บทที่ 3
ระเบียบวิธวี ิจยั
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ มีแบบแผนใน
การศึ ก ษาสภาพการณ ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ท างธรรมชาติ อาศั ย ข อ มู ล ทั้ ง จาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ เชน สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซต แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ เชน ขอมูลจากนักทองเที่ยว เจาหนาที่และประชาชน
ที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ 2 แหงประกอบดวย และอุทยานแหงชาติตากสิน
มหาราช เขตรักษาพันธุสัตวปา อุมผาง (น้ําตกทีลอซู)
3.1 พืน้ ที่ศึกษาในการวิจัย
จากการสํารวจเบื้องตนในสวนปริมาณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว พบวา ภาคเหนือ
เปนภูมิภาคที่มีแนวโนมการทองเที่ยวที่สูงขึ้น อันเปนผลกระทบเนื่องจากปรากฏการณธรณีพิบัติ
ประกอบกับการใหความสําคัญตอธรรมชาติในลักษณะปาไม การประชาสัมพันธของหนวยงาน
และองคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีมากขึ้น รวมทั้งภาคเหนือมียุทธศาสตรภาคและนโยบายของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ที่สนองตอบตอยุทธศาสตรการทองเที่ยวของชาติที่วาดวย การสงเสริม
พัฒนา และบริหารการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
บริการ, 2547) โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเหนือตอนลางซึ่งประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก ตาก
พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ และอุตรดิตถ ถูกจัดอยูในแผนพัฒนาเพื่อเปนเศรษฐกิจบริการสี่แยก
อินโดจีนแหงเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549)
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมและแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเหมาะกับการ
เปนแหลงทองเที่ยว ทั้งนี้จังหวัดตาก ซึ่งเปนหนึ่งใน 5 จังหวัดขางตน เมื่อตรวจสอบความพรอมทาง
กายภาพแลวพบวา จังหวัดตากเปนจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการเปนตนแบบ เนื่องจากมีความ
สมบูรณของทรัพยากร และมีธรรมชาติท่หี ลากหลายทั้งทรัพยากรปาไม พันธุพืช สัตวปา และแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สามารถรองรับและบริการนักทองเที่ยวไดมากกวาจังหวัดอื่น ๆ ในกลุม
ภาคเหนือตอนลาง อีกทั้งเมื่อศึกษาขอมูลเบื้องตนในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
ทั้งหมด พบวา อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช และเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง มีองคประกอบ
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ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม ควรกับการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (รายละเอียดปรากฏดังภาคผนวก ง) อยางไรก็ตาม พื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัด
ตากจะมีศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับวาการออกแบบทาง
สถาปตยกรรม และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับและบริการนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกันมาก
นอยอยางไร ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้พื้นที่ศึกษาจึงประกอบดวย อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช
และเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง (น้ําตกทีลอซู)
ในการเก็บรวบรวมข อมูลดว ยเครื่ อ งมื อ ที่มี ลัก ษณะเปนแบบสอบถาม ซึ่ง เนน การ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ และความพึงพอใจจากการ
ใชพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลดังกลาวจากผูท มี่ สี ว น
เกี่ยวของ 3 กลุม ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทย เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และประชาชนที่อยูใน
บริเวณพื้นที่ แตเนื่องจากจํานวนผูใหขอมูลมีมากเกินทรัพยากรการวิจัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ดังหัวขอที่ 3.2 และ 3.3 นอกจากนี้ในการวิจัยยังได
สัมภาษณเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่
งบประมาณ และกฎหมายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดทําการสุมตัวอยางอยางเจาะจง
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติทั้งสองแหงของจังหวัดตาก พื้นที่ละ 2 คน
3.2 ประชากร
ประชากร คือ ผูที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงกายภาพในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ
ของจั ง หวัด ตากทั้ ง 2 แห ง ซึ่ ง ในงานวิ จัย ครั้ ง นี้ หมายถึง นั ก ท อ งเที่ย วชาวไทย เจ า หน า ที่ ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ และประชาชนที่อยูบริเวณพื้นที่อทุ ยานแหงชาติตากสินมหาราช และเขตรักษา
พันธุสัตวปาอุมผาง (น้ําตกทีลอซู)
3.3 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งซึ่ ง เป น นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ และ
ประชาชนที่อยูบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช และเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง
(น้ําตกทีลอซู) จํานวนทั้งสิ้น 400 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงายตามสัดสวน ในพื้นที่
ศึกษาทั้ง 2 แหง ภายใตการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามแนวคิดของ Yamane’ ที่ชวงความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ความคลาดเคลื่อน ±5 เปอรเซ็นต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3.1
ประชาชนและกลุมตัวอยางในพืน้ ที่ศึกษาในการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง (หนวย : คน)
นักทองเที่ยว
ประชาชนในพื้นที่
เจาหนาที่

พื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ
อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง
รวม

ประชากร

กลุม
ตัวอยาง

ประชากร

กลุม
ตัวอยาง

ประชากร

กลุม
ตัวอยาง

29,901
45,849
75,750

110
170
280

3,457
4,862
8,319

30
40
70

98
153
251

20
30
50

นอกจากนีก้ ลุม เจาหนาทีท่ ี่ของพืน้ ที่ เปนการสุมแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อใชในการ
สัมภาษณประกอบดวย
1. เจาหนาที่อทุ ยานแหงชาติตากสินมหาราช
จํานวน 2 คน
2. เจาหนาที่เขตรักษาพันธสัตวปาอุมผาง (น้ําตกทีลอซู) จํานวน 2 คน
3.4 ตัวแปรในการวิจัย
ภาพที่ 3.1
ตัวแปรในการวิจัยและความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัย

V1

V2

V5
V7

V3

V4

V6

V1 คือ ลักษณะของพื้นที่ ไดแก ลักษณะทางกายภาพ (ขนาด ระยะทาง การเขาถึง)
และกิจกรรมของพื้นที่ (ดานการเสริมความรู และดานการพักผอน)
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V2 คือ ความพึงพอใจ และความตองการตองการมีสวนรวมในการใชพื้นที่
V3 คือ รูปแบบทางสถาปตยกรรม ไดแก ที่ตั้ง การใชสอยพื้นที่ สีและวัสดุ
V4 คือ การจัดการพื้นที่ ไดแก การจัดการดูแลพื้นที่ การจัดการการใชพื้นที่ และการ
จัดการดําเนินงานของพื้นที่
V5 คือ งบประมาณ ดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของพื้นที่
V6 คือ กฎหมาย ขอบังคับ ในพื้นที่ของอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา
V7 คือ แนวทางการจัดการและการออกแบบสถาปตยกรรมที่ตอบสนองตอพื้นที่ และมี
ความสัมพันธตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3.5 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสํารวจ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องมือที่มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปดใชสําหรับสอบถาม
นักทองเที่ยวชาวไทย ประชาชนในพื้นที่ และเจาหนาที่ที่ทํางานในพื้นที่ ดําเนินการสราง (ตาม
หลักการสรางของ Likert’s scale) กําหนดโครงแบบสอบถามไว 5 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของนักทองเที่ยว ประชาชนในพืน้ ที่ และเจาหนาที่
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาพืน้ ที่ปจจุบนั ของผูใชพื้นที่
สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความตองการมีสวนรวมในการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สวนที่ 4 แนวทางในการปรับปรุงสถาปตยกรรมในพืน้ ที่
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติม
เครื่องมือที่มีลักษณะเปนแบบสํารวจ โดยใชเพื่อประกอบการลงภาคสนาม วิเคราะห
สภาพพื้นที่ทางกายภาพประกอบกับการถายภาพ โดยเนนการสํารวจ 6 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ดานขนาดพื้นที่
สวนที่ 2 ดานระยะทาง
สวนที่ 3 ดานการเขาถึง
สวนที่ 4 ดานที่ตงั้
สวนที่ 5 ดานกิจกรรม

56
สวนที่ 6 ดานรูปแบบสถาปตยกรรม
เครื่องมือที่มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณ ใชเพื่อสัมภาษณเจาหนาที่ระดับสูงในแตละ
พื้นที่ แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 ดานขนาดพื้นที่
สวนที่ 3 ดานระยะทาง
สวนที่ 4 ดานการเขาถึง
สวนที่ 5 ดานที่ตงั้
สวนที่ 6 ดานกิจกรรม
สวนที่ 7 ดานรูปแบบสถาปตยกรรม
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ (บางสวน) ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาและการจัดการพื้นที่ในพื้นอนุรักษทางธรรมชาติ เก็บรวบรวมจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบกับการถายภาพ การสอบถาม และการศึกษาจากแผนภาพ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่
เจาหนาที่ที่ทํางานอยูในพื้นที่ และชาวบานหรือประชาชนที่อยูในพื้นที่ การสัมภาษณเจาหนาที่ใน
พื้นที่ และการเก็บขอมูลจากการสํารวจพื้นที่และถายภาพในสถานที่จริง
3.7 การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหทางดานกายภาพของอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา จาก
การสํารวจและรวบรวมขอมูลจากแผนแมบท เอกสารทางวิชาการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ ขอมูล
ที่ไดถูกนํามาวิเคราะห เพื่อหาศักยภาพในการเที่ยวเชิงนิเวศและความเปนไปไดในการพัฒนาจาก
ลักษณะการใชพื้นที่ ประกอบกับการการบริหารจัดการในปจจุบันในลักษณะการวิเคราะหเนื้อหา
2. การวิเคราะหทางดานทัศนคติ เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งความพึง
พอใจ และความต องการมีสวนรวมของผู ใช พื้น ที่ ไดแก นัก ทองเที่ยว ประชาชนในพื้ นที่ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จากแบบสอบถาม ขอมูลถูกนํามาวิเคราะหระดับความพึงพอใจ และระดับ
ความตองการมีสวนรว มของผู ใชพื้น ที่ ทั้ง หมดดว ยสถิติเ ชิ งบรรยาย เชน ความถี่ คา เฉลี่ย คา
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธของพื้นที่ดวยสถิติเชิงอางอิงไคสแควร (Chi - square) และ
การวิเคราะหความแตกตางของความพึงพอใจและความตองการของผูใชพื้นที่ทั้ง 2 แหง ดวยการ
วิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA)
3.8 การแปลผลขอมูล
แบบสอบถามในแตละสวน มีการใหขอมูลในระดับที่แตกตางกันออกไป เกณฑการ
วิเคราะหจึงมีหลายลักษณะ ดังนี้
1. การแปลผลการวิเ คราะหข อ มูล ในสว นของความพึง พอใจ ของผู ใ ชพื ้น ที่
(นักทองเที่ยว ประชาชน และเจาหนาที่) ในพื้นที่เขตอนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก ในเรื่อง
ของด านกายภาพ ด านการบริ การ และด านพื้ นที่ มี เกณฑการวัดแบ งเปน 5 ระดั บ มี การแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับนอย
1.00 – 1.80 หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับนอยมาก
2. การแปลผลการวิเคราะหขอมูล ในสวนของการวัดศักยภาพของความพึงพอใจ และ
ความตองการมีสวนรวมของผูใชพื้นที่ (นักทองเที่ยว ประชาชน และเจาหนาที่) ในพื้นที่เขตอนุรักษ
ทางธรรมชาติ ของจังหวัดตาก ในดานกายภาพ ดานการบริการ และดานพื้นที่ มีเกณฑการวัด 2
ระดับ ซึ่งการแปลความหมายของคะแนน เปนดังนี้
คาเฉลี่ย
3.01 – 5.00 หมายถึง
มีศักยภาพ
1.00 – 3.00 หมายถึง
ไมมีศักยภาพ
3. การแปลผลการวิเคราะหขอมูล ในสวนของความความตองการมีสวนรวมของผูใช
พื้นที่ (นักทองเที่ยว ประชาชน และเจาหนาที่) ในพื้นที่เขตอนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก ใน
เรื่ อ งของด า นกายภาพ ด า นการบริ ก าร และด า นพื้ น ที่ มี เ กณฑ ก ารวั ด 5 ระดั บ มี ก ารแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้
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คาเฉลี่ย

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตองการมีสวนรวมในระดับมากที่สุด
ตองการมีสวนรวมในระดับมาก
ตองการมีสวนรวมในระดับปานกลาง
ตองการมีสวนรวมในระดับนอย
ตองการมีสวนรวมในระดับนอยมาก

4. การแปลผลการวิเคราะหขอมูล ในสวนของความความตองการมีสวนรวมของผูใช
พื้นที่ (นักทองเที่ยว ประชาชน และเจาหนาที่) ในพื้นที่เขตอนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
ในเรื่ องของด า นกายภาพ ดา นการบริก าร และดา นพื้น ที่ มี เกณฑก ารวัด 5 ระดั บ มีก ารแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้
คาเฉลี่ย
3.01 – 5.00 หมายถึง
ตองการมีสวนรวม
1.00 – 3.00 หมายถึง
ไมมีตองการมีสวนรวม

