
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟารีเปนการศึกษา
เชิงคุณภาพเพื่อที่จะจัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารีให เปนไปในรูปแบบ               
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 

3.1.  ขอมลูและแหลงขอมูล 
3.2.   เครื่องมือในการเก็บขอมูล 
3.3.   วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
3.4.   การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1.  ขอมูลและแหลงขอมูล 
การดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ไดดําเนินการศึกษาอยางเปนขั้นตอนเพื่อใหไดขอมูลและตรง

ตามวัตถุประสงคของการศึกษา จึงจําเปนตองอาศัยแหลงขอมูลที่สําคัญ คือ 
3.1.1.  การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผูวิจัยไดทําการศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของที่

เปนแผนแมบทของเชียงใหมไนทซาฟารีโดยไดศึกษาถึงประวัติความเปนมาของเชียงใหม         
ไนทซาฟารีและบริบทของพื้นที่  รวมถึงตํารา ส่ิงพิมพรัฐบาล รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ  การ
คนควาแบบอิสระ จากหองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมซ่ึงศึกษาถึงแนวคิดตาง ๆ ไดแก แนวคิด               
ดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ
ของแหลงทองเที่ยว แนวคิดสวนประสมทางการตลาด  แนวคิดความสามารถในการรองรับ        
ของพื้นที่ รวมถึงขีดจํากัดความเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได และแนวคิดชุมชนกับการทองเที่ยว 
เพื่อที่จะรวบรวมขอมูล  แนวคิด และหลักการตาง  ๆ ใหเปนระบบ และกําหนดแนวทางในการทํา
เปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในการศึกษาเอกสารนี้  

3.1.2.  การศึกษาขอมูลจากบุคคล การศึกษาในครั้งนี้มุงที่จะศึกษาถึงความเหมาะสมใน      
การเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟารี โดยจะศึกษาบริบททางดานปาไมของ
พื้นที่ องคประกอบในการจัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงประกอบไปดวย 
องคประกอบดานพื้นที่ องคประกอบดานการจัดการ องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ 
และองคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชน และศึกษาถึงประโยชนที่ชุมชนรอบขางจะไดรับ



 39

จากเชียงใหมไนทซาฟารี จากการสํารวจขอมูลเบื้องตน ผูวิจัยไดเลือกผูที่สามารถใหขอมูลที่ผูวิจัย
ตองการได ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลในขั้นตอนการศึกษาจากบุคคล 4 กลุม คือ  

กลุมท่ี 1 ผูบริหารและเจาหนาที่ของเชียงใหมไนทซาฟารี เปนกลุมผูใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สภาพปาไมในเชียงใหมไนทซาฟารี ขั้นตอนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กิจกรรม ส่ิงดึงดูดใจและ    
ส่ิงอํานวยความสะดวกในเชียงใหมไนทซาฟารี  และประโยชนที่เชียงใหมไนทซาฟารีใหแกชุมชน 
ในกลุมนี้มีผูใหขอมูลทั้งสิ้น 10 คน ไดแก 

1. ผูอํานวยการสํานักบริหาร 1 คน 
2. เจาหนาที่ของเชียงใหมไนทซาฟารี 9 คน เปนผูที่เห็นสภาพพื้นที่ตั้งแตกอนสรางและ

หลังสรางเชียงใหมไนทซาฟารี และเปนผูที่ทราบรายละเอียดและใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตาง  ๆ
ไดดีที่สุด 

กลุมท่ี 2  เจาหนาที่ปาไม  1 คน ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปาไมและสัตวปาตาม
ธรรมชาติในพื้นที่ของเชียงใหมไนทซาฟารี  ซ่ึงเมื่อกอนเคยเปนพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร
วรรณคดีภาคเหนือ และมีเจาหนาที่ปาไมดูแลอยู 

กลุมท่ี  3  นักทองเที่ยว เปนการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว จํานวน 200 
คน โดยนําคาเฉลี่ยของนักทองเที่ยวทั้งปประมาณวันละ 400 คนมาเทียบกับตารางกําหนดขนาด
ตัวอยางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (ดูตารางในภาคผนวก ฉ) เปนการสอบถามเกี่ยวกับ
องคประกอบของแหลงทองเที่ยวถึงระดับความดึงดูดใจของสิ่งที่ดูดใจของเชียงใหมไนทซาฟารี      
ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมในเชียงใหมไนทซาฟารี ระดับความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่ง
อํานวยความสะดวก ระดับความเพียงพอและเหมาะสมของที่พัก และระดับความพรอมและ     
ความสะดวกในการเขาถึงเชียงใหมไนทซาฟารี  รวมทั้งขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่นักทองเที่ยวได
แสดงความคิดเห็นตอเชียงใหมไนทซาฟารี 

กลุมท่ี 4 ประชากรที่เกี่ยวของ เปนประชากรที่อาศัยอยูในหมูบานตองกายเหนือ  ไดแก 
1. กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก กํานันตําบลหนองควายในบทบาทการ

เปนผูใหญบานหมูบานตองกายเหนือและเปนประธานสหกรณนครเดินรถเชียงใหม เจาอาวาสวัด
ดอยเปา สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 1 คน สมาชิกกลุมแมบาน 1 คน สมาชิกกลุมพัฒนาอาชีพ 1 คนและ
ผูสูงอายุที่มีอายุประมาณ 70 ปขึ้นไปจํานวน 3 คน ซ่ึงจะสอบถามถึงประวัติของหมูบานตองกาย
เหนือ การมีสวนรวมของประชากรในหมูบาน อีกทั้ง ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอมที่ชาวบานไดรับโดยการดูภาพรวมของชาวบานทั้งหมด ไมไดเจาะจงเปนหลังคาเรือน 

3.   กลุมชาวบาน เปนประชาชนที่อยูในหมูบานตองกายเหนือสอบถามถึงการมีสวนรวม
ในเชียงใหมไนทซาฟารี และประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ที่ไดรับจาก
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เชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงขอมูลที่ไดมานั้นอาจจะเหมือนกันหรือแตกตางกันในแตละครัวเรือน  และ
การแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางจํานวน 136 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คนจากตารางกําหนด
ขนาดตัวอยางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan เปนการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการทํา
แนวกั้นอาณาเขตพื้นที่ปาของเชียงใหมไนทซาฟารี ความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่งอํานวยความ
สะดวก และความพรอมและความสะดวกการเขาถึงหมูบาน อีกทั้งผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมที่ชาวบานไดรับ  
 
3.2.  เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล  

การศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดมาซึ่งผลการศึกษาที่เปนจริงและสมบูรณตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา โดยใชเทคนิคในการศึกษาหลาย ๆ อยาง เครื่องมือในการเก็บขอมูล
ประกอบดวย  ดังนี้ 
 3.2.1.  ประเด็นสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal Interview Format) ผูวิจัยใชคําถาม
ในการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เชน การพูดคุยถึงประวัติการกอตั้งเชียงใหมไนทซาฟารี การใช
พื้นที่ปา การไดรับประโยชนของประชากรในหมูบานเปนลักษณะบอกเลาใหกันฟง โดยการ
สัมภาษณผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารี และประชากรในหมูบานตองกายเหนือ โดยทําการ
สัมภาษณในประเด็นตาง ๆ เชน สภาพปาไมกอนและหลังการสรางเชียงใหมไนทซาฟารี ส่ิงที่
ชาวบานไดรับประโยชนจากเชียงใหมไนทซาฟารี รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ประเพณี รายไดจาก
หลังจากการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี และผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงเคาโครงในการ
สัมภาษณไมไดจํากัดคําตอบแบบเจาะจงเฉพาะเรื่องและใชลักษณะการพูดคุยสนทนาแบบไมเปน
ทางการเขาชวยตามแตโอกาสจะอํานวย 

