บทที่ 3
ระเบียบวิธีดาํ เนินการวิจยั
เนื้อหาในบทนีก้ ลาวถึงกระบวนการที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปของงานวิจัยนี้ แบงขั้นตอน
การศึกษาโดยการเรียงลําดับตามขั้นตอนของการศึกษาได ดังนี้
1. ประเภทของงานวิจัย
2. กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
3. กระบวนการดําเนินงานวิจัย
4. ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
5. ประชากรและกลุมตัวอยาง
6. เครื่องมือที่ใชในงานวิจยั

3.1 ประเภทของงานวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการจําแนกประเภทงานวิจัยตามหลักของสถานการณเวลา โดย
แบงงานวิจยั เปน 2 ประเภท คือ การวิจยั ขอมูลในอดีตในเชิงประวัตศิ าสตร (historical research)
และการวิจยั ขอมูลในสภาวะปจจุบันในเชิงบรรยาย (descriptive research) (ธานินทร ศิลปจารุ,
2548, น. 7) มีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (historical research) เปนกระบวนการศึกษาจากขอมูล
ทั้งขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ไดจากพื้นที่จริง ในที่นี้ใชการสํารวจ การถายภาพ และปาย
จารึก เปนตน สวนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแก ผลงานวิจัยและเอกสารทาง
ประวัติศาสตร เปนตน เพื่อหาคําตอบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีต
2. การวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) เปนวิธีการที่ใชเพื่อหาคําตอบสําหรับ
ขอมูลที่อยูในชวงเวลาปจจุบันโดยใชวิธีการบรรยาย ซึ่งสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนการวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูล
ที่ไมสามารถวัดคาได เพื่อใชในการทําความเขาใจปรากฏการณจริงที่เกิดขึ้น สวนใหญเปนเกีย่ วกับ
ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม
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2) การวิจัยพัฒนาการ (development research) ใชในการทําความเขาใจสภาพ
ความเปนจริงในดานการพัฒนาของสิ่ง ๆ หนึ่ง โดยมีขอบเขตชวงเวลาเปนขอกําหนด แบงเปน
การศึกษาความเจริญเติบโต (growth studies) และการศึกษาแนวโนม (trend studies)
3) การวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) เปนวิธีการเก็บขอมูลทัว่ ไปเพือ่ ใหทราบ
สภาพความเปนจริงจากในพื้นที่นนั้
4) การวิจยั ความสัมพันธของตัวแปร (interrelationship research) เปนวิธกี าร
ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของตัวแปรที่ไดกําหนดขึ้น
3.2 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
สถาปตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะเปนเสมือนตัวแทนวัฒนธรรม ความคิด และ
วิถีชีวิตของกลุม ชนผูใชอาคาร ที่แสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมทางลักษณะกายภาพภายนอกใน
งานสถาปตยกรรม อาคารเหลานี้จึงถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการดานการใชงานและดาน
จิตใจไปพรอม ๆ กัน ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงถึงฐานะหนาตาทางสังคม แนวคิดความเชื่อ และคานิยมของ
ชนกลุมนัน้ การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมและการใชพื้นที่ ของชนกลุมหนึง่
จึงเปนเรื่องที่ลกึ ซึง้ และทาทายโดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อตัวแปรทางเวลา สังคม และเศรษฐกิจไดเปลี่ยน
แปลงไป
ประเทศไทยเปนประเทศที่มชี าวตางชาติอพยพเขามาพํานักอาศัยอยูจาํ นวนมากประเทศ
หนึ่งในทวีปเอเชีย ที่เปนเชนนัน้ อาจเกิดจากการเปดกวางของสังคมไทย ชาวจีนเปนกลุม ชนกลุมใหญ
ที่สุดที่มีจํานวนมากที่สุดที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศไทย และเปนชนชาติที่มีพนื้ ฐานทางสังคม
วัฒนธรรมและศาสนาที่คลายคลึงกัน ไมวาชาวจีนจะอพยพไปที่แหงหนใดในโลกก็จะนําศิลปกรรม
และสถาปตยกรรมตามรูปแบบของตนไปดวยเสมอ ดวยเหตุนี้จงึ ทําใหเราสามารถพบเห็นวิถีชีวติ
และสถาปตยกรรมของชาวจีนไดในชุมชนชาวจีน ตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร เราสามารถสังเกตไดจากลักษณะตึกรามบานชองที่มีความเปนเอกลักษณตาม
แบบประเพณีของจีน เชน ยานเยาวราช สําเพ็ง และตลาดนอย
ดังที่กลาวมาขางตน สถาปตยกรรมจึงเปรียบเสมือนตัวแทนบอกเลาเรื่องราวของการตั้ง
ถิ่นฐาน ของกลุมชาติพันธุจนี ที่ยนื หยัดผานยุคสมัยแหงความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทําใหการเกิดขึ้น
ของสถาปตยกรรมในแตละชวงเวลามีลักษณะที่แตกตางกันไป เพื่อตอบสนองความตองการของ
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กลุมชาติพันธุจ ีนในบริบทของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ครอบคลุมไปถึงสถาปตยกรรม
และการใชพนื้ ที่ โดยเฉพาะชาวจีนไดชื่อวาเปนชนชาติที่มีจิตสํานึกเหนียวแนนทางวัฒนธรรมและ
สถาปตยกรรมก็เปนสวนหนึง่ ในวัฒนธรรมดวย จึงเปนประเด็นที่นา สนใจในการทําการศึกษาเกี่ยวกับ
การธํารงเอกลักษณของกลุมชาติพนั ธุจนี ที่แฝงอยูในสถาปตยกรรมและการใชพนื้ ที่ของชาวจีนวา
มีมากนอยเพียงใด ในขณะที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน
ภาพที่ 3.1
กรอบแนวความคิดในงานวิจยั

