บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ของนักท่องเที่ยว” เป็ นการวิจยั ที่ใช้ วิธีวิทยาการวิจยั แบบผสม (Mixed Methodology) ทังเชิ
้ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ ศกึ ษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้ รอบด้ านและครบถ้ วน
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลในการ
อธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคือ จังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง ด้ วยการใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือหลักในการรวบรวมแบบเก็บข้ อมูลครัง้ เดียว (One-Shot Case Study) แล้ วนํามา
วิเคราะห์ทางสถิติ ส่วนระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ การสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) ในการรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นองค์ความรู้ที่มีอยูภ่ ายในบุคคล (Tacit
Knowledge) จากผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทังสองแห่
้
ง นําข้ อมูลมาวิเคราะห์เนื ้อหาให้
ได้ บทสรุ ป เพื่ อใช้ อภิ ปรายผลการวิจัยร่ วมกับข้ อมูลเชิ งปริ มาณในด้ านภาพลักษณ์ ข องแหล่ง
ท่องเที่ยวคือจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทังสองแห่
้
งในอนาคต และเป็ นการผสมผสานแนวทางการศึกษาที่นํามาซึง่ การได้ ข้อมูล
รอบด้ านที่สมบูรณ์มากขึ ้น ช่วยให้ การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั เรื่ องนี ้ลุม่ ลึกขึ ้นด้ วย

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรเป้าหมาย
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ของนักท่องเที่ยว” ประชากรที่ศกึ ษาเป็ นประชากรที่ทราบจํานวนแน่นอน (Finite Population) คือ
กลุม่ นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึงพ.ศ. 2551 จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามายังจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาแสดงดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 3.1 จํานวนนักท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ าง พ.ศ. 2547-2551
นักท่ องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
รวมทังหมด
้

2547
2,101,099
1,797,444
3,898,543

2548
1,922,042
1,786,753
3,708,795

2549
2,529,420
1,876,300
4,405,720

2550
1,685,410
1,134,625
2,820,035

25511
305,419
52,565
284,049

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550
1
ข้ อมูล พ.ศ. 2551 เป็ นข้ อมูลเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้ าพักในที่พกั ประเภทต่าง ๆ (สํานักงานพัฒนา
การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2552)

ตารางที่ 3.2 จํานวนนักท่ องเที่ยวเมืองหลวงพระบางระหว่ าง พ.ศ. 2547-2551
นักท่ องเที่ยว
ชาวลาว

2547
90,593

2548
128,381

2549
123,451

2550
124,826

25511
137,261

ชาวต่างประเทศ
รวมทังหมด
้

105,513
196,106

133,569
261,950

151,703
275,154

186,819
311,645

175,918
313,179

ที่มา: องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติหลวงพระบาง, 2550
1

ข้ อมูล พ.ศ. 2551 มาจากประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเที่ยวเมืองหลวงพระบางระหว่าง พ.ศ.
2540-2550

ตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 แสดงให้ เห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาว
้
ต่างประเทศที่เดินทางเข้ ามายังจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางระหว่าง พ.ศ. 2547-2551
มีทงหมด
ั้
1,358,034 คน ดังนันขนาดประชากรในงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีจํานวน 1,358,034 คน
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในงานวิจ ัย เรื่ องนี ค้ ือนักท่องเที่ยวที่เ ดิน ทางมาจัง หวัดเชียงใหม่และเมือ ง
หลวงพระบางดังแสดงในตารางข้ างต้ น นําจํานวนนักท่องเที่ยวทังหมดมาหาขนาดของกลุ
้
่มตัวอย่าง
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
คือ 400 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องแจกแบบสอบถามสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้จึงมีจํานวน 400
ชุด แสดงผลการคํานวณดังต่อไปนี ้
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1. เลือกขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยกําหนดให้ ความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับ 0.95 กล่าวคือ
ยอมให้ มีโอกาสผิด 5 ครัง้ ใน 100 ครัง้
2. คํานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามสูตรของยามาเน (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สทุ ธิ์,
2538, น. 68) ดังนี ้
ให้
n =
N
1+ N (e) 2
เมื่อ
e =
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
N =
ขนาดของประชากร
n =
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ดังนัน้
n =
1,358,034
1+ 1,358,034 (0.05)2
=
1,358,034
3,396.085
=
399.88
3. ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างคือ 400 คน
เทคนิคการสุ่มตัวอย่ าง
เนื่องจากการวิจยั นี ้ มุง่ ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบนั ของแหล่งท่องเที่ยวทังสองแห่
้
ง
กลุม่ ตัวอย่างต้ องเคยไปแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่ง การสุม่ ตัวอย่างจึงใช้ การสุม่ แบบไม่เท่าเทียม
(Non Probability Sampling) ด้ วยการสุม่ แบบมีจดุ มุง่ หมาย (Purposive Sampling) เพื่อให้ ได้
กลุม่ ตัวอย่างที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คุณสมบัตดิ งั กล่าวคือ
1. เป็ นนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางเข้ าไปทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
2. ระยะเวลาที่นกั ท่องเที่ยวเคยไปจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางไม่เกิน 5 ปี
กล่าวคืออยูใ่ นช่วง พ.ศ. 2547-2551 เพื่อไม่ให้ ชว่ งเวลาที่นกั ท่องเที่ยวเคยเข้ าไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ทังสองแห่
้
งย้ อนหลังนานเกินไป ซึง่ อาจส่งผลต่อความคิดเห็นและความทรงจําที่มีตอ่ ภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวได้
3. ระยะเวลาที่นกั ท่องเที่ยวพักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางไม่เกิน 30 วัน
4. เป็ นนักท่องเที่ยวที่สามารถสื่อสารด้ วยภาษาไทย ภาษาลาว หรื อภาษาอังกฤษได้
5. เป็ นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
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นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ยังใช้ การสุม่ ตัวอย่างด้ วยการสุม่ ตามสัดส่วน (Quota Sampling)
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวลาว ในฐานะที่เป็ นเจ้ าของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กําหนดชาติละ 50 คน ร่วมกับนักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ ที่มี
คุณสมบัตติ รงตามที่กําหนดจํานวน 300 คน รวมขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 คน
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างด้ วยแบบสอบถาม ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สถานที่พกั ต่าง ๆ ในเมืองหลวงพระบาง ได้ แก่ โรงแรม Ancient
Luang Pra Bang และเครื อข่าย เกสต์เฮ้ าส์เฮือนเงินสว่างและเครื อข่าย บ้ านพักเฮือนจันทร์ เพียง
และเครื อข่าย ร้ านอาหารตําหนักลาว ร้ านอาหารอินโดชัยน่า สปิ ริท บริ ษัทจัดการท่องเที่ยวของ
ไทย ได้ แก่ บริ ษัท ECC ทัวร์ บริ ษัทแอนนี่ ทัวร์ และบริ ษัท Siam Happyness ทัวร์ ช่วงเวลาในการ
เก็บข้ อมูลนักท่องเที่ยวคือระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551
2. แหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ รวบรวมจากห้ องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หอสมุด
แห่งชาติ วารสารทางวิชาการ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ และงานเขียนของนักวิชาการไทยและต่าง
ประเทศรู ปแบบต่าง ๆ เช่น งานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความ เป็ นต้ น ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั เรื่ องนี ้
แหล่งข้ อมูลประเภทนี ้ประกอบด้ วย
2.1 แหล่งข้ อมูลที่เป็ นเอกสาร ประกอบด้ วยเอกสารรู ปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การวิจยั เช่น บทความวิชาการทางการท่องเที่ยวและการสื่อสารภาพลักษณ์ งานวิจยั วิทยานิพนธ์
ปริ ญญานิพนธ์ บทสัมภาษณ์ ข่าว เป็ นต้ น เพื่อรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริ บทของแหล่ง
ท่องเ ที่ ยว คุณลักษณะและความเป็ นมา บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวซึง่ จะช่วยสร้ างความรู้
ความเข้ าใจความเป็ นมาของแหล่งท่องเที่ยวและการสร้ างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมทัง้
เอกสารที่ใช้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โฆษณาแหล่งท่องเที่ยวทังสองแห่
้
ง เช่น แผนที่ หนังสือนํา
เที่ยว คูม่ ือนําเที่ยว นิตยสารท่องเที่ยว โปสเตอร์ เป็ นต้ น
2.2 แหล่งข้ อมูลจากเว็บไซต์ ทังข่
้ าว บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ เรื่ องเล่า สารคดี
งานวิจยั ต่าง ๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั เรื่ องนี ้
ผู้วิจยั ค้ นหาทางอินเทอร์ เน็ต เข้ าไปใช้ บริ การค้ นหาข้ อมูลของเว็บไซต์ตา่ ง ๆ เช่น Google.com,
mathichon.com, proquest.umi.com, ERIC, Sage Publication ผู้จดั การดอทคอม การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สถานทูตสปป.ลาว องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28

