
บทที ่3 
ระเบียบวธิีการวจิัย 

 
การวจิยัเร่ือง “การพฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรม” มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวา่การประเมินภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจโรงแรมในใจลูกคา้นั้น 
ควรตอ้งประเมินอย่างไรและประเมินจากองค์ประกอบใดบา้งจึงจะสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ี
น าไปสู่มูลค่าตราสินคา้ของธุรกิจโรงแรมได้อย่างชัดเจนซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอน
ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 
ประชากรคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการโรงแรมระดบั 3 ดาว 4 ดาว และ 

5 ดาว 
2. กลุ่มตวัอยา่ง 
การศึกษาเร่ืองการพฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 กลุ่มดงัน้ี 
2.1 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ในการวจิยัเชิงคุณภาพผูว้จิยัไดท้  าการวจิยัโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 

Group) โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งน้ีจะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยใชดุ้ลพินิจของผูว้จิยัในการก าหนดสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่ง วา่มีลกัษณะสอดคลอ้ง
หรือเป็นตวัแทนท่ีจะศึกษาหรือไม่คือเป็นผูเ้คยพกัโรงแรมระดบั 5 ดาว, 4 ดาว และ 3 ดาวหรือไม่
นัน่เอง ท าการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวทั้งหมด 3 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนา (Participants) 
6-8 คนโดยเลือกคนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ลกัษณะเหมือนกนัคือมีรายไดร้ะดบัเดียวกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม
สนทนาเดียวกนั (Homogeneity within Group) เพราะหากคนในกลุ่มมีลกัษณะเหมือนกนั จะช่วยให้
การจดัท าง่ายข้ึนเพราะผูเ้ขา้ร่วมสนทนาจะรู้สึกสะดวกใจและสบายใจท่ีจะพดูเร่ืองต่างๆกบัคนท่ีไม่
แตกต่างกบัเขา (แอนนา จุมพลเสถียร,2547) ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเชิงคุณภาพจึงแบ่งเป็น
ระดบัโรงแรมท่ีเคยเขา้พกั ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเคยพกัโรงแรมระดบั 5 ดาว กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเคยพกั
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โรงแรมระดบั 4 ดาว และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเคยพกัโรงแรมระดบั 3 ดาวโดยผูว้จิยัจะเป็นผูต้ดัสินวา่
โรงแรมท่ีผูต้อบเคยเขา้พกัอยูใ่นระดบัใดจากค านิยามของโรงแรมระดบั 5 ดาว 4 ดาว และ 3 ดาว 
(ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ, 2548) 

 
2.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเชิงปริมาณ 
ในการวจิยัเชิงปริมาณ ท าการวิจยัโดยการเก็บแบบสอบถาม จากตารางของ 

Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% ขนาดประชากรมากกวา่ 100,000 คนข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่ง
คือ 100 คน แต่ในท่ีน้ีตอ้งการเก็บขอ้มูลจริงโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 314 คนเพราะในหลกัการวิเคราะห์
ปัจจยั(Factor Analysis) ควรมีขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 300 ราย(Stevens, 1996; Tabachnick&Fidell, 
2001; Munro, 2001)โดยแบ่งเก็บแบบสอบถามผูเ้ขา้พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว, 4 ดาว และ 3 ดาว 
อยา่งละ 100 คน ซ่ึงส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 800 ชุด เป็นมาตรวดัแบบไลเคิร์ท (Likert’s Scale) 
จ านวน 400 ชุดและมาตรวดัค าคุณศพัทท่ี์แตกต่าง (Semantic Differential Scale) จ านวน 400 ชุด ซ่ึง
แต่ละคนจะตอ้งท าแบบสอบถาม 2 ชุด คือมาตรวดัแบบไลเคิร์ท และมาตรวดัค าคุณศพัทท่ี์แตกต่าง 
แต่ไดก้ลบัคืนมาทั้งหมด 628 ชุดคือมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 314 คนโดยมีวิธีการก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยใชดุ้ลพินิจของ
ผูว้จิยัในการก าหนดสมาชิกของประชากรท่ีจะมาเป็นสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง วา่มีลกัษณะสอดคลอ้ง
หรือเป็นตวัแทนท่ีจะศึกษาหรือไม่คือเป็นผูเ้คยพกัโรงแรมระดบั 5 ดาว, 4 ดาว และ 3 ดาวหรือไม่
โดยพิจารณาว่าโรงแรมท่ีผูต้อบเคยเขา้พกัอยูใ่นระดบัใดจากค านิยามของโรงแรมระดบั 5 ดาว 4 
ดาว และ 3 ดาว (ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ, 2548) 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการวจิยัเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีมีขอ้
ค าถาม 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชโ้รงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมแบ่งตาม
องคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ โดยใชว้ธีิลิเคอร์ทเสกล 7 ระดบัซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ต่อดว้ยการวเิคราะห์ปัจจยั (Comrey, 1988) 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมโดยรวม พร้อมกบัให้
ผูต้อบแบบสอบถามระบุขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงบริการเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตรา
สินคา้ของโรงแรม 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนในการพฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมมี 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1)
การศึกษาแนวคิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมและ 2) การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
และความเช่ือมัน่ (Reliability) ของมาตรวดั สามารถอธิบายไดด้งัแผนภาพ 3.1 ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 

 

แผนภาพที ่3.1 ขั้นตอนการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อพฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ
โรงแรม 
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กระบวนการ วธีิการ 

+ 

การวเิคราะห์ 

+ 

ส่วนท่ี 1 

การศึกษา
แนวคิด

ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ของ
โรงแรม 

ส่วนท่ี 2 

การทดสอบ
ความเท่ียง 
(Validity) 
และความ
เช่ือมัน่ 

(Reliability) 
ของมาตรวดั 

มาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรม 

 

1. ศึกษาความหมายและก าหนดขอบเขต

ขององคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

2. ศึกษารายการในมาตรวดัภาพลกัษณ์        

ศึกษาขั้นตอนในการพฒันามาตรวดั 

3. ท าการวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสนทนา
กลุ่ม 

4. ทดสอบ Content Validity 

5. ทดสอบ Internal Validity 

6. ทดสอบ Factorail Validity  
7.ทดสอบ Reliability 

 

8. เก็บขอ้มูลจริง 314 คน 

11. ทดสอบ Construct Validity 

วางเคา้โครงของขอ้มูล 

ตีความ (Interpretation)        

แบ่งประเภท (Categories)        

โดยค านึงถึงบริบท  

แนวทางขอ้ค าถามในมาตรวดัและจดัหมวดหมู่ขอ้ค าถามเบ้ืองตน้จากการวเิคราะห์
เน้ือหา 

9. ทดสอบ Factorail Validity  
10.ทดสอบ Reliability 

 

