บทที 3
ระเบียบวิธีวิจยั
ในการศึกษาวิจัยนีม ี จุดประสงค์โดยเน้ นการสํ ารวจเชิง ภาคสนามเป็ นหลัก โดยจะ
ทําการศึกษาเพื&อวิเคราะห์ ถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผู้อพยพต่อพืน ที&ปลอดภัย รวมถึงการ
สอบถามความต้ องการเบื องต้ นที&ทางภาครัฐควรดําเนินการจัดหาเตรี ยมไว้ ให้ บริ การเชิงพื นที&ใน
ยามฉุก เฉิ น โดยในงานวิ จัย ครั ง นี จ ะทํ า การวิ จัย ทัง สิ น 2 ด้ า น ได้ แ ก่ ก ารวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
(qualitative research) และงานวิจยั ด้ วยระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (spatial analysis)
3.1 ประเภทของการวิจยั
การศึกษาและวิจยั ในครัง4 นี 4ประกอบไปด้ วย 2 ลักษณะ ได้ แก่ การวิจยั เชิงปริ มาณ และ
การวิจยั ด้ วยระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ โดยจะทําการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของพื นที&อพยพโดยใช้
การวิเคราะห์เชิงพื นที& โดยใช้ ข้อมูลลักษณะพื นที& เพื&อทําการวิเคราะห์ศกั ยภาพของพื นที&ศกั ยภาพ
โดยการใช้ โปรแกรมภูมิศาสตร์ สารสนเทศ ส่วนในการวิจัยเชิงปริ มาณจะเป็ นการสอบถามจะ
สํ ารวจถึง ทัศนคติของประชาชนในประเด็นของพื น ที& ปลอดภัยในเขตเมื องในมุม มองของภาค
ประชาชน การเตรี ยมความพร้ อม ทัศนคติของพื นที&ปลอดภัย รวมถึงความต้ องการในด้ านอื&น ๆ ที&
เกี&ยวข้ องและจําเป็ นในกรณีที&เกิดอุทกภัย
3.1.1 การวิจยั เชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงปริมาณเป็ นการสอบถามถึงลักษณะโดยทัว ไปของกลุ่มตัวอย่างได้ แก่ เพศ
ของตัวอย่าง ระดับการศึกษาของตัวอย่าง จํานวนยานพาหนะของกลุ่มตัวอย่าง ทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่างในด้ านภัยพิบตั คิ ลืนพายุซดั ฝั ง การเตรี ยมความพร้ อมของตัวอย่างในการอพยพ การเลือก
พื 4นทีในการอพยพ เหตุผลทีตวั อย่างเลือกทีจะอพยพหรื อไม่อพยพ รวมไปถึงความคาดหวังของ
ตัวอย่างจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
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ตารางที& 3.1
ลักษณะของการเก็บข้ อมูลเพื&อการวิจยั เชิงปริมาณในการศึกษา
หัวข้ อ

ตัวแปร

ระดับของตัว
แปร
ข้ อมูลพื นฐานของ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
nominal
ผู้ตอบ
อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ordinal
แบบสอบถาม
สมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ordinal
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ordinal
ระดับรายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ordinal
ชนิ ด และจํ า นวนยานพาหนะของครอบครั ว ของผู้ต อบ nominal,
แบบสอบถาม
scale
ลักษณะของที&อยูอ่ าศัย
nominal
การรับรู้ ขา่ วสาร ลักษณะพื นที&อยูอ่ าศัยของกลุม่ ตัวอย่าง
nominal
เกี&ยวกับคลื&นพายุ การรับทราบการออกประกาศเตือนของกลุม่ ตัวอย่าง
nominal
ซัดฝั& ง
ลักษณะของสื&อที&กลุม่ ตัวอย่างรับทราบ
nominal
ความถี&ในการรับรู้ขา่ วสารของกลุม่ ตัวอย่าง
nominal
ทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างต่อภัยพิบตั คิ ลื&นพายุซดั ฝั& ง
nominal
ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างต่อความรุนแรงของภัยหาก
ordinal
เกิดขึ นจริง
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความเสียหายของภัย
ordinal
หากเกิดขึ นจริง
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความเป็ นไปได้ ในการ
ordinal
เกิดคลื&นพายุซดั ฝั& ง
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความเป็ นไปได้ ในการ
ordinal
เกิดนํ าท่วมภายหลังจากการเกิดคลื&นพายุซดั ฝั& ง
ความคิด เห็ นของกลุ่ม ตัว อย่า งต่อ ภัย คลื& น พายุซัด ฝั& ง มี
ordinal
อิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของท่าน
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ตารางที& 3.1 (ต่อ)
หัวข้ อ
การรั บ รู้ ข่ า วสาร
เกี& ยวกับ คลื& นพายุ
ซัดฝั& ง
การรับรู้ ขา่ วสาร
เกี&ยวกับคลื&นพายุ
ซัดฝั& ง

การเตรี ยมความ
พร้ อมในการรับมือ
กับภัย

ตัวแปร

ระดับของตัว
แปร
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อข่าวสารที&ไ ด้ รับมี ส่วน
ordinal
ช่วยให้ ท่านเกิดความตระหนักในภัยหรื อความเสี&ยงจาก
คลื&นพายุซดั ฝั& ง
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการพูดคุยกับคนที&ร้ ู จัก
ordinal
ในเรื& องภัยพิบตั ิคลื&นพายุซดั ฝั& งเป็ นประจําเพื&อให้ เกิดการ
ตื&นตัวอยูเ่ สมอ
ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งต่ อ การรั บ ทราบช่ ว ง
ordinal
ระยะเวลาที&เสี&ยงต่อการเกิดภัยคลื&นพายุซดั ฝั& ง
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการหาความรู้ เกี&ยวกับ
ordinal
ภัยคลื&นพายุซดั ฝั& งอยูเ่ สมอ
กลุม่ ตัวอย่างทําการวางแผนการอพยพ
nominal
กลุม่ ตัวอย่างอพยพหรื อไม่หากเกิดภัยคลื&นพายุซดั ฝั& ง
nominal
พื นที&ที&กลุม่ ตัวอย่างเลือกอพยพ
nominal
ลักษณะของการเดินทางที&กลุม่ ตัวอย่างใช้ ในการอพยพ
nominal
กลุ่ม ตัวอย่า งเลื อ กอพยพเพราะพื น ที& อ พยพเป็ นพื น ที& ที& nominal
เข้ าถึงสะดวกรวดเร็วและง่าย
กลุ่มตัวอย่างเลือกอพยพเพราะพืน ที&อพยพเป็ นพื นที&โล่ง nominal
กว้ าง หรื อเป็ นลานโล่ง สามารถรองรับคนได้ มาก
กลุ่มตัวอย่างเลือกอพยพเพราะพื นที&อพยพเป็ นพื นที&ที&ไม่ nominal
เสี&ยงต่อภัยอื&น ๆ ที&อาจเกิดขึ นตามมา
กลุม่ ตัวอย่างเลือกอพยพเพราะพื นที&อพยพเป็ นที&ที&มีความ nominal
สะดวกสบาย มีสิ&งอํานวยความสะดวก
กลุ่ม ตัว อย่างเลื อ กอพยพเพราะพื น ที& อ พยพเป็ นที& ที& ค น nominal
ทัว& ไปรู้จกั มักคุ้น หรื อมีความคุ้นเคย
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ตารางที& 3.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

ตัวแปร

ระดับของตัว
แปร
การเตรี ยมความ กลุ่มตัวอย่างเลือกอพยพเพราะพื นที&อพยพเป็ นพืน ที&ที&มี nominal
พร้ อมในการรับมือ สามารถใช้ เป็ นพื น ที& อ พยพได้ หากเกิ ด ภั ย ที& กิ น ระยะ
กับภัย
เวลานาน
กลุม่ ตัวอย่างเลือกอพยพเพราะพื นที&อพยพเป็ นพื นที&ที&ใกล้ nominal
กับแหล่งให้ บริ การอื&น ๆ รวมไปถึงสิ&งจําเป็ นพื นฐาน เช่น
อาหาร ยารักษาโรค
กลุม่ ตัวอย่างเลือกอพยพเพราะเหตุผลอื&น ๆ
nominal
กลุ่มตัวอย่างเลือกที&จะไม่อพยพเนื&องจากคิดว่าภัยที&อาจ nominal
เกิดขึ นนันอาจจะไม่

