บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ัย
ในการวิจัยเรื่อง หลักเกณฑและการประเมินดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนใน
โครงการอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย ผูวิจัยกําหนดวิธีการวิจัยไว ดังตอไปนี้
ประเภทของการวิจัย
ในการวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการเปรียบเทียบ
ระหวางหลักเกณฑการประเมินของประเทศในสมาชิกสถาบันอาคารเขียวโลก (World Green
Building Council) ในดานการพัฒนาชุมชนของโครงการอสังหาริมทรัพยกับ เอกสาร มาตรฐาน
ขอบังคับ หลักเกณฑ ระเบียบ ระบบการประเมินและขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของของประเทศ
ไทย ผนวกกั บ วิ เ คราะห แ ละจั ด ลํ า ดั บ หลั ก เกณฑ ที่ ส มเหตุ ส มผลจากการทํ า ฉั น ทามติ ข อง
ผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคเดลฟายแบบประยุกต (modified Delphi Technique) เพื่อสรุปหลักเกณฑ
การประเมินการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ขั้นตอนการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1) ทบทวนวรรณกรรม
2) การเปรียบเทียบหลักเกณฑ
3) การวิเคราะหหาหลักเกณฑที่เหมาะสม
4) ขั้นตอนการสรุปผลและจัดเอกสารวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
ซึ่งในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยที่กําหนดใน
การวิจัยนี้ ดังแสดงตามแผนภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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โดยมีรายละเอียดของแตละขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ทบทวนวรรณกรรม
1.1 การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยนี้ แบงเปน 4 ประเด็นใหญ ๆ ดังตอไปนี้
1) แนวคิด ทฤษฎี และความหมาย ที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑและการประเมิน
2) แนวคิ ด ทฤษฎี และความหมาย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย
3) ขอกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการประเมิน มาตรฐานที่อยูอาศัย
4) แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชน และความอยางยั่งยืน
1.2 รวบรวมหลักเกณฑประเมินจากเอกสาร
การรวบรวมหลั ก เกณฑ ป ระเมิ น จากเอกสาร มาตรฐาน ข อ บั ง คั บ หลั ก เกณฑ
ระเบียบ หลักเกณฑประเมินของประเทศไทยและหลักเกณฑการประเมินการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืนของตางประเทศ ดังนี้ หลักเกณฑประเมินการพัฒนาละแวกบานของLEED (LEED for
Neighborhood Developments), หลักเกณฑประเมินที่อยูอาศัยหลายหนวยของGreen Star
(Green Star Multi Unit Residential) และ หลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของCASBEE
(CASBEE for Urban Developments)
2. การเปรียบเทียบหลักเกณฑ
2.1 จัดหมวดหมูเกณฑประเมินจําแนกตามองคประกอบสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
2.2 เปรียบเทียบและจําแนกเกณฑประเมินออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 รายการเกณฑประเมินที่มีความคลายคลึงกันระหวางของประเทศไทย
และของตางประเทศที่นํามาเปรียบเทียบ
กลุมที่ 2 รายการเกณฑประเมินที่มีความแตกตางกับการกําหนดในขอกฎหมาย
ระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐานและเกณฑประเมินที่ใชในประเทศไทย
2.3 สรุปผลเกณฑประเมินที่มีความคลายคลึงกับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มาตรฐาน และหลักเกณฑประเมินของประเทศไทยกับตางประเทศ
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3. การวิเคราะหหาหลักเกณฑที่เหมาะสม
3.1 สรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัยโดยนําเอารายการเกณฑประเมินที่มีความ
แตกตางมาสรางแบบสอบถามปลายปด รอบที่ 1
3.2 ประสานงานไปยั ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จั ด ทํ า หลั ก เกณฑ ป ระเมิ น ของ
โครงการอสังหาริมทรัพย
3.3 สอบถามผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบสอบถามแบบเลือกตอบปลายปดซึ่งมีที่วางให
ผูเชี่ยวชาญเขียนความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดคานเพิ่มเติมรอบที่ 1
3.4 นําผลการสอบถาม รอบที่ 1 มาวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1) การจัดลําดับความสําคัญแตละหมวดเกณฑประเมิน จําแนกตามหมูหมวด
โดยวิเคราะหจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรวมทุกหนวยงาน และจําแนกความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญแตละทาน
2) ความเหมาะสมในการนํามาเกณฑประเมินในแตละหมวดจําแนกตามหมูมา
ใชในการประเมิน โดยวิเคราะหจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรวมทุกหนวยงาน และจําแนก
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน
3) การพิ จ ารณาการเข า สู ฉั น ทามติ ข องข อ ความนั้ น จากการกระจายความ
คิดเห็น ของกลุ ม ผูเ ชี่ ย วชาญ ในการให ค วามคิด เห็ น แตล ะเกณฑป ระเมิน ในหมวดของเกณฑ
ประเมินตาง ๆ จําแนกตามผูเชี่ยวชาญแตละทาน
3.5 จํ า แนกเกณฑ ป ระเมิ น ตามองค ป ระกอบทางกายภาพของโครงการ
อสังหาริมทรัพย ตามผลของการหาฉันทามติของผูเชี่ยวชาญ
3.6 สรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 โดยแสดงความเห็นและขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งคาทางสถิติเพื่อใหผูเชี่ยวชาญทราบผลของการหาฉันทามติในรอบที่ 1
3.7 นําแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 เสนอผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ผูวิจัยไดขอใน
รอบที่ 1
3.8 สํารวจความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 หาก
ผู เ ชี่ ย วชาญท า นใดมี ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เป น จํ า นวนมาก ผู วิ จั ย ขอรั บ แบบสอบถามจาก
ผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง พรอมทั้งนัดเวลาผูเชี่ยวชาญเพื่อขอสอบถามตอไป
3.9 นําผลการสอบถามโดยใชแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 มาวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้
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1) การจัดลําดับความสําคัญแตละหมวดเกณฑประเมิน จําแนกตามหมูหมวด
โดยวิเคราะหจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรวมทุกหนวยงาน และจําแนกความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญแตละทาน
2) ความเหมาะสมในการนํามาเกณฑประเมินในแตละหมวดจําแนกตามหมูมา
ใชในการประเมิน โดยวิเคราะหจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรวมทุกหนวยงาน และจําแนก
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน
3) การพิ จ ารณาการเข า สู ฉั น ทามติ ข องข อ ความนั้ น จากการแจกแจงความ
คิดเห็ น ของผู เ ชี่ย วชาญในการจั ดลํ า ดับความสํา คัญแตละเกณฑ ประเมินในหมวดของเกณฑ
ประเมินตาง ๆ จําแนกตามผูเชี่ยวชาญแตละทาน
4. ขั้นตอนการสรุปผลและจัดเอกสารวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
4.1 สรุปผลเกณฑประเมินที่ไดปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2
4.2 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การกําหนดประชากร
การกําหนดประชากรในการวิจัยนี้ เปนการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. ต อ งเป น บุ ค คลที่ มี ค วามรู เชี่ ย วชาญ และมี ป ระสบการณ ใ นการกํ า หนด
หลักเกณฑประเมิน
2. ตองเปนผูที่รวมในการจัดทําหลักเกณฑประเมิน มาตรฐาน และผูที่พิจารณา
เกณฑประเมิน ผูวิจัยไดพิจารณาและกําหนดหนวยงานที่จัดทําเกณฑประเมิน ดังตอไปนี้
1) คณะกรรมการสถาบันอาคารเขียว (Thai green building institute) ซึ่งเปนผู
พิจารณาและจัดทําหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียว (Thai’s rating for energy and
environment sustainability, TREES) และ/หรือ
2) โครงการจั ด ทํ า แบบประเมิ น อาคารประหยั ด พลั ง งานและเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผูพิจารณาและจัดทําแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม สําหรับอาคารพักอาศัย (Thailand Energy and Environmental Assessment
Method, TEEAM) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และ/หรือ
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3) คณะกรรมการผูชํานาญการซึ่งผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment; EIA) สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน และ/หรือ
4) คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน ซึ่งเปนผู
พิจารณาโครงการชุมชนพอเพียง และ/หรือ
5) คณะกรรมการหรื อ ผู ชํ า นาญการในการเคหะแห ง ชาติ ซึ่ ง เป น ผู พิ จ ารณา
มาตรฐานที่อยูอาศัย
3. จํานวนสัดสวนจํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 196 ทานเปนไปตามที่แสดงภาพที่ 3.2
ภาพที่ 3.2
สัดสวนจํานวนผูเชี่ยวชาญ

