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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การออกแบบและจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอปฏิสัมพันธ
และความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน: กรณีศึกษา หมูบานจัดสรรราคาระดับสูงในเขตพื้นที่ชั้นนอก
ของกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค คือ
1) ศึกษาลักษณะการออกแบบ และการบริหารจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
กอใหเกิดปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
2) ศึกษาสภาพปจจุบันของการมีปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
3) ศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ และความ
เปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
4) เสนอแนวทางการบริ ห ารและออกแบบสภาพแวดล อ มทางกายภาพในชุ ม ชน
หมูบานจัดสรรที่เอื้อใหคนมีปฏิสัมพันธตอกัน ที่จะนํามาซึ่งความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
3.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยใชแบบแผนของการวิจัยเชิงสํารวจ เนื่องจากตองการคนหาขอเท็จจริงที่เปน
สถานภาพและความสั ม พั น ธระหวางตัวแปร แลวนําไปเปรีย บเทียบกับเกณฑ ม าตรฐาน โดย
ขั้นตอนการศึกษาเปนดังนี้
1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารและสิ่งอางอิงตาง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดทฤษฎีที่วาดวยสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอระดับปฏิสัมพันธและความเปน มิตร
ฉันทเพื่อนบาน ตลอดจนการออกแบบและการบริหารจัดการใหเกิดสภาพดังกลาว
2) ศึกษาขอมูลโครงการบานจัดสรรจากเอกสารของกองคุมธุรกิจที่ดิน กรมที่ดิน
3) สรางกรอบคิ ดการวิจัย กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล และสรางเครื่องมือที่จะใช
รวบรวมขอมูล
4) ทําการสํารวจนํารอง เพื่อ
4.1) ทดสอบวรรณกรรมตางประเทศที่ทบทวนมาในเงื่อนไขของสังคมประเทศไทย
ดวยการเปรียบเทียบกับสภาพที่พบเห็นจริง
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4.2) หาขอมูลทั่วไปดานลักษณะทางสังคมของชุมชนหมูบานจัดสรร
4.3) กําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการวิจัย
4.4) ทดสอบเครื่องมือวิจัยในพื้นที่จริ ง หลังจากที่ไดตรวจสอบเครื่องมือแลว ดวย
การใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และการทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
5) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี้
5.1) สั ม ภาษณ ส ถาปนิกหรือผูมีสวนรวมในการออกแบบ เกี่ยวกับแนวคิดการ
ออกแบบองคประกอบตาง ๆ ของหมูบาน
5.2) สัม ภาษณ ผูบริหารหมูบานหรือผู มีสวนรวมในการบริหาร เกี่ยวกับสภาพ
ปฏิสัมพันธของผูอยูอาศัย และสภาพพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธนั้น ๆ เกิดขึ้น
5.3) สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู อ ยู อ าศั ย โดยใช แ บบสอบถาม เกี่ ย วกับ สภาพ
ปฏิสัมพันธและปจจัยที่สงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธ
6) ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
ทั้งนี้ การไดมาซึ่งขอมูลตาง ๆ สรุปไดเปนดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.1
การไดมาซึ่งขอมูลที่ศึกษา
ขอมูลที่ตองการทราบ
1) ขอมูลโครงการบานจัดสรร
1.1) รายชื่อโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
1.2 ) จํานวนหนวยที่พักอาศัย

ประเภทขอมูล

การไดมาซึ่งขอมูล

ทุติยภูมิ

สอบถามจากกองคุมธุรกิจที่ดิน กรม
ที่ดิน
สอบถามจากกองคุมธุรกิจที่ดิน กรม
ที่ดิน
สอบถามจากกองคุมธุรกิจที่ดิน กรม
ที่ดิน
สอบถามจากกองคุมธุรกิจที่ดิน กรม
ที่ดิน
สอบถามจากกองคุมธุรกิจที่ดิน กรม
ที่ดิน

