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บทที ่3 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้แนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการวิจยั เพื่อท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย และการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารทาง
วิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดท่ีจะ
ศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาบริบทชุมชนเชิงประวติัศาสตร์ เพื่อเขา้ใจ
พฒันาหรือความเป็นมาของการใช้และการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย พิธีกรรม 
ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือเก่ียวกบัการจดัการน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย โครงสร้างองคก์รเหมือง
ฝาย เหตุการณ์เปล่ียนแปลงของชุมชน พฒันาการของหมู่บา้นในดา้นระบบการชลประทาน บริบท
ทางนิเวศ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
3.3 เคร่ืองมือและวธีิการเก็บขอ้มูล 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การตรวจสอบขอ้มูล 
3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล    
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร ได้แก่ ผูใ้ช้น ้ าจากเหมืองฝายวงัไฮ ได้แก่ หมู่บ้านม่วงฆ้องหมู่ท่ี 3  มีผูใ้ช้น ้ า

จ  านวน 52 ราย หมู่บา้นดง หมู่ท่ี 7  มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า 52 ราย หมู่บา้นทุ่งหลุก หมู่ท่ี 9  มีจ  านวนผูใ้ช้
น ้ า 66 ราย รวมทั้งส้ิน 170 ราย โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั 45 คน ประกอบดว้ย  
 1. กลุ่มผูอ้าวุโส ผูน้ าทางศาสนา ภายในชุมชนท่ีเป็นผูน้ าในดา้นการปกครอง การจดัการ
เหมืองฝายในอดีต ซ่ึงอาจจะมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัองคก์รหรือกลุ่มก็ได ้จ านวน 
15 คน  
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 2. กลุ่มผูด้  าเนินการหรือคณะกรรมการ เป็นกลุ่มท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัการดา้นชลประทาน
และมีบทบาทตามหน้า ท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจากสมาชิกผู ้ใช้น ้ าได้แก่  แก่ เหมือง แก่ฝาย 
คณะกรรมการเหมืองฝาย สมชัชาองคก์รเหมืองฝายลุ่มน ้าภาคเหนือตอนบน จ านวน 10 คน  
 3. กลุ่มผูไ้ดรั้บการบริการหรือสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทหนา้ท่ี และมีส่วนร่วมใน
การจดัการน ้ า ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ช้น ้ าบา้นม่วงฆอ้ง หมู่ท่ี 3 บา้นดง หมู่ท่ี 7 และบา้นทุ่งหลุกหมู่ท่ี 9 
จ านวน 20 คน 

 4. กลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเชียงดาว สมาชิกผูแ้ทนเทศบาลต าบลเชียงดาว คณะครูโรงเรียนบา้นเชียงดาว 
จ านวน 5 คน 

 5. องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) ไดแ้ก่ โครงการจดัการลุ่มน ้าปิงตอนบน จ านวน 5 คน  

 ในกรณีท่ีมีการอ้างอิงถึงบุคคลภายนอกชุมชน มีการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพิ่มเติม              
เพื่อยนืยนัวา่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเท่ียงตรงท่ีสุด 
 
3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

-  ข้อมูลบริบท/ลักษณะทั่วไปของชุมชน ได้แก่ประวติัหมู่บ้าน ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะทางสังคมและวฒันธรรม ลักษณะทางประชากร และลักษณะทางเศรษฐกิจตลอดจน                 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เก่ียวกบัการจดัการน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย โครงสร้างองคก์รเหมืองฝาย เหตุการณ์เปล่ียนแปลงของ
ชุมชน พฒันาการของหมู่บา้นในด้านระบบการชลประทาน ซ่ึงได้จากการส ารวจ การสัมภาษณ์ 
และการสังเกต  

-  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย            
การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย โดยศึกษาจาก
พฒันาการของเหมืองฝายตั้งแต่การสร้างฝาย ซ่ึงเป็นระยะท่ีชุมชนมีการก่อสร้างฝายกกัเก็บน ้ า            
เพื่อใช้ในการเกษตร โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้จากการทดลองปฏิบติัและองค์ความรู้ทอ้งถ่ิน             
ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ประกอบกบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูใ้ชน้ ้ า สั่งสม
องคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีผา่นการปฏิบติัโดอาอาศยัการมีส่วนร่วมจากผูใ้ชน้ ้ าเพื่อหาแนวทาง
และการบริหารจดัการน ้ าเพื่อการเกษตร จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัซ่ึงเป็นช่วงท่ีชุมชนเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงจากนโยบายน ้ าโดยรัฐ และผลกระทบจากการสร้างฝายยาง ชุมชนกลบัไปร้ือฟ้ืน            
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องค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้ งเดิม เพื่อฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากรน ้ า มีการสร้างและเช่ือมโยง
เครือข่ายใหมี้ความเขม้แข็งมากข้ึนโดยการรวมกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในระดบัลุ่มน ้ า คือ “กลุ่มสมชัชาองคก์ร
เหมืองฝายลุ่มน ้าภาคเหนือตอนบน” เพื่อการจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งย ัง่ยนื  

3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือขอ้มูลเสริมประกอบการศึกษาในลกัษณะขอ้มูลเบ้ืองตน้จาก จปฐ. 
ขอ้มูลพื้นฐานชุมชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว จากกรมชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ 
และขอ้มูลจากบนัทึกการประชุมของเหมืองฝาย ซ่ึงให้ขอ้มูลในเชิงเอกสารและให้สัมภาษณ์ขอ้มูล
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องและเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์และการค้นควา้แบบอิสระ              
จากห้องสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไวเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลเอกสาร
และการสนทนากบัผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่และตรวจสอบ
เอกสารขอ้มูลไปดว้ย 

 
3.3 เคร่ืองมือและวธีิกำรเกบ็ข้อมูล 

การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์             
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลและค าตอบท่ีครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ ประกอบกบั
การค้นควา้เอกสารเพิ่มเติมตามแหล่งความรู้ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี               
กบัชุมชน โดยเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน โดยวางบทบาทการท างานร่วมกบัชุมชนทั้งในฐานะ
นกัศึกษา และผูช่้วยนกัวิจยัของโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน ผูศึ้กษาไดใ้ช้วิธีการชวนคุย
อย่างเป็นธรรมชาติมากท่ีสุดกับผูใ้ห้ข้อมูลทุกคน ท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยดี                
ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีประกอบดว้ย  

3.3.1 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผูศึ้กษาไดส้ร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ การท่ีเลือกแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือส าคญั เพื่อตอ้งการขอ้มูลท่ีจะ
น าไปตั้งประเด็นและทราบขอ้มูลท่ีเป็นส่วนรายละเอียดและตรวจสอบขอ้มูล โดยผูใ้ห้ขอ้มูลจะเป็น
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าจากเหมืองฝายวงัไฮทั้ง 3 หมู่บา้น  

3.3.2 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นจริงมากท่ีสุด                     
ผูศึ้กษาใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ โดยสัมภาษณ์กบัประธานเหมืองฝาย คณะกรรมการเหมือง
ฝาย ผูอ้าวุโส ผูน้ าทางศาสนา กลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการและโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิง
ตอนบน เป็นบุคคลเป้าหมายในการใหข้อ้มูล 

3.3.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผูศึ้กษาสังเกตพฤติกรรมการใช้น ้ าของคนในชุมชน           
ในชีวิตประจ าวนั ทั้งในดา้นการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
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ในการสังเกตลกัษณะน้ีไวเ้พื่อใหเ้ป็นการดูวถีิชีวิตของคนในชุมชนวา่มีพฤติกรรมการใชน้ ้ าอยา่งไร 
ทั้งในระดบัครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งพฤติกรรมการใชน้ ้าลกัษณะนั้น ๆ สามารถแปลความหมาย
ให้มีความสัมพนัธ์กบัส่วนอ่ืน ๆ อยา่งไรบา้ง ซ่ึงวิธีการด าเนินการสังเกตนั้นผูศึ้กษาไม่ไดท้  าให้ผูท่ี้
อยูร่อบ ๆ รู้สึกวา่ก าลงัถูกสังเกตหรือจบัตาดูส่ิงท่ีก าลงัท าอยู ่ผูศึ้กษาไดอ้าศยัการสังเกตควบคู่ไปกบั
การคลุกคลีกบัผูใ้หข้อ้มูลและสมาชิกในชุมชนจากส่ิงรอบ ๆ ตวัอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสุด 

3.3.4 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในชุมชนท่ี
ไดร่้วมพดูคุยหารือกนัเพื่อท ากิจกรรม ประเพณี พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัเหมืองฝายวงัไฮ เพื่อน าไปสู่การ
จดัท าแผนการจดัการน ้ า ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทางกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้ร่วมกนัก าหนดไวแ้ล้ว ได้แก่       
การประชุมเหมืองฝาย พิธีกรรมการเล้ียงผีฝาย การขุดลอกล าเหมือง การส ารวจล าเหมือง                       
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อการบริหารจัดการน ้ า
ชลประทาน” เป้าหมายในการสังเกตเก่ียวกบั วิธีการท างานของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั บทบาทของ
ผูน้ าเป็นอยา่งไร ผูเ้ขา้ร่วมมีใครบา้งและมีส่วนร่วมอยา่งไร ผลท่ีไดจ้ากกิจกรรมเป็นอยา่งไร รวมถึง
การก าหนดเป้าหมายการท ากิจกรรมระยะต่อไปเป็นอยา่งไร  