นโยบายปกครองชาวจีนของรัฐบาล
ปจจัยแวดลอมในประเทศไทย

ความผูกพันกับประเทศแม
(ประเทศจีน)

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวจีน
รูปแบบของ
กิจกรรม A

สถาปตยกรรม A
รูปแบบตาม
บานเกิดใน
ประเทศจีน

รูปแบบของ
กิจกรรม B

รูปแบบของ
กิจกรรม C

สถาปตยกรรม B สถาปตยกรรม C
รูปแบบ
อิทธิพล
ตะวันตก

รูปแบบถูกปรับให
เขากับ
สภาพแวดลอม

การธํารงเอกลักษณของกลุมชาติพันธุจีน
ในสถาปตยกรรม

รูปแบบของ
กิจกรรม D

สถาปตยกรรม D
รูปแบบหลากหลาย
ทั้งแบบตามกระแส
และแบบจีนประยุกต
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3.3 กระบวนการดําเนินงานวิจยั
เนื่องจากประเภทของงานวิจัยนี้เปนการศึกษาขอมูลเชิงประวัติศาสตรเพื่อทําการศึกษา
ถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในระดับสถาปตยกรรมและการใชงาน ผูวิจัยจึงใชวิธกี ารศึกษาเปรียบเทียบ
และจัดเรียงขอมูล เพื่อนําไปสูการวิเคราะหดวยวิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพรรณนา โดยแบง
กระบวนการศึกษาตามวิธกี ารวิเคราะหขอมูล ไดแก
1. การจัดเรียงขอมูลดวยลําดับเวลา (chronology) เปนวิธีการที่ใชในการเก็บขอมูลใน
เชิงประวัติศาสตร เปนการศึกษาพัฒนาการของปรากฏการณที่เกิดขึ้นตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน
ซึ่งในการศึกษาเนื้อ 2 สวน คือ
1) พัฒนาการรูปแบบสถาปตยกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย โดยเรียงลําดับรูปแบบ
สถาปตยกรรมที่เกิดขึน้ ตามลําดับของเหตุการณและเวลาเปนเกณฑ
2) พัฒนาการของชาวจีนในประเทศไทย จัดเก็บขอมูลโดยการลําดับเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวจีน อันเปนมูลเหตุชักจูงใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงในระดับชุมชนของชาวจีน
2. การศึกษาปจจัย (factor) ปจจัยในที่นี้ หมายถึง ปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นในบริบท
หนึง่ ๆ ซึง่ มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณทางสังคมและสถาปตยกรรม เพื่อทําให
เกิดความเขาใจถึงที่มาของปรากฏการณดังกลาว โดยทําการศึกษาปจจัยดังตอไปนี้
1) ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมในประเทศไทย เปนปจจัยภายนอกจาก
สภาพสังคมโดยรวมของไทยและสถานการณโลก รวมถึงปจจัยภายในที่เกิดจากความตองการการ
ตอบสนองตอกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่แตกตางกัน
2) ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมในประเทศจีน เปนปจจัยทางสภาพแวด
ลอมและความเชื่อที่เปนเงื่อนไขในการกําหนดลักษณะสถาปตยกรรม ใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวของ
ชาวจีน
3) ปจจัยในขอนี้เปนปจจัยที่เกิดจากการเชื่อมโยงปจจัยในขอ 1) ที่เปนสภาพแวด
ลอมทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทของทีต่ ั้งใหมที่ชาวจีนตองเผชิญเมือ่ เขามาตั้งถิน่ ฐานในประเทศไทย และปจจัย
ขอ 2) ซึ่งเปนปจจัยที่อยูในความนึกคิดของชาวจีนตั้งแตเมื่อครั้งอยูในประเทศจีน ดังนั้น การศึกษา
ปจจัยทัง้ 2 ปจจัยรวมกันจะทําใหสามารถเขาใจถึงมูลเหตุที่กอใหเกิดปจจัยขอ 3) คือ ปจจัยทีม่ ีผล
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ตอรูปแบบสถาปตยกรรมของชาวจีนในประเทศไทย เพือ่ ใชในการอธิบายถึงปรากฏการณทางสังคม
และสถาปตยกรรมของชาวจีนในบริบทสังคมไทยไดในเวลาเดียวกัน
3. การศึกษาโดยการจัดกลุม (grouping) ในงานวิจัยนี้มจี ุดมุงหมายไปที่ปรากฏการณ
ทางสังคมและสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นโดยกลุมชาวจีนที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดกลุมโดย
ใชหลักดานภาษาศาสตร ทีเ่ รียกวา “กลุมภาษาพูด” เปนเกณฑ ทําใหเราสามารถแบงกลุมของชาว
จีนไดเปน 5 กลุม คือ กลุมชาวจีนฮกเกี้ยน แตจิ๋ว ไหหลํา กวางตุง และแคะ
4. การศึกษาโดยการแบงประเภท (cataloging) เปนการศึกษารายละเอียดของสิง่ ที่
เกิดขึ้นในแตละกลุมที่ไดจัดไวในขอ 3 ซึ่งเปนลักษณะประเภทของกิจกรรมทางสังคม และรูปแบบ
สถาปตยกรรมที่เกิดขึน้ เพื่อรองรับกิจกรรมดังกลาวของชาวจีนในกลุมภาษาพูดทั้ง 5 ตามชวงเวลา
ที่เปลี่ยนไป พรอมอธิบายถึงรายละเอียดของลักษณะที่เกิดขึ้นดวย
5. การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบพัฒนาการ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายภายหลังจาก
การแบงประเภทของกิจกรรมทางสังคมและรูปแบบสถาปตยกรรมแลว เราก็จะทราบถึงกระบวนการ
การพัฒนาของกิจกรรมและสถาปตยกรรมของชาวจีนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึง่ จะไดนําไปวิเคราะห
กับพัฒนาการของรูปแบบสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทาง
สถาปตยกรรมทั้งสองกระบวนการวามีลักษณะที่เหมือนหรือตางกันหรือไม อยางไร

ปจจัยที่มีผลตอ
พัฒนาการของ
กิจกรรมทางสังคม
ของชาวจีนใน
ประเทศไทย

ปจจัยที่มีผลตอ
รูปแบบ
สถาปตยกรรมจีน

ปจจัยที่มีผลตอ
รูปแบบ
สถาปตยกรรมใน
ประเทศไทย

ขอมูลเอกสารเชิงประวัติศาสตร

ปจจัยที่มีผลตอ
รูปแบบสถาปตยกรรม
ของชาวจีนในประเทศ
ไทย

ลักษณะทางกายภาพ
- ลักษณะรูปแบบ
- การกําหนดทิศที่ตั้ง
- การวางผังบริเวณ
- การวางผังอาคาร
- สวนประดับตกแตงอาคาร

การสํารวจ
สถาปตยกรรม
กรณีศึกษา

- ลักษณะกิจกรรมของชาวจีน
- การเปลี่ยนแปลงของชนิด
กิจกรรม

+

- ลําดับเหตุการณที่เกี่ยวของกับชาวจีนใน
ประเทศไทย
- กิจกรรมทางสังคมของชาวจีนใน
ประเทศไทยแบงตามกลุมภาษาพูด

พัฒนาการของชาวจีนในประเทศไทย

- ประเภทของสถาปตยกรรมจีนในประเทศจีน
- รูปแบบสถาปตยกรรมจีนประเพณี

ปรากฏการณของสถาปตยกรรมในประเทศจีน

- กระบวนการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
- หลักเกณฑในการสรางสรรคสถาปตยกรรม
- พัฒนาการของรูปแบบสถาปตยกรรมใน
ประเทศไทย

ปรากฏการณของสถาปตยกรรมในประเทศไทย

ภาพที่ 3.2
กระบวนการดําเนินงานวิจัย

แบบสังเกต

=

พัฒนาการกิจกรรมและ
รูปแบบสถาปตยกรรมของ
ชาวจีนในประเทศไทย

แบบสัมภาษณ

เปรียบเทียบกระบวนการของ
พัฒนาการของสถาปตยกรรม
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3.4 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
การกําหนดพืน้ ที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลสถาปตยกรรม ทั้งในอดีต
และปจจุบัน การกําหนดพืน้ ที่ศึกษาจึงใชหลักการของการตั้งถิน่ ฐานของชุมชนเปนเกณฑ ซึ่งไดทาํ
การแบงไวในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2 5 3 5 ไดทําการจําแนกกลุมพืน้ ที่เขตไวเปน 3
บริเวณหลัก (ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (กทม1), ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2548) ดังภาพที่
3.3 และตารางที่ 3.3 ดังนี้
1. เขตเมืองชั้นใน (inner city) บริเวณพืน้ ที่สีสม มีจํานวน 22 เขต
2. เขตชั้นกลางหรือเขตตอเมือง (urban fringe) บริเวณพื้นที่สีฟา มีจาํ นวน 22 เขต
3. เขตชั้นนอกหรือเขตชานเมือง (suburb) บริเวณพืน้ ทีส่ ีเขียว มีจํานวน 6 เขต
ภาพที่ 3.3
การแบงพืน้ ทีต่ ามการตั้งถิ่นฐานของชุมชน

ที่มา: ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (กทม1) ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2548. (ดัดแปลง)
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ตารางที่ 3.1
การจัดแบงพืน้ ที่ตามการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในกรุงเทพมหานคร

เขตชั้นนอกหรือเขตชานเมือง

เขตชั้นกลางหรือเขตตอเมือง

เขตเมืองชั้นใน

ขอบเขต
พื้นที่

การใชประโยชน

พื้นที่

เปนพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนในระยะแรก
และพื้นที่อนุรักษทางประวัติศาสตร สถานที่
ราชการ สถานศึกษา ยานธุรกิจการคาหนาแนน
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมีแนวโนม
ลดลง แตความหนาแนนประชากรในเขตตาง ๆ
สวนใหญเกินกวา 10,000 คน ตอตาราง
กิโลเมตร

ศูนยกลางเมืองเดิมและเขตตาง ๆ รวม 22
เขต ไดแก เขตพระนคร ปอมปราบศัตรู
พาย สัมพันธวงศ ปทุมวัน บางรัก ยาน
นาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ
พญาไท ราชเทวี หวยขวาง คลองเตย
จตุจักร ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย
บางกอกใหญ ดินแดง วัฒนา และบางพลัด

เปนเขตที่มีการขยายตัวของประชากร กิจกรรม
ทางการคาและที่อยูอาศัยอยางตอเนื่อง ตั้งอยูใน
รัศมีระหวาง 10 - 20 กิโลเมตรจากศูนยกลางเมือง
ซึ่งในปจจุบันเปนบริเวณที่มีการพัฒนาเมืองอยาง
กระจัดกระจาย (Urban Sprawl)

พื้นที่ทางฝงตะวันออก 14 เขต ไดแก
เขตหลักสี่ ดอนเมือง บางเขน ลาดพราว วัง
ทองหลาง บางกะป สวนหลวง พระโขนง
บางนา สายไหม บึงกุม คันนายาว สะพาน
สูง และประเวศพื้นที่ทางฝงตะวันตก 8 เขต
ไดแก เขตตลิ่งชัน ภาษีเจริญ จอมทอง
ราษฎรบูรณะ ทุงครุ ทวีวัฒนา บางแค และ
หนองแขม

พื้นที่เขตชั้นนอกของกรุงเทพฯ ซึ่งยังมีพื้นที่วาง
และพื้นที่เกษตรกรรมอยูเปนสวนใหญ และมี
สัดสวนสูงกวาพื้นที่พัฒนาแบบเมือง โดยมี
ลักษณะผสมระหวางเมืองและชนบท อยูหาง
จากศูนยกลางเมืองเกิน 20 กิโลเมตร ทางฝง
ตะวันออก