ทุติยภูมิ

1.3 ) ขนาดของโครงการ

ทุติยภูมิ

1.5 ) อายุโครงการ

ทุติยภูมิ

1.6 ) ผังโครงการ

ปฐมภูมิ
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ตารางที่ 3.2
สรุปวิธีการศึกษาวิจัย
ตัวแปรหลัก
การออกแบบที่เอื้อตอการเกิด
ปฏิสัมพันธ

ตัวแปรยอย
1. การวางผัง

ตัวชี้วัด
1. ปลายตัน (มี /ไมม)ี
2. ตาราง (มี /ไมม)ี
3. แบบผสม (มี /ไมม)ี

เครื่องมือ/ ประชากร
แบบสังเกต/หมูบานจัดสรร

2. การออกแบบหนาบาน

1. แบบชวงเสา (Gallery & arcade)(มี /ไมม)ี
2. แบบหนาราน (Shop front & awning)(มี /ไมม)ี
3. เฉลียงประตู (Stoop)(มี /ไมม)ี
4. ลานหนาบาน (Fore court) (มี /ไมม)ี
5. ลานเล็กหนาประตู (Door yard & light Court)(มี /ไมม)ี
6. รั้วกับเฉลียง (Porch & fence)(มี /ไมม)ี
7. สวนหยอมชุมชนหนาอาคาร (Common Lawn) (มี /ไมม)ี
6. ถนนทางเดินแบบแบงสัดสวน (Slip lane) (มี /ไมม)ี

แบบสังเกต/หมูบานจัดสรร

3. ภูมิสถาปตยกรรม

1. ทางเดินเทา (pedestrian walkway) (ตัวเลือกรูปแบบที่กําหนด)
2. สวนสาธารณะในหมูบานจัดสรร (ตัวเลือกรูปแบบที่กําหนด)
3. ตนไมประดับถนน (ตัวเลือกรูปแบบที่กําหนด)
4. เครื่องตกแตงถนน (ตัวเลือกรูปแบบที่กําหนด)

แบบสังเกต/หมูบานจัดสรร

4.สิ่งอํานวยความสะดวก

1. สโมสร รานคา สระวายน้ํา.. ฯลฯ (ตัวเลือกรูปแบบที่กําหนด)

แบบสังเกต/หมูบานจัดสรร
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ตัวแปรหลัก
ตัวแปรยอย
การบริหารจัดการที่เอื้อใหเกิด 1.การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
การปฏิสัมพันธ
จัดสรร
2.การบํารุงและจัดการ
สาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด
1. การมีสวนรวมของผูซื้อและผูจัดตั้ง (สัดสวนซื้อ)
1. รูปแบบ (เลือก 1รูปแบบ)
1.1 คณะกรรมการหมูบานดําเนินการ:
คณะกรรมการหมูบานดําเนินการเองโดยไมมีการจางบริษัทเอกชนเขามาดูแลแทน
1.2 คณะกรรมการหมูบานเปนผูประสานงานกับหนวยราชการ
คณะกรรมการหมูบานทําหนาที่ประสานขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการทองถิ่น เพื่อ
ขอรับบริการเชน การขุดลอกระบายน้ํา เทศบาลจัดเก็บขยะ
1.3 คณะกรรมการหมูบานเปนผูประสานงานกับเจาของโครงการ
คณะกรรมการหมูบานดําเนินการประสานงานรวมกับบริษัทเจาของโครงการ เพื่อจัดใหมีบริการ
สาธารณะพื้นฐาน ในลักษณะการตรวจสอบหรือเรียกรองใหมีการบริการสาธารณะที่เหมาะสม
1.4 คณะกรรมการหมูบานเปนผูควบคุมดูแล:
คณะกรรมการหมูบานทําการจางบริษัทเอกชนหรือบริษัทที่มีความชํานาญการบริการสาธารณะ
พื้นฐานอยางใดอยางหนึ่ง
1.5 คณะกรรมการหมูบานดําเนินการแบบรวม
คณะกรรมการหมูบานจัดใหมีการสาธารณะพื้นฐานโดยดําเนินการเอง และรวมกับการ
ประสานงานกับหนวยราชการ
1.6. คณะกรรมการหมูบานไมมีการดําเนินการ
คณะกรรมการหมูบาน ไมมีการหรือเกี่ยวของกับการบริการสาธารณะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยทางดานการเงินไมเพียงพอหรือมีจํากัด ในการบํารุงดูแลรักษาหมูบาน หรือ
สาธารณูปโภคบางสวนรัฐฯเปนผูดูแลเอง เชน น้ําประปา เปนตน

เครื่องมือ/ ประชากร
แบบสัมภาษณ / นิติบุคคล
หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แบบสัมภาษณ/ นิติบุคคล
หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ตัวแปรหลัก
ตัวแปรยอย
การบริหารจัดการที่เอื้อใหเกิด 2.การบํารุงและจัดการ
การปฏิสัมพันธ
สาธารณูปโภค

3.การเงิน

4.กฎกติกาในการอยูรวมกัน ,
ระเบียบขอบังคับ

ตัวชีว้ ัด
1. ความสะอาดภายในโครงการ
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
2. ความรวดเร็วในการเขาแกไขเมื่อมีการแจงเหตุขัดของ
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
3. ความนาเชื่อถือระบบรักษาความปลอดภัย
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
1. การจัดตั้งเงินกองทุน
(วัดสัดสวนเงินกองทุนตอรายจายบริหารทั้งป )
2. คาสวนกลาง
2.1 การใหความรวมมือ
(ผูซื้อที่จายเงินตรงเวลาตอผูชื้อทั้งหมด )
2.2 ความเหมาะสม
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
3. ความโปรงใส
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
1. การใหความรวมมือระหวางผูอยูอาศัยละนิติบุคคล
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)

เครื่องมือ/ ประชากร
แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย
แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย
แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย

แบบสัมภาษณ / นิติบุคคล
หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แบบสัมภาษณ / นิติบุคคล
หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย
แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย
แบบสัมภาษณ / นิติบุคคล
หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ตัวแปรหลัก
ตัวแปรยอย
การบริหารจัดการที่เอื้อใหเกิด 5.กิจกรรม
การปฏิสัมพันธ

การปฏิสัมพันธ

ตัวชี้วัด
1. รูปแบบกิจกรรม
1.1 งานประเพณี เทศการประจําป(มี /ไมม)ี
1.2 งานกิจกรรมกีฬา (มี /ไมม)ี
1.3 งานเสวนา (มี /ไมม)ี
1.4 อื่นๆ ระบุ (ใหแสดงความคิดเห็น)
2. การจัดตารางเวลากิจกรรม
3.การประชาสัมพันธ

1.ลักษณะ

1. การพบปะทักทาย (วัดภายใตเงื่อนไขของตัวแปรเรือ่ งความถี่และสถานที่)
2. การไปมาหาสู (วัดภายใตเงื่อนไขของตัวแปรเรื่องความถี่และสถานที่)
3. การเขารวมกิจกรรมหมูบาน (วัดภายใตเงื่อนไขของตัวแปรเรื่องความถี่และสถานที)่

2.ความถี่

1. มากที่สุด
2. มาก
3. ปานกลาง
4. นอย
5. นอยที่สุด

3.สถานที่

1. บาน(ในอาคาร)
2. หนาบาน

เครื่องมือ/ ประชากร
แบบสอบถาม / นิติบุคคล
หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย,
แบบสัมภาษณ / นิติบุคคล
หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ตัวแปรหลัก
การปฏิสัมพันธ

