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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

 การวจิยัเรื่อง การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ของ
กลุ่มชาตพินัธ ์ ในพื้นที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงค์หลกั เพื่อศกึษาแนวทาง
ในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้ นที ่
อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน ซึง่การวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชก้าร
วจิยัในรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม โดยไดท้ าการเลอืก กลุ่มชาตพินัธไ์ทยใหญ่ 
ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาปลาจาด ต าบลห้วยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึ่งตัง้อยู่ในพื้นที่
ลุ่มน ้าแม่สะหง ีต้นน ้าของแม่น ้าปาย เป็นพืน้ทีศ่กึษา ในส่วนของบทที ่3 ประกอบดว้ย เนื้อหาที่
เกี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั ประกอบดว้ย การเลอืกพื้นที่ศกึษา ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การด าเนินการเก็บข้อมูลการวเิคราะห์ข้อมูล โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 
กำรเลือกพ้ืนท่ีศึกษำ  
 การวจิยัในครัง้นี้คณะผู้วจิยัได้ท าการเลอืกพื้นที่วจิยัที่ต้องการน ามาเป็นตวัแทนของ
พื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหง ีรวมทัง้ต้องการให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหงมีากที่สุด โดยที่ทาง
คณะผู้วิจยัได้ท าการเลือกพื้นที่วจิยั คือ พื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหงใีนต าบลห้วยผา ประกอบด้วย 
หมู่บา้นหว้ยผึ้ง หมู่บ้านนาปลาจาด หมู่บ้านผากาน และหมู่บา้นห้วยผา โดยที่ทัง้หมดตัง้อยู่ใน
พื้นที่ของลุ่มน ้าแม่สะหง ีและมทีี่ตัง้ของชุมชนขนานไปกบัแม่น ้าแม่สะหง ีซึ่งท าให้เกิดความ
หลายหลายของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน ้ าของลุ่มน ้ าแม่สะหง ีซึ่งพื้นที่ดังกล่าว
สามารถเป็นตวัแทนเชงิพืน้ทีข่องลุ่มน ้าแมส่ะหงไีดเ้ป็นอยา่งด ีดงัภาพที ่3.1 และภาพที ่3.2  

 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
 กลุ่มประชาชนและกลุ่มตวัอย่างที่ท าการศกึษา ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าที่เป็นทางการ 
ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรกิารส่วนทอ้งถิน่ ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมูบ่า้น และ
กรรมการฝ่ายต่างๆ รวมถงึขา้ราชการทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นหมูบ่า้น ไดแ้ก่ คร ูเจา้หน้าทีส่าธารณสุข 
และประชาชนที่อาศยัอยู่ในบรเิวณลุ่มน ้าแม่สะหงซีึ่งเป็นประชาชนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่นี้ได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากปัญหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะหงมีากทีสุ่ด  
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ภำพท่ี 3.1 แผนทีแ่สดงพืน้ศกึษาลุ่มน ้าแมส่ะหง ีในจงัหวดัแมฮ่่องสอน 

พ้ืนท่ีศึกษา 
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ภำพท่ี 3.2 แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะหง ี
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 การศึกษาครัง้นี้ คณะผู้วจิยัได้ท าการศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลผ่านวธิกีารสมัภาษณ์ 
การสงัเกต การสนทนากลุ่ม การจดัเวทชีาวบ้าน เป็นวธิกีารหลกั โดยผู้วจิยัได้ก าหนดแนวทาง
ในการใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้  
 1. กำรสอบถำมและสมัภำษณ์ การศกึษาครัง้นี้ไดใ้ช้แบบสอบถามในการประเมนิผล
การด าเนินกจิกรรมต่างๆ รวมถงึการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ที ่ในส่วนของการสมัภาษณ์ได้
ก าหนดวธิกีารสมัภาษณ์โดยผูว้จิยัก าหนดประเดน็ทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูในสภาพทัว่ไปของหมู่บา้น 
อนัไดแ้ก่ สภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัลุ่มน ้าแม่สะหง ีการด าเนินกจิกรรมทีท่ าให้เกดิผลกระทบกบั
ความหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากรน ้าในพืน้ที ่โดยท าการสมัภาษณ์จากผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนในพืน้ที ่รวมทัง้เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ  
 2. วิธีกำรสงัเกต ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้การสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยคณะผู้วิจยัได้เข้าไปร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน ได้แก่ 
กิจกรรมการท าฝายชะลอน ้ า กิจกรรมการปลูกป่า กิจกรรมการท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า  
ซึ่งจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน ส่งผลให้ผู้วิจยัเข้าใจความสมัพันธ์ของคนในชุมชน
ระดบัการมสี่วนรว่มของชุมชน ลกัษณะและขัน้ตอนในการท ากจิกรรมต่างๆ ในชุมชน  
 3. วิธีกำรสนทนำกลุ่มและกำรจดัเวทีชำวบ้ำน คณะผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารสนทนากลุ่ม
และการจดัเวทีชาวบ้านในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนเองออกมา ซึง่จากการจดัเวทชีาวบา้นและสนทนากลุ่มท า
ให้ทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับ
ชาวบา้นรวมถงึท าให้ทราบถงึสภาพในอดตี ปัจจุบนั และสิง่ที่ชุมชนคาดหวงัอยากให้เกดิขึน้ใน
อนาคต 
 
กำรด ำเนินกำรเกบ็ข้อมลู  
  การศึกษาวิจยัในครัง้นี้  คณะผู้วิจยัได้ก าหนดกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  
โดยประกอบด้วย การศึกษาบรบิทชุมชนโดยทัว่ไป การศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการจดัการความ
หลากหลายทาชวีภาพของทรพัยากรน ้า นอกจากนี้ยงัมปีระเด็นการมสี่วนร่วมของประชาชน 
โดยผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
 1. กิจกรรมท่ี1 ศึกษำข้อมลูบริบทของชุมชน 
  1.1 วตัถุประสงค ์
  เพื่อ ศกึษาบรบิทพื้นที่ และศกัยภาพชุมชนในการจดัการทรพัยากรน ้าใน
พืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
  1.2 วธิกีารด าเนินกจิกรรม  
  วิธีการด าเนินกิจกรรม คือ การศึกษาด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาโดยอาศยักระบวนการมสี่วนร่วม ไดแ้ก่ เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชนบา้นนาปลาจาด 
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ภาพถ่ายทางอากาศ และเดนิส ารวจขอ้มูลทางกายภาพและพบปะพูดคุยกบัชาวบ้านในชุมชน 
เพื่อใหไ้ดบ้รบิทของชุมชนและสภาพปัญหา กจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิปัญหา และผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี
กบัประเดน็ปัญหามลภาวะอากาศในพืน้ที ่
  1.3 ผูร้ว่มกจิกรรม 
  คณะผู้วจิยั ผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน
บา้นนาปลาจาด  
  1.4 สถานทีแ่ละช่วงเวลา 
  ชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
  1.5 ผลทีเ่กดิจากกจิกรรม 
  นักวจิยัและผู้เกี่ยวขอ้งเกดิความเขา้ใจในบรบิทพื้นที่ และศกัยภาพชุมชน
ในการจดัการมลภาวะทางอากาศดงัภาพที ่3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2. กิจกรรมท่ี 2 จดัเวทีกบัผูน้ ำของชุมชนบ้ำนนำปลำจำด 
  2.1 วตัถุประสงค ์
  เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และเหตุปัจจยัของปัญหาทรพัยากรน ้ าและความ
หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที ่ชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
  2.2 วธิกีารด าเนินกจิกรรม  
 วธิีการด าเนินกิจกรรมนี้ คือ คณะผู้วิจยัการสนทนากันและแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็จนไดแ้นวทางในการจดัเวทกีบัผูน้ าชุมชนในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทีท่ าให้
เกดิปัญหากบัความหลากหลายทางชวีภาพในชุมชน โดยใชร้ปูแบบของกจิกรรมเป็นแบบ Time 
Line การระดมสมอง และการตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั ดงัภาพที ่3.4 
 
 
 

ภำพท่ี 3.3 การศกึษาบรบิทของชุมชน 
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  2.3 ผูร้ว่มกจิกรรม 
   คณะผู้วจิยั ผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จ านวน 4 คน และ
ชาวบา้นในพืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด จ านวน 8 คน 
  2.4 สถานที ่
   โรงเรยีนบ้านนาปลาจาด อาคารอเนกประสงค์บ้านนาปลาจาด ต าบล
หว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
  2.5 ผลทีเ่กดิจากกจิกรรม 
   ไดข้อ้มลูพืน้ฐานของชุมชนตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัและอนาคตทีชุ่มชน
นาปลาจาดต้องการรวมทัง้สภาพปัญหา และเหตุปัจจยัของปัญหาความหลากหลายทางชวีภาพ
ในพืน้ที ่ชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
 
 3. กิจกรรมท่ี 3 จดัเวทีชำวบ้ำนเก่ียวกบัปัญหำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใน
ชุมชน  
  3.1 วตัถุประสงค ์
   เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาของความหลากหลายทางชวีภาพ 
และวางแผนการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน รวมทัง้ก าหนดตัวชี้ว ัดผล
ความส าเรจ็ของจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที่ ชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ย
ผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 
 
 
 

ภาพที ่3.4 แสดงจดัเวทีกบัผูน้ าชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม  
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  3.2 วธิกีารด าเนินกจิกรรม 
   กจิกรรมทีใ่ช ้คอื จดัเวทแีละการสนทนากลุ่ม 
  3.3 ผูร้ว่มกจิกรรม 
   คณะผูว้จิยั ผูน้ าทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการและชาวบ้านในพื้นที่
ชุมชนบา้นนาปลาจาด จ านวน 24 คน  
  3.4 สถานที ่
   อาคารอเนกประสงค์บ้านนาปลาจาด ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
  3.5 ผลทีเ่กดิจากกจิกรรม 
   ได้แนวทางร่วมกันของชุมชนในการจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทัง้ได้แผนในการด าเนินกิจกรรมที่จะน าไปสู่การจดัการความหลากหลายทาง
ชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงในพื้นที่ชุมชนบ้านนาปลาจาดและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในการ
ด าเนินกจิกรรม 
  
 4. กิจกรรมท่ี 4 ด ำเนินกิจกรรมกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพตำมแผน
ท่ีวำงไว้  
  4.1 วตัถปุระสงค ์
   เพื่อด าเนินการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที ่ชุมชนบา้น
นาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
  4.2 วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ใช้ คือ ด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ ได้แก่ 
กจิกรรมในส่วนนี้จะเป็นการด าเนินกจิกรรมเพื่ออนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของชุมชน

ภำพท่ี 3.5 แสดงการจดัเวทเีพื่อแสวงหาแนวทางและวางแผนการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ 
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ของชุมชนบา้นนาปลาจาดซึ่งจากการวางแผนไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 การป้องกนั
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า 
ได้แก่ กิจกรรมการท าแนวกันไฟในพื้นที่ป่าของชุมชน และการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาท าปุ๋ ยเพื่อป้องการจดุไฟเผา และการลดการเผาโดยการตรวจตราจดุทีเ่ป็นจดุเสยีง
ในการเกดิไฟป่าซึง่จุดดงักล่าวจะเป็นจุดทีเ่กดิไฟป่าเป็นประจ าทุกปีดงัภาพที ่3.6 ส่วนที ่2 การ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ไดแ้ก่ การสรา้งเครอืขา่ยการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า
อยา่งงา่ย ดงัแผนภาพที ่3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.3 ผูร่้วมกิจกรรม 
   ชาวบา้นนาปลาจาด และผูน้ าทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้
เยาวชนในพืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด จ านวน 25 คน  
  4.4 สถำนท่ี 
   อาคารอเนกประสงค์บ้านนาปลาจาด และพื้นที่ล าน ้าแม่สะหง ีต าบล
หว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
 

 

ภำพท่ี 3.6 แสดงการเดนิป่าเพื่อป้องกนัไฟป่าในพืน้ที่ 

ภำพท่ี 3.7 แสดงการสรา้งเครอืขา่ยการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างงา่ย 
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  4.5 ผลท่ีเกิดจำกกิจกรรม 
   ไดแ้นวทางร่วมกนัของชุมชนในการป้องกนัความเสยีทีจ่ะเกดิกบัความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้ได้แผนในการด าเนินกิจกรรมที่จะน าไปสู่การจดัการความ
หลากหลายทางชวีภาพและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีชุ่มชน 
  
 5. กิจกรรมท่ี 5 สร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักรวมทัง้กำรตรวจวิเครำะห์มลพิษ
ทำงน ้ำเพ่ือกำรเผำ้ระวงัมลพิษทำงน ้ำ 
  5.1 วตัถปุระสงค ์
   เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรวมทัง้การตรวจวเิคราะห์มลพิษ
ทางน ้าเพื่อการเผา้ระวงัมลพษิทางทีม่ผีลต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 
  5.2 วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 
   ในส่วนของการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการ
มลภาวะทางอากาศนี้ ทางคณะผูว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมนี้ขึน้เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนชนในพืน้ทีรู่จ้กั
รปูแบบการตรวจวเิคราะห์มลพษิทางน ้าแบบง่ายรวมถงึแนวทางในการแก้ปัญหามลพษิทางน ้า
จากการเกษตร ประกอบดว้ย หวัขอ้การตรวจวเิคราะหม์ลพษิทางน ้าอย่างงา่ยและการบ าบดัน ้า
เสยีจากครวัเรอืน ดงัแผนภาพที ่3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.3 ผูร่้วมกิจกรรม 
   ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาปลาจาดที่เข้าร่วมกิจกรรมการแก้ปัญหา
มลภาวะทางอากาศ จ านวน 20 คน  
  5.4 สถำนท่ีและช่วงเวลำ 
   คณะผู้วจิยั อาคารอเนกประสงค์บ้านนาปลาจาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
แมฮ่่องสอน  
   