พื้นที่ทางฝงตะวันออก 4 เขต ไดแก
เขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก และ
ลาดกระบัง
พื้นที่ทางฝงตะวันตก 2 เขต ไดแก เขตบาง
บอน และบางขุนเทียน

ที่มา: ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (กทม1) ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2548. (สรุปโดยผูวิจัย)
จากการสํารวจเบื้องตนพบวา สถาปตยกรรมกรณีศึกษาทั้งหมดตั้งอยูในเขตเมืองชัน้ ใน
สามารถแบงพืน้ ที่ออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังนี้
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1. พื้นที่อนุรักษอนุรักษเมืองเกากรุงรัตนโกสินทร เปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
และเปนชุมชนดั้งเดิมทีช่ าวจีนเขามาตัง้ ถิน่ ฐานอยางหนาแนน ประกอบดวยเขตสัมพันธวงศ และ
เขตปอมปราบศัตรูพาย
2. ศูนยกลางการคาและการทองเที่ยว เปนพืน้ ทีท่ ี่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของชาว
ไทย ชาวจีน และชาวตะวันตก ประกอบดวยเขตบางรัก เขตปทุมวัน และเขตสาทร
ตารางที่ 3.2
ขอบเขตพื้นทีศ่ ึกษา
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2

เขต
เขตสัมพันธวงศ
เขตปอมปราบศัตรูพาย
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตสาทร

พื้นที่ 1
พื้นที่ 2
พื้นที่ 3
พื้นที่ 4
พื้นที่ 5

โดยทั้งสองบริเวณนี้เปนบริเวณที่มีความสําคัญในทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
มาตั้งแตในชวงการเริ่มตนกรุงรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบนั ดังภาพที่ 3.4
ภาพที่ 3.4
การแบงขอบเขตพื้นที่ศึกษา

1. เขตสัมพันธวงศ
2. เขตปอมปราบศัตรูพาย
3. เขตบางรัก
4. เขตปทุมวัน
5. เขตสาทร

ที่มา: ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (กทม1) ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2548. (ดัดแปลง)
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3.5 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การเลือกประชากรและกลุม ตัวอยางในการวิจัยครัง้ นี้ เปนกลุมประชากรที่มีจํานวนจํากัด
(finite population) จึงสามารถใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) และใชเกณฑ
ในการกําหนดกลุมตัวอยางจากแหลงทีม่ าของขอมูลซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1. กลุม ตัวอยางจากการสังเกต ไดแก การทําแบบสํารวจรายละเอียดของสถาปตยกรรม
ตามประเภทอาคารที่เปนกรณีศึกษา 4 ประเภท ซึ่งสังกัดอยูในความดูแลของกลุมภาษาของชาวจีน
5 กลุม ดังตารางที่ 3.3
2. กลุมตัวอยางจากการสัมภาษณ ไดแก กลุมประชากรประเภทบุคคล ซึ่งมีสว นเกี่ยว
ของในการบริหารงานของกิจการตาง ๆ ขององคกรชาวจีน ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.3
ประชากรและกลุมตัวอยางจากการสังเกต
กลุมภาษา

ศาลเจา

จีนฮกเกี้ยน

ศาลเจาโจวซือกง

จีนแตจิ๋ว

ศาลเจาเลาปุนเถากง

จีนไหหลํา

ศาลเจาเจียวเอ็ง

จีนกวางตุง

ศาลเจากงจิ้นถัง

จีนฮากกา

ศาลเจาหลีตี้เบี้ยว

ประเภทสถาปตยกรรม
โรงเรียน
สมาคม
สมาคมฮกเกี้ยน
โรงเรียนประสาทวุฒิ
แหงประเทศไทย
โรงเรียนเผยอิง
สมาคมแตจิ๋ว
โรงเรียนโกศลวิทยา
แหงประเทศไทย
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย
สมาคมใหหนํา
โรงเรียนยุหมินพัฒนา
แหงประเทศไทย
โรงเรียนเหมงตั๊ก
สมาคมกวองสิว
โรงเรียนกวางเจา
แหงประเทศไทย
โรงเรียนจิ้นเตอะ (เกา)
สมาคมฮากกา
โรงเรียนมังกุจิ้นเตอะ
แหงประเทศไทย
โรงเรียนจิ้นเตอะ (ใหม)