กลุมตัวอยาง
1. ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามปลายป ด เพื่ อ การวิ จั ย รอบที่ 1 เสนอหน ว ยงานของ
ผูเชี่ยวชาญที่เปนประชากรทั้งหมดตามขอ 3.3 เปนสัดสวนรอยละ 50 ของจํานวนผูเชี่ยวชาญและ
ผูชํานาญการที่สํารวจมา เพื่อประหยัดทรัพยากรกระดาษ พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม โดยมี
จํานวนแบบสอบถามที่นําเสนอเปนจํานวน 100 ชุด ตามภาพที่ 3.3
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ภาพที่ 3.3
สัดสวนจํานวนนําสงแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 1

ทั้งนี้จํานวนแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 ที่ผูวิจัยดําเนินการจัดเสนอในแตละ
หนวยงานเปนจํานวนมากกวาจํานวนผูเชี่ยวชาญที่ตองการขั้นต่ําไวในการวิจัยครั้งนี้ถึงรอยละ 83
ของจํานวนผูเชี่ยวชาญที่มีรายชื่อในหนวยงานทั้งหมด เนื่องจากโดยทั่วไปแลวการนําสงเอกสาร
ผานหนวยงานยอมมีลําดับขั้นตอนการดําเนินกระจายไปในแตละหนวยงานยอยตามลําดับขั้น
และอาจจะมีสูญหายของแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงนําสงในจํานวนที่มีปริมาณมากเพื่อคาดหวังวาจะ
ไดรับการตอบกลับของจํานวนแบบสอบถามเพื่อการวิจัยกลับคืนในสัดสวนที่เปนจํานวนมาก
เพียงพอตอการดําเนินการวิจัยตอไป โดยเฉพาะการดําเนินการในรอบที่ 1 นี้
2. ผูวิจัยกําหนดจํานวนผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุมตัวอยางจํานวนตั้งแต 17 ทานขึ้นไป
ซึ่ ง มี ค วามเพี ย งพอที่ น อยที่ สุ ด สํา หรั บ กระบวนการของเดลฟายตามงานวิ จัย ของ Macmillan
(1971) โดยผูวิจัยคาดหวังจะไดรับแบบตอบกลับแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญออกเปนหนวยงาน
ตาง ๆ จํานวน 5 หนวยงาน จํานวน 3 ถึง 4 ทาน เปนขั้นต่ํา ซึ่งในการนําสงแบบสอบถามในแตละ
ที่หนวยงานดวยจํานวนเกินที่คาดหวังเปนจํานวนถึงมากกวารอยละ 50 ในแตละหนวยงานเพื่อ
ความสะดวกในการกระจายแบบสอบถามภายในแตละหนวยงาน
3. ผูวิจัยติดตอสอบถามไปยังหนวยงานของผูเชี่ยวชาญ โดยเรียนสอบถามถึงความ
สะดวกใหผูวิจัยเขาสอบถามโดยใชแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 หรือนําเสนอแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย โดยใชแบบสอบถามเพื่อการวิจัยทั้ง 2 รอบ และเพื่อมิใหเกิดการอคติ (bias) ใด ๆ
ขึ้ น ในการตอบแบบสอบถามหรื อ การให ผู วิ จั ย ได แ จ ง ให ผู เ ชี่ ย วชาญทราบถึ ง การเก็ บ ข อ มู ล ที่
ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นในงานวิจัยนี้เปนความลับทั้งสิ้น
4. ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามโดยใชแบบสอบถามเพื่อ
การวิจัยรอบที่ 1 จํานวน 23 ทาน ซึ่งเปนไปตามจํานวนขั้นต่ํา (17 ทาน) ที่ไดกําหนดไว ดังนั้น
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ผูวิจัยจึงกําหนดใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 23 ทานดังกลาว เปนกลุมตัวอยางของการวิจัย โดยมี
สัดสวนตามภาพที่ 3.4 ดังตอไปนี้
ภาพที่ 3.4
จํานวนและสัดสวนผูเชีย่ วชาญที่ตอบกลับแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัย รอบที่ 1

5. ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามโดยใชแบบสอบถามเพื่อ
การวิจัยรอบที่ 2 จํานวน 17 ทาน ซึ่งเปนไปตามจํานวนขั้นต่ํา (17 ทาน) ที่ไดกําหนดไว ดังนั้น
ผูวิจัยจึงกําหนดใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทานดังกลาว เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยในรอบที่ 2
โดยมีสัดสวนตามภาพที่ 3.5 ดังตอไปนี้
ภาพที่ 3.5
จํานวนและสัดสวนผูเชีย่ วชาญที่ตอบกลับแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัย รอบที่ 2
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. เครื่องมือในการเก็บขอมูลปฐมภูมิ
เครื่องมือในการเก็บขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 และ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 โดยแบบสอบถามแตละรอบ ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข อมู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ถึ ง ความเหมาะสมของ
เกณฑ ป ระเมิ น การพัฒ นาชุ ม ชนอย า งยั่ง ยืน สํ า หรั บ โครงการอสั ง หาริม ทรัพ ยที่จํ า นํา มาใชใ น
ประเทศไทย พร อ มเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น และคั ด ค า นประกอบจากผู เ ชี่ ย วชาญ ตั ว อย า งของ
แบบสอบถามที่ใชในงานวิจัยนี้ สามารถดูไดในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค
2. เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหสรุปผล
ในงานวิจัยนี้มีการกําหนดเครื่องมือที่ใชในวิเคราะหและสรุปผลของฉันทานมติของ
ผูเชี่ยวชาญ ดังตอไปนี้
1) ตารางเปรียบเทียบเกณฑประเมินตางประเทศและขอกฎหมาย มาตรฐาน
แบบประเมิน เกณฑประเมิน ของประเทศไทย
2) การใชการวิเคราะหสถิติเบื้องตน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน
(Median) คาฐานนิยม (Mode) คาพิสยั ระหวางควอไทล (Interquartile range)
3) การหาฉันทมติของหลักเกณฑประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ใชเทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุง (modified Delphi Technique) ซึ่งปรับปรุงจากเทคนิคเดลฟายแบบเดิมโดยใช
แบบสอบถามปลายปดในรอบที่ 1 และดําเนินการสอบถามจํานวน 2 รอบ
3. การสรางเครื่องมือ
สามารถแบงเปนการสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ในแตละรอบดังนี้
1) แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
และนําขอพิจารณาเปรียบเทียบที่มีเฉพาะในตางประเทศมากําหนดเกณฑประเมินเบื้องตน แลวจึง
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สรางแบบสอบถาม โดยการจัดหมวดหมูตามองคประกอบทางสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยมี
รายละเอียดและรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 แสดงในภาคผนวก ข
2) แบบสอบถาม เพื่อการวิจัยรอบที่ 2 ไดจากความคิดเห็นขอเสนอแนะและ
คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจัย ๆ ไดไปสอบถาม โดยใชแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 และ
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งของผู วิ จั ย อี ก ครั้ ง หนึ่ ง โดยมี ร ายละเอี ย ดและรู ป แบบของ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 แสดงในภาคผนวก ค
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล รอบที่ 1
มีกระบวนการดําเนินงานดังตอไปนี้
1) ผูวิจัยสงแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 1 ทางไปรษณียลงทะเบียนพิเศษไปยัง
หนวยงานของผูเชี่ยวชาญที่เปนประชากรจํานวน 5 หนวยงาน โดยเรียนถึงประธานและ/หรือ
ผูอํานวยการหนวยงาน เปนจํานวนทั้งหมด 100 ชุด โดยมีรายละเอียดดังแสดงตามภาพที่ 3.3
2) จากนั้นผูวิจัยไดติดตอสอบถามไปยังหนวยงานของผูเชี่ยวชาญเพื่อติดตามผล
การมอบหมายในการทําแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 โดยมีผูเชี่ยวชาญใหความอนุเคราะห
ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 เปนจํานวน 23 ทาน ซึ่งจํานวนผูเชี่ยวชาญดังกลาว
เปนไปตามจํานวนที่ผูวิจัยไดกําหนดไวในระเบียบวิธีวิจัย (อยางนอย 17 ทานขึ้นไป) โดยมี
รายละเอียด ตามภาพที่ 3.4 โดยระยะเวลาที่ผูวิจัยดําเนินการประสานงานและไดรับการตอบกลับ
จากผูเชี่ยวชาญในการสอบถามในรอบที่ 1 นี้ ใชเวลาโดยรวมประมาณ 1 เดือนครึ่ง (สัปดาหที่ 4
ของเดือนกุมภาพันธ 2553 ถึง สัปดาหที่หนึ่งของเดือนเมษายน 2553) โดยรายละเอียดการไดรับ
แบบสอบเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 กลับทั้งทางไปรษณียและทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (e-mail) ดัง
แสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1
ผลการตอบรับแบบสอบเพือ่ การวิจัย รอบที่ 1
ลําดับ

เลขที่

วัน/เดือน/ป

รับทาง

หนวยงาน

1

002

3 มีนาคม 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สถาบันอาคารเขียว

2

065

9 มีนาคม 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สนง.นโยบายและแผนฯ

3

027

10 มีนาคม 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

กรมพัฒนาพลังงานฯ

4

017

11 มีนาคม 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

กรมพัฒนาพลังงานฯ

5

013

12 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สถาบันอาคารเขียว

6

070

12 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สนง.นโยบายและแผนฯ

7

067

15 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สนง.นโยบายและแผนฯ

8

068

15 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สนง.นโยบายและแผนฯ

9

076

16 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สพช.

10

077

16 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สพช.

11

078

16 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สพช.

12

079

21 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สพช.

