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วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาวิจัย เร่ืองการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)        
ท่ีมุงเนนในการศึกษาถึง 1) การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และศักยภาพ
ในการพัฒนา  การทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศของสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี 3) การวางแผนพัฒนา จัดทําโครงการ เพื่อสงเสริมใหสวนสมุนไพร              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีลักษณะเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ                   
โดยกําหนดกรอบแนวคิด จากแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวจึงนําไปศึกษาในพ้ืนท่ี       
ผูศึกษาทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง ในการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวตองอาศัย
ขอมูลเชิงลึกจากพื้นท่ีเพื่อใหเกิดความเขาใจ และสามารถอธิบาย ประเมินผลการดําเนินการตาง ๆ 
ในพื้นท่ีศึกษา ดังนั้นในการดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1  แหลงขอมูล 
 
เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาขอมูล              
2 ประเภท คือ 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากแหลงขอมูลโดยตรง               
ซ่ึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1 . 1  ก า ร ศึ กษ า โ ด ย ก า ร เ ข า ไ ป สํ า ร ว จ  ( Survey)  สวนส มุน ไพ ร  สม เ ด็ จ                        
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทําการศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับลักษณะการทองเท่ียว
ของนักทองเท่ียว โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในภาพรวมดานสภาพท่ัวไป 

1.2 การศึกษาขอมูลจากกลุมเปาหมายในพื้นท่ี โดยการสัมภาษณและสอบถามจากผูให
ขอมูลหลัก (Key Informants) 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมไวแลวโดยบุคคล              
กลุมบุคคล และสถาบันตาง ๆ ท่ีไดทําการศึกษา ไดแก บันทึกการประชุม สรุปผลการดําเนินงาน
ของเจาหนาท่ีผูดูแลการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ            
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รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา นํามาทําความเขาใจ        
เพื่อใชกําหนดกรอบและประเด็นสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงนําไปใชในการวางแผน
พัฒนา จัดทําโครงการ เพื่อสงเสริมใหสวนสมุนไพรฯ มีลักษณะเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ                 
ใหเขาใจในประเด็นตามวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีต้ังไว  
 
3.2 ผูใหขอมูลหลัก ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนการคัดเลือกประชากรในการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือก
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

1. เจาหนาท่ีการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลสวนสมุนไพรฯ 

ประกอบดวย หัวหนาฝายดูแลการจัดการสวนสมุนไพรฯ หัวหนาฝายดูแลสวนสมุนไพรฯ ผูชวย
ดูแลสวนสมุนไพรฯ เจาหนาท่ีระดับสูงท่ีดูแลสวนสมุนไพรฯ จํานวน 5 คน สามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของโครงการในสวนสมุนไพรฯ พัฒนาการของการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค กระบวนการทํางานท้ังหมด ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เจาหนาท่ี และตัวแทนกลุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทองเท่ียวภายใน
สวนสมุนไพรฯ  ประกอบดวย ตัวแทนเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีดูแลรูปแบบการจัดการทองเท่ียว
ภายในสวนสมุนไพรฯ ตัวแทนเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีดูแลความสะอาดภายในสวนสมุนไพรฯ 
ตัวแทนเจาหนาที่ของบริษัทท่ีดูแลตนไมในสวนสมุนไพรฯ ตัวแทนรานอาหาร ตัวแทนราน
จําหนายของท่ีระลึก และตัวแทน สปา นวดแผนไทย จํานวน 10 คน ซ่ึงเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรม
และกระบวนการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ เปนการศึกษาขอมูลท่ีเปดโอกาสใหผูใหขอมูลได
เปดเผยถึงระบบความคิด และไดพูดในเร่ืองท่ีตนเองรูอยางเต็มท่ี ซ่ึงจะทําใหผูวิจัยสามารถมองเห็น
ภาพรวมของสถานการณมากยิ่งข้ึน 

3. นักทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ คัดเลือกจากกลุมนักทองเท่ียว นักเรียน นักศึกษา          
รวมไปถึงประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ ได 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 1. ประเด็นวิ เคราะห เอกสาร  ไดแก  บันทึกการประชุม  สรุปผลการดําเนินงาน            
ของเจาหนาท่ีของสวนสมุนไพรฯ และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นท่ีศึกษา โดยการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ         
เพื่อทําความคุนเคย  พรอมท้ังสังเกตพฤติกรรม  การจดบันทึก  โดยใช เคร่ืองมือประเภท                  
สมุดจดบันทึก เคร่ืองบันทึกเทป และกลองถายรูป ประเด็นการสัมภาษณกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  
ผู ท่ีสามารถใหขอมูล (Key Informants) เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริง วิธีการ                    
และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 

