
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมา 

ประเด็นความสนใจของงานวิจัยเริ่มจาก ความความอึดอัดคับของใจของผูหญิง จากเสียงของ
นักศึกษาหญิง ที่กลาววา “ทําไมหอหญิงถึงปดกอนหอชาย”1 ซ่ึงเปนปจจัยความแตกตางที่เกิดจากเวลา  
ระหวางเวลาในการเปดและปดของหอพักหญิงและหอพักชาย นํามาซึ่งสถานการณการปนเขา – ออก
หอพัก ซ่ึงทําใหเกิดอุบัติเหตุ จากการศึกษาขอมูลหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวา กฏ
ของหอพักหญิงและหอพักชาย แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางความเปนเพศ (เพศสภาพ) กฎของ
หอพักในการเขา – ออกหอพัก จะพบวาการถูกควบคุมในเรื่องของเวลามีความแตกตางกัน หอพักชาย
เริ่มเปดและปด 06:00 – 24:00 น. หอพักหญิงจะเริ่มเปดและปด 06:00 – 22:00 น.  

จากปจจัยทางดานเวลานั้น ทําใหเกิดประเด็นความสนใจเกี่ยวกับความแตกตางของเพศสภาพท่ี
เกิดข้ึน โดยมีพื้นที่เปนปจจัยในการศึกษา โดยการต้ังคําถามตอส่ิงที่เกิดข้ึน วาความแตกตางที่เกิดนั้น
เกิดจากอะไร จะเปนไปไดหรือไมวาส่ิงน้ีเกิดจากความคิด ความเชื่อท่ีมีตอผูหญิงที่ผลิตสรางจาก
โครงสร างทางสังคมกระแสหลัก  ที่ มีผู ชาย เปนใหญนั้นไดแสดงผ านพ้ืนท่ีหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากความคิดท่ีวา ผูหญิงเปนเพศท่ีออนแอกวา(ผูชาย) จึงทําใหผูหญิงตองการการ
ปกปองมากกวาผูชาย  

และเมื่อทําการสังเกตและวิเคราะหในเบื้องตนพบวา ไมใชแคปญหาของการควบคุมเวลาท่ีไม
เทากันแตเพียงอยางเดียว แตกลับเปนปญหาของการใชพื้นที่อีกดวย เชน จากขอมูลเบื้องตนท่ีเกี่ยวกับ
รูปแบบอาคารน้ัน พบวาหอพักหญิง – หอพักชาย มีรูปแบบอาคารที่เหมือนกัน และพบวาสถาปนิกเพศ
ชายเปนผูออกแบบอาคาร เปนไปไดหรือไมวาการออกแบบไดถูกมองในมุมมองของผูชายจากการใช
งานของพ้ืนที่เทาน้ัน พ้ืนที่ในหองพักท้ังหลายนั้นตางอยูบนพ้ืนฐานของการใชงานเพื่อใหไดประโยชน
สูงสุด ดังนั้นเปนส่ิงที่นาคิดตอไปวาความแตกตางท่ีเกิดข้ึนทั้งในสวนของการควบคุมเวลาและพ้ืนท่ีนั้น
เกิดข้ึนจากปจจัยใด พื้นท่ีใชสอยภายในหอพักน้ันถูกกําหนดข้ึนจากส่ิงใด อะไรเปนปจจัยในการ

                                                            
1 จากการสัมภาษณบางสวนจาก พัชราภรณ สีชาติ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร (10 มิถุนายน 2550). 



