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1.1 หลกัการและเหตุผล 

ความส าคัญของภาพลักษณ์ตราสินค้า    

  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้แสดงถึงสินคา้หรือบริการท่ีท าให้เกิดความแตกต่างภายใน

จิตใจของผูบ้ริโภค ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและ

คุณค่าของสินคา้นั้นๆ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Association) กบั

องคป์ระกอบต่างๆของสินคา้ในความทรงจ าของผูบ้ริโภค (Aaker, 1991) การสร้างความแข็งแกร่ง

ของภาพลกัษณ์ตราสินคา้จะท าให้กิจการสามารถส่ือสารคุณค่าหลกั (Core value) และคุณภาพของ

สินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคได ้กิจการสามารถสร้างความแตกต่างในสินคา้ของกิจการจากคู่แข่งขนัจ านวน

มากซ่ึงท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอนัเป็นผลมาจากการวางต าแหน่งให้กบัตราสินคา้ในใจ

ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย (Low & Lamb, 2000) โดย I.E. Faguhar (1990) ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ท่ีแขง็แกร่งและมีความคงเส้นคงวา (Consistent of Band Image) ในสายตาของผูบ้ริโภคนั้นจะ

ถูกสะท้อนออกมาเป็นความเข้มแข็งของทศันคติท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะประเมินในเชิงบวก 

(Positive Band Evaluation) ช่วยกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ (Dolak, 2003) ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ท่ีแขง็แกร่งจะช่วยเพิ่มลูกคา้ท่ีมีความจงรักภคัดี (Customer’s Loyalty) เน่ืองจากสามารถสร้าง

ความชอบมากกวา่ให้กบัตราสินคา้ได ้(Brand Preference) (Martin, 2010) และสุดทา้ยภาพลกัษณ์

ตราสินค้ายงัท าหน้าท่ีเป็นรากฐานท่ีส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้การขยายตราสินค้า (Basis for 

Extensions) นั้นประสบความส าเร็จโดยการสร้างสินคา้ใหม่ให้เกิดข้ึนภายใตช่ื้อสินคา้เดิม หรือการ

ช่วยใหเ้กิดการขยายการซ้ือสินคา้ไปยงัสินคา้ตวัอ่ืนๆได ้(Aaker, 1991) 

  นอกจากน้ี Dave Doluk (2003) ไดก้ล่าวถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในแง่ของจิตวิทยา

วา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้จะสร้างความผกูพนัทางอารมณ์และความไวว้างใจติดไปกบัตวัสินคา้และ

บริษทั ภาพลักษณ์ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งจะท าให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจและสร้างความคาดหวงั

เก่ียวกบัสินคา้โดยไม่ทราบรายละเอียดคุณสมบติัของสินคา้มาก่อน สามารถสร้างส่วนแบ่งทาง
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จิตใจ (Mind Share) ท่ีนอกเหนือจากส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้คิดถึง

สินคา้ของบริษทัเป็นอนัดบัหน่ึง โดยการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งนั้นไม่จ  าเป็นตอ้ง

ขายสินค้าให้ได้ในทนัทีแต่จะสามารถสร้างความประทบัใจไม่รู้ลืมให้กับสินค้าและบริษทัได ้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท าให้เกิดการรู้จ า (Recognition) ในช่ือของสินคา้และบริษทั และสุดทา้ย

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้จะสร้างความชัดเจนในคุณค่าของสินคา้และอธิบายว่าเหตุใดบริษทัจึงตอ้ง

แข่งขนัอยูใ่นตลาด 

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของธุรกิจบริการ 

 ในขณะท่ีมีงานวจิยัจ านวนมากท่ีสนใจในภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของสินคา้ท่ีมีตวัตนแต่

ไม่มีการเขา้ใจถึงลกัษณะของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจบริการอยา่งแทจ้ริง ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ของธุรกิจบริการส่วนใหญ่จะมีการกล่าวถึงทางทฤษฎีหรือเป็นเพียงเกร็ดเล็กๆนอ้ยๆเท่านั้น

(Krishnan & Hartline, 2001) 

 Cláudia Simoes และ Sally Dibb (2001) ไดโ้ตแ้ยง้วา่การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้มี

บทบาทส าคญัต่อธุรกิจบริการเพราะภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่งสามารถเพิ่มความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคจากส่ิงท่ีมองไม่เห็นซ่ึงท าใหลู้กคา้เห็นภาพไดดี้กวา่และเขา้ใจในส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได้

และลดความเส่ียงทางดา้นการเงินและสังคมของลูกคา้ ตราสินคา้ของธุรกิจบริการจะมีลกัษณะ

แตกต่างจากตราสินคา้ของธุรกิจการขายสินคา้ท่ีมีตวัตนเน่ืองจากธุรกิจบริการตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการ

ท างานของพนกังานและทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั (Blankson and Kalafatis, 1999) การ

บริการมีแนวคิดท่ีแตกต่างกบัผลิตภณัฑเ์น่ืองจากมีลกัษณะเฉพาะท่ีไม่มีตวัตน (Intangibility) ไม่

สามารถแบ่งแยกการผลิตกบัการบริโภคได ้(Inseparability) มีความหลากหลายของคุณภาพ 

(Variability of quality) และไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perichability) (de Chernatoy and Segal-

Horn,2001) ซ่ึงธุรกิจโรงแรมก็มีลกัษณะเฉพาะเช่นเดียวกนักบัธุรกิจบริการอ่ืนๆ 

  จากลกัษณะการบริการของโรงแรมดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าเม่ือลูกคา้

จากโรงแรมไปจะเหลือเพียงความทรงจ าและประสบการณ์ในใจของลูกคา้ ส่ิงท่ีทา้ทายท่ีสุด

ของธุรกิจโรงแรมในวนัน้ีคือท าประสบการณ์การเขา้พกัโรงแรมท่ีไม่มีตวัตนให้มีตวัตน 
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(Berry, 1986; Levitt, 1981) หนทางเดียวท่ีจะสามารถเอาชนะส่ิงทา้ทายน้ีคือการสร้าง

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่ง (Kayaman & Arasli, 2007)   

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของธุรกิจโรงแรม 

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นหัวขอ้ท่ีได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมโรงแรม

อย่างมาก  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมมีความส าคญัเน่ืองจากต าแหน่งตราสินคา้จะเป็น

ตวัแทนของโรงแรมโดยอตัโนมติัเช่นเดียวกบัธุรกิจขายสินคา้อุปโภคบริโภค หรืออาจกล่าวได้

ว่าภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง มากกว่า 70 % ของโรงแรมในสหรัฐอเมริกาเป็น

โรงแรมท่ีมีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ในแคนาดา 40% และยุโรป 25% ซ่ึงมีการขยายสาขาของ

โรงแรมท่ีมีช่ือเสียงสูงข้ึน (Ford, 1988) ผูป้ระกอบการควรมีความเขา้ใจพื้นฐานว่าตราสินคา้

ของโรงแรมเป็นทรัพยสิ์นอย่างหน่ึงของบริษทั และการบริหารจดัการภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดี

เป็นกุญแจส าคญัของการประสบความส าเร็จของโรงแรม (Rumambi & Djati, 2003) 

ผูป้ระกอบการควรมีการเตรียมขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความแข็งแกร่งและ

มีความคงเส้นคงวา (Forgacs, 2003) ตราสินคา้ของโรงแรมไม่ได้เป็นเพียงช่ือของโรงแรม

เท่านั้นแต่จะเช่ือมโยงถึงบุคลิกลกัษณะของโรงแรมซ่ึงจะอยู่ในใจของผูบ้ริโภค (Rumambi & 

Djati, 2003) 

  Leonid Julivan Rumambi และ S. Pantja Djati (2003) ยงักล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจ

โรงแรมส่วนใหญ่คิดว่าภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งเป็นส่ิงส าคญัในการดึงดูดและรักษา

ลูกคา้ ถึงแมว้่าแนวโน้มของโรงแรมท่ีมีตราสินคา้จะมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่ง

เน่ืองจากระบบการให้บริการท่ีมีมาตรฐานการจดัการสูงแต่ก็ไม่สามารถรับประกนัได้ว่าลูกคา้

จะมีการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีสูงตามดว้ย และยิ่งกว่านั้นโรงแรมท่ีมีตราสินคา้จะตอ้ง

ประสบปัญหาการมีคู่แข่งจ านวนมาก ท่ีให้บริการในมาตรฐานระดบัเดียวกนัซ่ึงมีทั้งขอ้

ได้เปรียบและขอ้เสียเปรียบ การแข่งขนัในการบริการของโรงแรมเป็นการแข่งขนัท่ีรุนแรงมาก

และตอ้งใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นเคร่ืองมือ

หรือมาตรวดัท่ีใช้วดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจโรงแรมจึงมีความส าคญัมากในการวดัการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีอยู่ในใจของผูบ้ริโภค ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมนั้นสามารถ
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เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของลูกคา้หรือเป็นโรงแรมท่ีลูกคา้เขา้พกัแลว้เกิดความภาคภูมิใจหรือไม่ 

จากนั้นท าการออกแบบหรือปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมและวางแผนการส่ือสาร

ทางการตลาดเพื่อใหลู้กคา้รับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ตรงกบัส่ิงท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมตอ้งการจะ

ส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค 

ปัญหาการวิจัย  

   แมน้ ักวิชาการจะสร้างสรรค์เคร่ืองมือ กระบวนการ และระเบียบวิธีวิจยั ท่ี

หลากหลายในการศึกษาเกี่ยวกบัการวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ แต่จากการวิจยัที่ผ่านมา ยงัไม่

พบว่ามีวิธีการใดเพียงวิธีการเดียวที่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานส าหรับการใช้วดัภาพลกัษณ์ ซ่ึง

นักวิชาการบางคนเสนอให้ท าการวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้แบบเป็นรายสินคา้ไป (Pohlman & 

Mudd, 1973) แต่นักวิชาการบางคนก็ตอ้งการท่ีจะสร้างมาตรวดัท่ีเป็นมาตรฐานเดียววดัไดทุ้กๆ

ตราสินคา้ (Dolich, 1969) อีกทั้งการวิจยัส่วนใหญ่ยงัเน้นการพฒันามาตรวดัเพื่อการวดั

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของสินคา้อุปโภคบริโภค (Consumer Products)เช่น Johan Anselmsson, 

Ulf Johansson และ Niklas Persson (2010) ได้พฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของอาหาร

บรรจุแพ็คในซุปเปอร์มาเก็ต (Consumer packaged food) Vijay Govindrajan (2009) ได้พฒันา

มาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมยี่ห้อแป๊ปซ่ี Anton Babu, Ayan Dasgupta, 

Gaurav Kayal และ Ishita Goel (2009)ได้พฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของหมากฝร่ัง

ยี่ห้อ “Happydent”  Mario Farsky และ Felix Eggers (2006) ได้พฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ของรถยนต์ท่ีผลิตทั้งในประเทศญ่ีปุ่นและยุโรป เป็นตน้ซ่ึงมีงานวจิยัจ านวนนอ้ยท่ีกล่าวถึง

มาตรวดัในการวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจบริการ  

  จากท่ีกล่าวขา้งตน้ว่าธุรกิจโรงแรมก็มีลกัษณะเฉพาะเช่นเดียวกนักบัธุรกิจ

บริการอ่ืนๆการพฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมจึงเป็นการพฒันามาตรวดั

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจบริการ ผูว้ิจยัได้พยายามคน้หางานวิจยัท่ีเป็นการวดัภาพลกัษณ์ของธุรกิจ

บริการท่ีใกล้เคียงกบัธุรกิจโรงแรมเพื่อศึกษารายการในมาตรวดัภาพลกัษณ์ (Image Scale Items) 

ของธุรกิจบริการนั้นๆ เช่น Ching-Fu Chen และ Dung Chun Tsai (2006) ไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์

ของเมืองจุดหมายปลายทาง (destination image), Sara Dolnicar และ T. Otter (2003) ไดศึ้กษาเร่ือง
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คุณลกัษณะของโรงแรม (Hotel attribute), John Dickson และ Gerald Albaum (1977) และ Chris 

Monilis, William W. Keep, Mary L. Joyce และ Davis R. Lambert (1994) ไดพ้ฒันามาตรวดั

ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ปลีก (Consumer Retail Store Image) เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีเพียง

งานวิจยัท่ีใกล้เคียงกบัการวดัภาพลกัษณ์ของธุรกิจโรงแรมเท่านั้น แต่ยงัไม่มีเคร่ืองมือวดัใดท่ี

จะใช้วดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมได้อย่างสมบูรณ์  

1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาวา่การประเมินภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจโรงแรมในใจลูกคา้นั้น 

ควรตอ้งประเมินอย่างไรและประเมินจากองค์ประกอบใดบา้งจึงจะสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ี

น าไปสู่มูลค่าตราสินคา้ของธุรกิจโรงแรมได้อย่างชัดเจน 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
1. การสนบัสนุนเชิงทฤษฎี (Theoretical  Contribution) ท าใหท้ราบถึงภาพลกัษณ์

ตราสินคา้ของโรงแรมมีองคป์ระกอบใดบา้ง มีองคป์ระกอบใดท่ีนอกเหนือจากท่ีนกัวิชาการ

ทางการตลาดระบุไวใ้นเร่ืององคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้บา้ง 

2. การสนบัสนุนเชิงประจกัษ ์(Empiritical Contribution) ไดเ้คร่ืองมือในการวดั

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในบริบทของโรงแรม ซ่ึงการสร้างมาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรม

ในคร้ังน้ีไดเ้ก็บตวัอยา่งเฉพาะนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ งานวจิยัน้ีสามารถเป็นแนวทางใน

การศึกษาถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมในจงัหวดัอ่ืนๆได ้ 

3. การสนบัสนุนในการน าไปใช ้(Practical Contribution) ผูป้ระกอบการโรงแรม

สามารถน ามาตรวดัน้ีไปใชว้ดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของตนได ้เพื่อใหท้ราบวา่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมี

ความเขา้ใจในภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมตรงกบัภาพลกัษณ์ท่ีผูป้ระกอบการจะส่ือสารไปยงั

ผูบ้ริโภคหรือไม่ โดยหากภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมไม่ตรงกบัภาพลกัษณ์ท่ีผูป้ระกอบการ

จะส่ือสาร โรงแรมนั้นๆจะตอ้งมีวางต าแหน่งทางการตลาดใหม่ (Repositioning) แลว้ท าการ

ปรับปรุงกลยทุธ์และส่ือสารทางการตลาดใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงต าแหน่งทางการตลาดใหม่ 
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1.4 นิยามศัพท์ 

มาตรวดั หมายถึง ชุดของสัญญลกัษณ์/ตวัเลข ท่ีสร้างข้ึนมาในลกัษณะสามารถ

น าไปใชว้ดั บุคคลหรือส่ิงท่ีตอ้งการวดัได ้โดยมีการก าหนดไวแ้น่นอนวา่ คุณสมบติัใดควรจะใช้

คะแนนเท่าใดและมีองคป์ระกอบคือส่วนต่างๆของมาตรวดั ใชใ้นการวดัทศันคติ การรับรู้อารมณ์ 

และพฤติกรรมของบุคคล 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตรา

สินคา้หน่ึง ท่ีเกิดมาจากการเช่ือมโยงต่างๆ ท่ีมีต่อตราสินคา้ท่ีเกิดข้ึนในความทรงจ าและความรู้สึก

นึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนนั้นจะส่งผ่านความหมายเก่ียวกับตราสินค้าไปสู่

ผูบ้ริโภค โดยการรับรู้นั้นสามารถเป็นไดท้ั้งการรับรู้ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้

นั้น และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) เกิดจากความคิดและการจินตนาการของผูบ้ริโภค 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้คือส่ิงต่างๆเก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีมีการเช่ือมโยงอยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริโภค  

โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจ

เพื่อใหบ้ริการชัว่คราวส าหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ี ไม่รวมถึง 

1) สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อให้บริการท่ีพกัชัว่คราวซ่ึงด าเนินการโดยส่วน

ราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษาทั้งน้ี

โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั 

2) สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัโดยคิด

ค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้น 

3) สถานท่ีพกัอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การแบ่งกลุ่มโรงแรม การแบ่งกลุ่มโรงแรมอาจท าไดห้ลายวธีิ ในการศึกษาคร้ังน้ี

ไดย้ดึเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มของโรงแรมตามจ านวนดาวท่ีเวบ็ไซดส์ าหรับการท่องเท่ียวและจอง

โรงแรมไดใ้ห้ระดบัดาวโรงแรมแต่ละระดบัไว ้ โดยมาตรฐานการให้ดาวของโรงแรมไทยนั้นมี

ตั้งแต่ระดบั 1 – 5 ดาว มาตรฐานในการให้ดาวกบัแต่ละโรงแรมนั้นตอ้งผา่นเกณฑใ์นการวดั

ดงัต่อไปน้ี โดยไม่นบัความสะอาดและความปลอดภยัของแต่ละโรงแรมทุกระดบัตอ้งให้

ความส าคญัและจ าเป็นตอ้งมีอยูแ่ลว้  
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มาตรฐานโรงแรมระดบั 1 ดาว เป็นโรงแรมท่ีเนน้การมีส่ิงอ านวยความสะดวก

พื้นฐานทัว่ไป อาทิ หอ้งพกั ท่ีมีขนาดไม่เล็กกวา่ 10 ตารางเมตร พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจก

แต่งหนา้ ถงัขยะ โตะ๊ เกา้อ้ี และภายในหอ้งน ้ามีผา้เช็ดตวัและกระดาษช าระไวบ้ริการ  

มาตรฐานโรงแรมระดบั 2 ดาว มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในโรงแรม และมีส่ิง

อ านวยความสะดวกทัว่ไปเพื่อบริการ เช่น หอ้งพกัตอ้งมีขนาดไม่เล็กกวา่ 14 ตารางเมตร มีตาแมว 

โซ่คลอ้งประตู พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหนา้ ถงัขยะ โตะ๊ เกา้อ้ี น ้าด่ืม โทรทศัน์ขนาด 14 

น้ิวข้ึนไป และโทรศพัทติ์ดต่อภายใน หอ้งน ้าแบบชกัโครก มีผา้เช็ดตวัและกระดาษช าระ เป็นตน้ 

มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาว ตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกปานกลาง เช่น 

หอ้งพกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 ตารางเมตร มีโทรทศัน์ขนาด 14 น้ิวข้ึนไป พร้อมรีโมทคอนโทรล ตู ้

เส้ือผา้ ไฟหวัเตียง เคร่ืองเขียน ในหอ้งน ้ามีอ่างอาบน ้า มีระบบน ้าร้อน – น ้าเยน็ สบู่ หมวกอาบน ้า 

แกว้ ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดเทา้ ถุงใส่ผา้อนามยั บริการอ่ืนๆ ท่ีมี เช่น รูมเซอร์วสิ coffee shop หอ้ง

ประชุมและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น business center หอ้งน ้าสาธารณะ หอ้งน ้าคนพิการ เป็นตน้ 

มาตรฐานโรงแรมระดบั 4 ดาว มีการตกแต่งท่ีสวยงาม พร้อมทั้งบริการและส่ิง

อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งพกัมาตรฐานกวา้งกวา่ 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียงขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 3.5 ฟุต โทรทศัน์ขนาด 20 น้ิว ข้ึนไปท่ีมีรายการใหช้มมากกวา่ 8 ช่องรายการ ตูเ้ยน็ มินิ

บาร์ กาตม้น ้าร้อนพร้อมกาแฟและชา ชุดขดัรองเทา้ ถุงซกัผา้ เส้ือคลุมอาบน ้า รองเทา้แตะ โทรศพัท์

ท่ีสามารถโทรทางไกล / ต่างประเทศไดโ้ดยตรง หอ้งน ้ามีเคร่ืองใชค้รบถว้น อุปกรณ์ในหอ้งน ้าท่ี

เพิ่มเดิมจากระดบั 3 ดาว ไดแ้ก่ Foam bath แชมพ ูผา้เช็ดมือ sewing kit ไดร์เป่าผม ปลัก๊ไฟส าหรับ

โกนหนวด มีห้องชุดใหบ้ริการ 2 แบบ นอกจากน้ีมีห้องอาหาร ห้องออกก าลงักายท่ีมีอุปกรณ์

มากกวา่ 5 ชนิด หอ้งอบไอน ้ า หอ้งนวด สระวา่ยน ้า business center หอ้งประชุมใหญ่ และหอ้ง

ประชุมยอ่ยอีกไม่นอ้ยกวา่ 2 หอ้ง และมีระบบการตรวจเช็คและอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 

มาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว มีการตกแต่งท่ีสวยงามทั้งภายนอก และภายใน 

เพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริการท่ีดี อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ไดรั้บการดูแล

รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดี ห้องพกัมาตรฐานกวา้งกวา่ 30 ตารางเมตร พร้อมเตียงสะอาดขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4 ฟุต โทรทศัน์ขนาด 20 น้ิวข้ึนไป และมีรายการใหช้มมากกวา่ 12 ช่องรายการ ตูเ้ยน็ มินิบาร์ 

และอุปกรณ์การติดต่อส่ือสารท่ีครบครัน หอ้งน ้าขนาดใหญ่ สุขภณัฑมี์ความสะอาดและสวยงาม 
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เคร่ืองใชค้รบถว้น พร้อมเคร่ืองชัง่น ้าหนกั และโทรศพัทท่ี์พว่งอยูภ่ายใน นอกจากนั้นมีหอ้งชุดให้

เลือกพกั 3 แบบ มีหอ้งอาหารไทย และนานาชาติ ห้องออกก าลงักายท่ีมีอุปกรณ์มากกวา่ 7 ชนิด 

หอ้งอบไอน ้า อ่างจากุสซ่ี หอ้งนวด สระวา่ยน ้า ห้องประชุมใหญ่และมีอุปกรณ์ครบ พร้อมหอ้ง

ประชุมเล็กไม่นอ้ยกวา่ 4 หอ้ง มีระบบการตรวจเช็คความปลอดภยัและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  

มาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Scale for Measuring Brand Image) หมายถึง 

เคร่ืองมือในการประเมินภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการโดยอาศยัองคป์ระกอบ 3 ดา้น 

ดงัต่อไปน้ี 

1) คุณลักษณะตราสินค้า (Brand Attribute) ประกอบไปดว้ย คุณลกัษณะของการ

บริการ (Attribute) และบุคลิกภาพของตราสินคา้ (Personality)  

2) คุณประโยชน์ (Benefit) ประกอบไปดว้ย คุณประโยชน์ดา้นหนา้ท่ี (Functional 

Benefit) คุณประโยชน์ดา้นประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ (Experiential Benefit) คุณประโยชน์ดา้น

สัญลกัษณ์ (Symbolic Benefit) และคุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Benefit) 

3) ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้า (Attitude) ซ่ึงคือการท่ีผูบ้ริโภคไดท้ าการประเมิน

ภาพรวมของตราสินคา้ หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงทศันคติจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการตราสินคา้นั้นๆ 

การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) คือเทคนิคการวจิยัท่ีพยายามจะบรรยาย

เน้ือหาของขอ้ความหรือเอกสาร การวเิคราะห์น้ีจะเนน้เน้ือหาตามท่ีปรากฏ ไม่เนน้การตีความหรือ

การหาความหมายท่ีซ่อนไวเ้บ้ืองหลงั ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะไม่มีอคติหรือใส่ความคิดความรู้สึกของตนเอง

เขา้ไป ในท่ีน้ีจะกระท าข้ึนเพื่อจดัหมวดหมู่ขอ้ค าถามเบ้ืองตน้ผา่น 3 กระบวนการคือ 1) วางเคา้

โครงของขอ้มูล โดยศึกษาความหมายและก าหนดขอบเขตขององคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

2) ศึกษารายการในมาตรวดัภาพลกัษณ์ ศึกษาขั้นตอนในการพฒันามาตรวดั และท าการวจิยัเชิง

คุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาคดักรองตีความ (Interpretation) 3) แบ่ง

ประเภทหรือจดัหมวดหมู่ (Categories) โดยอา้งอิงทฤษฎีองคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้และ

ค านึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดลอ้มประกอบของขอ้มูลเอกสารงานวจิยัท่ีน ามาวเิคราะห์ 

เช่น ใครเป็นผูเ้ขียน เขียนใหใ้ครอ่าน เขียนเม่ือปีอะไร เป็นตน้ 
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การวเิคราะห์ความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (Content Validity) หมายถึง การ

ตรวจสอบอยา่งเป็นระบบในเน้ือหาของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน วา่ครอบคลุมตวัอยา่งของขอบเขต

เน้ือหาท่ีตอ้งการจะวดัหรือไม่โดยไม่ใชว้ธีิการทางสถิติ  

การวเิคราะห์ความเทีย่งตรงทางเนือ้หาเชิงพนิิจ (Face Validity) เป็นการวิเคราะห์

ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาประเภทหน่ึง เป็นวธีิการท่ีมีหลกัฐานแสดงความเท่ียงตรงท่ีอ่อนท่ีสุด

เพราะวา่เป็นการตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บับุคคล และบุคคลท่ีจะมาตดัสินวา่ขอ้ค าถามวดัคุณลกัษณะนั้น  

ควรจะเป็นผูต้ดัสินท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นการส่งมาตรวดัท่ีสร้างข้ึนไปยงัผูเ้ช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึง

ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญมาอยา่งพิถีพิถนัเพื่อตรวจสอบและตดัสินมาตรวดันั้น และเม่ือผลจาก

การตดัสินของผูเ้ช่ียวชาญถูกส่งกลบัมาและปรับแกไ้ขตามผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ มาตรวดันั้นก็

จะเป็นมาตรวดัท่ีดีในระดบัหน่ึงสามารถวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมไดใ้นเบ้ืองตน้ 

 การวเิคราะห์ความเทีย่งตรงภายใน (Internal Validity) หมายถึง ผลของการวจิยั

คร้ังนั้น ๆ ตอบค าถามของการวจิยัไดถู้กตอ้งหมดจด โดยท่ีผลของการวจิยัดงักล่าวเป็นผลจากตวั

แปรท่ีนกัวิจยัท าการศึกษาอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่เป็นผลท่ีเน่ืองมาจากส่ิงอ่ืน ๆ หรือตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ี

ผูว้จิยัไม่ไดท้  าการศึกษา หากผลการวจิยัท่ีไดรั้บนกัวจิยัไม่สามารถตอบค าถามการวิจยัไดอ้ยา่ง

ชดัเจนหรือไม่แน่ใจวา่ผลการวจิยัท่ีไดรั้บเป็นผลของตวัแปรท่ีท าการศึกษาหรือไม่ เพียงใด ในกรณี

น้ีหมายถึงมาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมอาจไม่สามารถวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ

โรงแรมไดจ้ริง ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากหลายๆปัจจยั เช่น กระบวนการทางวุฒิภาวะ (Maturation 

process)  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งทดลอง โดยเฉพาะการทดลองท่ีใชเ้วลานาน กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ท าการทดลองอาจมีพฒันาการดา้นความรู้ หรือการตอบสนองท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ความเหน่ือย

ลา้ ภาวะหงุดหงิด การไม่สนใจ ซ่ึงผูว้จิยัตอ้งควบคุมปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีไม่ใหเ้กิดข้ึน ผูว้จิยัจึงท าการ

วจิยัในหอ้งเรียนโดยเก็บแบบสอบถามกบันกัศึกษา ซ่ึงจะสามารถควบคุมตวัแปรอ่ืนๆท่ีผูว้จิยัไม่ได้

ท าการศึกษาได ้

 การวเิคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง การทดสอบลกัษณะของมาตร

วดัท่ีสามารถวดัแลว้ไดผ้ลคงเดิมหรือมีความสอดคลอ้งกนั ไม่วา่จะน ามาใชว้ดัก่ีคร้ังก็ตาม เช่น การ

ถามค าถามเดียวกนัหลายๆคร้ัง ค าตอบตอ้งเหมือนกนัหรือไปในทางเดียวกนั ในกรณีน้ีกระท าโดย
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การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าขององคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้แต่ละดา้น มีเกณฑค์่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าแต่ละขอ้ หากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอน บาคตั้งแต่ 0.6 เป็นตน้ไป ให้

เป็นระดบัท่ียอมรับได ้(Robinson et al, 1991) 

การวเิคราะห์ความเทีย่งตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึงการวดั

ความสามารถของมาตรวดัท่ีสามารถวดัโครงสร้างทฤษฎีหรือองคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้

ของโรงแรมได ้ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง เป็นคุณภาพของมาตรวดัท่ีสามารถวดัคุณลกัษณะทาง

จิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในใจผูบ้ริโภค ทั้งคุณลกัษณะตราสินคา้ 

(Brand Attribute) คุณประโยชน์ (Benefit) และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ (Attitude) คุณลกัษณะ

เหล่าน้ีเป็นโครงสร้างทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

การวเิคราะห์ความเทีย่งตรงตามตัวประกอบ (Factorail Validity) เป็นการ

วเิคราะห์รูปแบบของความเท่ียงตรงตามโครงสร้างประเภทหน่ึง การวดัความเท่ียงตรงตามตวั

ประกอบเป็นการวดัระดบัความสอดคลอ้งของมาตรวดักบัโครงสร้างทางทฤษฎีหรือองคป์ระกอบ

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ซ่ึงมีการสร้างหลกัฐานท่ีช้ีชดัโดยอา้งอิงจากคะแนนในการทดสอบ ในท่ีน้ี

สามารถวดัไดโ้ดยการใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงเป็นวธีิการทางสถิติท่ี

พยายามจดักลุ่มรายการ (items) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยลดจ านวน

รายการ (items) ใหน้อ้ยลง และทราบค่าน ้าหนกัของตวัประกอบในรายการ (items) แต่ละตวั ท าให้

ทราบลกัษณะเด่นของรายการ (items) และเป็นการจดักลุ่มรายการ (items) ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์

ระหวา่งกนัของรายการ (items)  ท าใหท้ราบโครงสร้างแบบแผนของขอ้มูลและองคป์ระกอบร่วม

ของรายการ (items) ตลอดจน ค่าน ้าหนกัแต่ละตวัประกอบท่ีไดจ้ากค่าของรายการ (items) ดว้ย 

การวดัความเทีย่งตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) เป็นประเภทหน่ึงของ

การวเิคราะห์ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง หมายถึงการวดัระดบัของความคลา้ยคลึงกนัของมาตร

วดัท่ีควรจะคลา้ยคลึงกนัตามทฤษฎี ในกรณีน้ีคือ ความเท่ียงตรงเชิงเหมือนของมาตรวดัภาพลกัษณ์

ตราสินคา้ของโรงแรมท่ีเป็นมาตรวดัแบบไลเคิร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงน ามาทดสอบความสัมพนัธ์

กบัคะแนนของมาตรวดัค าคุณศพัท ์(Semantic Differential Scale)  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ
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ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมเหมือนกนัหรือไม่ เม่ือหาสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนของมาตร

วดัทั้ง 2 รูปแบบแลว้มีความสัมพนัธ์กนัสูงก็เป็นหลกัฐานบ่งช้ีวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเหมือน  

การวดัความเทีย่งตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) เป็นประเภทหน่ึงของ

การวเิคราะห์ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง ในท่ีน้ีหมายถึงการวดัระดบัของความแตกต่างกนัของ

องคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้แต่ละองคป์ระกอบท่ีควรจะแตกต่างกนัตามทฤษฎี ในกรณีน้ีจะ

พิจารณาในสามเหล่ียมท่ีแสดงคุณลกัษณะต่างกนัแต่วธีิการเดียวกนั (The Heterotrait-Monomethod 

Triangles) ของเมตริกซ์หลายคุณลกัษณะหลายวธีิ เป็นสหสัมพนัธ์ระหวา่งการวดัองคป์ระกอบ

ต่างกนัแต่ใชม้าตรวดัเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น สหสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้น

คุณลกัษณะตราสินคา้ (Brand Attribute) และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ (Attitude) แต่เป็นการวดัดว้ย

มาตรวดัแบบไลเคิร์ท (Likert’s Scale)  เหมือนกนั ค่าสหสัมพนัธ์ควรมีค่าต ่า ซ่ึงหมายถึงมี

ความสัมพนัธ์กนัต ่าและความเท่ียงตรงเชิงจ าแนกสูงนัน่เอง 

 

 