2.1 วิธีการสังเกต  (Observation) จากการเขาไปสัมผัสอยูในสวนสมุนไพรฯ           
เพื่อทําการสังเกตพฤติกรรม  การจดบันทึก  การถายรูป  เปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม             
(Non – Participant Observation) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เปนการ
หาขอมูลจริง โดยเฝาดูส่ิงท่ีเกิดข้ึน ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ในสวนสมุนไพรฯ อยางใสใจ                
เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธของการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเก็บขอมูลดังนี้ 

- บริบทท่ัวไปของสวนสมุนไพรฯ 

- การจัดการทรัพยากรแหลงทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมภายในสวนสมุนไพรฯ 

- การจัดการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก 

- การจัดการการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 

- การจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการนําเท่ียว 

- การจัดการสงเสริมการตลาดและการนําเท่ียว 

2.2 แบบสัมภาษณ (Interview) โดยใชแบบนําสัมภาษณ (Interview Guide) ทําการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ไดแก     

1) เจาหนาท่ีการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแล         
สวนสมุนไพรฯ ประกอบดวย หัวหนาฝายดูแลการจัดการสวนสมุนไพรฯ หัวหนาฝายดูแล               
สวนสมุนไพรฯ  ผูช วยดูแลสวนสมุนไพรฯ  เ จ าหน า ท่ีระดับสูง ท่ีดูแลสวนสมุนไพรฯ              
จํานวน ท้ังส้ิน 5 คน     

2) เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ตัวแทนกลุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ      
การบริหารจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ  ประกอบดวย ตัวแทนเจาหนาท่ีของบริษัท            
ท่ีดูแลรูปแบบการจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ ตัวแทนเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีดูแล         
ความสะอาดภายในสวนสมุนไพรฯ ตัวแทนเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีดูแลตนไมในสวนสมุนไพรฯ 
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ตัวแทนรานอาหาร  ตัวแทนรานจํ าหนายของที่ ระลึก  และตัวแทน  สปา  นวดแผนไทย                    
จํานวน ท้ังส้ิน 10 คน     

3) นักทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ คัดเลือกจากกลุมนักทองเท่ียว นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปท่ีเขามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ โดยมีประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก
และลักษณะคําถามปลายเปดในประเด็นการศึกษา คนควาในรูปแบบ ปฏิสัมพันธระหวาง                    
ผูถาม และผูตอบ เพื่อใหผูตอบคําถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ มีวัตถุประสงค                
เพื่อรวบรวมขอมูล เปนการสนทนาอยางมีจุดมุงหมายและในขณะทําการสัมภาษณ สามารถสังเกต
พฤติกรรมของผูตอบ ไดท้ังทางสีหนา ทาทาง และคําพูด ผูศึกษาไดเลือกใชประเภทการสัมภาษณ
ดังนี้ 

2.2.1 สัมภาษณแบบเจาะลึก (In- depth Interview) 
โดยผูศึกษาจะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกในสวนของผูใหขอมูลหลัก

(Key Informants) ท่ีเกี่ยวกับบริบท ความเปนมาแรกเร่ิมในโครงการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ            
การจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ ในชวงแรกใชวิธีการสอบถามจากแหลงขอมูล             
ท่ีนาเช่ือถือ เปนผูบอกเลาเร่ืองราวต้ังแตชวงเร่ิมแนวคิดโครงการพัฒนาสวนสมุนไพร หลังจากนั้น
นําขอมูลท่ีไดไปตรวจสอบจากผูใหขอมูลหลักคนอ่ืน ๆ วามีความถูกตองมากนอยอยางไร               
แลวนําเร่ืองราวมาวิเคราะหประมวลภาพรวมของสวนสมุนไพรฯ ตลอดจนสอบถามถึงรูปแบบ       
ในการริ เ ร่ิมโครงการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ  รูปแบบในการบริหารจัดการทอง เ ท่ียว                         
ในสวนสมุนไพรฯ ตลอดจนแรกเร่ิมของการประสานงาน รวมกลุมตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ           
ในการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ  เปนตน รูปแบบการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน           
และปญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดการทองเท่ียว โดยจะสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของในการจัดการ          
การทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ เชน เจาหนาท่ีการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ตัวแทนกลุมตาง ๆ 
ท่ี เกี่ ยวของกับการบริหารจัดการทองเ ท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ  และนักทองเ ท่ียวใน                
สวนสมุนไพรฯ โดยมีลักษณะคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบคําถามสามารถแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระ ในประเด็น ดังนี้ 

- บริบทท่ัวไปของสวนสมุนไพรฯ 

- การจัดการทรัพยากรแหลงทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมภายในสวนสมุนไพรฯ 

- การจัดการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก 

- การจัดการการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 

- การจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการนําเท่ียว 

- การจัดการสงเสริมการตลาดและการนําเท่ียว 



 35 
 

 
2.2.2 แบบการสัมภาษณแบบมีโครงสราง หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ 

(Structured Interview or Formal Interview) โดยการสัมภาษณ เจาหนาท่ีการปโตรเลียม                  
แหงประเทศไทย ตัวแทนกลุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ และ
นักทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ อยางเปนทางการ ลักษณะของการสัมภาษณเปนการสัมภาษณท่ีมี
คําถามและขอกําหนดท่ีแนนอน ดวยคําถามแบบเดียวกันมีลําดับข้ันตอนเรียงเหมือนกัน มีคําถาม          
ท่ีเฉพาะเจาะจงและคําถามท่ีตอบไดโดยโครงสรางของคําถาม มีดังนี้  

- บริบทท่ัวไปของสวนสมุนไพรฯ 

- การจัดการทรัพยากรแหลงทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมภายในสวนสมุนไพรฯ 

- การจัดการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก 

- การจัดการการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 

- การจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการนําเท่ียว 

- การจัดการสงเสริมการตลาดและการนําเท่ียว 

3. การสนทนากลุม หรือการประชุมของกลุมเปาหมาย (Focus Group) ไดแก เจาหนาท่ี
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลสวนสมุนไพรฯ ประกอบดวย              
หัวหนาฝายดูแลการจัดการสวนสมุนไพรฯ  หัวหนาฝายดูแลสวนสมุนไพรฯ  ผูชวยดูแล              
สวนสมุนไพรฯ เจาหนาท่ีระดับสูงท่ีดูแลสวนสมุนไพรฯ ตัวแทนกลุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ        
การจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ ประกอบดวย ตัวแทนเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีดูแล
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวภายในสวนสมุนไพรฯ ประมาณ 25 คน ซ่ึงลักษณะของการสนทนา
กลุมเปนการพูดคุย สนทนาในกลุม เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น ความรูสึก การรับรู และพฤติกรรม
ของกลุม โดยผูศึกษาจะเปดประเด็นตางๆ ท่ีตองการศึกษาใหกลุมเปาหมายสนทนา โดยไดใช 
พลวัตของกลุม (Group Dynamic) เปนส่ิงกระตุนใหสมาชิกในกลุมไดแสดงความคิดเห็น             
ตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางและเปดเผย ขณะท่ีสนทนากันซ่ึงความคิดเห็น
ของคน ๆ หนึ่งในกลุม สามารถกระตุนความคิดเห็นและทัศนะคติของคนอ่ืนได พรอมท้ังยังเปน     
การแลกเปล่ียนการเรียนรูของคนในกลุม การเสนอความคิดเห็นตาง ๆ ของกลุมเกี่ยวกับ                
การจัดการโครงการฯ ในดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีทํา จากนั้นหาขอสรุปตามประเด็นท่ีสําคัญ                        
จากกรอบแนวคิด โดยทําการจดบันทึก และบันทึกเสียง 
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4. เกณฑท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวยตัวบงช้ี และเกณฑท่ีใชในการประเมิน
ประกอบดวย 4 ดานคือ 

1)   ดานบริบท มีตัวช้ีวัดอยู 5 ตัว ไดแก 
1.1)   ความยากลําบากในการเดินทาง 
1.2)   ความปลอดภัยในการเดินทาง (ความลาดชันหรือความกวางของถนน) 
1.3)   ในปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินตลอดการเดินทาง 
1.4)   จํานวนจุดทองเท่ียวระหวางเสนทาง 
1..5)   ความสวยงามของภูมิทัศนระหวางเสนทาง 

2)   ดานปจจัยนําเขา มีตัวช้ีวัดอยู 15 ตัว ไดแก 
2.1)   จํานวนจุดทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ 