ผูศึ้กษาจะใช้การสังเกตมากข้ึนต่อประเด็นความเช่ือมโยงของขอ้มูลและสถานการณ์จริง           
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีว่า บทบาทการพูดคุยของแกนน าเป็นอยา่งไร การเปล่ียนแปลงทางดา้นความคิด 
การแสดงออกของแกนน าและผูเ้ขา้ร่วมเป็นอย่างไร ซ่ึงระหวา่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมทุกคร้ัง            
ผูศึ้กษาจะเป็นผูอ้ยู่นอกวงคอยสังเกตการณ์กิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่ห่าง ๆ แต่อาจมีการอ านวย         
ความสะดวกในด้านอ่ืน ๆ เช่น การถ่ายภาพ การจดัเตรียมอาหาร น ้ าด่ืม เป็นตน้ ส่วนการบนัทึก            
ผูศึ้กษาจะบนัทึกข้อมูลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวต้ามวตัถุประสงค์การศึกษา และนอกเหนือ
เป้าหมายท่ีมีความน่าสนใจไวท้นัที ภายหลกัจากท่ีผูศึ้กษาออกจากพื้นท่ีหรือภายหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมแล้ว ผูศึ้กษาจึงน าขอ้มูลมาบรรยายอย่างละเอียดอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงน ้ าหนักของการสังเกต 
แบบมีส่วนร่วมน้ีคลา้ยกบัผูศึ้กษาไดท้  างานร่วมกบัชุมชน แต่หากเป็นการช่วยท างานมิใช่เป็นงาน
หลกัโดยน ้าหนกัอยูท่ี่ตวัชุมชน การสังเกตของผูศึ้กษาโดยการร่วมกิจกรรมกบัแกนน าชุมชนน้ีท าให้
ผูศึ้กษาเขา้ถึงขอ้มูลจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างต่อเน่ือง และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ควบคู่กนัไป
ตลอดการศึกษาวิจยั โดยเขา้ร่วมในการประชุมเป็นบางคร้ังท่ีสามารถเขา้ร่วม โดยจะมีสมาชิกแจง้
ใหท้ราบจากการพดูคุย นดัหมาย กลุ่มประชาชนและสมาชิก 

3.3.4 การสนทนากลุ่ม เป็นเคร่ืองมือท่ีผูศึ้กษาใชใ้นการศึกษาวิจยั โดยการจดัสนทนากลุ่ม 
ประกอบดว้ย แก่เหมือง แก่ฝาย คณะกรรมการเหมืองฝาย สมชัชาองคก์รเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ
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ตอนบน ผูอ้าวุโส ผูน้ าทางศาสนา กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น ้ า กลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการ และ
โครงการจดัการลุ่มน ้าปิงตอนบน  
 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูศึ้กษาได้เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนด้วยตนเองและมีการวางแผนวิธีการ
ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลไวเ้ป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 3.4.1 การสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน ผูศึ้กษาได้สร้างความคุ้นเคยและเข้าสู่ชุมชน              
ซ่ึงผูศึ้กษาได้มีความคุ้นเคยกับคณะกรรมการเหมืองฝาย และกลุ่มผูใ้ช้น ้ าในบทบาทอ่ืน เช่น             
เป็นก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน ผู ้ศึกษาได้แจ้งวตัถุประสงค์ของการเข้ามา
ท าการศึกษาวิจยั และการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นป่าชุมชน จึงท าให้การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูค้น           
ในชุมชนเป็นไปโดยง่ายและสะดวก 

 3.4.2 การก าหนดเป้าหมาย ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งท่ีจะท าความเข้าใจในประเด็นของ               
การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย และการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย ในพื้นท่ีฝายวงัไฮ ครอบคลุม 3 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่  บา้นม่วงฆอ้ง หมู่ท่ี 3 บา้นดง หมู่ท่ี 7 และบา้นทุ่งหลุก หมู่ท่ี 9 ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งจ าแนกออกได ้ 
5 กลุ่มคือ กลุ่มผูอ้าวุโสและผูน้ าทางศาสนา  กลุ่มผูด้  าเนินการหรือคณะกรรมการ กลุ่มผูไ้ดรั้บการ
บริการหรือสมาชิกผู ้ใช้น ้ า กลุ่มผู ้น าชุมชนท่ีเป็นทางการ และองค์กรพัฒนา เพื่อเป็นกรอบ              
ในการศึกษาขอ้มูล อนัจะน าไปสู่การรวบรวมขอ้มูลหลากหลายดา้น โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือก
ตวับุคคลท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรน าดว้ยระบบเหมืองฝาย ดงัน้ี 