รุนแรงจนถึงขันที
 &จะต้ องอพยพ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเลื อ กที& จ ะไม่ อ พยพเนื& อ งจากคิ ด ว่ า การ nominal
ปรับตัวให้ เข้ ากับพื นที&อพยพชัว& คราวนันเป็
 นไปได้ ยากหรื อ
ลําบาก
กลุม่ ตัวอย่างเลือกที&จะไม่อพยพเนื&องจากคิดว่าการอพยพ nominal
นันทํ
 าได้ อย่างยากลําบาก
กลุ่มตัวอย่างเลือกที&จะไม่อพยพเนื&องจากไม่อยากจากที& nominal
อยูอ่ าศัยของตนเอง
กลุ่ม ตัวอย่างเลื อ กที& จ ะไม่อพยพเนื& องจากคิดว่าพื น ที& ที& nominal
อาศัยอยูส่ ามารถป้องกันภัยให้ ได้
กลุ่มตัวอย่างเลือกที&จะไม่อพยพเนื&องจากไม่ทราบว่าจะ nominal
อพยพไปสูท่ ี&หลบภัยที&ใด
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อลักษณะพื นที&อพยพในปั จจัย
ordinal
เป็ นพื นที&ที&เข้ าถึงสะดวกรวดเร็วและง่าย
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อลักษณะพื นที&อพยพในปั จจัย
ordinal
เป็ นพื นที&โล่ง กว้ าง หรื อเป็ นลานโล่ง สามารถรองรับคนได้
มาก
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ตารางที& 3.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

ตัวแปร

ระดับของตัว
แปร
การเตรี ยมความ ทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างต่อลักษณะพื นที&อพยพเป็ นพื นที&
ordinal
พร้ อมในการรับมือ ที&ไม่เสี&ยงต่อภัยอื&น ๆ ที&อาจเกิดขึ นตามมา
กับภัย
ทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างต่อลักษณะพื นที&อพยพเป็ นพื นที&
ordinal
ที&มีความสะดวกสบาย มีสิ&งอํานวยความสะดวก
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อลักษณะพืน ที&อพยพเป็ นที&ที&
ordinal
คนทัว& ไปรู้จกั มักคุ้น หรื อมีความคุ้นเคย
ทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างต่อลักษณะพื นที&อพยพเป็ นพื นที&
ordinal
ที&มี ส ามารถใช้ เ ป็ นพื น ที& อพยพได้ หากเกิ ดภัยที& กินระยะ
เวลานาน
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อลักษณะพื 4นทีอพยพในปั จจัย
ordinal
เป็ นพื น4 ที ที ใ กล้ กั บ แหล่ ง ให้ บริ การอื น ๆ รวมไปถึ ง
สิงจําเป็ นพื 4นฐาน เช่น อาหาร ยารักษาโรค
ความคาดหวังต่อ ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างให้ หน่วยงานที&เกี&ยวข้ องมี
ordinal
หน่วยงานที&
การซักซ้ อมการหลบภัยในกรณีที&เกิดคลื&นพายุซดั ฝั& ง
เกี&ยวข้ องในด้ าน ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างให้ การประชาสัมพันธ์ของ
ordinal
การจัดการภัย
หน่ว ยงานที& เ กี& ยวข้ อ งมี ก ารเตรี ยมปั จ จัย พื น ฐาน ได้ แ ก่
อาหาร ยารักษาโรค เพื&อให้ บริการแก่ผ้ อู พยพเมื&อเกิดภัย
ความคาดหวัง ของกลุ่ม ตัวอย่างให้ มี การแสดงเส้ นทาง
ordinal
อพยพ รวมถึงพื น ที&ปลอดภัยในเขตชุมชน เพื&อให้ ผ้ ูที&อยู่
อาศัยสามารถวางแผนเพื&อเอาตัวรอดเมื&อเกิดภัยได้
ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างให้ หน่วยงานที&เกี& ยวข้ อง
ordinal
มาให้ ความรู้ ความเข้ าใจ ในการจัดการตนเองในกรณี ที&
เกิดภัย
ความคาดหวังของกลุ่ม ตัวอย่างให้ ความช่วยเหลื อของ
ordinal
หน่วยงานที&เกี&ยวข้ องให้ ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
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ภาพที& 3.1
ขันตอนการวิ

เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ วิธีการทางสถิติ

การเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม

ข้ อมูลพื นฐาน

ทัศนคติตอ่ ภัย
พิบตั คิ ลื&นพายุ
ซัดฝั& ง

การเตรี ยมความ
พร้ อมต่อภัย
พิบตั ิ

ความคาดหวังของต่อ
หน่วยงานที&รับผิดชอบ
ด้ านการจัดการภัย

ข้ อมูลที&ได้ จากการสอบถาม

การวิเคราะห์ด้วยเครื& องมือทางสถิติ

ความถี&
(frequency)

การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา
(descriptive statistic)

การหาความสัมพันธ์กนั
ระหว่างตัวแปร
(cross tabulation)

การอภิปรายผลที&ได้ จากการวิเคราะห์เชิงสถิติ

สรุปผลภาพรวมที&ได้ ภายหลังจากการวิเคราะห์
(ทัศนคติ, การวางแผนอพยพ, ความต้ องการ และความคิดเห็น
ของกลุม่ ตัวอย่างต่อภัยพิบตั ิคลื&นพายุซดั ฝั& ง)
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3.1.2. การวิจยั ด้ วยเครื& องมือทางสารสนเทศ
ในการวิจยั ด้ วยเครื& องมือทางสารสนเทศ จะเป็ นการวิเคราะห์เชิงพื นที&โดยการใช้
เครื& องมือภูมิศาสตร์ สารสนเทศ โดยสามาถจําแนกออกได้ เป็ นดังนี 
ตารางที& 3.2
ระดับชันของข้

อมูลภูมิศาสตร์ สารสนเทศในการศึกษา
ลําดับ
ชันข้
 อมูล
ที&
1 ขันข้
 อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์
(topology)
2 ชันข้
 อมูลระบบโครงสร้ างถนน
(road line)
3 ขันข้
 อมูลระบบสาธารณูปการ
(facility)
4 ขันข้
 อมูลแหล่งนํ า
(water bodies)
5 ชันข้
 อมูลแหล่งนํ า
(river line)
6 ชันข้
 อมูลการคาดการณ์การเกิด
คลื&นซัดฝั& ง
(surge)
7 ชันข้
 อมูลระบบโครงสร้ างถนน
(highway)

ชนิดของข้ อมูล มาตราส่วน
polygon

1 : 50000

line

1 : 50000

point

1 : 50000

polygon

1 : 50000

line

1 : 50000

polygon

1 : 50000

line

1 : 50000

แหล่งที&มาของ
ข้ อมูล
กรมโยธาธิการและ
การผังเมือง
กรมโยธาธิการและ
การผังเมือง
กรมโยธาธิการและ
การผังเมือง
กรมโยธาธิการและ
การผังเมือง
กรมโยธาธิการและ
การผังเมือง
ศูนย์วิจยั ภัย
ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
กรมโยธาธิการและ
การผังเมือง