2.2)   จํานวนกิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดใหนักทองเท่ียว 

2.3)   จํานวนจุดทองเท่ียวในพื้นท่ีรอบๆ สวนสมุนไพรฯ 

2.4)   จํานวนกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดใหนักทองเท่ียว 

2.5 )   กิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ ใหบริการแกชุมชนในดานการทองเท่ียว 

2.6)   จํานวนท่ีพักสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอป 
2.7)   จํานวนท่ีพักภายในบริเวณรอบๆ สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุด 

2.8)   รานอาหารสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง 
2.9)   รานอาหารในบริเวณรอบๆ สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง 
2.10) หองสุขาสาธารณะ 

2.11) โทรศัพทสาธารณะ 

2.12) เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือ สถานีอนามัย 

2.13) เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

2.14) ไฟฟา 
2.15) แหลงน้ํา 

3)   ดานกระบวนการ มีตัวช้ีวัดอยู 8 ตัว ไดแก 
3.1)   การติดตอประสานงานดานการทองเท่ียว 

3.2)   ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีสวนสมุนไพรฯ จัดใหนักทองเท่ียว 

3.3)   ความแปลกใหมของกิจกรรมท่ีสวนสมุนไพรฯ จัดใหนักทองเท่ียว 

3.4)   ชวงเวลาท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดกิจกรรมใหนักทองเท่ียว 

3.5)   ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดใหนักทองเท่ียว 
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3.6)   ความแปลกใหมของกิจกรรมท่ีชุมชนจัดใหนักทองเท่ียว 

3.7)   ชวงเวลาท่ีชุมชนจัดกิจกรรมใหนักทองเท่ียว 

3.8)   การมีสวนรวมของชุมชนกับสวนสมุนไพรฯ ในการจัดการทองเท่ียว 

4)   ดานผลผลิต มีตัวช้ีวัดอยู 17 ตัว ไดแก 
4.1)   จํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉล่ียตลอดป (ป พ.ศ. 2549-2550) 
4.2)   แนวโนมจํานวนนักทองเท่ียวในชวงระยะเวลา 2 ป 
4.3)   จํานวนนักทองเท่ียวม่ีเขามาพักภายในสวนสมุนไพรฯ โดยเฉล่ียตอป 
4.4)   จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการรานอาหารภายในสวนสมุนไพรฯ           

โดยเฉล่ียตอป 
4.5)   ผลการประกอบการดานการทองเท่ียวโดยเฉล่ียตอป 
4.6)   แนวโนมผลการประกอบการดานการทองเท่ียวในชวงระยะเวลา 2 ป 
4.7)   ปญหาเกี่ยวกับขยะ 

4.8)   ชาวบานมีความพึงพอใจท่ีมีการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ ใหเปนแหลง
ทองเท่ียว 

4.9)  ชาวบานมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

4.10)  การทองเท่ียวไดสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และแกไขปญหาความ
ยากจนใหกับชุมชน 

4.11)  ผลการดําเนินการดานการทองเท่ียวบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
4.12)  การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ สงผลกระทบตอธรรมชาติ           

และส่ิงแวดลอมในทางลบ 

4.13)  การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ สงผลกระทบใหเกิดมลพิษทาง
เสียง อากาศ และนํ้า 

4.14) การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ สงผลกระทบตอวิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมของชาวบาน 

4.15)  การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ สงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ 
ในทางลบ 

4.16)  ปญหาอุปสรรค ขอจํากัดในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว   
4.17)  ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวไดรับ 
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เกณฑท่ีใชในการวัดมีอยู 3 ระดับ คือ 

 3  หมายถึง  อยูในระดับดี 
 2  หมายถึง  อยูในระดับพอใช 
 1  หมายถึง  อยูในระดับไมดี/ควรปรับปรุง 
เกณฑท่ีใชในการประเมินมี 2 ระดับ คือ 

 2.00 – 3.00 ผานเกณฑ 
 1.00 – 1.99 ไมผานเกณฑ 

 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เปนการให
ขอมูลท่ีมีอยู เดิม (Secondary Data) โดยศึกษาคนควาดานเอกสารตางๆ แนวคิด ทฤษฎี                  
และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ควบคูกับการเก็บขอมูลใหม (Primary Data) โดยใชวิธีการสัมภาษณ
อยางเปนทางการ และไมเปนทางการตามแนวคําถามรวมกับการสังเกต เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง
เปนจริง การเก็บรวบรวมขอมูลแบงไดเปนข้ันตอน ดังนี้ 
 1. เก็บขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสาร ไดแก บันทึกการประชุม สรุปผลการดําเนินงาน           
ของหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน และสถานการณจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ 