 - เป็นผูมี้บทบาทเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของฝายวงัไฮ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั  
- เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับประโยชน์ในการจดัการน ้าจากเหมืองฝายวงัไฮ 
- เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ในส่วนของการ

จดัการทรัพยากร การจดัการความรู้ การจดัการองคก์ร การจดัการความขดัแยง้และการมีส่วนร่วมในชุมชน  

3.4.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในการด าเนินการสัมภาษณ์นั้น จะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของภาคสนามก่อน แล้วน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ของการท าการศึกษา           
เพื่อตรวจสอบวา่ขอ้มูลใดบา้งท่ีสามารถตอบสนองวตัถุประสงคไ์ดค้รอบคลุมทั้งหมด หลงัจากนั้น
จึงได้ก าหนดหัวขอ้ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคลหรือบางคร้ัง            
เป็นลักษณะกลุ่มท่ีมีทั้งรูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ หลงัจากนั้น            
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จึงพดูคุยกบับุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ในกลุ่มตวัอยา่ง พร้อมทั้งท าการตรวจสอบขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์ซ ้ าในประเด็นเดียวกนัดว้ยค าถามต่าง ๆ กบับุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

3.4.4 การสนทนากลุ่ม ผูศึ้กษาไดใ้ชก้ารสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยจดักลุ่ม
สนทนากบัคณะกรรมการเหมืองฝาย ดว้ยการใชป้ระเด็นของกลุ่มกระตุน้ให้เกิดการร่วมแสดงความ
คิดเห็น และทศันะอย่างเปิดเผยและจริงใจ เช่น ระบบความเช่ือ การจดัการของคณะกรรมการ 
เพราะในขณะท่ีสนทนาความคิดเห็นของคนหน่ึงในกลุ่มสามารถกระตุ้นให้คนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
ต้องการแสดงความคิดเห็นออกมาและพูดคุย แลกเปล่ียน เก่ียวกับองค์ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย เคร่ืองมือน้ีผู ้ศึกษาจะใช้ภายหลังจากได้ท าการสัมภาษณ์                
การสังเกตมาแล้วพอสมควร โดยน าขอ้มูลท่ีไดรั้บในตอนแรกมาใช้ประโยชน์ในการตั้งประเด็น
ค าถามในการสนทนา 

 
3.5 กำรตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบขอ้มูล ผูศึ้กษาไดมี้การตรวจสอบขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมเพื่อให้ทราบว่า
ขอ้มูลนั้นมีความสมบูรณ์ ครบถว้น ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาและสามารถตอบ
ปัญหาของการศึกษาไดช้ดัเจนสมบูรณ์ และสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการศึกษา โดยใชว้ิธีการ
คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ ซ่ึงจะ
พิจารณาจาก แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคล ท่ีให้ข้อมูลนั้ น ๆ ว่า ถ้าต่างเวลา             
ต่างสถานท่ี ต่างบุคคล ข้อมูลท่ีได้มีความเหมือนกันหรือไม่เพียงใด (สุภางค์ จนัทวานิช, 2542)          
ซ่ึงหากผูศึ้กษาพบว่าขอ้มูลท่ีได้มีความแตกต่างกันทางด้านข้อมูลมากกว่าร้อยละ 60  หมายถึง              
หากขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูล 6 คน ใน 10 คน เห็นไม่ตรงกนั ผูศึ้กษาจะตอ้งไปเก็บขอ้มูลในประเด็น
นั้น ๆ เพิ่มเติม และหากในกรณีท่ีมีการอา้งอิงถึงบุคคลภายนอกชุมชน  จะมีการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูล
เพิ่มเติมเพื่อยืนยนัวา่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเท่ียงตรงท่ีสุด จนกวา่จะไดข้อ้มูลท่ีสามารถเป็นตวัแทนของ
ขอ้มูลทั้งหมด  