2 

 

ออกแบบ และที่สําคัญ “ผูหญิงและความเปนหญิง” ไดเปนสวนหนึ่งของขอมูลพ้ืนฐานของการ
ออกแบบหรือไม 

จากความแตกตางระหวางผูหญิงและผูชาย เปนส่ิงที่ถกเถียงกันมานาน ทั้งในดานของสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ในเรื่องของคําอธิบายระหวาง “ผูชาย – ความเปนชาย” (Man-Masculine) และ 
“ผูหญิง – ความเปนหญิง” (Woman-Feminine) ในคําอธิบายทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานั้น 
มองวา “รางกายของมนุษย” สามารถถูกอธิบายดวยความหมายท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับ “เครื่อง
เพศ” หรือ เพศสรีระ (Sex) หมายถึง เพศที่เปนส่ิงท่ีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด สวนทางความหมายที่เกี่ยวของ
โดยตรงตอบทบาทและหนาที่ทางสังคม หรือ เพศสภาพ (Gender) เปนเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม 
สรางข้ึนและสามารถปรับเปลี่ยนได2 แตสําหรับวัตถุประสงคของงานวิจัยช้ินน้ี ตองการท่ีจะเปด
ประเด็นของเรื่องราวและมุมมองทาง เพศสรีระ  - เพศสภาพ ที่มีความสัมพันธกับศาสตรทาง
สถาปตยกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงความสัมพันธระหวาง “เพศสภาพ” และ “การใชพื้นที่”3 ซ่ึงใน
ความสัมพันธระหวาง 2 ส่ิงนี้สงผลใหเกิดการปรับเปล่ียน เชน  เม่ือผูหญิงเขาไปใชพ้ืนที่นั้น จะสงผล
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหเหมาะสมกับ “ความเปนหญิง” ของตนเอง หรืออาจกอใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยน “ความเปนหญิง” ของตัวบุคคลเพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่ที่ผูหญิงเขาไปใชงาน  

ผูวิจัยไดต้ังคําถามตอส่ิงที่เกิดสังคมกําหนดและมอบให จากความแตกตางทางเพศสภาพ ทําให
เกิดขอกําหนดในเรื่องความแตกตางของเวลา ในการเปดและปดระหวางหอพักชายและหอพักหญิงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และจากพื้นที่ท่ีถูกออกแบบข้ึนโดยผูชายน้ันท่ีเปนผูออกแบบ งานวิจัยช้ินนี้
ตองการท่ีจะศึกษาถึงการที่ผูหญิงเขาไปปรับเปลี่ยนและใชพื้นที่หอพักหญิงจากพ้ืนที่ท่ีถูกกําหนดข้ึน
น้ัน ผูหญิงไดเขาไปแสดงออกถึงเพศสภาพของผูหญิงโดยสะทอนใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ
ของความเปนหญิงในพ้ืนที่หอพักหญิงสาธารณะ 

ถาจะเขาใจถึงความแตกตางระหวาง “ผูชาย-ความเปนชาย” และ “ผูหญิง-ความเปนหญิง” 
เกิดข้ึนไดอยางไร ในเชิงสังคมวิทยามานุษยวิทยาแลว จําเปนตองเริ่มจากการทบทวนส่ิงที่เกิดข้ึนกับ
สภาพเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของการแบงแยกคน
ตามแรงงานและระยะเวลาในการทํางาน น่ันคือมุมมองจากนักคิดสายมารกซิสต จากสิ่งท่ีเปนขอ
ถกเถียงกันในเรื่องของคําอธิบายความแตกตางระหวาง “ผูชาย – ความเปนผูชาย” และ “ผูหญิง – ความ
เปนผูหญิง” และในสตรีนิยมสายมารกซิสต ไดอธิบายความแตกตางน้ี ผานระบบความคิดที่เกิดข้ึนจาก

                                                            
2 อานเพ่ิมเติมไดใน http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/social/soc65/12-2.html, [แหลงขอมูลออนไลน], (15 January 2007). 
3 Jane Rendell, “Introduction: Gender Space” in Gender Space Architecture (London : Routledge, 2000), pp. 101-3. 
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นักคิดสายมารกซิสต ที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เปนมุมมองที่เนน
ถึง “ผลผลิต” และแรงงานตอหนวยเวลาเปนสําคัญ กลาวคือ ในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมทําใหเกิด
การแบงแยกการทํางานออกเปนงานสวนตัว คืองานบาน และที่ทํานอกบาน ซ่ึงถือวาคืองานที่อยูนอก
บานเทานั้นที่กอใหเกิดผลผลิต (Productive work) งานนอกบานนี้จะไดรับเงินคาจาง ในขณะท่ีงานบาน
ถูกมองวาเปนงานที่ไมไดสรางผลผลิต (Non productive work) จึงไมมีคาจาง เม่ือการจางงานเนนที่
ผลผลิตและกําลังแรงงานในการผลิตจึงไมนาแปลกใจวา “ผูชาย” มักจะถูกเลือกใหทํางานนอกบาน 
ในขณะท่ีงานบานถูกผลักให “ผูหญิง” เปนฝายรับผิดชอบ การแบงแยกงานสงผลตอเนื่องไปยังการ
แบงแยกตาม “เพศสภาพ” จึงทําใหผูชายและความเปนชาย อยูคูกับงานนอกบาน หรือท่ีเขาใจวาเปน
พ้ืนที่สาธารณะ สวนผูหญิงและความเปนหญิง ใหอยูคูกับงานภายในบาน หรือท่ีเขาใจวาเปนพื้นที่
สวนตัว หรืออาจจะพูดอีกอยางหน่ึงวา การแบงแยกในลักษณะนี้นําไปสูการแบงแยก พื้นที่ภายนอก
บานและพื้นที่ภายในบาน พ้ืนที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว4ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวเปนการ
สรางความสัมพันธแบบ “คูตรงขาม” (Dichotomy) เปนคําอธิบายถึงส่ิงตางๆ ในลักษณะท่ีเปนคูๆ และ
มองส่ิงสองส่ิงนั้นในเรื่องท่ีเปนคูของความขัดแยง แตกตาง ส่ิงสําคัญคือทําใหเราเห็นความขัดแยงหรือ
ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน5 เชน ขาวและดํา “ผูชาย – ความเปนชาย- สาธารณะ-นอกบาน” 
และ “ผูหญิง-ความเปนหญิง-สวนตัว-ในบาน”  

การมองความแตกตางทางเพศสภาพในความสัมพันธแบบคูตรงขาม ตางก็มีทั้งขอดีและขอเสีย 
ขอดีคือเปนการชวยในการอธิบายถึงส่ิงตางๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม ใหเรามีวิธีคิดที่เปนรูปธรรม และเปน
ข้ันลําดับข้ันตอน ยกตัวอยางเชน คําอธิบายในสตรีนิยมสายมารกซิสตไดสะทอนเกี่ยวกับระบบของทุน
นิยมท่ีเกิดข้ึน ช้ีใหเห็นถึงการแบงแยกงานกันทําระหวางชายหญิง นําไปสูการแบงแยกพื้นท่ีที่ทําใหเกิด
โครงสรางทางความคิด แตการมองความสัมพันธในลักษณะของคูตรงขาม ในลักษณะของการแบงแยก
ของความสัมพันธ “ผูชาย – ความเปนชาย- สาธารณะ-นอกบาน” และ “ผูหญิง-ความเปนหญิง-สวนตัว-
ในบาน” ในลักษณะนี้มีขอดี คือ ทําใหเขาใจถึงโครงสรางทางสังคมที่เกิดข้ึน แตก็มีขอเสียเชนกัน 
เพราะมันจะไดกําหนดตําแหนงแหงที่นั้นจนเกินไป จนทําใหเราไมสามารถมองความแตกตางทางดาน
อ่ืนได ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้ไดพยายามจะคล่ีคลายตําแหนงแหงท่ีที่เกิดข้ึนในลักษณะของคูตรงขาม ได
อธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนและแสดงใหเห็นถึงโครงสรางทางสังคมของระบบทุนนิยม มีการแบงแยกผูชาย

