บทที่ 3
วิธีการวิจัย
3.1 การออกแบบการวิจยั
โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยภายใตกรอบความคิดในการวิจัย ดังนี้

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1) ผูอาศัยในชุมชนยานรังสิตประกอบดวย ชุมชนเทศบาลตําบลประชาธิปตย อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี ชุมชนเทศบาลตําบลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกาจังหวัด ปทุมธานี และ
ชุมชนเทศบาลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยประชากรสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่
คลองสองถึงคลองเจ็ดและลําลูกกา ซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะชุมชน คือ ชุมชนเกษตรกรรม
ชุมชนบานจัดสรร ชุมชนพานิชย โดยทั้งหมดมี 106,710 คน
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2) ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับชุมชนรังสิต ไดแก เจาพนักงานเทศบาลเมืองรังสิต และ
เจาหนาที่เทศบาลบึงยี่โถ
3.2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย
1) ผูอาศัยในชุมชนยานรังสิตทั้งชุมชนเทศบาลตําบลประชาธิปตย ชุมชนเทศบาล
ตําบลเมืองคูคต ชุมชนเทศบาลตําบลบึงยี่โถโดยการสุมตัวอยางแบบไมเฉพาะเจาะจงบุคคล
(simple random sampling) จํานวน 100 คน
2) ผู ที่ มีสวนเกี่ยวของกับชุมชนรัง สิ ต ไดแก เจาหน าที่เทศบาลรัง สิตและเทศบาล
ธัญบุรี จํานวน 2 คน โดยเลือกเฉพาะผูที่ยินดีจะใหขอมูลแบบสัมภาษณ
3) ผูประกอบการธุรกิจตลาดเพื่อชุมชน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 แบบ ไดแก
3.3.1. แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณในการวิจัยครั้งนี้ มีขนั้ ตอนในการสราง ดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ รายงาน บทความ สิ่งตีพิมพ กรณีศึกษาและ
รายงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของเพื่อนํามาเปนกรอบแนวความคิดในการสรางเครือ่ งมือ
2. กําหนดโครงสรางของขอคําถามสําหรับสรางแบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการ
และเจาหนาที่อําเภอ
3. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
4. นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและจัดทําเปนแบบสัมภาษณ
สําหรับสัมภาษณ
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สํ า หรั บ ลั ก ษณะของแบบสั ม ภาษณ โ ดยเป น ป ญ หาปลายเป ด เป น ส ว นใหญ
ประกอบดวยประเด็นในการสัมภาษณ 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูสัมภาษณ เชนชื่อ อายุ ตําแหนง
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนและพื้นที่จัดกิจกรรมในชุมชนรังสิต
สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของตลาดชุมชน
3.3.2. แบบสอบถาม
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ รายงาน บทความ สิ่งตีพิมพ กรณีศึกษาและ
รายงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนกรอบแนวความคิดในการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดโครงสรางของขอคําถามสําหรับสรางแบบสอบถามสําหรับประชากรใน
ชุมชนรังสิต
3. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรจสอบความตรงตามเนื้อหา
4. วิเคราะหแบบสอบถาม ปรับเปลี่ยน และลําดับคําถามตามความเหมาะสมแลว
นําไปทดลองสอบถามเบื้องตน
5. ทําการวิเคราะหคําตอบจากการทดลองสอบถามเบื้องตน
6. คุณภาพของเครื่องมือ ดานเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยการวัดคาสอดคลองภายใน
(internal consistency) ดวยคาสัมประสิทธิ์ พบวามีคาเทากับ 0.91 ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีคุณภาพ
ที่เหมาะสม
7. นํามาปรับปรุงแกไขและจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
ลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่มีรายละเอียดในแบบสอบถาม สามารถ
จําแนกเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ตัวแปรไดแก เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และที่อยูอาศัยปจจุบัน
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการพฤติกรรมในการทํากิจกรรมของคนในชุมชนยานรังสิต
ประกอบดวย 4 ตัวแปร อันประกอบดวย
1. การรับทราบขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชน
2. การเขารวมทํากิจกรรมของชุมชนของคนในชุมชน
3. การทราบขาวการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมของชุมชน ซึ่งประกอบดวยคําถามยอย
เกี่ยวกับ เสียงตามสาย รถกระจายเสียงของเทศบาล ใบปลิว และสื่อโฆษณาจากศูนยการคา เปนตน
4. การเขาใชสถานที่ที่ใชทํากิจกรรมชุมชน ซึ่งประกอบดวยคําถามยอยเกี่ยวกับ พื้นที่
วางบริเวณหางโลตัส สาขารังสิต ริมเขื่อนสะพานแดง หนาหมูบานรัตนโกสินทรบริเวณที่วางใน
ชุมชนศูนยการคาในรังสิต บริเวณวัดมูลจินดา พื้นที่ดานหนาที่วาการอําเภอธัญบุรี พื้นที่บริเวณ
เทศบาลบึงยี่โถ พื้นที่วัดเขียนเขต เปนตน
ตอนที่ 3 ขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการพื้นที่ใชสอยในตลาดเพื่อชุมชนในยานรังสิต
ประกอบดวย 12 ตัวแปร อันประกอบดวย
1. ความตองการใหพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํากิจกรรมรวมกันของชุมชนอยูในตลาดเพื่อชุมชน
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดเพื่อชุมชนควรมีกิจกรรมและพื้นที่รองรับสําหรับทุกคน
ในครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดเพื่อชุมชนควรจะมีรานคาที่ตอบสนองความตองการใช
ชีวิตประจําวัน
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการในตลาดเพื่อชุมชน ซึ่งประกอบดวยคําถามยอย
เกี่ยวกับ ดานสุขภาพ เชน คลินิก สถานีอนามัย ดานการเงิน เชน ธนาคารดานเทคโนโลยี เปนตน
6. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม ด า นการเรี ย นรู ภ ายในตลาดเพื่ อ ชุ ม ชน ซึ่ ง
ประกอบดวยคําถามยอยเกี่ยวกับ สถาบันกวดวิชา รานขายหนังสือ ศูนยการเรียนรูเฉพาะทางที่
ทานสนใจ หองสมุดประชาชน พิพิธภัณท เปนตน
7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่พักผอนของชุมชนในตลาดเพื่อชุมชน ซึ่งประกอบดวยคําถาม
ยอยเกี่ยวกับ โรงภาพยนตร สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว สถานปฏิบัติธรรม เปนตน
8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ออกกําลังกายในตลาดเพื่อชุมชน ซึ่งประกอบดวยคําถาม
ยอยเกี่ยวกับ ฟตเนส สนามกีฬา เปนตน
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9. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่กิจกรรมของชุมชนในตลาด ซึ่งประกอบดวยคําถามยอย
เกี่ย วกั บ การเป ดตั ว ของสิ น ค า การจั ด งานในเทศการและงานประเพณีตา งๆของชุม ชนพื้ น ที่
นําเสนอผลงานของชุมชน/นักศึกษา เปนตน
10. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการดานการติดตอราชการในตลาดเพื่อชุมชน ซึ่งประกอบดวย
คําถามยอยเกี่ยวกับ ไปรษณีย ชําระคาน้ํา คาไฟ คาประปา โทรศัพททําใบขับขี่ ตอทะเบียน
รถยนต ทําบัตรประชาชน ติดตอเรื่องภาษี เปนตน
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหองประชุมของชุมชนในตลาดเพื่อชุมชน
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมสินคาของชุมชน (otop) ในตลาดเพื่อชุมชน
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงที่ตั้งของตลาดชุมชนในชุมชนยานรังสิตประกอบดวย
4 ตัวแปร
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดเพื่อชุมชนควรอยูในพื้นที่ ของชุมชนรังสิต หรือ บริเวณที่มี
ชุมชนหนาแนน
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดเพื่อชุมชนควรที่สามารถเขาถึงพื้นที่ไดงายโดยติดเสนทาง
สัญจรหลักหรือถนนรอง
3. ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บตลาดเพื่อชุ ม ชนควรสามารถเชื่อ มโยงกับ ศู น ย ก ลางชุ ม ชน
ประเภทอื่นๆไดเชน ศูนยกีฬา หองสมุด เทศบาล
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดเพื่อชุมชนควรสามารถเชือ่ มตอกับสถานทีท่ องเที่ยวหรือ
สถานที่สาํ คัญของยานรังสิตได
โดยตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนขอคําถามในลักษณะเปนมาตราวัด 5 ระดับ แบบ Liker
scale ซึ่งมีเกณฑการแปลผล ดังนี้
4.21 – 5.00
มีความเห็นดวยอยางยิง่
3.41 – 4.20
มีความเห็นดวย
2.61 – 3.40
มีความเห็นดวยปานกลาง
1.81 – 2.60
มีความเห็นดวยนอย
1.00 – 1.80
มีความไมเห็นดวย
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูบริหารตลาด 1 แหง ดวยตนเอง
2. แบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยตนเอง จากกลุม
ตัวอยางทั้ง 100 คน จากชุมชน 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนเทศบาลตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี ,ชุมชนเทศบาลตําบลเมืองคูคต อําเภอลําลูกาจังหวัด ปทุมธานี และชุมชน
เทศบาลตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี
3.5 การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลลักษณะทางกายภาพจากกรณีศึกษา แนวคิดในการออกแบบ สถาน
ที่ตั้งและการเขาถึง กลุมเปาหมาย รูปแบบสถาปตยกรรม กิจกรรมชุมชน พื้นที่เพื่อชุมชน และ
วรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบและสรุปผลรวมกัน
2. วิเคราะหขอมูลดานกิจกรรมชุมชนจากการสัมภาษณเจาหนาที่เทศบาลเมืองรังสิต
3. วิเคราะหขอมูลดานการบริหารจัดการจากการสัมภาษณผูประกอบการ
4. นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแลวไปประมวลผล
ดวยระบบคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม SPSS (statistic package for social science) ซึ่งคาสถิติอยาง
งายที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้
1) การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (percentage)
2) การหาคาเฉลี่ย (mean)
3) การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
4) การหาคาฐานนิยม (mode)
จากการตี ค วามหมายในทางสถิติจ ะทํา ใหสามารถทราบถึงประเด็น หลัก ที่ตอ งการ
ประเมินจากแบบสอบถามได

