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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 
 

ความหลากชนิดและการใชประโยชนพื้นท่ีของนก ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม   เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

3.1 พ้ืนท่ีทําการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความหลากชนิดและการใชประโยชนพื้นท่ีของนก ตําบลคลองโคน 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” ไดศึกษาพื้นท่ีในตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม 
โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจงพื้นท่ีศึกษาในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ  
        พื้นท่ีตําบลคลองโคน เปนพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบชายฝงติดทะเลฝงอาวไทย มีพื้นท่ีปาชายเลน
จะเปนพื้นท่ีน้ําเค็ม และพื้นท่ีบางสวนจะเปนพื้นท่ีน้ํากรอย และลําคลองจํานวนมาก พื้นดินมีสภาพ
เปนดินโคลน ชาวบานจึงเรียกพื้นท่ีนี้วา “คลองโคน” ตําบลคลองโคนมีอาณาเขตติดตอ  คือ 
           ทิศเหนือ    ติดตอ ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
           ทิศใต        ติดตอ ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
           ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
           ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
            (http://www.Klongkone.go.th) 

ตําบลคลองโคน ต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวย 7 หมูบาน คือ 
หมูท่ี 1 บานคลองคต หมูท่ี 2 และหมูท่ี 3 บานคลองโคน หมูท่ี 4 บานแพรกทะเล หมูท่ี 5 บานคลอง
ชอง หมูท่ี 6 บานประชาชมช่ืน และหมูท่ี 7 บานคลองชองนอย ซึ่งอยุติดทะเลและพื้นท่ีปาชายเลน
กระจายอยูท่ัวไป ยกเวนหมูท่ี 6 เทานั้น ไมไดอยูติดทะเล ประชากรในพื้นท่ีสวนใหญประกอบอาชีพ
การทําประมงชายฝงควบคูกับการทํากะป รวมท้ังการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เชน เล้ียงกุง หอยแครง 
หอยแมลงภูพื้นท่ีตําบลคลองโคน มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ แหลง
ทองเท่ียวปาชายเลน ซึ่งประชาชนไดรวมกันปลูกมากกวา 2,500 ไร เปนปาชายเลนท่ีมีความสมบูรณ 
และยังเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีดีและเปนปาท่ีมีความสมบูรณเปนอยางมาก ซึ่งในหนวยงาน
และชุมชนไดจัดโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีประกอบดวยกิจกรรมทองเท่ียวตางๆ เชน ชมระบบนิเวศปา
ชายเลน ลองเรือชมวิถีชีวิตชาวบาน ถีบกระดานเก็บหอยแครง ชมฟารมหอยแมลงภู กิจกรรมปลูกปา
ชายเลน เปนตน (http://www. KlongKlone.go.th)      ซึ่งตําบลคลองโคนมีคําขวัญวา “ถ่ิน
หอยแครง แหลงกะป เขตดําริปลูกปา ลํ้าคาทรัพยากร” ดังนั้นดวยความอุดมสมบูรณของพื้นท่ีจึง
อาจจะสงผลใหมีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณดวยดวยทรัพยากรทางชีวภาพ 
จึงเปนแหลงอาหารและโปรตีนท่ีสําคัญ โดยเฉพาะสําหรับนกอพยพซึ่งตองใชพลังงานสูงในการอพยพ
ยายถ่ิน อีกท้ังพื้นท่ีตําบลคลองโคน อยูใกลบริเวณพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด เปนพื้นชุมน้ําท่ีมี
ความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar site) ลําดับท่ี 1099 ตามประกาศของภาคีอนุสัญญาวาดวย



51 

 

พื้นท่ีชุมน้ําหรืออนุสัญญาแรมซาร ซึ่งเปนแหลงอาหารของนกหลากหลายชนิด   ไดแก นกกระสานวล  
เหยี่ยวแดง นกแอนกินรัง นกนางนวลแกลบเคราขาว นกยางกรอกพันธุชวา เปนตน 
(http://wetland.onep.go.th/wetlands/fronten/theme/ramsars)  

ดังนั้นพื้นท่ีในตําบลคลองโคน ซึ่งมีพื้นท่ีปาชายเลนท่ีประชาชนรวมกันปลูก จึงเหมาะแกการ
เปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกเพื่อมาใชประโยชนพื้นท่ีท้ังเปนแหลงอาหาร การทํารังวางไข และแหลง
อาหารของนกอพยพ จึงเปนสวนหนึงในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และจะเปนสถานท่ี
หนึ่งท่ีมีศักยภาพเปนแหลงดูนกท่ีสําคัญ   
  

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
  1. แบบบันทึกการสํารวจชนิดนก 
          1.1 การสํารวจชนิดนกโดยใชกลองสองทางไกลแบบ 2 ตา (Binocular) และกลองถายรูป 
และจําแนกนกท่ีพบตามหนังสือ A guide to the Birds of Thailand โดย Boonsong Lekagul 
และ Philip D. Round (1991) และ A Field Guide to the Birds of Thailand and South-east 
Asia โดย Craig Robson (2008) โดยใชเวลาในการสํารวจในชวงเชา ต้ังแตเวลา 07.00 – 10.00 น. 
และชวงบายเวลา 15.00 – 18.00 น. ซึ่งทําการสํารวจเดือนละ 1 วัน        
              1.2 การบันทึกชนิดนกในพื้นท่ีท่ีสํารวจในเสนทางทองเท่ียวทางเรือชมธรรมชาติ ตําบล
คลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม      
           2. แบบสัมภาษณผูประกอบการเรือ และผูประกอบโฮมสเตย โดยผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณ 
แบบมีโครงสราง ซึ่งถามเกี่ยวกับความหลากชนิดของนกและแนวทางการรักษาสภาพแวดลอมใน
เสนทางทองเท่ียวทางเรือ เพื่ออนุรักษความหลากชนิดของนกและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
จํานวน 5 ขอ จากนั้นนําแบบสัมภาษณไปใชผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงขอความใหสอดคลองกับนิยามท่ีกําหนดไว โดย
ขอความท้ังหมดตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป 
              

