
 

บทที่ 3 
กระบวนการวิจัย 

 
ในสวนของกระบวนการวิจัยสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ เปนกระบวนการวิจัยจากภาคทฤษฎี ไปสู

ภาคปฏิบัติ ผูวิจัยไดออกแบบเครื่องมือในการเก็บขอมูลและไดนําเครื่องมือนี้ไปทดสอบกับกลุมทดลอง
จํานวน 5 คน ประเด็นสําคัญในการศึกษาคือ การแสดงออกของภาพตัวแทนของประชากรศึกษาน้ันได
มีการแสดงผานการใชพ้ืนท่ีอยางไร พื้นท่ีใชสอยภายในหองสวนตัวของประชากรศึกษาแตละบุคคลนั้น
มีการกําหนดจากอะไร มีการใชและครอบครองพื้นท่ีอยางไร พ้ืนที่ท่ีถูกกําหนดข้ึนไวจากการออกแบบ
ประชากรศึกษามีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีใชสอยหรือไม อยางไร เชน การโยกยายตําแหนงของเครื่องเรือน
ภายในหองพัก หรือมีการเพิ่มเติมกิจกรรมภายในหองพักเปนตน   
 จากความตองการในสวนของขอมูลนั้น ผูวิจัยจึงไดออกแบบเครื่องมือที่จะชวยในการเก็บ
ขอมูลดังกลาวใหไดครบถวน งานวิจัยช้ินนี้จึงจําเปนตองใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลจํานวนมาก 
ไดแก การวาดภาพ ถายภาพ การอัดเสียง การสังเกต  การสัมภาษณ ประกอบกันหลายสวนเพ่ือที่จะ
สามารถเก็บขอมูลเชิงลึกของประชากรศึกษาใหไดมากท่ีสุด 

เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีการเขาถึงขอมูลความเปนสวนตัว และการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งหอพัก
หญิงและในพ้ืนท่ีบานของประชากรศึกษา ซ่ึงเปนขอมูลที่สําคัญมาก และมีปจจัยที่ตองใหความสําคัญ
มาก เชน การสรางความสนิทสนมกับประชากรศึกษาเพ่ือที่จะทําใหประชากรศึกษามีความไววางใจ 
ยอมที่จะเปดเผยขอมูลถึงความเปนสวนตัว และเลาเรื่องราวในการใชชีวิตประจําวันไดอยางไมเคอะเขิน 
ซ่ึงผูวิจัยไดพบวามีขอจํากัดดานเครื่องมือวิจัย เชน การถายภาพ ซ่ึงไมสามารถจะนําไปใชในการเก็บ
ขอมูลในพ้ืนที่สวนตัวได ซ่ึงจําเปนตองอาศัยเครื่องมือที่จะชวยจดจํา เชน การจดบันทึกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ภายในขณะน้ัน ในการเขาไปเก็บขอมูลในพื้นที่สวนตัว คือ หองสวนตัวของประชากรศึกษา การจะ
เขาถึงพื้นที่สวนตัวตองอาศัยความสนิทสนมในระยะแรกและความไววางใจระหวางประชากรศึกษาที่มี
ตอผูวิจัยดวย  
 เครื่องมือที่กลาวไปขางตนไดนําไปทดสอบกับกลุมทดลองที่มีอายุระหวาง 25-30 ป และอาศัย
อยูในจังหวัดเชียงใหม ในการทดสอบเคร่ืองมือช้ินน้ีมีระยะเวลาคอนขางจํากัด จึงทําใหผูวิจัยเลือกเพื่อน
ของผูวิจัยที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมเปนประชากรศึกษา เนื่องจาก มีความสนิทสนมคุนเคยกันมา
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กอน และระหวางผูวิจัยและตัวประชากรศึกษาเองก็มีความสนิทและไววางใจกันอยูกอนแลว จึงทําให
ข้ันของการสรางความสัมพันธกระชับลง และไปลงในรายละเอียดของการตรวจสอบดูวา เครื่องมือนั้น 
จะชวยสรางสรางความไวเนื้อเช่ือใจ ระหวางผูวิจัยกับประชากรศึกษาไดหรือไม รวมไปถึงการเขาไป
เก็บขอมูลในพ้ืนที่วาจะไดครบตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม   
 
