางและเลก็ได ้รวมทั้งการใหบ้ริการหอ้งอาหารแบบต่างๆ ซ่ึง
ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะเป็นนกัธุรกิจ โดยจะมีการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีเป็นนกัธุรกิจในดา้น
ต่างๆ อาทิเช่น การประชุมผา่นระบบอินทราเน็ต (Video Conference) เป็นตน้ 

2.4.3.5  โรงแรมประเภทห้องชุด (Suite Hotels) โรงแรมประเภทน้ีจะมีห้องพกัเป็น
ห้องชุดลว้นๆ คือ จะมีห้องรับแขกแยกออกจากห้องนอน บางแห่งอาจมีครัวเล็กๆ ให้โดยมีตูเ้ยน็ 
และเคร่ืองด่ืมต่างๆจัดให้พร้อมอยู่ในห้องพักนั้ น บางโรงแรมให้บริการด้านอาหารเช้า หรือ
เคร่ืองด่ืมฟรีในการเล้ียงรับรองแขกดว้ย สาํหรับแขกท่ีมาพกัอยูใ่นระยะเวลาท่ีนานก็มกัจะมีโอกาส
ท่ีจะใชห้อ้งรับแขกรับผูท่ี้มาเยีย่มเยอืนและพบปะสงัสรรคก์นัดว้ย 

2.4.3.6  โรงแรมเรซซิเดนท์ (Residential Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีผูพ้กัมกัจะอยู่
เป็นระยะเวลานานๆ ผา่นลกัษณะของการเช่าอยู ่โดยมีสัญญาเช่า ซ่ึงทางโรงแรมก็จะมีบริการต่างๆ 
อาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือผูพ้กั เช่น บริการทาํความสะอาดหอ้งพกั บริการอาหาร
แบบส่งถึงหอ้ง มีหอ้งอาหาร หอ้งคอ๊กเทลเลาจน์ หอ้งนัง่เล่น เป็นตน้ 

2.4.3.7  โรงแรมแบบแบ่งเวลา  (Time – Share Hotels) และโรงแรมประเภท
คอนโดมิเนียม (CondominiumHotels) เป็นโรงแรมท่ีมีลกัษณะการซ้ือความเป็นเจา้ของห้องพกัใน
ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวนั้นผูท่ี้เป็นเจา้ของหอ้งพกัมีสิทธิท่ีจะครอบครองหอ้งพกัของ
ตวัเอง ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นห้องพกัในคอนโดมิเนียม โดยเจา้ของห้องอาจจะนาํห้องพกัของตน
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ไปให้เช่าก็ได ้โดยผ่านการบริการของโรงแรมนั้น โดยท่ีวิธีการบริการต่างๆ ก็จะเหมือนกบัการ
บริการในโรงแรมทัว่ไป 

2.4.3.8  โรงแรมบูทีค (Boutique Hotels) เป็นโรงแรมท่ีมีขนาดเล็ก ในบางคร้ังอาจ
ใชเ้งินทุนไม่เท่ากบัโรงแรมระดบั 5 ดาวทัว่ไป แต่ชดเชยดว้ยการลงทุนทางดา้นความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของโรงแรม ตลอดจนใส่ใจเร่ืองบริการอ่ืนๆ ทดแทนเป็น
การทาํธุรกิจท่ีพกัแรมของเจา้ของเงินทุนรายไม่ใหญ่นัก ในการแข่งขนักบัโรงแรมท่ีเป็นระบบ
เครือข่าย (Chain Hotels) ท่ีมีอาํนาจทางเงินทุนและการตลาดมากกวา่ แต่โรงแรมบูทีคตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ไดดี้กว่า โดยเฉพาะกบันักท่องเท่ียวหรือลูกคา้ในระดบัสูง 
(High end) 

2.4.3.9  โรงแรมตากอากาศ (Resort Hotels) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีสร้างอยูต่ามสถานท่ี
ท่องเท่ียวตากอากาศ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีพร้อม และมกัจะมีทาํเลท่ีดี เช่น อยูติ่ดกบัชายหาด 
บนภูเขา แหล่งนํ้ าพุร้อน ริมทะเลสาบ เป็นตน้ โดยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก อาจจะมี
การจดักิจกรรมท่องเท่ียวเสริมเขา้ไปดว้ยอาทิเช่น การปีนเขา ตกปลา เล่นสกี ข่ีมา้ เป็นตน้ 
 

2.4.4  รูปแบบการจัดการธุรกจิโรงแรม 
มรกต บุญศิริชยั (ม.ป.ป.) และ ธีรวฒัน์ ก่ิงแกว้โสภณ (2555) ไดร้ะบุถึง การดาํเนินธุรกิจ

ของโรงแรมว่ามีรูปแบบและวิธีการดาํเนินงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงโรงแรมใดจะเลือกใชรู้ปแบบไหน
ยอ่มข้ึนอยูก่บั วิสยัทศัน์และทรัพยากรในการดาํเนินธุรกิจของผูเ้ป็นเจา้ของธุรกิจ โดยแต่ละรูปแบบ
การจดัการธุรกิจโรงแรมจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

2.4.4.1  ระบบการบริหารงานแบบอิสระคือ โรงแรมท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบัองคก์ารธุรกิจ
ใดๆ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโรงแรมต่างประเทศ แฟรนไชส์ หรือบริษทั
รับบริหารจดัการในธุรกิจโรงแรมใดๆ ทั้งส้ิน เป็นโรงแรมท่ีเจา้ของบริหารงานเอง ซ่ึงในบางแห่ง
เป็นลกัษณะการบริหารงานแบบครอบครัว ซ่ึงโรงแรมท่ีบริหารงานแบบอิสระนั้นการบริหารงานมี
ความคล่องตวัมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆเน่ืองจากเจา้ของและผูบ้ริหารงานมกัเป็นบุคคลคนเดียวกนัการ
ตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจสามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วแต่โรงแรมบริหารงานแบบอิสระก็มกัจะมี
ปัญหาเร่ืองการจดัการดา้นการเงินโดยเฉพาะการบริการค่าใชจ่้ายแรงงานและการควบคุมคุณภาพ
ในกรณีน้ีผูจ้ดัการทัว่ไปจะตอ้งมีความเขา้ใจในการออกแบบระบบและการสนับสุนนให้ดี อีกทั้ง
โรงแรมบริหารงานแบบอิสระมักจะได้รับพนักงานท่ีขาดประสบการณ์  เน่ืองจากโอกาส
ความกา้วหนา้มีไม่มากนกั ผูท่ี้มีประสบการณ์มากจึงไม่มาสมคัรทาํงานในโรงแรมระบบน้ี และไม่มี
ระบบในการจดัการฝึกอบรมพนกังาน โดยส่วนใหญ่จะให้เพื่อนร่วมงานท่ีปฏิบติังานในตาํแหน่ง
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เดียวกนัมาก่อนเป็นผูฝึ้กอบรมให้ รวมไปถึงเวลาท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 
เจา้ของหรือผูบ้ริหารมกัจะตอ้งแกปั้ญหาดว้ยตวัเองตามลาํพงั ขาดการสนบัสนุนช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
ซ่ึงในบางคร้ังอาจเกิดความผดิพลาดในการตดัสินใจได ้

2.4.4.2  ระบบการบริหารงานแบบเครือข่ายคือ โรงแรมท่ีทําการบริหารงานใน
ลกัษณะของกลุ่มโรงแรมท่ีมีการควบคุมการบริหารและควบคุมดูแลท่ีเหมือนกนั ซ่ึงทุกโรงแรมจะ
อยู่ภายใตเ้ครือข่ายเดียวกันถูกบริหารและเป็นเจา้ของโดยบริษัทเดียวโดยท่ีโรงแรมในกลุ่มจะ
ดาํเนินการทางธุรกิจโดยใชช่ื้อประกอบการร่วมกนั อาจรวมไปถึงอยู่ภายใตร้ะบบบริหารเดียวกนั
ท่ีมาจากส่วนกลางอีกดว้ย ซ่ึงการเติบโตจะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ ท่ีเป็นผลมาจากการขยายกิจการของ
โรงแรมท่ีประสบความสาํเร็จ มีความรอบรู้และชาํนาญในการบริหารและดาํเนินงานจนเป็นท่ีรู้จกั
ของตลาดทาํให้เหล่าโรงแรมเครือเลือกท่ีจะใชช่ื้อการประกอบการเดิมเพื่อแสดงถึงความเป็นกลุ่ม
เดียวกนั ท่ียงัคงนโยบายและแนวทางดาํเนินงานท่ีเหมือนกนั 

หลากหลายคนมกัเขา้ใจผิดหรือมีความเช่ือแบบผิดๆ ว่าการบริหารแบบเฟรนไซน์
และ เครือข่าย ไม่มีความต่างกนัซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้กิจการท่ีทาํการบริหารแบบเฟรนไซน์ นั้นคือส่วน
หน่ึงของเครือข่าย ส่วนกิจการท่ีบริหารจดัการแบบเครือข่ายไม่จาํเป็นตอ้งเป็นแบบเฟรนไซน์ 

2.4.4.3  ระบบการดาํเนินธุรกิจภายใตส้ัญญาแบบเฟรนไซน์ คือ การบริหารโรงแรม
ดว้ยตนเอง แต่ซ้ือสิทธ์ิในการใชช่ื้อของแบรนด์โรงแรมท่ีมีช่ือเสียงมาใชเ้พื่อให้ไดรั้บการยอมรับ 
แต่โรงแรมต้องบริหารจดัการโรงแรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีเครือโรงแรมท่ีให้ใช้สิทธ์ิได้
กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานใช้กบัทุกโรงแรมในเครือ และโรงแรมจะไดรั้บการสนับสนุนทางดา้น
เทคโนโลย ีการตลาดและการขายจากเครือโรงแรม และจะไดรั้บคาํแนะนาํ หรือการอบรม เก่ียวกบั
การดาํเนินธุรกิจและบริหารกิจการโรงแรมใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานดว้ย 

2.4.4.4  ระบบการดาํเนินธุรกิจภายใตส้ัญญาการจดัการ คือ โรงแรมท่ีทาํการจดัการ
โดยการว่าจา้งบริษัทรับบริหารงานโรงแรมเขา้มาบริหารงานภายใตส้ํญญาการจดัการท่ีทาํข้ึน
ระหว่างเจา้ของโรงแรม และบริษทัรับบริหารงานโรงแรมซ่ึงเป็นผูด้าํเนินงานท่ีมีความรู้และความ
ชาํนาญในวิชาชีพมาทาํหนา้ท่ีบริหารผา่นขอ้ตกลงของทั้งสองฝ่าย โดยค่าธรรมเนียมของการบริหาร
มกัจะคิดเป็นรายปี และมีการคิดอยูห่ลากหลายแบบแต่ท่ีเป็นท่ีนิยมมีอยู ่2 แบบดว้ยกนั คือ การคิด
จากรายรับทั้งหมดท่ีโรงแรมไดรั้บ และการคิดจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานของโรงแรม 

2.4.4.5  ระบบการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่มความร่วมมือทางการตลาด คือ การรวมตวั
กนัของโรงแรมบริหารงานแบบอิสระ เพื่อวตัถุประสงคใ์นแง่ของการตลาด และการส่งผูใ้ชบ้ริการ
ให้แก่กนัและกนัในกรณีท่ีไม่สามารถท่ีจะจดัหาห้องพกัในโรงแรมของตนเองให้กบัผูใ้ชบ้ริการได้
โดยร่วมมือกนัระหว่างโรงแรมตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไป ซ่ึงอาจจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่เป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษรก็ได ้และโดยส่วนมากมกัจะเป็นการร่วมมือกนัระหว่างโรงแรมท่ีมีระดบัเดียวกนัหรือ
มีความใกลเ้คียงกนั หรืออยูบ่ริเวณท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงระบบการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่มความร่วมมือ
ทางการตลาดน้ีไม่เพียงแต่แนะนาํหรือจดัหาห้องพกัให้แกผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น ยงัรวมไปถึงการมี
ระบบสาํรองห้องพกัร่วมกนั การใชส้ัญลกัษณ์ในการโฆษณาร่วมกนั การร่วมกนักาํหนดมาตรฐาน
ขั้นตํ่าของคุณภาพในการให้บริการหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากน้ีอาจจะรวมไปถึง
การร่วมกนัในการจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑใ์นปริมาณมากเพ่ือใหไ้ดร้าคาท่ีตํ่ากวา่ปกติอีกดว้ย 

จะเห็นว่าการดาํเนินธุรกิจโรงแรมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ลว้นมีขอ้ดี
และข้อเสียอยู่ในตนเองทั้ งส้ิน  โดยในแต่ละรูปแบบไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย แมว้่าการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกนัจะประสบความสําเร็จมาแลว้
จากท่ีอ่ืน หรือจากโรงแรมอ่ืนก็ตาม สาเหตุเพราะสภาพและปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจในแต่ละท่ีมี
ความแตกต่างกนั ซ่ึงเจา้ของธุรกิจจะตอ้งวิเคราะห์และประเมินความเสียงในดา้นต่างๆ ดว้ยตนเอง 

 
2.4.5  การจัดมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย 
นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ (2548); ฉันทชั วรรณถนอม (2552) และ สไบทิพย  ์มงคลนิมิตร์ 

(2554) ไดก้ล่าวถึงดา้นมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมในไทย ท่ีสามารถสรุปไดว้่า มาตรฐาน
การให้บริการของโรงแรมในไทยถูกจาํแนกออกมากเป็น 5 ระดบั ตั้งแต่ระดบั 1 ดาวไปถึง 5 ดาว 
โดยการจดัมาตรฐานท่ีพกัมีข้ึนเพื่อยกระดบัและส่งเสริมมาตรฐานการบริการดา้นท่ีพกัของไทยให้
ไดม้าตรฐานเทียบเท่ากบัโรงแรมชั้นนาํในต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างกรอบของการยอมรับและ
ความน่าเช่ือใหก้บัทั้งผูบ้ริโภคและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในธุรกิจโรงแรม ซ่ึงการรับรองท่ีเกิดข้ึนจะมี
อาย ุ3 ปี โดยจะมีการออกใบรับรองให้เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัตวัโรงแรมเอง โดยการตรวจ
รับรองมาตรฐานโรงแรมนั้นจะมี 4 บุคคล จาก 7 องคก์ร คือ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว สถาบนัอุดมศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน และสมาคมท่องเท่ียวภายในประเทศ ซ่ึงในแต่ละปีคณะกรรมการผูต้รวจรับรอง
จะมาจากองคก์รท่ีไม่ซํ้ ากนั อีกทั้งเกณฑ์การตรวจให้คะแนนจะพิจารณาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 มีองคป์ระกอบในการพิจารณาแบ่งเป็น 12 หมวด 49 เกณฑ ์
498 ตวัช้ีวดัโดยแต่ละระดับดาวจะมีองค์ประกอบท่ีไม่เท่ากัน ซ่ึงตามหลกัเกณฑ์ของการตรวจ
ประเมินมาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวมีหลกัการพิจารณาในแต่ระดบัดาวพอสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1)  มาตรฐานโรงแรมระดบั 1 ดาว นอกจากเร่ืองของความสะอาดและความปลอดภยั
ท่ีโรงแรมทุกระดบัตอ้งให้ความสาํคญัแลว้ก็คือ การเนน้การมีส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานทัว่ไป 
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อาทิ ห้องพกัท่ีมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 10 ตารางเมตร พร้อมกบัเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า ถงัขยะ 
โตะ๊ เกา้อ้ี ภายในหอ้งนํ้ามีกระดาษชาํระและผา้เช็ดตวัไวค้อยบริการ เป็นตน้ 

2)  มาตรฐานโรงแรมระดับ 2 ดาว มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในโรงแรม และส่ิง
อาํนวยความสะดวกทัว่ไปไวค้อยบริการ อาทิ หอ้งพกัท่ีมีขนาดไม่ตํ่ากวา่ 14 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่
คลอ้งประตู พร้อมกบัเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหนา้ ถงัขยะ โต๊ะ เกา้อ้ี โทรทศัน์ขนาด 14 น้ิวข้ึน
ไป และโทรศพัทติ์ดต่อภายใน หอ้งนํ้ าแบบชกัโครง มีกระดาษชาํระและผา้เช็ดตวัไวค้อยบริการ เป็น
ตน้ 

3)  มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว มีส่ิงอาํนวยความสะดวกระดับปานกลาง อาทิ 
ห้องพกัขนาดไม่ตํ่ากว่า 18 ตารางเมตร มีโทรทศัน์ขนาด 14 น้ิว ข้ึนไปพร้อมรีโมทคอนโทรล ตู ้
เส้ือผา้ ไฟหัวเตียง เคร่ืองเขียน ในห้องนํ้ ามีอ่างอาบนํ้ า ระบบนํ้ าร้อนและเยน็ สบู่และหมวกอาบนํ้ า 
แกว้ ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดเทา้ ถุงใส่ผา้อนามยั บริการอ่ืนๆ ท่ีมี เช่น รูมเซอร์วิส คอฟฟ่ีช็อป หอ้งประชุม
และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น Business Center หอ้งนํ้าสาธารณะ หอ้งนํ้าคนพิการ เป็นตน้ 

4)  มาตรฐานโรงแรมระดบั 4 ดาวมีการตกแต่งท่ีสวยงาม พร้อมดว้ยบริการและส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องพกัมาตรฐานมีความกว่าไม่ตํ่ากว่า 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียง
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.5 ฟุต โทรทศัน์ขนาด 20 น้ิวข้ึนไปมีรายการให้สามารถรับชมไดม้ากกว่า 8 ช่อง
รายการ ตูเ้ยน็ มินิบาร์ กาตม้นํ้ าร้อนพร้อมกาแฟและชา ชุดขดัรองเทา้ ถุงซักผา้ เส้ือคลุมอาบนํ้ า 
รองเท้าแตะ โทรศพัท์ท่ีสามารถโทรทางไกลหรือต่างประเทศได้โดยตรง ในห้องนํ้ ามีเคร่ืองใช้
ครบถว้น โดยอุปกรณ์ในหอ้งนํ้าจะมีเพิ่มเติมจากโรงแรมในระดบั 3 ดาว ไดแ้ก่ สบู่เหลวอาบนํ้านํ้ ายา
สระผม ผา้เช็ดมือ อุปกรณ์การเย็บผา้ไดร์เป่าผม ปลั๊กไฟสําหรับท่ีโกนหนวด มีห้องชุดในการ
ใหบ้ริการ 2 แบบ นอกจากน้ีมีหอ้งอาหาร หอ้งออกกาํลงักายท่ีมีอุปกรณ์มากกว่า 5 ชนิด หอ้งอบซาว
น่า ห้องนวด สระว่ายนํ้ า Business Center ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อยอีกไม่น้อยกว่า 2 
หอ้ง อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และมีระบบการตรวจเช็คความปลอดภยั 

5)  มาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว จะมีการตกแต่งท่ีสวยงามทั้งภายใน และภายนอก
มีความพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวก และการบริการท่ีมีคุณภาพ อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ ไดรั้บ
การดูแลรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ห้องพกัมาตรฐานมีความกวา้งไม่ตํ่ากว่า 30 ตารางเมตร พร้อมเตียง
ท่ีสะอาดและมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 ฟุต โทรทศัน์ขนาด 20 น้ิวข้ึนไป มีรายการให้เลือกรับชมไม่นอ้ย
กว่า 12 ช่องรายการ ตูเ้ยน็ มินิบาร์ และอุปกรณ์การติดต่อส่ือสารท่ีครบวงจรมีห้องนํ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ 
สุขภณัฑมี์ความสะอาดและมีความสวยงาม เคร่ืองใชค้รบถว้น พร้อมเคร่ืองชัง่นํ้ าหนกั และโทรศพัท์
ท่ีพ่วงอยูภ่ายใน มีห้องชุดให้เลือกพกั 3 แบบ มีห้องอาหารไทย และห้องอาหารนานาชาติ ห้องออก
กาํลงักายท่ีมีอุปกรณ์มากกว่า 7 ชนิด ห้องอบไอนํ้ า อ่างจากุสซ่ี ห้องนวด สระว่ายนํ้ า ห้องประชุม
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ใหญ่และมีอุปกรณ์ครบ พร้อมห้องประชุมท่ีแบ่งย่อยอีกไม่น้อยกว่า 4 ห้อง อุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภยัมีความทนัสมยั และมีระบบการตรวจเช็คความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานและมีความเป็น
สากล 

 
2.4.6  โครงสร้างการบริหารและฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรม 
จาํลอง ทองดี (2526); นงคนุ์ช ศรีธนาอนนัต ์(2548); วิลเล่ียม เอส เกรย ์และซาลวาทอร์ ซี 

ลิกูโอริ (2551); สุพตัรา สร้อยเพช็ร์ (2553) และ สไบทิพย ์มงคลนิมิตร์ (2554) ไดก้ล่าวถึง บุคลากร
ในองคก์รธุรกิจโรงแรมท่ีจาํแนกป็นหน่วยการทาํงานต่างๆ โดยสามารถท่ีจะสรุปเป็นระดบัและฝ่าย
งานของบุคลากรในองคก์รธุรกิจโรงแรมไดโ้ดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  พนักงานระดบัล่าง  ธุรกิจโรงแรมตอ้งการพนักงานระดบัล่างเป็นจาํนวนมาก
และหลายตาํแหน่งดว้ยกนั เช่น พนักงานบญัชี พนักงานการเงิน พนักงานตอ้นรับ พนักงานเสิร์ฟ
อาหารและเคร่ืองด่ืม พนักงานทาํความสะอาดในห้องพกัลูกคา้ พนักงานทาํความสะอาดบริเวณ
ทัว่ไป พนกังานทาํอาหาร พนกังานทาํสวน พนกังานดา้นธุรการ พนกังานยกกระเป๋า พนกังานฝ่าย
บุคคล พนกังานรักษาความปลอดภยั และอ่ืนๆอีกหลายตาํแหน่ง พนกังานในแต่ละตาํแหน่งตอ้งการ
ทกัษะและความรู้ในการทาํงานแตกต่างกนัถึงแมว้่าจะเป็นตาํแหน่งงานในตาํแหน่งเดียวกนัแต่ต่าง
โรงแรมก็ยงัมีความตอ้งการความรู้ท่ีแตกต่างกนัเช่น พนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารของโรงแรมใน
เมืองท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติกบัโรงแรมในต่างจงัหวดัท่ีลูกคา้เป็นคนไทยจะมีมาตรฐานของทกัษะ
ความรู้ท่ีแตกต่างกนั 

2)  พนกังานระดบัหวัหนา้งาน  ไดแ้ก่ พนกังานท่ีดูแลลูกนอ้งท่ีเป็นพนกังานในสาย
งานให้ทาํงานถูกตอ้งมีประสิทธิภาพในสายงานนั้นๆ เม่ือหัวหนา้งานลาออกผูจ้ดัการท่ีรับผิดชอบ
ในสายงานนั้นก็จะแต่งตั้งให้พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานมากกว่าเพื่อนร่วมงานในสายงานเดียวกนั 
หรือผูท่ี้ทาํงานดีใหข้ึ้นมาเป็นหวัหนา้งานโดยไม่มีการอบรมและสอนงานการเป็นหวัหนา้ดว้ยเหตุน้ี
หลายๆโรงแรมจึงมีปัญหาเร่ืองการใหบ้ริการลูกคา้ 