ตัวแปรยอย

ความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน

1.มิตรอุปการะ

2.มิตรรวมสุขรวมทุกข

3.มิตรแนะนําประโยชน

4.มิตรมีความรักใคร

ตัวชี้วัด
3. ถนนในหมูบาน
4. สวนในหมูบาน
5. สโมสรในหมูบาน
1. คุณรูสึกเปนกันเองที่จะฝากใหเพื่อนบานดูแลบาน
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
2. ทานหรือเพื่อนบานทานมีการหยิบยืมหรือแบงปน สิ่งของเล็กๆนอยๆ
( วัดระดับความถี่ 3 อันดับ บอยครั้ง,บางครั้ง,ไมเลย )
3. คุณรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่องอึดอัดใจกับเพื่อนบาน
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5ตัวเลือก)
4. ในชวงปที่ผานมาทานชวยเหลือเพื่อนบาน มากนอยแคไหน
(วัดระดับความถี่ 3 อันดับ บอยครั้ง,บางครั้ง,ไมเลย )
5. คุณหรือเพื่อนบานมีการชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนา (เชน การฟงธรรม ทําบุญ เขาโบสถ
เปนตน )
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
6. คุณกับเพื่อนบานมีการแนะนํากันเกี่ยวกับการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ หรือ
ออกกําลังกาย มากแคไหน
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
7. ถาทานประสพอุบัติเหตุทานจะโทรเรียกเพื่อนบานของทานมาชวย(เรียก/ไมเรียก)
8. คุณไดมีโอกาสรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยวงานเลี้ยง สังสรรค ทําบุญบาน งานแตงงาน หรืออยาง
นอยก็ไดรับคําเชื้อเชิญ
(วัดระดับความถี่ 3 อันดับ บอยครั้ง,บางครั้ง,ไมเลย )

เครื่องมือ/ ประชากร
แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย

แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ตัวแปรหลัก
ปญหาและแนวทางแกไข

