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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ทุนส่วนบุคคลทีส่ าคัญของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 

1. การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาทุนส่วนบุคคลที่ส  าคัญของผู้ประกอบการ

โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างทุนส่วนบุคคลกบัขนาดของธุรกิจ

โรงแรม โดยขอ้มูลที่ไดร้บัจากท่านนับเป็นประโยชน์และมีคุณค่าทางวิชาการอย่างยิ่งที่จะท าให้

ทราบขอ้เท็จจริงอันจะน าไปสู่การพัฒนา หรือยกระดับความเขา้ใจถึงทุนส่วนบุคคลที่ส  าคัญของ

ผูป้ระกอบการโรงแรมใหม้ีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

2. เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัขอความอนเุคราะหผ์ูป้ระกอบการ 

หรือเจา้ของกิจการ เป็นผูต้อบแบบสอบถามนีต้ามความเป็นจรงิ 

3. รายการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ 

สว่นที่ 2 ขอ้มลูทนุสว่นบคุคลของผูป้ระกอบการโรงแรม  

4. ขอ้มลูของท่านจะถกูเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั ไม่มีการใชข้อ้มลูใด ๆ ที่เปิดเผยเก่ียวกบั

หน่วยงานของท่านในการรายงานขอ้มลู และไม่มีการใหข้อ้มลูดงักล่าวกบับุคคลภายนอกโดยไม่ได้

รบัอนญุาตจากท่าน  

5. ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้อย่าง
ถกูตอ้งครบถว้น 

 

ขอขอบพระคณุที่ใหข้อ้มลูไว ้ณ โอกาสนี ้
 
 

(นางสาวภทัรานิษฐ์  สรเสรมิสมบติั) 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาบรหิารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
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ค าชี้แจงส่วนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูป้ระกอบการโรงแรม กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เป็น
จรงิเก่ียวกบัท่านมากที่สดุ 

1. เพศ 
 1. ชาย   2. หญิง 

2.  อาย ุ
  21-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี   
  51-60 ปี   61 ปีขึน้ไป  

3. จ านวนหอ้งพกัในโรงแรม 
  หอ้งพกัใหบ้รกิารไม่เกิน 59 หอ้ง    
  หอ้งพกัใหบ้รกิารระหว่าง 60-149 หอ้ง 
 
ค าชี้แจงส่วนที่ 2 ขอ้มูลทุนส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการโรงแรม กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน
ช่องที่เป็นจรงิเก่ียวกบัท่านมากที่สดุ 

4.  ระดบัการศกึษา  
 ต ่ากว่ามธัยมศกึษา (ขา้มไปท าขอ้ 7)   มธัยมศกึษา / ปวช. (ขา้มไปท าขอ้ 7)    
 อนปุรญิญา (ปวส.)     ปรญิญาตรี               
 สงูกว่าปรญิญาตรี          

5. สาขาที่ท่านเรียนจบ 
 บรหิารธุรกิจ (การตลาด / การจดัการทั่วไป / การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์/ การบญัชี / การเงิน) 
 การเป็นผูป้ระกอบการ / การเป็นเจา้ของธุรกิจ 
 การจดัการโรงแรม / การจดัการท่องเที่ยว / การจดัการอตุสาหกรรมการบรกิาร  
 อ่ืนๆ เช่น วิศวะ ฯลฯ (โปรดระบ)ุ _____________________   

6. ท่านเคยเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรใดๆ หรือไม่  
 เคย      ไม่เคย (ขา้มไปท าขอ้ 9) 
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7. หลกัสตูรใดที่ท่านเคยเขา้รว่มอบรม  
 หลกัสตูรการเป็นผูป้ระกอบการ / การเป็นเจา้ของธุรกิจ 
 หลกัสตูรการจดัการโรงแรม / การจดัการท่องเที่ยว / การจดัการอตุสาหกรรมการบรกิาร  
 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ _____________________   

8. พ่อหรือแม่ของท่านเป็นผูป้ระกอบการหรือไม่  
 เป็น และท่านไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มในธุรกิจของพ่อแม่หรือไม่   

 ไม่มีสว่นรว่ม   

 มีสว่นรว่ม เป็นระยะเวลา_________ ปี 
 ไม่เป็น  

9. ท่านเคยเข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกิจของบุคคลอ่ืนที่ ไม่ใช่พ่อแม่  ในช่วงตั้งแต่เล็กจนโตนี ้             
มีช่วงใดบา้งหรือไม่ 

  เคย ใคร_____________________________กิจกรรมที่ส  าคญัไดแ้ก่อะไรบา้ง______________ 
_______________________________________________________________________________ 
  ไม่เคย  

10. ท่านมีประสบการณใ์นการท างานใดบา้งดงัต่อไปนี ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
  ประสบการณก์ารท างานในองคก์ารต่างๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมโรงแรม  

ระยะเวลาในการท างาน____________ ปี 
 ประสบการณก์ารท างานในอตุสาหกรรมโรงแรม  

ระยะเวลาในการท างาน____________ ปี 
  ประสบการณใ์นการเป็นผูป้ระกอบการ/ เจา้ของกิจการ โดยมีสว่นรว่มในการก่อตัง้ธุรกิจ  

ระยะเวลาในการท างาน____________ ปี 
 ไม่เคยผ่านการท างานมาเลย 
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แบบสัมภาษณ ์
 

แบบสัมภาษณ ์
เร่ือง 

ทุนส่วนบุคคลทีส่ าคัญของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ชื่อ-สกลุ ผูร้บัการสมัภาษณ.์................................................................................................... 
ชื่อกิจการ.............................................................................................................................. 
เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ..............................................วนัที่ใหส้มัภาษณ.์.......................................... 
เวลาเริ่มสมัภาษณ.์.........................................เวลาสิน้สดุการสมัภาษณ.์.................................... 
 
ข้อค าถามในการสัมภาษณ ์

1. จากประสบการณ์ในการท างานที่ท่านมีมาในอดีต ท่านไดน้ าทักษะและความรูท้ี่
ไดร้บัจากประสบการณเ์หลา่นัน้ มาใชใ้นธุรกิจโรงแรมอย่างไรบา้ง?    
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