ส่วนที&ทําการสอบถามประชาชนจากแบบสอบถาม จะทําการสอบถามเป็ นคําถาม
ปลายเปิ ดซึ&ง จะเปิ ดโอกาสให้ กลุ่ม ตัวอย่า งได้ กรอกข้ อ มูล ทัศนคติหรื อความคิด เห็ นปลี ก ย่อ ย
รวมถึงทัศนคติหรื อความคิดเห็นนอกเหนือจากที&แบบสอบถามได้ ถาม โดยสามารถแบ่งออกเป็ น
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ส่วนต่าง ๆ ตามแบบสอบถามได้ แก่ พื นที&ที&กลุ่มตัวอย่างเลือกอพยพ สาเหตุที&กลุ่มตัวอย่างทําการ
อพยพหรื อไม่อพยพออกจากพื นที&ในกรณี ที&เกิดภัย เป็ นต้ น ซึ&งสามารถสรุ ปจําแนกออกเป็ นส่วน
ต่าง ๆ ได้ ดงั นี 
ตารางที& 3.3
ลักษณะของคําถามที&ทําการสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที&
ข้ อคําถาม
การเตรี ยมความพร้ อมรับมือกับภัย สถานที& อํ าเภอ หรื อจัง หวัดที& กลุ่มตัวอย่างเลือกเป็ นพื น ที&
อพยพ
วิธีการอื&น ๆ ที&กลุม่ ตัวอย่างเลือกอพยพ
เหตุผลอื&น ๆ ที&กลุม่ ตัวอย่างเลือกอพยพไปสูพ่ ื นที&อพยพ
เหตุผลอื&น ๆ ที&กลุม่ ตัวอย่างเลือกที&จะไม่อพยพ
ลั ก ษณะปั จจั ย อื& น ๆ ที& เ กี& ย วข้ องกั บ การกํ า หนดพื น ที&
ปลอดภัย
ความคาดหวั ง ต่ อ หน่ ว ยงานที& ความคาดหวัง ในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ของหน่วยงานที&
เกี&ยวข้ องในด้ านการจัดการภัย
เกี&ยวข้ องในด้ านต่าง ๆ
ข้ อเสนอแนะอืน ๆ
ข้ อเสนอแนะด้ านอื&น ๆ จากตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์เชิงพื 4นทีด้วยเครื องมือทางภูมิศาสตร์ สารสนเทศจะทําการวิเคราะห์โดยใช้
การจําแนกค่าปั จจัยบวกและปั จจัยลบ โดยปั จจัยบวกได้ แก่ พื 4นทีการให้ บริ การถนนสายหลัก พื 4นที
การให้ บริ การถนนสายรอง ปั จจัยลบได้ แก่ พื 4นทีเสียงภัยนํ 4าล้ นตลิง พื 4นทีเสียงภัยคลืนพายุซดั ฝั ง
พื 4นทีเสียงภัยดินถล่มและนํ 4าท่วมขัง ในการวิเคราะห์เชิงพื 4นทีจะใช้ การวิเคราะห์แบบซ้ อนทับกลุ่ม
ข้ อมูลเชิงพื 4นทีแบบกําหนดเงือนไข(multi criteria decision method) ซึง สามารถแสดงลําดับการ
วิเคราะห์เชิงพื 4นทีด้วยเครื องมือทางภูมิศาสตร์ สารสนเทศได้ ดงั ภาพที 3.2
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ภาพที 3.2
ขันตอนของการวิ
4
เคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ สารสนเทศ
การวิเคราะห์เชิงพื นที&
ปั จจัยลบ

ปั จจัยบวก

พื นที&เสี&ยงภัยนํ าล้ นตลิ&ง

พื นที&การให้ บริการถนนสายหลัก

พื นที&เสี&ยงภัยคลื&นพายุซดั ฝั& ง

พื นที&การให้ บริการถนนสายรอง

พื นที&เสี&ยงภัยพิบตั ิดนิ ถล่ม
และนํ าท่วมขัง

การวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ซ้อนทับกลุม่ ข้ อมูลเชิงพื 4นทีแบบกําหนดเงือนไข
(multi criteria decision method)
แผนที&แสดงระดับของพื นที&ปลอดภัย
จุดอพยพ (อาคารสาธารณะ)
แผนที&แสดงจุดอพยพ