 

ภำพท่ี 3.8 แสดงการสรา้งความรูใ้นการป้องกนัมลพษิทางน ้าทีเ่กดิจากการเกษตร 
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  5.5 ผลท่ีเกิดจำกกิจกรรม 
 ไดท้ราบขอ้มลูมลพษิทางน ้าในพื้นที่รปูแบบการตรวจวเิคราะห์มลพษิทาง
น ้าแบบงา่ยรวมถงึแนวทางในการแกปั้ญหามลพษิทางน ้าจากการเกษตร และการป้องกนัมลพษิ
ทางน ้าอย่างง่ายและการบ าบดัน ้าเสยีจากครวัเรอืนเพื่อใหเ้กดิการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในทรพัยากรน ้าอยา่งยัง่ยนื 
 6. กิจกรรมท่ี 6 กำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพโดยกำรใช้ภมิูปัญญำใน
กำรบวชน ้ำ-บวชปลำในพื้นท่ีล ำน ้ำแม่สะหงี 
  6.1 วตัถปุระสงค ์
   เพื่ออนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของปลาและสตัวน์ ้าในพชืที่
ลุ่มน ้าแมส่ะหง ี
  6.2 วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 
   ใช้กิจกรรมการมสี่วนร่วมของชุมชนโดยการก าหนดพื้นที่เพื่อที่จะท า
การบวชปลาและการอนุรกัษ์พนัธ์ปลาในพื้นที่บรเิวณฝายน ้าล้นของหมู่บ้านเพื่อไม่ให้มกีารจบั
สตัวน์ ้าและบุกรกุพืน้ทีโ่ดยรอบ ดงัภาพที ่3.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.3 ผูร่้วมกิจกรรม 
   คณะผู้วิจ ัย ชาวบ้านและผู้น าในชุมชนบ้านนาปลาจาดที่เข้าร่วม
กจิกรรมการบวชจ านวน 22 คน  
  6.4 สถำนท่ีและช่วงเวลำ 
   ฝายน ้าลน้ในหมูบ่า้น 
  6.5 ผลท่ีเกิดจำกกิจกรรม 
   ไดพ้ื้นที่ต้นแบบในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของน ้าแม่
สะหง ี
 

ภำพท่ี 3.9 แสดงการใชภู้มปัิญญาในการบวชปลามาใชใ้นการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
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กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดพ้รอ้มทัง้น าทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งมา
อธบิาย เพื่อหาขอ้สรุปทีท่ าใหเ้หน็ปรากฏการณ์การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน ผู้วิจยัได้ข้อมูลโดยอาศัยการ
ประเมนิจากการวเิคราะหจ์ากแบบสมัภาษณ์ วเิคราะหจ์ากแบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ กจิกรรม
เวทชีุมชน กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิาร โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลอยู่ตลอดเวลาในขณะที่
ท าการศกึษาในชุมชน ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าเชื่อมโยง และพจิารณาถงึ
ความสมัพนัธ์กนั เพื่อให้สามารถน าไปสู่ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ ภายใต้บรบิทของชุมชน 
ทัง้ยังท าความเข้าใจกับความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลที่เก็บรวมมา การ
วเิคราะห์ในแต่ละครัง้จะเป็นการเปรยีบเทยีบขอ้มูลเพื่อแสวงหาขอ้สรุป ทัง้ในส่วนของขอ้มูลที่
เหมอืนกนัและแตกต่างกนั โดยขอ้สรุปที่ได้ในระยะแรกจะเป็นตวัก าหนดแนวทางและประเภท
ของข้อมูลที่จะต้องไปท าการเก็บรวบรวมเพิม่เตมิ ทัง้นี้ผู้วจิยัได้น าข้อมูลไปตรวจสอบกบัผู้ให้
ขอ้มูลคนอื่น ๆ จนกระทัง้ได้ข้อสรุปที่ตรงกนั ลกัษณะการเก็บขอ้มูล และวเิคราะห์ข้อมูลจงึจะ
กระท าสลับและต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่เสร็จสิ้น การศึกษา และรายงานผลการวิจยัโดยใช้
รูปแบบการบรรยายเชิงวิเคราะห์ โดยเป้าหมายของการวเิคราะห์ข้อมูลผู้วิจยัวเิคราะห์ตาม
วตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อให้เห็นประเด็น การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาของประชาชนที่ผ่าน
กระบวนการบูรณาการการการมีส่วนร่วมของประชาชนน าไปสู่แนวทางการจดัการความ
หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีไ่ด ้
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