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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภฏัในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัในประเทศไทย และทดสอบรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีผูว้ิจยักล่าวถึง
ประเด็นหลกั ดงัน้ี 

1. แบบแผนการวจิยั  
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3. ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั  
4. เคร่ืองมือการวจิยั  
5. การรวบรวมขอ้มูล  
6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

แบบแผนการวจิัย 

        แบบแผนของการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กบัคณะกรรมการ ผูจ้ดัการ และ
พนกังานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั เน่ืองจากการวิจยัเชิงปริมาณเป็นการให้ขอ้มูล
ในแนวกวา้งท่ีให้ขอ้สรุปท่ีสามารถน ามาใช้ไดท้ัว่ทุกพื้นท่ี ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใช้การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบและยืนยนัผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณ มี
วตัถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุ (องค์การแห่งการเรียนรู้ 
บรรยากาศการเรียนรู้ และการจดัการความรู้) ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย และทดสอบรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัก าหนดประชากร กลุ่มตวัอย่าง หรือกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาวิจยั และเทคนิค
การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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1. การก าหนดประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ กรรมการ ผูจ้ดัการ และพนกังานธุรกิจโรงแรม

ของมหาวิทยาลัยราชภฏั จ านวน 33 แห่ง เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากร
กรรมการ ผูจ้ดัการ และพนกังานธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ประชากรท่ี
ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี สามารถแสดงสัดส่วนจ านวนกรรมการ ผูจ้ดัการและพนกังานไดด้งัตารางท่ี 
11 แสดงจ านวนประชากรแยกตามต าแหน่งของบุคลากรธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ประเทศไทย 
 
ตารางที ่ 11  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งแยกตามต าแหน่งของบุคลากรธุรกิจโรงแรม 
                   ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 

ต าแหน่ง จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ (%) 
กรรมการ 205 196 95.60 
ผูจ้ดัการ 41 32 78.04 
พนกังาน 172 170 98.83 

รวม 418 398 95.21 
 

  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยก าหนดกลุ่มประชากรเป็นกรรมการ หมายรวมถึง 
คณะกรรมการบริหารงาน  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาโดยไม่นบัรวมอธิการบดี ไดแ้ก่ รองอธิการบดีฝ่ายจดัหารายได้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายสินทรัพยแ์ละสิทธิประโยชน์ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผูอ้  านวยการ
ส านักกิจการพิเศษ ผูอ้  านวยการส านักงานอธิการบดี ผูอ้  านวยการบริหาร รองผูอ้  านวยการศูนย์
ศิลปวฒันธรรม เป็นต้น ผูจ้ดัการธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั หมายรวมถึง ผูจ้ดัการ                      
รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ เป็นตน้ และพนกังาน หมายรวมถึง พนกังานในแผนกบริการส่วนหนา้ 
(Front Office Department) เน่ืองจากพนกังานในแผนกส่วนหนา้บา้น (Front-of-the-House) เป็นผูท่ี้
ตอ้งติดต่อพบปะกบัลูกค้าโดยตรง และพนักงานในแผนกส่วนหลังบา้น (Back-of-the-House)                      
ซ่ึงเป็นผูท่ี้สนบัสนุนใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและปลอดภยั (Chon & Maier, 2010)  โดยพนกังาน
ในแผนกส่วนหนา้บา้น (Front-of-the-House) ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนก ผูช่้วยหวัหนา้แผนกบริการส่วน
หน้า พนักงานบริการส่วนหน้า พนักงานต้อนรับ พนักงานส ารองห้องพกั พนักงานโทรศพัท ์
พนกังานการเงินส่วนหนา้ เป็นตน้ และพนกังานในแผนกส่วนหลงับา้น ไดแ้ก่ เลขานุการ เจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไป หัวหน้าแผนกบญัชีการเงิน หัวหน้างานบญัชี หัวหน้างานจดัซ้ือ พนกังานบญัชี
ตน้ทุน พนักงานบญัชีลูกหน้ี พนักงานการเงิน พนักงานแคเชียร์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 
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ผูช่้วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ ซ่ึงอาจมีช่ือเรียกต าแหน่งตามความแตกต่างในดา้น
โครงสร้างการบริหารงานธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในแต่ละแห่ง เน่ืองจากกลุ่มบุคคล
ดงักล่าว คือ กรรมการ เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการรับนโยบายจากผูบ้ริหารสู่การปฏิบติังานและมี
บทบาทในการให้ค  าปรึกษาเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั  
ราชภฏั ผูจ้ดัการธุรกิจโรงแรมเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการรับนโยบายจากผูบ้ริหารสู่การปฏิบติังานใน
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั และพนักงานธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานในธุรกิจ
โรงแรม 
 2. การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
 เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากรของธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลยัราชภฏั
ในประเทศไทย ผูว้จิยัก าหนดขนาดจากกลุ่มกรรมการ ผูจ้ดัการ และพนกังานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย จ านวน 33 แห่ง โดยการก าหนดขนาดของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ของผูจ้ดัการ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูจ้ดัการ จ านวน 33 คน ส่วนขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ
กรรมการ และพนกังาน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการแบ่งขนาดกลุ่มตวัอยา่งของกรรมการและพนกังานตาม
จ านวนสัดส่วนกรรมการและพนกังานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
ซ่ึงมีจ านวนประชากร 418 คน จ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 398 คน (ขอ้มูล ณ 1 กุมภาพนัธ์ 2556) ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sampling Size) เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเป็นตวั
แทนท่ีดี ผูว้ิจยัใช้สูตรค านวณกรณีประชากรมีขนาดเล็กหรือทราบขนาดประชากร (N)       (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2549) เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเป็นตวัแทนท่ีดี  ดงัน้ี 
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Z   คือ ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานซ่ึง
ข้ึนกบัระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด  

E   คือ ค่าคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าเฉล่ียประชากร (µ) ดว้ยค่าเฉล่ีย
ตวัอยา่ง ( )X   

          คือ ค่าความแปรปรวนประชากร 
 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกรรมการ คือ  
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 ผูว้จิยัค  านวณไดจ้  านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (กรรมการ) ท่ีตอ้งการ 196 ตวัอยา่ง 
 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งพนกังาน คือ 
 

                                       
)277.10()96.1()05.0)(172(

)0277.10()96.1(172
22

2


n  

 
  ผูว้จิยัค  านวณไดจ้  านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (พนกังาน) ท่ีตอ้งการ 170 ตวัอยา่ง 
  
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จึงมีจ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Inside 
Stakeholders) ทั้งส้ิน 398 ตวัอยา่ง โดยเป็นกลุ่มตวัอยา่งกรรมการ จ านวน 196 คน ผูจ้ดัการ จ านวน 
32 คน และพนกังาน จ านวน 170 คน 
 3. เทคนิคการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดว้ย
การก าหนดขนาดตัวอย่างของชั้ นภูมิเป็นสัดส่วนกับจ านวนหน่วยทั้ งหมดในชั้ นภูมินั้ นๆ 
(Proportional to size) ตามระดบัต าแหน่งของกรรมการ ผูจ้ดัการและพนกังานธุรกิจโรงแรมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวน 33 แห่ง โดยชั้นภูมิแรกเป็นระดบัต าแหน่งกรรมการ และชั้นภูมิท่ีสอง
เป็นระดับต าแหน่งผูจ้ ัดการ และชั้นภูมิท่ีสามเป็นระดับต าแหน่งพนักงาน จากนั้นผูว้ิจ ัยได้
ด าเนินการสุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนกับจ านวนหน่วยทั้ งหมดตามระดับต าแหน่งของกรรมการ 
ผูจ้ดัการและพนกังานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในแต่ละภูมิภาค ซ่ึงสามารถแสดง
ไดด้งัตารางท่ี 12  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของกรรมการ ผูจ้ดัการและพนกังานของ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 



85 
 

ตารางที ่ 12 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของกรรมการ ผูจ้ดัการ และพนกังานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั 
จ าแนกกลุ่มตามเขตพืน้ที ่(ภูมภิาค) 

ช่ือมหาวทิยาลยั ช่ือโรงแรม 
จ านวนประชากร 

รวม 
กก. ผจก. พนง. 

1. กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคเหนือ (1) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ราชภฏัอินน์ 3 1 3 7 
(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ เรือนตน้สกั 8 1 2 11 
(3) มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม วงัจนัทร์ริเวอร์ววิ 4 1 3 8 
(4) มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร น ้าเพชร 5 1 3 9 
(5) มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ช่ออินทนิล 10 1 3 14 

รวมจ านวนประชากรเขตภาคเหนือ 30 5 14 49 

รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างเขตภาคเหนือ 29 5 14 48 
2. กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง (1) มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ศิลาลยั 1 1 5 7 

(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จนัทรเกษมปาร์ค 7 1 5 13 
(3) มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี เทพธานี 3 1 5 9 
(4) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ธนบุรีลอดจ ์ 8 1 4 13 
(5) มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ตน้น ้ า 7 1 2 10 
(6) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร พระนครแกรนดว์วิ 3 1 9 13 

 (7) มหาวทิยาลยัราชภพัระนครศรีอยธุยา สวนหลวง 8 1 3 12 
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ตารางที ่ 12  (ต่อ) 

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั 
จ าแนกกลุ่มตามเขตพืน้ที ่(ภูมภิาค) 

ช่ือมหาวทิยาลยั ช่ือโรงแรม 
จ านวนประชากร 

รวม 
กก. ผจก. พนง. 

2. กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง 
(ต่อ) 

(8) มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เพชรน ้ าหน่ึง 6 1 2 9 
(9) มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ สมเด็จเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ 9 1 6 16 
(10) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต สวนดุสิตเพลส 10 3 21 34 
(11) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา วงัสวนสุนนัทา (แกว้เจา้จอม) 10 2 12 24 
(12) มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จอมพลพาเลซ 12 1 3 16 

รวมจ านวนประชากรเขตภาคกลาง 84 15 77 176 

รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างเขตภาคกลาง 80 11 76 167 
3. กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคอีสาน (1) มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ ช่อตะแบก 10 1 2 13 

(2) มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา ทบัแกว้ 8 1 6 15 
(3) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ พนมพิมาน 6 1 8 15 
(4) มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม สวนวรุณ 4 1 4 9 
(5) มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย อาคารภูค า 2 2 2 6 
(6) มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ศรีพฤทธาลยั 7 3 8 18 
(7) มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ภูพานเพลซ 6 2 5 13 
(8) มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ จอมสุรินทร์ 8 1 4 13 
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ตารางที ่ 12  (ต่อ)  

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั 
จ าแนกกลุ่มตามเขตพืน้ที ่(ภูมภิาค) 

ช่ือมหาวทิยาลยั ช่ือโรงแรม 
จ านวนประชากร 

รวม 
กก. ผจก พนง. 

3. กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคอีสาน 
(ต่อ) 

(9) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี                                      อุดรราชภฏั 2 1 9 12 
(10) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                  กาญจนาภิเษกอุบลราชธานี 10 2 8 20 

รวมจ านวนประชากรเขตภาคอสีาน 63 15 56 134 

รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างเขตภาคอสีาน 60 10 55 125 
4. กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาค
ตะวนัออก 

(1) มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ สมัมนาคารบางปะกง ปาร์ค 10 1 5 16 
(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ริมกรีน 5 1 5 11 

รวมจ านวนประชากรเขตภาคตะวนัออก 15 2 10 27 

รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างเขตภาคตะวนัออก 14 2 10 26 
5. กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคใต ้ (1) มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เคียงคีรี 2 1 4 7 

(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ศรีราชภฏั 6 1 4 11 
(3) มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ยะลาพาเลซ 1 1 2 4 
(4) มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา สงขลาพาเลซ 4 1 5 10 

  รวมจ านวนประชากรเขตภาคใต้ 13 4 15 32 

  รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างเขตภาคใต้ 13 4 15 32 

รวมจ านวนประชากรทั้งหมด 205 41 172 418 

รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 196 32 170 398 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 
 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีกระบวนการด าเนินการ 
7 ขั้นตอนหลกั เพื่อศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บความรู้พื้นฐานในการวิจยั และ
น ามาใชใ้นการพฒันากรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาสารสนเทศให้มีคุณค่าและท่ีส าคญัยิ่งคือผลการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมทั้งในเชิงวชิาการและในเชิงวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัในประเทศไทยหรือธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยการศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 

ขั้นตอนท่ี 3 :  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามดว้ย
การสังเคราะห์และประยกุตใ์ชจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการทดสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือการวจิยั ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ท าการตรวจสอบคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จ  านวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารธุรกิจ 2 
ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญด้านธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจยั
โมเดลลิสเรล 2 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีตอ้งการวดั และท าการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) หรือ
ความสอดคลอ้งภายในด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ดว้ยการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 4 :  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกรรมการ ผู ้จ ัดการและ
พนักงานธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 33 แห่ง จ านวน 398 คน เพื่อศึกษารูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุ (องคก์ารแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ และการจดัการ
ความรู้) ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย และน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งก่อนการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม LISREL โดยการใชเ้ทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) 

ขั้นตอนท่ี 5 :  ขั้นตอนการสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาวจิยั 



89 
 

 

ขั้นตอนท่ี 6 :  ขั้นตอนการน าเสนอผลการศึกษาวิจยัเพื่อตรวจสอบและยืนยนัโดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ขั้นตอนท่ี 7 :  ขั้นตอนการเผยแพร่งานวิจยัรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมี
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  

            
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
การเผยแพร่งานวจิยัเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 

 

 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ   

การพฒันากรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยั 

การสร้างแบบสอบถามการวิจยัและการ

ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ                                       

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและ                        

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาวจิยั 

การน าเสนอผลการศึกษาวจิยั เพื่อตรวจสอบ

และยนืยนัโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ภาพประกอบที ่ 4  แสดงขั้นตอนในการศึกษาวจิยั 
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เคร่ืองมอืการวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงการ
สร้างเคร่ืองมือการวิจยันั้น ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและโครงสร้างของตวัแปรท่ีตอ้งการจะศึกษา จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการ
สร้างขอ้ค าถามตามนิยามเชิงปฏิบติัการท่ีไดมี้ผูท้  าการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเด็นค าถามท่ีได้
ทดลองใชแ้ลว้มาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการวจิยั ผูว้จิยัไดน้ าขอ้ค าถามท่ีไดพ้ฒันาเสนอต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของขอ้ค าถาม และผูว้ิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามเพื่อจดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัร่าง จากนั้น ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามฉบบัร่าง
ดังกล่าวมาท าการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้ธิบายไวใ้นหัวขอ้การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
การวจิยั ดงัน้ี  

1.  แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 6 ขอ้

ค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบนั และ
ส่วนงานท่ีสังกดั 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้มาตรวดั
จากงานวิจยัของ Marquardt (1994) งานวิจยัของ Dibella and Nevis (1998) งานวิจยัของ Marquardt 
(2002) งานวิจยัของ Pedler and Boydell (1991) และงานวิจยัของ Ayres (2005)  โดยมาตรวดัท่ีใช้
ในการวดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นมาตรวดัแบบ Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 
5 ระดับ (5) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด (4) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก (3) 
หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง (2) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย (1) หมายถึง ตรง
กบัความเป็นจริงน้อยท่ีสุด การวดัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นขอ้ค าถามแบบ Multi-item 
Scale จ านวน 16 ขอ้ค าถาม ตวัอย่างค าถาม เช่น บุคลากรในองคก์ารมองว่าการเรียนรู้เป็นปัจจยั
ส าคญัในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั ผูบ้ริหารองค์การมีการส่งเสริมให้บุคลากรคิด
อยา่งเป็นระบบ ผูบ้ริหารองคก์ารสนบัสนุนให้บุคลากรใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศการเรียนรู้ ผูว้ิจยัประยุกตใ์ชม้าตรวดัจาก
งานวิจยัของ Sinkula et al. (1997) งานวิจยัของ Baker and Sinkula (1999b) งานวิจยัของ Hult and 
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Ferrell (1997a) และงานวิจยัของ Calantone et al. (2002) โดยมาตรวดัท่ีใชใ้นการวดับรรยากาศการ
เรียนรู้ เป็นมาตรวดัแบบ  Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดบั (5) หมายถึง ตรง
กบัความเป็นจริงมากท่ีสุด (4) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงมาก (3) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริง
ปานกลาง (2) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย (1) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด การ
วดัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นขอ้ค าถามแบบ Multi-item Scale จ านวน 15 ขอ้ค าถาม 
ตวัอยา่งค าถาม เช่น พนกังานในองคก์ารมีการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์าร ผูบ้ริหารระดบัสูง
ใหค้วามส าคญัต่อการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรในองคก์าร บุคลากรในองคก์าร
มีการส่ือสารภายในเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลอยา่งเป็นกนัเอง เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้มาตรวดัจาก
งานวิจยัของ Perez Lopez et al. (2005) โดยมาตรวดัท่ีใชใ้นการวดัการจดัการความรู้ เป็นมาตรวดั
แบบ Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดบั (5) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด (4) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก (3) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง (2) 
หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงน้อย (1) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงน้อยท่ีสุด การวดัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นขอ้ค าถามแบบ Multi-item Scale จ านวน 22  ขอ้ค าถาม ตวัอยา่งค าถาม 
เช่น ผูบ้ริหารองค์การส่งเสริมให้ค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลรอบตวั ท่านมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บความรู้ในระบบฐานขอ้มูลต่างๆ พนักงานในองค์การมีการ
แบ่งปันความรู้ระหวา่งกนัภายในองคก์าร เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัในประเทศไทย ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้การวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยใช้มาตรวดัจาก
งานวจิยัของ Kaplan and Norton (1996) โดยมาตรวดัท่ีใชใ้นการวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจเป็น
มาตรวดัแบบ Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดบั (5) หมายถึง ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจดีกว่าคู่แข่งมาก (4) หมายถึง ผลการด าเนินงานของธุรกิจดีกว่าคู่แข่ง (3) 
หมายถึง ผลการด าเนินงานของธุรกิจเท่ากบัคู่แข่ง (2) หมายถึง ผลการด าเนินงานของคู่แข่งดีกวา่ (1) 
หมายถึง ผลการด าเนินงานของคู่แข่งดีกว่ามาก  การวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 4 มิติ ดงัน้ี (1) การวดัผลการด าเนินงานดา้นการเงิน (Financial  
Perspective) จ  านวน 5 ขอ้ค าถาม เช่น ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มข้ึน รายไดจ้ากการใชบ้ริการ
เพิ่มข้ึน ตน้ทุนการด าเนินงานลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มข้ึน เป็นตน้ (2) การวดัผลการ
ด าเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer  Perspective) จ  านวน 5 ขอ้ค าถาม เช่น ลูกคา้รายเดิมกลบัมาใช้
บริการซ ้ าเพิ่มข้ึน ลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน ความพึงพอใจของลูกคา้สูงข้ึน เป็นตน้ (3) การวดัผลการ
ด าเนินงานดา้นกระบวนการภายใน (Internal  Business  Perspective) จ  านวน 3 ขอ้ค าถาม เช่น 
กระบวนการให้บริการมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน การบริการมีการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้เพิ่มข้ึน เป็นตน้ และ (4) การวดัผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 
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(Learning and Growth Perspective) จ านวน 7 ขอ้ค าถาม เช่น ทกัษะในการให้บริการของพนกังาน
เพิ่มข้ึน พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน พนกังานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
รวมทั้งหมด 20 ขอ้ค าถาม  

ผูว้ิจยัได้ใช้การแปลความของค่าเฉล่ียเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลความตามหลกัการแบ่ง
อนัตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินผลดงัน้ี (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์และ
อจัฉรา ช านิประศาสน์, 2545) 

ค่าเฉล่ีย 4.51 ข้ึนไป  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่13 แสดงตัวแปร วธีิการวดั มาตรวดัและแหล่งข้อมูลการพฒันาค าถามของผู้วิจัย 

ตัวแปร วธีิการวดั มาตรวดั จ านวนข้อค าถาม แหล่งข้อมูลและการพฒันาค าถามของผู้วจัิย 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization: LOR) 
 
 
 
 

บรรยากาศการเรียนรู้ 
(Learning Climate: LCL) 

 
 
 
 

การจดัการความรู้ 
(Knowledge Management: 

KMA) 

5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 = เห็นดว้ยมาก 
3 = เห็นดว้ยปานกลาง 
2 = เห็นดว้ยนอ้ย 
1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 = เห็นดว้ยมาก 
3 = เห็นดว้ยปานกลาง 
2 = เห็นดว้ยนอ้ย 
1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 = เห็นดว้ยมาก 
3 = เห็นดว้ยปานกลาง 
2 = เห็นดว้ยนอ้ย 
1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

อนัตรภาค 
 
 
 
 
 

อนัตรภาค 
 
 
 
 
 

อนัตรภาค 

16 ขอ้ 
 
 
 
 
 

15 ขอ้ 
 
 
 
 
 

22 ขอ้ 

Marquardt (1994) 
Dibella and Nevis (1998) 

Marquardt (2002) 
Pedler and Boydell (1991) 

Ayres (2005) 
 

Sinkula et al. (1997)  
Baker and Sinkula (1999b)  

Hult and Ferrell (1997a)  
Calantone et al. (2002) 

 
 

Perez Lopez et al. (2005) 

93 



93 
 

 

ตารางที ่13 (ต่อ) 
ตัวแปร วธีิการวดั มาตรวดั จ านวนข้อค าถาม แหล่งข้อมูลและการพฒันาค าถามของผู้วจัิย 

ผลการด าเนินงานธุรกิจ 
(Business Performance: BPE) 

5 = ผลการด าเนินงานของธุรกิจ   
      ดีกวา่คู่แข่งมาก 
4 = ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
      ดีกวา่คู่แข่ง  
3 = ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
      เท่ากบัคู่แข่ง 
2 = ผลการด าเนินงานของคู่แข่ง 
      ดีกวา่ 
1 = ผลการด าเนินงานของคู่แข่ง 
      ดีมากกวา่       

อนัตรภาค 20 ขอ้ Kaplan and Norton (1996) 
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2. การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และการทดสอบหาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เพื่อน ามาปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสม ดงัน้ี 

2.1 การทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) 
        (1) ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยัดว้ยการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อตอ้งการพิสูจน์ ตรวจสอบความ
เหมาะสมและถูกตอ้งขององคป์ระกอบของความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุ คือ องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ 3 ดา้น บรรยากาศการเรียนรู้ 2 ดา้น การจดัการความรู้ 5 ดา้น และผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั 4 ดา้น 

      (2) ผู ้วิจ ัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย  ด้วยการน า
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยได้พัฒนาข้ึนไปให้ผู ้เช่ียวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จ  านวน 5 ท่าน เพื่อหาค่าดชันี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีต้องการวดั        
(ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ และอจัฉรา ช านิประศาสน์, 2545) ดงัน้ี 

 

สูตร IOC   = 
N

R  

เม่ือ 
 IOC   = ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) 
 R       = คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค าถามแต่ละขอ้ 
 N       =  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
โดยมีการก าหนดคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญใหด้งัน้ี 

 +1   หมายถึง   ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัหรือนิยาม
ปฏิบติัการ 

 -1   หมายถึง  ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัหรือ
นิยามปฏิบติัการ 

   0   หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั
หรือนิยามปฏิบติัการ 
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เกณฑก์ารแปลความหมายมีดงัน้ี 
 ค่า   IOC ≥ .50  หมายความวา่  ค  าถามตรงวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ค่า   IOC < .50   หมายความวา่  ค  าถามไม่ตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 
ส าหรับการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์อง

การวจิยัท่ีตอ้งการวดั ผูว้จิยัไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านดงัน้ี 
       1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ระดับ 8 รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการก ารท่ อ ง เ ท่ี ยวแ ห่ งประ เทศไทย  วุ ฒิ ก าร ศึ กษ า  วิ ท ย าศ าสต ร์บัณ ฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(การบริหารการศึกษา) The University of Northern Philippines 

       2. รองศาสตราจารย์ ดร.เนตร์พณัณา  ยาวิราช ผูช่้วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการหลกัสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี วฒิุการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) เกียรตินิยม
อนัดบัสอง พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารองคก์ารและการจดัการ) สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์
และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การจดัการ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
        3. ดร.พลูพงศ ์  สุขสวา่ง  ผูช่้วยคณบดี วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา 
มหาวทิยาลยับูรพา วฒิุการศึกษา ครุศาสตรบณัฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การ
วดัและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

        4. ดร.ปรางทิพย์  ยุวานนท์  ผูอ้  านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบณัฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัสยาม และบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต University 
of South Australia 

        5. ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์  ผูอ้  านวยการศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยธุยา การศึกษามหาบณัฑิต (การวดัผลการศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ
ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การวดัและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ความครอบคลุมของแบบสอบถาม ความเหมาะสมและความชดัเจนของการใชภ้าษาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัมีตั้งแต่ 60% ข้ึนไป หรือมีค่าความสอดคลอ้งระหว่าง 0.60 - 1.00 ซ่ึงตาม
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เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ค่าท่ีค  านวณไดจ้ะตอ้งมากกวา่ 0.50 (IOC  0.50) 
(ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2545) แสดงวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้ในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
ค าถามกบัคุณลกัษณะตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีตอ้งการวดั มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา มี
ความเหมาะสม มีความชัดเจนของภาษา และครอบคลุมเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา จึงสามารถ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขค าถามตามประเด็นท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าแนะน า เช่น การแกไ้ขประเด็นค าถามให้มีความชดัเจน การแกไ้ขภาษาท่ีไม่เป็น
ทางการให้เป็นทางการ การตดัค าในประเด็นค าถามท่ีไม่จ  าเป็นออก ปรับเรียงขอ้ค าถามตามล าดบั
ความส าคญั 

2.2 การทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัท าการวดัความเช่ือมัน่หรือ
ความสอดคลอ้งภายในดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั โดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า α 
ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป ถือวา่ขอ้ค าถามมีความเช่ือมัน่ (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์และอจัฉรา ช านิประศาสน์, 
2545) 

สูตร α  =  
1n

n

















s

s

x

i

2

2

1  

เม่ือ 
α   = ค่าความเช่ือมัน่ 
n   = จ านวนขอ้ 

si

2   = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

sx

2   = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

               ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของประเด็นค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าความเช่ือมัน่
สามารถน าไปใชใ้นการศึกษาไดแ้ละเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยมีค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณไดมี้
ค่ามากกว่า 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของประเด็นค าถามสามารถแสดงไดด้งั
ตารางท่ี 14 แสดงความเช่ือมัน่ของประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการวจิยั 
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ตารางที ่14 ความเช่ือมัน่ของประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
 

แนวคิด/ทฤษฎี 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 
จ านวน 

ค าถาม 

Cronbach’s Alpha 
Coefficient 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(LOR) 
 
 
 
บรรยากาศการเรียนรู้ 
(LCL) 
 
การจดัการความรู้ 
(KMA) 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ (BPE) 

1. พลวตัการเรียนรู้ 
2. การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย  
    เทคโนโลย ี
3. แรงจูงใจในการเรียนรู้ 

รวม 
1. การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ 
2. การส่ือสาร 

รวม 
1. การแสวงหาความรู้ 
2. การสร้างความรู้ 
3. การจดัเก็บความรู้ 
4. การแบ่งปันความรู้ 
5. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

รวม 
1. ผลการด าเนินงานดา้นการเงิน 
2. ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้ 
3. ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการ  
    ภายใน 
4. ผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้ 
    และการเจริญเติบโต 

รวม 

7 
5 
 

4 
16 
10 
5 

15 
4 
6 
4 
4 
4 

22 
5 
5 
3 
 

7 
 

20 

0.91 
0.94 

 
0.88 
0.95 
0.94 
0.88 
0.96 
0.87 
0.89 
0.89 
0.89 
0.89 
0.96 
0.89 
0.94 
0.93 

 
0.96 

 
0.96 

 

 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของประเด็นค าถามท่ีใช้ในการวิจยั จากการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นตัวแทนของกลุ่มกรรมการ ผู ้จ ัดการ และ
พนกังานธุรกิจโรงแรม จ านวน 30 คน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแนวคิดองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 0.95 แนวคิดบรรยากาศการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 0.96 แนวคิดการจดัการความรู้ 
มีค่าเท่ากบั 0.96 แนวคิดผลการด าเนินงานของธุรกิจ มีค่าเท่ากบั 0.96  และแนวคิดท่ีศึกษามีค่าต ่าสุด
เท่ากบั 0.87 และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.96 โดยแนวคิดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาความเช่ือมัน่ต ่าสุด คือ
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การแสวงหาความรู้ ส่วนแนวคิดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาความเช่ือมัน่สูงสุด คือผลการด าเนินงาน
ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต จะเห็นไดว้า่ แนวคิดท่ีศึกษาจ านวน 14 ตวัแปรท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการ
วจิยัในคร้ังน้ี มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 ซ่ึงยอมรับได ้
 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดว้ยการวิเคราะห์ค่าความ
เท่ียงของตวัแปรสังเกตได้  (Internal Consistency Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) กบัแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั
ทั้งหมดจ านวน 33 แห่ง ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 15 ดงัน้ี  
 

ตารางที ่15 ความเท่ียงของตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวจิยั 
 

แนวคิด/ทฤษฎี 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 
จ านวน 

ค าถาม 

Cronbach’s Alpha 
Coefficient 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(LOR) 
 
 
 
บรรยากาศการเรียนรู้ 
(LCL) 
 
การจดัการความรู้ 
(KMA) 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ (BPE) 

1. พลวตัการเรียนรู้ 
2. การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย 
    เทคโนโลย ี
3. แรงจูงใจในการเรียนรู้ 

รวม 
1. การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ 
2. การส่ือสาร 

รวม 
1. การแสวงหาความรู้ 
2. การสร้างความรู้ 
3. การจดัเก็บความรู้ 
4. การแบ่งปันความรู้ 
5. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

รวม 
1. ผลการด าเนินงานดา้นการเงิน 
2. ผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้ 
3. ผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการ 
    ภายใน 
4. ผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้  
    และการเจริญเติบโต 

รวม 

7 
5 
 

4 
16 
10 
5 

15 
4 
6 
4 
4 
4 

22 
5 
5 
3 
 

7 
 

20 

0.91 
0.94 

 
0.88 
0.95 
0.94 
0.88 
0.96 
0.87 
0.89 
0.89 
0.89 
0.89 
0.96 
0.89 
0.94 
0.93 

 
0.96 

 
0.96 
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 จากตารางท่ี 15 แสดงให้เห็นวา่ความเท่ียงของตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวิจยั จากการน า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
กบักลุ่มตวัอย่างในการวิจยัทั้งหมด จ านวน 33 แห่ง พบว่า ความเท่ียงของตวัแปรสังเกตได้มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคพลวตัการเรียนรู้ เท่ากับ 0.91 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี เท่ากบั 0.94 แรงจูงใจในการเรียนรู้ เท่ากบั 0.88 การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ 
เท่ากบั 0.94 การส่ือสาร เท่ากบั 0.88 การแสวงหาความรู้ เท่ากบั 0.87 การสร้างความรู้ เท่ากบั 0.89  
การจดัเก็บความรู้ เท่ากบั 0.89 การแบ่งปันความรู้ เท่ากบั 0.89 การประยุกตใ์ชค้วามรู้ เท่ากบั 0.89 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน เท่ากับ 0.89 ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า เท่ากับ 0.94 ผลการ
ด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน  เท่ากับ 0.93 ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต เท่ากบั 0.96 โดยตวัแปรสังเกตได้ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาต ่าสุดคือการแสวงหา
ความรู้ ส่วนตวัแปรสังเกตได้ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาสูงสุดคือผลการด าเนินงานดา้นการเรียนรู้
และการเจริญเติบโต  จะเห็นไดว้า่ ตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 14 ตวัแปรท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มี
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 ซ่ึงยอมรับได ้ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวมี
ความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของประเด็นค าถามด้วยการน า
แบบสอบถามท่ีได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้กบักลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยั ดงันั้น ตวัแปรสังเกตไดจึ้งมีความ
เท่ียง  เหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อตอบค าถามการวจิยัได ้
 

การรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บความรู้พื้นฐานในการวิจยั และน ามาใชใ้นการ
พฒันากรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย  จากนั้นผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กบัคณะกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังานธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั เน่ืองจากคณะกรรมการ ผูจ้ดัการ และพนักงานมีบทบาทและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจ
โรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั รวมถึงรู้รายละเอียดของขอ้มูลต่างๆ ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงตรงกบัส่ิงท่ี
ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา จึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการให้ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้
ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 แห่ง มีกรรมการ ผูจ้ ัดการ และพนักงานเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 398 คน เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัเชิงสาเหตุ (องคก์ารแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ และการจดัการความรู้) ท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย  
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 ส าหรับขั้นตอนของการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยมีหนังสือจากวิทยาลัย
บณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เป็นหนงัสือน าเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถาม พร้อมกบัหนงัสือแนะน าตวัของผูว้ิจยั แบบสอบถามและค าอธิบายเก่ียวกบัการ
กรอกแบบสอบถาม ซองจดหมายจ่าหน้าซองส่งถึงผูว้ิจยั พร้อมติดตราไปรษณียเ์พื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งในการส่งแบบสอบถามกลบัคืน 
ผูว้จิยัไดร้ะบุเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน และเสนอส่ิงจูงใจดว้ยรายงานผลการวิจยั เพื่อเป็น
การเพิ่มสัดส่วนหรืออตัราท่ีผูต้อบแบบสอบถามจะส่งแบบสอบถามคืน โดยแบบสอบถามดงักล่าว
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัท าเลขรหสัเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามแบบสอบถาม 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากท่ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการก าหนดสถิติท่ีมี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางสถิติ เพื่อการตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีตั้งไว ้โดย
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีเน้ือหา 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. สถิติการวเิคราะห์เชิงพรรณนา  
ผูว้ิจยัน ามาใชเ้พื่อการอธิบาย/บรรยายถึงคุณสมบตัิหรือลกัษณะของการแจกแจงขอ้มูล                 

ตวัแปรต่างๆ ตามปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของกลุ่ม โดยก าหนดการวดัเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผูว้ิจยัวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
ของตวัแปรสังเกตได ้จ านวน 14 ตวัแปร เพื่อน ามาใชอ้ธิบาย/บรรยายถึงลกัษณะการแจกแจง  และ
การกระจายของตวัแปรสังเกตได ้โดยก าหนดการวดัเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ความเบ ้(Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
for Windows version 11 รวมถึงการทดสอบสมมติฐานความเบแ้ละความโด่งวา่แตกต่างจาก
ศูนยห์รือไม่ ดว้ยสถิติทดสอบ Z (Z-test) โดยถา้ตวัแปรสังเกตไดมี้การแจกแจงปกติ SK จะเท่ากบั
ศูนย ์ (SK = 0) แสดงวา่ตวัแปรมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ ถา้ตวัแปรสังเกตไดมี้การแจกแจงโคง้ใน
ลกัษณะเบซ้้าย SK จะมีค่าความเบเ้ป็นลบ (SK < 0) หรือขอ้มูลของตวัแปรส่วนใหญ่จะมีค่า
คะแนนเฉล่ียสูง และถา้ตวัแปรสังเกตไดม้ีการแจกแจงโคง้ในลกัษณะเบข้วา SK จะมีค่าความเบ้
เป็นบวก (SK > 0) หรือขอ้มูลของตวัแปรส่วนใหญ่จะมีค่าคะแนนเฉล่ียต ่า และโค้งการแจกแจง
ปกติจะมีค่า KU = 3 แสดงว่า  โค้งแจกแจงปกติแบบ Mesokurtic หรือโค้งการแจกแจง
ความถ่ีมีขนาดความสูงปานกลาง ถ้า KU  > 3 แสดงว่า โค้งแจกแจงแบบ Leptokurtic หรือ
โคง้การแจกแจงความถ่ีมีขนาดสูงโด่ง ถ้า KU < 3 แสดงว่า โคง้แจกแจงแบบ Platykuritc หรือ
โคง้การแจกแจงมีขนาดเต้ียแบน (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2545) 
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       2. สถิติการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร  
 ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ผูว้ิจยัน ามาใช้เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-
Moment Correlation Coefficient) ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ วา่มี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่ สามารถระบุทิศทางของความสัมพนัธ์ (ทางบวกหรือทางลบ) 
และขนาดของความสัมพนัธ์มีค่าอยู่ในระดบัใด เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ในประเทศไทย โดยเกณฑ์การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ หากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกลล้บหน่ึง (-1) หรือหน่ึง (1) 
แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง แต่หากมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบันอ้ย หรือไม่มีเลย ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยทัว่ไปอาจใช้
เกณฑ์ดงัน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 16 แสดงเกณฑก์ารพิจารณา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 
ตารางที ่16 แสดงเกณฑก์ารพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระดับของความสัมพนัธ์ 

r > 0.8         มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
0.6 < r < 0.8         มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
0.4 < r < 0.6         มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
0.2 < r < 0.4         มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 

r < 0.2         มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
 

โดยเคร่ืองหมาย +, - หน้าตัวเลขสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะบอกถึงทิศทางของ
ความสัมพนัธ์ โดยท่ีหาก  

r มีเคร่ืองหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน                      
(ตวัแปรหน่ึงมีค่าสูง ตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าสูงไปดว้ย) 

r มีเคร่ืองหมาย - หมายถึง การมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
(ตวัแปรหน่ึงมีค่าสูง ตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าต ่า) 
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3. สถิติการวิเคราะห์ความเที่ยงของตัวแปรแฝงและค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูก
สกดัได้ 

ผูว้ิจยัพิจารณาความเท่ียงของตวัแปรแฝง (Construct Reliability: C) และค่าเฉล่ียของ
ความแปรปรวนท่ีถูกสกดัได ้(Average Variance Extracted: V) โดยการใชสู้ตรของ Diamantopoulos 
and Siguaw (2000) ดงัน้ี  

 
ความเท่ียงของตวัแปรแฝง หรือ Composite Reliability 

 C = 
     

          
 

   คือ  น ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 
   คือ  ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

        คือ  ผลรวม 

    ค่าความเท่ียงของตวัแปรแฝงควรมีค่ามากกวา่ 0.60 ตามเกณฑ์ท่ี Diamantopoulos and Siguaw 
(2000) ไดก้ าหนดไว ้

ค่าเฉล่ียของความแปรปรวนท่ีถูกสกดัได ้

 V = 
     

          
 

 ค่า V เป็นค่าเฉล่ียความแปรปรวนของตวัแปรแฝงท่ีอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรสังเกตได้ซ่ึงมี
ค่าเทียบเท่ากบัค่าไอเกน (Eigenvalues) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจควรมีค่ามากกว่า 
0.50 ตามเกณฑ์ท่ี Diamantopoulos and Siguaw (2000) ไดก้ าหนดไว ้(Diamantopoulos and 
Siguaw, 2000 อา้งใน สุภมาส  องัศุโชติ, สมถวลิ วจิิตรวรรณา และรัชนีกลู  ภิญโญภานุวฒัน์, 2554) 

 4. สถิติการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
  ผูว้ิจยัน ามาใช้เพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิง

สาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ที่ผูว้ิจยั
ท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั และ
ก าหนดให้เป็นโมเดลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ด้วยโปรแกรม LISREL for 
Windows version 8.80 เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยดชันีที่ใช้ในการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ประกอบดว้ย ดชันีค่า Chi-
Square, χ2 /df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
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กลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์สามารถแสดงได้ดงัตารางท่ี 17 แสดงเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัน้ี 

 
ตารางที ่17 แสดงเกณฑใ์นการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดัชนีความกลมกลนื เกณฑ์ อ้างองิ 
(χ2-test)                     ไม่มีนยัส าคญั (p  0.05) Diamantopoulos and                      

Siguaw (2000) 
(2 / df) < 2.00 สอดคลอ้งกลมกลืนดี Bollen (1989) 
 2.00 - 5.00 สอดคลอ้งกลมกลืน

พอใชไ้ด ้
Diamantopoulos  and                     
Siguaw (2000) 

CFI  
(Comparative Fit Index) 

> 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี Kaplan (2000) 
0.90 - 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืน

พอใชไ้ด ้
Diamantopoulos and                       
Siguaw (2000) 

GFI  
(Goodness of Fit Index) 

> 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี Diamantopoulos and   
0.90 - 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืน

พอใชไ้ด ้
Siguaw (2000) 

AGFI (Adjusted 
Goodness of Fit Index) 

> 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี Diamantopoulos and   
0.90 - 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืน

พอใชไ้ด ้
Siguaw (2000) 

RMSEA (Root Mean 
Square Error of  
Approximation) 

< 0.05 สอดคลอ้งกลมกลืนดี Diamantopoulos and   
0.05 - 0.08 สอดคลอ้งกลมกลืน

พอใชไ้ด ้
Siguaw (2000) 

0.08 - 0.10 สอดคลอ้งกลมกลืน                   
ไม่ค่อยดี 

 

 > 0.10 สอดคลอ้งกลมกลืนไม่ดี  
SRMR  (Standardized 
Root Mean Square 
Residual) 

    <  0.05 
 

    <  0.08 

Diamantopoulos and                       
Siguaw (2000) 
Hu and Bentler (1999) 

 
 โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี (สุภมาส  องัศุโชติ และคณะ, 2554) 
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(1)  ค่า Chi-Square (χ2-test) ค่าไค-สแควร์เป็นค่าสถิติทดสอบท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย
ในการทดสอบว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนยจ์ริงตามสมมติฐาน และตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยถ้าค่าไค-สแควร์ มีนัยส าคญัแสดงว่า
โมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ม่สอดคลอ้งกลมกลืนกนั 

(2)  ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2 /df) การพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ ควรมีค่านอ้ย
กวา่ 2.00 แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

(3)  ดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (Comparative Fit Index:  CFI)        
การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ โดย CFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ข้ึนไป แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ 

(4)  ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ท่ีนิยมใชแ้ละ
ผูว้ิจยัน ามาใช้ในการพิจารณา 2 ดชันี คือ ดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI)                
เป็นการแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายไดด้ว้ยโมเดล และดชันี
วดัความกลมกลืนท่ีปรับแกไ้ขแลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เป็นการแสดงถึง
ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายไดด้ว้ยโมเดลปรับแกด้ว้ยองศาความเป็นอิสระ 
โดยทัว่ไปค่า GFI และค่า AGFI  มีค่าระหวา่งศูนยถึ์งหน่ึง ซ่ึงค่า GFI และค่า AGFI ท่ียอมรับไดค้วรมี
ค่ามากกวา่ 0.90 

(5)  ดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่า  
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน                               
โดยค่า RMSEA ท่ีดีมากควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 หมายถึง โมเดล
ค่อนขา้งสอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ค่าระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 แสดงว่า โมเดล
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เล็กน้อย และค่าท่ีมากกว่า 0.10 แสดงว่าโมเดล              
ยงัไม่สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

(6)  ดัชนีวดัความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดัชนีท่ีผูว้ิจ ัย
น ามาใชใ้นการพ ิจารณา ค ือ รากที ่สองของค ่า เฉลี ่ยก าล งัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR ) เป็นค่าดชันีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Standardized Residual) ซ่ึงเป็นค่าความคลาดเคล่ือนหารด้วยค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการประมาณค่า (Estimated Standard Error) ควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงจะสรุปไดว้า่โมเดล
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 ถ้าโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ยงัไม่สอดคล้องกลมกลืนกนั ผูว้ิจยัจะต้องปรับ
โมเดล แลว้ด าเนินการใหม่จนกวา่โมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ะสอดคลอ้งกลมกลืนกัน  

 
 