3)  ผูบ้ริหารระดบักลาง  ไดแ้ก่ พนกังานระดบับริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
สายงานของแต่ละสายงาน โดยจะตอ้งไดผู้ท่ี้มีความรู้และเขา้ใจในงานของสายงานนั้นอยา่งละเอียด
สามารถบริหารและจดัการให้งานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตั้งเป้าไว ้นอกเหนือกว่านั้นยงัตอ้งมีความเป็นผูน้าํท่ีดีและมีความรู้และเหตุผลในการช้ีแจง
ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป 

4)  ผูบ้ริหารระดบัสูง  บุคคลทัว่ไปมีโอกาสนอ้ยมากท่ีไดต้าํแหน่งน้ีเพราะโดยทัว่ไป
แลว้เจา้ของหรือลูกหลานเจา้ของจะเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งน้ีเสียเอง 



63 

5)  เจ้าของโรงแรม  คือ ผูท่ี้สําคัญท่ีสุดเพราะธุรกิจจะออกมาอย่างไรข้ึนอยู่กับ
เจา้ของเกือบทั้งส้ิน ซ่ึงโรงแรมบางแห่งมีเจา้ของคนเดียวบางโรงแรมมีเจา้ของหลายคน (หุ้นส่วน) 
เจา้ของจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดวิธีการบริหารและจดัการว่าจะดาํเนินการบริหารเองหรือจา้งคนอ่ืนมา
บริหาร ซ่ึงโรงแรมขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางในประเทศไทยส่วนมากเจา้ของจะเป็นผูบ้ริหารเอง
และจา้งผูจ้ดัการมาเป็นตวัเสริมความแขง็แรงของการบริหาร 

โดยทัว่ไปแลว้โรงแรมต่างๆ จะแบ่งองค์กรออกเป็นสายงานต่างๆ ตามลกัษณะของงาน 
(Job Functions) แต่ละดา้น เพื่อความสะดวกในการบริหาร โดยแบ่งออกเป็นสายงานหลกัๆ ไดด้งัน้ี 

1)  ฝ่ายบริการห้องพกั (Rooms/Resident)  ดูแลหน่วยธุรกิจดา้นให้บริการห้องพกั 
แบ่งเป็น  2 ส่วนหลักคือ 1) แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) ดูแลการต้อนรับและการ
ให้บริการต่างๆ แก่แขกท่ีเขา้พัก และ2) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) ดูแลด้านการจัดเตรียม
หอ้งพกั ทาํความสะอาดหอ้งพกัแขก 

2)  ฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  (Food & Beverage)  ดูแลหน่วยธุรกิจด้าน
ให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกัคือ 1) แผนกครัว (Kitchen) บริการดา้นการ
จดัเตรียม ประกอบอาหารเพื่อบริการลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ 2) แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(Food & Beverage Services) ดูแลในดา้นการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่ลูกคา้ตามจุดต่างๆ ท่ี
มีการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และ3) แผนกจดัเล้ียง (Banquet & Outside Catering) ดูแลใน
ดา้นงานจดัเล้ียง และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ท่ีจดัข้ึนภายในและภายนอกโรงแรม  

3)  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources)  ดูแลดา้นทรัพยากรบุคคลขององคก์ร 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ 1) แผนกฝึกอบรม (Training) ดูแลเร่ืองของการฝึกอบรม พฒันาทกัษะ
บุคลากร และ2) แผนกบุคคล (Personnel) ดูแลเร่ืองบุคลากรในองค์กร เงินเดือน ค่าจ้าง และ
สวสัดิการต่างๆ 

4)  ฝ่ายควบคุม (Controller)  ดูแลดา้น การเงิน การบญัชีขององคก์ร แบ่งเป็น 4 ส่วน
หลกัดงัน้ี 1) แผนกการเงิน (Financial) ดูแลดา้นการเงินของโรงแรม ควบคุมการรับ-จ่ายเงิน ของ
โรงแรม 2) แผนกบญัชี (Accounting) ดูแลเร่ืองบญัชีต่างๆ ภายในโรงแรม และจดัทาํรายงานให้แก่
ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 3) แผนกจดัหา/จดัซ้ือจดัจา้ง (Procurement) ดูแลเร่ืองการ
จัดหา วัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตและการให้บริการต่างๆ ให้แก่โรงแรม และ4) แผนกคลัง 
(Inventory) ดูแลเร่ืองคลังสินค้าวตัถุดิบท่ีเป็นปัจจัยในการผลิต การให้บริการลูกค้า และการ
ดาํเนินงานของโรงแรมท่ีเป็นส่วนกลาง 

5)  ฝ่ายการตลาดและการขาย (Sales & Marketing)ดูแลดา้นการตลาดและการขาย
เพื่อหารายไดใ้ห้แก่โรงแรม แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัคือ 1) แผนกการตลาด (Marketing) ดูแลเร่ืองการ
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ขบัเคล่ือนกลยทุธ์การตลาดในดา้นต่างๆ ให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้น
แผนการตลาดของโรงแรม และ2) แผนกขาย (Sales) ดูแลเร่ืองการขายหารายไดใ้ห้แก่โรงแรมตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนด ดูแลและรักษาลูกคา้ของโรงแรม 

6)  ฝ่ายวิศวกรรมและบาํรุงรักษา (Engineer & Maintenance)ดูแลงานดา้นวิศวกรรม 
บาํรุงรักษาอาคารและสถานท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ 1) แผนกวิศวกรรม (Engineer) ดูแลงาน
ดา้นวิศวกรรมของระบบต่างๆ ท่ีใชง้านอยู่ภายในโรงแรม และ2) แผนกซ่อมบาํรุง (Maintenance) 
ดูแลงานซ่อมบาํรุงวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงแรม ใหอ้ยูใ่นสภาพดีท่ีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 

โดยจากขอ้มูลของโครงสร้างการบริหารและฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรมดงักล่าวถา้เป็นใน
ส่วนของโรงแรมท่ีมีปัจจยัภายนอกเขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการโรงแรม อาทิ โรงแรมท่ีเป็น 
Franchise หรือ Chain ของโรงแรมต่างๆ หรือโรงแรมท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจ อาจจะมีการจดัโครงสร้าง
องคก์ร และสายงาน แตกต่างไปจากขา้งตน้บา้งเลก็นอ้ย แต่กไ็ม่มากนกั 

 
2.4.8 สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 
นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ (2548); ฉันทชั วรรณถนอม (2552); ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท ์

(2554); สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์ (2554) และ  ฉัฐชสรณ์  กาญจนศิลานนท์ (2555) ได้กล่าวถึง 
สถานการณ์ปัจจุบนัของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ไวว้่าในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมขาด
แคลนพนกังานเป็นจาํนวนมากเกือบทุกระดบัโรงแรมระดบั 4-5 ดาวไม่ค่อยมีปัญหาเพราะโรงแรม
ระดบัน้ีส่วนมากบริหารงานโดยเครือข่ายจากต่างประเทศเป็นโรงแรมท่ีมีรายไดดี้อยา่งสมํ่าเสมอมี
การตลาดระดบันานาชาติโรงแรมระดบัน้ีมีการบริหารงานแบบมืออาชีพโดยคนต่างชาติพนกังานท่ี
ทาํงานดา้นโรงแรมอยูแ่ลว้และเด็กจบใหม่ท่ีตอ้งการจะยดึงานโรงแรมเป็นอาชีพจะพากนัมาสมคัร
งานในโรงแรมระดบัน้ีเม่ือมีผูม้าสมคัรจาํนวนมากทางโรงแรมก็มีโอกาสคดัเลือกคนท่ีมีคุณสมบติั
ตามท่ีโรงแรมต้องการเม่ือรับพนักงานใหม่เข้ามาแล้วโรงแรมก็ยงัมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
พนักงานให้มีทกัษะและความสามารถในการทาํงานให้ดียิ่งข้ึนโรงแรมมีหน่วยงานดูแลเร่ืองการ
พฒันาคุณภาพของพนักงานโดยตรงทาํให้โรงแรมได้พนักงานดีมีทกัษะและความสามารถสูง
ประกอบกบัความพร้อมดา้นมาตรฐานในส่วนอ่ืนๆทาํให้กิจการของโรงแรมดีมีรายไดสู้งพนกังาน
ไดรั้บค่า “Services Charge” สูงส่วนเงินเดือนไม่แตกต่างกวา่โรงแรมในระดบัอ่ืนมากนกั ( Services 
Charge คือเงินท่ีทางโรงแรมเรียกเก็บจากลูกคา้และนํามาแบ่งให้กับพนักงานในอตัราท่ีเท่ากัน
ดังนั้ นเงินจาํนวนน้ีจะได้มากน้อยข้ึนอยู่กับการมาใช้บริการของลูกคา้ทางโรงแรมไม่ได้เป็นผู ้
จ่ายเงินจาํนวนน้ี ) 
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โรงแรมท่ีบริหารแบบอิสระโดยเจา้ของจะมีปัญหาเร่ืองการขาดพนักงานมากท่ีสุดเพราะ
พนกังานเขา้ใหม่ส่วนมากจะเป็นเด็กจบใหม่ท่ีเหลือมาจากโรงแรมท่ีบริหารโดยเครือข่ายต่างชาติ
เด็กท่ีมาสมคัรไม่ค่อยรู้อะไรแต่โรงแรมก็จาํเป็นตอ้งรับเขา้มาเพราะไม่มีพนักงานคอยให้บริการ
ลูกคา้พนกังานท่ีเขา้ใหม่ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมเป็นเร่ืองเป็นราวเรียนรู้จากพนกังานท่ีอยูม่าก่อนหรือ
จากหวัหนา้งานท่ีไม่ค่อยไดส้อนเพราะสอนไม่เป็นหรือหวัหนา้งานบางคนกส็อนแบบผดิๆถูกๆงาน
หนักมากเพราะมีพนักงานน้อยเงินเดือนและ Services Charge ค่อนขา้งตํ่าไม่พอเพียงกบัค่าใชจ่้าย 
(โรงแรมระดับน้ีมีรายได้จากค่า Services Charge น้อยกว่าโรงแรมท่ีบริหารโดยเครือข่ายจาก
ต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก) พนกังานไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุนและพฒันาในดา้นการเรียนรู้มาก
นักพนักงานท่ีเก่งเพราะเรียนรู้ดว้ยตวัเองเม่ือมีโอกาสก็จะไปสมคัรงานกบัโรงแรมท่ีมีไดร้ายได้
มากกว่าหรือได้รับการซ้ือตัวให้ไปดํารงตําแหน่งงานท่ีสูงข้ึนจากโรงแรมอ่ืนพนักงานท่ีมี
ความสามารถไม่สูงนักก็จะตอ้งทนทาํงานให้ผ่านไปวนัๆโดยไม่มีอนาคตแถมวนัดีคืนดีธุรกิจ
โรงแรมตกตํ่าพนกังานท่ียงัไม่พน้การทดลองงานก็จะถูกปลดออกส่วนพนกังานท่ียงัเหลืออยูก่็อาจ
ถูกลดเงินเดือน 

ยงัไม่รวมไปถึงพนักงานระดบัหัวหน้างานและพนักงานบริหารระดบักลางท่ีปัจจุบนัขาด
แคลนเป็นจาํนวนมากโรงแรมท่ีบริหารโดยการจา้งเครือข่ายจากต่างประเทศมาบริหารผูบ้ริหาร
ระดบักลางข้ึนไปจะเป็นคนต่างดา้วหรือถา้เป็นคนไทยก็มีตาํแหน่งให้นอ้ยและพนกังานเก่าไม่ค่อย
จะออกจึงทาํให้พนกังานท่ีมาทีหลงัมีโอกาสท่ีจะไดต้าํแหน่งยากในท่ีสุดก็ตอ้งออกไปอยูโ่รงแรม
บริหารงานแบบอิสระเม่ือไปอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างผิดหวงัทั้ งเจ้าของและพนักงานส่วนของ
พนักงานเม่ือเคยอยู่โรงแรมท่ีมีระบบในการบริหารการจัดการท่ีแน่นอนเม่ือมาอยู่โรงแรม
บริหารงานแบบอิสระท่ีเจา้ของเป็นผูบ้ริหารทุกอย่าง ซ่ึงมีความไม่แน่นอนแลว้แต่อารมณ์ของ
เจา้ของประกอบกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกหลายๆอย่างต่างกนัมากจึงทาํให้พนักงานไม่สามารถ
ทาํงานไดเ้ตม็ท่ีทาํให้ผลงานไม่เด่นชดัทางเจา้ของก็ผดิหวงัในท่ีสุดพนกังานผูน้ั้นก็ตอ้งไปหางานท่ี
อ่ืนหรืออยูแ่บบผา่นไปวนัๆ 

และจากงานของ ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด, นุกุล เครือฟู, อคัรพงศ์ อั้นทอง และ นิมิต นิมิตร
เกียรติไกล (2553) ก็ไดแ้สดงใหป้ระจกัษอี์กว่าการบริหารงานแบบเครือข่ายนั้นมีความไดเ้ปรียบใน
ดา้นการบริหารจดัการและพฒันาบุคลากรเพราะจะมีอุปทานหรือซับพลายของผูบ้ริหารท่ีมีความ
หลากหลายในดา้นของทกัษะและประสบการณ์สามารถท่ีจะเลือกไปประจาํการใหมี้ความเหมาะสม
กบับริบทของพื้นท่ีและตลาด การท่ีโรงแรมบริหารงานแบบอิสระจะสามารถหาผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะ
ครบทุกดา้นนั้นมีความเป็นไปไดท่ี้ยากมากเม่ือเทียบกบัโรงแรมท่ีบริหารงานแบบเครือข่ายแลว้ รวม
ไปถึงดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์การบริหารงานแบบเครือข่ายจะมีความประหยดัต่อขนาด 



66 

สามารถท่ีจะใชว้ิทยากรฝึกอบรมไดแ้บบเตม็เวลา รวมทั้งการมีระบบเงินเดือนและสวสัดิการท่ีจูงใจ
มากกว่า จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งกงัวลเร่ืองของการถูกแย่งชิงบุคลากรหลงัจากการฝึกอบรมมาก
เท่าใดนัก ไม่เพียงเท่าน้ีโรงแรมท่ีบริหารงานในแบบเครือข่ายในระดบัสากลยงัสามารถท่ีจะสร้าง
แนวทางปฏิบติัของโรงแรมไวอ้ย่างเป็นระบบ มีการคน้ควา้วิจยัภายในองคก์รอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
พฒันาประสิทธิภาพ ซ่ึงผูบ้ริหารของแต่ละโรงแรมในเครือสามารถท่ีจะนาํเอาแนวทางดงักล่าวมา
ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีขั้นตอน ยกตวัอยา่งเช่น ขั้นตอนท่ีจะสามารถบริการ
รูมเซอร์วิสภายใน 20 นาที หรือขั้นตอนการประหยดัทรัพยากรบุคคลเม่ือจาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลง
หรือเม่ือเขา้สู่ช่วง Low Season เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระมกัจะทาํได้
ยากเน่ืองจากเหตุผลทางดา้นของตน้ทุนทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงินนั้นเอง 
 

2.4.9  การจัดการความรู้และการแบ่งปันความรู้ในองค์กรธุรกจิโรงแรม 
ในองคก์รธุรกิจโรงแรมนั้นความรู้ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้และมุ่ง

ประเดน็ไปทางดา้นการใหบ้ริการกบัผูท่ี้มาพกัเสียเป็นส่วนใหญ่ (มกัจะมองในแง่ของนวตักรรมการ
บริการ) ซ่ึงหน่ึงประเด็นสําคญัของการดาํเนินงานในระยะยาว คือการท่ีโรงแรมจะตอ้งสูญเสีย
ความรู้ไปพร้อมกับการจากไปของบุคลากร โดยท่ีพวกเขายงัไม่ทันท่ีจะได้ส่งต่อ หรือส่งมอบ
ความรู้เหล่านั้นใหก้บัโรงแรม โดยการสูญเสียเหล่าน้ีมากจะเกิดข้ึนเป็นประจาํกบัโรงแรมท่ีมีขนาด
เล็ก ขนาดกลาง หรือโรงแรมบริหารงานแบบอิสระท่ีไม่ได้มีการเขา้มาดูแลจากมืออาชีพอย่าง
โรงแรมท่ีบริหารงานโดยเครือ เฟรนไซน์ หรือสัญญาจ้างบริหาร (Wickert & Herschel, 2001; 
Yang, 2004, 2007; 2010; Kim, Lee, Paek & Lee, 2013) โดยเม่ือพิจารณาถึงความ ความแบ่งแยก
ไม่ได ้(Inseparability) และความแตกต่าง (Heterogeneity) ในคุณลกัษณะขององคก์รธุรกิจโรงแรม
และการบริการ จะเห็นไดว้่าหากบุคลากรไม่มีการแบ่งปันหรือถ่ายทอดความรู้ของพวกเขา จาก
ความเตม็ใจแลว้ เม่ือตอ้งมาเผชิญกบัอตัราการเขา้ - ออกงานท่ีสูง อาจทาํให้โรงแรมตอ้งประสบกบั
การสูญเสียในศกัยภาพหรือภูมิปัญญาในการดาํเนินงานของทรัพยากรมนุษยไ์ปในท่ีสุด ซ่ึงจะ
นําไปสู่ผลกระทบต่อการให้บริการลูกคา้ในอนาคตได้ (Wickert & Herschel, 2001; Kim et al., 
2013) 

ดงันั้นถา้หากว่าเหล่าบุคลากรของโรงแรมมีการร่วมกนัแบ่งปันประสบการณ์และความรู้
จากการดาํเนินงานของพวกเขาให้กับโรงแรมแล้ว ก็จะทาํให้ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
โดยรวมขององคก์รดีข้ึน 

โดยจากการทบทวนวรรณกรรมในงานของ Yang (2004) ไดแ้สดงให้เห็นว่า การแบ่งปัน
ความรู้สามารถท่ีจะทาํให้การดาํเนินงานและการทาํการจดัการความรู้ของโรงแรมมีประสิทธิภาพ
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เพิ่มข้ึนอย่างมาก โดยไดมี้การยกตวัอย่าง โรงแรมในเครือ Marriott และโรงแรม Ritz Carlton ท่ี
ไดรั้บผลลพัธ์ในทางท่ีดีในการจดัการความรู้ท่ีมีการแบ่งปันความรู้เขา้มาเก่ียวขอ้ง ("A Problem 
Shared: Following in The Footsteps of Marriott and Ritz	Carlton," 2005; Kim et al., 2013) 

ไม่เพียงเท่านั้นในผลการศึกษาของ Yang (2004) ก็ยงัแสดงให้เห็นถึงภาพของสององคก์ร
ธุรกิจโรงแรมในบริบทเร่ืองของการจดัการความรู้และการแบ่งปันความรู้ ท่ีบุคลากรของเขามีความ
กงัวลท่ีจะตอ้งทาํการแบ่งปันทกัษะการดาํเนินงานของตนเองในการจดัการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนท่ี
เกิดข้ึนภายในโรงแรมของตนเอง รวมไปถึงแนวทางการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาในโรงแรมของ
ตนเอง 

โดยมีการอธิบายรายละเอียดว่าการแบ่งปันเร่ืองราวต่างๆ ของบุคลากรในโรงแรมส่วน
ใหญ่นั้นจะอยูใ่นรูปแบบของการสนทนากนัอยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในเวลาท่ีว่างจากการ
ทาํงาน โดยเร่ืองท่ีทาํการสนทนาก็จะเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะการทาํงานของหัวหนา้งาน และ
ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ โดยจากงานยงัพบวา่เหล่าบุคลากรจะไม่ค่อยทาํการแบ่งปันความรู้เท่าใดนกั
เวน้เสียแต่ว่าพวกเขาไดรั้บมอบหมายให้ทาํการสอนงานแก่พนกังานใหม่ รวมไปถึงพวกเขามกัจะ
ยินดีแบ่งปันส่ิงท่ีจะเป็นการเช่ือมโยงพวกเขากับสภาพแวดล้อมภายนอกโรงแรมและความ
เคล่ือนไหวใหม่ๆ ของคู่แข่ง ในขณะท่ีบางส่วนก็จะมุง้เน้นไปในเร่ืองการเสริมในเร่ืองเก่ียวกับ
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

นอกจากนั้นในงานยงัช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมเก่ียวกับการจดัการความรู้และการแบ่งปัน
ความรู้ของหัวหนา้งาน หรือหัวหนา้ฝ่ายท่ีมกัจะมีการแบ่งปันความรู้และความคิดเห็นก็ต่อเม่ือพวก
เขาไดรั้บฟังเก่ียวกบัขอ้ติติง หรือพบเจอมุมมองท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเทคนิคการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

สุดทา้ยเม่ือทาํการพิจารณาถึงลกัษณะของแรงงานในองคก์รธุรกิจโรงแรมท่ีมีอตัราการเขา้
ออกงานสูงแลว้ ก็จะพบว่าการการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมมีความจาํเป็นอย่างมากในการนาํมา
เป็นเคร่ืองมือเพื่อท่ีจะเกบ็ความรู้ของบุคลากรของโรงแรมไวก่้อนจะสูญเสียไป รวมทั้งเป็นกระบวก
การท่ีจะนาํพาการจดัการความรู้ของโรงแรมใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการลด
ต้นทุนท่ีสูงจากการท่ีต้องทาํการฝึกอบรมบ่อยคร้ังให้พนักงานใหม่ด้วย (Yang & Wan, 2004; 
Hallin & Marnburg, 2008; Kim & Lee, 2010, 2013; Kim et al., 2013) 

ต่อมาเม่ือทาํการพิจารณาถึงการจดัการความรู้และการแบ่งปันความรู้ในธุรกิจโรงแรม
ประเทศไทยนั้นจะพบว่าโรงแรมในประเทศไทยท่ีมีการจดัการความรู้และการแบ่งปันความรู้อยา่ง
เป็นกิจจะลกัษณะนั้นจะอยู่ในโรงแรมท่ีมีการบริหารโดยเครือข่ายต่างประเทศ เฟรนไซน์ สัญญา
จา้งบริหารงาน หรือเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ท่ีมีรูปแบบการจดัการบริหารงานท่ีดี อีกลกัษณะก็จะ
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เป็นในส่วนท่ีบุคลากรออกมาทําการแบ่งปันความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของการบอกเล่า
ประสบการณ์ทาํงานผา่นการทาํหนงัสือ เวบ็บลอ็ก หรือเวบ็ไซต ์ยกตวัอยา่งเช่น หนงัสือ “ส่ิงมีชีวิต
ในโรงแรม” และหนงัสือ “กรุณาอยา่รบกวน” ท่ีเขียนโดยคุณวิชยั ท่ีไดบ้อกเล่าประสบการณ์ต่างๆท่ี
เขาพบเจอในการทาํงานในองคก์รธุรกิจโรงแรมแสดงให้เห็นถึงการดาํเนินงานรวมไปถึงวิธีการ
แกไ้ขสถานการณ์ต่างๆระหว่างท่ีเขาทาํงานอยู่หรือแมแ้ต่บางเร่ืองก็เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บการบอกเล่า
ผา่นบุคลากรคนอ่ืนๆมาก็ไดถู้กนาํมาส่งต่อในรูปแบบของตวัหนงัสือท่ีอยูใ่นเล่มและเวบ็บลอ็กของ
เขารวมทั้งเว็บไซต์ท่ีมีการให้ความรู้ดา้นการดาํเนินงานในโรงแรมการบริหารจดัการการพฒันา
ธุรกิจ การบริหารการตลาดในองค์กรธุรกิจโรงแรม อย่างเว็บไซต์ ihotelguru.com และเว็บไซต ์
ihotelmarketer.com ท่ีไดผู้ท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการตลาดและบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต และเวบ็ไซตก์ว่า 20 ปี อย่างคุณธีรวฒัน์ ก่ิงแกว้โสภณ มาให้ความรู้
ใหแ้ก่ผูท่ี้แสวงหาความรู้เก่ียวกบัโรงแรมไดเ้ขา้มาศึกษาคน้ควา้ เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่2.5  หนงัสือ “ส่ิงมีชีวิตในโรงแรม1” และ “กรุณาอยา่รบกวน2” 
แหล่งทีม่า:  วิชยั มาตกลุ, 2556ก, 2556ข. 