14

084

24 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

การเคหะแหงชาติ

13

009

24 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สถาบันอาคารเขียว

15

097

25 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

การเคหะแหงชาติ

16

071

26 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

สนง.นโยบายและแผนฯ

17

028

27 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

กรมพัฒนาพลังงานฯ

18

029

27 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

กรมพัฒนาพลังงานฯ

19

035

27 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

กรมพัฒนาพลังงานฯ

20

046

27 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

กรมพัฒนาพลังงานฯ

21

062

27 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

กรมพัฒนาพลังงานฯ

22

089

30 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

การเคหะแหงชาติ

23

092

30 มีนาคม 2553

ไปรษณีย

การเคหะแหงชาติ
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ทั้งนี้มีแบบสอบถามจํานวน 5 ชุดที่ผูเชี่ยวชาญมิไดกรอกชื่อของผูกรอกแบบสอบถาม
แตเนื่องจากผูวิจัยไดกําหนดรหัสของแบบสอบที่กําหนดสงไปยังหนวยงานจึงสามารถติดตามและ
สงกลับแบบสอบถามกลับไปยังหนวยงานของผูเชี่ยวชาญตอไป
2. การเก็บรวบรวมขอมูล รอบที่ 2
มีกระบวนการดําเนินงานดังตอไปนี้
1) ผูวิจัยสงแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 2 สองทางไดแก
ช อ งทางที่ 1 ทางจดหมายอิ เ ลคทรอนิ ค ส สํ า หรั บ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ ไ ด ใ ห ค วาม
อนุเคราะหกรอกในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 1 โดยไดจัดทําแบบสอบถามในรูปแบบไฟล
อิเลคทรอนิคสเอกเซล (Excel file) และรูปแบบไฟลอโครเบคพีดีเอฟ (PDF file) เพื่อขอให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาและตอบกลับแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 2 นี้
ชองทางที่ 2 ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังหนวยงานของผูเชี่ยวชาญ
2) เนื่องจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 2 มีจํานวนไมมาก และผูเชี่ยวชาญได
พิจารณามาแลวครั้งหนึ่งทําใหการตอบกลับของผูเชี่ยวชาญ ประกอบกับการใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารทางจดหมายอิเลคทรอนิคสทําใหการตอบกลับของผูเชี่ยวชาญเปนไปดวยความรวดเร็วโดย
มีระยะเวลารวม 20 วันสําหรับการสงทางจดหมายอิเลคทรอนิคส และทางไปรษณียมีระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน (สัปดาหที่สามของเดือนเมษายน 2553 ถึงสัปดาหที่สองของเดือนพฤษภาคม
2553) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2
ผลการตอบรับแบบสอบเพือ่ การวิจัย รอบที่ 2
ลําดับ

เลขที่

วัน/เดือน/ป

รับทาง

หนวยงาน

1

002

23 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สถาบันอาคารเขียว

2

028

25 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

กรมพัฒนาพลังงานฯ

3

089

25 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

การเคหะแหงชาติ

4

067

26 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สนง.นโยบายและแผนฯ

5

017

27 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

กรมพัฒนาพลังงานฯ
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ลําดับ

เลขที่

วัน/เดือน/ป

รับทาง

หนวยงาน

6

027

27 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

กรมพัฒนาพลังงานฯ

7

070

28 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สนง.นโยบายและแผนฯ

8

084

29 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

การเคหะแหงชาติ

9

097

29 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

การเคหะแหงชาติ

10

009

29 เมษายน 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สถาบันอาคารเขียว

11

068

30 เมษายน 2553

ไปรษณีย

สนง.นโยบายและแผนฯ

12

065

1 พฤษภาคม 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สนง.นโยบายและแผนฯ

13

013

3 พฤษภาคม 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สถาบันอาคารเขียว

14

077

4 พฤษภาคม 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สพช.

15

078

4 พฤษภาคม 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สพช.

16

092

8 พฤษภาคม 2553

ไปรษณีย

การเคหะแหงชาติ

17

076

13 พฤษภาคม 2553

จดหมายอิเลคทรอนิคส

สพช.

18

079

14 พฤษภาคม 2553

ไปรษณีย

สพช.

แตทั้งนี้ ผูวิจัยไมไดรับการตอบกลับแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 2 จํานวน 5
ทาน ทําใหจํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของเกณฑประเมินการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืนลดลงเหลือ จํานวน 18 ทาน จากจํานวน 23 ทาน อยางไรก็ตามจํานวนของ
ผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจัยกําหนดยังอยูในเกณฑที่กําหนดไวในงานวิจัยนี้ (ขั้นต่ําอยางนอย 17 ทาน จาก
งานวิจัยของ Macmillan (1971)) โดยมีสัดสวนตามภาพที่ 3.5
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การวิเคราะหขอมูลและการแปรผล
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 หลักเกณฑประเมินดานพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนไดมาจากการทบทวน
วรรณกรรมและการเปรียบเทียบเกณฑประเมินตาง ๆ การวิเคราะหกระทําโดยผูวิจัยโดยการใช
เหตุผลสนับสนุนและอางอิง
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 1
1.1 การจัดลําดับความสําคัญ
การจัดลําดับความสําคัญแตละเกณฑประเมินจําแนกตามหมวดหมูของเกณฑ
ประเมินตามองคประกอบสิ่งแวดลอมทางกายภาพ พิจารณาจัดลําดับความสําคัญตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรวมทุกทานและจําแนกตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละหนวยงาน
โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดังตอไปนี้
1.1.1 หาคากลางของขอมูลการจัดลําดับความสําคัญจากขอมูลที่ไดรับการ
ปรับแกแลว โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)
1.1.2 หาคาการกระจายของขอมูลการจัดลําดับความสําคัญจากขอมูลที่ไดรับ
การปรับแกแลว โดยการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.1.3 จัดลําดับความสําคัญของแตละเกณฑประเมินในแตละหมวดหมูโดย
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยที่มีคานอยที่สุด (ใหเปนลําดับสุดทาย) ถึงคาเฉลี่ยที่มีคามากที่สุด (ให
ลําดับเปนที่ 1)
หมายเหตุ
1) การจัดลําดับความสําคัญนี้ เปนการพิจารณาเปรียบเทียบความสําคัญแต
ละหมวดเกณฑประเมิน โดยเปนการเรียงลําดับความสําคัญของเกณฑประเมินที่มีความสําคัญ
มากที่สุดไปจนถึงเกณฑประเมินที่มีความสําคัญนอยที่สุด
2) การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิตินี้ คากลาง (ในที่นี้คือ คาเฉลี่ย)
ของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหบางคา อาจจะไมเปนตัวแทนที่ดีของขอมูล ที่จะแสดงถึงความ
คิดเห็นสวนใหญของกลุมผูเชี่ยวชาญนั้นจริง ๆ เนื่องจากจํานวนขอมูลมีจํานวนนอยประกอบกับคา
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การกระจายของขอมูล (ในที่นี้คือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ที่มีมาก ซึ่งหมายถึงความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญในกลุมเดียวกัน คอนขางมีความแตกตางกัน ซึ่งการเลือกใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รวมกัน เนื่องจากแสดงถึงระดับของคาคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอความ
โดยแสดงเปนคาทางสถิติที่เขาใจงายและเปนแสดงผลความเห็นและฉันทามติของผูเชี่ยวชาญเปน
ที่ยอมรับได
1.2 การพิจารณาความเหมาะสม
การพิจารณาความเหมาะสมในการนําเกณฑประเมิน ในแตละหมวดหมูของ
เกณฑประเมินมาใชวัดคุณภาพในดานการพัฒนาชุมชน
ดําเนินการโดยการพิจารณาตามความเหมาะสมของเกณฑประเมิน ตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรวมทุกทานและจําแนกความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละหนวยงาน โดย
ใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดังตอไปนี้
1.2.1 กํ า หนดให ร ะดั บ ความเหมาะสมต า ง ๆ ที่ ร ะบุ ใ นช อ งคํ า ตอบของ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 มีคาคะแนนดังตอไปนี้
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
มีคะแนนเทากับ 4 คะแนน
ระดับความเหมาะสมมาก
มีคะแนนเทากับ 3 คะแนน
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
มีคะแนนเทากับ 2 คะแนน
ระดับความเหมาะสมนอย
มีคะแนนเทากับ 1 คะแนน
ระดับ ไมมีความเหมาะสม
มีคะแนนเทากับ 0 คะแนน
1.2.2 แปลงคํ า ตอบจากระดั บ ความเหมาะสมต า ง ๆ ที่ เ ป น คํ า ตอบของ
ผูเชี่ยวชาญทุกทานใหเปนคาคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ ก.
1.2.3 หาคากลางของขอมูลการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑประเมิน ที่
พิจารณาเปนระดับสเกลแบบ 5 ลําดับ (0-4) โดยการหาคามัธยฐาน (Median) ของคาคะแนนที่ได
ในขอ ข.
1.2.4 หาคากระจายของขอมูลการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑประเมิน
ที่พจิ ารณาความเหมาะสมของเกณฑประเมินที่พิจารณาเปนระดับสเกลแบบ 5 ลําดับ (0-4) โดย
การหาคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile range, IQR) ของคาคะแนนที่ไดในขอ ข.
1.2.5 ใชเกณฑในตัดสินใจวาเกณฑประเมินที่จะนํามาใชในการวัดคุณภาพ
การพัฒนาชุมชนไดนั้น พิจารณาคาฉันทามติของผูเชี่ยวชาญที่รอยละ 70 คือมีคามัธยฐานและ
คาเฉลี่ยของคาคะแนนมากกวาหรือเทากับ 2.4 และ 2.8 ตามลําดับ และคาพิสัยระหวางควอไทล
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ของคาคะแนนจะตองนอยกวาหรือเทากับ 1.2 ซึ่งจะแสดงวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอ
ขอความนั้นสอดคลองกัน เปรียบเทียบจากเกณฑการพิจารณาคามัธยฐานจากการเปรียบเทียบ
คาทางสถิติที่ใชจากการใชสเกลแบบ 5 ลําดับ (1-5) จากเกณฑในการพิจารณาของ Macmillan
(1971) พงษศักดิ์ กังวานพาณิชย (2547) Hsu and Sandford. (2007) Linstone (2002) Katcher
(2006) และณัชชา มหปุญญานนท (2553) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.3
การแปลผลคาคะแนนฉันทามติ
คามัธยฐาน