                                                            
4 Rendell, “Introduction: Gender Space” in Gender Space Architecture, pp. 101-8. 
5 เชษฐา พวงหัตถ, “การหาทางออกใหกับปญหาทวิลักษณนิยมในสังคมวิทยา” ใน วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ : ตนตํารับ, 2547), หนา 81. 
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และผูหญิง จากโครงสรางนี้เองผูวิจัยมีความสนใจถึงความไมเทาเทียมที่เกิดขึ้นระหวาง “ผูชาย” และ 
“ผูหญิง” ซ่ึงนํามาสูการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายใตกรอบหรือพ้ืนที่ท่ีถูกกําหนดข้ึนไวต้ังแตตน  

จากความแตกตางท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยยังสนใจถึงการโยกยาย ปรับเปลี่ยนตําแหนงแหงท่ีของผูหญิง 
วาถาผูหญิงไดโยกยายตําแหนงแหงที่จะพื้นที่บานซ่ึงถือวาเปนพื้นที่สวนตัว ออกมาสูพื้นท่ีนอกบานซ่ึง
ถือวาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ จะทําผูหญิงนั้นมีความเปลี่ยนแปลงหรือจะมีการปรับเปลี่ยนส่ิงใดบาง และ
ตองการสะทอนแนวความคิดของกลุมสตรีนิยมสายมารกซิสตผานสังคมไทย ประวัติศาสตรของไทย
ต้ังแต ความเปนอยูของคนไทยในอดีตในการใหกําหนดขอบเขตพื้นที่ของผูหญิงอยูในพ้ืนท่ีบาน และ
งานวิจัยชิ้นนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาประเด็น “ผูหญิง-ความเปนหญิง-สวนตัว-ในบาน” และ “ผูหญิง-ความ
เปนหญิง-สวนสาธารณะ-นอกบาน” เพราะผูวิจัยเช่ือวาภายในตําแหนงแหงที่นั้นเอง ยังมีความ
หลากหลายและซับซอน และเพื่อเปนการขยายความเขาใจในเรื่องของกระบวนการปรับเปลี่ยนข้ึนของ 
“เพศสภาพ” ท่ีสัมพันธกับ “พื้นที่” น้ันกอใหเกิดองคความรูใหม 

จากทฤษฎีสตรีนิยมในสายมารกซิสตทําใหเห็นความสัมพันธระหวางเพศสภาพกับพื้นที่และ
ตอตําแหนงแหงที่ จะเกิดอะไรข้ึนถาตําแหนงแหงท่ีในคูตรงขามนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง จะเปนไปได
หรือไมวาจะทําให ผูหญิงสามารถตอรองกับการควบคุม และขอกําหนดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อสนองตอบ
ตอสังคมชายเปนใหญ ในเบ้ืองตนการต้ังคําถามตอความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน อาจจะเรียกไดวาเปน การรื้อ
สราง (ใหม) ของความสัมพันธ เพื่อเปนแสดงใหเห็นถึงการสลับสับเปลี่ยนของการโยกยายตําแหนง
แหงท่ี จากโครงสรางของคูตรงขามที่มีอยูเดิมนั้น เม่ือผูหญิงถูกโยกยายตําแหนงแหงที่จาก “ผูหญิง-
ความเปนหญิง-สวนตัว-ในบาน” กลายเปน “ผูหญิง-ความเปนหญิง-สวนสาธารณะ-นอกบาน” จะเอ้ือ
ใหความหมายใหม และองคความรูใหม  

สําหรับงานวิจัยช้ินน้ี ไดใชหอพักหญิงภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหมถือไดวาเปนพื้นที่
สาธารณะจากคําใหความหมายของ เอมอร ลิ้มวัฒนา ไดกลาวไววา “‘สาธารณะ’ หมายถึงสวนรวม 
(public) ซ่ึงมักถูกเปรียบเทียบกับคําวา ‘สวนตัว’ (private) โดยความหมายของสาธารณะนี้อาจขยาย
ออกไปถึงเรื่องผลประโยชนของสวนรวมสําหรับคนหมูมากที่สอดคลองหรือขัดกับผลประโยชน
สวนตัว ไดสรุปคุณสมบัติในการจํากัดความพื้นที่สาธารณะวา คือความเปดกวางใหเขาถึงไดสําหรับทุก
คน”6 Ali Madanipour ไดใหคําจํากัดความไววา “พื้นที่สาธารณะเปนพื้นที่สําหรับการใชงานรวมกัน
หลายคน หรือเรียกไดวาเปนพื้นที่ทางสังคม ใหนัยยะถึงการครอบครองรวม”7 พ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่

                                                            
6 อานเพ่ิมเติมไดใน http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999869.html [แหลงขอมูลออนไลน], (19 July 2007). 
7 Ali Madanipour, “Interpersonal space of sociability” in Public and Private Space of the City (London : Routledge, 2003), pp. 108-35. 
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สวนตัวนั้นมีความเลื่อนไหลในสวนของการใหความหมายตอพ้ืนท่ี ตางก็ขึ้นอยูกับคนมองในบริบทที่
แตกตางกัน  

สําหรับงานวิจัยช้ินน้ีมุงเนน “ผูหญิง – ความเปนหญิง” ท่ีไดโยกยายตําแหนงแหงที่ระหวาง
พ้ืนท่ีภายในพื้นที่บาน หรือท่ีเรียกวา “พื้นที่สวนตัว” ออกมาสูตําแหนงแหงที่ที่อยูภายนอกพื้นที่บาน 
หรือท่ีเรียกวา “พื้นที่สาธารณะ” ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตําแหนงแหงที่น้ี จะแสดงใหเห็น
ถึงการใหความหมายและการใชพื้นที่ผานภาพตัวแทน กิจกรรมและผานวัตถุบางอยางที่แสดงใหเห็นถึง
การเช่ือมโยงไปสูเพศสภาพ ในขณะเดียวกันก็จะแสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนภาพตัวแทน ท่ีเปนผล
จากพ้ืนท่ีที่มีการครอบครอง ในงานวิจัยช้ินน้ีมุงเนนหอพักหญิงเปนพ้ืนท่ีสาธารณะช้ินหน่ึง เนื่องจาก
พ้ืนท่ีในการทํากิจกรรม และการครอบครองวัตถุไมมีการครอบครองอยางถาวร และจะมีการโยกยาย
และเปล่ียนแปลงการครอบครองพ้ืนที่ในทุกป ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยไดมีขอกําหนดวา
นักศึกษาป 1 ทุกคนจะตองเขาพักหอพักภายในมหาวิทยาลัยดวยเหตุนี้พื้นที่หอพักหญิงภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงถือไดวาเปนพื้นท่ีสาธารณะ 
 
1.2 สมมุติฐานและคําถามหลักของงานวิจัย 

1.2.1 การแสดงออกถึงอัตลักษณความเปนหญิงในพื้นที่สาธารณะของหอพักหญิงน้ัน มีความ
เช่ือมโยงกับอัตลักษณที่ถูกประกอบสรางข้ึน  

1.2.2 พ้ืนที่สาธารณะของหอพักหญิงเปนปจจัยที่กอใหเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนของ 
อัตลักษณของความเปนหญิง 

งานวิจัยช้ินนี้มีจุดมุงหมายหลักในการวิเคราะหอยูที่สถานภาพและสถานการณที่เกิดข้ึนใน
ตําแหนงแหงที่ของ “ผูหญิง” เม่ือเขาไปอยูใน “หอพักหญิง” ซ่ึงเปนพื้นที่สาธารณะ และถูกออกแบบ
โดยผูชาย และไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางเพศสภาพ8 และงานวิจัยช้ินนี้ยังศึกษาไปถึงการที่ 
“ผูหญิง” ไดโยกยายตําแหนงแหงที่จากพ้ืนที่สวนตัว  ไปสู พ้ืนที่สาธารณะน้ันแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการการปรับเปลี่ยนของอัตลักษณความเปนหญิง หรือการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี  

คําถามหลักของงานวิจัยช้ินนี้คือ ความสัมพันธระหวางนักศึกษาหญิงที่เขาไปใชพ้ืนท่ีภายใน
หอพักหญิงน้ัน นักศึกษาหญิงจะมี “วิธี” การแสดงออกในการสรางระดับความเปนสวนตัว การปรับ
เปลี่ยนตัวเองกับความเปนสาธารณะ และแสดงตัวตนบนพื้นที่ และคนหาถึงปจจัยที่ประกอบสรางอัต

                                                            
8 คําวา “ตําแหนงแหงท่ี” ในงานวิจัยชิ้นน้ีหมายถึง บทบาทและหนาท่ีของผูหญิงและความเปนหญิงท่ีเกิดข้ึนท้ังในพ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนท่ีทางสังคม  
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ลักษณดังกลาวไดหรือไม หรือ “กระบวนการ”9 ใด ในการปรับเปลี่ยนลักษณทางเพศหญิง เชน ถูก
ประกอบสรางมาจากพื้นที่บาน ผานความสัมพันธกับคนในครอบครัว หรือเกิดจากภาระหนาท่ีที่จะตอง
รับผิดชอบ  รวมไปถึงบทบาทและสถานะของนักศึกษาหญิง  เปนตน  และการ  “ปรับเปลี่ยน” 
สภาพแวดลอม เพ่ือใหเหมาะสมกับอัตลักษณของความเปนหญิงที่แตกตางกันออกไปนั้นเกิดข้ึนได
อยางไร เชน การเลือกนําวัตถุส่ิงของที่แสดงความชอบสวนตัว เปนการแสดงขอบเขตพ้ืนที่ท่ีตน
ครอบครอง เชน การนําตุกตาโดราเอมอนวางไวบนที่นอน หรือวางแจกันดอกไมไวบนโตะ เปนตน  
 
1.3 วัตถุประสงคของโครงการ 

1)  เพื่อศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของผูหญิงและความเปนหญิงบนพื้นที่หอพักหญิง
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2)  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกแบบพ้ืนที่ท่ีเกี่ยวของกับเพศสภาพ เพื่อการอยูรวมกัน 
3)  เพื่อศึกษาลักษณะการใชและครอบครองพื้นที่ของผูหญิงภายในหอพักหญิง เพ่ือปรับใช

สําหรับการสรางแนวทางการออกแบบหอพักหญิงตอไป 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง “เพศสภาพ” และ “พื้นที่” ในลักษณะที่เปน
รูปธรรม และนามธรรม  

2) ไดแสดงใหเห็นกระบวนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม และภาพตัวแทนของประชากร
ศึกษา การแสดงออกของเพศสภาพบนพ้ืนที่หอพักหญิงสาธารณะ 

3) ไดทราบถึงปจจัยความตองการสวนตัว หรือการสรางความเปนสวนตัวบนพื้นที่หอพัก
หญิงสาธารณะ รวมไปถึงการปรับตัวในการใชพื้นท่ีสาธารณะภายในหอพักหญิง เพื่อนําป ัจจัยเหลานี้
ไปใชสําหรับการปรับปรุงหรือออกแบบหอพักหญิง  

                                                            
9 คําวา “กระบวนการ” ในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึง ข้ันตอนของผูหญิงท่ีผูหญิงไดโยกยายตําแหนงแหงท่ีจากพ้ืนท่ีบานยายเขามาสูพ้ืนท่ีหอพักหญิงภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการโยกยายตําแหนงแหงท่ีทําใหไดเกิดกระบวนการดังนี้ 1. การตระหนักรู ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนวามีสวนใดท่ีเขามากระทบตอความเปนปจเจก
บุคคล 2. การคิดวิเคราะหถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเริ่มคิดแกปญหา 3. ตัดสินใจท่ีจะแกปญหากับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 4. แสดงออกหรือกระทําออกมา [ข้ันตอนเหลานีจ้ะถูกนําไปอธิบาย
อยางละเอียดในกระบวนการเก็บขอมูล] 