ตัวแปรยอย
1.ปญหา

2.ขอเสนอแนะจากผูอยูอาศัย

ตัวชี้วัด
เครื่องมือ/ ประชากร
ในหมูบานที่ทานอาศัยอยูนี้ ทานคิดวามีอะไรเปน เหตุใหทานไมอยากรูจักเพื่อนบาน(คําถามปลายเปด) แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย
1. ทานคิดวาวิธีการเหลานี้สามารถชวยสรางความเปนมิตรฉันเพื่อนบานระหวางทานและคนในหมูบาน
ไดมากนอยเพียงใด
แบบสอบถาม/ผูอยูอาศัย ,
1.1 งานประเพณี เทศการประจําป
แบบสัมภาษณ / นิติบุคคล
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
1.2 งานกิจกรรมกีฬา
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
1.3 งานเสวนา
(วัดระดับความรูสึก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด 5 ตัวเลือก)
2. ในหมูบานที่ทานอาศัยอยูนี้ ทานคิดวามีอะไรเปน เหตุสนับสนุนใหทานรูจักเพื่อนบาน(คําถาม
ปลายเปด)
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การเลือกตัวอยางมีรายละเอียด ดังนี้
1) หมูบานจัดสรร ประชากรที่มีคุณสมบัติตามขอบเขตการวิจัยมีทั้งสิ้น 57 โครงการ ที่
นํามาทําการสุมหาตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย โดยแบงตามชวงระยะเวลา
พ.ศ. 2546 จํานวน 43 โครงการ เลือก 10 % เทากับ 3 โครงการ
พ.ศ. 2547 จํานวน 50 โครงการ เลือก 10 % เทากับ 3 โครงการ
พ.ศ. 2548 จํานวน 44 โครงการ เลือก 10 % เทากับ 4 โครงการ
รวม
10 โครงการ
2) ผูอยูอาศัยในหมูบาน เลือกตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางแบบเจาะจง คือ
เลือกผูอยูอาศัยบริเวณสวนตนโครงการ กลางโครงการ และทายโครงการ เฉลี่ยกันไปหมูบานละ 5
คน จํานวน 10 หมูบาน รวม 50 คน
3) สถาปนิกหรือผูมีสวนรวมในการออกแบบ เลือกตัวอยางอย างแบบเจาะจงหมูบาน
ละ 1 คน รวม 10 คน
4) ผูบริห ารหมูบานหรือผูมีสวนรวมในการบริหาร เลือกตัวอยางอยางแบบเจาะจง
หมูบานละ 1 คน รวม 10 คน
3.3 เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
1) ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1.1) ผูวิจัยศึกษาเอกสาร ที่มีความเกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาสรุปตัวแปรและ
ตัวบงชี้ตาง ๆ
1.2) กําหนดโครงสรางขององคประกอบที่จะสังเกตขอคําถาม และแนวคําถาม
สําหรับการสรางแบบสอบถาม
1.3) นําเครื่องมือที่สรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
1.4) นําแบบสอบถามไปทําการสํารวจนํารองแลวนําขอมูลที่ไดมาหาความเชื่อมั่น
ดวยการทดสอบถามสถิติ
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2) สวนประกอบของเครื่องมือ
2.1) แบบสังเกต ที่ใชเพื่อตรวจสอบความครบถวนขององคประกอบทางกายภาพที่
เอื้อตอความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน แบงออกเปน 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนสังเกตการออกแบบผังโครงการและถนน
สวนที่ 2 สังเกตการออกแบบหนาบาน
สวนที่ 3 สังเกตการออกแบบสวน
สวนที่ 4 สังเกตการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2) แบบสัมภาษณผูบริหารจัดการโครงการหรือผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
แบงออกเปน 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 ลักษณะโดยทั่วไปของโครงการหมูบานจัดสรร
สวนที่ 3 การบริหารงานโครงการหมูบานจัดสรร
สวนที่ 4 ขอมูลการออกแบบและการจัดการที่เอื้อตอปฏิสัมพันธ
สวนที่ 5 ปญหาและวิธีการแกไข
2.3) แบบสัมภาษณผูออกแบบหรือผูมีสวนรวมในการออกแบบ แบงออกเปน 3
สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 การออกแบบที่ชวยใหเกิดปฏิสัมพันธ
สวนที่ 3 ปญหาและวิธีการแกไข
2.4) แบบสอบถามผูอยูอาศัยในหมูบาน แบงออกเปน 6 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับผูอยูอาศัย
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ การออกแบบหมูบาน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับ การบริหารจัดการหมูบาน
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธในหมูบาน
สวนที่ 5 ความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
สวนที่ 6 ปญหาและวิธีแกไข
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3.4 วิธีการเก็บขอมูล
1) ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมู ลดวย แบบสังเกต แบบสอบถาม และ แบบ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับโครงการบานจัดสรรราคาระดับสูง ดังนี้
1.1) การสังเกต ผูวิจัยดําเนินการสังเกตโครงการหมูบานดวยตนเอง
1.2) การสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูบริหารโครงการและผูเกี่ยวของ
ดวยตนเอง
1.3) การออกสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
โดยทั้งหมดผูวิจัยไดทําจดหมายแนะนําตัวและอธิบายรายละเอียดของการวิจัยเพื่อ
ผูใหขอมูลสามารถเขาใจและอนุญาตใหผูวิจัยเก็บขอมูลได
2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจาก เอกสารตาง ๆ ทั้งที่เปนสิ่งพิม พและขอมูล ขอมูล
จากอินเตอรเน็ท (internet)
3.5 การวิเคราะหและการแปลผล
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและสังเกต เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
ขอมูลเบื้องตนของผูที่พักอาศัยในโครงการ ลักษณะการอยูอาศัยในปจจุบัน พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ
และความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน ผูวิจัยอธิบายดวยจํานวน ความถี่ (frequency) และรอยละ
(percentage)
2. การวิ เ คราะห ข อ มู ล แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการออกแบบและ
บริหารจัดการ รวมทั้งความคิดเห็นของผูพักอาศัย ผูวิจัย อธิบายดวยคาเฉลี่ย (mean) และคา สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ซึ่งมีเกณฑของคะแนนของคําตอบโดยจะแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด
ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยที่สุด โดยใชเกณฑการอธิบายดังนี้
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เกณฑ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนขัน้

โดย

1.00 – 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับนอยมาก
1.81 – 2.60 หมายถึง ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับนอย
2.61 – 3.40 หมายถึง ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

3. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรการออกแบบและการบริหารจัดการกับ
ปฏิสัมพันธ รวมทั้งระหวางตัวแปรปฏิสัมพันธกับ ความเปนมิตร ผูวิจัยอธิบายดวยคาสหสัมพันธ
(r-corelation) ของครอนบารค โดยใชเกณฑการอธิบายดังนี้
0.10-0.39 หมายถึง มีความสัมพันธระดับนอย
0.40-0.59 หมายถึง มีความสัมพันธระดับปานกลาง
0.60-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธระดับมาก

