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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ      
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ จนัทร์เจริญ   
 ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั 8 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
 วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) The University of 
Northern Philippines 
 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.เนตร์พณัณา  ยาวริาช  
 ผูช่้วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี หวัหนา้โครงการ
หลกัสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
 วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) เกียรตินิยมอนัดับสอง พาณิชยศาสตร
มหาบณัฑิต (บริหารองคก์ารและการจดัการ) สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(การจดัการ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

3. ดร.พลูพงศ ์ สุขสวา่ง   
 ผูช่้วยคณบดี วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลยับูรพา  
 วฒิุการศึกษา ครุศาสตรบณัฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั       
ครุศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การ
วดัและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

4. ดร.ปรางทิพย ์ ยวุานนท ์  
 ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
 วฒิุการศึกษา  ครุศาสตรบณัฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัสยาม และบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต University of South 
Australia 
 

5. ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์  
 ผูอ้  านวยการศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
การศึกษามหาบณัฑิต (การวดัผลการศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และครุศาสตรดุษฎี
บณัฑิต (การวดัและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคเหนือ 
คุณมงคล  ประทุมจ าปา     ผูจ้ดัการโรงแรมราชภฏัอินน์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
คุณพนอวรรณ  เครือทราย  ผูจ้ดัการทัว่ไป โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์ววิ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
 
กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง 
อาจารย ์ดร.จนัทวลัย ์ สุ่นสวสัด์ิ    ผูจ้ดัการโรงแรมธนบุรีลอดจ ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
คุณปุญญิศา  ทองโชติ   ผูจ้ดัการอาคารสมเด็จเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
     มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
คุณขวญัดาว  ขติัยะวงศ์   หวัหนา้โครงการอาคารฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

พระนครแกรนดว์วิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
 
กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคอีสาน 
คุณสุนิตย ์ เหมนิล     ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพ 

อุดรราชภฏั มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
คุณบุญจนัทร์  เปรียบสม   ผูจ้ดัการสถานฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจพนมพิมาน 
     มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
คุณปวรลกัษณ์  ปริสัจจนนัท์  ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปศรีพฤทธาลยั ราชภฏัสัมมนาคาร 
     มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 
กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคตะวนัออก 
ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รพรรณ ถาวรายศุม ์ ผูจ้ดัการศูนยป์ฏิบติัการโรงแรมริมกรีน 
     มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
 
กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคใต ้
คุณจารุวรรณ  ธนะกิจ   ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมสงขลาพาเลซ 
     มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
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1 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 
เรียน ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล จ  านวน 1 ฉบบั 
 

 ดิฉัน นางสาวสุภญัชลี  อ้นไชยะ  นักศึกษาหลักสูตรการจดัการดุษฎีบณัฑิต สาขาการ
จดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ หัวขอ้เร่ือง “รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัย    
ราชภฏัในประเทศไทย” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชา MM 800 วิทยานิพนธ์ โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วชิิต  อู่อน้ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน  ยรุะรัช  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 

 ในการน้ี ดิฉันฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมน้ี ทั้งน้ี
เพื่อให้การจดัท าดุษฎีนิพนธ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดย
ขอ้มูลในแบบสอบถามท่ีไดรั้บ ดิฉนัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ท่ี
เ ก่ียวกับหน่วยงานของท่านในการรายงานข้อมูล อีกทั้ งจะไม่ มีการให้ข้อมูลดังกล่าวกับ
บุคคลภายนอกโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน ดิฉนัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
ท่าน เน่ืองจากการตอบแบบสอบถามของท่านมีความส าคญัมากต่อความส าเร็จในการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ี ดิฉนัขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสน้ี และขอความกรุณาท่านส่งแบบสอบถามคืนภายในวนัท่ี 
31 มีนาคม 2556 ดว้ย จกัขอบพระคุณอยา่งยิง่ 
 

 หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานสรุปผลเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ดิฉันยินดี
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะจดัส่งข้อมูลดงักล่าวให้ท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน และหากท่านมีข้อ
สงสัยประการใดเก่ียวกบัแบบสอบถามชุดน้ี ดิฉนัยนิดีท่ีจะตอบขอ้ค าถามทุกประการ 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                         (นางสาวสุภญัชลี  อน้ไชยะ) 
 

หากท่านมีขอ้ซกัถาม กรุณาติดต่อ 
สุภญัชลี  อน้ไชยะ นกัศึกษาปริญญาเอก ม.ศรีปทุม 
supanchalee@hotmail.com มือถือ 081-8867719 

ผศ.ดร.วชิิต  อู่อน้ คณบดีวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ  
ผศ.ดร.สุบิน  ยรุะรัช อาจารยป์ระจ า ม.ศรีปทุม  

โทรศพัท ์0-2298-0181-3 

mailto:supanchalee@hotmail.com
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1 เมษายน 2556 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 
เรียน ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล จ  านวน 1 ฉบบั 
 
 ดิฉัน นางสาวสุภญัชลี  อ้นไชยะ  นักศึกษาหลักสูตรการจดัการดุษฎีบณัฑิต สาขาการ
จดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ หัวขอ้เร่ือง “รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัย    
ราชภฏัในประเทศไทย” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชา MM 800 วิทยานิพนธ์ โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วชิิต  อู่อน้ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน  ยรุะรัช  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 
 ในการน้ี ดิฉันฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมน้ี ทั้งน้ี
เพื่อให้การจดัท าดุษฎีนิพนธ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดย
ขอ้มูลในแบบสอบถามท่ีไดรั้บ ดิฉนัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ท่ี
เ ก่ียวกับหน่วยงานของท่านในการรายงานข้อมูล อีกทั้ งจะไม่ มีการให้ข้อมูลดังกล่าวกับ
บุคคลภายนอกโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน ดิฉนัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
ท่าน เน่ืองจากการตอบแบบสอบถามของท่านมีความส าคญัมากต่อความส าเร็จในการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ี ดิฉนัขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสน้ี และขอความกรุณาท่านส่งแบบสอบถามคืนภายในวนัท่ี 
20 เมษายน 2556 ดว้ย จกัขอบพระคุณอยา่งยิง่ 
 
 หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานสรุปผลเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ดิฉันยินดี
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะจดัส่งข้อมูลดงักล่าวให้ท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน และหากท่านมีข้อ
สงสัยประการใดเก่ียวกบัแบบสอบถามชุดน้ี ดิฉนัยนิดีท่ีจะตอบขอ้ค าถามทุกประการ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                      (นางสาวสุภญัชลี  อน้ไชยะ) 
 

หากท่านมีขอ้ซกัถาม กรุณาติดต่อ 
สุภญัชลี  อน้ไชยะ นกัศึกษาปริญญาเอก ม.ศรีปทุม 
supanchalee@hotmail.com มือถือ 081-8867719 

ผศ.ดร.วชิิต  อู่อน้ คณบดีวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ 
ผศ.ดร.สุบิน  ยรุะรัช อาจารยป์ระจ า ม.ศรีปทุม 

โทรศพัท ์0-2298-0181-3 

mailto:supanchalee@hotmail.com
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เลขท่ี …………. 

แบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง 
 (1) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
ท่านนบัเป็นประโยชน์และมีคุณค่าทางวิชาการอยา่งมากท่ีจะท าให้ทราบขอ้เท็จจริงอนัจะน าไปสู่
การพฒันาธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย และผลการศึกษาสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทยไดต่้อไป 
 (2) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์ผูท่ี้มีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในต าแหน่งกรรมการ ผูจ้ดัการ และพนกังาน เป็นผูต้อบแบบสอบถามน้ีตามความ
เป็นจริง 
 (3) รายการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ส่วน จ านวน 7 หน้า ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ส่วนท่ี 3 บรรยากาศการเรียนรู้ ส่วนท่ี 4 การ
จดัการความรู้ และส่วนท่ี 5 ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 (4) ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ จะไม่มีการใช้ข้อมูลใดๆ ท่ีเปิดเผย
เก่ียวกบัหน่วยงานของท่านในการรายงานขอ้มูล และไม่มีการให้ขอ้มูลดงักล่าวกบับุคคลภายนอก
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 
 (5) ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้อย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น 
 

ขอขอบพระคุณท่ีใหข้อ้มูลไว ้ณ โอกาสน้ี 
 
 

(นางสาวสุภญัชลี  อน้ไชยะ) 
นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรการจดัการดุษฎีบณัฑิต 

สาขาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ติดต่อโดยตรง: โทรศพัทมื์อถือ 08-1886-7719 E-mail: supanchalee@hotmail.com 

 
 
 

 

mailto:supanchalee@hotmail.com


276 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ีต่อผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม 

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏในประเทศไทย 
(ส าหรับคณะกรรมการ) 

……………………………………….. 
ค าช้ีแจงส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีเป็น
จริงเก่ียวกบัท่านมากท่ีสุด 

 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
 

2. อายุ   ไม่เกิน 30 ปี   31-40 ปี 
 41-50 ปี   51 ปีข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษา  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

4. ประสบการณ์ในการท างาน  ไม่เกิน 5 ปี   6-10 ปี 
     11-15 ปี   16 ปีข้ึนไป 
 

5. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  รองอธิการบดี   ผูอ้  านวยการส านกังาน 
     ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกังาน  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ผูจ้ดัการส านกังาน 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
 

6. ส่วนงานทีท่่านสังกดั   ส านกังานอธิการบดี   
 ส านกังาน/ฝ่ายกิจการพิเศษ 

     ฝ่ายสิทธิประโยชน์   
 กลุ่มงานจดัหารายได ้

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ีต่อผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม 

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏในประเทศไทย 
(ส าหรับผู้จัดการ) 

……………………………………….. 
ค าช้ีแจงส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีเป็น
จริงเก่ียวกบัท่านมากท่ีสุด 

 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
 

2. อายุ   ไม่เกิน 30 ปี   31-40 ปี 
 41-50 ปี   51 ปีข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

4. ประสบการณ์ในการท างาน  ไม่เกิน 5 ปี   6-10 ปี 
     11-15 ปี   16 ปีข้ึนไป 
 
5. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  ผูจ้ดัการโรงแรม/โครงการพิเศษ 
     ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงแรม/โครงการพิเศษ 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
 

6. ส่วนงานที่ท่านสังกดั   ส านกังานอธิการบดี   
 ส านกังาน/ฝ่ายกิจการพิเศษ 

     ฝ่ายสิทธิประโยชน์   
 กลุ่มงานจดัหารายได ้

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ีต่อผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม 

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏในประเทศไทย 
(ส าหรับพนักงาน) 

……………………………………….. 
ค าช้ีแจงส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีเป็น
จริงเก่ียวกบัท่านมากท่ีสุด 

 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
 

2. อายุ   ไม่เกิน 30 ปี   31-40 ปี 
 41-50 ปี   51 ปีข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 
4. ประสบการณ์ในการท างาน  ไม่เกิน 5 ปี   6-10 ปี 
     11-15 ปี   16 ปีข้ึนไป 
 

5. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  หวัหนา้งานฝ่ายการเงินและบญัชี 
 หวัหนา้งานฝ่ายบุคคล 

     หวัหนา้งานฝ่ายจดัเล้ียง   
 หวัหนา้งานฝ่ายแม่บา้น 
 หวัหนา้งานฝ่ายอาคารสถานท่ี   
 หวัหนา้งานฝ่ายเทคโนโลยแีละงานซ่อมบ ารุง 
 พนกังานตอ้นรับ/บริการส่วนหนา้ 

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
 

6. ส่วนงานที่ท่านสังกดั   ส านกังานอธิการบดี   
 ส านกังาน/ฝ่ายกิจการพิเศษ 

     ฝ่ายสิทธิประโยชน์   
 กลุ่มงานจดัหารายได ้

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
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ค าช้ีแจงส่วนที่ 2 ขอ้มูลสภาพการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัองค์กรธุรกิจของท่านมากท่ีสุด โดย
ก าหนดเกณฑด์งัต่อไปน้ี (5) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ด, (4) หมายถึง ตรงกับความเป็น
จริงมาก, (3) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง, (2) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย และ 
(1) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงน้อยทีสุ่ด 
 

 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
พลวตัการเรียนรู้ เป็นการชีว้ดัถึงการส่งเสริมและการมุ่งพัฒนาระบบย่อยขององค์การแห่งการเรียนรู้ท่ี
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ระดับของการเรียนรู้ รูปแบบของการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ 
บุคลากรในองคก์ารสามารถปรับเปล่ียนตนเองเพื่อตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในการคิดคน้ความรู้ใหม่ๆ 

     

บุคลากรในองคก์ารมองวา่การเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารพฒันาวธีิการในการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ และแตกต่าง      
ผูบ้ริหารองคก์ารมีการส่งเสริมการสร้างทศันคติทางบวกต่อการเรียนรู้ของ
บุคลากรในองคก์าร 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรคิดอยา่งเป็นระบบ      
ผูบ้ริหารองคก์ารมีการส่งเสริมวธีิการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ      
ผูบ้ริหารองคก์ารส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลย ีเป็นการชีว้ดัถึงการเข้าถึงข้อมลู เกบ็รักษาและประมวลผลข้อมลูต่างๆ และ
การแลกเปล่ียนข้อมลูซ่ึงกันและกันอย่างอิสระ เท่าเทียมกันท้ังภายในองค์การและระหว่างองค์การ 
ผูบ้ริหารองคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานใชร้ะบบเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย      
ผูบ้ริหารองคก์ารไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศในการสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารสนบัสนุนใหบุ้คลากรใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ 

     

บุคลากรในองคก์ารใชร้ะบบเทคโนโลยใีนการสนบัสนุนการท างานภายใน
องคก์ารเพ่ือใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารสนบัสนุนการฝึกอบรมพนกังานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการใช้
เทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง 

     

แรงจูงใจในการเรียนรู้ เป็นการชีว้ดัถึงความสามารถขององค์การในการชักน าให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมท่ี
ต้องการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ 
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ผูบ้ริหารองคก์ารมีนโยบายเพ่ิมคา่ตอบแทนเม่ือพนกังานสามารถสร้างองค์
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารมีนโยบายในการยกยอ่ง ใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีสร้าง
ประโยชน์ดว้ยการพฒันากระบวนการใหม่ๆ ต่อองคก์าร 

     

ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญักบัพนกังานท่ีน าความรู้กระบวนกรใหม่ๆ ท่ี
มีมาใช/้สร้างประโยชน์ในการท างาน 

     

เพ่ือนร่วมงานให้ความส าคญัด้วยการแสดงความยินดีกับพนักงานท่ีสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัหน่วยงาน 

     

 
ค าช้ีแจงส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาพการด าเนินงานท่ีแท้จริงเก่ียวกับบรรยากาศการเรียนรู้ กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัองค์กรธุรกิจของท่านมากท่ีสุด โดย
ก าหนดเกณฑด์งัต่อไปน้ี (5) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ด, (4) หมายถึง ตรงกับความเป็น
จริงมาก, (3) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง, (2) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย และ 
(1) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงน้อยทีสุ่ด 
 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
การเรียนรู้และแลกเปลีย่นความรู้ หมายถึง ขอบเขตการให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ 
บุคลากรในองคก์ารมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลลูกคา้ระหวา่งแผนกงาน      
พนกังานในองคก์ารมีการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์าร      
ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญัต่อการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ของ
บุคลากรในองคก์าร 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารสนบัสนุนให้พนกังานมีการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และ
ประสบการณ์ของพนกังานผา่นระบบในองคก์าร 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้และทรัพยากรระหวา่ง
แผนกงานในองคก์าร 

     

บุคลากรในแผนกงานทุกฝ่ายในองคก์ารใหค้วามร่วมมือในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในการท างานเพื่อบรรลุถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารมีการจดักิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหพ้นกังานท างานเป็นทีม      
ผูบ้ริหารองคก์ารก าหนดยทุธศาสตร์ใหแ้บ่งปันการใชท้รัพยากรร่วมกนัใน  
แต่ละแผนก 

     

บุคลากรในองคก์ารร่วมกนัปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศันข์ององคก์าร      
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
บุคลากรในองคก์ารมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ      
การส่ือสาร หมายถึง การประสานงานระหว่างกันภายในองค์การเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามความต้องการของ
ลกูค้า 
บุคลากรในองคก์ารมีการส่ือสารภายในเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลอยา่งเป็นกนัเอง      
ผูบ้ริหารองคก์ารสนบัสนุนใหมี้การส่ือสารความส าเร็จและความลม้เหลว
ระหวา่งแผนกงานต่างๆ ในองคก์าร 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารสนบัสนุนแผนการตลาดและการประชาสมัพนัธ์องคก์าร
อยา่งต่อเน่ือง 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารมุ่งมัน่สร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและช่ือเสียง
ขององคก์าร 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารสนบัสนุนใหมี้การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความแตกต่าง
จากคู่แขง่ในการจูงใจลูกคา้ใหม่และรักษาลูกคา้เก่า 

     

 
ค าช้ีแจงส่วนที ่4 ขอ้มูลสภาพการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัการจดัการความรู้ กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง
ระดบัความคิดเห็นท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดเกณฑด์งัต่อไปน้ี  (5) หมายถึง 
ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด, (4) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก, (3) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปาน
กลาง, (2) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงน้อย และ (1) หมายถึง ตรงกบัความเป็นจริงน้อยทีสุ่ด 
 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
การแสวงหาความรู้ เป็นกระบวนการเก่ียวกับการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกองค์การหรือโดยการ
พัฒนาขึน้ภายในองค์การ 
ผูบ้ริหารองคก์ารมีนโยบายส่งเสริมใหค้น้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลรอบตวั      
ผูบ้ริหารองคก์ารส่งเสริมใหมี้การคดัเลือกความรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้นั้นแก่บุคลากรอ่ืนๆ  

     

ผูบ้ริหารองคก์ารส่งเสริมใหมี้การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ เช่น 
รายงานการประชุม บนัทึกช่วยจ า 

     

บุคลากรในองคก์ารสามารถแสวงหาขอ้มูลและน ามาใชใ้นการท างาน      

การสร้างความรู้ เป็นการท าให้ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึน้ภายในองค์การ ต้องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมากกว่า
การใช้ความรู้ 
ท่านสามารถสร้างความรู้ใหม่โดยบนัทึกเป็นเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร      
ท่านสามารถสร้างความรู้โดยถ่ายทอดผา่นส่ือต่างๆ       
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ผูบ้ริหารองคก์ารส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งพนกังานในแผนกงาน
ต่างๆ 

     

ผูบ้ริหารองคก์ารน าประสบการณ์ท่ีเคยประสบมาถ่ายทอดใหพ้นกังานรับรู้      
ผูบ้ริหารองคก์ารมีการส่งเสริมใหเ้กิดการศึกษาและคน้ควา้เอกสารต่างๆ เพ่ือ
น ามาปฏิบติัใชจ้ริง 

     

บุคลากรในองคก์ารไดร้วมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูเ่พ่ือสร้างใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่      

การจดัเกบ็ความรู้ เป็นกระบวนการจัดเกบ็รักษาความรู้เพ่ือให้บคุลากรต่างๆ ในองค์การสามารถน ากลบัมาใช้อีก 
ท่านมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเก็บความรู้ในระบบ
ฐานขอ้มูลต่างๆ  

     

ท่านไดรั้บความสะดวกในการจดัเก็บความรู้ในระบบฐานขอ้มูลขององคก์าร      
ท่านมีความสามารถในการจดัเก็บความรู้ในระบบฐานขอ้มูลขององคก์าร      
ท่านสามารถจดัเก็บองคค์วามรู้ผา่นส่ือเอกสารรูปแบบต่างๆ  เช่น การจดัท า
เป็นคู่มือการปฏิบติังาน 

     

ท่านสามารถจดัเก็บองคค์วามรู้ผา่นส่ือต่างๆ ในระบบฐานขอ้มูล เช่น การแชร์
ลิงคข์ององคก์าร 

     

การแบ่งปันความรู้ เป็นกระบวนการเผยแพร่ กระจาย หรือแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกในองค์การ 
พนกังานในองคก์ารมีการแบ่งปันความรู้ระหวา่งกนัภายในองคก์าร      
พนกังานในองคก์ารมีการส่ือสารส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่พนกังานคนอ่ืนดว้ย
วธีิการต่างๆ 

     

ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์ารใหค้วามส าคญักบัการแบ่งปันความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์าร 

     

พนกังานในองคก์ารมีการแบ่งปันส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และประสบการณ์ของ
พนกังานผา่นระบบในองคก์าร 

     

การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของความรู้ท่ีองค์การแสวงหามาได้ สมาชิกขององค์การ
จะแบ่งปันความรู้และหลอมรวมมมุมองต่างๆ ของความรู้ กลายเป็นความรู้ท่ีไม่ปกติธรรมดาส าหรับสมาชิก 
ท่านน าความรู้ในองคก์ารมาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน      
ท่านสามารถเลือกใชค้วามรู้ท่ีตอ้งการและเช่ือมโยงเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

ท่านสามารถวเิคราะห์ไดว้า่แผนกงาน/องคก์ารขาดความรู้ใดท่ีมีความจ าเป็น
ต่อการปฏิบติังาน 

     

ท่านใชก้ารส่ือสาร/แบ่งปันส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกนัจากขอ้ผิดพลาดในการ
ปฏิบติังานแก่บุคลากรอ่ืนๆ ในองคก์าร 
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ค าช้ีแจงส่วนที ่5 ขอ้มูลผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัการรับรู้ดว้ยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานขององค์การ
กบัคู่แข่ง โดยก าหนดเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี (5) หมายถึง ผลการด าเนินงานขององค์การดีกว่าคู่แข่งมาก, 
(4) หมายถึง ผลการด าเนินงานขององค์การดีกว่าคู่แข่ง, (3) หมายถึง ผลการด าเนินงานขององค์การ
เท่ากับคู่แข่ง, (2) หมายถึง ผลการด าเนินงานของคู่แข่งดีกว่า และ (1) หมายถึง ผลการด าเนินงาน
ของคู่แข่งดีกว่ามาก  
 

 

ข้อค าถาม 
ระดับการรับรู้ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน หมายถึง ความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมขึน้ รายได้จากการใช้บริการเพ่ิมขึน้ 
ต้นทุนการด าเนินงานลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมขึน้ 
ความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมข้ึน      
รายไดจ้ากการใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน      
ตน้ทุนการด าเนินงานลดลง      
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมข้ึน      
ส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึน      

ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมขึน้ ลูกค้ารายเดิมกลับมาใช้บริการซ ้าเพ่ิมขึน้ 
ความสามารถในการรักษาลกูค้าเก่าเพ่ิมขึน้ การเพ่ิมขึน้ของลกูค้าใหม่ 
ลูกคา้รายเดิมกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าเพ่ิมข้ึน      
ความสามารถในการรักษาลูกคา้เก่าเพ่ิมข้ึน      
การเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ใหม่      
ความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ิมข้ึน      
ความสามารถในการท าก าไรจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน      

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน หมายถึง การติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมลูลกูค้าระหว่าง
แผนกงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ การตอบสนองท่ีตรงกับความต้องการของลกูค้าถกูต้องเพ่ิมขึน้ การบริการมี
ความรวดเร็วขึน้ 
กระบวนการใหบ้ริการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน      
การบริการมีการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ิมข้ึน      
การบริการมีความรวดเร็วเพ่ิมข้ึน      

ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต หมายถึง การท่ีพนักงานมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ มีทักษะและความสามารถในการให้บริการเพ่ิมขึน้ ขวญัและก าลงัใจของพนักงานเพ่ิมมากขึน้ 
ทกัษะในการบริการของพนกังานเพ่ิมข้ึน      
ความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นในการบริการของพนกังานเพ่ิมข้ึน      
พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ิมข้ึน      
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ข้อค าถาม 
ระดับการรับรู้ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
องคก์ารมีระบบการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง      
พนกังานมีความพึงพอใจในงานเพ่ิมข้ึน      
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเพ่ิมข้ึน      
พนกังานมีความสามคัคี เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั      

 
ผู้วจัิยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีท่่านให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 

 

 หากท่านมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานสรุปผลเก่ียวกบัการศึกษา กรุณากรอก
รายละเอียดดา้นล่างใหช้ดัเจนและตดัช้ินส่วนตามรอยปะน้ี ส่งมายงัผูว้ิจยัหรือแจง้ความประสงคม์า
ท่ี   E-mail: supanchalee@hotmail.com หลงัจากท่ีดุษฎีนิพนธ์ไดรั้บการอนุมติัปริญญาแลว้ ผูว้ิจยัจะ
ด าเนินการจดัส่งรายงานสรุปผลการศึกษาใหท้่านต่อไป  
ช่ือผูรั้บ ......................................................................................................................................   
ท่ีอยู ่................................................................................................................................................ 
โทรศพัท ์...............................  E-mail Address .................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:supanchalee@hotmail.com


285 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

 


