
บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม
เพื่อสงเสริมใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาศักยภาพของ
โครงการ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดใชระเบียบวิธีวิจัย และเคร่ืองมือในการ
เก็บขอมูล ดังน้ี

3.1 ประชากรกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูล
กลุมประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี คือประชากรที่มีความเกี่ยวของกับโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ไดแก เจาหนาที่รัฐ ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่
กรมปาไมที่ดูแลจัดการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ทหาร
ครูโรงเรียนในพื้นที่โครงการฯหรือครูโรงเรียนสุขฤทัย ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประจําตําบล (ครู กศน.) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทาตอน นักทองเที่ยว และ
ชาวบานในหมูบาน ซึ่งเปนหมูบานที่อยูในบริเวณพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําหริ หวยเมืองงาม ไดแก บานบะหลา บานหาหก บานหวยเตา บานอาซู และบานอา เทอ

กลุมที่ 1 เจาหนาที่รัฐ จํานวน 5 คนจาก 5 หนวยงาน ไดคัดเลือกแบบเจาะจงกลุมตัวอยางที่
ปฏิบัติงานรวมกับโครงการฯ ไดแก เจาหนาที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
หวยเมืองงามที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสงเสริมโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยวโดยตรง คือ นาย
นิวัฒน วงจันเสือ เจาหนาทหารรักษาความปลอดภัย คือ สิบเอกศักด์ิชัย ภูมิดี ครูโรงเรียนสุขฤทัยซึ่ง
เปนโรงเรียนในพื้นที่โครงการฯ คือครูมัณฑนา วิยะ หรือครูนาย ครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจําตําบล (ครู กศน.) คือ ครูวิทวัส  คําลือ และเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบลทาตอน คือนายสาม  เมืองดี

กลุมที่ 2 พนักงานโครงการฯ ทั้งหมด  5 คนจาก 5 สวนงาน ไดคัดเลือกแบบเจาะจงกลุม
ตัวอยางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานดานบริการและตอนรับ คือนางสาวนลินี  เตชะสืบ ดานการพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศนโครงการฯ คือนายวรสันต  พรมวัน ดานการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรฯ คือนายทรง
เกียรติ  พรมเมือง ดานการสงเสริมการเรียนรูหรือเศรษฐกิจพอเพียง คือนายนที  ชัยชนะ และ
พนักงานทั่วไป คือนายอาเบ แสนยาง รวมจํานวน 5 คน
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กลุมที่ 3 นักทองเที่ยว จํานวน 10 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางอยางงายจากนักทองเที่ยว
ที่มาเที่ยวและพักคางในพื้นที่โครงการฯ เฉลี่ยประมาณเดือนละ 10 คน รวมระยะเวลาการศึกษา 5
เดือน 50 คน ไดทําการสุมมาเพื่อสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 10 คน ไดแก นางกิติพจน  เชื้อวิโรจน
นายชนินทร   อินทสุวรรณ  นางสาวศิริกานต  คําใส นายธเนษฐ  อรุณรัตน  นางประกาย  วงศแกว
นายนที  บิณฑวิหก นางกิ่งกาญจน  ศิลาอาสน  นางเบญจวรรณ บัญตะจุฬา นายกิติศักด์ิ  มณีศิริ
และ นางนุชจรีย  คูเมือง

กลุมที่ 4 ชาวบานในพื้นที่โครงการฯ ไดคัดเลือกแบบเจาะจงกลุมตัวอยางชาวบานที่เปน
ผูนํา ไดแก ผูนําหมูบาน ประธานแมบานหรือ อสม. ผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งหมดหมูบาน
ละ 4- 6 คน รวม 5 หมูบาน คือ

บานบะหลา ประกอบดวย ผูนําหมูบาน คือนายหยาเบ  เยอกอง ผูนําศาสนา คือนายทุชัย
ตาหอ และชาวบานทั่วไป 4 คน คือนายหยาซือ แซจาง นางบุญญานุช เยอกอง  นางอาโหลมา แสน
ยาง และนางหมีเกอะ  เยอกอง ซึ่งมีตําแหนงเปน อสม.ประจําหมูบานดวย

บานอาซู ประกอบดวย ผูนําหมูบาน คือนายอาเหนอ แลบือ ผูนําศาสนา คือนายหลอเกอ
แลบือ กรรมการหมูบาน คือนายอาทู  แลบือ นายลีตู  เซมือ และ อสม. คือนายเบชู  หวุยยือ และนาย
อาผา  แยบอ

บานอาเทอ ประกอบดวย ผูนําหมูบาน คือนายอาเจอ  เปยรเช ผูนําศาสนา คือนายจะโป จะ
อือ กรรมการหมูบาน คือนายอาเชอ  เปอรเช นายอาแย หวุยยือ นายหลอดี อาหงี่ และนายอาซา
เยเปยง

บานหวยเตา ประกอบดวย นายประสือ  จะแส ผูนําศาสนา คือนายจะหงะ จะกู กรรมการ
หมูบาน คือนายจะพอ  พะยา และนายจะแส จะกอ

บานหาหก ประกอบดวย ผูนําหมูบาน คือนายยะปะ หมอโป ผูนําศาสนา คือนายอากา
มาเยอะ กรรมการหมูบาน คือนายลอทู  หมอโป นายมะดี  บะเชอะ นายอาเบ เปยงแหล และนาย
หลอแย  วุยยือ

3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล
การศึกษาเร่ืองศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตา มพระราชดําริ

หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีองคประกอบของวิธีการดําเนินการ
ศึกษา แบงเปนขั้นตอน ดังน้ี

3.2.1 การศึกษาขอมูลจากบุคคล (ขอมูลปฐมภูมิ)
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การศึกษาคร้ังน้ีมุ งศึกษาศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตา ม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกกลุม
ผูใหขอมูลหลัก (Key Information) โดยเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม เน่ืองจากจะทราบขอมูลและมีความเกี่ยวของสัมพันธกับโครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม โดยแบงตามลักษณะการใหขอมูลดังน้ี

1) กลุมเจาหนาที่รัฐ ไดแก เจาหนาที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
หวยเมืองงามที่รับผิดชอบงานสงเสริมการทองเที่ยว ทหาร ครูโรงเรียนในพื้นที่โครงการคือ
โรงเรียนสุขฤทัย ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําตําบล (ครู กศน.) และ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทาตอน ไดศึกษาโดยการสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับ บริบทของ
โครงการฯ และศักยภาพของโครงการในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

2) พนักงานโครงการ ไดแก ผูดูแล หรือทํางานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรสูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม ไดศึกษาโดยการสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับ บริบทของโครงการฯ และ
ศักยภาพของโครงการในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

3) นักทองเที่ยว ไดแก นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวและพักคางในโครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ไดศึกษาโดยการสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับ และศักยภาพ
ของโครงการในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

4) ชาวบานที่อาศัยในพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนหมูบานอยูในบริเวณพื้นที่โครงการฯ ไดแก
บานบะหลา บานหาหก บานหวยเตา บานอาซู และบานอาเทอ ไดศึกษาโดยการสัมภาษณขอมูล
เกี่ยวกับ บริบทของโครงการฯ และศักยภาพของโครงการในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศ

นอกจากการศึกษาโดยการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลดังกลาวแลว ยังไดมีการประชุมกลุม
ยอย โดยไดเชิญตัวแทนของกลุมเปาหมาย คือ กลุมเจาหนาที่ รัฐ พนักงานโครงการ และ
กลุมเปาหมายที่เปนชาวบานคือทั้งผูนําและชาวบานในชุมชน รวมประชุมกลุมยอย เพื่อศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับ การมีสวนรวมของชุมขนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โครงการฯ ศึกษา
และสนทนาปญหาและอุปสรรคของการสงเสริมโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งหา
แนวทางการพัฒนาตอไป

3.2.2 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (ขอมูลทุติยภูมิ)
1) เอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวคิดทฤษฎี ซึ่งชวยใหผูวิจัยไดนํามาใช

ในการพัฒนากรอบแนวคิด และเปนแนวทางในการศึกษาในคร้ังน้ีโดยศึกษาจาก
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2) เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมือง
งาม ไดจากเอกสารโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธพืช ป 2551

3.3 ขอบเขตการศึกษา
3.3.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ผูศึกษาไดเลือกศึกษาศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยไดเลือกพื้นที่ศึกษาคือโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
โดยมีขอบเขตเน้ือที่ 7,000 ไร มีหมูบานในพื้นที่โครงการฯ ไดแก บานบะหลา ต้ังอยูในพิกัน X
554400 Y2221600 บานหาหก ต้ังอยูในพิกัน X552800 Y2221100 บานหวยเตา ต้ังอยูในพิกัด
X553700 Y2221500 บานอาซู ต้ังอยูในพิกัน X558500 Y2223500 และบานอาเทอ ต้ังอยูในพิกัด
X556600 Y2222500
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ภาพ 3.3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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3.3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา
1) ตอนที่ 1 บริบทโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยเมืองงาม
- ประวัติความเปนมาของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยเมืองงาม
- ที่ต้ังและขอบเขตพื้นที่
- สภาพภูมิประเทศ
- สภาพภูมิอากาศ
- การคมนาคม
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- การศึกษา
- ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
- สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
2) ตอนที่ 2 ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยศึกษา
ปจจัยภายใน ไดแก
- ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว
- กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- บุคลากร
- งบประมาณ
- ความปลอดภัย
- สิ่งอํานวยความสะดวก
- ความสามารถในการรองรับ
ปจจัยภายนอก ไดแก
- เสนทางคมนาคม
- นโยบายรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
- การสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐและเอกชน
3) ตอนที่ 3 การเขามามีสวนรวมของชุมชนพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- การมีสวนรวมในการวางแผนและการบริหารจัดการ
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- การมีสวนรวมในการปฏิบัติ
- การมีสวนรวมในการติดตามและแกไขปญหา
- การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
4) ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่

สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม วา

มีปญหาและอุปสรรคอยางไรในการทองเที่ยวของโครงการฯ
5) ตอนที่ 5 ขอเสนอและแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ศึกษาโดยถาพบปญหาและอุปสรรคจะหาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไปอยางไร

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
การศึกษาคร้ังน้ีใชการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากประชากรที่กําหนดไว โดยมีวิธีการที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี
3.4.1 การสัมภาษณ (Interview)
ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณทั้งแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) และแบบเจาะลึก

ขอมูล (In-depth Interview) รวมกัน โดยเร่ิมแรกของการสัมภาษณกลุมเปาหมายทุกกลุมจะใชการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) กอน หลังจากน้ันจึงใชการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกขอมูล (In-depth Interview) กลุมเปาหมายที่สัมภาษณ ไดสัมภาษณทั้ง 4 กลุมตามประเด็น
ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานโครงการฯ ชาวบานในชุมชนและนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวและพัก
คางในพื้นที่โครงการฯ โดยไดกําหนดประเด็นการสัมภาษณไวลวงหนาอยางคราวๆ ทั้งน้ีคําถาม
หรือประเด็นตางๆ ไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ ประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ
ประกอบดวย

1) สภาพทั่วไปของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม
ประวัติความเปนมา ลักษณะทั่วไปของโครงการฯ โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2) ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการ
สงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีการสัมภาษณในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของ ปจจัยภายใน
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ปจจัยภายนอก ที่ เกี่ยวของสัมพันธกับการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

3.4.2 การประชุมกลุมยอย ((Focus group Discussion)
จัดการประชุมกลุมยอยโดยมีการประชุมในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดําริ หวยเมืองงาม จํานวน 4 คร้ัง ในแตละคร้ังมีผูเขารวมประชุมไมเทากัน โดยคร้ังแรกมี
ผูเขารวมประชุม 10 คน คร้ังที่สองมีผูเขารวมประชุม 12 คน คร้ังที่สามและคร้ังที่สี่มีผูเขารวม
ประชุม 11 คน โดยผูรวมประชุมหรือสนทนา ประกอบไปดวย กลุมเจาหนาที่รัฐ พนักงานโครงการ
และกลุมเปาหมายที่เปนชาวบานในชุมชน ไดทําการศึกษาและสนทนาขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของชุมขนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โครงการฯ ศึกษาและสนทนาปญหาและ
อุปสรรคของการสงเสริมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาตอไป

3.5 การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากเอกสารและบุคคลทั้งหมด ผูวิจัยไดนํามาจัด

แยกแยะ จัดหมวดหมู และนํามาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อหาความเชื่อมโยงและ
หาความสัมพันธของขอมูล หรือปรากฏการณ หลังจากน้ันจึงไดตรวจสอบความถูกตอง และความ
สมบูรณของขอมูล โดยการลงพื้นที่แบบวนซ้ํา เพื่อใหไดขอมูลยืนยันสําหรับขอมูลบางประเด็นที่ยัง
ไมครบถวน เพื่อสะทอนถึงศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวย
เมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

3.6  การนําเสนอขอมูล
เน่ืองจากการวิจัยดังกลาวเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก

ขอมูล มีการรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณ วิเคราะห แยกแยะขอมูลตามประเด็นของการวิจัย และ
นําเสนอขอมูลโดยการบรรยายเพื่อใหเห็นภาพ ครอบคลุมตามประเด็น และวัตถุประสงคของ
การวิจัยที่ไดตั้งไว ดังน้ี

3.6.1 บริบทของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม ต้ังแต
ประวัติความเปนมาของโครงการฯ ที่ต้ังและขอบเขต ลักษณะภูมิอากาศ การคมนาคม การศึกษา
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งขอมูลไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ
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3.6.2 ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ใน
การสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยไดวิเคราะหและบรรยายเกี่ยวกับ ปจจัยภายใน ปจจัย
ภายนอก ของโครงการฯ ขอมูลทั้งหมดไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ

3.6.3 การเขามามีสวนรวมของชุมชนที่อยูในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมและพัฒนาโครงการฯเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ได
ขอมูลจากการประชุมกลุมยอย

3.6.5 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดขอมูลจากการประชุมกลุมยอย

3.6.6 ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชขอมูลจากปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และทําการประชุมกลุมยอยเพื่อหาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา