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
กวองสิวมูลนิธิ
โรงพยาบาล
จงจินตมูลนิธิ
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ตารางที่ 3.4
ประชากรและกลุมตัวอยางจากการสัมภาษณ
กลุมภาษา
จีนฮกเกี้ยน
จีนแตจิ๋ว
จีนฮากกา
จีนไหหลํา
จีนกวางตุง

สถานที่
ศาลเจาโจวซือกง
สมาคมฮกเกี้ยนฯ
โรงเรียนเผยอิง
โรงเรียนโกศลวิทยา
สมาคมฮากกาฯ
โรงเรียนจิ้นเตอะ (ใหม)
ศาลเจาเจียวเอ็งเบี้ยว
สมาคมใหหนําฯ
โรงพยาบาลกวองสิว
โรงเรียนกวางเจา

รายชื่อผูใหสัมภาษณ
คุณแกว ตีรกรวิเศษภักดี
คุณเอนก พันธุพฤกษ
คุณนงลักษณ เดชดําเกิง
คุณวรรณี พีรนันทปญญา
คุณมาโนช ปรีชาธนาพล
คุณยรรยง กัยวิกัย
คุณศรีพูลย เสถียรภาพสุนทร
คุณวรรวีร ภักดี
คุณวิเชียร ตั้งสถิตเกียรติ์
คุณประพันธ ตรีดํารงศักดิ์

ตําแหนง
รองประธานบริหาร
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
ครูใหญ
กิจการสวนตัว
ผูจัดการ
ผูจัดการ
รองผูจัดการ
รองผูจัดการ
ครูใหญฝายจีน

3.6 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ในการวิจัยนี้ไดทําการศึกษากลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุม ตัวอยางประเภทสถาปตยกรรม
จะทําการเก็บขอมูลจากการสังเกตดวยผูว จิ ัยเอง และกลุมตัวอยางประเภทบุคคล จะทําการเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณ โดยบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกผลที่ประกอบดวยแบบสํารวจและแบบ
สัมภาษณในชุดเดียวกัน เพือ่ ทําใหสามารถเก็บขอมูลไดอยางครบถวน โดยแยกประเด็นวิเคราะห
ในการเก็บขอมูลจากประชากรแตละกลุม ดังนี้
1. กลุมตัวอยางประเภทสถาปตยกรรม ใชการสังเกตในการเก็บขอมูลโดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับรายละเอียดของสถาปตยกรรม และขอมูลที่ไดจากเอกสารประจําสถานที่ ไดแก
1) ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ชือ่ องคกร สังกัดกลุมภาษา และวันที่สัมภาษณ
2) ประวัติองคกร ประกอบดวย ปที่กอตัง้ ผูก อ ตั้ง และวัตถุประสงคการกอตั้ง
3) ประวัติสถาปตยกรรม ประกอบดวย สถานที่ตั้ง ปที่สราง ปที่ใชงาน และ
ประวัติการปรับปรุงอาคาร
4) รายละเอียดสถาปตยกรรม ประกอบดวย ลักษณะรูปแบบ สภาพอาคารใน
อดีต สภาพอาคารในปจจุบนั การกําหนดทิศที่ตั้ง การวางผังบริเวณ และการวางผังอาคาร

78
2. กลุมตัวอยางประเภทบุคคล ใชการสัมภาษณในการเก็บขอมูลโดยใชคําถามปลาย
เปดที่แสดงความคิดเห็นทีม่ ตี อองคกรทั้งขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีตและปจจุบัน ในเรื่องจุดประสงคเมื่อ
ครั้งแรกตั้งจนถึงจุดประสงคที่มีในปจจุบัน และแนวโนมของอาคารที่จะทําการสรางในอนาคต ดังนี้
1) ประวัติผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ชื่อ อายุ ตําแหนง และอายุการทํางาน
2) ประวัติองคกร ประกอบดวย ปที่กอตั้ง ผูกอ ตั้ง และวัตถุประสงคการกอตั้ง
3) การบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย รูปแบบการบริหารในปจจุบัน กิจการ
ในความดูแล กิจกรรมในอดีต กิจกรรมในปจจุบัน กิจกรรมในอนาคต และความแตกตางระหวาง
กิจกรรมในอดีตและปจจุบัน
4) บทบาทองคกรตอสังคม ประกอบดวย บทบาทในปจจุบัน และกิจกรรม
สาธารณประโยชน
5) ทัศนคติที่มีตอสถาปตยกรรม ประกอบดวย ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบ
สถาปตยกรรมขององคกรในปจจุบนั และแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปตยกรรมในอนาคต