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

                1) ขอมูลปฐมภูมิ 
  1.1 เก็บขอมูลสภาพแวดลอมของพื้นท่ีสองฝงคลองในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ซึ่ง
จะมีจุดทองเท่ียวหลัก ประกอบดวยพื้นท่ีปลูกปาชายเลน พื้นท่ีเล้ียงหอยแครง เปนตน   
           1.2 เก็บขอมูลโดยใชทําการสํารวจชนิดนก โดยใชกลองสงทางไกลแบบ 2 ตา กลอง
ถายรูป และจําแนกนกท่ีพบตามหนังสือคูมือดูนก นกเมืองไทย โดยนายแพทยบุญสง เลขะกุล (2550) 
ในชวงเชาและชวงบายต้ังแตเดือนสิงหาคม 2556 – เดือนกรกฏาคม 2557 เดือนละ 1 วัน ในเสนทาง
ทองเท่ียวทางเรือ  
  1.3 เก็บขอมูลจํานวนประชากรนกแตละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขาไป
ใชประโยชนในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
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                     1.4 ศึกษาอุปนิสัยการหากินอาหาร สถานภาพของนก และวิเคราะหหาคาความชุก
ชุมของชนิดนก 
  1.5 บันทึกขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะจงกับผูท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวทาง
การรักษาสภาพแวดลอมในเสนทางการทองเท่ียวทางเรือ เพื่อการอนุรักษความหลากชนิดของนกและ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ                 
         2) ขอมูลทุติยภูมิ  
                       รวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดแก เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

3.4 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 

             1. ขอมูลเชิงคุณภาพ     ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม 
      1.1 ขอมูลสภาพแวดลอมท่ีชนิดนกท่ีเขาไปใชประโยชนในพื้นท่ีในเสนทาง
ทองเท่ียวทางเรือ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในชวงเดือนสิงหาคม 2556– 
เดือนกรกฎาคม 2557  
       1.2 ขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะจงกับของผูท่ีเกี่ยวของแนวทางการรักษา
สภาพแวดลอมในเสนทางการทองเท่ียวทางเรือ เพื่อการอนุรักษความหลากชนิดของนกและสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ                              
              2. ขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลจํานวนประชากรของนก 
                  2.1 การสํารวจชนิดนกโดยใชกลองสองทางไกลแบบ 2 ตา (Binoculars) และกลอง
ถายรูป และจําแนกนกท่ีพบตามหนังสือ A guide to the Birds of Thailand โดย Boonsong 
Lekagul และ Philip D. Round (1991) และ A Field Guide to the Birds of Thailand and 
South-east Asia โดย Craig Robson (2008) ในชวงเชา เวลา 07.00 – 10.00 น. และชวงบายเวลา 
15.00 -18.00 น. โดยทําการสํารวจเดือนละ 1 วัน 
        2.2 การบันทึกความถ่ีของชนิดนกท่ีพบเห็นโดยตรง และจากการไดยินเสียงรอง ใน
พื้นท่ีท่ีสํารวจ 
        2.3 การวิเคราะหอุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนกท้ังประเภทนกประจําถ่ิน นก
อพยพ และนกประจําถ่ินและนกอพยพ 

            2.4 การวิเคราะหหาคาความชุกชุมของชนิดนก โดยวิธีของ Pettingill (1969) 
                รอยละความชุกชุม  =  จํานวนครั้งท่ีพบชนิดนก x 100 
                                                         ------------------------------------- 
                        จํานวนครั้งท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ 
   ในการศึกษาครั้งนี้แบงระดับความชุกชุมออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 5 นกท่ีพบบอยมาก  (abundant)               พบในอัตรารอยละ 90-100 
 ระดับ 4 นกท่ีพบบอย (common)                พบในอัตรารอยละ 65-89 
 ระดับ 3 นกท่ีพบปานกลาง (moderately common)  พบในอัตรารอยละ 31-64 
 ระดับ 2 นกท่ีพบนอย (Uncommon)                พบในอัตรารอยละ 10-30 
     ระดับ 1 นกท่ีไดยาก (rare)                 พบในอัตรารอยละ <10 
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               2.5 การจําแนกลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนพื้นท่ีของนกในพืน้ท่ีศึกษา 
               2.6 การสัมภาษณผูประกอบการเรือเกี่ยวกับการแนวทางการรักษาสภาพแวดลอมใน
เสนทางการทองเท่ียวทางเรือ เพื่อการอนุรักษความหลากชนิดของนกและสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ 
               2.7 การรวบรวมขอมูลการการสํารวจและการสัมภาษณ 
        2.8 สรุปผลและรายงานผล           
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ 
1. วิเคราะหหาจํานวนประชากรชนิดนก โดยหาคาความถ่ี 
2. วิเคราะหหาปริมาณความชุมชุก (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill  

(1969) 
            2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาใน การสัมภาษณ 
หลังจากนั้นไดนําการจดบันทึกขอมูลและเทปบันทึกมาวิเคราะหประกอบ รวมท้ังการศึกษาภาคสนาม 
ท้ังการบันทึกจํานวนชนิดนก  ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ มาวิเคราะหขอมูลและนําผลวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพมาใชประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อใหเห็นถึงการใชประโยชนพื้นท่ีของนก ใน
เสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลคลองโคน  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รวมท้ังเสนอแนะแนว
ทางการอนุรักษความหลากชนิดของนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ              