น าขอ้มูลจาก 3 ขั้นตอนขั้นตน้มา

จดัท ามาตรวดัเบ้ืองตน้ 

 

มาตรวดัเบ้ืองตน้ 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 คนพิจารณา 

 
น าแบบสอบถามไปทดสอบกบันศ. 90 

คน 

 
 Factor Analysis 

 Cronbrach’s Alpha Coefficient 

ทั้งมาตรวดัแบบ Likert Scale และ 

Semantic Differential Scale  

วเิคราะห์ MTMM 

 

 Factor Analysis 

 Cronbrach’s Alpha Coefficient 
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สามารถอธิบายขั้นตอนการพฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมได้
ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 การศึกษาแนวคิดภาพลกัษณ์ตราสินค้าของโรงแรม เพื่อเป็นแนวทางขอ้
ค าถามในมาตรวดัและจดัหมวดหมู่ขอ้ค าถามเบ้ืองตน้ ซ่ึงจะวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนน้ีดว้ยเทคนิค
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาความหมายและก าหนดขอบเขตขององค์ประกอบ
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

เป็นการศึกษาแนวคิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอนยอ่ย 
ไดแ้ก่ขั้นเตรียมการก่อนสร้างค าถาม โดยศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสรุปเป็นกรอบ
ความคิดในการวิจยั (Conceptual framework) เร่ืององคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ตราสินคา้จาก
ตารางท่ี 2.2ขา้งตน้ไดอ้งคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ตราสินคา้จากนกัวชิาการทางการตลาดท่ีส าคญั 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมมาพบวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

1) คุณลกัษณะตราสินค้า (Brand Attribute)ประกอบไปดว้ย
คุณลกัษณะของการบริการ (Attribute) และบุคลิกภาพของตราสินคา้ (Personality) 

2) คุณประโยชน์ (Benefit) ประกอบไปดว้ยคุณประโยชน์ดา้นหนา้ท่ี
(Functional Benefit)คุณประโยชน์ดา้นสัญลกัษณ์ (Symbolic Benefit)และคุณประโยชน์ดา้น
ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ (Experiential Benefit) 

3) ทัศนคติทีม่ีต่อตราสินค้า (Attitude) คือการประเมินภาพรวมของ
ตราสินคา้บริการนั้นๆ 

การจดัวางองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ตราสินคา้น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
วางเคา้โครงของขอ้มูลในขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที ่2 ศึกษารายการในมาตรวดัภาพลกัษณ์และศึกษาขั้นตอนในการ
พฒันามาตรวดั 

เป็นการรวบรวมงานวิจยัในอดีตเพื่อศึกษารายการในมาตรวดัภาพลกัษณ์
ตราสินคา้(Brand Image Scale Items) ตามตารางท่ี 2.3จากนั้นไดพ้ฒันารายการในมาตรวดั
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในแต่ละองคป์ระกอบเป็นขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มรวมทั้งการศึกษา
ขอ้มูลกระบวนการในการพฒันามาตรวดัและศึกษาตวัอยา่งงานวจิยัท่ีพฒันามาตรวดัทางการตลาด 

ขั้นตอนที ่3 ท าการวจัิยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
เป็นการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวทั้งหมด 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเคยพกั

โรงแรมระดบั 5 ดาว กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเคยพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีเคยพกัโรงแรม
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ระดบั 3 ดาวซ่ึงเทคนิคท่ีใชใ้นการท าสนทนากลุ่มน้ีคือวธีิการเช่ือมโยงอิสระ (Free Association) 
เป็นการตั้งประเด็นถามวา่มีอะไรท่ีเขา้มาในความคิดเม่ือเขาคิดถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรม 
ซ่ึงค าถามน าในการท าการสนทนากลุ่มจะเป็นค าถามท่ีเนน้องคป์ระกอบ เช่นเม่ือนึกถึงโรงแรม
ระดบั 5 ดาว ท่านนึกถึงอะไรบา้ง? เม่ือเปรียบเทียบกบัคนแลว้โรงแรมระดบั 5 ดาวเป็นคนแบบ
ไหน? จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาส่ิงใดของโรงแรมสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ท่านไดม้ากท่ีสุด? 
เป็นตน้ 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากส่วนท่ี 1 จะไดแ้นวทางขอ้ค าถามในมาตรวดัและสามารถจดั
หมวดหมู่ขอ้ค าถามเบ้ืองตน้จากการน าขอ้มูลทั้งหมดมาคดักรองตีความ (Interpretation)  แบ่ง
ประเภทหรือจดัหมวดหมู่ (Categories)โดยค านึงถึงบริบท (Context) ตามหลกัการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) (Mayring, 2001, Williamson& Long, 2005) เพื่อการพฒันาเป็นมาตรวดั
เบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณลกัษณะตราสินค้า (Brand Attribute) 
1.1  คุณลกัษณะของการบริการ (Attribute) - ส่ิงใดบ้างทีท่่านได้รับจากการ

ใช้บริการโรงแรมแห่งนี้? 
1)  Website ของโรงแรมสวยงาม น่าเขา้พกั 
2)  การวางผงัในอาคารและสถานท่ีดี 
3)  Welcome area ดูโล่งโปร่ง สบายตา 
4)  ทุกอยา่งในโรงแรมมีดีไซดใ์หป้ระโยชน์ทั้งความสวยงาม และ

ประโยชน์ใชส้อยคุม้ค่า 
5)  มี Lounge ส าหรับนดัพบเจอกนัของลูกคา้ท่ีตกแต่งสวยงามและมีความ

สะดวกสบาย 
6)  เคร่ืองแบบพนกังานดูเรียบร้อย มีความเหมาะสม 
7)  อุปกรณ์ต่างๆในหอ้งพกัมีครบตามท่ีโฆษณาไว ้
8)  มีบริการพนกังานเปิดประตู (Doorman) 
9)  อาหารเชา้มีใหเ้ลือกรับประทานหลากหลาย 
10)  อาหารท่ีใหบ้ริการในโรงแรมท าจากวตัถุดิบออร์แกนิค(Organic) 
11)  มีอาหารประจ าทอ้งถ่ินใหเ้ลือกรับประทานในเมนูอาหารเชา้ 
12)  มีบริการ Breakfast on Bed 
13)  การรับบริการสปาในโรงแรมมีความคุม้ค่า 
14)  มีศูนยอ์อกก าลงักาย (Fitness Center) ท่ีมีอุปกรณ์ครบครัน 
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15)  มีสระวา่ยน ้าขนาดใหญ่ ออกแบบสวยงาม 
16)  มีศูนยข์องเล่นส าหรับเด็ก (Kid club) ท่ีปลอดภยั 
17)  มีสถานบนัเทิงยามค ่าคืน (Night Club) ท่ีน่าสนใจ 
18)  มีหอ้งอาหารหลายประเภท เช่น หอ้งอาหารไทยจีน ยโุรปเป็นตน้  
19)  มีแสงสวา่งในหอ้งพกัส าหรับอ่านหนงัสือได ้
20)  ปุ่มควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในหอ้งพกัใชง้านไดง่้าย 
21)  เตียงนอนและเคร่ืองนอนมีคุณภาพ นอนหลบัสบาย  
22)  อุณหภูมิและการระบายอากาศในหอ้งพกัดี 
23)  สามารถมองเห็นววิ ทิวทศัน์จากหอ้งพกัไดส้วยงาม 
24)  อุปกรณ์ในหอ้งน ้าใชง้านง่าย 
25)  วสัดุ อุปกรณ์ในหอ้งน ้าใชข้องมีแบรนดเ์นมดีๆ 
1.2 บุคลกิภาพของตราสินค้า (Personality) -เมื่อเปรียบเทียบกบัคนแล้ว 

โรงแรมแห่งนีม้ีบุคลกิภาพและลกัษณะอย่างไร? 
1.2.1 ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity) 
1) เป็นกนัเอง คุน้เคยกนั 
2) เอาใจใส่ 
3) ไวว้างใจได ้อุ่นใจ 
4) เขา้ใจเราไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
5) ซ่ือสัตย ์
6) เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
7) เป็นคนดี มีคุณธรรม 
8) ยติุธรรม 
9) พึ่งพาได ้
1.2.2 ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถึงความหรูหรา (Sophistication) 
1) หรูหรา ไฮโซ 
2) ดูเป็นชนชั้นสูง 
3) ละเอียด ช่างเลือก 
4) หนา้ตาดี 
5) มีอารมณ์สุนทรีย ์
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1.2.3 ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถึงความห้าวหาญ (Ruggedness) 
1) รับมือไดทุ้กสถานการณ์ 
2) แขง็แรง 
3) ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
4) เป็นจอมวางแผน 
5) มุ่งมัน่ กระตือรือร้น 
1.2.4 ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถึงความน่าตื่นเต้น(Excitement) 
1) กลา้ท่ีจะโดดเด่น 
2) ดึงดูดใจ 
3) มีความคิดสร้างสรรค ์
4) แตกต่างจากคนอ่ืน 
5) ทนัสมยั ตามแฟชัน่ 
6) มีจินตนาการ 
7) มีชีวติชีวา 
8) เท่ห์แบบมีสไตล์ 
1.2.5 ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถึงความสามารถ(Competence) 
1) รอบรู้ขอ้มูล 
2) น่าเช่ือถือ มืออาชีพ 
3) ฉลาด มีปัญญาปราดเปร่ือง 
4) ประสบความส าเร็จ 
5) มีประโยชน์ 
6) มีการจดัการท่ีดี 
7) สามารถปรับตวัตามยคุสมยัได ้

2. คุณประโยชน์ (Benefits) 
2.1  คุณประโยชน์ด้านหน้าที่ (Functional benefits) – ประโยชน์ใดบ้างที่

ท่านได้รับจากการใช้บริการโรงแรมนี้? 
1) โรงแรมน้ีมีคุณภาพดีกวา่โรงแรมอ่ืนในระดบั (ดาว) เดียวกนั 
2) โรงแรมน้ีเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่โรงแรมอ่ืนในระดบั (ดาว) เดียวกนั 
3) เลือกใชบ้ริการโรงแรมน้ีเพราะประหยดัเวลาในการเลือก ดีกวา่เลือกใช้

บริการโรงแรมทัว่ไป (ตราสินคา้มีผลใหต้ดัสินใจเร็วข้ึน) 
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4) โรงแรมน้ีสามารถคาดเดาคุณภาพบริการได ้
5) โรงแรมน้ีมีราคาท่ีสมเหตุสมผล 
6) โรงแรมน้ีใชโ้ลโกแ้ละสีท่ีดึงดูดใจ 
7) โรงแรมน้ีเช่ือถือไดเ้ร่ืองคุณภาพบริการ 
8) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีใหคุ้ณค่าในการเขา้พกัแก่ลูกคา้มากกวา่โรงแรม

อ่ืนในระดบั (ดาว) เดียวกนั 
9) โรงแรมน้ีมีคุณภาพบริการดีเท่ากบัท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้ 
10) โรงแรมน้ีเป็นท่ีพกัผอ่นไดอ้ยา่งสบาย 
2.2  คุณประโยชน์ด้านประสบการณ์ (Experiential Benefits)– 

ประสบการณ์ใดบ้างทีท่่านได้รับจากการใช้บริการโรงแรมนี้? 
1) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าให้รู้สึกต่ืนเตน้กวา่โรงแรมอ่ืนในระดบั (ดาว) 

เดียวกนั 
2) โรงแรมน้ีมีสไตลก์วา่โรงแรมอ่ืนในระดบั (ดาว) เดียวกนั 
3) โรงแรมน้ีเลิศหรูกวา่โรงแรมอ่ืนในระดบั (ดาว) เดียวกนั 
4) โรงแรมน้ีมีระดบัเหนือโรงแรมอ่ืนในระดบั (ดาว) เดียวกนั 
5)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย 
6)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหง่้ายต่อการเขา้สังคม 
7)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหค้ลายความกงัวล 
8)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหชี้วติดีข้ึน 
9)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหรู้้สึกสงบสุข 
10)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหรู้้สึกมัน่ใจมากข้ึน 
11)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหมี้ความสุขมากข้ึน 
12)  โรงแรมน้ีท าใหฉ้นัรู้สึกดี (feel good) 
13)  โรงแรมน้ีท าใหฉ้นัรู้สึกปิติ ส าราญใจ (feel delighted) 
14)  การใช้บริการโรงแรมน้ีท าให้เพิ่มความถ่ีในการการใช้บริการโรงแรม

ของฉนั 
15)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีสร้างความรู้สึกดีจากสัมผสั ทั้ง 5  
16)  การใช้บริการโรงแรมน้ีช่วยกระตุ้นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

บริการท่ีโรงแรมควรจะมี 
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2.3  คุณประโยชน์ด้านสัญลกัษณ์ (Symbolic Benefits) – การใช้บริการ
โรงแรมนีเ้ติมเต็มความต้องการภายในของท่าน (fulfill consumers’ inner) อย่างไร? 

1) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีสะทอ้นตวัตนของฉนั 
2) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหรู้้สึกวา่ฉนัเป็นคนใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม การใช้

บริการโรงแรมน้ีท าใหรู้้สึกวา่ฉนัโดดเด่น 
3) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหฉ้นัเป็นท่ีช่ืนชอบในหมู่เพื่อน 
4) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหฉ้นัเป็นท่ีเคารพนบัถือมากข้ึน 
5) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีสามารถเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของฉนั 
6) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหฉ้นัมีสถานภาพสูงข้ึน 
7) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีสามารถป้องกนัไม่ใหฉ้นัดูดอ้ยได ้
8) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหฉ้นัเขา้กลุ่มในสังคมไดดี้ 
9) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีสะทอ้นบุคลิกภาพของฉนั 
10)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีสะทอ้นสถานภาพของลูกคา้  
11)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ (lifestyle) ของฉนั 
12)  การใชบ้ริการโรงแรมน้ีสามารถก าหนดทิศทางการใชชี้วติของฉนัได ้

3. ทศันคติทีม่ีต่อตราสินค้า (Attitude) – โดยรวมแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกบัโรงแรม
แห่งนี้? 

1) การตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมน้ีเป็นทางเลือกท่ีฉลาด 
2) ฉนัมีความพึงพอใจต่อโรงแรมน้ี 
3) ฉนัมีทศันคติท่ีดีต่อโรงแรมน้ี 
4) ฉนัจะใชบ้ริการโรงแรมน้ีต่อไป 
5) การบริการของโรงแรมน้ีมีความพิเศษเหนือคู่แข่ง 
6) คุณภาพบริการของโรงแรมน้ีสูง 
7) ฉนัรู้สึกคุม้ค่าเม่ือใชบ้ริการโรงแรมน้ี 
8) โรงแรมน้ีเป็นโรงแรมท่ีน่าสนใจ 
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ส่วนที ่2 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่(Reliability) ของ
มาตรวดัโดยมีขั้นตอนยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนที ่4 ทดสอบความเที่ยตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 
เป็นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เร่ิมจากการหาควาเท่ียงตรง

ตามเน้ือหา (Content Validity) ใชว้ธีิวดัความเท่ียงตรงทางเน้ือหาเชิงพินิจ (Face Validity) โดยน า
แบบสอบถามท่ีเป็นมาตรวดัเบ้ืองตน้ (Initial Scale) ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนพิจารณาไดแ้ก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตลาด 3 ท่านตรวจสอบเร่ืองเน้ือหาของขอ้ค าถามวา่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ทางการตลาดหรือไม่ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการโฆษณา 1 ท่าน ตรวจสอบเร่ืองเน้ือหาของขอ้ค าถามวา่
สามารถใชไ้ดต้ามหลกัการส่ือสารมวลชนหรือไม่ และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอกัษรศาสตร์ตรวจสอบ
การใชถ้อ้ยค า ความถูกตอ้งของภาษาของขอ้ค าถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คนน้ีจะตอ้งไดรั้บการอธิบายความหมายองมาตรวดั
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ก่อนแลว้ตอบค าถามวา่ขอ้ค าถามใดควรจะอยูใ่นมาตรวดัและขอ้ค าถามใดไม่
ควรอยูใ่นมาตรวดั ขอ้ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนข้ึนไป ตอบวา่ไม่ควรอยูใ่นมาตรวดัจะตอ้งถูกตดัทิ้ง
ไป จากนั้นอธิบายความหมายของแต่ละองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใหผู้เ้ช่ียวชาญแลว้
ใหผู้เ้ช่ียวชาญจดักลุ่มวา่ขอ้ค าถามแต่ละขอ้นั้นควรอยูใ่นองคป์ระกอบใด ขอ้ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญ 3 
คนข้ึนไป ตอบวา่ควรอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนัแสดงวา่ค าถามขอ้นั้นจะตอ้งอยูใ่นองคป์ระกอบ
นั้นๆ แต่หากมีขอ้ค าถามท่ีไม่สามารถจดักลุ่มอยูใ่นองคป์ระกอบใดไดเ้ลยหรือการตอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญมีความกระจดักระจาย ค าถามขอ้นั้นไดถู้กตดัทิ้งไป (Ohanian, 1990) 

ขั้นตอนที ่5 ทดสอบความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) 
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมท่ีผา่นขั้นตอนการ

ตดัลดทอนและการจดัหมวดหมู่โดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มนกัเรียน
นกัศึกษา 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มนกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีเคยพกัโรงแรมระดบั 5 ดาวหรือรับรู้
ภาพลกัษณ์ของโรงแรม 5 ดาวเป็นอยา่งดี จ  านวน 30 คน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเคยพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว
หรือรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงแรม 4 ดาวเป็นอยา่งดี จ  านวน 30 คน และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเคยพกัโรงแรม
ระดบั 3 ดาวหรือรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงแรม 3 ดาวเป็นอยา่งดี จ  านวน 30 คน โดยจะกระท าใน
หอ้งเรียนเพื่อเป็นการทดสอบความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) เน่ืองจากการวิจยัในชั้นเรียน
จะมีความเท่ียงตรงภายในสูงเพราะสามารถลดความคลาดเคล่ือน (Error) และสามารถควบคุมตวั
แปรเกิน (ตวัแปรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะศึกษา)เช่น ความเขา้ใจผดิในความหมายขององคป์ระกอบ
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ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความไม่ใส่ใจในการตอบแบบสอบถาม เป็นตน้ ตวัแปรเกินเหล่านั้นจะถูก
ควบคุมไม่ใหเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีศึกษา (Cohen et al, 2007) 

ขั้นตอนที ่6 ทดสอบความเที่ยงตรงตามตัวประกอบ (Factorial Validity) 
โดยน าขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากกลุ่มนกัเรียนหรือนกัศึกษาจ านวน 90 คนมา

วเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) แยกเป็นแต่ละกลุ่มนกัท่องเท่ียว 3 กลุ่มไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวกลุ่ม
ท่ีมาพกัโรงแรมระดบั 5 ดาว, 4 ดาว และ 3 ดาว ซ่ึงการวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ีเพื่อคน้หาวา่ขอ้ค าถาม
ใดควรถูกตดัลดทอนไปบา้งโดยมีเง่ือนไขวา่ขอ้ค าถามในมาตรวดัตอ้งมีค่าน ้าหนกัตวัประกอบ
มากกวา่ 0.32 และมีค่าแตกต่างกนักบัค่าน ้าหนกัตวัประกอบของขอ้ค าถามอ่ืนมากกวา่ 0.2 
(Tabachnick and Fidell, 1996) หรืออาจไดอ้งคป์ระกอบใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. คุณลกัษณะตราสินค้า (Brand Attribute) 
พบว่าองค์ประกอบด้าน 1.1)คุณลักษณะของการบริการ(Attribute) 

ประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
1) การตกแต่ง บรรยากาศและสไตลข์องโรงแรม  
2) บริการเสริมของโรงแรม  
3) ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั 
4) ส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงแรม  
ผู้วิจัยได้ตัดข้อค าถามข้อ “6) เคร่ืองแบบพนักงานมีความเรียบร้อย

เหมาะสม” “24) อุปกรณ์ในห้องน ้ าใชง้านง่าย” และ “25) วสัดุ อุปกรณ์ในห้องน ้ าใชข้องมีแบรนด์
เนมดีๆ” ออกไปเน่ืองจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบอยูใ่นเกณฑท่ี์ควรตดัออก 

องคป์ระกอบดา้น 1.2)บุคลิกภาพของตราสินค้า (Personality) ประกอบไป
ดว้ย 4 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 

1) ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity) 
2) ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความหรูหรา (Sophistication) 
3) ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความน่าต่ืนเตน้ (Excitement) 
4) ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความสามารถ  (Competence) 

เม่ือพิจารณาค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบพบวา่ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความ
หา้วหาญ (Ruggedness) ควรตดัออกไปจากมาตรวดัเน่ืองจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูใ่นเกณฑ์ท่ี
ควรตดัออก ซ่ึงอาจเป็นเพราะขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการวิจยัไม่สอดคลอ้งบริบทหรือเป็นขอ้ค าถามท่ีไม่
เหมาะสมกนัมาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจโรงแรม แต่ขอ้ค าถามวา่ “4) เป็นจอมวางแผน” 
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ท่ีอยู่ในลักษณะบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความห้าวหาญ(Ruggedness) ควรไปอยู่ในลักษณะ
บุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความสามารถ (Competence) แทน  

2. คุณประโยชน์ (Benefits) ประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่  
1) คุณประโยชน์ดา้นหน้าท่ี (Functional benefits) ได้ตดัขอ้ค าถามว่า “6) 

โรงแรมน้ีใชโ้ลโกแ้ละสีท่ีดึงดูดใจ” “7) โรงแรมน้ีเช่ือถือไดเ้ร่ืองคุณภาพบริการ” และ “8) โรงแรม
น้ีมีคุณภาพบริการดีเท่ากบัท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้” ออกไป  

2) คุณประโยชน์ดา้นประสบการณ์ (Experiential Benefits) ไดต้ดัขอ้ค าถาม
วา่ “6) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าให้ง่ายต่อการเขา้สังคม” “8) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าให้ชีวิตดี
ข้ึน” และ “14) การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหเ้พิ่มความถ่ีในการใชบ้ริการโรงแรมของฉนั” ออกไป  

3) คุณประโยชน์ดา้นสัญลกัษณ์ (Symbolic Benefits) ไดต้ดัขอ้ค าถามวา่“2) 
การใชบ้ริการโรงแรมน้ีท าใหรู้้สึกวา่ฉนัเป็นคนใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม”ออกไป  

4) คุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Benefit) ซ่ึงองคป์ระกอบน้ี
เป็นองคป์ระกอบท่ีเพิ่มข้ึนมาจากการวเิคราะห์ปัจจยั 

3.ทศันคติทีม่ีต่อตราสินค้า (Attitude) พบวา่มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ
มากกวา่ 0.8 ทุกองคป์ระกอบจึงไม่ไดมี้การตดัขอ้ค าถามใดออกไป 

ขั้นตอนที ่7 ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของมาตรวดั (Scale) 
กระท าโดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าขององคป์ระกอบภาพลกัษณ์

ตราสินคา้แต่ละดา้น หากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคแต่ละหวัขอ้มีค่าตั้งแต่ 0.6 เป็นตน้ไป 
ใหเ้ป็นระดบัท่ียอมรับได ้(Robinson et al, 1991) ซ่ึงพบวา่แต่ละองคป์ระกอบมีค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟ่าของครอนบาคมากกวา่ 0.9 ถือวา่แบบสอบถามมีเกณฑค์วามเช่ือมัน่ค่อนขา้งสูงโดยมี
รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่3.1 ค่าความเช่ือมัน่ในแต่ละองคป์ระกอบของมาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรม 

องคป์ระกอบ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค 

คุณลกัษณะตราสินคา้ (Brand Attribute) 
องคป์ระกอบดา้นคุณประโยชน์ (Benefits) 
ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ (Attitude) 

0.97 
0.97 
0.96 
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ขั้นตอนที ่8 เกบ็ข้อมูลจริงกับนักท่องเทีย่ว 314 คน 
น าแบบสอบถามท่ีผา่นขั้นตอนการทดลองใช ้(Try out) (ขั้นตอนท่ี 5, 6 

และ 7) แลว้ไปเก็บขอ้มูลจริงโดยจดัท ามาตรวดั 2 รูปแบบ เก็บแบบสอบถามอยา่งละ 400 ชุดแต่ได้
กลบัคืนมา 628 ชุดคือ 314 คนดงัต่อไปน้ี 

1) มาตรวัดแบบไลเคิร์ท (Likert’s Scale) เกณฑ์มาตราส่วน 
(Interval Scale) ประมาณค่า 7 ระดบั เกณฑ์ในการวดัค่าตวัแปรคือ 7 หมายถึงเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 6 
หมายถึงเห็นดว้ย 5 หมายถึงค่อนขา้งเห็นดว้ย 4 หมายถึงไม่แน่ใจ 3 หมายถึงค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 2 
หมายถึงไม่เห็นดว้ย และ 1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2) มาตรวัดค าคุณศัพท์ที่แตกต่าง (Semantic Differential Scale) 
ดว้ยการก าหนดค าขอ้ความ หรือวลี มาให้ตอบด้วยการประเมินจาก 7 ช่วง ตามความหมายของ
ค าคุณศพัทต์รงกนัขา้มซ่ึงมาตรวดัน้ีจะประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีเป็นค าศพัทท่ี์มีความหมายตรงกนั
ขา้มเป็นคู่ๆ ในแต่ละเร่ืองท่ีจะวดัซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้นของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

การท ามาตรวดั 2 รูปแบบนั้น เพื่อการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง
(Construct Validity) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เมตริกซ์หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-
Multimethod Matrix: MTMM) ในขั้นตอนสุดทา้ยโดยจะอธิบายรายละเอียดในบทท่ี 4 

ในขั้นตอนการเก็บแบบสอบถามจะมีการอธิบายลกัษณะของโรงแรมในแต่ละ
ระดบัตามสมาคมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยให้นกัท่องเท่ียวรับทราบ พร้อมยกตวัอย่างโลโก้
ของโรงแรมแต่ละระดบัประกอบ ดงัต่อไปน้ี 

โรงแรมระดับ 3ดาว ยกตวัอย่างเช่น โรงแรมเบสเวสเทริน, โรงแรมไอบิส , 
โรงแรมออลซีซัน่, โรงแรมสวสัดี, โรงแรมบีทู, โรงแรมเชียงใหม่ภูค  า, บูติคโอเตล็ต่างๆ เป็นตน้ 

โรงแรมระดบั 4ดาว ยกตวัอย่างเช่น โรงแรมโนโวเทล, โรงแรมเมอร์เคียว, โรง
แรมอิมพีเรียล, โรงแรมเซ็นทรารา, โรงแรมฮอลิเดยอิ์นท์, โรงแรมอมารี, โรงแรมรอยลัปรินซ์เซส 
เป็นตน้ 

โรงแรมระดบั 5ดาว ยกตวัอย่างเช่น โรงแรมฮิลตนั, โรงแรมเชอราตนั, โรงแรม
โฟร์ซีซัน่, โรงแรมโอเรียลเตล็, โรงแรมแชงกรีล่า, โรงแรมไฮแอท, โรงแรมโซฟิเทล, โรงแรมดุสิต
ธานี, โรงแรมเลอร์เมอริเดียน เป็นตน้ 

ขั้นตอนที่ 9 ทดสอบความเที่ยงตรงตามตัวประกอบ (Factorial Validity) 
ของมาตรวดัคร้ังสุดท้าย 

โดยน าขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากนกัท่องเท่ียวจ านวน 150 คนโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจยั (Factor Analysis) เช่นเดียวกบัขั้นตอนการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) กบักลุ่ม
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นกัเรียนนกัศึกษา โดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มนักท่องเท่ียว 3 กลุ่มไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมาพกั
โรงแรมระดบั 5 ดาว, 4 ดาว และ 3 ดาว ซ่ึงการวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ีเพื่อคน้หาวา่องคป์ระกอบของ
มาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรมในประชากรแต่ละกลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนัหรือไม่ หาก
ในประชากรแต่ละกลุ่มมีองคป์ระกอบไม่แตกต่างกนั แสดงวา่มาตรวดัน้ีสามารถใช้ไดก้บัทุกกลุ่ม
ประชากร หรือมีความกวา้งขวาง (generalize) ใชไ้ดก้บัทุกโรงแรม 

การใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มขอ้ค าถามยอ่ยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั โดยพิจารณาตามเกณฑแ์ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

9.1 ใชว้ธีิองคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis :PCA) และ
วธีิหมุนแกนองคป์ระกอบ (Factor Rotation) ใชว้ธีิหมุนแกนมุมฉากแบบวาริแมกซ์ (Varimax) 
(Hair et al., 1992) 

9.2 การตดัสินความเหมาะสมในการวเิคราะห์ปัจจยัเพื่อวดัความเหมาะสม
ของขอ้มูลตวัอยา่งท่ีจะน ามาวเิคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัโดยเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินพิจารณา
จากค่าวดัความเพียงพอของการสุ่ม (Kaiser-Meyer-Olkin :KMO) ถา้ค่า KMO มีค่านอ้ย   (มีค่าเขา้
ใกลศู้นย)์ แสดงวา่เทคนิค การวเิคราะห์ปัจจยัไม่เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไป โดยค่าKMO
ตอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.6-1 (Tabachnick and  Fidell,1996) 

9.3 ก าหนดจ านวนของปัจจยัโดยเลือกค่า Eigen Value มากกวา่ 1 เป็น
เกณฑใ์นการวเิคราะห์ปัจจยั (Hair et al., 1998) ประกอบกบัการพิจารณาสกรีพล็อต (scree plot) 

9.4 การพิจารณาวา่ค าถามขอ้นั้นอยูใ่นปัจจยัใด พิจารณาจากค่าน ้าหนกัตวั
ประกอบ (Factor Loading) โดยถา้ค่าน ้าหนกัปัจจยัของขอ้ค าถามนั้นมีค่ามาก (เขา้ใกล ้+1 หรือ -1) 
ในปัจจยัใด และมีค่าน ้าหนกัตวัประกอบต ่า (เขา้ใกลศู้นย)์ ในปัจจยัอ่ืน จะจดัขอ้ค าถามนั้นใหอ้ยูใ่น
ปัจจยัท่ีมีค่าน ้าหนกัตวัประกอบสูง โดยค่าน ้าหนกัตวัประกอบของแต่ละปัจจยัท่ีพิจารณาจะตอ้งมีค่า
มากกวา่ 0.32 และมีค่าแตกต่างกนักบัค่าน ้าหนกัตวัประกอบของปัจจยัอ่ืนมากกวา่ 0.2 (Tabachnick 
and  Fidell,1996) ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดผลการวเิคราะห์ปัจจยัในบทท่ี 4 

ขั้นตอนที ่10 ทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของมาตรวดัคร้ัง
สุดท้าย 

ภายหลงัจากการวเิคราะห์ปัจจยัแลว้ ขอ้ค าถามจะมีจ านวนนอ้ยลงตาม
จ านวนปัจจยัท่ีวเิคราะห์ไดจ้ะสร้างเป็นมาตรวดัท่ีไดรั้บการปรับลดทอน (Refine Scale) จากนั้นจึง
ค านวณค่าความเช่ือมัน่ (Realiability) ของมาตรวดัท่ีไดรั้บการปรับลดทอนน้ีดว้ยวธีิความ
สอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) ขององคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้แต่ละดา้นโดยหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าขององคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้แต่ละดา้น มีเกณฑค์่าสัมประสิทธ์ิ
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แอลฟ่าแต่ละขอ้เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.6 (Robinson et al, 1991)ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดผลการ
ทดสอบค่าความเช่ือมัน่ในบทท่ี 4 

ขั้นตอนที ่11 ทดสอบความเทีย่งตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 
โดยเมตริกซ์หลายคุณลกัษณะหลายวธีิ (Multitrait-Multimethod Matrix : 

MTMM) (Campbell & Fiske, 1959) ขั้นตอนน้ีกระท าโดยน ามาตรวดัทั้ง 2 รูปแบบดงักล่าวขา้งตน้
มาหาค่าเฉล่ียในแต่ละองคป์ระกอบและวเิคราะห์เมตริกซ์หลายคุณลกัษณะหลายวธีิ (Multitrait-
Multimethod Matrix : MTMM) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การวดัความเท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) พิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการวดัขององคป์ระกอบท่ีเหมือนกนัแต่วธีิการท่ีแตกต่างกนั 
(Monotrait-Heteromethod) ไดไ้ดอะกอนอลท่ีแสดงความเท่ียงตรง (The Validity Diagonals) (เส้น
ทแยงมุมท่ีอยูร่ะหวา่งสามเหล่ียมเส้นประทั้งสองในแผนภาพท่ี 3.2) หากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ทุกค่าท่ีอยูใ่นไดอะกอนอลท่ีแสดงความเท่ียงตรง (The Validity Diagonals) มีค่าสูงกวา่ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นสามเหล่ียมท่ีแสดงองคป์ระกอบต่างกนัแต่วธีิการเดียวกนั (The 
Heterotrait-Monomethod Triangles) (สามเหล่ียมเส้นทึบในแผนภาพท่ี 3.2) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ แสดงวา่มาตรวดัทั้ง 2 ชุดมีความเท่ียงตรงเชิงเหมือนเพราะแสดงวา่แมว้า่จะใชว้ธีิการวดั
แตกต่างกนัแต่องคป์ระกอบเดียวกนั ผูต้อบแบบสอบถามก็ควรตอบไปในทิศทางเดียวกนั 

การวดัความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) พิจารณาใน
สามเหล่ียมท่ีแสดงองคป์ระกอบต่างกนัแต่วธีิการเดียวกนั (The Heterotrait-Monomethod 
Triangles) (สามเหล่ียมเส้นทึบในแผนภาพท่ี 3.2) หากทุกค่ามีค่าต ่ากวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ท่ีอยูใ่นไดอะกอนอลท่ีแสดงความเท่ียงตรง (The Validity Diagonals) (เส้นทแยงมุมท่ีอยูร่ะหวา่ง
สามเหล่ียมเส้นประทั้งสองในแผนภาพท่ี 3.2)แสดงวา่มาตรวดัทั้ง 2 ชุดมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
เพราะไม่วา่จะวดัดว้ยวธีิการเดียวกนัแต่หากองคป์ระกอบต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามก็จะไม่ตอบ
ไปในทิศทางเดียวกนั จากนั้นพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นสามเหล่ียมองคป์ระกอบ
ต่างกนัและมีวธีิการวดัท่ีต่างกนั (The Heterotrait-Heteromethod Triangles) (สามเหล่ียมเส้นประทั้ง
สองในแผนภาพท่ี 3.2)ทุกค่าควรมีค่าต ่าท่ีสุดในเมตริกซ์เพราะทั้งองคป์ระกอบและวธีิการวดัไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนัเลย หากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นสามเหล่ียมองคป์ระกอบต่างกนัและมี
วธีิการวดัท่ีต่างกนัมีค่าต ่าท่ีสุดในเมตริกซ์แสดงวา่มาตรวดัทั้ง 2 ชุดมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก โดย
ผลการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงตามโครงสร้างนั้น ผูว้จิยัจะอธิบายในบทท่ี 4  
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VD1 

แผนภาพที ่3.2 แสดงโครงร่างการวเิคราะห์เมตริกซ์หลายคุณลกัษณะหลายวธีิ (Multitrait-
Multimethod Matrix : MTMM) ของมาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรม 

    Semantic differential scale  Likert Scale 
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Brand Attribute 
 

HH1 HH2 HH3 

 

   Benefit  
& Brand Value HH7 VD2 HH 4 HH5 HM7 

   
Attitude HH8 HH9 VD3 HH 6 HM8 HM9 

  
X HH10 HH11 HH 12 VD4 HM10 HM11 HM12   

หมายเหตุ: X  คือ องคป์ระกอบใหม่  
 VD  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นไดอะกอนอลองคป์ระกอบเดียวกนั
แต่วธีิการต่างกนั (The Validity Diagonal) 

 HM คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นสามเหล่ียมท่ีแสดงองคป์ระกอบ
ต่างกนัแต่วธีิการเดียวกนั (The Heterotrait-Monomethod Triangles) 

 HH คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นสามเหล่ียมองคป์ระกอบต่างกนัและ
มีวธีิการวดัท่ีต่างกนั (The Heterotrait-Heteromethod Triangles) 
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ตารางที ่3.2 สรุปขั้นตอนในการพฒันามาตรวดัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรม พร้อมทั้งระบุ
ผลลพัธ์ท่ีไดแ้ละการน าผลลพัธ์ไปใชใ้นแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลลพัธ์ท่ีได ้(output) การน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใช ้

1 

ศึกษาความหมายและก าหนดขอบเขต
ขององคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ โดยรวบรวมและสรุป
องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้จากนกัการตลาดท่ีส าคญั 

พบวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบตรา
สินคา้ (Brand Attribute) 2) 
คุณประโยชน์ (Benefit) 3) 
ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ 
(Attitude) 

พฒันาแต่ละองคป์ระกอบ
เป็นขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการ
สนทนากลุ่ม 

2 

ศึกษาความหมายของมาตรวดั ศึกษา
รายการในมาตรวดัภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ (Brand Image Scale Items) 
และศึกษาขั้นตอนในการพฒันามาตร
วดัจากนกัวจิยัหลายๆท่าน  

พบวา่การพฒันามาตรวดัจาก
นกัวจิยัหลายๆท่านไดพ้ฒันามา
จากขั้นตอนในการพฒันามาตร
วดั 8 ขั้นตอนของ Cherchill 
(1979) และไดท้ราบวา่
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ
โรงแรมบริการมีรายการ (items) 
อะไรบา้ง 

ออกแบบขั้นตอนการ
พฒันามาตรวดั
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ
โรงแรมและน ารายการ 
(items) ของภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ของธุรกิจ
บริการมาประยกุตใ์ชเ้ป็น
ค าถามท่ีใชใ้นการสนทนา
กลุ่ม 

3 

ท าการวจิยัเชิงคุณภาพโดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) และ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
จดัท าแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้
ค าถาม 3 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนที ่1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลทัว่ไป ส่วนที ่2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ
โรงแรมแยกตามแต่ละองคป์ระกอบ 
และ ส่วนที ่3แบบสอบถามเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของโรงแรม
โดยรวมและใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
ระบุขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อ
การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

แนวทางขอ้ค าถามในมาตรวดั
และแนวทางในการจดัหมวดหมู่
ขอ้ค าถาม ไดแ้บบสอบถามเป็น
มาตรวดัเบ้ืองตน้ (Initial Scale) 
เป็นมาตรวดัแบบลิเคอร์ทเสกล 

ขอ้มูลจากสนทนากลุ่ม
และการทบทวน
วรรณกรรมท าใหส้ามารถ
ร่างค าถามของมาตรวดั
ภายใตแ้ต่ละองคป์ระกอบ
ได ้เพื่อจดัท ามาตรวดั
เบ้ืองตน้ (Initial Scale) 
ซ่ึงจะน ามาทดสอบความ
เท่ียง (Validity) และความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ใน
ขั้นตอนต่อไป 



ตารางที ่3.2 (ต่อ)  
 ขั้นตอน กระบวนการ ผลลพัธ์ท่ีได ้(output) การน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใช ้

4 

วดัความเท่ียงตรงทางเน้ือหาเชิงพินิจ 
(Face Validity) โดยน ามาตรวดั
เบ้ืองตน้ (Initial Scale)ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน5คนพิจารณาวา่ขอ้
ค าถามใดควรจะอยูใ่นมาตรวดัและขอ้
ค าถามใดไม่ควรอยูใ่นมาตรวดัและให้
ผูเ้ช่ียวชาญจดักลุ่มวา่ขอ้ค าถามแต่ละ
ขอ้นั้นควรอยูใ่นองคป์ระกอบใด 

ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity)  
มากข้ึน 

น ามาตรวดัท่ีไดใ้น
ขั้นตอนน้ีไปผา่น
กระบวนการในการ
พฒันามาตรวดัขั้นตอน
ต่อไป 

5 

น าแบบสอบถามภาพลกัษณ์ตราสินคา้
ของโรงแรมท่ีผา่นขั้นตอนการตดั
ลดทอนและการจดัหมวดหมู่แลว้ ไป
ทดลองใช(้Try out) กบันกัเรียนหรือ
นกัศึกษา จ านวน 90 คน แบ่งเป็น
ผูต้อบแบบสอบถามระดบั 5 ดาว
จ านวน 30 คน ระดบั 4 ดาวจ านวน 30 
คน และระดบั 3 ดาวจ านวน 30 คน 

ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความ
เท่ียงตรงภายใน (Internal 
Validity)  

น ามาตรวดัท่ีไดใ้น
ขั้นตอนน้ีไปผา่น
กระบวนการในการ
พฒันามาตรวดัขั้นตอน
ต่อไป 

6 

ทดสอบความเท่ียงตรงตามตวัประกอบ 
(Factorial Validity) โดยน าขอ้มูลท่ีเก็บ
ไดจ้ากกลุ่มนกัเรียนหรือนกัศึกษา
จ านวน 90 คนมาวเิคราะห์ปัจจยั 
(Factor Analysis) แยกเป็นแต่ละกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว 3 กลุ่มไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว
กลุ่มท่ีมาพกัโรงแรมระดบั 5 ดาว, 4 
ดาว และ 3 ดาว 

ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความ
เท่ียงตรงตามตวัประกอบ 
(Factorial Validity)หากใน
ประชากรแต่ละกลุ่มมี
องคป์ระกอบไม่แตกต่างกนั 
แสดงวา่มาตรวดัน้ีสามารถใชไ้ด้
กบัทุกกลุ่มประชากร หรือมี
ความกวา้งขวางใชไ้ดก้บัทุก
โรงแรมและอาจได้
องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ใหม่ในขั้นตอนน้ี 

น ามาตรวดัท่ีไดใ้น
ขั้นตอนน้ีไปผา่น
กระบวนการในการ
พฒันามาตรวดัขั้นตอน
ต่อไป 

7 

ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ของมาตรวดั
ดว้ยวธีิการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค ค่าตั้งแต่ 0.6 เป็นตน้ไป 
ใหเ้ป็นระดบัท่ียอมรับได ้

ไดม้าตรวดัท่ีผา่นการตรวจสอบ
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

น ามาตรวดัท่ีไดใ้น
ขั้นตอนน้ีไปผา่น
กระบวนการในขั้นตอน
ต่อไป 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ)   

ขั้นตอน กระบวนการ ผลลพัธ์ท่ีได ้(output) การน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใช ้

8 

จดัท ามาตรวดั 2 รูปแบบคือแบบ
ลิเคอร์ทเสกลและมาตรวดัค าคุณศพัทท่ี์
แตกต่างอยา่งละ 400 ชุด(ให ้1 คนท า
แบบสอบถาม 2 ชุด) เพ่ือเก็บขอ้มูลจริง 

ไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึง
เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเคยพกั
โรงแรมทั้งระดบั 5 ดาว 4 ดาว 
และ 3 ดาวจากมาตรวดัแบบ
ลิเคอร์ทเสกลมาตรวดั
ค าคุณศพัทท่ี์แตกต่าง314ชุด 

น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปผา่น
การวจิยัเชิงปริมาณโดย
การวเิคราะห์ปัจจยัต่อไป 

9 

ทดสอบความเท่ียงตรงตามตวัประกอบ 
(Factorial Validity) โดยใชเ้ทคนิคการ
วเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) แยก
เป็นแต่ละกลุ่มนกัท่องเท่ียว 3 กลุ่ม
ไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมาพกัโรงแรม
ระดบั 5 ดาว, 4 ดาว และ 3 ดาวหากใน
ประชากรแต่ละกลุ่มมีองคป์ระกอบไม่
แตกต่างกนัแสดงวา่มาตรวดัน้ีสามารถ
ใชไ้ดก้บัทุกกลุ่มประชากร หรือมีความ
กวา้งขวาง (generalize) ใชไ้ดก้บัทุก
โรงแรม 

ไดม้าตรวดัท่ีผา่นขั้นตอนการท า
มาตรวดัใหบ้ริสุทธ์ (Purify 
measure) คือไดจ้ดักลุ่มและ
ลดทอนขอ้ค าถามเป็นคร้ัง
สุดทา้ย 

น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปผา่น
การทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่ของมาตรวดัเป็น
คร้ังสุดทา้ย 

10 

ค านวณค่าความเช่ือมัน่ของมาตรวดัท่ี
ไดรั้บการปรับลดทอนน้ีดว้ยวธีิหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าขององคป์ระกอบ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้แต่ละดา้น มี
เกณฑค์่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าแต่ละขอ้
เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.6 

ไดม้าตรวดัท่ีผา่นการตรวจสอบ
ค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability)และมีความ
สอดคลอ้งภายใน (Internal 
Consistency) ขององคป์ระกอบ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้แต่ละดา้น 

น ามาตรวดัท่ีไดใ้น
ขั้นตอนน้ีไปผา่น
กระบวนการในการ
พฒันามาตรวดัขั้นตอน
สุดทา้ย 

11 

วเิคราะห์เมตริกซ์หลายองคป์ระกอบ
หลายวธีิ (Multitrait-Multimethod 
Matrix : MTMM) โดยหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson’s 
Product Moment Correlation) ระหวา่ง
มาตรวดัแบบไลเคิร์ท (Likert Scale) 
กบัมาตรวดัค าคุณศพัทท่ี์แตกต่าง 
(Semantic Differential Scale) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 

ไดม้าตรวดัท่ีมีความเท่ียงตรง
ตามโครงสร้าง(Construct 
Validity) ทั้งความเท่ียงตรงเชิง
เหมือน (Convergent Validity) 
และความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
(Discriminant Validity) 

ไดม้าตรวดัภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ของโรงแรมท่ี
สมบูรณ์ 



72 

 

 