 
2.4.10  สรุป 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ทาํให้เห็นถึง

ลกัษณะของโครงสร้าง รวมไปถึงรูปแบบการบริหารงานท่ีมีความหลากหลายยืดหยุ่น มีการปรับ
บริบทให้มีความสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรมของทาํเล หรือท่ีตั้งของโรงแรม  
รวมทั้งการเลง็เห็นถึงสถานการณ์ของการดาํเนินงานโรงแรมในไทยในขณะน้ี ท่ีเกิดความเหล่ือมลํ้า
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ในโรงแรมท่ีมีการบริหารงานแบบอิสระกับโรงแรมท่ีมีการบริหารงานผ่านเครือโรงแรม
ต่างประเทศ เฟรนไซน์ หรือสัญญาจ้างบริหาร จากความเสียเปรียบทางด้านตน้ทุน ทาํให้การ
บริหารงานดา้นต่างๆ เกิดขอ้จาํกดัข้ึน โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรมนุษย ์หรือบุคลากรท่ีมกัจะโดน
โรงแรมท่ีมีตน้ทุนการบริหารสูงอยา่งโรงแรมบริหารงานผา่นเครือโรงแรมต่างประเทศ เฟรนไซน์ 
หรือสัญญาจ้างบริหาร ซ้ือตัว ดึงตัว หรือโยกยา้ยโดนสมัครใจไปยงัโรงแรมท่ีสามารถให้
ค่าตอบแทนไดสู้งกว่าโรงแรมบริหารงานแบบอิสระ หรือโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึง
ลกัษณะของการหมุนเวียนแหล่งงานน้ีเองทาํให้โรงแรมนั้นตอ้งประสบกบัการมีอตัราการเขา้ออก
งานของบุคลากรท่ีสูง ซ่ึงจากลกัษณะของอตัราการเขา้ออกงานของบุคลากรท่ีสูงน้ีเอง ส่งผลให้
โรงแรมหลายๆ โรงแรมตอ้งประสบกบัการสูญเสียความรู้และการมีตน้ทุนท่ีสูงจากการฝึกอบรม
พนกังานใหม่อยูบ่่อยคร้ัง  

จากปัญหาเหล่าน้ีทาํให้โรงแรมบริหารงานแบบอิสระเป็นโรงแรมท่ีมีความตอ้งการการ
แบ่งปันความรู้ท่ีจะสามารถเก็บเอาความรู้ของบุคลากรของโรงแรมไวใ้ห้ไดก่้อนการสูญเสียจะ
เกิดข้ึน รวมทั้งนาํพาการจดัการความรู้ของโรงแรมใหเ้กิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะสร้างการ
บริการและการบริหารงานโรงแรมใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพการยิง่ข้ึนนั้นเอง 

 

2.5  สถานการณ์ทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิโรงแรมในจงัหวดัชลบุรี 
 
จงัหวดัชลบุรีนั้นเป็นจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และน่าสนใจอยู่เป็นจาํนวน

มาก โดยจาํแนกออกไดอ้ยา่งหลากหลายประเภท ประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเท่ียวในเชิงประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวกิจกรรมผจญภยั และ
แหล่งท่องเท่ียวบันเทิงสมัยใหม่ เช่น หาดบางแสน หาดพัทยาเกาะสีชัง หมู่เกาะไผ่ สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว วดัใหญ่อินทาราม วดัญาณสังวรา
รามฯ สวนเสือศรีราชา เมืองจาํลอง สวนนงนุช และอ่ืนๆ อีกมากมาย ความหลากหลายทางการ
ท่องเท่ียวท่ีรวมกนัอยูใ่นจงัหวดัเดียวน้ี จะเอ้ืออาํนวยใหจ้งัหวดัชลบุรีกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวระดบั
โลกท่ีเหล่านักท่องเท่ียวไม่อาจพลาดได้โดยจากขอ้มูลการประมาณการปี 2555 จงัหวดัชลบุรีมี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 9 ลา้นคนโดยประมาณ ซ่ึงคิดเป็น ร้อยละ 40 ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย (จีน รัสเซีย เยอรมนั ไตห้วนั อินเดีย ตามลาํดบั) ทาํให้มีรายได้
ประมาณ 91,733.33 ลา้นบาท (ร้อยละ 6.28 ของรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของประเทศ 1.46 ลา้นลา้น
บาท) (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2553; สาํนกังานจงัหวดัชลบุรี, 2556, 2557) 
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รวมทั้ งในอุสาหกรรมธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเองก็เช่นเดียวกันท่ีมีการเจริญเติบโตไป
พร้อมกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทาํให้
จงัหวดัชลบุรีกลายมาเป็นจงัหวดัท่ีมี จาํนวนโรงแรมมากเป็นอนัดบัท่ี 5 ของประเทศและอนัดบัท่ี 2 
ในกลุ่มจงัหวดัท่องเท่ียวหลกัของไทยอยา่ง กรุงเทพ เชียงใหม่ และภูเก็ต (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และ
คณะ, 2553; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555; กรมการปกครอง, ม.ป.ป.) โดยมีจาํนวนโรงแรมอยู่
ทั้งส้ิน 325 โรง โดย 94.7% ของโรงแรมทั้งหมดของจงัหวดัเป็นโรงแรมท่ีมีการบริหารงานแบบ
อิสระทั้งส้ิน 308 โรง (กรมการปกครอง, ม.ป.ป.) จากจาํนวนโรงแรมท่ีมีอยูจ่าํนวนมากนั้นเองทาํให้
อุสาหกรรมโรงแรมในจงัหวดัตอ้งเผชิญกับการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีค่อนขา้งสูง รวมทั้งการขาด
แคลนบุคลากร โดยดูไดจ้ากตาํแหน่งว่างในอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก โดยจากขอ้มูลในปี 
2554 ตาํแหน่งงานท่ีว่างในอุตสาหกรรมอยู่ 1769 อัตรา แต่ในปี 2555 ตาํแหน่งงานท่ีว่างกลับ
เพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดดเป็น 11,031 อตัรา (สาํนกังานแรงงานจงัหวดัชลบุรี, 2554, 2555) ดว้ยเหตุ
น้ีเองจึงทาํให้เกิดการโยกยา้ยแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีค่อนขา้งสูง ทาํให้โรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระท่ีมีทุนการดาํเนินงานไม่มากมกัจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงและปัญหาท่ีจะเกิดจากบุคลากรถูก
ดึงตวัไปอยูบ่่อยคร้ัง 

ซ่ึงเน้ือหาในส่วนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์การดาํเนินธุรกิจโรงแรม
ในปัจจุบนัรวมไปถึงการบริหารจดัการของธุรกิจโรงแรมของทางจงัหวดัชลบุรี โดยจะแยกเป็นการ
บริหารงานแบบอิสระ และการบริหารงานในแบบอ่ืนๆ ดงัตารางท่ี 2.6 และ 2.7 ในหนา้ถดัไป 
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ตารางที ่2.6  สถานการณ์การดาํเนินธุรกิจในจงัหวดัชลบุรีแยกตามการบริหารงาน 
 

รูปแบบการบริหาร 

โรงแรมบริหารงานแบบอสิระ 
โรงแรมบริหารงานในแบบอ่ืนๆ 
(เครือข่าย เฟรนไซน์เป็นต้น) 

- จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลกระ
กระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวในการเขา้มา
ใชบ้ริการ โดยพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการจอง
หอ้งพกัจะจองในระยะเวลาท่ีสั้นลง คือใชเ้วลาในการ
พาํนักไม่นาน ในหลายๆโรงแรมจึงเน้นการดึงดูด
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นชาวไทยมากข้ึน 
- นกัท่องเท่ียวในพทัยาจะมีความหลากหลายในดา้น
ของเช้ือชาติทั้ ง รัสเซีย ยุโรป จีน อินเดีย ไต้หวนั 
ตะวันออกกลาง ซ่ึงนักท่องเท่ียวเหล่าน้ีถ้าเป็น
นักท่องเท่ียวท่ีมาจากโซนในแถบเอเชีย ส่วนใหญ่
จะมีการเขา้พกัในช่วง Low Seasonส่วนช่วง High 
Season จะเป็นกลุ่ม รัสเซีย และยโุรปเป็นหลกั 
- ในดา้นของพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
จะมีการจองท่ีกระชั้นชิดข้ึน 
- ในแง่ของการแข่งขนัผูป้ระกอบการโรงแรมส่วน
ใหญ่ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากการทํา
สงครามราคาท่ีมีผลต่ออัตราการเข้าพัก หากแต่
ส่วนใหญ่มองว่าการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาท
นั้นส่งผลกระทบมากกวา่ 

- ภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเมืองธุรกิจ
โรงแรมส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบ จากอตัรา
การเข้าพัก  อัตราการเข้าพักเฉล่ีย  รวมทั้ ง
ระยะเวลาการจองล่วงหนา้ของนกัท่องเท่ียวท่ี
ลดลง หากแต่ผูป้ระกอบการบางส่วนก็ไม่ได้
รับผลเน่ืองจากให้ Agent เป็นผูด้ ําเนินการ
แก้ไขปัญหาในส่วนน้ีให้ได้ตามสัญญาการ
จา้ง 
- ผูป้ระกอบการโรงแรมส่วนใหญ่เห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบ 
มากกว่าการแข่งขนัทางดา้นราคา รวมไปถึง
อาจจะส่งผลกระทบต่อทาง Agent มากกวา่ 
- โดยเม่ือมีการแข่งขนัทางดา้นราคาแลว้ก็จะ
มีการลดราคาในช่วงแรกเพื่อทําการจูงใจ
นกัท่องเท่ียวท่ียงัคงมีความกงัวลก่อน แต่กจ็ะ
มีการป รับ เป ล่ียน เป็นการใช้  Promotion 
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวตามมา 

 
แหล่งที่มา:  ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2553; สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม, 2553; เพรชรัตน์ วิริยะสืบพงศ ์และคณะ, 2555. 
 
 
 



72 

ตารางที ่2.7  การบริหารจดัการของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัชลบุรีแยกตามการบริหารงาน 
 

รูปแบบการบริหาร 

โรงแรมบริหารงานแบบอสิระ 
โรงแรมบริหารงานในแบบอ่ืนๆ 
(เครือข่าย เฟรนไซน์เป็นต้น) 

- การดําเนินการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะไม่เน้นการให้บริการในรูปแบบทางการ
มากเท่าใดนัก แต่จะเน้นการให้บริการท่ีมีความ
เป็นกันเอง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นในโรงแรมท่ีมี
หอ้งพกันอ้ยกวา่ 80 หอ้ง 
- ส่วนใหญ่แลว้ในดา้นของการขายจะเนน้การขาย
ผ่ าน  Agent ทั้ งท าง  Online และ  Offline ซ่ึ งใน
ปัจจุบนัการขาย Online มีปริมาณท่ีเพิ่มสูงข้ึน และ
มีเพียงน้อยแห่งท่ีจาํนวนห้องพกัของโรงแรมไม่
เกิน 80 ห้องท่ียงัคงใช้กลยุทธ์ปากต่อปาก (Word 
of Mouth) เพียงอยา่งเดียว 
- ผู ้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ เน้นการทํา
การตลาดผ่านการออกงานแสดงสินค้า ซ่ึงมีทั้ ง
ไดรั้บการ สนับสนุนหรือความร่วมมือจากภาครัฐ 
และไม่ได้รับการสนับสนุนหรือความร่วมมือจาก
ภาครัฐ 
- ดา้นแรงงานมีอตัราการเขา้-ออกงาน (Turnover) ท่ี
สูง  เน่ืองจากการให้อัตราการบริการ  (Services 
Charge) ท่ีจูงใจมากกว่าจากผูป้ระกอบการโรงแรม
แห่งอ่ืนๆ 
- มีต้นทุนในด้านการฝึกอบรมพนักงานใหม่ท่ี
ค่อนขา้งสูง ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราการเขา้-ออกงาน 
(Turnover) 
- ดา้นการจา้งงานบางแห่งมีการว่าจา้งแรงงานจาก
ต่างประเทศ โดยใหท้าํหนา้ท่ีในตาํแหน่ง Reception 

- ผูป้ระกอบการมีช่องทางการขายส่วนใหญ่
ผ่าน Agent เป็นหลกั แต่ในปัจจุบนัช่องทาง
การขายผ่านเว็บไซด์ก็เร่ิมมีปริมาณท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน 
- ดา้นการตลาดจะเน้นการทาํการตลาดผ่าน 
Agent ทั้งทาง Online และ Offline เน่ืองจาก
มีปริมานของหอ้งท่ีสูง รวมทั้งมีบางแห่งท่ีทาํ
การตลาดผ่านทางทวัร์กว่าร้อยละ 90 และก็
เร่ิม ท่ี จะ มีการทําผ่ าน เว็ปไซด์ของทาง
โรงแรมมากข้ึน 
- โรงแรมในบางส่วนขาดแคลนพนกังานท่ีมี
ทกัษะ ทาํให้ตอ้งจา้งแรงงานจากต่างประเทศ
เขา้มาเสริม 
- อตัราการเขา้ออกงาน (Trunover) ไม่สูงมาก
นักเน่ืองจากส่วนใหญ่ทางโรงแรมจะมีการ
ให้อัตราค่าบริการ (Services Charge) ท่ี สูง
เพื่อทาํการจูงใจพนกังานอยูแ่ลว้ 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 

รูปแบบการบริหาร 

โรงแรมบริหารงานแบบอสิระ 
โรงแรมบริหารงานในแบบอ่ืนๆ 
(เครือข่าย เฟรนไซน์เป็นต้น) 

- ทางโรงแรมส่วนใหญ่จะมีการอบรมทางดา้นภาษา
ใหก้บัพนกังาน 
- รูปแบบการอบรมจะเป็นไปในลกัษณะ On the Job 
Training 

 

 
แหล่งที่มา:  ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2553; สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม, 2553; เพรชรัตน์ วิริยะสืบพงศ ์และคณะ, 2555. 
 

2.5.1  สรุป 
จากการทาํการทบทวนวรรณกรรมทาํให้เห็นประเด็นขององคก์รธุรกิจโรงแรมในจงัหวดั

ชลบุรีท่ีมีอยูม่ากมาย รวมทั้งความสาํคญัในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจาก
สถานการณ์ทางดา้นการเมืองท่ีเกิดข้ึนทาํให้หลายโรงแรมในจงัหวดัไดรั้บผลกระทบอย่างมากต่อ
ความเช่ือมัน่ในการเขา้มาใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงส่งผลให้จาํนวนการเขา้ใชห้้องพกัของ
โรงแรมต่างๆมีจาํนวนท่ีลดลงไปดว้ยซ่ึงปัญหาน้ีเป็นส่ิงเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมท่ีมีการบริหาร
แบบใดก็ไดรั้บผลกระทลจากเหตุการณ์ดงักล่าวไปเหมือนๆกนัหากแต่การดาํเนินงานในการรับมือ
นั้นโรงแรมท่ีมีการบริหารงานโดยเครือข่าย เฟรนไซน์หรือสัญญาจา้งบริหารจะมีทรัพยากรและ
แนวทางการดาํเนินงานแกไ้ขไดมี้ประสิทธิภาพมากกว่าโรงแรมท่ีบริหารงานแบบอิสระท่ีมีตน้ทุน
การบริหารงานและประสบการณ์ในการบริหารงานจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีดอ้ยกวา่  

รวมไปถึงดา้นของการบริหารงานบุคลากรก็เช่นเดียวกนัท่ีโรงแรมท่ีมีตน้ทุนมากกว่าอยา่ง
โรงแรมท่ีมีการบริหารงานโดยเครือข่าย เฟรนไซน์ หรือสัญญาจา้งบริหารมกัจะมีประสิทธิภาพท่ี
มากกว่าโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในการจดัการกับบุคลากรเน่ืองจากมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีคอย
สนับสนุนการดาํเนินงานแนวทางการจดัการท่ีดี รวมทั้ งตน้ทุน และอตัราการบริการ (Services 
Charge) ท่ีสามารถจูงใจเหล่าบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสบการณ์การทาํงานให้มาร่วมงานกบั
โรงแรมไดไ้ม่ยาก ถึงแมบุ้คลากรในงานโรงแรมจะค่อนขา้งหายากก็ตาม ซ่ึงจากอตัราการเขา้ออก
งาน(Turnover) ของบุคลากรโรงแรมในจงัหวดัท่ีค่อนขา้งสูง และมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากข้ึนจาก



74 

สาเหตุของการแข่งขนัท่ีสูงจากจาํนวนโรงแรมท่ีเพิ่มข้ึนของจงัหวดัประกอบกบัปัญหาตาํแหน่งงาน
ท่ีว่างในอุตสาหกรรมโรงแรมท่ีเพิ่มข้ึนอย่างกา้วกระโดดในปีท่ีผ่านมาในแต่ละปียิ่งทาํให้เกิดการ
ซ้ือตวับุคลากรจากโรงแรมท่ีมีเงินทุนมากอยา่งโรงแรมท่ีบริหารงานโดยเครือ หรือเกิดการโยกยา้ย
งานไปยงัโรงแรมท่ีให้ผลตอบแทนในลักษณะของค่าการให้บริการ (Services Charge) ท่ีจูงใจ
มากกวา่จากโรงแรมอ่ืน ทาํใหโ้รงแรมท่ีมีการบริหารงานแบบอิสระตอ้งแบกรับความเส่ียงจากอตัรา
การเขา้ออกงานมากกว่าโรงแรมท่ีบริหารในรูปแบบอ่ืนซ่ึงจากความเส่ียงเหล่าน้ีอาจจะทาํให้
โรงแรมบริหารงานแบบอิสระของจงัหวดัชลบุรีตอ้งพบกบัการสูญเสียทั้งบุคลากรและความรู้ท่ีอยู่
ในรูปแบบของประสบการณ์ของบุคลากรไปพร้อมกับการลาออก โยกยา้ยงาน หรือถูกซ้ือตัว 
มากกวา่โรงแรมท่ีบริหารงานในรูปแบบอ่ืน 

ดงันั้นการแบ่งปันความรู้จึงถือไดว้า่จะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะทาํใหป้ระสบการณ์
ความรู้ของบุคลากรไม่สูญหายและกลายมาเป็นความรู้ของทุกคนในโรงแรมท่ีบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรี 
 

2.6  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

เน่ืองจากปัจจยัทั้งสามปัจจยัท่ีได้จากการทาํการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการคลอ้ยตามบรรทัดฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบัติ และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมมีขอบเขตท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการทาํนายและอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง จึงทาํให้มีการประยุกตใ์ชใ้นการทาํการศึกษาพฤติกรรมต่างๆอย่างหลากหลายตามไป
ดว้ย โดยในส่วนของหวัขอ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ีจะเป็นการนาํเสนอใหเ้ห็นถึงการนาํเอาปัจจยั
ทั้งสามมาใชใ้นการทาํนาย หรืออธิบายความตั้งใจและพฤติกรรมในการทาํการแบ่งปันความรู้ของ
บุคคล ท่ีไดมี้ผูท้าํการศึกษาไวท้ั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ ดงัน้ี 

ในต่างประเทศนั้นไดมี้ผูท่ี้สนใจในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการแบ่งปันความรู้ในมุมมอง
ทางดา้นพฤติกรรมของบุคคล ผา่นปัจจยัทางทศันคติทั้งสามปัจจยัหรือส่วนหน่ึง ดงัน้ี 

Gagné (2009) ใ น ง า น วิ จั ย เ ร่ื อ ง  A Model of Knowledge Sharing Motivation ไ ด้
ทาํการศึกษาถึงตวัแบบของแรงจูงใจในการท่ีจะแบ่งปันความรู้ ซ่ึงเป็นการนาํเสนอในตวัรูปแบบ
ของแรงจูงใจในการแบ่งปันความรู้บนพื้นฐานของการผสานทฤษฎีสองทฤษฎีดว้ยกนั คือ ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior: TpB) ปัจจยัของทศันคติต่อพฤติกรรม และ
การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัและทฤษฎีการควบคุมตวัเอง (Self-Determination 
Theory: SDT) พร้อมกบัการคน้ควา้ ศึกษา และทบทวนงานวิจยัท่ีสนบัสนุนตวัแบบของงานวิจยัช้ิน



75 

น้ี อีกทั้งมีการพิจารณาขอ้เสนอแนะสําหรับการวิจยัในอนาคต และ ระเบียบวิธีในการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้โดยผลของการศึกษาก็ไดอ้อกมาว่าปัจจยัทั้งสองไดแ้ก่ ทศันคติต่อ
พฤติกรรม และการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติันั้นมีผลในทางบวกต่อแรงจูงใจใน
การท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้ 

Lin & Lee (2004) ในงานวิจัยเร่ือง Perceptions of Senior Managers Toward Knowledge-
Sharing Behavior ท่ีไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของผูจ้ดัการระดบัสูงใน
บริษัทเอกชนในประเทศไต้หวนั จาํนวน 720 ราย จากกว่า 2,000 บริษัท ซ่ึงงานศึกษาช้ินน้ีได้
ทาํการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพื่อทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจและพฤติกรรมในการแบ่งปันความรู้ของ โดยผลการวิจยัพบว่าทศันคติต่อพฤติกรรม การ
คลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติั และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของผูจ้ดัการระดบัสูงในบริษทัเอกชน
ในประเทศไตห้วนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.43, 0.45 และ0.22 ตามลาํดบั) ซ่ึง
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ก็มีผลในทางบวกต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r = 0.41) เช่นกนั 

Ryu et al. (2003) ใ น ง า น วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Knowledge Sharing Behavior of Physicians in 
Hospitals ท่ีได้มีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของแพทยใ์นโรงพยาบาลของ
ประเทศเกาหลีใต ้โดยไดท้าํการศึกษาผา่นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ของเหล่าแพทย ์ซ่ึงทาํการสํารวจแพทยจ์าํนวน 286 คน จากโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศ 
บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล ทําให้
ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติั และการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับความตั้ งใจในการ
แบ่งปันความรู้ของแพทยใ์นโรงพยาบาลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (r = 0.60, 0.57 
และ0.57 ตามลาํดบั) 

Bock & Kim (2002) ในงานวิจัย เร่ือง  Breaking the Myths of Rewards: An Exploratory 
Study of Attitudes about Knowledge Sharing ซ่ึงงานช้ินน้ีได้มีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล ทฤษฎีการแลกเปล่ียน
ทางสังคม และทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยไดมี้การสาํรวจในบุคลากรขององคก์ร 
กว่า 27 องค์กร ซ่ึงผลการวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจัยทั้ งสามปัจจัยในงานช้ินน้ีได้แก่ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม และการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัพบว่า มีผลในทางบวกต่อความ
ตั้งใจในการท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้ (ß = 0.42, p < 0.01 และ ß = 0.34, p < 0.01ตามลาํดบั) 
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และในประเทศไทยเองก็ได้มีผูท่ี้สนใจในการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ใน
มุมมองทางดา้นพฤติกรรมของบุคคล ผา่นปัจจยัทางทศันคติทั้งสามปัจจยัหรือส่วนหน่ึง ในจาํนวน
ไม่นอ้ยเช่นเดียวกนั ดงัต่อไปน้ี 

จารุวรรณ วิทยขจรไพบูลย  ์(2552) ในงานวิจัยเร่ืองการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ของ
พนักงานบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ABC จาํกดัโดยงานศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาว่ามี
ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ABC จาํกดั และปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้มากหรือน้อยเท่าใด โดย
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาของงานช้ินน้ีคือบุคลากรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ABC 
จาํกัด จาํนวน 140 คน ซ่ึงมีการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการทาํการศึกษา รวมทั้งนําไป
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการหาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ และวิเคราะห์หาตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ โดยสามารถทาํการสรุปผล
การศึกษาของงานวิจยัน้ีได้ว่า ทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการ
ปฏิบติั และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงหรือความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประ
สิทธิอิทธิพลเท่ากบั 0.28, 0.22 และ0.28 ตามลาํดบั 

รวงผึ้ง ทาชา้ง (2551) ในงานวิจยัเร่ืองปัจจยัทาํนายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของพยาบาลใน
โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการจดัการความรู้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศึกษาปัจจยั
ทาํนายความตั้งใจและพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาการจดัการความรู้ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพจาํนวน 432 คน 
จากโรงพยาบาล 17 โรง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามปัจจยัทาํนายพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้โดยไดมี้การดดัแปลงจากเคร่ืองมือของ 
ฐิติพัฒน์  พิชญธาดาพงศ์ท่ีสร้างข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ  Ajzenและ
แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาจากแนวคิดของ Nonaka และ 
Takeuchi โดยจากการทาํการศึกษา พบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้
เกิดการปฏิบติั และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เป็นปัจจยัท่ีสามารถใชท้าํนาย
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (ß= 0.15, 0.21 และ 0.57 
ตามลาํดับ) และความตั้ งใจในการแบ่งปันความรู้เป็นปัจจยัท่ีสามารถใช้ทาํนายพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ß = 0.21) 
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โชคชยั ป้ันเทศ (2550) ในงานวิจยัเร่ือง เจตคติต่อการแลกเปล่ียนความรู้ และการรับรู้การ
สนับสนุนจากองคก์ารในการพยากรณ์พฤติกรรมการแลกเปล่ียนความรู้จากกรณีศึกษาของบริษทั
ปูนซีเมนไทย (ลาํปาง) จาํกดั มีจุดประสงคใ์นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ และอาํนาจการพยากรณ์
ของเจตคติต่อการแบ่งปันความรู้และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ โดยรูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ ซ่ึงมีตวัแปรอิสระคือเจตคติต่อการ
แบ่งปันความรู้ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยช้ินน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(ลาํปาง) จาํกดั จาํนวน 162 คน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถาม
ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่างแบบวดัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ แบบวดัเจตคติต่อการ
แบ่งปันความรู้ และแบบวดัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ซ่ึงเม่ือทาํการวิเคราะห์ตวัแปรต่างๆ
ผา่นสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงบรรยาย สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ความแปรปรวน 
และการถดถอยพหุคูณ  ทําให้ได้ผลการศึกษาออกมาดังน้ี  พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการแบ่งปันความรู้อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 (r = .54), 
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารอยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 (r = .53) 

ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ ์(2548) ในงานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้
ของพนักงาน ศึกษาตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน: กรณีศึกษาบริษทัปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั 
(มหาชน) ท่ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพนกังาน โดยการวิเคราะห์ผา่นกรอบ
วิจยัในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทั้งส้ิน ซ่ึงวตัถุประสงคข์องงานวิจยัช้ินน้ี ก็เพื่อท่ีจะศึกษาปัจจยั
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามและทาํการอธิบายและทาํนายพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบริษทั
ปูนซีเมนต์ไทย โดยงานวิจยัช้ินน้ีได้มีการใช้เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ซ่ึงสร้างตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen จาก
งานเร่ือง Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations ในปี 
2002โดยเป็นแบบสอบถามจาํแนกตามความหมาย (The Semantic Differential Scaling) มีลกัษณะ
คาํถามเป็นขอ้ความท่ีมีคาํตอบแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการหาค่าสถิติ
พื้นฐาน คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และวิเคราะห์สัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุ ทาํให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์และอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
ผลต่อความตั้งใจ และพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ โดยมีสามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในงานของ
ผูว้ิจยัช้ินน้ี ไดแ้ก่ ทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัและการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงผลการศึกษาในงานพบว่า ทั้งสามปัจจยั มีผลใน
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ทางบวกต่อความตั้งใจในการท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (r = 
0.28, 0.66 และ 0.86 ตามลาํดับ) รวมทั้ งมีอิทธิพลรวมต่อความตั้ งใจในการท่ีจะทาํการแบ่งปัน
ความรู้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานเท่ากับ -0.06, 0.42 และ 0.71 ตามลําดับ และมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (R2 = 0.79) 
 

2.6.1  สรุป 
จากการทาํการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งในงานวิจยัภายในประเทศและต่างประเทศ

เก่ียวกับตัวแปรทัศนคติต่อพฤติกรรม  จะพบว่าตัวแปรดังกล่าวถูกนํามาใช้ในการหาค่า
ความสัมพนัธ์ หรือค่าพยากรณ์ตวัแปร หรือค่าอิทธิพลในงานต่างๆอย่างหลากหลายบริบท และมี
ความใกลเ้คียงกบังานช้ินน้ี ซ่ึงผลการศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ พบว่า ตวัแปรทศันคติต่อ
พฤติกรรมนั้นสามารถท่ีจะนาํมาหาค่าความสัมพนัธ์ หรือค่าพยากรณ์ตวัแปร หรือค่าอิทธิพลได้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ต่อมาในตวัแปรการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัและการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกเ็ช่นเดียวกนัท่ีการหาค่าความสัมพนัธ์ หรือค่าพยากรณ์
ตวัแปร หรือค่าอิทธิพลในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งลว้นแต่สามารถนาํมาหาค่าไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ 



 

 
บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและระเบียบวธีิวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี” เป็นการศึกษาวิจัยท่ี เน้นการหา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ เพื่อนาํมาใชใ้นการเสนอแนะการ
ส่งเสริมทศันคติของบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในโรงแรม
บริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงในการดาํเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผา่นวิธีการ
วิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี และนาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ขอ้มูลในเชิงปริมาณ มาใชใ้นการเสนอแนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ดงัท่ีจะมีการนาํเสนอต่อไปในบท
ท่ี 4 และ 5 ของงานศึกษาน้ี 
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3.1  กรอบแนวคดิในงานวจิยั 
 

เม่ือทราบถึงปัจจัยทัศนคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จากการทาํการ
ทบทวนวรรณกรรม และสังเคราะห์ขอ้มูลเอกสาร และงานวิจยัในบทก่อนหน้าแลว้ สามารถท่ี
นาํเสนอเป็นกรอบแนวความคิดในงานวิจยัช้ินน้ีไดต้ามภาพ ดงัน้ี 

 

 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดงานวิจยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 
 

งานวิจยัในเชิงปริมาณน้ี เป็นการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ เพื่อศึกษาปัจจยัทศันคติ
ท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี โดยมี
รายละเอียดและขั้นตอนในการดาํเนินงานวิจยั ดงัน้ี 
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3.2  ตวัแปรทีใ่ช้ในงานวจิยั 
 

1)  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ปัจจัยทัศนคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ประกอบดว้ยตวัแปรต่อไปน้ี 

(1)  ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Attitude Toward Knowledge Sharing 
Behavior : ATB) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรท่ีมีต่อการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงส่งอิทธิพลต่อ
ต่อความตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

(2)  ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ (Attitude of Subjective Norm to Knowledge Sharing Behavior : SNB) หมายถึง การรับรู้ถึง
บุคคลท่ีตนเห็นเป็นแบบอย่างและสังคมรอบขา้ง ให้ความสําคญัและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดแนวโนม้ในการเพ่ิมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

(3)  ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ค ว า ม รู้  ( Attitude of Perceived Behavioral Control to Knowledge Sharing Behavior : PBC) 
หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุม
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

2)  ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) ตามพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
Sharing Behavior : KBS) ประกอบดว้ยตวัแปรต่อไปน้ี 

(1)  การเกบ็สะสมความรู้ หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินการใหบ้ริการ และ
การดาํเนินงานในโรงแรมท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของตวับุคลากรเอง ไปไวใ้นแหล่งท่ีง่ายต่อการ
คน้ควา้มาใชข้องเพ่ือนร่วมงาน 

(2)  การเผยแพร่ความรู้ หมายถึง การส่งผา่นขอ้มูลการดาํเนินการใหบ้ริการ และการ
ดาํเนินงานในโรงแรมท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของตวับุคลากรเอง ไปยงัเพื่อนร่วมงาน 

(3)  การจดัแสดงความรู้ หมายถึง การนาํเสนอทกัษะความสามารถการจดัการงาน
โรงแรมของตวับุคลากรเองใหมี้ความเด่นชดั และง่ายต่อการสงัเกตเห็นของเพ่ือนร่วมงานผา่น
ช่องทางต่างๆในองคก์ร 

(4)  การถ่ายถอดความรู้ หมายถึง การส่งต่อขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการทาํงานโรงแรม
ท่ีตวับุคลากรเองไดม้าจากการเสาะหาความรู้ดว้ยวิธีต่างๆ ไปยงัเพื่อนร่วมงาน 

(5)  การแลกเปล่ียนความรู้ หมายถึง การท่ีเหล่าบุคลากรต่างฝ่ายต่างแบ่งปันขอ้มูล หรือ
ประสบการณ์ ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในโรงแรมโรงแรม 



82 

(6)  การใชค้วามรู้ร่วมกนั หมายถึง การท่ีเหล่าบุคลากรเช่ือมโยงความรู้ท่ีแต่ละคนมี 
และนาํความรู้ท่ีเช่ือมโยงเหล่านั้นมาร่วมกนัใชใ้นการใหบ้ริการ หรือดาํเนินงานในโรงแรม 
 

3.3  สมมตฐิานการวจิยั 
 

1)  สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ 

2)  สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3)  สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

3.4  นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
 

ปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรม หมายถึง ปัจจยัทางความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร 
ต่อส่ิงต่างๆ ท่ีสามารถรับรู้ได ้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงมีอยู่ดว้ยกนั 3 ปัจจยั 
ไดแ้ก่  

1)  ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Attitude Toward Knowledge Sharing 
Behavior : ATB) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรท่ีมีต่อการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงส่งอิทธิพลต่อ
ต่อความตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

2)  ทัศนคติการคล้อยตามบรรทัดฐานท่ีทําให้เกิดการปฏิบัติต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (Attitude of Subjective Norm to Knowledge Sharing Behavior : SNB) หมายถึง 
การรับรู้ถึงบุคคลท่ีตนเห็นเป็นแบบอย่างและสังคมรอบขา้ง ให้ความสําคญัและสนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดแนวโนม้ในการเพ่ิมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3)  ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ค ว า ม รู้  ( Attitude of Perceived Behavioral Control to Knowledge Sharing Behavior : PBC) 
หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุม
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing Behavior) หมายถึง การกระทาํการ
แบ่งปันความรู้ของบุคลากรไปยงัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
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1)  การเก็บสะสมความรู้ หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินการให้บริการ และ
การดาํเนินงานในโรงแรมท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของตวับุคลากรเอง ไปไวใ้นแหล่งท่ีง่ายต่อการ
คน้ควา้มาใชข้องเพื่อนร่วมงาน 

2)  การเผยแพร่ความรู้ หมายถึง การส่งผา่นขอ้มูลการดาํเนินการให้บริการ และการ
ดาํเนินงานในโรงแรมท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของตวับุคลากรเอง ไปยงัเพื่อนร่วมงาน 

3)  การจดัแสดงความรู้ หมายถึง การนําเสนอทกัษะความสามารถการจดัการงาน
โรงแรมของตวับุคลากรเองให้มีความเด่นชัด และง่ายต่อการสังเกตเห็นของเพื่อนร่วมงานผ่าน
ช่องทางต่างๆในองคก์ร 

4)  การถ่ายถอดความรู้ หมายถึง การส่งต่อขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการทาํงานโรงแรม
ท่ีตวับุคลากรเองไดม้าจากการเสาะหาความรู้ดว้ยวิธีต่างๆ ไปยงัเพื่อนร่วมงาน 

5)  การแลกเปล่ียนความรู้ หมายถึง การท่ีเหล่าบุคลากรต่างฝ่ายต่างแบ่งปันขอ้มูล 
หรือประสบการณ์ ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในโรงแรมโรงแรม 

6)  การใชค้วามรู้ร่วมกนั หมายถึง การท่ีเหล่าบุคลากรเช่ือมโยงความรู้ท่ีแต่ละคนมี 
และนาํความรู้ท่ีเช่ือมโยงเหล่านั้นมาร่วมกนัใชใ้นการใหบ้ริการ หรือดาํเนินงานในโรงแรม 

โรงแรมบริหารงานแบบอิสระ หมายถึง โรงแรมท่ีเจา้ของบริหารงานเองโดยไม่มีการเขา้
ร่วมในลกัษณะเครือข่ายหรือลกัษณะเฟรนไซน์จากต่างประเทศหรือไม่ได้มีการจา้งบริษัทรับ
บริหารจดัการธุรกิจโรงแรมมาดาํเนินการแทน ท่ีข้ึนทะเบียนโดยกรมการปกครองในเขตจงัหวดั
ชลบุรี 

บุคลากร หมายถึง พนกังาน หรือบุคคลท่ีทาํงาน หรือดาํเนินงานท่ีมีตาํแหน่งหน้าท่ีท่ีตอ้ง
รับผิดชอบในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
โรงแรมไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 

3.5  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดั
ชลบุรี จาํนวน 308 โรง แต่ไม่ทราบถึงจาํนวนประชากรท่ีแน่ชดัเน่ืองจากอตัราการเขา้ออกงานท่ีสูง 

กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในงานศึกษาคร้ังน้ีเป็นบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนของประชากรท่ีแน่ชดัจากอตัราการเขา้ออกงานท่ีสูง ทาํให้การ
คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในงานศึกษาช้ินน้ีตอ้งทาํในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดประชากร โดย
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การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรหรือไม่สามารถนับจาํนวนได ้
(Infinite Population) สามารถใชสู้ตรของ Cohen (1988) ไดด้งัน้ี 
 

  

 

เม่ือ     ดงันั้น  
 

โดยท่ี        แทน สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะสุ่ม 
λ แทน ค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตาราง λ table โดยการกาํหนดค่า Power ค่าระดบั
นยัสาํคญั (α) และจาํนวนตวัแปรทาํนายท่ีศึกษาในงาน ในท่ีน้ีคือ กาํหนดค่า 
Power ท่ี 0.95 ค่าระดบันัยสําคญั (α) ท่ี 0.05 และจาํนวนตวัแปรของท่ีใชใ้น
งานศึกษาคร้ังน้ี 3 ตวัแปร จะไดค่้า λ เท่ากบั 18.3366 

 แทน ค่าขนาดอธิพล (Effect Size หรือ ES)  
 

ทั้งน้ีสาํหรับค่า Effect Size ในงานศึกษาช้ินน้ี นาํมาจากค่า Effect Size ของงานท่ีมีลกัษณะ
ปัจจยัในงานศึกษาเหมือนกนัรวมไปถึงลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างใกลเ้คียงกบังานช้ินน้ี นาํมาหา
ค่าเฉล่ียเพื่อใหไ้ดค่้า Effect Size ของงานช้ินน้ี ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.1  ค่า Effect Size จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง ค่า Effect Size ค่า Effect Size ของงานศึกษาช้ินนี ้

ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ ์(2548) 0.308498 
0.244488 

จารุวรรณ วิทยขจรไพบูลย ์(2552) 0.180478 
 
เม่ือแทนค่าตามสูตรของ Cohen จะได	้

18.3366

0.244488
75 

โดยผลท่ีได้จากการกาํหนดค่า Power ท่ี 0.95 ค่าระดับนัยสําคญั (α) ท่ี 0.05 รวมไปถึง
จาํนวนตวัแปรของท่ีใชใ้นงานศึกษาคร้ังน้ี 3 ตวัแปร และค่า Effect Size ท่ี 0.244488 ทาํใหไ้ดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณตามสูตรเท่ากบั 75 ตวัอยา่ง 
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3.6  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยช้ินน้ีคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติ และ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีโดย
สร้างให้มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด นิยามเชิงปฏิบติัการ และบริบทของงานวิจยัช้ินน้ีโดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นก่ียวกับทัศนคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ดงัตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที ่3.2  ขอ้คาํถามวดัปัจจยัทางทศันคติท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

ปัจจัยทางทศันคติทีส่่งผลให้เกดิพฤติกรรมแบ่งปันความรู้ 

ขอ้คาํถามความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ข้อคาํถามความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติการคล้อยตามบรรทัดฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบัติต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ข้อคาํถามความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

 
โดยลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale) มี 5 ระดับ ดัง

ตารางท่ี 3.3 
 

ตารางที ่3.3  การใหค้ะแนนความคิดเห็นทางทศันคติตามแบบ ไลเกิร์ตสเกล (Likert Scale) 
 

ระดับความคดิเห็น คะแนนข้อคาํถาม 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 
เห็นดว้ยมาก 4 

เห็นดว้ยปานกลาง 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 2 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 
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การวิเคราะห์ความคิดเห็นทางทศันคติท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในแต่ละ
ปัจจยั ทาํโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้แปลผล ดงัตารางท่ี 3.4 
(Gill & Johnson, 2002) 

 
ตารางที่ 3.4  การแปลความหมายความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ 

แบ่งปันความรู้ 
 

ค่าเฉลีย่ หมายถึง 

4.50 – 5.00 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้อยูใ่นระดบัมาก 

2.50 – 3.49 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00 – 1.49 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
ของบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี มีอยู ่6 กิจกรรม ดงัตารางท่ี 3.5 

 
ตารางที ่3.5  ขอ้คาํถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

ขอ้คาํถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการเกบ็สะสมความรู้ 
ขอ้คาํถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการเผยแพร่ความรู้ 
ขอ้คาํถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการจดัแสดงความรู้ 
ขอ้คาํถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการถ่ายถอดความรู้ 
ขอ้คาํถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ 
ขอ้คาํถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการใชค้วามรู้ร่วมกนั 

 
โดยลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale) มี 5 ระดับ ดัง

ตารางท่ี 3.6 
 
ตารางที ่3.6  การใหค้ะแนนความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ตามแบบ 

ไลเกิร์ตสเกล (Likert Scale) 
 

ระดับความคดิเห็น คะแนนข้อคาํถาม 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 
เห็นดว้ยมาก 4 

เห็นดว้ยปานกลาง 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 2 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 
 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรใน
โรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีในแต่ละกิจกรรม ทาํโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้แปลผล ดงัตารางท่ี 3.7 (Gill & Johnson, 2002) 
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ตารางที ่3.7  การแปลความหมายความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

ค่าเฉลีย่ หมายถึง 

4.50 – 5.00 มีระดบัความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 มีระดบัความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยูใ่นระดบั
มาก 

2.50 – 3.49 มีระดบัความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 

1.50 – 2.49 มีระดบัความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยูใ่นระดบั
นอ้ย 

1.00 – 1.49 มีระดบัความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยูใ่นระดบั
นอ้ยท่ีสุด 

 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ 

Checklist ประกอบดว้ย 
1)  เพศ 
2)  อาย ุ
3)  สถานภาพ 
4)  ระดบัการศึกษา 
5)  ระดบัการทาํงาน 
6)  หน่วยงาน 
7)  ประสบการณ์ทาํงานในสายอาชีพงานโรงแรม 
8)  ระยะเวลาการทาํงานในองคก์รปัจจุบนั 

 

3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ผูว้ิจยัจะดาํเนินการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีถูกนาํมาใช้ในงานวิจยัโดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
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1)  ความตรง (Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา (IOC) 
ทั้งส้ิน 3 ท่านไดแ้ก่ 

(1)  อาจารย ์พรพิมล ไชยสนิท อาจารยป์ระจาํ สาํนกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

(2)  คุณ วชัรพงศ์ คุณปล้ืม ผูจ้ดัการทัว่ไป และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ โรงแรม เอส 
เอส บางแสนบีช 

(3)  คุณ ชญาดา เวทสนัติ ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและฝึกอบรม โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ 
เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัและเสนอแนะ

เพื่อทาํการปรับปรุงแกไ้ข โดยกาํหนดเป็นคะแนน +1 หรือ 0 หรือ -1 ตามสูตรการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง ดงัน้ี 

 

  สูตร 	  
เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งคาํถามกบัเน้ือหา 
 N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 

 
โดยทางผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑพ์ิจารณาการประเมิน จากเกณฑก์ารพิจารณา 
+1 หมายถึง ขอ้คาํถามหรือขอ้ความดงักล่าวมีความเหมาะสมหรือมีความตรงตามเน้ือหา 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามหรือขอ้ความดงักล่าวมีความเหมาะสมหรือตรงตามเน้ือหา
หรือไม่ 
-1 หมายถึง ขอ้คาํถามหรือขอ้ความดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่มีความตรงตามเน้ือหา 
 
ต่อมาผูว้ิจยัจึงนาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม โดยการศึกษาน้ีไดเ้ลือก

เฉพาะขอ้คาํถามท่ีมีค่าตั้งใน 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบวา่จากขอ้คาํถามทั้งหมด 50 ขอ้ มีขอ้
ท่ีไดค้ะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญคาํนวณตามสูตรการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากว่า 0.5 อยู่ 13 ขอ้ 
และเกิน 0.5 อยู่ 37 ขอ้ จึงไดน้าํขอ้ท่ีค่าดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากว่า 0.5 มาทาํการปรับปรุงแกไ้ข
แบบทดสอบตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ รวมไปถึงเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาอีกคร้ังก่อน
นาํไปทดลองใช ้
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2)  ความเท่ียง (Reliability) ผูว้ิจยันาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน คือ แบบสอบถาม จาํนวน 30 ชุด 
ไปทาํการทดสอบกบักลุ่มท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคคลทัว่ไปท่ีมีประสบการณ์การ
ทาํงานในธุรกิจโรงแรมไม่ตํ่ากว่า 2 ปีและปัจจุบนัทาํงานอยูใ่นโรงแรมบริหารงานแบบอิสระนอก
พื้นท่ีวิจยั จากนั้ นจึงนําขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความเท่ียงโดยวิธีวดัความความคงท่ีภายในด้วย
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach ดงัน้ี 

 

  สูตร 	 1 	 

เม่ือ  แทน ค่าความเช่ือมัน่ 
    แทน จาํนวนขอ้ในแบบสอบถาม 
    แทน ค่าความแปรปรวนรายขอ้ของแบบสอบถาม 
    แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถาม 
 

ซ่ึ งผลจากการทําการวิ เคราะห์หาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของ 
Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่นได้ค่าความเช่ือมั่นของทั้ งแบบสอบถามเท่ากับ  0.908 โดยค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาท่ีไดมี้ค่าเกิน 0.70 ซ่ึงถือวา่ยอมรับไดจึ้งดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลต่อไป 
 

3.8  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1)  ทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม จากคณะการจดัการการ
ท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปยงัผูป้ระกอบการ ผูจ้ ัดการทั่วไป หรือฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยข์องโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีท่ีอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการศึกษา วิธีดาํเนินงานและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ
ของโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 

2)  หลงัจากไดรั้บอนุญาตจากผูป้ระกอบการ ผูจ้ดัการทัว่ไป หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์อง
โรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวดัชลบุรีแล้ว ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยนัไปยงั
ผูป้ระกอบการ ผูจ้ดัการทัว่ไป หรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษยฯ์ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละวิธี
ดาํเนินงานอีกคร้ัง 

3)  ขอความอนุเคราะห์จากหัวหนา้ฝ่ายต่างๆ ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาํนวน 75 
ชุด 
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4)  ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของขอ้มูลในแบบสอบถามก่อนนาํไปทาํการ
วิเคราะห์ 

 

3.9  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในงานศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบ แลว้
ทําการให้คะแนน  และลงรหัส  แล้วจึงนํามาทําการประมวลผลทางสถิติ  เพื่ อค ํานวณหา
ความสัมพันธ์ท่ีเป็นเหตุและผลซ่ึงกันและกัน (Cause and Effect Relationship) ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบเส้นตรง เพื่อตอบวตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 1 และหาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร (Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1, 2 และ 3 

 

3.10  การนําเสนอ 
 

นาํเสนอผลการวิจยั โดยนาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล มาผนวกกบัการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และการนาํเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) ตามท่ีวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 คือ 
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรม
บริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 



 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน

ความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี” น้ีเป็นการการศึกษาผา่นวิธีการวิจยัแบบ
เชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติท่ีส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีและนาํผลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ มาใชใ้นการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อใหเ้กิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี โดยเน้นการหา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ โดยผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 น้ี
จะเป็นการกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ีไดท้าํการกาํหนดไวใ้นบท
ท่ี 1 โดยมีลาํดบัการนาํเสนอขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1  สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.2  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทศันคติ 

4.4  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

4.5  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

4.6  ปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบ

อิสระในจงัหวดัชลบุรี 

4.7  แนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรม

บริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 
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4.1  สัญลกัษณ์และอกัษรย่อในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
เพื่อความเขา้ใจในการนาํเสนอและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล งานน้ีได้

กาํหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
M  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ATB  แทน ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
SNB  แทน ทัศนคติการคล้อยตามบรรทัดฐานท่ีทําให้เกิดการปฏิบัติต่อ

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
PBC  แทน ทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อ

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
KSB  แทน พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
KSBks  แทน พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเกบ็สะสมความรู้ 
KSBkd  แทน พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเผยแพร่ความรู้ 
KSBke  แทน พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการจดัแสดงความรู้ 
KSBkt  แทน พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ 
KSBkex แทน พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการแลกเปล่ียนความรู้ 
KSBkc  แทน พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการใชค้วามรู้ร่วมกนั 
b  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ 
ß  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์ในรูป

คะแนนมาตรฐาน 
 

4.2  การวเิคราะห์คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 75 ตวัอย่าง ได้ทาํการวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม คือ บุคลากรของโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ออกมาเป็น
ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ดงัท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.1 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1  ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม 
 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

 
43 
32 

 
57.3 
42.7 

อาย ุ
28 – 37 ปี 
18 – 27 ปี 
38 – 47 ปี 
47 ปีข้ึนไป 

 
33 
23 
15 
4 

 
44.0 
30.7 
20.0 
5.3 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
ไม่ประสงคเ์ปิดเผยสถานภาพ 

 
38 
24 
13 

 
50.7 
32.0 
17.3 

วฒิุการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 
มธัยมศึกษา/ปวช. 
ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

 
34 
18 
14 
9 

 
45.3 
24.0 
18.7 
12.0 

ระดบัพนกังาน 
แผนกปฏิบติังาน 
ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
แผนกสนบัสนุนการปฏิบติัการ 

 
58 
11 
6 
0 

 
77.3 
14.7 
8.0 
0 

หน่วยงาน 
ฝ่ายบริการหอ้งพกั 
ฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ฝ่ายการเงิน/จดัซ้ือ/บญัชี 
ฝ่ายการตลาดและการขาย 

 
24 
21 
12 
8 

 
32.0 
28.0 
16.0 
10.7 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
ฝ่ายวิศวกรรมและบาํรุงรักษา 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

6 
4 

8.0 
5.3 

ประสบการณ์การทาํงานรวมทั้ งส้ินใน
สายอาชีพงานโรงแรม 

2 – 10 ปี 
11– 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 ปีข้ึนไป 

 
 
45 
24 
6 
0 

 
 
60.0 
32.0 
8.0 
0 

ระยะ เวลาท่ีป ฏิบั ติ งานในโรงแรม
ปัจจุบนัรวมทั้งส้ิน 

0 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 ปีข้ึนไป 

 
 
35 
21 
11 
8 

 
 
46.7 
28.0 
14.7 
10.7 

 
จากตารางท่ี 4.1 ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยมี อาย ุสถานภาพ วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดบัพนกังาน หน่วยงาน ประสบการณ์
การทาํงานรวมทั้งส้ินในสายอาชีพงานโรงแรม และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงแรมปัจจุบนัรวม
ทั้งส้ินสามารถสรุปไดว้า่ 

เม่ือจาํแนกตามเพศพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.3 และเพศชายจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 

เม่ือจาํแนกตามอายขุองบุคลากรพบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรอยูใ่นช่วงอาย ุ28 – 37 ปี จาํนวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ลาํดบัต่อมา อยู่ในช่วงอายุ 18 – 27 ปี จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 
ต่อมา อยู่ในช่วง 38 – 47 ปี จาํนวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 20 และส่วนน้อยอยู่ในช่วง 47 ปีข้ึนไป
จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 
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เม่ือจาํแนกตามสถานภาพพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ โสด จาํนวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.7 ลาํดับต่อมา คือ สถานะ สมรส จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และมีผูไ้ม่
ประสงคจ์ะเปิดเผยสถานภาพจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 

เม่ือจาํแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ท่ี
ปริญญาตรีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ลาํดบัต่อมาคือ มธัยมศึกษา/ปวช. จาํนวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 24 ลาํดับต่อมาคือ ปวส./ปวท./อนุปริญญา จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 และ
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

เม่ือจาํแนกตามระดับพนักงานพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับแผนกปฏิบัติงาน 
จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ลาํดบัต่อมาคือ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.7 และ ผูจ้ดัการทัว่ไป จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

เม่ือจาํแนกตามหน่วยงานพบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่อยูฝ่่ายบริการหอ้งพกั จาํนวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 32 ลาํดบัต่อมา คือ ฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
ต่อมา คือ ฝ่ายการเงิน/จดัซ้ือ/บญัชี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ต่อมา คือ ฝ่ายการตลาดและ
การขาย จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ต่อมา คือ ฝ่ายวิศวกรรมและบาํรุงรักษา จาํนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 8 และอยูฝ่่ายทรัพยากรมนุษย ์จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 

เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์การทํางานรวมทั้ งส้ินในสายอาชีพงานโรงแรม พบว่า
บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงานรวมทั้งส้ินในสายอาชีพงานโรงแรมอยูใ่นช่วง 2 – 10 
ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ต่อมาคือ ช่วง 11 – 20 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และ
ช่วง 21 – 30 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

เม่ือจาํแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงแรมปัจจุบนัในจงัหวดัชลบุรีรวมทั้งส้ิน พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงแรมปัจจุบนัรวมทั้งส้ิน อยูใ่นช่วง 0 – 5 ปี จาํนวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ต่อมาคือ ช่วง 6 – 10 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ต่อมา คือ ช่วง 
11 – 15 ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และช่วง 16 ปีข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.7 
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4.3  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทศันคติ 
 

ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผล
ใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

 
ปัจจัยทศันคต ิ M S.D. ระดับความคดิเห็น 

a) ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 4.02 0.52 มาก 
b) ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิด
การปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3.86 0.58 มาก 

c) ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

4.03 0.53 มาก 

รวม 3.97 0.50 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา มีความคิดเห็น
เก่ียวกบั c) ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
อยู่ในลาํดับหน่ึงโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.03) รองลงมาคือ a) ทัศนคติต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (M = 4.02) และ b) ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 3.86) ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติต่อพฤติกรรม

การแบ่งปันความรู้ 
 

ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

1) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ี
มีประโยชน์จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

4.09 0.72 มาก 

2) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ี
มีคุณค่าจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3.99 0.76 มาก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

3) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ี
บ่งบอกถึงการให้ความช่วยเหลือจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

4.04 0.81 มาก 

4) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ี
น่าภาคภูมิใจจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3.95 0.84 มาก 

5) การท่ีพนักงานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้ทําให้
ได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ 

4.21 0.76 มาก 

6) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้เป็นการ
กระทาํท่ีน่ายกย่องจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3.81 0.88 มาก 

รวม 4.02 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 เม่ือทาํการพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้เป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี ลาํดบัแรกคือ 
ความคิดเห็นท่ีว่า 5) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้ทาํให้ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ 
เพิ่มข้ึนจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 4.21) ลาํดบัท่ีสอง คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 1) 
การท่ีพนักงานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์จะทาํให้เกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ (M = 4.09) ลาํดบัท่ีสาม คือ ความคิดเห็นท่ีวา่ 3) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็น
ว่าการแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงการให้ความช่วยเหลือจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ (M = 4.04) ลาํดบัท่ีส่ี คือ ความคิดเห็นท่ีวา่ 2) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นวา่การแบ่งปัน
ความรู้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 3.99) ลาํดบัท่ีห้า คือความ
คิดเห็นท่ีว่า 4) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจจะทาํให้
เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 3.95) และลาํดับสุดท้ายคือ ความคิดเห็นท่ีว่า 6) การท่ี
พนักงานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้เป็นการกระทาํท่ีน่ายกย่องจะทาํให้เกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ (M = 3.81) 
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติการคลอ้ยตาม
บรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

 
ทศันคติการคล้อยตามบรรทดัฐานทีท่าํให้เกดิการปฏิบัต ิ

ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
M S.D. 

ระดับความ
คดิเห็น 

7) ถ้า บุ คคล ท่ี เป็ น ต้น แบบของพนั ก งาน ในโรงแรม ให้
ความสําคัญกับการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

3.97 0.80 มาก 

8) ถ้าบุคคลท่ี เป็นต้นแบบของพนักงานในโรงแรมให้การ
สนับสนุนในการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ 

3.95 0.73 มาก 

9) ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนักงานในโรงแรมคาดหวังให้
เขาทาํการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3.64 0.80 มาก 

10) ถ้าบุคคลท่ีเป็นต้นแบบของพนักงานในโรงแรมทําการ
แบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

4.04 0.79 มาก 

11) ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนักงานในโรงแรมต้องการให้
เขาทาํการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3.81 0.78 มาก 

12) ถ้าบุคคลท่ีเป็นต้นแบบของพนักงานในโรงแรมมีการ
วางแผน ท่ีจะทําการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

3.76 1.03 มาก 

รวม 3.86 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4 เม่ือทาํการพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ี
ทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ีลาํดบัแรก คือ ความคิดเห็นท่ีว่า
10) ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนกังานในโรงแรมทาํการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (M = 4.04) ลาํดับท่ีสอง คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 7) ถ้าบุคคลท่ีเป็นต้นแบบของ
พนักงานในโรงแรมให้ความสําคญักบัการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
(M = 3.79)ลาํดบัท่ีสาม คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 8) ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนกังานในโรงแรมให้
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การสนับสนุนในการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้(M = 3.95) ลาํดบัท่ีส่ี 
คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 11) ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนักงานในโรงแรมตอ้งการให้เขาทาํการ
แบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 3.81)ลาํดบัท่ีห้า คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 
12) ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนกังานในโรงแรมมีการวางแผนท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้เขาจะ
เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 3.76) และลาํดบัสุดทา้ยคือ ความคิดเห็นท่ีว่า 9) ถา้บุคคลท่ี
เป็นตน้แบบของพนกังานในโรงแรมคาดหวงัให้เขาทาํการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (M = 3.64) 

 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

13) ถา้พนักงานของโรงแรมเห็นว่าเขามีความสามารถในการ
จัดการการแบ่งปันความรู้ของเขาท่ีจะเกิดข้ึนได้จะทาํให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

4.00 0.74 มาก 

14) ถา้พนักงานของโรงแรมเห็นว่าเขามีความเหมาะสมท่ีจะทาํ
การแบ่งปันความรู้ไปยงับุคลากรท่านอ่ืนๆในโรงแรมจะทาํให้
เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

3.99 0.78 มาก 

15) ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นว่าเขามีทักษะในการส่ือสาร(ฟัง 
พูดอ่านเขียน  และนําเสนอ)ที่ดีจะทําให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

4.15 0.69 มาก 

16) ถ้ าพ นั ก ง าน ขอ งโรงแ รม เห็ น ว่ า เข า มี ค ว าม รู้  และ
ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีจะทาํการแบ่งปันจะทาํให้เกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ 

4.09 0.77 มาก 

17) ถ้าพนักงานของโรงแรมเห็นว่าเขามีทั กษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)จะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ 

3.99 0.83 มาก 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

18) ถา้พนักงานของโรงแรมเห็นว่าเขามีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการของการแบ่งปันความรู้จะทาํให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

3.99 0.80 มาก 

รวม 4.03 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 เม่ือทาํการพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ีลาํดบัแรก คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 
15) ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นว่าเขามีทกัษะในการส่ือสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน และนาํเสนอ) ท่ีดี
จะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 4.15) ลาํดับท่ีสอง คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 16) ถา้
พนกังานของโรงแรมเห็นว่าเขามีความรู้ และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีจะทาํการแบ่งปันจะทาํให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 4.09) ลาํดบัท่ีสาม คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 13) ถา้พนักงานของ
โรงแรมเห็นว่าเขามีความสามารถในการจดัการการแบ่งปันความรู้ของเขาท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ะทาํให้
เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 4.00) และลาํดบัสุดทา้ยมีรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนัสามขอ้ 
ได้แก่ ความคิดเห็นท่ีว่า 14) ถ้าพนักงานของโรงแรมเห็นว่าเขามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) จะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ความคิดเห็นท่ีว่า 17) ถา้พนักงานของ
โรงแรมเห็นว่าเขามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการแบ่งปันความรู้จะทําให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และความคิดเห็นท่ีว่า 18) ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นวา่เขามีความรู้
ความเขา้ใจในกระบวนการของการแบ่งปันความรู้จะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (M = 
3.99) 
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4.4  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มการเกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

 
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ M S.D. ระดับความคดิเห็น 

d) การเกบ็สะสมความรู้ 3.86 0.63 มาก 
e) การเผยแพร่ความรู้ 4.05 0.61 มาก 
f) การจดัแสดงความรู้ 3.71 0.70 มาก 
g) การถ่ายทอดความรู้ 3.87 0.63 มาก 
h) การแลกเปล่ียนความรู้ 3.93 0.59 มาก 
i) การใชค้วามรู้ร่วมกนั 3.83 0.59 มาก 

รวม (พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้) 3.88 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้อยู่ในระดบัมาก (M = 3.88) โดยกลุ่มตวัอย่าง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มการ
เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของ e) การเผยแพร่ความรู้ อยูใ่นลาํดบัหน่ึงโดยมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด (M = 4.05) รองลงมาคือรูปแบบของ h) การแลกเปล่ียนความรู้ (M = 3.93) ถดัไปคือ g) 
การถ่ายทอดความรู้ (M = 3.87) ตามด้วย d) การเก็บสะสมความรู้ (M = 3.86) ต่อด้วย i) การใช้
ความรู้ร่วมกนั (M = 3.83) และ f) การจดัแสดงความรู้ (M = 3.71) มาเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเกบ็สะสมความรู้ 

 

การเกบ็สะสมความรู้ M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

19) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นเอกสารลงในระบบ
ของโรงแรม 

3.88 0.79 มาก 

20) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นส่ือลงในระบบของ
โรงแรม 

3.75 0.77 มาก 

21) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นคู่มือลงในระบบ
ของโรงแรม 

3.77 0.86 มาก 

22) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นแฟ้มสะสมข้อมูล
การทาํงานลงในระบบของโรงแรม 

4.03 0.84 มาก 

รวม 3.86 0.63 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.7 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้รูปแบบของการเก็บสะสมความรู้เป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกบัแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเก็บสะสมความรู้ อยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได ้ดงัน้ี ลาํดบัแรก คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 
22) ทัศนคติท่ี ดี ต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของโรงแรมรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์เป็นแฟ้มสะสมขอ้มูลการทาํงานลงในระบบของโรงแรม (M = 4.03) ลาํดบัท่ีสอง คือ 
ความคิดเห็นท่ีว่า 19) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมรวบรวม
ความรู้และประสบการณ์เป็นเอกสารลงในระบบของโรงแรม (M = 3.88) ลาํดับท่ีสาม คือ 21) 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์
เป็นคู่มือลงในระบบของโรงแรม (M = 3.77) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 20) ทศันคติท่ี



104 

ดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของโรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นส่ือลง
ในระบบของโรงแรม (M = 3.75) 
 
ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิด

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเผยแพร่ความรู้ 
 

การเผยแพร่ความรู้ M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

23) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมทําการเผยแพร่ความสามารถพิเศษในการทํางานให้แก่
เพื่อนร่วมงาน 

4.01 0.76 มาก 

24) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมทาํการเผยแพร่ความรู้ทีต่นเองถนัดใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน 

4.11 0.85 มาก 

25) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมทําการเผยแพร่ขั้นตอนการทํางานของเขาให้แก่เพื่อน
ร่วมงาน 

4.04 0.80 มาก 

26) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมทําการเผยแพร่ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขให้แก่
เพื่อนร่วมงาน 

4.03 0.77 มาก 

รวม 4.05 0.61 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.8 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้รูปแบบของการเผยแพร่ความรู้เป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
แนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเผยแพร่ความรู้อยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
สามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี ลาํดบัแรก คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 24) ทศันคติท่ีดี
ต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํใหพ้นกังานของโรงแรมทาํการเผยแพร่ความรู้ท่ีตนเองถนดัให้แก่เพื่อน
ร่วมงาน (M = 4.11) ลาํดบัท่ีสอง คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 25) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํ
ให้พนกังานของโรงแรมทาํการเผยแพร่ขั้นตอนการทาํงานของเขาให้แก่เพื่อนร่วมงาน (M = 4.04) 
ลาํดับท่ีสาม คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 26) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของ
โรงแรมทาํการเผยแพร่ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแก้ไขให้แก่เพื่อนร่วมงาน (M = 4.03) และ
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ลาํดับสุดทา้ยคือ ความคิดเห็นท่ีว่า 23) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของ
โรงแรมทาํการเผยแพร่ความสามารถพิเศษในการทาํงานใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน (M = 4.01) 

 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิด

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการจดัแสดงความรู้ 
 

การจัดแสดงความรู้ M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

27) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะจัดแสดงความรู้ของเขาผ่านโปสเตอร์ 

3.60 1.01 มาก 

28) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะจัดแสดงความรู้ของเขาผ่านบอร์ดข่าวสารของ
โรงแรม 

3.80 0.85 มาก 

29) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะจัดแสดงความรู้ของเขาผ่าน Web Boardของ
โรมแรม 

3.71 0.80 มาก 

30) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะจัดแสดงความรู้ของเขาผ่านกลุ่มส่วนตัวใน 
Online Social Networkของโรงแรม 

3.73 0.91 มาก 

รวม 3.71 0.70 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.9 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้รูปแบบของการจดัแสดงความรู้เป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
แนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการจดัแสดงความรู้ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
สามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี ลาํดบัแรก คือ ความคิดเห็นท่ีวา่  28) ทศันคติท่ีดี
ต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมอยากท่ีจะจดัแสดงความรู้ของเขาผ่านบอร์ด
ข่าวสารของโรงแรม (M = 3.80) ลาํดบัท่ีสอง คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 30) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปัน
ความรู้จะทาํให้พนกังานของโรงแรมอยากท่ีจะจดัแสดงความรู้ของเขาผ่านกลุ่มส่วนตวัใน Online 
Social Networkของโรงแรม (M = 3.73) ลาํดบัท่ีสาม คือ 29) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํ
ใหพ้นกังานของโรงแรมอยากท่ีจะจดัแสดงความรู้ของเขาผา่น Web Boardของโรมแรม (M = 3.71) 
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และลาํดบัสุดทา้ย คือความคิดเห็นท่ีว่า 27) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะจดัแสดงความรู้ของเขาผา่นโปสเตอร์ (M = 3.60) 

 
ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิด

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ 
 

การถ่ายทอดความรู้ M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

31) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัหัวหน้างาน 

3.69 0.75 มาก 

32) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัเพ่ือนร่วมงาน 

3.96 0.85 มาก 

33) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ใต้บังคบับัญชา 

4.04 0.76 มาก 

34) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

3.80 0.81 มาก 

รวม 3.87 0.63 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.10 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้รูปแบบของการถ่ายทอดความรู้เป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
แนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
สามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี ลาํดบัแรก คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 33) ทศันคติท่ีดี
ต่อการแบ่งปันความ รู้จะทําให้พนักงานของโรงแรมอยาก ท่ีจะถ่ายทอดความ รู้ให้กับ
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา (M = 4.04) ลาํดับท่ีสอง คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 32) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปัน
ความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัเพื่อนร่วมงาน (M = 3.96) 
ลาํดับท่ีสาม คือ 34) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมอยากท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (M = 3.80) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 31) 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบั
หวัหนา้งาน (M = 3.69) 
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ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการแลกเปล่ียนความรู้ 

 

การแลกเปลีย่นความรู้ M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

35) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะแลกเปลีย่นความรู้ในทีป่ระชุม 

3.93 0.66 มาก 

36) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะแลกเปลีย่นความรู้กบัเพ่ือนร่วมงาน 

4.04 0.76 มาก 

37) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะแลกเปลีย่นความรู้กบัผู้เช่ียวชาญ 

3.91 0.77 มาก 

38) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะแลกเปลีย่นความรู้ในระบบเครือข่าย (ระบบการ
ส่ือสารอเิลก็ทรอนิคส์ในโรงแรม) 

3.84 0.81 มาก 

รวม 3.93 0.59 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.11 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้รูปแบบของการแลกเปล่ียนความรู้เป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการแลกเปล่ียนความรู้ อยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได ้ดงัน้ี ลาํดบัแรก คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 
36) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํใหพ้นกังานของโรงแรมอยากท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้กบั
เพื่อนร่วมงาน (M = 4.04) ลาํดบัท่ีสอง คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 35) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้
จะทาํใหพ้นกังานของโรงแรมอยากท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้ในท่ีประชุม (M = 3.93) ลาํดบัท่ีสาม คือ 
37) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํใหพ้นกังานของโรงแรมอยากท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้กบั
ผูเ้ช่ียวชาญ (M = 3.91) และลาํดับสุดท้าย คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 38) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปัน
ความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมอยากท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้ในระบบเครือข่าย (ระบบการ
ส่ือสารอิเลก็ทรอนิคส์ในโรงแรม) (M = 3.84) 
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ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการใชค้วามรู้ร่วมกนั 

 

การใช้ความรู้ร่วมกนั M S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

39) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากผู้อ่ืนที่อยู่ใน
แผนกเดียวกนั 

4.05 0.73 มาก 

40) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากผู้ อ่ืนใน
หน่วยงานทีท่าํงานเกีย่วข้องกนั 

3.85 0.75 มาก 

41) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากผู้ อ่ืนใน
หน่วยงานทีท่าํงานไม่เกีย่วข้องกนั 

3.64 0.78 มาก 

42) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทําให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากโรงแรมอ่ืน 

3.79 0.87 มาก 

รวม 3.83 0.59 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.12 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้รูปแบบของการใช้ความรู้ร่วมกันเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกบัแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการใช้ความรู้ร่วมกนั อยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได ้ดงัน้ี ลาํดบัแรก คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 
39) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํใหพ้นกังานของโรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหา
ความรู้จากผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นแผนกเดียวกนั (M = 4.05) ลาํดบัท่ีสอง คือ ความคิดเห็นท่ีว่า 40) ทศันคติท่ีดี
ต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํใหพ้นกังานของโรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากผูอ่ื้น
ในหน่วยงานท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกัน (M = 3.85) ลาํดับท่ีสาม คือ 42) ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปัน
ความรู้จะทาํให้พนกังานของโรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากโรงแรมอ่ืน (M = 
3.79) และลาํดบัสุดทา้ย คือความคิดเห็นท่ีวา่ 41) ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํใหพ้นกังาน
ของโรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากผูอ่ื้นในหน่วยงานท่ีทาํงานไม่เก่ียวขอ้งกนั 
(M = 3.64) 
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4.5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานที ่1, 2 และ3 

 
ตารางที ่4.13  ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัทศันคติและพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

 
ตัวแปร KSB ATB SNB PBC 

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้(KSB) 
 

1.00    

ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (ATB) 
 

0.723** 1.00   

ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติั
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (SNB) 

0.739** 0.688** 1.00  

ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (PBC) 

0.732** 0.664** 0.761** 1.00 

 
หมายเหตุ:  ** = มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p<.01) และ* = มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(p<.05) 
 
1)  สมมติฐานท่ี 1 ไดเ้สนอว่าทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
เม่ือพิจารณาตารางท่ี 4.13 พบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์

กับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (R = 0.723) ดังนั้ นจึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้มีความสมัพนัธ์กนั 

2)  สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

เม่ือพิจารณาตารางท่ี 4.13 พบว่า ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติั
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (R = 0.739) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 คือ ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดั
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ฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มี
ความสมัพนัธ์กนั 

3)  สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

เม่ือพิจารณาตารางท่ี 4.13 พบว่า ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ อย่างมีนยัสาํคญั
ทางส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0.01 (R = 0.732) ดังนั้ น จึงยอม รับสมมติฐาน ท่ี  3 คือ  ทัศนคติการรับ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้มีความสมัพนัธ์กนั 

 

4.6  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทศันคตทิีส่่งผลให้เกดิพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู้ใน
โรงแรมบริหารงานแบบอสิระในจงัหวดัชลบุรี 

 
ตารางที ่4.14  ผลการวิเคราะห์ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ความถดถอยพหุคูณของตวัแปร 

 

ตัวแปร 
KSB 

Adj R2 =65.2 

ATB .329** 
SNB .290* 
PBC .292* 

 
หมายเหตุ: ** = มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p<.01)และ* = มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(p<.05) 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ปัจจยัทศันคติอนัไดแ้ก่ ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และ 
ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ สามารถท่ี
จะพยากรณ์การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี
ได ้65.2% ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้และปัจจยัทศันคติ มีค่าเท่ากบั 
0.816 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์เท่ากบั 0.307 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความ
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ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน (ß) เท่ากบั 0.329, 0.290 และ0.292 ตามลาํดบัโดยสมการ
พยากรณ์จะไดจ้ากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.01 และ 0.05 
นาํมาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

  KSBZ = 0.329 ATBZ + 0.290 SNBZ + 0.292 PBCZ 

จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า ถ้าทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (ATB) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้เพิ่มข้ึน 0.329 หน่วย ถา้ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (SNB) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้เพิ่มข้ึน 0.290 หน่วย และถา้ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (PBC) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดวา่จะมีแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้เพิ่มข้ึน 0.292 หน่วย 

 
ตารางที่ 4.15  ผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความถดถอยพหุคูณของตวัแปร จาํแนก

ตามรูปแบบของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

ตัวแปร 
KSBks KSBkd KSBke KSBkt KSBkex KSBkc 
Adj R2 = 

54.5 
Adj R2 = 

52.7 
Adj R2 = 

31.4 
Adj R2 = 

48.7 
Adj R2 = 

41.4 
Adj R2 = 

52.4 

ATB .310** .097 .223 .324** .313* .391** 
SNB .105 .299* .220 .255 .325* .261 
PBC .404** .396** .210 .217 .071 .152 

 
หมายเหตุ: ** = มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p<.01)และ* = มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(p<.05) 
 
เม่ือทาํการจาํแนกพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ตามรูปแบบของพฤติกรรมการแบ่งปัน

ความรู้ดงัในตารางท่ี 4.15 แลว้ แต่ละปัจจยัทางทศันคติจะส่งผลให้เกิดรูปแบบของพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
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1)  พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเก็บสะสมความรู้ (KSBks) มีปัจจัย
ทศันคติท่ีส่งผลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 2 ด้านด้วยกัน คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ (ATB) และทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (PBC) โดยทั้งสองดา้นสามารถท่ีจะพยากรณ์การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
รูปแบบของการเก็บสะสมความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีได ้54.5% ค่า
สหสัมพนัธ์พหุคูณของ พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และปัจจยัทศันคติ มีค่าเท่ากบั 0.738 และค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์เท่ากบั 0.437 ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

(1)  ถา้ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (ATB) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะ
มีแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเก็บสะสมความรู้ (KSBks) เพิ่มข้ึน 
0.310 หน่วยตามสมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

(2)  ถา้ดา้นทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (PBC) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
รูปแบบของการเก็บสะสมความรู้ (KSBks) เพิ่มข้ึน 0.404 หน่วยตามสมการถดถอยพหุคูณในรูป
ของคะแนนมาตรฐาน 

  KSBksZ = 0.310 ATBZ + 0.404 PBCZ 

2)  พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเผยแพร่ความรู้ (KSBkd) มีปัจจยัทศันคติ
ท่ีส่งผลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 2 ดา้นดว้ยกนั คือ ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิด
การปฏิบัติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (SNB) และ ทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (PBC) โดยทั้งสองดา้นสามารถท่ีจะพยากรณ์
การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการเผยแพร่ความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรีได ้52.7% ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณของ พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และปัจจยั
ทศันคติ มีค่าเท่ากบั 0.726 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์เท่ากบั 0.427 ซ่ึงสามารถ
แสดงใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

(1)  ถา้ดา้นทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (SNB) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
รูปแบบของการเผยแพร่ความรู้ (KSBkd) เพิ่มข้ึน 0.299 หน่วยตามสมการถดถอยพหุคูณในรูปของ
คะแนนมาตรฐาน 

(2)  ถา้ดา้นทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (PBC) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
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รูปแบบของการเผยแพร่ความรู้ (KSBkd) เพิ่มข้ึน 0.396 หน่วยตามสมการถดถอยพหุคูณในรูปของ
คะแนนมาตรฐาน 

  KSBkdZ = 0.299 SNBZ + 0.396 PBCZ 

3)  พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการจดัแสดงความรู้ (KSBke) ไม่มีปัจจยัทาง
ทศันคติในท่ีส่งผลหรือสามารถพยากรณ์การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการจดั
แสดงความรู้ ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติไม่ว่าจะเป็น ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
(ATB) ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
(SNB) หรือ ทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ (PBC) 

4)  พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ (KSBkt) มีปัจจยัทศันคติ
ท่ีส่งผลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเพียง 1 ดา้น คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (ATB) 
โดยสามารถท่ีจะพยากรณ์การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ใน
โรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีได ้48.7% ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณของ พฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ และปัจจัยทัศนคติ มีค่าเท่ากับ 0.713 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการ
พยากรณ์เท่ากบั 0.450 ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

ถ้าด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (ATB) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะมี
แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ (KSBkt) เพิ่มข้ึน 
0.324 หน่วยตามสมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

   KSBktZ = 0.324 ATBZ 

5)  พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการแลกเปล่ียนความรู้ (KSBkex) มีปัจจยั
ทศันคติท่ีส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 2 ดา้นดว้ยกนั คือทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
(ATB) และ ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ (SNB) โดยทั้งสองดา้นสามารถท่ีจะพยากรณ์การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบ
ของการแลกเปล่ียนความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรีได้ 41.4% ค่า
สหสัมพนัธ์พหุคูณของ พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และปัจจยัทศันคติ มีค่าเท่ากบั 0.643 และค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์เท่ากบั 0.459 ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

(1)  ถา้ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (ATB)เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะ
มีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการแลกเปล่ียนความรู้ (KSBkex) 
เพิ่มข้ึน 0.313 หน่วยตามสมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
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(2)  ถา้ดา้นทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (SNB) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
รูปแบบของการแลกเปล่ียนความรู้ (KSBkex) เพิ่มข้ึน 0.325 หน่วยตามสมการถดถอยพหุคูณในรูป
ของคะแนนมาตรฐาน 

  KSBkexZ = 0.313 ATBZ + 0.325 SNBZ 

6) พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการใช้ความรู้ร่วมกัน  (KSBkc) มีปัจจัย
ทศันคติท่ีส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเพียง 1 ดา้น คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
(ATB) โดยสามารถท่ีจะพยากรณ์การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการใชค้วามรู้
ร่วมกันในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีได้ 52.4% ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณของ 
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และปัจจยัทศันคติ มีค่าเท่ากบั 0.724 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิด
จากการพยากรณ์เท่ากบั 0.414 ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

ถ้าด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (ATB)เพิ่มข้ึน  1 หน่วย คาดว่าจะมี
แนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้รูปแบบของการใชค้วามรู้ร่วมกนั (KSBkc) เพิ่มข้ึน 
0.391 หน่วยตามสมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

   KSBktZ = 0.391 ATBZ 

 

4.7  แนวทางการส่งเสริมทศันคตเิพ่ือก่อให้เกดิพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรม
บริหารงานแบบอสิระในจงัหวดัชลบุรี 

 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรม

บริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีในหวัขอ้ก่อนหนา้ แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัทศันคติดา้นทศันคติ
ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (ATB) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (KSB) 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ (PBC) และอนัดับสุดทา้ยคือ ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการ
ปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (SNB) โดยผลท่ีได้เม่ือมาผนวกกบัการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) แลว้สามารถท่ีจะนาํเสนอแนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีไดท้ั้งส้ิน 3 แนวทาง รวมทั้ง
สามารถลาํดบัความสาํคญัในการเลือกปฏิบติัแต่ละแนวทางไดด้งัน้ี 
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4.7.1  แนวทางการส่งเสริมทัศนคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เพ่ือก่อให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี 
(Encouragement Guidelines for Attitude Toward Knowledge Sharing 
Behavior: ATB) 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ท่ีว่า ทศันคติต่อพฤติกรรมเป็นระดบัของความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดในตวับุคคลในทางบวกและ
ลบต่อการปฏิบติันั้นๆ ซ่ึงหากคนเรามีทศันคติในทางบวกหรือลบต่อการปฏิบติัพฤติกรรมนั้นมาก
เท่าไหร่ ความตั้งใจในการปฏิบติัพฤติกรรมก็มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัทศันคติมาก
เท่านั้ น ทาํให้สามารถนําเสนอรายละเอียดแนวทางการส่งเสริมปัจจัยทัศนคติด้านทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เพื่อก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรี ไดด้งัน้ี 

1)  สร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จากส่งเสริมการมีทศันคติท่ีดีและเป็นไปใน
ทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี โดย
ทาํการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรในโรงแรมไดมี้โอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ของโรงแรม ใหม้ากข้ึนและต่อเน่ือง  

2)  โรงแรมควรท่ีจะแสดงให้เห็นถึง คุณประโยชน์ ความมีคุณค่า จากผลของการ
นาํเอาองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้สามารถนาํเอามาใชใ้นการพฒันา
ประสิทธิภาพการทาํงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง การไดค้วามรู้ใหม่ๆ หรือ ความรู้และประสบการณ์นั้นๆจะ
สามารถช่วยบุคลากรในการแก้ไขปัญหาท่ีเขาเผชิญอยู่ได้ ซ่ึงจะทําให้บุคลากรในโรงแรม
บริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีเกิดความเช่ือและทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้ อนัจะ
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดั
ชลบุรีข้ึนดว้ยความเตม็ใจและสมคัรใจ 

3)  สร้างการรับรู้ของบุคลากร โดยการทาํให้บุคลากรเห็นว่าการกระทาํพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้นั้นเป็นพฤติกรรมท่ี น่ายกยอก น่าภาคภูมิใจ และแสดงออกว่าเป็นการช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน และโรงแรมใหส้ามารถท่ีจะดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยในแนวทางการส่งเสริมทศันคติน้ีจะเป็นแนวทางทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อใหเ้กิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีได้อย่างดีท่ีสุด
โดยเฉพาะในรูปแบบของ การใชค้วามรู้ร่วมกนั การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ และ 
การเก็บสะสมความรู้ ฉะนั้ นแล้วทางโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวดัชลบุรีจึงควรท่ี
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ดาํเนินการส่งเสริมทศันคติในแนวทางน้ีเป็นอนัดบัแรกจากทั้งสามแนวทางหากโรงแรมมีทุนการ
ดาํเนินงานท่ีค่อนขา้งจะจาํกดั เพราะในแนวทางน้ีมีผลคะแนนของสมการการพยากรณ์ท่ีสูงท่ีสุด 

 
4.7.2  แนวทางการส่งเสริมทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อ

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรม
บริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี (Encouragement Guidelines for Attitude 
of Perceived Behavioral Control to Knowledge Sharing Behavior: PBC) 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ ทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ท่ีว่า ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม คือ การรับรู้ของคนว่า ยาก – ง่าย หรือการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอ
หรือไม่ท่ีจะปฏิบัติหรือควบคุมการแสดงพฤติกรรมนั้ นๆ ทั้ งน้ีการท่ีบุคคลจะตดัสินใจปฏิบัติ
พฤติกรรมหรือไม่ปฏิบติัพฤติกรรมใดนั้นตอ้งเช่ือว่าตวัเองมีความสามารถท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุม
การแสดงพฤติกรรมนั้นไดแ้ละมีโอกาสท่ีจะจะประสบผลสําเร็จสูงดว้ย ทาํให้สามารถนําเสนอ
รายละเอียดแนวทางการส่งเสริมทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเพื่อ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ไดด้งัน้ี  

1)  ควรพฒันาให้พนักงานมีประสบการณ์ตรงท่ีประสบความสําเร็จในการแบ่งปัน
ความรู้ โดยในคร้ังแรกๆ ควรให้มีการแบ่งปันความรู้ในเร่ืองท่ีไม่ยากและซับซ้อนนัก เป็นเร่ืองท่ี
บุคลากรโรงแรมมีความเช่ียวชาญรอบรู้อยู่แลว้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้เหล่าบุคลากรมีความเห็นต่อ
การแบ่งปันความรู้ว่าเป็นเร่ืองท่ีง่ายเขาสามารถทาํได้และประสบความสําเร็จก็จะทาํให้เขารับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากยิ่งข้ึน พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
ในโรงแรมกจ็ะยิง่เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย  

2)  โรงแรมจําเป็นท่ีจะต้องมีการฝึกฝนให้บุคลากรโรงแรมมีความรู้ มีทักษะ
(สมรรถนะ) หรือความสามารถ ในดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการแบ่งปันความรู้ เช่น ทกัษะการคน้ควา้/
แสวงหาขอ้มูล ทกัษะการส่ือสารท่ีดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน และนําเสนอ) ทกัษะการใช้ภาษา และ
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตน้ ซ่ึงหลงัจากท่ีบุคลากรโรงแรมรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของตวัเองสูงข้ึนแลว้ เขาจะไม่ยอมแพอ้ะไรง่ายๆ แต่จะ
พยายามแบ่งปันความรู้ใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด  

โดยในแนวทางการส่งเสริมทศันคติน้ีจะมีความสาํคญัรองลงมาในการเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน
จงัหวดัชลบุรี โดยเฉพาะในรูปแบบของ การเก็บสะสมความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ ฉะนั้นแลว้
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ทางโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีจึงควรท่ีดาํเนินการส่งเสริมทศันคติในแนวทางน้ี
เป็นอนัดบัรองลงมา หากโรงแรมมีทุนในการดาํเนินงานเพียงพอ จากผลคะแนนของสมการการ
พยากรณ์ท่ีมาเป็นอนัดบั 2 

 
4.7.3  แนวทางการส่งเสริมทัศนคติการคล้อยตามบรรทัดฐานที่ทําให้เกิดการปฏิบัติต่อ

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรม
บริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี (Encouragement Guidelines for Attitude 
of Subjective Norm to Knowledge Sharing Behavior: SNB) 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้
เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ท่ีว่า การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการ
ปฏิบติั เป็นการรับรู้ของบุคคลหน่ึงว่าบุคคลอ่ืนๆหรือสังคมรอบขา้งท่ีมีความสําคญั มีอิทธิพล มี
ความดึงดูดต่อเขาท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัพฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงอิทธิพลท่ีจาํทาํให้เกิดการปฏิบติัได้
นั้นข้ึนอยู่กบัความสําคญัในบรรทดัฐาน หรือแบบอย่าง (Idol) ของบุคคลนั้น นั้น เช่น คุณครูหรือ
อาจารยอ์าจมีความสาํคญัหรืออิทธิพลต่อการให้บุคคลปฏิบติัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากกว่า
เพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ ทาํให้สามารถนาํเสนอรายละเอียดแนวทางการส่งเสริมทศันคติการคลอ้ย
ตามบรรทัดฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรม
บริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ไดด้งัน้ี 

1)  การส่งเสริม สนบัสนุน และการสร้างการรับรู้ของบุคลากรในโรงแรมบริหารงาน
แบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ต่อบุคคลท่ีบุคลากรเห็นเป็นแบบอยา่งและสังคมรอบขา้ง ในพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดแนวโนม้ในการเพ่ิมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้  

2)  เหล่าผูบ้ริหาร หัวหนา้งาน และผูน้าํในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระเองจะตอ้ง
สร้างตนเองให้เป็นแบบอยา่งหรือเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการแสดงพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ให้กบั
บุคลากร เพราะบุคคลเหล่าน้ีมีความสาํคญัและมีอิทธิพลต่อการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้
บุคลากรโรงแรมคลอ้ยตามได ้

3)  เหล่าผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และผูน้าํในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระควรท่ีจะ
ส่งเสริมและสนบัสนุนอยา่งจริงจงัต่อการเสริมสร้าง และปลูกฝังพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของ
บุคลากรในโรงแรมดว้ยการสร้างวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศต่างๆ ให้เอ้ืออาํนวยต่อ
การแบ่งปันความรู้  

4)  เหล่าผูบ้ริหาร หัวหนา้งาน และผูน้าํในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระควจจะเปิด
ใจ ยอมรับฟังความคิดเห็น ให้คาํยกย่องชมเชยเม่ือบุคลากรในโรงแรมของเขาแสดงการแบ่งปัน
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ความรู้ท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเขา้มามีอิทธิพลในทางบวกเพ่ือทาํให้บุคลากรมีความเต็มใจใน
การแบ่งปันความรู้  

5)  เพื่อนร่วมงาน เป็นอีกกลุ่มท่ีมีผลต่อการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
ซ่ึงหากทุกคนใหค้วามร่วมมือในการแลกเปล่ียนความรู้กจ็ะทาํใหบ้รรยากาศในฝ่ายงานมีการทาํงาน
เป็นทีมมายิง่ข้ึน ช่วยเหลือเอ้ืออาทร และตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม อาทิเช่น ใหค้วามร่วมมือ 
ใหก้าํลงัใจ ตั้งใจฟัง สอบถามแลกเปล่ียนความเห็น ไม่ดูถูกเหยยีดหยาม และนาํความรู้ท่ีไดม้าไปต่อ
ยอดในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

โดยในแนวทางการส่งเสริมทศันคติน้ีแมจ้ะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลนอ้ยสุด แต่ก็ถือไดว้่าไม่ห่าง
จากสองปัจจยัก่อนหนา้มากนกั ในการท่ีจะนาํมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อใหเ้กิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวดัชลบุรีโดยเฉพาะใน
รูปแบบของ การแลกเปล่ียนความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ฉะนั้นแลว้ทางโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรีจึงควรพิจารณาดาํเนินการส่งเสริมทศันคติในแนวทางน้ีเป็นอนัดบัสาม ใน
กรณีท่ีโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีมีทุนในการดาํเนินงานมากพอท่ีจะทาํแนวทาง
น้ี เพราะมีผลของคะแนนสมการการพยากรณ์ท่ีมาเป็นอนัดบัท่ี 3 



  
บทที ่5 

 

สรุป อภปิลายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง “แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน
จงัหวดัชลบุรี เพื่อท่ีจะนาํไปสู่การเสนอแนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดด้าํเนินงานศึกษาวิจยัผ่านวิธีการแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมาจากการศึกษา
งานวิจยัและเอกสารการวิจยัต่างๆ ท่ีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ รวมทั้งการใชส้ถิติเชิงพรรณนา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบเส้นตรง 
และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) จากนั้นจึงนาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง
ปริมาณ มาผนวกกบัการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผ่านการนาํเสนอในเชิงพรรณนา 
(Descriptive) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ใน
โรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 

โดยในบทท่ี 5 น้ีจะมีการนาํเสนอเน้ือหา 4 ส่วนดงัน้ี 
5.1  การสรุปผลการวิจยั 
5.2  การอภิปลายผล 
5.3  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้
5.4  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 
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5.1  สรุปผลการวจิยั 
 
5.1.1  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรของโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน

จงัหวดัชลบุรีจาํนวน 75 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีอายุ
อยูใ่นช่วง 28 ถึง 37 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีสถานภาพโสด จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.7 มีระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี จํานวน  34 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.3 เป็นแผนก
ปฏิบติังาน จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 อยู่ในฝ่ายบริการห้องพกัจาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32 มีประสบการณ์การทาํงานในสายอาชีพงานโรงแรมอยูใ่นช่วง 2 ถึง 10 ปี จาํนวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 และ มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงแรมปัจจุบนัอยูใ่นช่วง 0 ถึง 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 46.7 

 
5.1.2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยทศันคติ 
ปัจจยัทศันคติ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยู่ในระดบัมาก สามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
อนัดบัท่ี 1 คือ ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ อนัดับท่ี 2 คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และอนัดับท่ี 3 คือ ทศันคติการ
คลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรี มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 3 อนัดบั คือ 1) ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นว่า
เขามีทกัษะในการส่ือสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน และนาํเสนอ) ท่ีดีจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ 2) ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นว่าเขามีความรู้ และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีจะทาํการแบ่งปัน
จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และ 3) ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นวา่เขามีความสามารถ
ในการจดัการการแบ่งปันความรู้ของเขาท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 
3 อนัดับ คือ 1) การท่ีพนักงานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้ทาํให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ 
เพิ่มข้ึนจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 2) การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปัน
ความรู้เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์จะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และ 3) การท่ีพนักงานของ
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โรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงการให้ความช่วยเหลือจะทาํให้เกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ 

ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 3 อนัดบั คือ 1) ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของ
พนกังานในโรงแรมทาํการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 2) ความคิดเห็น
ท่ีว่าถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนกังานในโรงแรมให้ความสาํคญักบัการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และ 3) ถ้าบุคคลท่ีเป็นต้นแบบของพนักงานในโรงแรมให้การ
สนบัสนุนในการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

 
5.1.3  ความคดิเห็นเกีย่วกบัแนวโน้มการเกดิพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ปัจจัยพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยูใ่นระดบัมาก สามารถเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 คือ การเผยแพร่ความรู้ อนัดบัท่ี 2 คือ การแลกเปล่ียนความรู้ อนัดบัท่ี 3 
คือ การถ่ายทอดความรู้ อนัดบัท่ี 4 คือ การเก็บสะสมความรู้ อนัดบัท่ี 5 คือ การใชค้วามรู้ร่วมกนั 
และอนัดบัท่ี 6 คือ การจดัแสดงความรู้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การเผยแพร่ความรู้ ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีมีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด คือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมทาํการเผยแพร่ความรู้ท่ี
ตนเองถนดัให้แก่เพื่อนร่วมงาน และตํ่าสุด คือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังาน
ของโรงแรมทาํการเผยแพร่ความสามารถพิเศษในการทาํงานใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน 

การแลกเปล่ียนความรู้ ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีมีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด คือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมอยากท่ีจะแลกเปล่ียน
ความรู้กบัเพื่อนร่วมงาน และตํ่าสุดคือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้ในระบบเครือข่าย (ระบบการส่ือสารอิเล็กทรอนิคส์ใน
โรงแรม) 

การถ่ายทอดความรู้ ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีมีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด คือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํใหพ้นกังานของโรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้
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ให้กับผูใ้ต้บังคบับัญชา และตํ่าสุดคือ ทัศนคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของ
โรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ใหก้บัหวัหนา้งาน 

การเก็บสะสมความรู้ ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีมีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด คือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนักงานของโรงแรมรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์เป็นแฟ้มสะสมขอ้มูลการทาํงานลงในระบบของโรงแรม และตํ่าสุด คือ ทศันคติท่ีดี
ต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของโรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นส่ือลงใน
ระบบของโรงแรม 

การใชค้วามรู้ร่วมกนั ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีมีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด คือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของโรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและ
ศึกษาหาความรู้จากผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นแผนกเดียวกนั และตํ่าสุด คือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะ
ทาํให้พนักงานของโรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากผูอ่ื้นในหน่วยงานท่ีทาํงาน
ไม่เก่ียวขอ้งกนั 

การจดัแสดงความรู้ ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรีมีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด คือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํใหพ้นกังานของโรงแรมอยากท่ีจะจดัแสดงความรู้
ของเขาผ่านบอร์ดข่าวสารของโรงแรม และตํ่าสุดคือ ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้
พนกังานของโรงแรมอยากท่ีจะจดัแสดงความรู้ของเขาผา่นโปสเตอร์ 

 
5.1.4  ผลการศึกษาวจัิยตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 
ตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 ได้แก่ เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี พบว่าปัจจยัทศันคติต่อพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ (ATB) ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ (SNB) และทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (PBC) มีความสมัพนัธ์กบัการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.723 0.739 และ0.732 ตามลาํดบั และส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวดัชลบุรี โดยมีค่าค่าสมการการ
พยากรณ์ท่ีไดจ้ากการ วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรง เท่ากบั 0.329 0.290 และ0.292 
ตามลาํดบั 
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5.1.5  ผลการศึกษาวจัิยตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 
ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ไดแ้ก่ เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิด

พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี พบว่าหากโรงแรม
บริหารงานแบบอิสระในจังหวดัชลบุรีต้องการท่ีจะทาํการส่งเสริมปัจจัยทัศนคติท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแลว้ ทางโรงแรมจะตอ้ง
ทาํการส่งเสริมปัจจยัดา้น ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มาเป็นอนัดบัแรก ตามดว้ย การ
ส่งเสริมปัจจยัทศันคติดา้นทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้เป็นลาํดบัรองลงมา และการส่งเสริมปัจจยัทศันคติดา้นทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดั
ฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ เป็นลาํดบัสุดทา้ย ตามความสะดวกดา้น
งบประมาณของโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 

เม่ือทาํการจาํแนกพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เป็นแต่ละรูปแบบแลว้ สามารถท่ีจะทาํการ
บ่งช้ีไดว้า่รูปแบบใดบา้งของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ท่ีโรงแรมควรจะเตรียมสภาพแวดลอ้มใน
องค์กรหรือออกแบบการดาํเนินงาน เพื่อรองรับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบนั้ นๆ 
ควบคู่ไปกบัแนวทางการส่งเสริมทศันคติแต่ละแนว โดยสามารถวิเคราะห์ ไดด้งัน้ี 

1)  ปัจจัยทัศนคติด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ส่งผลต่อต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยู่ 4 รูปแบบ คือ การใช้ความรู้ร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปล่ียนความรู้ และ การเก็บสะสมความรู้ ตามลาํดบั เพราะฉะนั้นทางโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจังหวดัชลบุรีจึงควรท่ีจะเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ท่ีจะเอ้ืออาํนวยต่อการเกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้แต่ละรูปแบบ 

2)  ปัจจยัทศันคติดา้นทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยู่ 2 รูปแบบ คือ การเก็บ
สะสมความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ ตามลาํดบั เพราะฉะนั้นทางโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน
จงัหวดัชลบุรีจึงควรท่ีจะเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ท่ีจะเอ้ืออาํนวยต่อการเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้แต่ละรูปแบบ 

3)  ปัจจยัทศันคติดา้นทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ส่งผลต่อต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อยู่ 2 รูปแบบ คือ การ
แลกเปล่ียนความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ ตามลาํดบั เพราะฉะนั้นทางโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจังหวดัชลบุรีจึงควรท่ีจะเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ท่ีจะเอ้ืออาํนวยต่อการเกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้แต่ละรูปแบบ 
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จากขอ้มูลขา้งตน้เม่ือนาํมาผนวกกบัการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ทาํให้สามารถนาํเสนอแนว
ทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรีไดท้ั้งส้ิน 3 แนวทางเรียงตามลาํดบัความสาํคญั ดงัน้ี 

1)  แนวทางการส่งเสริมทัศนคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เพื่อก่อให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี สามารถทาํไดโ้ดย
การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จากส่งเสริมการมีทศันคติท่ีดีและเป็นไปในทางบวกต่อการ
แบ่งปันความรู้ของบุคลากร และการแสดงถึงผลของการนําเอาองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้มาใชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานรวมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญอยู่
ได ้

2)  แนวทางการส่งเสริมทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เพื่อก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจังหวดัชลบุรี สามารถทาํได้โดยการพฒันาให้พนักงานมีประสบการณ์ตรงท่ีประสบ
ความสําเร็จในการแบ่งปันความรู้ และการฝึกฝนให้บุคลากรโรงแรมมีความรู้ มีทกัษะ(สมรรถนะ) 
หรือความสามารถ ในดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการแบ่งปันความรู้ 

3)  แนวทางการส่งเสริมทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เพื่อก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบ
อิสระในจงัหวดัชลบุรี สามารถทาํไดโ้ดยการส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างการรับรู้ของคลากร
ต่อบุคคลท่ีเขาเห็นเป็นแบบอย่างและสังคมรอบขา้ง ในพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ผนวกกับ
ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และผูน้าํในโรงแรมจะตอ้งสร้างตนเองให้เป็นแบบอย่างหรือเป็นตวัอย่างท่ีดี
ในการแสดงพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ให้กบับุคลากร รวมทั้งควรท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุน
อยา่งจริงจงัต่อการเสริมสร้าง และปลูกฝังพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในโรงแรมดว้ย
การสร้างวฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศต่างๆ ให้เอ้ืออาํนวยต่อการแบ่งปันความรู้ รวม
ไปถึงการเปิดใจ ยอมรับฟังความคิดเห็น ให้คาํยกย่องชมเชยเม่ือบุคลากรในโรงแรมของเขาแสดง
การแบ่งปันความรู้ท่ีเหมาะสมดว้ย ไม่เพียงเท่าน้ี ควรจะมีการโน้มน้าวให้เหล่าบุคลากรทุกคนให้
ความร่วมมือกนัในการแลกเปล่ียนความรู้เพื่อสร้างบรรยากาศในฝ่ายงานมีการทาํงานเป็นทีม และ
ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกนั 

 
 
 



125 

5.2  อภปิรายผลการวจิยั 
 
การศึกษาวิจยั เร่ือง “แนวทางการส่งเสริมทศันคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน

ความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี” ในคร้ังน้ีไดน้าํผลการศึกษามาพิจารณา
ประกอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ทาํให้
สามารถท่ีจะทาํการอภิปลายผลการศึกษา โดยแบ่งตามแต่ละปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี 

 
5.2.1  ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีกล่าวว่า ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
การศึกษาวิจยัน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา พบว่า

ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
เท่ากบั 0.723 (R = 0.723) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ และพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงผลของการวิจยัมีความสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่ีกล่าวว่า ถา้บุคคลมีทศันคติทางบวกต่อการปฏิบติัพฤติกรรมนั้นๆ
มากเท่าใด บุคคลนั้นยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะมีความคิดเห็นอนัหนกัแน่นท่ีจะปฏิบติัพฤติกรรมนั้น หรือ
ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลมีทศันคติทางลบต่อการปฏิบติัพฤติกรรมนั้นๆมากเท่าใด บุคคลนั้นยอ่ม
มีแนวโนม้ท่ีจะมีความคิดเห็นอนัหนักแน่นท่ีจะไม่ปฏิบติัพฤติกรรมนั้น (Ajzen, 1991; 2002) ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัในต่างประเทศของ Lin & Lee (2004) ท่ีพบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรม มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของผูจ้ดัการระดบัสูงในบริษทัเอกชน
ในประเทศไตห้วนั ในทาํนองเดียวกนั Bock & Kim (2002) ก็พบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรมมีผลใน
ทางบวกต่อความตั้งใจในการท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้ รวมทั้ งงานของ Gagné (2009) ท่ีพบว่า 
ปัจจยัของทศันคติต่อพฤติกรรมมีผลในทางบวกต่อแรงจูงใจในการท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้ และ
Ryu, Ho & Han (2003) ท่ีพบว่าทศันคติต่อพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความตั้งใจใน
การแบ่งปันความรู้ของแพทย์ในโรงพยาบาล งานวิจัยในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันท่ีมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจัยช้ินน้ี ได้แก่ จารุวรรณ  วิทยขจรไพบูลย์ (2552) พบว่า 
ทศันคติต่อพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงหรือความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจในการแบ่งปัน
ความรู้ของพนักงานบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ABC จาํกดั รวมทั้งงานของ รวงผึ้ง ทาช้าง 
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(2551) ท่ีพบวา่ ทศันคติต่อพฤติกรรมเป็นปัจจยัท่ีสามารถใชท้าํนายความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้
ของพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการจัดการความรู้ภาคเหนือตอนล่างได ้
นอกจากน้ีงานวิจยัของ โชคชยั ป้ันเทศ (2550) พบว่า พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพนกังานท่ี
ปฏิบัติงานในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จงัหวดัลาํปาง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการ
แบ่งปันความรู้ เช่นเดียวกบังานของ ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ ์(2548) ท่ีพบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรม
มีผลในทางบวกต่อความตั้งใจในการท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้ 

 
5.2.2  ทัศนคติการคล้อยตามบรรทัดฐานที่ทําให้เกิดการปฏิบัติต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน

ความรู้ 
จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีกล่าวว่า ทศันคติการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
การศึกษาวิจยัน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา พบว่า 

ทัศนคติการคล้อยตามบรรทัดฐานท่ีทําให้เกิดการปฏิบัติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากบั 0.739 (R = 0.739) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ สูงท่ีสุดในตวัแปรทั้งหมด ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 คือ ทศันคติการ
คลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงผลของการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลรับรู้ถึงบุคคลท่ีตนเห็นเป็นแบบอย่างและสังคมรอบขา้งให้ความสาํคญัและ
สนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมนั้นๆแลว้ บุคคลก็จะมีแนวโนม้ในการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ โดยคาดหวงั
วา่หากเขามีการทาํพฤติกรรมนั้นๆแลว้จะไดรั้บผลของการกระทาํในทางบวก เช่น ไดรั้บการยกยอ่ง
ชมเชยจากบุคคลท่ีเขาเห็นเป็นแบบอยา่งหรือสงัคมรอบขา้ง เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัและ
มีความใกลชิ้ดกบัตวัเขา จึงมีอิทธิพลต่อการคลอ้ยตามของเขา (Ajzen, 1991; 2002) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัในต่างประเทศของ Gagné (2009) ท่ีพบว่า การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติั
นั้นมีผลในทางบวกต่อแรงจูงใจในการท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้ ส่วน Lin & Lee (2004) พบว่า 
การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความตั้งใจในการ
แบ่งปันความรู้ของผูจ้ดัการระดบัสูงในบริษทัเอกชนในประเทศไตห้วนั ในทาํนองเดียวกนักบั Ryu 
et al. (2003) ท่ีพบวา่ การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบั
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของแพทยใ์นโรงพยาบาล รวมไปถึงงานของ Bock & Kim (2002) 
ซ่ึงพบว่า การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัพบว่า มีผลในทางบวกต่อความตั้งใจใน
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การท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้ ไม่เท่านั้นงานวิจยัในประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ี ไดแ้ก่ งานศึกษาวิจยัของ จารุวรรณ วิทยขจรไพบูลย ์(2552) ท่ี
พบว่าการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติัมีอิทธิพลทางตรงหรือความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ABC จาํกดั 
รวมถึงงานของ รวงผึ้ง ทาชา้ง (2551) ท่ีไดพ้บว่า การคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติั
เป็นปัจจยัท่ีสามารถใชท้าํนายความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วม
โครงการพฒันาการจดัการความรู้ภาคเหนือตอนล่างได้ นอกจากน้ีในงานของ โชคชัย ป้ันเทศ 
(2550) พบว่า พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพนักงานท่ีปฏิบติังานในบริษทัปูนซิเมนต์ไทย 
จงัหวดัลาํปาง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร เช่นเดียวกบั ฐิติพฒัน์ 
พิชญธาดาพงศ ์(2548) สรุปว่าการคลอ้ยตามบรรทดัฐานท่ีทาํให้เกิดการปฏิบติัมีผลในทางบวกต่อ
ความตั้งใจในการท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้ 

 
5.2.3  ทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน

ความรู้ 
จากสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีกล่าวว่า ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
การศึกษาวิจยัน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา พบว่า 

ทัศนคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ  0.732 (R = 0.732) ดังนั้ นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 3 คือ ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ และพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงผลของการวิจยัมีความสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่ีกล่าวว่า ถา้บุคคลนั้นรับรู้ไดว้่าเขาสามารถท่ีจะควบคุมการปฏิบติั
พฤติกรรมนั้นไดม้าก บุคคลก็ยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะมีความคิดเห็นท่ีหนกัแน่นท่ีจะทาํพฤติกรรมนั้น
มาก ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลนั้นสามารถท่ีจะรับรู้ไดว้่าเขาไม่สามารถท่ีจะควบคุมการปฏิบติั
พฤติกรรมนั้นได ้บุคคลก็ย่อมมีแนวโน้มท่ีจะมีความคิดเห็นท่ีหนักแน่นท่ีจะไม่ทาํพฤติกรรมนั้น
มากเช่นเดียวกัน ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่ามีความสอดคลอ้งกับงานวิจยัใน
ต่างประเทศของ Lin & Lee (2004) ท่ีพบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของผูจ้ดัการระดบัสูงในบริษทัเอกชน
ในประเทศไตห้วนั รวมทั้ง Ryu et al. (2003) พบวา่ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
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มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความตั้ งใจในการแบ่งปันความรู้ของแพทย์ในโรงพยาบาล 
นอกจากน้ีงานวิจยัในประเทศไทยท่ีมีความสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ี ได้แก่ 
งานวิจัยของ จารุวรรณ วิทยขจรไพบูลย  ์(2552) ท่ีพบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงหรือความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของ
บุคลากรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ABC จาํกัด สอดคลอ้งกบังานของ รวงผึ้ง ทาช้าง 
(2551) ท่ีพบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เป็นปัจจยัท่ีสามารถใชท้าํนายความ
ตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการจดัการความรู้
ภาคเหนือตอนล่างได ้และงานของ ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ ์(2548) ท่ีสรุปว่าการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมมีผลในทางบวกต่อความตั้งใจในการท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ 
 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดการแบ่งปันความรู้ข้ึน

ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี และเสนอแนวทางในการส่งเสริมทศันคติเพื่อ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจากผล
การศึกษาทาํให้ไดข้อ้เสนอแนะจากปัจจยัทศันคติและแนวทางการส่งเสริมทศันคติท่ีส่งผลต่อการ
เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากท่ีสุด คือ ปัจจยัทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และ
แนวทางการส่งเสริมทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดด้งัน้ี 

1)  ผูป้ระกอบการโรงแรม ควรมีการวางแผน การจดัการคนและโครงสร้างองคก์ร การนาํ
องคก์ร และการควบคุมองคก์ร โดยมุ่งเนน้ไปยงัการสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จากส่งเสริม
การมีทศันคติท่ีดีและเป็นไปในทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้ของบุคลากร จากการเปิดโอกาสใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ของโรงแรม ใหม้ากข้ึนและต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มการ
รับรู้ถึง คุณประโยชน์ ความมีคุณค่า จากการนําเอาองค์ความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้สามารถมาใชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง การไดค้วามรู้
ใหม่ๆ หรือ ความรู้และประสบการณ์นั้นๆจะสามารถช่วยบุคลากรแกไ้ขปัญหาท่ีเขาเผชิญอยู่ได ้
รวมทั้ งช่วยสร้างการรับรู้ของบุคลากร โดยการทาํให้บุคลากรเห็นว่าการกระทาํพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้นั้นเป็นพฤติกรรมท่ี น่ายกย่อง น่าภาคภูมิใจ และแสดงออกว่าเป็นการช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน และโรงแรมใหส้ามารถท่ีจะดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  ฝ่ายบุคคลากรขององคก์รธุรกิจโรงแรม ควรกาํหนดกลยุทธ์การส่งเสริม และกระตุน้
การแบ่งปันความรู้ โดยเน้นสร้างกิจกรรม หรือการวางบุคลากรของตนให้มีโอกาสในการเขา้ร่วม
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กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ของโรงแรมให้มากข้ึนและต่อเน่ือง และทาํให้บุคลากรเห็นว่าการ
กระทาํพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้นั้นเป็นพฤติกรรมท่ี น่ายกยอ่ง น่าภาคภูมิใจ และแสดงออกว่า
เป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และทาํให้โรงแรมสามารถดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสร้างโอกาสให้บุคลากรในโรงแรมของตนไดรั้บรู้ถึง คุณประโยชน์ ความมีคุณค่า จากผล
ของการนาํเอาองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้สามารถนาํเอามาใชใ้นการ
พฒันาประสิทธิภาพการทาํงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง การไดค้วามรู้ใหม่ๆ หรือ ความรู้และประสบการณ์
นั้นๆจะสามารถช่วยบุคลากรในการแกไ้ขปัญหาท่ีเขาเผชิญอยู่ได ้เพื่อสร้างพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้จากการมีทศันคติท่ีดีและเป็นไปในทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรโรงมแรมของ
ตนเอง 

3)  นักวิจัย หรือผูท่ี้สนใจ สามารถนําผลการศึกษาท่ีพบว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ เป็นปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มากท่ีสุด มา
อธิบาย และกาํหนดกลยทุธ์การส่งเสริมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในองคก์รอ่ืนๆ 
ทั้งในองคก์รภาคธุรกิจ และองคก์รภาครัฐของประเทศไทย 

 

5.4  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 
เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี มีขอบเขตในการศึกษาท่ีจาํกดัในหลายๆ ดา้น ฉะนั้น หาก

มีผูส้นใจศึกษาวิจยัในลกัษณะน้ีต่อไป ผูว้ิจยัมีขอ้แนะนาํเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1)  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน

จงัหวดัชลบุรี ดงันั้น การทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรท่ีจะมีการศึกษาวิจยัในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ี
เป็นเมืองท่องเท่ียวสําคญั หรือมีอตัราการเขา้ออกงานในอุตสาหกรรมโรงแรมท่ีสูงใกลเ้คียงกบั
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจะไดผ้ลการวิจยัท่ีแตกต่างไปตามสภาพของแต่ละพื้นท่ี 

2)  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคลากรในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระ
โดยรวม ดงันั้น การทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรท่ีจะมีการศึกษาวิจยัโดยการลงรายละเอียดใน
แต่ละระดบัโรงแรม 

3)  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการมุ่งเนน้ในการศึกษาเฉพาะปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรท่ีจะมีการศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจจะ
ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการวิจัยเร่ืองแนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพ่ือ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระ 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัในการศึกษาระดับปริญญาโทของคณะการ
จดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 

โดยการศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ เพื่อศึกษาปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ และสังเคราะห์หาขอ้เสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจงัหวดัชลบุรี 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งส้ิน 10 หนา้ (รวมหนา้น้ี) ซ่ึงในตวัแบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออก
ทั้งส้ิน 3 ส่วนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 / แบบสอบถามวดัปัจจยัทางทศันคติท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ส่วนท่ี 2 / แบบสอบถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ส่วนท่ี 3 / แบบสอบถามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถามกรุณาตอบคาํถามให้ครบ
ทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ และถูกตอ้งของงานวิจยั คาํตอบของท่านเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย และมีค่า
ยิ่ง ทางผูว้ิจยัจะเก็บรักษาขอ้มูลของท่านเป็นความลบั โดยจะนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิจยัเท่านั้น 
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน และองคก์ร ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่า และ
ใหค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
ณฐัปรัชญา นนัทวิสิทธ์ิ   

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเท่ียว 
     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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ปัจจัยทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Attitude Factor toward Knowledge 
Sharing Behavior) ในงานศึกษาน้ีหมายถึง ปัจจยัทางความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร จากการรับรู้ต่อ
สติปัญญาความสามารถของตนเอง อารมณ์ และสังคมรอบขา้ง ต่อส่ิงต่างๆ ท่ีสามารถรับรู้ได ้ส่งผล
ใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
 
คําช้ีแจง ในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ 2 น้ีขอให้ผูต้อบแบบสอบถามโปรดพิจารณาคาํถามในแต่

ละขอ้ และทาํเคร่ืองหมาย  ในลอ้มรอบคาํตอบท่ีแสดงให้เห็นถึงความความคิดเห็นใน
ทศันคติของตวัท่าน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ตัวอย่าง 

ข้อ ปัจจัย 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 
 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้      

1 
การท่ีพนกังานเห็นวา่การแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 1 / แบบสอบถามความคิดเห็นในปัจจัยทางทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 
 

ข้อ ปัจจัย 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 
 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ทศันคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้      

1 
การท่ีพนักงานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้
เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์จะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ 

5 4 3 2 1 

2 
การท่ีพนักงานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้
เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ 

5 4 3 2 1 

3 
การท่ีพนักงานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้
เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงการให้ความช่วยเหลือจะทาํให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

4 
การท่ีพนักงานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้
เป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ 

5 4 3 2 1 

5 
การท่ีพนกังานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้ทํา
ให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิม่ขึน้จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

6 
การท่ีพนักงานของโรงแรมเห็นว่าการแบ่งปันความรู้
เป็นการกระทาํท่ีน่ายกย่องจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

ทศันคติการคล้อยตามบรรทดัฐานทีท่าํให้เกดิการปฏิบัติต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
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ข้อ ปัจจัย 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 
 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

7 
ถ้าบุคคลท่ีเป็นต้นแบบของพนักงานในโรงแรมให้
ความสําคัญกบัการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

8 
ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนักงานในโรงแรมให้การ
สนับสนุนในการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

9 
ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนกังานในโรงแรมคาดหวัง
ให้เขาทาํการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

10 
ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนักงานในโรงแรมทําการ
แบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

11 
ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนกังานในโรงแรมต้องการ
ให้เขาทาํการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

12 
ถา้บุคคลท่ีเป็นตน้แบบของพนักงานในโรงแรมมีการ
วางแผนท่ีจะทาํการแบ่งปันความรู้เขาจะเกิดพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

ทศันคติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

     

13 
ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นว่าเขามีความสามารถในการ
จัดการการแบ่งปันความรู้ของเขาท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ะทาํให้
เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 
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ข้อ ปัจจัย 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 
 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

14 
ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นว่าเขามีความเหมาะสมท่ีจะ
ทาํการแบ่งปันความรู้ไปยงับุคลากรท่านอ่ืนๆในโรงแรม
จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

15 
ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นว่าเขามีทักษะในการส่ือสาร
(ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และนําเสนอ)ที่ดีจะทําให้ เ กิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

16 
ถ้าพนักงานของโรงแรมเห็นว่า เขา มีความรู้  และ
ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีจะทาํการแบ่งปันจะทาํให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

17 
ถา้พนักงานของโรงแรมเห็นว่าเขามีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

18 
ถา้พนกังานของโรงแรมเห็นว่าเขามีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการของการแบ่งปันความรู้จะทาํให้เกิด
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

(มีต่อ หนา้ถดัไป) 
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ส่วนที ่2 / แบบสอบถามความคดิเห็นถงึแนวโน้มการเกดิพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู้ 
 

ข้อ รายการ 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 
 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

การเกบ็สะสมความรู้      

19 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นเอกสารลง
ในระบบของโรงแรม 

5 4 3 2 1 

20 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นส่ือลงใน
ระบบของโรงแรม 

5 4 3 2 1 

21 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นคู่มือลงใน
ระบบของโรงแรม 

5 4 3 2 1 

22 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์เป็นแฟ้ม
สะสมข้อมูลการทาํงานลงในระบบของโรงแรม 

5 4 3 2 1 

การเผยแพร่ความรู้      

23 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมทําการเผยแพร่ทักษะพิเศษในการทํางานให้แก่
เพื่อนร่วมงาน 

5 4 3 2 1 

24 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมทําการเผยแพร่ความรู้ที่ตนเองมีให้แก่เพื่อน
ร่วมงาน 

5 4 3 2 1 



152 

ข้อ รายการ 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 
 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

25 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมทําการเผยแพร่ขั้นตอนการทํางานของเขาให้แก่
เพื่อนร่วมงาน 

5 4 3 2 1 

26 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมทําการเผยแพร่ปัญหาที่พบและแนวทางการ
แก้ไขใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน 

5 4 3 2 1 

การจัดแสดงความรู้      

27 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะจัดแสดงความรู้ของเขาผ่านโปสเตอร์ 

5 4 3 2 1 

28 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะจัดแสดงความรู้ของเขาผ่านบอร์ด
ข่าวสารของโรงแรม 

5 4 3 2 1 

29 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะจัดแสดงความรู้ของเขาผ่าน Web 
Boardของโรมแรม 

5 4 3 2 1 

30 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะจัดแสดงความรู้ของเขาผ่านกลุ่ม
ส่วนตัวใน Online Social Networkของโรงแรม 

5 4 3 2 1 

การถ่ายทอดความรู้      

31 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัหัวหน้างาน 

5 4 3 2 1 

32 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัเพ่ือนร่วมงาน 

5 4 3 2 1 
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ข้อ รายการ 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 
 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

33 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ใต้บังคบับัญชา 

5 4 3 2 1 

34 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

5 4 3 2 1 

การแลกเปลีย่นความรู้      

35 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะแลกเปลีย่นความรู้ในทีป่ระชุม 

5 4 3 2 1 

36 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะแลกเปลีย่นความรู้กบัเพ่ือนร่วมงาน 

5 4 3 2 1 

37 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะแลกเปลีย่นความรู้กบัผู้เช่ียวชาญ 

5 4 3 2 1 

38 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะแลกเปลี่ยนความรู้ในระบบเครือข่าย
(ระบบการส่ือสารอเิลก็ทรอนิคส์ในโรงแรม ) 

5 4 3 2 1 

การใช้ความรู้ร่วมกนั      

39 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากผู้อ่ืน
ทีอ่ยู่ในแผนกเดียวกนั 

5 4 3 2 1 

40 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จากผู้อ่ืน
ในหน่วยงานทีท่าํงานไม่เกีย่วข้องกนั 

5 4 3 2 1 
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ข้อ รายการ 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 
 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

41 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํให้พนกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและเช่ือมโยงความรู้จากผู้อ่ืน
ในหน่วยงานทีท่าํงานไม่เกีย่วข้องกนั 

5 4 3 2 1 

42 
ทศันคติท่ีดีต่อการแบ่งปันความรู้จะทาํใหพ้นกังานของ
โรงแรมอยากท่ีจะสอบถามและศึกษาหาความรู้จาก
โรงแรมอ่ืน 

5 4 3 2 1 

 

ส่วนที ่3 / แบบสอบถามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

 
คาํช้ีแจง 
 
ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามโปรดทาํเคร่ืองหมาย ทบับน  
หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของตวัท่านหรือเติมขอ้ความท่ีเหมาะสม 
 
43. เพศ   ชาย   หญิง 

44. อาย ุ   18 - 27ปี 28 - 37ปี 38 – 47ปี 47ปีข้ึนไป 

45. สถานภาพ  โสด  สมรส แยกกนัอยู ่ หยา่ร้าง 

   ไม่ประสงคเ์ปิดเผยสถานะภาพ 

46. วฒิุการศึกษาสูงสุด มธัยมศึกษา/ปวช.  ปวส./ปวท./อนุปริญญา 

   ปริญญาตรี   ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

47. ระดบัพนกังาน ผูจ้ดัการทัว่ไป  ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป  

   แผนกปฏิบติังาน  แผนกสนบัสนุนการปฏิบติัการ 
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48. หน่วยงาน  ฝ่ายบริการหอ้งพกั  ฝ่ายการตลาดและการขาย 

   ฝ่ายการเงิน/จดัซ้ือ/บญัชี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  

   ฝ่ายวิศวกรรมและบาํรุงรักษา ฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

   อ่ืนๆ (ระบุ)      

49. ประสบการณ์การทาํงานรวมทั้งส้ินในสายอาชีพน้ี  2 – 10 ปี  11 - 20ปี  

  21 – 30ปี  31ปีข้ึนไป 

50. ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบติังานในองคก์รน้ีจนถึงปัจจุบนัรวมทั้งส้ิน  0 – 5 ปี  6 – 10 ปี

        11– 15 ปี 16 ปีข้ึนไป 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายช่ือโรงแรมบริหารงานแบบอสิระในจังหวดัชลบุรี 
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รายช่ือโรงแรมบริหารงานแบบอสิระในจงัหวดัชลบุรี 
 

ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
1 โอเคลียเดอะลูน 17 
2 เอเพกซ์ 43 
3 เอเชียพทัยา 301 
4 เอ.เอ วิลล่า 12 
5 เอ เอ พทัยา 70 
6 อูนากลู 40 
7 อุทุมพรเกส์ทเฮา้ส์ 20 
8 อุดมสุข 14 
9 อีสซี พาราไดซ์ 44 
10 อีสทซี์บงักาโลว ์ 52 
11 อิสเทิน 143 
12 อิสทติ์น่ี อินน ์ 73 
13 เอราวณั โฮเตล็ พทัยา 136 
14 เอวาลอนบีช รีสอร์ท 79 
15 แอทมายด ์ 106 
16 เอส เอส บางแสน บีช 76 
17 เอวนัเดอะ รอยลัครูส 191 
18 เอ-วนั พทัยาบีช รีสอร์ท 52 
19 เอ-วนั รีสอร์ท 71 
20 เอ-วนั พทัยา 77 
21 อิสทซี์ รีสอร์ท 78 
22 อะเดรียติค พาเลซ 400 
23 สายชล รีสอร์ท 12 
24 สามชยั 60 
25 สตัหีบ รีสอร์ท 35 
26 สหชยั 33 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
27 สวอนเลค 24 
28 สวนไผ ่ 30 
29 สวนนงนุช 69 
30 สยามปุระรีสอร์ท 70 
31 สยามเบยว์ิว 260 
32 สยามเบชอร์ 270 
33 สยามคนัทรีคลบั 30 
34 สายธารรีสอร์ท 51 
35 สวีทพาวน ์ 27 
36 สวีท อินน ์ 32 
37 อริกา ลอดจ ์ 79 
38 แหลมฉบงัซิต้ี 78 
39 แสงทอง 45 
40 แสงแกว้ 14 
41 สุรีน่าเกส์ทเฮา้ส์ 26 
42 สุขมุวิท 32 
43 สุขใจชลบุรี 2001 44 
44 สุขสมโฮเตล็ 50 
45 สุกใส โฮเตล็ 40 
46 สมใจนึก รีสอร์ท 15 
47 โฮเตล็ เจ 79 
48 ไฮไฟว ์ 75 
49 แฮปป้ีอินน ์ 78 
50 เฮิร์บ การ์เดน้รีสอร์ทแอนดส์ปา 72 
51 ฮิลบีช พทัยา โฮเตล็ 55 
52 ฮนัน่ีอินน ์ 68 
53 ฮอร์สชู พอยท ์ 175 
54 ฮอพฟ์ลอดจ ์ 14 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
55 ไอแลนดว์ิว 147 
56 ไอยรี เพลส 69 
57 ลีลาวดีลากนู 64 
58 รัตนชลบุรี 132 
59 รอยลัพาเลซ 302 
60 รันตานา 60 
61 ลิโดบี้ชโฮเตล็ 40 
62 ลิขิตโฮเตล็ 108 
63 ฤทยัลอดจ ์ 32 
64 โรเมโอพาเลซ 72 
65 ริเวียร่าบีช 8 
66 ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนดส์ปา 273 
67 รัตนสุขอินน์ 49 
68 สมานมิตร อินน์ 30 
69 ไวทโ์รซ 43 
70 แวนดา้ รีสอร์ท 34 
71 เวลคมัพลาซ่า 240 
72 สบายลอดจ ์ 100 
73 สบาย รีสอร์ท 182 
74 สถานตากอากาศแสนสุข 75 
75 สงบสุขรีสอร์ท 14 
76 สกาวบีช 70 
77 สกายเกสตเ์ฮา้ส์ 72 
78 ศิริวฒันา 28 
79 ศรีวิชยั 31 
80 ศรีราชาลอดจ ์2 79 
81 ศรีราชาลอดจ ์1 34 
82 ไวทอิ์นน ์ 50 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
83 เวลคมัจอมเทียนบีช 380 
84 เวฟอินน ์ 49 
85 เลก็โฮเตล็ 68 
86 เลก็วิลล่า 78 
87 เลก็รีสอร์ท 77 
88 เลก็เจริญ รีสอร์ท 77 
89 เลอคาซาบางแสน 63 
90 เลอคาเฟรอยลั 19 
91 เวียงคาํ รีสอร์ท 26 
92 วดูแลนด ์โฮเตล็ 54 
93 วดูแลนด ์รีสอร์ท 79 
94 วีเอสบงักะโลว ์ 10 
95 ว ีวี บงักาโล 11 
96 ว ีซี พทัยา โฮเตล็ 120 
97 ว.ี ซี. พทัยา 64 
98 วิลลานาวิน 44 
99 วินด้ีอินน ์ 27 
100 วิคตอเรีย 35 
101 ไลทส์ปอร์ตอินน ์ 24 
102 โลมา โฮเทลส์ 66 
103 เลก็จอมเทียน โฮเตล็ 65 
104 พทัยา ซีแซนดซ์นั 60 
105 พทัยา ซอย 8 56 
106 พกัใจรีสอร์ท 52 
107 พลูหลวง 29 
108 พรีมา วิลลา 76 
109 พาราไดซ์อินน์ อมตะ 43 
110 พาราไดซ์อินน์ รีสอร์ท 31 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
111 พาราไดซ์อินน์ 50 
112 ไดมอนอินน ์วีว ีโฮเตล็ 40 
113 เดย ์- ไนท ์ 250 
114 ดุสิตธานี 462 
115 ดุสิตดีทู บาราคูดา้ พทัยา 72 
116 ดีลกัซ์ 71 
117 ดรีม โฮเตล็ 60 
118 ดรากอ้น บีช รีสอร์ท 57 
119 ดอนการ์เดน้ท ์ 47 
120 ด ชฎา 65 
121 ซูการ์ฮทั 20 
122 แซนด้ี สปริง 79 
123 แซนดาเล รีสอร์ท พทัยา 60 
124 เดอะ บีชการ์เดน้ รีสอร์ท พทัยา 44 
125 เดอะ ฮอร์สชู พอยท ์รีสอร์ท 175 
126 เดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท 119 
127 ไดมอนดบี์ช โฮเตล็ 138 
128 ไดนาสต้ี รีสอรืท พทัยา 9 
129 เดอะพทัยา การ์เดน้รีสอร์ท 320 
130 เดอะปาร์ค 53 
131 เดือนนํ้าอิง 32 
132 เดอะไทด ์รีสอร์ท 154 
133 เดอะเซส โฮเตล็ 79 
134 เอดะซิต้ี ศรีราชา 217 
135 เดอะคอทเทจ 79 
136 เดอะกอลฟ์ลอดจ ์ 40 
137 เดอะกรีนโฮเตล็ 340 
138 เซิร์ฟบีช 48 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
139 เซเวน่ฮอลิเดย ์ 23 
140 เซ็นทรัลเพลส 25 
141 ซนัไลท้ ์ 30 
142 ซนับีม พทัยา 262 
143 ซนัไชน์การ์เดน้ พทัยา 68 
144 ซนัไชน ์พทัยา 50 
145 ซนัซิต้ี พทัยา 136 
146 โชคสะอาด 28 
147 แชมป์พทัยา 92 
148 เชอร่ี โฮเตล็ 70 
149 เชอร่ีลอดจ ์ 25 
150 ชาร์ม่ิงอินน์ 64 
151 ซนัแอนดซี์ รีสอร์ท 38 
152 ซมัเมอร์ สปริง 75 
153 ซิดน่ียอิ์นท ์แอนด ์รีสอร์ท 79 
154 เซ็นจูร่ี พทัยา 254 
155 เซ็นเธร่า บีช โฮเตล็ 139 
156 ซีลอดจ ์ 78 
157 ซีรีน 45 
158 ซี พาราไดซ์ 36 
159 ซีบรีส 40 
160 ซีไซด ์พาเลซ 79 
161 ซีไซด ์ 15 
162 ซีซ่าร์พาเลซ พทัยา 199 
163 ซี เค พทัยา 78 
164 ซิลเวอร์แซนด ์ 79 
165 ชาวเรือ รีสอร์ท 13 
166 ไดอาน่าอินน ์ 78 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
167 แปซิพิค พาร์ค 192 
168 เบลลา เอก็ซ์เพลส 174 
169 เบลลา วิลลา เมโทร 55 
170 บูรพา รีสอร์ท 60 
171 บุษบา รีสอร์ท แอนด ์สปา 15 
172 บา้นวงศด์ารินทร์ 15 
173 บา้นนํ้าเมารีสอร์ท 78 
174 บารมี เรสซิเดน้ซ์ 36 
175 บายพาส โฮเตล็ 20 
176 บานาน่า อินน์ 30 
177 บางพระ รีสอร์ท 100 
178 บางแสนวิลล่า 72 
179 เบสท ์บีช วิลล่า 79 
180 เบยบ์รีซ 79 
181 ปิคนิคศรีราชา 42 
182 ปิกนิก 99 46 
183 ปาลม์โกรฟ รีสอร์ท 25 
184 ปาลม์ รีสอร์ท 16 
185 ปาลม์ การ์เดน้ 115 
186 ประทบัใจ 13 
187 ใบบวั บีช รีสอร์ท 20 
188 โบตานี ลอดจ ์ 175 
189 เบสทอิ์นน ์ 30 
190 เบสท ์เวสเทิร์น พทัยา 79 
191 เบสทเ์วสเทอร์น พรีเมียร์ ซิกเนเจอร์ พทัยา 136 
192 บางแสนบีช รีสอร์ท 131 
193 บางแสน รีสอร์ท 78 
194 บางแสนคลาสสิค 21 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
195 นาเกลือ บีช รีสอร์ท 76 
196 นอร์เก 8 
197 นอติคอลอินน์ 77 
198 นงนุช รีสอร์ต 78 
199 ธนกร เกสทเ์ฮา้ส์ 10 
200 ไทยทองอินน ์ 40 
201 ไทยการ์เดน้ รีสอร์ท 176 
202 ทาวน์อินทาวน์ พทัยา 360 
203 ทศพรเกส์ทเฮา้ส์ 15 
204 ทวินปาลม์รีสอร์ท 74 
205 นาํชยั 41 
206 นํ้าผึ้งลอดจ ์ 52 
207 นิว ซีวิว รีสอร์ท 157 
208 บางเสร่วิลล่า 29 
209 บางเสร่ รีสอร์ท 20 
210 บงักะโลแสนสบาย 53 
211 บงักาโลวบ์างพระ 23 
212 บงักาโลว ์999 16 
213 บงักาโล 555 23 
214 ไนน์ต้ีไนน ์บงักโล 15 
215 เนเชอรัล บีช 42 
216 นิวบีอาร์อินน ์ 28 
217 เตาถ่านการ์เดน้ท ์ 20 
218 รอยลัทวินส์ พาเลซ 328 
219 รอยลัคลิฟ โฮเตล็ กรุ๊ป 1020 
220 พฒันา รีสอร์ท 76 
221 พีซ รีสอร์ท 76 
222 พี เอส เกสทเ์ฮา้ส์ 20 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
223 พี 72 27 
224 พี พี เพลส 36 
225 พินนาเคิล รีสอร์ท แอนดค์ลบั จอมเทียน 140 
226 พินนาเคิล ฟร้อน บีช 79 
227 พินนาเคิล การ์เดน้วิว 32 
228 พทัยา ไฮโซ 153 
229 พทัยาอินน ์ 20 
230 พทัยาแลนด ์ 32 
231 พทัยาเมาทเ์ทน บีช โฮเตล็ 318 
232 พทัยาปาร์ค บีช รีสอร์ท 718 
233 พทัยา เบย ์ 76 
234 พทัยานพเกา้ 70 
235 พทัยา ดิส คอฟเวอร์ร่ี บีช 166 
236 พทัยาเซ็นเตอร์ 262 
237 ไมคบี์ช รีสอร์ท 76 
238 โมเดิร์นเพลส 50 
239 โมเดอนเกส์ทเฮา้ส์หรือริเวีนร่า 48 
240 โมนาร์ช พทัยา 250 
241 เมอร่ีอินน ์ 29 
242 ไมคโ์ฮเตล็ 79 
243 รอยลัเกส์ทเฮา้ส์ 33 
244 ยรีูสอร์ท 28 
245 เยน็จิตต ์ 34 
246 เมอร์เมด บีช รีสอร์ท 79 
247 เมอร์เมท 28 
248 มณเฑียรพทัยา 300 
249 แฟร์เทก็ซ์ สปอร์ต แอนด ์โฮเทล 56 
250 ฟูลมูน รีสอร์ท 18 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
251 ฟูราม่าบีช 49 
252 ฟลิปเปอร์ แกลเลอร่ี 78 
253 ฟลิฟเปอร์เฮา้ส์ 64 
254 ฟลิฟเปอร์ลอดจ ์ 67 
255 ฟลามิงโก ้ 32 
256 มานิตา โรสการ์เดน้ 42 
257 มาเบลล ์ 94 
258 มูนไลท ์ออนซี 25 
259 มิราเคิล สวีท 79 
260 มิดทาวน์อินน ์ 79 
261 มาลิบู 8 
262 มารีน่าอินน ์ 68 
263 มารีนพลาซ่า 100 
264 มารีน บีชโฮเตล็ 35 
265 แพนดา้ รีสอร์ท 50 
266 ชายหาด 8 
267 ชยัเจริญ 15 
268 จอมเทียน 2 77 
269 โคซีบีชโฮเตล็ 150 
270 โคซ่ี โฮเตล็ 72 
271 แคนทารีเบย ์ศรีราชา 191 
272 เครือเพชร 15 
273 เคปราชา 192 
274 คุม้เดช 25 
275 ควีน พทัยา 105 
276 คราวน์พทัยา บีช 123 
277 ครามมารีน ฟิชช่ิง ลอดจ ์ 18 
278 คาร์ลคั้น 78 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
279 จอมเทียน ซีววิ 64 
280 จอมเทียนการ์เดน้ รีสอร์ท 192 
281 จอมเทียนโคซ่ี อินน ์ 25 
282 ชลอินเตอร์ 150 
283 ชลบุรีไดมอนด ์พาเลซ 42 
284 ชลจนัทร์ พทัยา รีสอร์ท 550 
285 แจสมิน 57 
286 เจ พี อินน์ 20 
287 เจพ ีวิลล่า 68 
288 จิราพร 2 46 
289 จอมเทียนออร์คิด 120 
290 จอมเทียนปาลม์ บีช โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท 723 
291 จอมเทียนเบยว์ิว 45 
292 จอมเทียนซาเล่ต ์ 36 
293 คามิโอเฮา้ส์ 117 
294 แกรนดจ์อมเทียน พาเลซ 141 
295 แกรนด ์ 75 
296 การ์เดน้ลอดจ ์ 78 
297 การ์เดน้ ซีวิว รีสอร์ท 181 
298 การ์เดน้ เบยว์วิ รีสอร์ท 72 
299 กลัฟ์สยาม 76 
300 แกรนดโ์ซเล่ 247 
301 แกแลคซ่ี 2000 รีสอร์ท 60 
302 คาราเวล เฮา้ส์ 78 
303 โกลเดน้ท ์เกส์ทเฮา้ส์ 24 
304 โกลเดน้บีช 340 
305 แกแลค็ซ่ี อินน์ 79 
306 แกแลค็ซ่ี อินน์ 53 
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ลาํดับ ช่ือโรงแรม จํานวนห้องพกั 
307 แกแลค็ซ่ี ซิต้ี รีสอร์ท 54 
308 การะบุหนิง รีสอร์ท 79 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตวัอย่างจดหมายขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัผู้ิเขียน 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ ณฐัปรัชญา นนัทวิสิทธ์ิ 
 
ประวตัิการศึกษา เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
 สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจยั 
 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
 
ประวตัิการทาํงาน 2557 -  

ผูช่้วยนกัวิจยั 
ศูนยว์ิจยัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
คณะการจดัการการท่องเท่ียว 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ทุนการศึกษา ทุนสนบัสนุนการทาํและการตีพิมพว์ิทยานิพนธ์ 

จากเงินงบประมาณแผน่ดิน 
ประจาํปีงบประมาณ 2558 

 


	แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	บทที่ 5 สรุป อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณนุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