สรุปภาพรวมที&ได้ จากการวิเคราะห์เชิงพื นที&
(ระดับของความเสี&ยงภัยโดยรวมของพื นที& และจํานวนจุดอพยพ)
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การให้ คา่ นํ 4าหนักในการวิเคราะห์ปัจจัย
ในการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ สารสนเทศนันจะใช้
4
การวิเคราะห์ซ้อนทับกลุ่มข้ อมูลเชิง
พื 4นทีแบบกําหนดเงือนไข (multi criteria decision method) ซึงสามารถจําแนกออกได้ เป็ นปั จจัย
ต่าง ๆ ดังนี 4
การให้ ค่านํ 4าหนักในปั จจัยบวก รัศมีการให้ บริ การของถนนสายหลัก เนืองจากลําดับ
ศักดิ\ของถนนพบว่า ถนนในจังหวัดสามารถจําแนกออกได้ เป็ น ถนนสายแผ่นดิน ถนนสายหลัก
และถนนสายย่อย ซึงข้ อแตกต่างคือ ขนาดความกว้ างของถนน ส่งผลรัศมีการให้ บริ การของถนน
สายหลักมากกว่าถนนสายย่อย เนืองจากขนาดของถนนมีความกว้ างกว่า ส่งผลให้ สามารถรองรับ
การใช้ งานของคนในพื 4นทีมากกว่า จึงมีนํา4 หนักคะแนนทีสูงกว่า ส่วนในด้ านลักษณะของสภาพ
ถนนทัง4 สองลักษณะจากที ไ ด้ ทําการสํ า รวจพบว่า สภาพถนนมี ลัก ษณะที เ หมื อนกัน จึง ให้ ค่า
นํ 4าหนักทีเท่ากัน
การให้ ค่านํ 4าหนักในปั จจัยลบ ปั จจัยด้ านความเสียงจากนํ 4าล้ นตลิงนัน4 เนืองจากพื 4นที
ศึกษาได้ รับอิทธิพลจากนํ 4าขึ 4นนํ 4าลงจากนํา4 ทะเล ซึงถื อเป็ นเรื องปกติจึงให้ ค่านํา4 หนักตําทีสุด ใน
ด้ านความเสี ยงจากภัยคลื นพายุซัดฝั ง นัน4 จากการศึกษาพบว่า ในกรณี ทีเ กิดพายุซัดฝั ง ได้ นัน4
จะต้ องเกิดลมมรสุมทีรุนแรง จึงมีค่านํา4 หนักที สูงทีสุด โดยในแต่ละปั จจัยได้ กําหนดค่านํา4 หนัก
คะแนนดังนี 4
ตารางที 3.4
การให้ คา่ นํ 4าหนักตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สารสนเทศ
ค่านํ าหนักปั จจัย
ชนิดของตัวแปรย่อย
ค่านํ าหนัก
(multiplier)
(attribute)
ตัวแปรย่อย
รัศมีการให้
+2
ระยะเข้ าถึงได้ อย่างสะดวก (0 – 500
3
บริการของ
เมตร)
ถนนสายย่อย
ระยะเข้ าถึงได้ สะดวกปานกลาง
2
(500 – 1000 เมตร)
ระยะเข้ าถึงได้ สะดวกน้ อย (1000 – 1500
1
เมตร)
ปั จจัย
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ตารางที 3.4 (ต่อ)
ปั จจัย
รัศมีการให้
บริการของ
ถนนสายหลัก

ลักษณะของ
ถนนสายหลัก

ลักษณะของ
ถนนสายย่อย

ลักษณะของ
ถนนสายย่อย

ค่านํ าหนักปั จจัย
ชนิดของตัวแปรย่อย
ค่านํ าหนัก
(multiplier)
(attribute)
ตัวแปรย่อย
+3
ระยะเข้ าถึงได้ อย่างสะดวก (0 – 500
5
เมตร)
ระยะเข้ าถึงได้ สะดวกปานกลาง
4
(500 – 1000 เมตร)
ระยะเข้ าถึงได้ สะดวกน้ อย (1000 – 1500
3
เมตร)
+2
ใช้ ได้ ทุกฤดู พืน ถนนแข็ง ชนิดทางคู่สี&ช่อง
4
จราจร
ใช้ ไ ด้ ทุก ฤดู พื น ถนนแข็ ง กว้ า งสองช่ อ ง
3
จราจร
+2
ใช้ ได้ ทุ ก ฤดู พื น ถนนแข็ ง ชนิ ด ทางคู่ สี&
5
จราจร
ใช้ ไ ด้ ทุก ฤดู พื น ถนนแข็ ง กว้ า งสองช่ อ ง
4
จราจร
ใช้ ได้ ทกุ ฤดู ชนิดกว้ างหนึง& ช่องจราจร
1
-2
ถนนต่างระดับ ชนิดหนึง& ช่องจราจร
2
ใช้ ไ ด้ ทุก ฤดู พื น ถนนอ่อ น กว้ า งสองช่อ ง
3
จราจร
ใช้ ไ ด้ ทุก ฤดู พื น ถนนอ่อน กว้ า งหนึ&ง ช่อ ง
2
จราจร
ถนนสามารถใช้ ไ ด้ ใ นหน้ า แล้ ง พื น ถนน
0
อ่อน
ทางเกวียน
0
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ตารางที 3.4 (ต่อ)
ค่านํ าหนักปั จจัย
ชนิดของตัวแปรย่อย
ค่านํ าหนัก
(multiplier)
(attribute)
ตัวแปรย่อย
พื นที&เสี&ยงภัย
-3
พื นที&เสี&ยงภัยนํ าท่วม
3
นํ าท่วม
ไม่ใช่พื นที&เสี&ยงภัยนํ าท่วม
0
พื นที&เสี&ยงภัย
-5
พืน ที& เสี& ยงภัยคลื& นพายุซัดฝั& ง ทีมี ความสูง
5
คลื&นพายุซดั
ของคลื&น 0.2 – 1 เมตร
ฝั& ง
พืน ที& เสี& ยงภัยคลื& นพายุซัดฝั& ง ทีมี ความสูง
3
ของคลื&น 1 – 3 เมตร
ไม่ใช่พื นที&เสี&ยงภัยคลื&นพายุซดั ฝั& ง
0
รัศมีความ
-2
พื นที&เสี&ยงภัยจากนํ าล้ นตลิ&งระดับสูง
3
เสี&ยงจากนํ า
พื น ที& เ สี& ย งภัย จากนํ า ล้ นตลิ& ง ระดับ ปาน
2
ล้ นตลิ&ง
กลาง
พื นที&เสี&ยงภัยจากนํ าล้ นตลิ&งระดับตํ&า
1
ปั จจัย

ตารางที 3.5
ขอบเขตการให้ บริ การของจุดอพยพชัว คราวในการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ สารสนเทศ
ชนิดข้ อมูล
ขอบเขตการให้ บริการของจุดอพยพ

ลักษณะของข้ อมูล
point

ระยะการให้ บริการ
500 – 1,000 เมตร

3.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ประชากรที& ทํ าการสอบถามในงานวิจัยครั ง นี เ ป็ นผู้ที& อยู่อ าศัยในพื น ที& อํา เภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรปราการ ซึง& ได้ ทําการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที&อาศัยอยู่ในพื นที&ริมชายฝั& งหรื อพื นที&ที&จะ
ได้ รับผลกระทบภัยพิบตั คิ ลื&นซัดชายฝั& ง ซึง& จากการคํานวณการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro
Yamane (1967) ในการหาขนาดของตัวแปร สามารถคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที&
เหมาะสมต่องานวิจยั ได้ ดงั นี 
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สูตรการหาขนาดของกลุมต่ วั อย่างของ Taro Yamane
n=
เมื&อ

_____N____
(1+Ne2)

n = จํานวนตัวอย่าง
N = จํานวนประชากร
e = ค่าความคลาดเคลือน

แทนค่าในสูตรเพื&อหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยแทนค่าดังนี 
N = 92,591
E = 0.05 (ความคลาดเคลื&อนในงานวิจยั เท่ากับร้ อยละ 5)
n=
n=
n=

92,591______
[1+ (92,591*0.052)]
398.2794
399

จากการคํานวณพบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสมในงานวิจยั คือ 399 ราย แต่
เนืองจากบางตัวอย่างให้ ข้อมูลทีอาจเกิดความคลาดเคลือนในการวิเคราะห์ จึงทําการตัดจํานวน
ตัวอย่างเหลือเพียง 309 ตัวอย่าง ในแบบสอบถามจะมีทงั 4 คําถามทีถามทัศนคติ คําถามแบบ
เลือกตอบและคําถามปลายเปิ ด
3.3 เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในงานวิจยั ครัง4 นี 4 ได้ แก่ แบบสอบถาม เครื องมือ
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (ArcView GIS) ในการวิเคราะห์เชิงพื 4นที เครื องมือคํานวนทางสถิติ (SPSS)
ได้ แก่ ความถี ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กล้ อง
ถ่ายรูป แบบสอบถาม และแผนที ในการลงสํารวจเชิงพื 4นทีและเก็บรวบรวมข้ อมูล
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3.4 สถานทีในการเก็บข้ อมูล
สถานทีในการเก็บข้ อมูลได้ แก่ ตําบลปากนํ 4า ตําบลบางปู ตําบลแพรกษา และตําบล
ท้ ายบ้ าน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
3.5 แหล่งที&มาของข้ อมูล
ในการศึกษาในครัง นี จะใช้ แหล่งที&มาของข้ อมูลต่าง ๆ เพื&อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื นที& ซึง& สามารถจําแนกออกได้ ดงั นี 
ตารางที& 3.6
แหล่งที&มาของข้ อมูลที&ใช้ ในการศึกษา
ลําดับ
วัน/เดือน/ปี
ชนิดข้ อมูล
ที&
ที&ได้ มาของข้ อมูล
1 ข้ อมูลลักษณะของพื นที&กําหนดเป็ น ณ วันที&ทําการสํารวจ
พื นที&หลบภัย
2 ข้ อมูลเชิงภูมิศาสตร์ สารสนเทศ
พ.ศ. 2545

3
4
5
6
7

แหล่งที&มาของข้ อมูล
ณ พื นที&ศกึ ษา

กรมโยธาธิ ก ารและ
การผังเมือง
ศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ข้ อมูลระดับนํ าทะเลคาดการณ์
พ.ศ. 2552
กรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรื อ
ข้ อมู ล จํ า นวนประชากรในพื น ที& ณ วันที&ทําการเก็บข้ อมูล สํานักงานเขตในพืน ที&
ศึกษา
ทางราชการ
ศึกษา
ข้ อมูลที&ได้ จากแบบสอบถาม
ณ วันที&ทําการสํารวจ
กลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลที&ได้ จากการสํารวจเชิงพื นที& ณ วันที&ทําการสํารวจ
ณ พื นที&ศกึ ษา
ข้ อมูลที&ได้ จากการสอบถาม
ณ วันที&ทําการสํารวจ
ณ พื นที&ศกึ ษา
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3.6 การดําเนินงาน
ในการศึก ษาในครั ง นี จ ะแบ่ง ช่ ว งเวลาในการศึก ษา โดยเริ& ม ต้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิ จัย ที& เ กี& ย วข้ อง การทํ า การลงสํ ารวจพื น ที& ศึก ษา การวิ เ คราะห์ ประเมิ น
ศักยภาพพื นที&ปลอดภัย การวิเคราะห์ข้อมูลรวม และการตีความสรุปผลในงานศึกษานี ได้ ดงั ตาราง
ที& 3.7
ตารางที& 3.7
ระยะเวลาและขันตอนในการดํ

าเนินงาน
เดือน
ภารกิจ
1) ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยั ที&เกี&ยวข้ อง
2) การกําหนดเครื& องมือที&ใช้ ใน
การวิจยั
3) การออกแบบสอบถาม
4) การลงสํารวจพื นที&ศกึ ษา
5) การวิเคราะห์ ประเมิน
ศักยภาพพื นที&หลบภัย
6) การวิเคราะห์ข้อมูลรวม
7) การตีความสรุปผล
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