อีกทั้งผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาน ้าหนกัของขอ้มูลท่ีไดป้ระกอบดว้ย หากขอ้มูลชุดใดท่ีมีผูใ้ห้มาก
และมีแหล่งท่ีมาชัดเจนผูศึ้กษาถือว่าข้อมูลนั้นใช้ได้ แต่หากข้อมูลท่ีมีน ้ าหนักน้อยเน่ืองจาก
แหล่งขอ้มูลไม่ชดัเจน ผูศึ้กษาจะหยิบยกขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบประเด็นนั้น ๆ อีกวิธี
หน่ึงเป็นการตรวจสอบขอ้มูลโดยคนของชุมชนเอง หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่การคืนขอ้มูลให้ชุมชน 
ซ่ึงวธีิการน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี 1 ใหชุ้มชนเป็นผูร่้วมตรวจสอบขอ้มูลแต่ละ
เร่ือง จ านวน 3 เร่ือง คือ 1) บริบทชุมชนเชิงประวติัศาสตร์ 2) การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย  3) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ย
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ระบบเหมืองฝาย ลกัษณะท่ี 2 เป็นการตรวจสอบขอ้มูลภายหลงัจากท่ีผูศึ้กษาไดส้รุป วเิคราะห์ขอ้มูล         
ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดน้ าทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ มาช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถือวา่
เป็นการสรุปวิเคราะห์เชิงวิชาการและให้คนในชุมชนร่วมกันตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ วิพากษ์รายงานการศึกษาว่าเป็นไปตามท่ีผูศึ้กษาไดก้ล่าวไวห้รือไม่ ซ่ึงผูต้รวจสอบ         
ผูศึ้กษาไดเ้ลือกแกนน าชุมชน ๆ ละ 2 คน ในการตรวจสอบขอ้มูล ทั้งเป็นขอ้มูลของชุมชนตนเอง
และขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเหมืองฝายวงัไฮ และผูศึ้กษาไดต้รวจสอบขอ้มูลร่วมกบั
อาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างสม ่ าเสมอตลอดระยะเวลาการท าการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษา                
ช่วยตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมภายหลังจากการเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นท่ี              
ทั้งขอ้มูลดิบ ขอ้มูลขั้นท่ีสองจากเอกสารต่าง ๆ และบนัทึกภาคสนามจากการสัมภาษณ์ สังเกตแบบ
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนและวตัถุประสงค์การศึกษาตามท่ีได้
เขา้ใจร่วมกนั ซ่ึงผูศึ้กษาท าการนดัหมายกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอและมีการน าเสนองาน
ใหม่พร้อมกบัใหอ้าจารยต์รวจทานขอ้มูลท่ีแกไ้ขในคร้ังก่อน ๆ ทุกคร้ัง  

 
3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล    

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ใช้เหตุการณ์ส าคญัท่ีเป็นจุดเปล่ียนผ่านของแต่ละยุคสมยั 
วิเคราะห์จากบริบททุกด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและองค์กรเหมืองฝาย และได้ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลไปพร้อมกบัการเก็บขอ้มูลท่ีได้มีการจดัระเบียบ หมวดหมู่ ตามขอบเขตเน้ือหารวมทั้งผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลแล้วอย่างสม ่าเสมอ ทั้งการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ก่อนน าขอ้มูลไปให้
ชุมชนตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ีชุมชนได้ตรวจสอบขอ้มูลแลว้ อีกทั้ง           
ผูศึ้กษาไดส้ร้างรูปแบบในการจดัเก็บและจดัการขอ้มูลให้เป็นระบบ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมขอ้มูล
จนกระทัง่สามารถน าขอ้มูลไปอธิบายตามแนวคิดทฤษฎีได ้ดงัท่ี ชาย โพธิสิตา (2549) ไดก้ล่าวถึง
การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัเชิงคุณภาพไวอ้ย่างน่าสนใจวา่ การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ กระบวนการ
จดัการขอ้มูลเพื่อท าให้ข้อมูลมีความหมายข้ึนมา เป็นการตีความและค้นหาค าอธิบายเชิงทฤษฎี
ข้ึนมาจากข้อมูลท่ีต้องอาศัยกรรมวิธีตามหลักวิชาการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงวิธีการในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการดงัน้ี  

1) การจดัระเบียบขอ้มูล เป็นการจดัขอ้มูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซ่ึงผูศึ้กษาท าการ
แยกขอ้มูลโดยใช้เกณฑ์ในการจดัระเบียบข้อมูล โดยยึดขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาเป็นหลัก             
โดยจ าแนกกรอบบนัทึกขอ้มูลประเด็นหลกัก่อน ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก บริบท
ชุมชนเชิงประวติัศาสตร์ ประเด็นท่ีสอง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ย
ระบบเหมืองฝาย และประเด็นท่ีสาม การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ย
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ระบบเหมืองฝาย  ซ่ึงแต่ละประเด็นหลกัจะมีประเด็นย่อย ๆ ไปอีก การจดัท ากรอบบนัทึกขอ้มูล 
ตามขอบเขตเน้ือหาเน่ืองจากการเก็บขอ้มูลภาคสนามไม่ได้ถูกรวบรวมในรูปแบบท่ีเป็นระบบ 
ตามล าดับ ข้อมูลในบางประเด็นอาจถูกก าหนดข้ึนโดยชุมชนและสถานการณ์แวดล้อม ซ่ึงไม่
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีผูศึ้กษาไดว้างไวเ้สมอไป ดงันั้นหากมีขอ้มูลชุดไหนท่ีเก็บรวบรวมได ้ผูศึ้กษา
สามารถน าขอ้มูลมาใส่กรอบบนัทึกขอ้มูลนั้น ๆ ไวไ้ดโ้ดยทนัที ดงันั้นการจดัระเบียบขอ้มูลท่ีไดม้า
แต่ละประเภทจึงมีความส าคญัท่ีผูศึ้กษาตอ้งการน าเสนอไวเ้พื่อให้เห็นถึงวิธีการจดัเก็บขอ้มูลโดย
ละเอียดในแต่ละวธีิคือ 
  1.1) การบนัทึกขอ้มูล ในภาคสนามผูศึ้กษาไดท้  าการจดบนัทึกอยา่งยอ่ในประเด็น
ท่ีส าคญัตามหัวขอ้ท่ีก าหนดไวแ้ละมิได้ก าหนดไว ้ซ่ึงภายหลงัจากการสังเกต สัมภาษณ์เขา้ร่วม
กิจกรรม การจดัประชุมกลุ่มย่อย ฯลฯ ผูศึ้กษาน ามาเรียบเรียงความคิดและข้อมูลในเร่ืองนั้น ๆ              
อีกคร้ัง เพื่อเขียนขอ้มูลในรูปของการพรรณนาให้เห็นครอบคลุมในประเด็นหลกั บรรยากาศ ท่าที 
ขอ้มูลผูใ้หส้ัมภาษณ์ ขอ้สังเกต และขอ้คิดเห็นของผูศึ้กษาภายหลงัจากมีการเก็บขอ้มูลทุกคร้ัง 
  1.2) การสรุปเน้ือหาจากวิธีใช ้Mind mapping ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่
ในประเด็นหลกั ๆ ก่อนแลว้ค่อยระบุหวัขอ้ยอ่ย ๆ ลงไปตามล าดบั โดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
และมีบทสรุปขอ้มูลในตอนทา้ย 
 2) น าขอ้มูลดิบไปสู่การแสดงผล เม่ือผูศึ้กษาเห็นว่าขอ้มูลในแต่ละกล่องใหญ่ซ่ึงเป็นทั้ง
ประเด็นหลักและประเด็นย่อย ของเน้ือหามีข้อมูลท่ีค่อนข้างสมบูรณ์และมากพอเพื่อท าการ
ตรวจสอบแล้ว ผู ้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้ นมาแยกเป็นหัวข้อ หมวดหมู่  เพื่อให้เห็น                  
ความเช่ือมโยงของขอ้มูลในชุดเดียวกนั เช่น ชุดขอ้มูลบริบทชุมชนท่ีไดแ้บ่งออกเป็นหัวขอ้หลกั 
ได้แก่ ประวติัหมู่บา้น ลกัษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคมและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการจดัการน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย 
โครงสร้างองคก์รเหมืองฝาย เหตุการณ์เปล่ียนแปลงของชุมชน พฒันาการของหมู่บา้นในดา้นระบบ
การชลประทาน เป็นตน้  
 การสรุปผลของแต่ละหวัขอ้ในเบ้ืองตน้ ผูศึ้กษาไดก้  าหนดเกณฑ์ไวโ้ดยการน าขอ้สรุปยอ่ย
จากการเก็บข้อมูลในหัวข้อนั้น ๆ มาจัดหมวดหมู่ก่อน แล้วจึงน าข้อสรุปนั้นมาเช่ือมโยงกัน                 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างขอ้สรุปท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลเก่ียวกบัหมวดหมู่นั้น 
ๆ ดงัท่ี สุภางค ์จนัทวานิช (อา้งแลว้) ไดแ้นะน าไวจ้  านวน 8 เทคนิคมาเลือกใช ้ไม่วา่จะเป็นการนบั  
การหาแบบแผน การจดักลุ่มขอ้มูล การหาความคล้ายคลึงของขอ้มูล การแตกขอ้มูลและตวัแปร              
ให้ละเอียดลงไป การประมวลขอ้มูลไวด้ว้ยกนั การท าขอ้มูลให้เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ และการ
เรียงล าดับข้อมูลให้เป็นตรรกะเช่ือมโยง โดยผูศึ้กษาได้พิจารณาข้อมูลท่ีมีอยู่ว่าสามารถจดัอยู ่       
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ในหมวดใดและสามารถใช้เทคนิคใดไดบ้า้ง จากกนั้นน าขอ้มูลมาเรียบเรียงให้มีความสัมพนัธ์กนั
และเตรียมขอ้มูลเพื่อเขา้สู่กระบวนการสรุปและตีความหมายต่อไป  

3) การสรุปผลการศึกษาและแปลความหมาย เม่ือขอ้มูลไดถู้กจดัเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ 
และผา่นการพิจารณาเบ้ืองตน้จากผูศึ้กษาแลว้ ขั้นตอนต่อไปผูศึ้กษาจึงไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปและ
แปลความหมายของขอ้มูลวา่ ผลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลนั้น ๆ บอกอะไรกบัผูศึ้กษาบา้ง ขอ้สรุปท่ีได้
สามารถตอบค าถามและวตัถุประสงค์การศึกษาท่ีตั้งไวห้รือไม่ นอกจากการสรุปผลเป็นขั้นตอน          
ท่ีส าคญัแลว้ ยงัท าให้ผูศึ้กษาไดท้ราบขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมนั้นมีคุณภาพพอท่ีจะสามารถน ามาใชไ้ด้
มากน้อยเพียงใด ซ่ึงการสรุปผลการศึกษาและการแปลความหมายของขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี           
ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชแ้นวคิด ทฤษฎีบางประการของ กาญจนา แกว้เทพ (2541) ท่ีไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบั
การจดัการข้อมูลเชิงคุณภาพ และผูศึ้กษาเห็นว่าสามารถน ามาเป็นเกณฑ์หรือแนวทางเบ้ืองต้น          
เพื่อสามารถน ามาสู่การสรุปผลและแปลความหมายของขอ้มูลท่ีเก่ียวกับพฒันาการ การจดัการ
ความรู้ และการสร้างเครือข่ายในการจดัการน ้าดว้ยระบบเหมืองฝายคือ  

 3.1) การอ่านความหมาย ท่ีมีการแบ่งแยกข้อมูลไว้ 2 ประเภท คือ ข้อมูลท่ีมี
ความหมายโดยตรงซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีทุกคนในชุมชนเขา้ใจร่วมกนั และขอ้มูลท่ีมีความหมายแฝง         
ซ่ึงมกัจะเป็นขอ้มูลท่ีท าให้การตีความหมายไดต่้างกนัโดยข้ึนอยูก่บัคน กลุ่มคน วฒันธรรม บริบท
ชุมชนและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้แยกแยะขอ้มูลท่ีได้ว่าอะไรเป็นขอ้มูลโดยตรงและส่ิงท่ีเป็น
ขอ้มูลท่ีมีความหมายแฝง เพื่อการสรุปความหมายได้อย่างมีความแม่นย  ามากท่ีสุดก่อนให้ชุมชน
ร่วมตรวจสอบว่า การสรุปผลและตีความหมายของผูศึ้กษาและชุมชนเหมือนหรือต่างกนัหรือไม่
อยา่งไรต่อไป 

 3.2) การแยกแยะองคป์ระกอบ ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดคือ เร่ืองการ
จดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย ซ่ึงผูศึ้กษาทราบถึงความรู้
ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการ
จัดการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย ของชุมชนว่ามีก่ีเร่ือง มีขั้นตอนและองค์ประกอบ
อะไรบา้ง และน าความรู้แต่ละเร่ืองมาหาองคป์ระกอบวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง ส่ิงเหล่านั้นมี
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนอย่างไร ด้านใด เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรอ่ืนดว้ยหรือไม่ เป็นตน้ ซ่ึงการจดั
องค์ประกอบแต่ละด้านสามารถขยายออกไปได้มากข้ึนตามข้อมูลท่ีมีอยู่ แต่ผูศึ้กษาได้จัดท า
ขอบเขตของขอ้มูลไวด้้วยว่าตอ้งการทราบองค์ประกอบแต่ละเร่ืองมากน้อยเพียงใดท่ีจะสามารถ
ตอบค าถามการศึกษาได ้ 

 3.3) การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์โดยใชท้ฤษฎี/ Conceptual tool ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีผูศึ้กษาน ามาอธิบายขอ้มูลและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งหมด 5 ทฤษฎี คือ 
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ทฤษฎีเร่ืองการจดัการความรู้ ทฤษฎีเร่ืองการจดัการน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย ทฤษฎีเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา ทฤษฎีเร่ืองสิทธิชุมชน และทฤษฎีเร่ืองเครือข่าย โดยมีการน าเอาขอ้มูลในเร่ืองบริบทชุมชน 
ความรู้ทอ้งถ่ินและพฒันาการของความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย  
มาวเิคราะห์ร่วมแนวคิดทฤษฎีทั้ง 5 แนวคิด 

1) ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ/ผลลพัธ์ มาอธิบายความสัมพนัธ์ ว่าผลท่ีเกิดข้ึน
เกิดจากสาเหตุอะไร 

2) การวิเคราะห์หนา้ท่ี เพื่ออธิบายถึงการท าหนา้ท่ีของความรู้ทอ้งถ่ินในการ
จดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายของชุมชนในอดีตและปัจจุบนัว่ามีการเปล่ียนแปลง
หรือไม่ อยา่งไร เป็นตน้ 

3) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเครือข่าย เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีศึกษาเป็นชุมชน
หวัฝายไปจนถึงชุมชนทา้ยฝายของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า การร่วมมือในการสร้างแผนปฏิบติัเร่ืองการจดัการ
น ้าใหเ้อ้ือต่อผูใ้ชน้ ้ าทั้ง 3 ชุมชน ดงันั้นผูศึ้กษาเห็นวา่การวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองความสัมพนัธ์แบบ
เครือข่ายจึงมีความจ าเป็นเพื่อพิจารณาถึง ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนหัวฝายและท้ายฝาย 
ลกัษณะการสร้างความสัมพนัธ์ภายใน เช่น ความร่วมมือ การช่วยเหลือ การควบคุม ฯลฯ ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ภายนอกระหว่างกนั เช่น ผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการดึงภาคีอ่ืน ๆ เขา้มาร่วม 
ฯลฯ และการสร้างการส่ือสารระหวา่งสามชุมชนอยา่งไร เป็นตน้  

4) การวเิคราะห์กระบวนการ ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีทั้ง 5 เพื่อพิจารณาถึง
กระบวนการจัดการความรู้ท้องถ่ิน และกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายของชุมชนตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัว่า ชุมชนไดมี้การ
จดัการความรู้ทอ้งถ่ินอย่างไร มีขั้นตอนและวิธีการอยา่งไร มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อยา่งไร
บา้ง ชุมชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด อย่างไร มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบา้งในแต่ละ
วิธีการ แต่ละกิจกรรมและในระหว่างการด าเนินงานของชุมชนเกิดผลอย่างไรบา้ง ดงัท่ี กาญจนา 
แกว้เทพ (อา้งแลว้) ไดก้ล่าวเปรียบเทียบทิ้งทา้ยวา่ “การวเิคราะห์กระบวนการใชห้ลกัการเหมือนกบั
ละครทีละฉาก ท่ีเราตอ้งอธิบายให้ได้ว่าแต่ละฉากเช่ือมโยงกนัอย่างไร มีอะไรบา้งท่ีเหมือนเดิม 
อะไรบา้งท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองกระบวนการตอ้งดูแบบถอยหลงั ดูยอ้นไปเร่ือย ๆ ว่า
ก่อนท่ีจะมาเป็นฉากน้ีเคยเป็นอยา่งไรมาก่อน” ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นวา่เป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจและสามารถ
น าไปอธิบายขอ้มูลเร่ืองพฒันาการของการจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย ท่ีจะสามารถท าให้มองเห็นกระบวนการการจดัการ
ความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายของ
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ชุมชนท่ีผ่านมาได้เช่นเดียวกัน ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดก่อนท่ีจะน าไปแปลเป็นรายงาน
การศึกษานั้น สามารถสรุปไดด้งัตาราง 3.1  

ตาราง 3.1 แสดงการสรุปเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล เกณฑ์ทีใ่ช้ 

การจดัระเบียบขอ้มูล ก าหนดขอบเขตเน้ือหาจ านวน 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก 
บริบทชุมชนเชิงประวติัศาสตร์ ประเด็นท่ีสอง การจัดการความรู้
ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย และประเด็นท่ีสาม 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบ
เหมืองฝาย  

การแสดงผล แบ่งหมวดหมู่ของประเด็นหลกัออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ของแต่ละ
หัวขอ้หลกั โดยใช้วิธีการจดักลุ่มและหาความคล้ายคลึงของขอ้มูล
ดิบท่ีไดก่้อนรวบรวมเพื่อการวเิคราะห์ 

ก า รส รุ ป ผ ล แ ล ะ แป ล
ความหมาย 

ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถตอบวตัถุประสงค์การศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร 
และขอ้สรุปท่ีไดมี้คุณภาพมากนอ้ยเพียงไร  

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