28
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์ข้อมูล
ลาว ศูนย์ข้อมูลอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขง เป็ นต้ น
เครื่องมือและการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ใช้ การสํารวจแบบวัดตัวแปรครัง้ เดียว (One-Shot Case Study) ลักษณะของคําถามแบ่งเป็ นคําถาม
ปลายปิ ด (Close-Ended Questions) แบบมีตวั เลือกให้ เลือกตอบ แบบที่มีคําตอบในลักษณะ
มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert Scale) และแบบจัดอันดับ 1-3 ร่วมกับคําถามปลายเปิ ด (OpenEnded Questions) ให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเติมข้ อความตามความเป็ นจริ ง ดังแสดงในภาคผนวก
การสร้ างแบบสอบถาม
ผู้วิจยั ดําเนินการสร้ างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลจากเอกสารต่าง ๆ หนังสือ ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ใช้ เป็ นแนวทางใน
การสร้ างคําถาม และสกัดตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ศึกษาและสอดคล้ องกับทฤษฎี ที่ใช้ เป็ น
กรอบในการวิจยั
2. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ผู้วิจยั กําหนดประเด็นหลัก 5 ประเด็นคือ
2.1 ข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วยคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
และที่อยู่ เพื่อนํามาอธิบายคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว
2.2 ข้ อมูลการเดินทาง ประกอบด้ วยคําถามเกี่ยวกับจํานวนครัง้ ที่มาท่องเที่ยว การ
กลับมาเที่ยวซํ ้า เหตุผลที่กลับมาหรื อไม่กลับมาท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่มาท่องเที่ยว จํานวนวันที่มา
พัก จุดประสงค์ในการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง และสิ่งจูงใจให้ เดินทาง เพื่อนํามาอธิบาย
ประกอบการรับรู้ภาพลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว และคําถามเรื่ องปี พ.ศ. ที่
เดินทางมา เพื่อใช้ ตรวจสอบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั นัน่ คือ
การเข้ าไปท่องเที่ยวที่จงั หวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กําหนดไว้
2.3 กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว ประกอบด้ วยคําถามเกี่ยวกับลักษณะการทํากิจกรรม
และประเภทกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวเลือกทําขณะมาท่องเที่ยว เพื่อนํามาอธิบายประกอบการรับรู้
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของกลุม่ ตัวอย่าง
2.4 การรับรู้ สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้ วยคําถามเกี่ยวกับประเภท
ของสารสนเทศ ได้ แก่ สารสนเทศการท่องเที่ยวที่รับรู้เป็ นประจํา สารสนเทศที่สง่ ผลให้ นกั ท่องเที่ยว
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ยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว ช่องทางการสื่อสารที่นกั ท่องเที่ยวใช้ ตดั สินใจเดินทางท่องเที่ยว และ
แหล่งสารที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับรู้สารสนเทศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
เพื่อวิเคราะห์วา่ แหล่งสาร ช่องทางการสื่อสาร และสารสนเทศเรื่ องใดที่มีความสําคัญต่อการรับรู้
ของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ นํามาวิเคราะห์และอธิบายประกอบการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว
2.5 การรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ประกอบด้ วย
คําถามที่ให้ นกั ท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหรื อบริ การของ
โครงสร้ างพื ้นฐานและสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งจํานวน 12 ข้ อ คือ โครงสร้ าง
พื ้นฐานในการอํานวยความสะดวกให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าถึงและติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวได้ ได้ แก่
ระบบการคมนาคม การเดินทาง และระบบการสื่อสาร ส่วนสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่
สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม อัธยาศัยของคนท้ องถิ่น อาหาร สินค้ า ของที่ระลึก สิ่งดึงดูดใจทาง
ธรรมชาติ แหล่งบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี ที่พกั ความปลอดภัย สภาพแวดล้ อม ความ
สะอาด และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเผยแพร่ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจเหล่านี ้
จะช่วยสะท้ อนความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวมีตอ่ แหล่งท่องเที่ยว และสรุปด้ วย
คําถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางที่นกั ท่องเที่ยวนึกถึง เพื่อ
นํามาสรุป และอธิบายภาพลักษณ์โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวในการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไป
ทัง้ 2 แห่งว่าเป็ นอย่างไร ผลที่ได้ จะนําไปเปรี ยบเทียบกับภาพลักษณ์โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยว
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่ง
3. สร้ างแบบสอบถามจากประเด็นหลักและคําถามในข้ อ 2 ดังกล่าวข้ างต้ น แบบสอบถาม
แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 4 ส่วนคือ
3.1 ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วย 6 ข้ อคําถาม เป็ นคําถามปลายปิ ด
แบบใช้ ตวั เลือกให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกตอบเกี่ยวกับข้ อมูลเบื ้องต้ นของนักท่องเที่ยวคือ เพศแบ่งเป็ น
เพศชายและหญิง อายุแบ่งเป็ นช่วง การศึกษาแบ่งตามระดับการศึกษา อาชีพแบ่งเป็ นกลุม่ อาชีพ
และคําถามปลายเปิ ดให้ เติมคําเกี่ยวกับรายได้ และที่อยูใ่ ห้ ตอบตามความเป็ นจริ ง
3.2 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับสารสนเทศการท่องเที่ยวของเมือง
หลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนําไปสูก่ ารประกอบสร้ างขึ ้นเป็ นภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ในการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ซึง่ มีกลุม่ ข้ อมูลหลัก 3 กลุม่ คือ ข้ อมูลการเดินทาง ข้ อมูลกิจกรรม
ระหว่างการท่องเที่ยว และข้ อมูลการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่ง ประกอบ
ด้ วย 13 ข้ อคําถาม ทัง้ 2 ส่วนนี ้เป็ นคําถามแบบเดียวกัน ผู้วิจยั ใช้ คําถามปลายปิ ดแบบใช้ ตวั เลือกซึง่
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กําหนดไว้ แล้ วร่วมกับตัวเลือกที่ให้ จดั อันดับ (Rank) และคําถามปลายเปิ ดให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม
เติมคํา ข้ อความ หรื อประโยคแสดงความรู้สึกและความเห็น เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นจริงโดยไม่มีการ
กําหนดกรอบไว้ ให้ ก่อน ดังนี ้
3.2.1 คําถามปลายปิ ด
1) การถามช่วงเวลาที่เดินทางมาเที่ยว แบ่งเป็ น 3 ช่วงตามช่วงของ
เดือนที่มีการท่องเที่ยวมากที่สดุ ปานกลาง และน้ อยที่สดุ ซึง่ ได้ ข้อมูลจากการทบทวนงานวิจยั และ
ข้ อมูลการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ สปป. ลาว
ส่วนปี พ.ศ. ที่เดินทาง กําหนดตัวเลือกภายใต้ กรอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ว่าเป็ นภาพลักษณ์
ปั จจุบนั ของแหล่งท่องเที่ยว ปี ที่เดินทางจึงไม่เกิน 5 ปี
2) ลักษณะการเดินทาง แบ่งเป็ นการเดินทางคนเดียว เดินทางมากับ
เพื่อน เดินทางมากับครอบครัว และเดินทางมากับบริ ษัทนําเที่ยว โดยเว้ นช่องว่างให้ เติมตัวเลข
จํานวนคนที่ร่วมเดินทางมาด้ วย การแบ่งกลุม่ การเดินทางเป็ น 4 กลุม่ ดังกล่าวใช้ เกณฑ์จากข้ อมูล
สถิตนิ กั ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็ นหลักในการแบ่ง
3) จุดประสงค์ในการเดินทาง แบ่งเป็ น 6 ตัวเลือกตามข้ อมูลสถิติ
นักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4) สิ่งจูงใจให้ เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว แบ่งเป็ น 11 ตัวเลือกจาก
การทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีที่นํามาเป็ นกรอบในการศึกษาในเรื่ องสิ่งดึงดูด
ใจของแหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ผู้วิจยั เลือกเฉพาะสิ่งดึงดูดใจที่
เกี่ยวข้ องกับเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่มาเป็ นกรอบให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกตอบ โดย
สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ตัวเลือก เพื่อให้ ได้ คําตอบว่าสิ่งจูงใจเรื่ องใดที่ทําให้ นกั ท่องเที่ยว
เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวมากที่สดุ
5) กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวทําขณะที่ไปท่องเที่ยว ผู้วิจยั ใช้ คําถามปลาย
ปิ ดแบบเป็ นตัวเลือก กําหนดตัวเลือกประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ และลักษณะการทํากิจกรรมของ
นักท่องเที่ยวจากข้ อมูลแผนการตลาด พ.ศ. 2546-2550 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
จากภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์การ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น หนุม่ สาวทัวร์ 333 ทัวร์ เว็บไซต์การท่องเที่ยวของนายรอบรู้ ผู้จดั การดอทคอม
muonglao.com tourlao.com เป็ นต้ น ได้ ตวั เลือกประเภทของกิจกรรมจํานวน 6 ตัวเลือก และ
ลักษณะการทํากิจกรรมจํานวน 5 ตัวเลือก
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6) แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ ไปเที่ยว ผู้วิจยั เลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็ นตัวเลือก
ให้ เลือกตอบจากแหล่งที่ได้ รับความนิยมเดินทางท่องเที่ยว จากการแนะนําในเว็บไซต์ตา่ ง ๆ เช่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ สปป. ลาว การท่องเที่ยวหลวงพระบาง
เว็บไซต์บริ ษัทท่องเที่ยว เช่น หนุม่ สาวทัวร์ เชียงใหม่ทวั ร์ หลวงพระบางทัวร์ เป็ นต้ น นิตยสารการ
ท่องเที่ยว เช่น อ.ส.ท. คูม่ ือนักเดินทาง เส้ นทางท่องเที่ยวไทย Unseen Thailand (ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย) ท่องเมืองลาว (Visiting Muong Lao) จําปา (ขององค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ
สปป. ลาว) แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่แจกให้ นกั ท่องเที่ยว ณ การท่องเ ที่ ยวแห่ง
ประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ องค์การท่องเที่ยวหลวงพระบาง เช่น สวนสัตว์
เชียงใหม่ ศูนย์ฝึกลิงและบันจี ้จัมป์ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ อุทยานแห่งชาติ
ต่าง ๆ นํ ้าตกตาดกวางสี หมูบ่ ้ านผานม เป็ นต้ น นําแหล่งท่องเที่ยวที่สื่อต่าง ๆ เหล่านี ้กล่าวถึงบ่อย ๆ
กําหนดเป็ นกรอบให้ กลุม่ ตัวอย่างได้ เลือกตอบ เมืองหลวงพระบางมีจํานวน 20 ตัวเลือก และ
จังหวัดเชียงใหม่มีจํานวน 24 ตัวเลือก
7) แหล่งสารที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับสารสนเทศการท่องเที่ยวและช่องทาง
การสื่อสารที่นกั ท่องเที่ยวใช้ ตดั สินใจเดินทางท่องเที่ยว ผู้วิจยั กําหนดตัวเลือกจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมของหน่วยงานการท่องเที่ยวของไทยและ สปป. ลาว
ได้ ตวั เลือกจํานวน 10 ตัวเลือก ในส่วนนี ้ให้ กลุม่ ตัวอย่างจัดอันดับจากมากไปน้ อย 3 อันดับ เพื่อ
ตรวจสอบว่าแหล่งสารและช่องทางการสื่อสารใดมีความสําคัญมากที่สดุ
8) สารสนเทศที่รับรู้ บอ่ ย ๆ และสารสนเทศที่สง่ ผลให้ ยกเลิกการเดินทาง
ผู้วิจยั กําหนดตัวเลือกจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา สารสนเทศที่ปรากฏในนิตยสารการท่องเที่ยว เว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์ เอกสารการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวของไทยและสปป.ลาว สารสนเทศที่รับรู้บอ่ ย ๆ ได้ สารสนเทศ
จํานวน 9 เรื่ อง ในส่วนนี ้ให้ กลุม่ ตัวอย่างจัดอันดับจากมากไปน้ อย 3 อันดับ เพื่อตรวจสอบว่า
สารสนเทศเรื่ องใดมี ความสําคัญมากที่ สุด ส่วนสารสนเทศที่ยกเลิกการเดินทางได้ สารสนเทศ
จํานวน 9 เรื่ อง ในส่วนนี ้ให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกตอบเพียงข้ อเดียว เพื่อตรวจสอบว่าสารสนเทศเรื่ อง
ใดมีจํานวนมากที่สดุ
3.2.2 คําถามปลายเปิ ด การถามความถี่ในการเดินทางและประสบการณ์
การเดินทางคือจํานวนครัง้ ที่มาจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง การเคยมาหรื อไม่เคยมา
จํานวนวันที่มาพัก ให้ เติมตัวเลขอย่างอิสระ เหตุผลที่กลับมาหรื อไม่กลับมาเที่ยวซํ ้า เหตุผลที่เลือก
ไปแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เหตุผลที่ชอบแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งที่ไม่ชอบในการเดินทาง ให้ กลุม่
28

28
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ตัวอย่างแสดงความเห็นอย่างอิสระ และคําถามใน ข้ อ 3.2.1 บางข้ อมีตวั เลือกที่เป็ นปลายเปิ ดคือ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)… ไว้ ให้ นกั ท่องเที่ยวที่ต้องการตอบนอกเหนือจากตัวเลือกที่จดั ไว้ ให้ ร่วมอยู่ด้วย
3.3 ส่วนที่ 4 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเที่ยว ใช้ คําถามปลายปิ ดแบบประมาณค่า (Rating) 5 ระดับ ผู้วิจยั กําหนดข้ อคําถามจาก
การทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ที่ผา่ นมาในประเด็นการรับรู้ภาพลักษณ์ของสถานที่ตา่ ง ๆ ร่ วมกับ
ทฤษฎีที่ใช้ เป็ นกรอบในการวิจยั นําตัวแปรที่เกี่ยวข้ องมาสร้ างแบบสอบถามได้ จํานวน 12 ข้ อ และ
คําถามปลายเปิ ดจํานวน 2 ข้ อ เพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
4. นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นแปลเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ เก็บข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างชาว
ต่างประเทศ ต่อจากนันให้
้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบเนื ้อหาและภาษาทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แก้ ไขปรับปรุงตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแนะนําแล้ วทดลองใช้ แบบสอบถามกับกลุม่ นักท่องเที่ยวที่ใกล้ เคียง
กับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 40 ชุด เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย 5 ชุด ชาวลาว 5 ชุด และชาวต่างประเทศ
30 ชุด สถานที่ทดลองเก็บแบบสอบถามคือ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึง่ มีจดุ ผ่านพรมแดน
ไทย-ลาว ที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางผ่านจากจังหวัดเชียงใหม่ไปเชียงรายและเข้ าเมืองหลวงพระบาง
และจังหวัดหนองคายบริ เวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึง่ เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางข้ ามไป
เวียงจันทน์ผา่ นเมืองวังเวียงและเมืองกาสีเข้ าเมืองหลวงพระบางได้ อีกเส้ นทางหนึง่
5. นําแบบสอบถามมาปรับแก้ ไขอีกครัง้ หนึง่ ผู้วิจยั พบว่านักท่องเที่ยวตอบคําถามแต่ละ
ฉบับใช้ เวลานาน 20–40 นาที เนื่องจากมีคําถามปลายเปิ ดให้ ตอบหลายข้ อ รวมทังนั
้ กท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่แสดงท่าทีไม่ชอบการเขียนตอบ ผู้วิจยั จึงปรับปรุงคําถามที่เป็ นปลายเปิ ดให้ เป็ นคําถาม
ปลายปิ ดแบบเลือกตอบเพื่ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ตู อบ ด้ วยการนําคําตอบที่ได้ จากการทดลอง
ใช้ มาจัดกลุม่ เป็ นตัวเลือกสําหรับเลือกตอบ เมื่อปรับแก้ แล้ วคงเหลือคําถามปลายเปิ ดเฉพาะคําถาม
เกี่ยวกับรายได้ ที่อยู่ แหล่งท่องเที่ยวที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ และภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
และภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางที่นกั ท่องเที่ยวนึกถึง ต่อจากนันจึ
้ งนําแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลในสนามวิจยั ต่อไป (ดูตวั อย่างแบบสอบถามในภาคผนวก)
การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่ าเชื่อถือของเครื่ องมือวิจัย
การทดสอบความเที่ยงตรง ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาสาระด้ วยการ
นําแบบสอบถามไปขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ จากนันนํ
้ าแบบสอบถามไปทดสอบความน่าเชื่อถือ
(Reliability) ด้ วยการแจกแบบสอบถามกลุม่ นักท่องเที่ยวที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างมาก
ที่สดุ จํานวน 40 ชุด นําแบบสอบถามมาคํานวณหาค่าความน่าเชื่อถือด้ วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
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แบบอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาช (Lee Joseph Cronbach) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 125-126) ได้ คา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟาเท่ากับ 0.8538
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วยตัวแปรเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่
ปี ก่อนหักภาษี และที่อยูป่ ั จจุบนั
2. ข้ อมูลการเดินทาง ประกอบด้ วยตัวแปรเกี่ยวกับจํานวนครัง้ การเดินทาง การกลับมา
เที่ยวซํ ้า เหตุผลที่กลับมาหรื อไม่กลับมา ปี พ.ศ. ที่เดินทาง ช่วงเวลาที่มาท่องเที่ยว จํานวนวันพัก
จุดประสงค์ในการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง และสิ่งจูงใจให้ เดินทาง
3. กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว ประกอบด้ วยตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะการทํากิจกรรม
และประเภทกิจกรรมที่ทําขณะท่องเที่ยว
4. การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้ วยตัวแปรเกี่ยวกับแหล่ง
สารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร และประเภทของสารสนเทศ
5. การรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ วยตัวแปร
เกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐานและสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
การให้ คา่ นํ ้าหนักและการแปลความหมาย
1. คําถามที่ใช้ การจัดอันดับ
เลือกอันดับ 1 ให้ คา่ นํ ้าหนัก
3
คะแนน
เลือกอันดับ 2 ให้ คา่ นํ ้าหนัก
2
คะแนน
เลือกอันดับ 3 ให้ คา่ นํ ้าหนัก
1
คะแนน
นําคําตอบที่เลือกในอันดับต่าง ๆ มาคํานวณหาคะแนนความสําคัญเพื่อจัดอันดับ
ตามคะแนนความสําคัญ
2. คําถามที่ใช้ การประเมินค่ามาตรวัดแบบลิเคิร์ต กําหนดค่าไว้ ดงั นี ้
มีความคิดเห็นที่ดีมากต่อคุณภาพหรื อบริ การด้ านนัน้
แทนด้ วย 5
มีความคิดเห็นที่ดีตอ่ คุณภาพหรื อบริ การด้ านนัน้
แทนด้ วย 4
มีความคิดเห็นพอใช้ ได้ /ปานกลางต่อคุณภาพหรื อบริ การด้ านนัน้ แทนด้ วย 3
มีความคิดเห็นที่ไม่ดีตอ่ คุณภาพหรื อบริ การด้ านนัน้
แทนด้ วย 2
มีความคิดเห็นที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อคุณภาพหรื อบริ การด้ านนัน้
แทนด้ วย 1
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การแบ่งคะแนนความสําคัญของการรับรู้คณ
ุ ภาพหรื อบริ การในกรณีที่มี 5 ระดับ
ช่วงกว้ างของคะแนนเฉลี่ย ในแต่ละชันสามารถคํ
้
านวณช่วงกว้ างได้ เป็ น 0.8 ซึง่ สามารถคํานวณได้
ดังนี ้ (Cooper, 1998)
ช่วงระดับคะแนนเฉลีย่

=

คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้

การแปลความหมายระดับการรับรู้ ภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวแต่ละระดับชันมี
้
ดังนี ้
1. คะแนนเฉลี่ยในช่วง
คุณภาพหรื อบริ การด้ านนัน้
2. คะแนนเฉลี่ยในช่วง
หรื อบริ การด้ านนัน้
3. คะแนนเฉลี่ยในช่วง
หรื อบริ การด้ านนัน้
4. คะแนนเฉลี่ยในช่วง
บริ การด้ านนัน้
5. คะแนนเฉลี่ยในช่วง
หรื อบริ การด้ านนัน้

1.00-1.80 หมายถึง มีระดับการรับรู้ที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อ
1.81-2.60 หมายถึง มีระดับการรับรู้ ที่ไม่ดีตอ่ คุณภาพ
2.61-3.40 หมายถึง มีระดับการรับรู้พอใช้ ได้ ตอ่ คุณภาพ
3.41-4.20 หมายถึง มีระดับการรับรู้ที่ดีตอ่ คุณภาพหรื อ
4.21-5.00 หมายถึง มีระดับการรับรู้ที่ดีมากต่อคุณภาพ

สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิจัย
สถิตทิ ี่นํามาใช้ ในการวิจยั ได้ แก่
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ การหาค่าความถี่ (Frequencies) ค่า
ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ในการพรรณนาคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวแปรข้ อมูลส่วน
บุคคล ข้ อมูลการเดินทาง กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว และการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ใช้ คา่ เฉลี่ยวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของ
นักท่องเที่ยวที่เคยไปทังสองแห่
้
ง และใช้ คา่ ความถี่วิเคราะห์เนื ้อหาในคําถามปลายเปิ ด
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) ใน
การทดสอบความสัมพันธ์ของกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลการเดินทาง กิจกรรม
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ระหว่างการท่องเที่ยว และการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวกับตัวแปรตามคือ การรับรู้
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง

การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นวิธีการวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
เพื่อตอบคําถามการวิจยั ข้ อ 1 (ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางในมุมมอง
ของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง เป็ น
อย่างไร) และนําผลที่ได้ มาอธิบายร่วมกับผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางในการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งที่ได้ จากการวิเคราะห์คําถามปลายเปิ ด
เพื่อตอบคําถามการวิจยั ข้ อ 3 (มีความแตกต่างด้ านภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางระหว่างมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
และเมืองหลวงพระบางกับการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งหรื อไม่) จะช่วยให้ เห็น
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้ ชดั เจนและหลากหลายมิตมิ ากขึ ้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพใช้ วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้
ข้ อมูลสําคัญ (Key Informant) ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ วยการกําหนดตัวบุคคลเป็ นการเฉพาะ
เจาะจงเพราะบุคคลนันมี
้ ข้อมูลลึกซึ ้งเป็ นพิเศษเหมาะสมกับเรื่ องที่ศึกษาวิจยั (ชาย โพธิ สิตา,
2550, น. 277-280) ผู้วิจยั กําหนดตัวบุคคลผู้ให้ ข้อมูลสําคัญด้ วยการคัดเลือกแบบหลายกลุ่ม
(Dimensional Sampling) (เบญจา ยอดดําเนิน-แอ๊ ตติกจ์, 2533, น. 114-122) เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
กลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยวหลายมิติ โดยกําหนดกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญจังหวัดเชียงใหม่และ
เมืองหลวงพระบางในระดับใกล้ เคียงกันและจํานวนไล่เลี่ยกัน มีทงบุ
ั ้ คคลที่อยูใ่ นภาคราชการและ
ภาคธุรกิจ นําข้ อมูลมาวิเคราะห์เชื่อมโยงและสรุ ปผลเพื่ออธิ บายภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวใน
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
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การกําหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
ผู้วิจยั เจาะจงสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญจากกลุม่ ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
แหล่งท่องเที่ยวในสถานภาพและบทบาทหน้ าที่ที่หลากหลายทังภาคราชการและเอกชน
้
เพื่อให้ ได้
ความคิดเห็นรอบด้ าน ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ แก่
1. ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ วย
1.1 ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้ านการตลาดภายในประเทศ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่
1.2 ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ เขต 1 จังหวัด
เชียงใหม่
1.3 ผู้แทนจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
1.4 ผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์จงั หวัดเชียงใหม่
1.5 ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
1.6 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศกึ ษาวิจยั จังหวัดเชียงใหม่ในประเด็น
ต่าง ๆ มีความรอบรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่อย่างลึกซึ ้งในหลากหลายมิติ
2. ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ประกอบด้ วย
2.1 ผู้แทนจากห้ องการมรดกโลก เมืองหลวงพระบาง
2.2 ผู้แทนจากสภาการค้ าและอุตสาหกรรม สาขาหลวงพระบาง (Lao National
Chamber of Commerce and Industry Luang Pra Bang Branch)
2.3 ผู้แทนจากแผนกการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง
2.4 นักธุรกิจชาวต่างชาติในเมืองหลวงพระบาง
2.5 เจ้ าของร้ านอาหารในเมืองหลวงพระบาง
2.6 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (สุพานุวงศ์) ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับ
เมืองหลวงพระบางในหลากหลายมิติ สามารถให้ ข้อมูลเชิงลึกได้
แนวคําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบาง มีแนวคําถามประเด็นหลักเช่นเดียวกันคือ
1. สถานการณ์การท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในปั จจุบนั
2. จุดขายของจังหวัดเชียงใหม่/เมืองหลวงพระบางในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
3. กิจกรรม/สถานที่ที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
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4. ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่พบในแหล่งท่องเที่ยวและวิธีแก้ ไขปั ญหา
5. วิธีการและเครื่ องมือเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยว
- สื่อหลักที่ใช้ ในการเผยแพร่สารสนเทศ
- ประเด็นสารสนเทศที่นําเสนอให้ นกั ท่องเที่ยวรับรู้ผา่ นสื่อต่าง ๆ
6. แนวโน้ มและจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
7. ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่/เมืองหลวงพระบางในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
8. ความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ผู้วิจยั ใช้ การตรวจสอบแบบสามเส้ า
(Triangulation) คือตรวจสอบสภาพของข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลหลายแหล่ง (Data Triangulation)
(นิศา ชูโต, 2545, น. 32) เพื่อเปรี ยบเทียบและสกัดข้ อเท็จจริ งนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั แต่ละประเด็น แหล่งข้ อมูลดังกล่าวคือเอกสารต่าง ๆ ในการทบทวนวรรณกรรม
ทังตํ
้ ารา หนังสือ งานวิจยั เอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ นิตยสาร คูม่ ือนําเที่ยว จุลสาร
การท่องเที่ยว และข้ อมูลจากเว็บไซต์การท่องเที่ยว นํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญชาวไทยและลาว
ผู้วิจยั ใช้ การบันทึกแถบบันทึกเสียงร่วมกับการบันทึกข้ อมูล
สําคัญในสมุดบันทึกหรื อการจดบันทึกภาคสนาม เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลและ
สามารถเก็บรายละเอียดได้ ครบถ้ วน ซึง่ เป็ นวิธีการทดสอบความเที่ยงตรงของการวิจยั เชิงคุณภาพ
ด้ วยเช่นกัน (สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ , 2536, น. 127-129) เป็ นการยํ ้ายันความถูกต้ องเที่ยงตรงของ
ข้ อมูล เพื่อนําข้ อมูลไปวิเคราะห์ในขันต่
้ อไป
เครื่องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย
1. เครื่ องบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง และเอ็มพี 3
2. กล้ องถ่ายรูปแบบใช้ ฟิล์มและแบบดิจิทลั รวมทังกล้
้ องถ่ายวีดทิ ศั น์พร้ อมวัสดุในการ
บันทึก เช่น ฟิ ล์ม แบตเตอร์ รี่ เป็ นต้ น
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสื่อสารทางอินเทอร์ เน็ต
4. แบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Questionnaires) และสมุดบันทึก
การสัมภาษณ์
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
1. ติดต่อขอเข้ าสัมภาษณ์บคุ คลที่กําหนดไว้
2. ทําจดหมายจากคณะ แนบข้ อคําถาม และนัดหมายกับผู้ให้ สมั ภาษณ์
3. เข้ าสัมภาษณ์ บันทึกภาพและเสียง
4. ถอดแถบบันทึกเสียงและทบทวนคําให้ สมั ภาษณ์
5. นําข้ อมูลมาวิเคราะห์ แยกแยะตามประเด็นที่กําหนดไว้
6. ทําข้ อสรุ ปย่อยและเชื่อมโยงข้ อสรุป
7. สังเคราะห์เป็ นบทสรุ ป