3.1  เครือ่งมือในการใชเก็บขอมลู 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจะแบงการใชงานออกเปน  2 สวนดวยกันคือ เครื่องมือชุดแรก 
เปนคําถาม ที่ใชสําหรับสัมภาษณ ซ่ึงเปนคําถามแบบปลายเปด เพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชากร
ศึกษาไดตอบคําถามอยางอิสระ โดยชุดคําถามจะมุงเนนถึงส่ิงที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวัน เชน 
กิจกรรมที่ชอบทํา หรืองานอดิเรกที่สนใจ รวมไปถึงการใชชีวิตประจําวัน  และยังเปนการสรางความ
สนิมสนมระหวางตัวประชากรศึกษาและผูวิจัย ถึงส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวันที่ประชากรศึกษาคิดวามี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิต เชน คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิคส เครื่องใชไฟฟา เปนตน หรือ
แมกระท่ังความประทับใจในชีวิต รวมไปถึงกระบวนการปรับเปลี่ยน 4 ข้ันตอน คือ การตระหนักรู การ
คิดวิเคราะห การตัดสินใจ และการกระทํา นอกจากน้ีแลวชุดคําถามยังเปดโอกาสใหผูวิจัยไดสรางความ
สนิทสนมกับประชากรศึกษา เน่ืองจากลักษณะของการสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบ จึงเปนเปด
โอกาสใหพูดคุยระหวางผูวิจัยและประชากรศึกษา 

เครื่องมือชุดท่ีสอง เปนเคร่ืองมือที่จะชวยในการเก็บขอมูลทางดานพื้นที่ คือพื้นท่ีภายในบาน 
โดยใช เครื่องมือการสังเกต จดจํา วาดภาพ และถายภาพ โดยผูวิจัยไดเขาเก็บขอมูลถึงลักษณะการ
กําหนดพื้นที่ใชสอยภายในหองพักสวนตัว และสังเกตถึงส่ิงท่ีปรากฏภายในพื้นท่ีหองพักที่ประชากร
ศึกษาครอบครองวามีส่ิงตางๆ ที่ไดจากขอมูลสัมภาษณนั้นปรากฏอยูในพ้ืนท่ีหรือไม  

อยางไรก็ตามผูวิจัยไดนําไปปรับเปลี่ยนและประยุกตเครื่องมือใน เพื่อใชในเก็บขอมูลให
เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดข้ึน และใหเหมาะสมกับบุคคลตอไป  
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3.2 ขอบเขตการวจิัย 
3.2.1 ประชากร 
สําหรับประชากรศึกษาผูวจัิยไดทําการรับสมัครโดยมีข้ันตอนดังนี ้
-  ติดประกาศที่หอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือหาผูท่ีสนใจเขารวมในงานวิจัย โดยมีขอ

แมวาจะตองเปนนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และพักอยูภายในหอพักหญิง รวมถึงผูที่อาศัย
อยูภายในหองพักเดียวกันนั้นจะตองยินยอมท่ีจะใหความรวมมือในการในขอมูลดวย (ผูท่ีอาศัยอยู
ภายในหองพักเดียวกันน้ัน จะรวมเปนประชากรศึกษารอง โดยมีผูมาติดตอสมัครจะเปนประชากรศึกษา
หลัก) รวมไปถึง การการยินยอมใหผูวิจัยไปทําการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีบานดวย  

-  การคัดเลือกจากผูมาสมัครน้ันมีเกณฑในการคัดเลือก คือ จะตองมีบานอยูที่ภาคเหนือ เพ่ือ
สะดวกตอการเดินทางไปเก็บขอมูล  