 2. การสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณตามประเด็นตาง ๆ ในลักษณะคําถาม          
ของการนําสัมภาษณเปนคําถามท่ีมุงหาวิธีการดําเนินงานการจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ 

 3. การสํารวจในพื้นท่ีแหลงทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ เปนการสํารวจพื้นท่ี            
โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม เพื่อท่ีจะวิเคราะหสภาพพื้นท่ี สภาพแวดลอม       
ทางกายภาพ การใชประโยชนดานการทองเท่ียว และการจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ         
เพื่อเทียบกับหลักการในการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 

เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคท่ีต้ังเอาไว 
 4. ระยะการตรวจสอบขอมูล ผู ศึกษาไดเขาไปเก็บขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นท่ียัง                
ไมชัดเจนเปนชวงสุดทาย  เหตุผลในการเก็บเพิ่มเติมเกิดจากขอมูลแตละคร้ัง  ผู ศึกษาได                  
ทําการตรวจสอบกับประเด็นตางๆ ท่ีกําหนดไว เม่ือเห็นวาประเด็นใดยังขาดอยู ผูศึกษาจึงเก็บขอมูล
เพิ่มเติม โดยเลือกสัมภาษณ ซักถามจากผู รูในประเด็นท่ียังขาดหายไป  เพื่อใหครอบคลุม                  
ตามวัตถุประสงคท่ีไดต้ังเอาไว 
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3.5 การตรวจสอบขอมูล 
 
 ผูศึกษาไดนําเอาขอมูลท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง และสมบูรณกอน         
โดยมีวิธีการ ดังนี ้
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูศึกษาไดนําเอาขอมูลท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความ
ถูกตองและสมบูรณกอน แลวนําขอมูลท่ีตรวจสอบความถูกตองแลวไปจัดหมวดหมู เพื่อนําไป
วิเคราะหผลการศึกษาตอไป 

 2. การลงรหัสขอมูล  (Coding) นําแบบสัมภาษณท่ีรวบรวมได  ไปลงรหัสขอมูล             
ของคําถามแตละขอตามท่ีไดกําหนดไวกอนแลว หลังจากน้ันจึงถายรหัสขอมูลในแบบสัมภาษณ       
ลงในแบบถายลงรหัส 

 3. ตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการสํารวจพื้นท่ีและการสัมภาษณ โดยการตรวจสอบ           
ความถูกตองตรงประเด็น ความสมบูรณของขอมูล 
 
3.6 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 
โดยมีแนวคิดทฤษฎีท่ีไดทบทวนมาเปนฐานในการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย          
และนําเสนอรูปแบบแนวทางในการจัดการใหเปนไปตามหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดังนี้ 
 1. บริบทและสถานการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดการ ผลการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ  
 2. การวิเคราะห และเสนอรูปแบบแนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวน
สมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยาง
เหมาะสม และเปนไปตามหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใชวิธีวิจัยเชิงพรรณนาในดานตาง ๆ        
ท่ีกลาวมาแลว 

- วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพการณปจจุบันของ
พื้นท่ีท่ีทําการศึกษาขอมูลในดานปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีผูศึกษาไดเก็บรวบรวม ซ่ึงรวมท้ังขอมูลท่ีได
จากการสํารวจและสัมภาษณนั้น จะไดนํามาสรุปและจัดออกเปนหมวดหมู ในแตละประเด็นศึกษา 
จะไดนํามาวิเคราะหรวมกับแนวคิดทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวของวามีประเด็นใดบางท่ีไดทําการศึกษา
มาแลว มีรูปแบบแนวทางในการดําเนินงานสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีนั้น ๆ หรือไมเพียงใด    
และนํารูปแบบท่ีเหมาะสมมาประยุกตใช  
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อันจะนําไปสูการพัฒนา รวมกันแลกเปล่ียนความคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียว ปญหา 
และอุปสรรคในสวนสมุนไพรฯ ศักยภาพในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวน
สมุนไพร เพื่อดําเนินการและประเมินผลการดําเนินการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปนลักษณะการทองเท่ียว         
เชิงนิเวศอยางยั่งยืนตอไป 