3.2.2.  ประเด็นสัมภาษณอยางเปนทางการ (Formal Interview Format) ผูวิจัยไดใชการ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางทําการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลักที่สามารถจะทําการสัมภาษณแบบ
เปนทางการได โดยการสัมภาษณนั้นไมกําหนดคําตอบไวลวงหนา (Non-directive Interview) ผูถูก
สัมภาษณตอบไดตามความพอใจอยางอิสระ โดยมีประเด็นสัมภาษณที่คลายคลึงกัน ผูใหขอมูลหลัก 
ไดแก 
 ผูอํานวยการสํานักบริหาร เชียงใหมไนทซาฟารี ดร. อุปถัมภ ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 
ไดสัมภาษณในประเด็นเรื่องการใชพื้นที่ปาไมเพื่อการพัฒนามาเปนแหลงทองเที่ยว ส่ิงดึงดูดใจใน
แหลงทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการจัดกิจกรรมใน
เชียงใหมไนทซาฟารี และประโยชนที่เชียงใหมไนทซาฟารีใหแกประชากรในหมูบานตองกาย
เหนือ 
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 เจาหนาที่ปาไม คุณแสน กันทะราช ไดสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ปาไมและสัตวปาที่พบ
ในพื้นที่กอนที่จะมีการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี 
 กํานันตําบลหนองควาย นายตอน วงศแกว ไดสัมภาษณในประเด็นวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชากรในหมูบานตองกายเหนือ การเก็บของปา ความรูความเขาใจในการสรางเชียงใหมไนท
ซาฟารีของประชากร  การมีสวนรวมของชุมชน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่หมูบานตองกาย
เหนือ ประโยชนและผลกระทบที่ชุมชนไดรับจากเชียงใหมไนทซาฟารี  
 เจาอาวาสวัดดอยเปา เจาอธิการทองสุข  ผาสุกโม สัมภาษณในประเด็นเดียวกันกับกํานัน
ตําบลหนองควาย เนนในเรื่องทางสังคม อาจไดขอมูลที่หลากหลาย หรือแตกตางกันออกไป 
  3.2.3. ประเด็นสังเกต  (Observation   Format) ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant Observation) และแบบไมมีสวนรวม  (Non-participant Observation) โดยการสังเกต
แบบมีสวนรวมนั้น ผูวิจัยทําการสังเกตในเรื่องตาง ๆ ภายในเชียงใหมไนทซาฟารี มีการใชกลอง
ถายรูปบันทึกภาพในเรื่องขององคประกอบในแหลงทองเที่ยว ทั้งสิ่งดึงดูดใจ ส่ิงอํานวยความ
สะดวก และการเขาถึง  และสําหรับการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัยไดสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในหมูบานตองกายเหนือ รวมถึงคอยสังเกตทางดานเศรษฐกิจ รายไดของประชากร การยังชีพ 
รวมถึงทางดานสังคมของประชากรในหมูบาน 

3.2.4.  แบบสอบถาม  (Questionnaires)  แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ชุด โดยชุดแรกจะเปน
การแจกแบบสอบถามใหนักทองเที่ยว และชุดที่สองเปนการแจกแบบสอบถามใหชาวบาน สําหรับ
แบบสอบถามของนักทองเที่ยวนั้นเพื่อทําใหทราบถึงองคประกอบในแหลงทองเที่ยว ไดแก 

ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมในเชียงใหมไนทซาฟารี ไดแก การนั่งรถชมสัตวพรอม
การบรรยายใหความรู  การเดินชมสัตวในสวนแสดงของ “Jaguar Trail” และการไดสัมผัสเสนทาง
ธรรมชาติในการขับรถในเสนทางวิบาก (ATV)  

ระดับความดึงดูดใจของสิ่งดึงดูดใจในเชียงใหมไนทซาฟารี ไดแก ความสวยงามของการ
แสดงน้ําพุดนตรี 

 ระดับความเพียงพอและเหมาะสมของที่พัก ไดแก ความเพียงพอและเหมาะสมของที่พัก   
ระดับความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ความเพียงพอและ

เหมาะสมของที่พัก  ความเพียงพอและเหมาะสมของรานอาหารและเครื่องดื่ม  ความเพียงพอและ
เหมาะสมของรานขายของที่ระลึก  ความเพียงพอและเหมาะสมของหองสุขา และความเพียงพอและ
เหมาะสมของสถานที่จอดรถ 

ระดับความพรอมและความสะดวกในการเขาถึง ไดแก สภาพถนนทางเขามีความสะดวก
เขาถึงงาย  มีปายบอกทางเขาไปยังแหลงทองเที่ยว  มีบริการรถโดยสารไปยังแหลงทองเที่ยว 
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ระยะทางจากตัวเมืองถึงแหลงทองเที่ยวไมไกล  และมีเสนทางไปสูแหลงทองเที่ยวอ่ืน เชน อุทยาน
แหงชาติออบขาน  มหกรรมราชพฤกษ ฯลฯ  

ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวถึงสิ่งที่เปนตัวตัดสินใจมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารี 
รวมถึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักทองเที่ยว เปนคําถามเปดใหนักทองเที่ยวสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ 

แบบสอบถามของชาวบานสําหรับเพื่อใหทราบถึงประโยชนที่ชาวบานจะไดรับจาก
เชียงใหมไนทซาฟารี โดยการสอบถามถึง 

ระดับผลดีและผลเสียตอการเปลี่ยนแปลงสภาพปาไมของเชียงใหมไนทซาฟารี ไดแก    
การใชพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร  การเก็บของปาเพื่ออุปโภค-บริโภค และ การเก็บของปาเพื่อการ 
คาขาย 

ระดับความพึงพอใจของชาวบานตอการเขาถึง ไดแก สภาพถนนเขาหมูบานมีความ
สะดวก/เขาถึงงาย สภาพถนนในหมูบานไดรับการพัฒนา  มีปายบอกทางเขาไปยังหมูบาน และมี
บริการรถโดยสาร/รถประจําทาง 

ระดับการไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจของชาวบาน ไดแก การจางงาน การผลิตวัตถุดิบ
เพื่อปอนตลาด  การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือน และการไดรับอภินันทนาการเขา
ชมเชียงใหมไนทซาฟารีฟรี 

ระดับการไดรับประโยชนทางสังคมของชาวบาน ไดแก การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท  การพัฒนาดานการศึกษา  การอพยพยายเขาของประชากร และการ
พัฒนาดานสาธารณสุข 

อุปกรณที่นํามาประกอบในการวิจัย คือ เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป อีกทั้งประเด็นใน
การสัมภาษณ ซ่ึงจะแบงออกเปน ประเด็นสัมภาษณผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารี สัมภาษณ
เกี่ยวกับเรื่องบริบททางดานปาไมถึงสภาพพื้นที่กอนการสรางและหลังการสรางเชียงใหมไนท
ซาฟารี และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับไดของพื้นที่  สัมภาษณเร่ืองความสามารถ
ในการจัดการแหลงทองเที่ยว ทั้งทางดานพื้นที่ ดานการจัดการ ดานกิจกรรมและกระบวนการและ
ดานการมีสวนรวมของชุมชน และสัมภาษณเกี่ยวกับการไดรับประโยชนของชุมชนรอบขาง  
ประเด็นสัมภาษณเจาหนาที่ปาไม เปนการสัมภาษณเพิ่มเติมจากผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารี
เกี่ยวกับสภาพปาไมและการพบเห็นสัตวปากอนที่จะมีการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี  ประเด็น
สัมภาษณเจาหนาที่เชียงใหมไนทซาฟารี เปนเจาหนาที่ที่ไดเห็นพื้นที่ปาไมตั้งแตเร่ิมแรก และ
สัมภาษณถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นมีการสัมภาษณเจาหนาที่ในฝาย    
ตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจ และส่ิงอํานวยความสะดวกที่เจาหนาที่ผูนั้นดูแลรับผิดชอบอยู 
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ประเด็นสัมภาษณผูนําชุมชน สอบถามในเรื่อง ประโยชนที่ชาวบานไดรับจากเชียงใหมไนทซาฟารี
ทั้งประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคม แตสําหรับเจาอาวาสสอบถามเพียงประโยชนทางดาน
สังคมเทานั้น ประเด็นสัมภาษณประชากรในหมูบานซึ่งเปนประเด็นเดียวกับผูนําชุมชน  

นอกจากนั้นยังมีอุปกรณที่ใชในการสอบถามขอมูลจากนักทองเที่ยว คือ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับองคประกอบของแหลงทองเที่ยว ซ่ึงไดแก ส่ิงดึงดูดใจ กิจกรรม ส่ิงอํานวยความสะดวก    
ที่พัก และการเขาถึง เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยคิดคนขึ้นมาเอง จํานวน 200 ชุด และแบบสอบถามที่
ใชในการสอบถามขอมูลจากชาวบานจํานวน 136 ชุด  ซ่ึงไดแก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปา  ส่ิง
ดึงดูดใจ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  การเขาถึง และประโยชนที่ชาวบานไดรับ โดยมีการแจกของ
ชํารวยเปนปากกาและแกวกาแฟ   และเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ ตัวผูวิจัย
เอง โดยผูวิจัยตองสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเชียงใหมไนทซาฟารีและภายในหมูบานตองกาย
เหนือ นอกจากนั้นการเขาไปสัมภาษณชาวบานตองวางตัวเปนกลางและแจงแกประชากรใน
หมูบานถึงบทบาทในขณะนั้น รวมถึงไมแสดงออกหรืออธิบายในสิ่งที่ชาวบานเห็นดวยหรือคัดคาน
เชียงใหมไนทซาฟารี เพื่อใหขอมูลที่ไดมานั้นถูกตองและตรงตามวัตถุประสงค 

 
3.3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งวิธีการเก็บรวมรวบขอมูลนั้นไดใชวิธีการ
สัมภาษณ   การสังเกตและการแจกแบบสอบถามเปนหลัก  โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล         
ดวยตัวเอง มีการศึกษาขอมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และเตรยีมขอมลูที่
ตองการสัมภาษณอยางกวางกอนลงภาคสนาม มีการพูดคุยกับผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารเีกีย่วกบั
ขอมูลในการสัมภาษณกอนที่จะทําการสัมภาษณจริง มีการนัดหมายลวงหนากับเจาหนาที่ปาไม 
และผูนําชุมชนกอนเขาไปสัมภาษณ  มีการศึกษาภาคสนามสรางความไวใจความใกลชิดกับ
ประชากรในหมูบาน เพื่อเอื้อใหเกิดประโยชนในการเก็บขอมูลและไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง
มากที่สุด นอกจากนั้นผูวิจัยไดทําการสังเกตสิ่งที่ปรากฏขึ้นในเชียงใหมไนทซาฟารี และในหมูบาน
เพื่อนํามารวบรวมและวิเคราะหตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูลไดจากแหลงขอมูลที่เปนผูใหขอมูลหลัก และประชากรในหมูบาน
ตองกายเหนือ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

3.3.1. การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่เชียงใหม
ไนทซาฟารีเกี่ยวกับทุก ๆ เร่ืองเปนการพูดคุยแบบธรรมดาในเรื่องพื้นที่ปาไมของเชียงใหม        
ไนทซาฟารีและการใชประโยชนจากพื้นที่ปา นอกจากนั้นยังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องกิจกรรมตาง ๆ 
ที่เกิดในเชียงใหมไนทซาฟารี ทั้งที่เปนสิ่งดึงดูดใจ  กิจกรรม ส่ิงอํานวยความสะดวก ที่พัก และการ
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เขาถึง อีกทั้งพูดคุยกับถึงสิ่งที่ชุมชนไดรับจากเชียงใหมไนทซาฟารี การพูดคุยแบบธรรมดานี้ได
ขอมูลมาอยางครบถวน นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดพูดคุยกับเจาหนาที่ของเชียงใหมไนทซาฟารี ผูซ่ึงมา
ทํางานตั้งแตกอนมีการสรางโครงการเชียงใหมไนทซาฟารีเกี่ยวกับสภาพของปาไมทั้งกอนและหลัง
การกอสราง  และสัมภาษณประชากรในหมูบานตองกายเหนือ โดยเปนการสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดประเด็นสําคัญไวแลว และในชวงเวลาสัมภาษณนั้น จะเปนการพูดคุย
แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางไมเปนทางการกับผูถูกสัมภาษณ ประเด็นในการสัมภาษณนั้น
เปนไปในดานการใชพื้นที่ปาในการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี รวมถึงประโยชนที่ชาวบาน
ไดรับทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้ง สัมภาษณผูนําชุมชนอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการของหมูบานเกี่ยวกับประโยชนที่ประชากรในหมูบานไดรับจากเชียงใหมไนทซาฟารี 

3.3.2. การสัมภาษณอยางเปนทางการ ผูวิจัยไดจัดทําประเด็นในการสัมภาษณอยางเปน
ทางการโดยการสัมภาษณนั้นมีลักษณะคําถามที่คลายคลึงกับการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผูให
ขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารีสอบถามเปนประเด็นในแตละหัวขอตาม
วัตถุประสงคที่ผูวิจัยตองการทราบคําตอบ คือ เรื่องการใชพื้นที่ปาไมของเชียงใหมไนทซาฟารี 
สภาพพื้นที่กอนและหลังการกอสราง ในเรื่องของพื้นที่ปาไมนี้ ผูวิจัยไดสอบถามเพิ่มเติมกับ
เจาหนาที่ปาไมผูที่ทํางานกับสวนพฤกษศาสตรฯ ดวย เพื่อใหไดขอมูลสภาพปาไมกอนการสราง
เชียงใหมไนทซาฟารีมากขึ้น นอกจากนั้น ผูวิจัยไดสอบถามผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารีเกี่ยวกับ
เร่ืองสิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม ส่ิงอํานวยความสะดวก ที่พัก และการเขาถึง โดยเปนคําถามแบบรวม ๆ 
แตหากเรื่องไหนที่ผูวิจัยคิดวาคําตอบไมนาเพียงพอ ผูวิจัยก็จะขอสัมภาษณเจาะในเรื่องนั้น ๆ อีก
คร้ังหนึ่งเพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดที่สุด และสอบถามผูบริหารถึงสิ่งที่เชียงใหมไนทซาฟารีไดให
ประโยชนกับชุมชนวามีอะไรบาง หลังจากนั้นผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูนําชุมชน ไดแก กํานัน
ตําบลหนองควาย ซ่ึงมีตําแหนงเปนผูใหญบานหมูบานตองกายเหนืออีกหนึ่งตําแหนง และ           
เจาอาวาสวัดดอยเปา โดยเปนการสอบถามในประเด็นที่ประชากรในหมูบานไดรับประโยชนหรือ
ผลเสียจากเชียงใหมไนทซาฟารี ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และดานสังคม แตสําหรับเจาอาวาสจะให
ขอมูลเฉพาะทางดานสังคมเทานั้น เมื่อไดขอมูลทั้งหมดแลวผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมารวบรวม  
จัดเปนหมวดหมูและวิเคราะหเพื่อใหไดผลวิจัยที่ถูกตองที่สุด 

3.3.3. การสังเกต เปนการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยเกี่ยวกับผูวิจัยไดเขาไปรวมกับการทํา
กิจกรรมในเชียงใหมไนทซาฟารี และคอยสังเกตและบันทึกผล โดยเฉพาะในเรื่องของส่ิงดึงดูดใจ 
กิจกรรม ส่ิงอํานวยความสะดวก ที่พัก และการเขาถึง ซ่ึงการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้ เปนสิ่งที่ผูวิจัย
ไดรับรูหรือไดเห็นตลอดเวลาที่เร่ิมดําเนินการวิจัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงรูถึงรายละเอียดเปนอยางดี  
นอกจากนั้นผูวิจัยไดทําการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในเรื่องของชุมชน โดยจะสังเกตเกี่ยวกับสภาพ



 45

เศรษฐกิจของชุมชน และสภาพสังคมของชุมชน อีกทั้ง สังเกตสิ่งตาง ๆ ที่ชุมชนไดรับประโยชน
จากเชียงใหมไนทซาฟารี  เชน  การเขามาทํางานในเชียงใหมไนทซาฟารี  หรือการได รับ
อภินันทนาการเขาชมฟรี เปนตน  

3.3.4. การแจกแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
เชียงใหมไนทซาฟารี จํานวน 200 ชุด แบบสอบถามนั้นเกี่ยวกับเรื่ององคประกอบของแหลง
ทองเที่ยวในเรื่องสิ่งดึงดูดใจวามีระดับความดึงดูดใจมากนอยเพียงใด กิจกรรมวานักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ส่ิงอํานวยความสะดวกวามีเพียงพอและเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
ที่พักวามีเพียงพอและเหมาะสมมากนอยเพียงใด และการเขาถึงมีความสะดวกและเหมาะสมมาก
นอยเพียงใดในการเขามาเชียงใหมไนทซาฟารี และแจกใหแกนักทองเที่ยวซ่ึงในแบบสอบถามนั้น 
ผูวิจัยไดขอความกรุณาใหนักทองเที่ยวไดเขียนขอเสนอแนะเพิ่มเติมดวย  และเมื่อไดรับขอมูลแลว 
ผูวิจัยไดนําผลมาวิเคราะหและจัดเปนหมวดหมู เพื่อใหไดผลที่ถูกตองมากที่สุด นอกจากนั้นผูวิจัย
ไดทําแบบสอบถามอีก 1 ชุด เปนแบบสอบถามสําหรับชาวบานตองกายเหนือ ซ่ึงเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปา  ส่ิงดึงดูดใจ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  การเขาถึง และประโยชนที่ชาวบาน
ไดรับ หากชาวบานไมเขาใจในขอใดของแบบสอบถาม ผูวิจัยก็จะอธิบายเพิ่มเติมดวย 
 
3.4. การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กับการรวบรวมขอมูลตลอด
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาจัดประเภท หมวดหมูและ
ตีความขอมูลเพื่อสรุปเปนผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีที่
ไดทบทวนมาเปนฐานวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนําเสนอแนวทางในการจัดการ
ใหเปนไปตามแนวทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดังนี้ 

3.4.1.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเชียงใหมไนทซาฟารี ในประเด็นนี้ผูวิจัยได
เขาไปเก็บขอมูลในพื้นที่ที่ทําการศึกษาและแหลงขอมูลตาง ๆ เชน ผูบริหาร เจาหนาที่ของเชียงใหม
ไนทซาฟารี  ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับทางดานกายภาพ ไดแก ประวัติการกอตั้ง สภาพโดยทั่วไป และ
ทรัพยากรปาไม รวมถึงเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ปาไมเพิ่มเติม  โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลกระทํา
ไปพรอม ๆ กันตลอดเวลาที่ดําเนินการวิจัย กลาวคือ ในแตละวันที่ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลแลว 
ผูวิจัยไดกลับมาจัดทําหมวดหมูของขอมูล ทั้งดานประวัติการกอตั้ง สภาพกายภาพ  ไดแก สภาพ   
ภูมิประเทศ   สภาพดิน  สภาพแหลงน้ํา  และดานทรัพยากรปาไม นอกจากนั้น ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามของชาวบานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมมาวิเคราะหในรูปแบบการทํามาตรา
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วัดระดับ (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (วัฒนา  สุนทรธัย: ระบบออนไลน)  ผูวิจัยได
กําหนดการแบงเกณฑการตีความโดยอาศัยวิธีการแบงเกณฑ ดังนี้ 

 
ความกวางของแตละระดับ = คะแนนมากสุด – คะแนนนอยสุด 
    จํานวนระดับ 
 
  = 2 – (-2) =   0.8 
       5 

ดังนั้น เกณฑการตีความจึงเปนดังนี้    
  2.00   -   1.20    หมายถึง  ไดรับผลกระทบในระดับนอยที่สุด 
  1.19   -    0.40 หมายถึง  ไดรับผลกระทบในระดับนอย 
  0.39   -  -0.40 หมายถึง  ไมไดรับผลกระทบ 
 -0.41   -  -1.20 หมายถึง  ไดรับผลกระทบในระดับมาก 
 -1.21   -  -2.00 หมายถึง  ไดรับผลกระทบในระดับมากที่สุด 
 

3.4.2.  การวิเคราะหองคประกอบของแหลงทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี ผูวิจัยได
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดกรอบของเนื้อหาไวอยางคราว ๆ 
และไดรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ การสัมภาษณอยางเปนทางการ   
การสังเกตแบบมีสวนรวม  และการแจกแบบสอบถามใหแกนักทองเที่ยว และมาจัดทําการวิจัย หาก
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและพบวา ขอมูลที่ทําการวิเคราะหยังไมเปนที่เพียงพอก็จะเก็บขอมูลเจาะลึก
ในเรื่องนั้น ๆ และนํามาวิเคราะหเพิ่มเติมอีก  สําหรับการแจกแบบสอบถามใหนักทองเที่ยวและ
ชาวบานนั้น ศึกษาในประเด็นคลายกัน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามของนักทองเที่ยวและชาวบาน มา
จัดทํามาตราวัดระดับ (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (วัฒนา  สุนทรธัย, อางแลว) ผูวิจัยได
กําหนดการแบงเกณฑการตีความโดยอาศัยวิธีการแบงเกณฑเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพปาไม 
และไดผลการจัดทํามาตราวัด ดังนี้ 

ประเด็นแบบสอบถามทั้งของนักทองเที่ยวและของชาวบานมีความกวางของระดับ        
มากที่สุด 5 และนอยที่สุด  1  

 
  = 5 – 1 =   0.8 
      5 



 47

ดังนั้น เกณฑการตีความเปนดังนี้ 
 1.00 – 1.80   หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 
 1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับนอย 
 2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
 3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับมาก 
 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

 
3.4.3.    วิเคราะหประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนบานตองกายเหนือ ทั้งที่เปนประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ผูวิจัยไดกําหนดกรอบเนื้อหาไวอยางคราว ๆ 
แลวไดรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณประชากรในหมูบานตองกายเหนือแบบไมเปนทางการ         
การสังเกตแบบไมมีสวนรวมกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในหมูบานตองกาย และการแจกแบบสอบถามใน
เร่ืองของประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคม จนกระทั่งไดขอมูลเปนที่พอใจ และนํามาวิเคราะห
ตอไป  ประเด็นแบบสอบถามของชาวบานในเรื่องประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคม มีความ
กวางของระดับเทากันกับในขอ 3.4.2.  ดังนั้น จึงใชเกณฑเดียวกันในการวัด 
 
 