3.2.1.1  ประชากรศึกษาหลัก เปนแกนหลักในการศึกษาเพ่ือแสดงการเปรยีบเทยีบพ้ืนที่
บานและพืน้ท่ีหอพักหญิง  

3.2.1.2  ประชากรศึกษารอง เปนกลุมประชากรศึกษาที่เปนปจจยัชวยในการอธิบาย การ
ประกอบสรางเม่ือประชากรศึกษาหลักอาศัยอยูภายในหอพักหญิง 

อยางไรก็ตามประชากรศึกษาทั้ง 5 คนนี้เปนกรณีที่ศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อนําเสนอถึงความ
หลากหลายที่งานวิจัยช้ินน้ีจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเพศสภาพและพื้นที่หอพักหญิง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 คนน้ันจะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางในการใชพ้ืนที่ 
การปรับเปลี่ยนและครอบครองพ้ืนที่หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม จากความแตกตางของประชากร
ศึกษาหญิงแตละคน ในสวนของภาพตัวแทน การประกอบสราง และการใหความหมายพื้นที่แตกตาง
กัน โดยการศึกษาความแตกตางจากพื้นที่บานมาสูพ้ืนที่หอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
3.2.2 พื้นท่ี  
ประเด็นสําคัญของการศึกษาคือการซอนทบั หรือการสลบัสับเปลี่ยน กนัในเรื่องของ “พ้ืนที่

สวนตัว” และ “พ้ืนที่สาธารณะ” กรณีศึกษาจึงแบงออกเปนสองพื้นท่ี คือ 
3.2.2.1 พื้นที่บาน โดยการเดินทางไปพรอมกับประชากรศึกษาหลัก 
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3.2.2.2  พื้นที่หอพักหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 5 ครั้งโดยกําหนดเวลาต้ังแต
เวลา 18:00 – 22:00น. เพราะเปนชวงเวลาหลังเลิกเรยีนและเปนชวงเวลาที่นาจะเกิดกจิกรรมมาใชพืน้ท่ี
ภายในหองพัก 
 

3.2.3 เวลา  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยช้ินนี้ใชเวลาในการเก็บขอมูล 3 เดือนดวยกัน เริ่ม

ต้ังแตเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 จนถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2551 ระยะเวลาและข้ันตอนในการเขาถึง
ขอมูลเชิงลึก สําหรับ การทําความรูจัก การเขาไปเก็บขอมูลในพื้นที่บาน และพื้นที่หอพัก ในสวนของ
การสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงใชคําถามในลักษณะท่ีเปนคําถามปลายเปดท้ังหมดจะแบงออกไดเปน 4 หัวขอ 
คือ 

หัวขอ       ในชวงเวลา 
- เกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวนั    1 – 5 วัน 
- ความคิดและความรูสึก    5 – 10  วัน 
- ความสัมพันธที่มีตอเพ่ือนทีอ่าศัยอยูรวมกนั  10 – 20 วัน 
- ความสัมพันธตอคนภายในบาน   20 – 40 วัน 

 
หมายเหตุ กรอบเวลาในการเก็บขอมูลมีการปรับเปลี่ยนตามประชากรศึกษาหลักแตละกรณ ี
 
3.3  กระบวนการวิจัยแบงออกเปน 2 สวนดวยกัน คอื  

3.3.1 ภาคเอกสาร  
โดยจะเปนการหาขอมูลประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังแตเริ่มต้ังแตการกอต้ังเปน

มหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษาระหวาง “นักศึกษาชาย” และ “นักศึกษาหญิง” และการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนนักศึกษาหญิงที่เขามาในมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงใหเห็นถึงการศึกษาท่ีเขาถึงผูหญิงในยุคปจจุบัน 
รวมถึงการศึกษาขอมูลของหอพักซ่ึงเปนพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยช้ินน้ี  เริ่มศึกษาต้ังแตวา ใครเปน
ผูออกแบบ การกําหนดพื้นที่ใชสอยภายในหอพัก กฎเกณฑที่ถูกสรางข้ึน รวมทั้งความแตกตางระหวาง 
“หอพักชาย” และ “หอพักหญิง” การเก็บขอมูลภาคเอกสารที่กลาวไปขางตนจะชวยสนับสนุนขอมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ในสวนของการเพ่ิมข้ึนของประชากรหญิง ซ่ึงในงานวิจัยช้ินน้ีจะใชนักศึกษา
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หญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนเกณฑในการเปรียบเทียบการเขาถึงของการศึกษา  จาก
ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นของการศึกษามาสูปจจุบัน และยังแสดงใหเห็นถึงการโยกยายตําแหนงแหงที่จาก 
พ้ืนท่ีสวนตัว (พ้ืนที่บาน) มาสูพ้ืนที่สาธารณะ (พ้ืนท่ีหอพักหญิง)   

3.3.2  ภาคสนาม  
การลงไปเก็บขอมูล พ้ืนท่ีบาน และพื้นที่หอพัก ในสวนของการเก็บขอมูลภาคสนาม จะแบง

ประชากรศึกษาออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมประชากรศึกษาหลัก คือบุคคลท่ีผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล 
อยางละเอียดโดยทําการเก็บขอมูลทั้งท่ีบานและหอพัก และกลุมประชากรศึกษารอง เปนกลุมประชากร
ศึกษาท่ีผูวิจัยเก็บในเฉพาะหอพักเทานั้นการเก็บขอมูลน้ันผูวิจัยในพื้นที่บานและพ้ืนท่ีหอพักหญิงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (จะแสดงรายละเอียดในการเก็บขอมูลในสวนตอไป) 

 

 
 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงถึงขั้นตอนในการเก็บขอมูลและแสดงถึงกลุมประชากรศกึษา 

 



28 

 

3.4  ขั้นตอนการเกบ็และเรียบเรยีงขอมลูแบงออกเปน 4 ขั้นตอนคือ 
1) ขอมลูภาคสนาม 

วรรณกรรม        การคัดเลือกประชากรศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
2) ภาคสนาม 

 
 
 
 
 

 
 
 

3) ภาควิเคราะหขอมลู 
 
 
 

 

4) ภาคสังเคราะหขอมูล + ขอเสนอแนะ 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.2 แสดงข้ันตอนในการเก็บขอมลูของงานวิจัยชิ้นน้ี 

• หลักการท่ีไดจากการวิเคราะหวรรณกรรม  

- แนวคิดสตรีนิยม(อัตลกัษณ, สตรีนิยมในสาย
มารกซิสต และการปรับเปลี่ยนรื้อสราง)  

- ความสัมพันธระหวางเพศสภาพและพ้ืนที่ 

-  ขอมูลทางประวัติศาสตร  
• ประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• ข้ันตอนในการเลือกประชากรศึกษา 

- ประชากรศึกษาหลัก 

- ประชากรศึกษารอง 
 

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาพที่ 3.3 

 

• หอพักหญิง เก็บขอมูลโดย  

- Sketch ตําแหนงของกิจกรรมภายในหอง  

-  ภาพถายบรรยากาศโดยรวม 

-  สังเกตการณ  

-  อัดเสียง 

• บาน เก็บขอมูลโดย  

- Sketch ตําแหนงของกิจกรรมภายในหอง  

-  ภาพถายบรรยากาศโดยรวม 

-  สังเกตการณ  

-  อัดเสียง 
 

พ้ืนที่  กิจกรรม วัตถ ุ พ้ืนที่  กิจกรรม วัตถ ุ

วิเคราะหถึงการปรับเปลี่ยนโยกยายตําแหนงแหงที่จากพืน้ที่บาน(พ้ืนท่ีสวนตัว) มาสูพ้ืนที่หอพกัหญิง(พ้ืนท่ีสาธารณะ) 
- การปรับใชพืน้ท่ีเพือ่กอใหเกิดความเปนสวนตัว 

- การปรับตัวเพือ่เขาสูพื้นท่ีสาธารณะ 

 

- ตรวจสอบขอมูลพืน้ทีใ่ชสอยสําหรับหองพักภายในหอพักกับการกําหนดพืน้ท่ีใชสอยเริ่มแรกในการออกแบบ  

- เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบหอพกัหญิงโดยแบงเปน 2 แนวทางคือ สวนของนโยบาย และแนวทางในการออกแบบ 
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3.4.1 สัมภาษณ  
ลักษณะการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณแบบเปด โดยการสรางคําถามในลักษณะท่ีไมได

เจาะจงหรือช้ีนําคําตอบ ส่ิงที่จะทําการสัมภาษณน้ันแบงออกเปน 4 หัวขอ ดังตอไปนี้ 
1) เกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน   
2) ความคิดและ ความสัมพันธที่มีตอเพ่ือนที่อาศัยอยูรวมกัน  
3) ความสัมพันธตอคนภายในบาน  

ตัวอยางคําถามท่ีใชถามประชากรศึกษามีการแบงชุดคําถามออกเปน 3 สวนดวยกัน 
1) ชุดคําถามเก่ียวกับการสรางความสัมพันธ  

-   ทําไมถึงเลือกที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
-  แลวคณะท่ีเรียนละ ทําไมถึงเลือกเรียนคณะน้ี 
-  เม่ือยายมาเปนนักศึกษาแตกตางออกไปจากการเปนนักเรียนม้ัย 
-   ลักษณะการใชชีวิตประจําวันเปนอยางไรบาง  (เริ่มต้ังแตต่ืนนอน จนกระทั่งนอน) 
-  คาดหวังอะไรกับการเขามาอยูหอพักหญิงในมหาวิทยาลัยรึเปลา  
-  พอตองเขามาอยูจริงเปนอยางไรบาง แตกตางออกไปจากที่บานม้ัย 
-  มีของสะสม หรือชอบอะไรเปนพิเศษม้ัย 

2) ชุดคําถามเก่ียวกับหอพักหญิง 
-  กิจกรรมภายในหองพักทําอะไรบาง 
-  มีกิจกรรมอะไรที่รวมกับเพื่อนภายในหองม้ัย  
-  ลักษณะการอยูรวมกันภายในหองเปนอยางไร 
-  คิดยังไงกับการตองอยูรวมกันคนอ่ืน 
-  มีการแบงพ้ืนท่ีกันอยางไรบาง  

3) ชุดคําถามเก่ียวกับพ้ืนท่ีบาน 
-  ปกติอยูบานแลวมีหนาที่อะไรที่ตองรับผิดชอบหรือม้ัย 
-  ความสัมพันธภายในครอบครัวเปนอยางไร 
-  มีหองสวนตัวหรือเปลา  
-  ใชพื้นท่ีในหองสวนตัวทําอะไรบาง 
-  มีการใชพ้ืนทีบ่านอยางไร 
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3.4.2  การเกบ็ขอมูลในสวนของพืน้ท่ีพ้ืนบาน (พ้ืนท่ีสวนตวั) การเกบ็ขอมลูในพ้ืนท่ีบานและ
พ้ืนท่ีหอพักหญิง ขอมลูและวธิกีารในการเก็บขอมลูมีดังตอไปนี ้

1) Sketch ตําแหนงของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในบาน 
2) ถายภาพโดยทัว่ไปในพ้ืนที่บาน 
3) สังเกตถึงการปฏิสัมพันธของคนภายในครอบครัว 
4) สังเกตถึงการใชพ้ืนท่ีภายในบาน 

 
ตัวอยางภาพในการแสดงการใชพ้ืนที่หอพัก  
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3.4.3  การเกบ็ขอมูลในสวนของพืน้ท่ีไดพ้ืนท่ีหอพกัหญิง (พืน้ท่ีสาธารณะ) การเกบ็ขอมลูใน
พ้ืนท่ีบานและพ้ืนท่ีหอพักหญิง ขอมลูและวธิกีารในการเก็บขอมลูมีดังตอไปนี ้

1) Sketch ตําแหนงของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในบาน 
2) ถายภาพโดยทัว่ไปในพ้ืนที่บาน 
3) สังเกตถึงการปฏิสัมพันธของคนภายในครอบครัว 
4) สังเกตถึงการใชพ้ืนท่ีภายในบาน 

 
ตัวอยางภาพในการการแสดงพ้ืนที่บาน 
 

 
 

3.5  ขั้นตอนในการวิเคราะหและสังเคราะห 
 จากการเก็บขอมูลท้ัง 3 สวนขางตน สําหรับงานวิจัยช้ินนี้แบงการเก็บขอมูลภาคสนามออกเปน 
2 สวน คือพื้นที่บาน และพ้ืนท่ีหอพักหญิง โดยมีประชากรศึกษาหลักเปนสวนสําคัญหลักของการ
เช่ือมตอขอมูลระหวางสองพ้ืนที่เขาดวยกัน โดยพื้นที่บานน้ัน จะมีคนในครอบครัวเปนปจจัยแสดงให
เห็นถึงการประกอบสรางท่ีเกิดข้ึนจากครอบครัว เชน การอบรมเลี้ยงดู บทบาทและหนาที่ภายในบาน 
สถานะ เปนตน รวมไปถึงการใชพ้ืนท่ีภายในบาน เชน การใหความหมายตอพื้นที่ การครอบครองพ้ืนที่ 
ส่ิงเหลานี้เปนเกณฑหลักในการสรางกรอบหลักในการมองประชากรศึกษาเพ่ือที่จะนําไปเปรียบเทียบ
ถึงกระบวนการการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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 สําหรับหอพักหญิงนั้น จะมีประชากรศึกษารองเปนสวนประกอบสรางใหม ซ่ึงอาจจะมีการ
สรางภาพตัวแทนใหมท่ีแตกตางออกไปจากพื้นที่บาน หรือยังคงไวซ่ึงภาพตัวแทนเดิมที่ติดตัวมาจาก
พ้ืนท่ีบาน สําหรับการใชพื้นที่ภายในหอพักหญิง(ซ่ึงงานวิจัยช้ินน้ีถือวาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ) จากพ้ืนที่
ใชสอยท่ีถูกกําหนดไวต้ังแตตน เม่ือผูหญิงเขาไปใชงานแลว จะมีกระบวนการการปรับเปลี่ยนบนพ้ืนที่
หอพักหญิงหรือไม อยางไร เชน การปรับเปลี่ยนโยกยายตําแหนงพ้ืนท่ีใชสอยเดิมถูกกําหนดขึ้นไว
ต้ังแตตน หรือจะมีการสรางพื้นที่ใชสอยใหม  
 จากสองพ้ืนท่ีที่ไดกลาวไวขางตน โดยมีประชากรศึกษาหลักเปนสวนสําคัญเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงกระบวนการการปรับเปลี่ยน และการประกอบสรางภาพตัวแทน งานวิจัยช้ินนี้ไดแบงข้ันตอนของ
การวิเคราะหจากส่ิงที่ไดจากการเก็บขอมูลที่ออกเปน 3 ประเด็นหลักดวยกันคือ ประเด็นที่หนึ่ง การ
ประกอบสรางอัตลักษณ ประเด็นที่สอง พ้ืนที่และการใหความหมาย และประเด็นสุดทายการ
ปรับเปลี่ยน เพื่อเปนการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางพ้ืนที่บาน (พ้ืนท่ีสวนตัว) และพ้ืนที่
หอพักหญิง (พ้ืนท่ีสาธารณะ) 
 
 