ต่ํากวา 1.50 ต่ํากวา 1.2

30

1.2

คา
ฐาน
นิยม
0.0

1.51-2.49

0.81-1.59

50

2.0

1.0

2.50-3.49

1.60-2.39

60

2.4

2.0

3.50-4.49

2.40-3.19

70

2.8

3.0

ตั้ ง แต 4.50 ตั้งแต 3.20 ขึ้น 80
ขึ้นไป
ไป

3.2

4.0

สเกล 1-5

สเกล 0-4

รอย คา
ละ เฉลี่ย

ความหมาย
กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอมูลนั้นไมมี
ความเหมาะสมที่จะนํามาประเมินมากที่สุด
กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอมูลนั้นไมมี
ความเหมาะสมที่จะนํามาประเมินมาก
กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญเห็ น ด ว ยกั บ ข อ มู ล นั้ น มี
ความเหมาะสมที่จะนํามาประเมิน
กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญเห็ น ด ว ยกั บ ข อ มู ล นั้ น มี
ความเหมาะสมที่จะนํามาประเมินมาก
กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญเห็ น ด ว ยกั บ ข อ มู ล นั้ น มี
ความเหมาะสมที่จะนํามาประเมินมากที่สุด

และการพิจารณาคาพิสัยระหวางควอไทลที่ไดเมื่อสเกล 1-5 ใชคาพิสัยระหวางควอ
ไทล ที่ 1.50 นั่นคือคาอันตรภาคเทากับ 1-1/2 ชั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับการใชสเกล 0-4 จึงมีเทากับ
1.20 ซึ่งหมายความวาเมื่อคาพิสัยระหวางควอไทลมีคามากกวา 1.21 แสดงถึงการกระจายตัวของ
คาคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีการกระจายตัวกวาง ยังไมสามารถแสดงถึงความเปน
ฉันทามติ และเมื่อคาพิสัยระหวางควอไทลมีคานอยกวาหรือเทากับ 1.20 แสดงถึงการกระจายตัว
ของคาคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกันถือวาเปนฉันทามติ
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1.3 การพิจารณาปรับปรุง
การพิจารณาปรับปรุงเกณฑประเมินจากคําแนะนําและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ของผูเชี่ยวชาญที่ไดใหไว เมื่อผูวิจัยนําแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 1 นี้ไปนําเสนอซึ่งผลของ
การพิจารณาปรับปรุงเกณฑประเมินนี้ จะนําไปสูการสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 2
ตอไป
2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 2
ทําการวิเคราะหขอมูลเชนเดียวกับรอบที่ 1 ดังแสดงขางตน โดยใชการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชกําหนดเกณฑในการตัดสินใจวา เกณฑประเมินที่มีความเหมาะสมที่จะจํามา
ใชวัดคุณภาพดานการพัฒนาชุมชนของโครงการอสังหาริมทรัพยไดนั้น พิจารณาคาคะแนนความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่พิจารณาคามัธยฐาน (Median) และคาเฉลี่ย (Mean) ที่มีคามากกวาหรือ
เทากับ 2.8 ขึ้นไป และคาฐานนิยม (Mode) 3 โดยมิไดพิจารณาคาพิสัยระหวางควอไทลนอยกวา
หรือเทากับ 1.20 ตามหลักเกณฑของพงษศักดิ์ กังวานพาณิชย (2547) Hsu and Sandford.
(2007) Linstone (2002) Katcher (2006)และทําการสรุปเกณฑประเมินการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ตามฉันทามติความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
กรณีที่เกณฑประเมินที่ยังหาฉันทามติความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไมได คือมีคาการ
กระจายตัวกวาง (คาพิสัยระหวางควอไทลมากกวา 1.20) แตมีคามัธยฐาน (Median) และคาเฉลี่ย
(Mean) ที่มีคามากกวาหรือเทากับ 2.8 ขึ้นไป แทที่จริงแลวงานวิจัยนี้เปนการนํารองของการจัดทํา
เกณฑประเมินการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนของโครงการอสังหาริมทรัพยที่จะนํามาใชในประเทศ
ไทย ซึ่งในแตละเกณฑหากคํานึงถึงและเปนประโยชนตอชุมชนและการพัฒนาโครงการ ผูวิจัยนํา
เปนเกณฑประเมินดังกลาวรวมเขากับเกณฑประเมินที่ไดรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญแลว แตให
สัญลักษณแบบมีเงื่อนไขตองพิจารณาอีกครั้ง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
แบงเปนคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหเพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญแตละหมวด
เกณฑประเมิน และเพื่อพิจารณาถึงเกณฑประเมินแตละเกณฑ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. การวิเคราะหเพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหเพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญแตละหมวดเกณฑ
ประเมินจําแนกตามหมวดหมูเกณฑประเมินตาง ๆ
จากการพิจารณาถึงระดับของขอมูล (Levels of measurement) ของคาลําดับ
ความสําคัญของหมวดเครื่องชี้วัด พบวาระดับของขอมูลเปนระดับอันดับมาตรา (Ordinal scale)
ซึ่งจากการศึกษาวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูลทางสถิติของผูวิจัย พบวา การวัดแนวโนมเขาสู
ศูนยกลางของขอมูลนิยมใช คือ คามัธยฐาน (Median) และคาการกระจายขอมูลที่นิยมใช คือ คา
สวนเบี่ยงเบนคลอไทล (Semi-interquartile range, Q.D) โดยสามารถอธิบายถึงความหมายของ
คาสถิติดังกลาวไดดังนี้
1.1 คามัธยฐาน (Median) คือ คาของขอมูลที่มีตําแหนงอยูตรงกลางของขอมูลเมือ
นําชุดขอมูลนั้น เรียงลําดับจากคานอยไปมาหามาก
1.2 คาสวนเบี่ยงเบนควอไทล (Semi-interquartile range, Q.D) คือ คาความ
แตกตางระหวางควอไทลบน (Q3) และควอไทลที่ลาง (Q1) แลวหารดวย 2
2. การวิเคราะหเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑประเมินแตละ
ตัว เมื่อคําตอบของแบบสอบถามเปนระดับความเหมาะสมแบบระดับสเกล 5 ลําดับ (0-4) จาก
ศึ ก ษาพบว า ค า สถิ ติ ที่ นิ ย มใช ใ นการวิ เ คราะห ค า แนวโน ม เข า สู ส ว นกลาง คื อ ค า มั ธ ยฐาน
(Median) และคาการกระจายขอมูลที่นิยมใช คือ คาพิสัยระหวางคลอไทล (Interquartile range,
IQR) โดยสามารถอธิบายถึงความหมายของคาสถิติดังกลาวไดดังนี้
2.1 คามัธยฐาน (Median) คือ คาของขอมูลที่มีตําแหนงอยูตรงกลางของขอมูลเมื่อ
นําชุดขอมูลนั้น เรียงลําดับจากคานอยไปมาหามาก
2.2 คาเฉลี่ย (Mean) คือ คาของผลรวมของขอมูลทั้งหมดหารดวยจํานวนขอมูลใน
ชุดนั้น
2.3 คาฐานนิยม (Mode) คือ คาของขอมูลที่มีจํานวนมากที่สุดในขอมูลชุดนั้น
2.4 คาสวนเบี่ยงเบนควอไทล (Interquartile range, IQR) คือ คาความแตกตาง
ระหวาง ควอไทลสวนบน (Q3) และควอไทลสวนลาง (Q1)
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สรุป
ในบทนี้ ผู วิ จั ย กํ า หนดขั้ น ตอน ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การคั ด เลื อ กผู เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน
ผูเชี่ยวชาญและเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องเกณฑประเมินดานการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย สรุปไดดังนี้
1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการเปรียบเทียบขอมูลทุติยภูมิในสวนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยและเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชน
จากตางประเทศ
2) การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยวิ เ คราะห จ ากข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามของ
ผูเชี่ยวชาญในการตัดสิ นเลือกใชเกณฑประเมินที่ มีความเหมาะสมสําหรับใช งานในโครงการ
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
โดยมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การวิ จั ย ถู ก สรุ ป ไว ใ นภาพที่ 3.1 และรายละเอี ย ดของ
งานวิจัยในภาพที่ 3.6 ระเบียบวิธีวิจัยที่กําหนดนี้ นําไปสูการแสดงผลการศึกษาวิจัยใหปรากฏชัด
ในบทถั ด ไป โดยใช รู ป แบบการแสดงผลที่ ไ ด เ ป น แบบตารางแสดงเกณฑ ป ระเมิ น ที่ มี ค วาม
เหมาะสมในการใชงานในประเทศไทย และแสดงผลของฉันทามติของผูเชี่ยวชาญ

ภาพที่ 3.6
แผนผังงานวิจยั
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