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หลักสู ตร
อาจารย์ทีปรึกษา
คําชีแจงแบบสอบถาม
1. การวิจ ัยนี เป็ นส่ วนหนึ งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม มีว ัต ถุประสงค์เพือศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะ บทบาท การดําเนิ น การ และ
ข้อจํากัด ของการบริ หารจัด การธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม่ทีเกี ยวข้อ งกับ กิ จ การเพือสังคมใน
ประเทศไทย
2. แบบสอบถามนี มีว ัตถุประสงค์ในการสํารวจความคิดเห็นของท่านทีมีต่อปั จจัยทีมีผลต่อ
ความสําเร็ จของกิจการเพือสังคม รวมถึงแนวทางพัฒนาการจัดการกิจ การเพือสังคมใน
ประเทศไทย
3. แบบสอบถามนี แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลทั วไปเกียวกับคุณลั กษณะของกิจการของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที 2 ความคิดเห็นทีมีต่อความสําเร็ จของกิจการ รวมถึงแนวทางพั ฒนาการจั ดการ
กิจการเพือสังคมในประเทศไทย
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะเพิ มเติมของผู้ ตอบแบบสอบถาม
4. เพือความสมบูร ณ์ ข องแบบสอบถาม กรุ ณ าตอบคําถามทุ ก ข้ อ โดยทํา เครื องหมาย 
ลงในช่ อ งที ตรงกับความคิ ด เห็ น ของท่ านมากที สุ ด เพีย งช่ องเดี ยวและท่ านสามารถให้
ข้อเสนอแนะเพิ มเติมได้ในช่องทีเตรี ยมไว้ ใน ตอนที3
5. แบบสอบถามฉบับนี จัดทํ าขึ นเพือนําเสนอข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาการจัดการใน
กิจการเพือสังคมของประเทศไทยเท่านั นและผู้ วจัิ ยจะนําเสนอข้อมูลในภาพรวม ซึ งจะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ ตอบแบบสอบถาม ดังนั นเพือประโยชน์ในการศึกษาและการวิเคราะห์ข ้อมูล
ทีเชือถือได้ กรุ ณาเลือกคํ าตอบทีตรงกับความเห็นของท่านมากทีสุด

ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปเกียวกับคุณลักษณะของกิจการของกลุ ่มตัวอย่าง
คําชีแจง ขอความกรุ ณาใส่เครื องหมาย ลงในแต่ละข้อคํ าถาม ทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ชือกิจการ ___________________________________________________________
1. สถานทีตั งกิจการของท่านอยู่ในภูมิภาคใด
ภาคเหนือ
ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวั นออก

ภาคกลาง
ภาคตะวั นตก

2. ในความเห็นของท่าน กิจการของท่านเป็ นองค์การประเภทใด
ธุรกิจเอกชน
มูลนิธิ
สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน
อืนๆ (โปรดระบุ) __________________________
3. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการท่าน มาจากแหล่งใด
รายได้จากการประกอบกิจการ
เงินบริ จาค
อืนๆ (โปรดระบุ) ___________________________
4. ณ ปัจจุบัน กิจการของท่าน ได้ จ ัดตั งมานานเท่าใด
น้อยกว่า 2 ปี
2-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

5. ณ ปัจจุบัน จํ านวนพนักงานประจํ าของกิจการของท่านมีจ ํ านวนเท่าใด
น้อยกว่า 5 คน
6-10 คน
11-30 คน
31-50 คน
มากกว่า 50 คน
6. สายการบังคับบัญชาจากระดับพนักงานถึงผู้ บริ หารสูงสุดในกิจการของท่านมีกีระดับขั น
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
มากกว่า 10
7. ผลิตภัณฑ์/บริ การหลั กของกิจการท่าน
คือ_________________________________________________

ตอนที 2 ระดับความคิดเห็นทีมีต่อ ประสิ ทธิผลของกิจการเพือสั งคม รวมถึงแนวทางพัฒนาการ
จัดการกิจการเพือสังคมในประเทศไทย
คําชีแจง ขอความกรุ ณาใส่เครื องหมาย ลงในแต่ละข้อคํ าถามทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับการปฏิบัติ
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกิจการเพือสังคมในประเทศไทย
มากทีสุ ด

1. ด้ านภาวะความเป็ นผู ้นํา
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรม ของผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีส่วนทําให้กิจการ
ของท่านประสบความสําเร็ จ
1.2 คุณธรรม จริ ยธรรม ของผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีส่วนทําให้กิจการ
ของท่านสามารถพั ฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การทีมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้ าหมาย
1.3 คุณธรรม จริ ยธรรม ของผู้ บริ หาร เป็ นคุณสมบัติสําคัญของผู้ ประกอบ
กิจการเพือสังคม
1.4 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน รับรู้ เข้าใจ ขีดความสามารถของตนเอง
1.5 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีความน่าเชือมั นศรัทธา
1.6 ผู้ บริ หารในกิ จ การของท่ าน มีก ารมอบหมายหน้าที ความรั บผิด ชอบ
ให้ก ับผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาตามขีดความสามารถ ถูกต้อง
1.7 ผู้ บริ หารในกิ จการของท่าน ยอมรับและเห็น คุ ณค่ าของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา
1.8 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีทักษะ ความเชียวชาญในงานทีรับผิดชอบ
1.9 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีวิสัยทัศน์ทีชัดเจน
1.10 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีการกํ าหนดวั ตถุประสงค์ในการปฎิบัติงาน
ทีชัดเจน
1.11 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีการกําหนดเป้ าหมายในการปฎิบัติงานที
ชัดเจน
1.12 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีการกํ าหนดแผนการปฎิบัติงานทีชัดเจน
1.13 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีความใส่ใจ ทุ่มเท ในการปฎิบัติงาน
1.14 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีความมุ่งมั นในเป้ าหมายทีกํ าหนดไว้
1.15 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน ได้มีการกระจายอํ านาจการตัดสิ นใจให้ผู้ อยู่
ใต้บังคับบัญชา

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีสุ ด

ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกิจการเพือสังคมในประเทศไทย
1.16 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วน
ร่ วมในการบริ หารการจัดการองค์การ
1.17 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีความสามารถในการรับรู้สภาพความเป็น
จริ งของสถานการณ์ต่าง ๆ
1.18 ผู้บ ริ หารในกิ จ การของท่ า น มี ค วามสามารถในการตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ต่าง ๆ
1.19 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน มีความเป็ นธรรม ยุติธรรม
1.20 ผู้บ ริ หารในกิ จ การของท่ า น ได้มีส่ ว นช่ ว ยสร้ า งความแข็ ง แกร่ งให้
องค์การด้วยการสร้างทีมงานทีมีประสิทธิผล
1.21 ผู้บ ริ หารในกิ จ การของท่ า น รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้อื นก่ อ นการ
ตัดสินใจ
1.22 ผู้ บริ หารในกิ จการของท่ าน มีความสามารถในการโน้มน้าวผู้อืนให้
ปฏิบัติตามได้ดี
1.23 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน ส่ งเสริ มและช่วยเหลือให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา
ให้พ ั ฒนาตนเอง
1.24 ผู้ บริ หารในกิจการของท่าน ให้ความสนใจห่วงใยผู้ ใต้บังคับบัญชา
2. ด้ านโครงสร้ างของกิจการ
2.1 โครงสร้ า งองค์ก ารในกิ จ การของท่ าน มีส่ ว นทําให้กิ จ การของท่ า น
ประสบความสําเร็ จ
2.2 โครงสร้ า งองค์ก ารในกิ จ การของท่ าน มีส่ ว นทําให้กิ จ การของท่ า น
สามารถพั ฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การทีมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้ าหมาย
2.3 กิจ การของท่ าน มีก ารกําหนดกลุ่มเป้ าหมายของผลิต ภัณ ฑ์/บริ ก ารที
หลากหลาย
2.4 กิ จ การของท่ าน มี ก ารเปลียนแปลงเทคโนโลยีใ นการผลิ ต /บริ การ
บ่อยครั ง
2.5 กระบวนการผลิต/บริ การ มีความแปรปรวนในกระบวนการสูง
2.6 มีการจัดทํ ากลยุทธ์ในการดํ าเนินกิจการ

ระดับการปฏิบัติ
มากทีสุ ด

มาก

ปานกลาง
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น้ อยทีสุ ด

ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกิจการเพือสังคมในประเทศไทย
2.7 มีการวางแผนการปฎิบัติงานเพือให้บรรลุเป้ าหมาย
2.8 กระบวนการผลิต/บริ การ มีข ั นตอนการปฎิบัติงานทีเป็ นมาตรฐาน
2.9 พนักงานในกิจการของท่าน สามารถตัดสิ นใจเกียวกับงานทีรับผิดชอบ
ได้โดยอิสระ
2.10 พนักงานในกิจการของท่าน มีการทํ างานเป็ นกลุ่มได้ดี
2.11 การตัดสิ นใจของกลุ่มมีความเป็ นอิสระจากหัวหน้างานของสมาชิกใน
กลุ่ม
3. การบริหารความรับผิดชอบ
3.1 ท่านเห็นว่าการจัดการทีมีความรับผิดชอบ มีส่วนทําให้กิจการประสบ
ความสําเร็ จ
3.2 ท่านเห็นว่าการจัดการทีมีความรับผิดชอบ มีส่วนทําให้กิจการสามารถ
พั ฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การทีมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้ าหมาย
3.3 ท่านเห็ นว่าความสามารถในการบริ หารจัดการความรั บผิดชอบ เป็ น
คุณสมบัติสําคัญของผู้ ประกอบกิจการเพือสังคม
3.4 กิจการของท่าน มีเป้ าหมายในการสร้างคุณค่าเพิ มให้ก ับกลุ่มเป้ าหมาย
3.5 กิ จ การของท่ า น มี ก ระบวนการสื อสารในเรื องที เกี ยวข้อ งกับ การ
ประกอบกิจการอย่างเหมาะสม
3.6 กิจการของท่านมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
3.7 การบริ หารจัดการกิจการของท่าน สามารถปฎิบัติตามแผนงานทีกําหนด
ไว้
3.8 กิจการของท่าน มีการกํ าหนดหน้าทีความรับผิดชอบในการทํางานของ
แต่ละหน่วยงานย่อยไว้ อย่างชัดเจน
3.9 กิจการของท่าน มีศ ั กยภาพในการเติบโตยิ งขึ น
3.10 กิจการของท่าน มีการกํ าหนดอํ านาจหน้าที ความรับผิดชอบชัดเจน
3.11 กิจการของท่าน มีการดํ าเนินงานทีสอดคล้ องกับเป้ าหมายของกิจการ
3.12 กิ จ การของท่ า น สามารถบรรลุ เ ป้ าหมายในการสร้ า งมูล ค่ า เพิ มที ดี
กว่าเดิม

ระดับการปฏิบัติ
มากทีสุ ด
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ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกิจการเพือสังคมในประเทศไทย
3.13 กิจการของท่าน มีการนําประสบการณ์การเรี ยนรู้จากอดีต มาทําการ
ปรับปรุ งพั ฒนาสิ งต่าง ๆ ในกิจการ
3.14 กิ จ การของท่ า น มี ต ัว ชี วัด ที ใช้ช่ ว ยติ ด ตาม เปรี ยบเที ย บผลการ
ปฎิบัติงานจริ งเทียบกับเป้ าประสงค์ ได้เหมาะสม
4. การบริหารผู ้มีส่วนได้ เสีย
4.1 ท่านเห็นว่าการมีส่วนร่ วมของผู้ มีส่วนได้เสียในกิจการของท่าน มีส่วน
ทํ าให้กิจการของท่านประสบความสําเร็ จ
4.2 ท่านเห็นว่าการมีส่วนร่ วมของผู้ มีส่วนได้เสียในกิจการของท่าน มีส่วน
ทํา ให้ กิ จการสามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ การที มี คุ ณค่ าต่ อ
กลุ่มเป้ าหมาย
4.3 ท่ านเห็ น ว่ าความสามารถในการบริ ห ารจัด การผู้มี ส่ว นได้เ สี ย เป็ น
คุณสมบัติสําคัญของผู้ ประกอบกิจการเพือสังคม
4.4 กิ จ การของท่ าน มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ ายความสัมพัน ธ์ก ับ บุ ค คล กลุ่ ม
หน่วยงานภายนอกได้ดี
4.5 กิจการของท่าน มีการสร้างความผูกพั นกับพนักงาน ผู้ ถือหุ ้น ได้ดี
4.6 กิจการของท่าน ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสี ยภายนอก ใน
กระบวนการตัดสินใจ ในการดํ าเนินกิจกรรมของกิจการ
4.7 กิจการของท่าน ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสี ยภายใน มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการตัดสินใจ ในการดํ าเนินกิจกรรมของกิจการ
4.8 การดํ าเนินกิจการ ได้มีการคํ านึงถึง ประโยชน์ร่วมทีเท่าเทียมกันของผู้
มีส่วนได้เสียทั งภายนอกและภายใน
4.9 ผู้มี ส่ วนได้ เ สี ยทั งภายนอกและภายในของท่ า น มี ส่ วนร่ วมใน
ความสําเร็ จของเป้ าหมายระยะสั น(น้อยกว่า 3 ปี ) ในกิจการของท่าน
4.10 ผู้มี ส่ วนได้ เ สี ยทั งภายนอกและภายในของท่ า น มี ส่ วนร่ วมใน
ความสําเร็ จของเป้ าหมายระยะยาว (มากกว่า 3 ปี )ในกิจการของท่าน
5. การบริหารจัดการความรู ้
5.1 ท่านเห็นว่าในกิจการของท่าน การจัดการความรู้ มีส่ว นทําให้กิจการ
ของท่านประสบความสําเร็ จ
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ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกิจการเพือสังคมในประเทศไทย
5.2 ท่านเห็นว่าในกิจการของท่าน การจัดการความรู้ มีส่ว นทําให้กิจการ
ของท่านสามารถพั ฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การทีมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้ าหมาย
5.3 ท่านเห็นว่าความสามารถในการบริ หารจัดการความรู้ เป็ นคุณสมบัติ
สําคัญของผู้ ประกอบกิจการเพือสังคม
5.4 กิจการของท่าน มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ความรู้ ความชํ านาญ ทีจําเป็ น
ต่อการปฎิบัติงาน จากภายนอกองค์การ
5.5 กิจการของท่าน มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ความรู้ ความชํ านาญ ทีจําเป็ น
ต่อการปฎิบัติงาน จากภายในองค์การ
5.6 กิจการของท่าน มีการพั ฒนาความรู้เฉพาะด้าน ทีจําเป็ นต่อการดําเนิ น
กิจการอย่างมีประสิทธิผล
5.7 กิจการของท่าน มีการนําความรู้ใหม่ๆ ไปใช้ในการดําเนิ นกิจการอย่าง
มีประสิทธิผล
5.8 กิจการของท่าน มีระบบการบันทึกรวบรวมความรู้เฉพาะด้าน ทีจําเป็ น
ต่อการดํ าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิผล
5.9 กิจการของท่าน มีระบบการสืบค้นความรู้เฉพาาะด้าน ทีจําเป็ นต่อการ
ดํ าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิผล
5.10 ในกิ จ การของท่ าน มีก ารถ่า ยทอดความรู้ ผ่า นกระบวนการที เป็ น
ทางการ (เช่น การฝึ กอบรม การสอนงาน การประชุม)
5.11 ในกิ จการของท่ าน มีก ารถ่ายทอดความรู้ ผ่านกระบวนการทีไม่เป็ น
ทางการ (เช่น การหมุนเวียนงาน การสร้างเครื อข่าย การดูงาน)
6. มูลค่าเพิมของผลิตภัณฑ์
6.1 ผลิต ภัณ ฑ์/บริ ก าร ในกิ จ การของท่ าน มี ส่ว นทําให้กิ จ การของท่ า น
ประสบความสําเร็ จ
6.2 ท่ า นเห็ น ว่ า ความสามารถในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ /บริ การ เป็ น
คุณสมบัติสําคัญของผู้ ประกอบกิจการเพือสังคม
6.3 ผลิตภัณฑ์/บริ การ ในกิจการของท่ าน มีคุณ ค่าด้านประโยชน์ใช้สอย
เมือเปรี ยบเทียบกับกิจการคู่แข่ง
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ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกิจการเพือสังคมในประเทศไทย
6.4 ผลิตภัณฑ์/บริ การ ในกิจการของท่าน มีคุณค่าด้านการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย เมือเปรี ยบเทียบกับกิจการคู่แข่ง
6.5 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ /บริ การ ในกิ จ การของท่ า น มี ก ารส่ งมอบเรื องราว
ประสบการณ์ ทีประทับใจในผลิต ภัณ ฑ์/บริ การ เมือเปรี ยบเที ยบกับ
กิจการคู่แข่ง
6.6 ผลิตภัณฑ์/บริ การ ในกิจการของท่านโดยรวม สามารถสร้างคุณค่าด้าน
ความคุ ้มค่า เมือเปรี ยบเทียบกับกิจการคู่แข่ง
6.6.1 ในด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสามารถในการพึ งพาตนเอง
6.6.2 ด้านสังคม เช่น ความสามารถในการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิต
6.6.3 ด้านสิ งแวดล้ อม เช่น ความสามารถในการลดผลกระทบ
7. ประสิทธิผลของกิจการเพือสังคมของประเทศไทย
7.1 ท่านเห็นว่า กิจการของท่าน ณ ปัจจุบัน โดยรวมแล้ว มีประสิ ทธิผลโดย
บรรลุว ั ตถุประสงค์ตามแผนทีตั งไว้
7.2 ผลการประกอบการสะสมตั งแต่ ปีที ก่ อตั ง ของกิ จ การ ณ ปั จ จุ บัน มี
ประสิทธิผลทางเศรษฐกิจ โดยสามารถพึ งพาตนเองได้
7.3 ผลการประกอบการสะสมตั งแต่ ปีที ก่ อตั ง ของกิ จ การ ณ ปั จ จุ บัน มี
ประสิทธิผลทางสังคม โดยให้ผลกระทบทางบวกแก่สังคม
7.4 ผลการประกอบการสะสมตั งแต่ปีทีก่ อตั ง ของกิจ การน ณ ปั จจุบัน มี
ประสิ ทธิ ผลทางสิ งแวด ล้ อ ม โดยให้ ผ ลก ระทบ ทางบ วกแก่
สภาพแวดล้ อม
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ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะเกียวกับปัจจัยคุณลั กษณะผู้ ประกอบกิจการด้านภาวะความเป็ นผู้ น ํา

3.2 ข้อเสนอแนะคุณลั กษณะผู้ ประกอบกิจการด้านโครงสร้างของกิจการ

3.3 ข้อเสนอแนะคุณลั กษณะผู้ ประกอบกิจการด้านการบริ หารความรับผิดชอบ

3.4 ข้อเสนอแนะคุณลั กษณะผู้ ประกอบกิจการด้านการบริ หารผู้ มีส่วนได้เสีย

3.5 ข้อเสนอแนะคุณลั กษณะผู้ ประกอบกิจการด้านการจัดการจัดการความรู้

3.6 ข้อเสนอแนะด้านมูลค่าเพิ มของผลิตภั ณฑ์

3.7 ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิผลของกิจการเพือสังคมของประเทศไทย

3.8 ข้อเสนอแนะด้านแนวทางพั ฒนากิจการเพือสังคมในประเทศไทย

ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสู ง ทีได้สละเวลาทําแบบสอบถาม
นาย สมเกียรติ สกุลสุ รเอกพงศ์

