188
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
อาคารคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2986-9434, 0-2986-9605-6 โทรสาร 0-2986-9434 ต่อ 703
http://www.arch.tu.ac.th e-mail: info@arch.tu.ac.th
แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ เรื) อง การวางแผนเพื)อบรรเทาภัยพิบตั ิจากคลืน) ซัดชายฝั) งในพื .นที)เสีย) ง
ภัย กรณีศกึ ษาอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
คําชี .แจง
แบบสอบถามชุดนีใ7 ช้ เพื=อเก็ บข้ อมูลประกอบในการทําวิทยานิพนธ์ (UP 700 THESIS) ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี 7คือ
1. เพื=อวิ เคราะห์ พืน7 ที=ปลอดภัย โดยใช้ การวิเคราะห์ ด้วยข้ อ มูลเชิ งพื น7 ที=ด้วยโปรแกรมภูมิศาสตร์
สารสนเทศ
2. เพื=อหาพฤติกรรมของประชาชนที=อยูอ่ าศัยพื 7นที=เสีย= งภัย การรับรู้ และการเตรี ยมความพร้ อมของคนในการ
อพยพไปในพื 7นที=ปลอดภัย
3. เพื=อกําหนดมาตรการในการอพยพของประชาชนและการเตรี ยมแผนการเตรี ยมความพร้ อม
โดยในแบบสอบถามจะจําแนกออกเป็ น 4 ส่วน (จํานวน 5 หน้ า) ได้ แก่
ส่วนที= 1 ข้ อมูลพื 7นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที= 2 ข้ อมูลเกี=ยวกับการรับรู้ การรับรู้ขา่ วสารเกี=ยวกับคลืน= พายุซดั ฝั= ง
ส่วนที= 3 ข้ อมูลเกี=ยวกับการการเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับภัย
ส่วนที= 4 ข้ อมูลความคาดหวังของท่านที=มตี อ่ หน่วยงานทีเ= กี=ยวข้ องในด้ านการจัดการภัย
ส่วนที= 5 ข้ อเสนอแนะเพิ=มเติม
ข้ อมูลที)ได้ จากการตอบแบบสอบถามของท่านจะถูกนํามาใช้ ในการศึกษาวิจยั เท่าที)จําเป็ นเท่านันนั
. น.
และคําตอบของท่านจะเก็บเป็ นความลับ ยกเว้ นเพื)อใช้ ในการอ้ างอิงทางการศึกษาเท่านัน. และทางผู้ทําการวิจยั
ขอรับรองว่า การให้ ข้อมูลของท่านจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทังสิ
. .น ขอขอบพระคุณผู้ให้ ความร่วมมือเป็ น
อย่างยิ)งที)กรุณาสละเวลาในการกรอกแบบสอบถามทุกท่าน และผู้จดั ทําหวังว่าจะได้ รับความกรุณาในโอกาส
ต่อไป
นายไอศูรย์ เรื องรัตนอัมพร
นักศึกษาปี ที) 4 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการผังเมือง
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โปรดทําเครืองหมาย / หน้ าข้ อทีท่ านเลือก
ส่วนที) 1 ข้ อมูลพื .นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาย
2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตํ)ากว่า 20 ปี
51 – 65 ปี

หญิง
20 – 35 ปี
สูงกว่า 65 ปี

36 – 50 ปี

3. สมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (รวมตัวท่านเองด้ วย)
1. 1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
มากกว่า 5 คน
4. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ตํ)ากว่าระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา/อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. ระดับรายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตํ)ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ .นไป
4. จํานวนยานพาหนะของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (สามารถตอบได้ หลายข้ อ)
รถยนต์
จํานวน _____คัน
รถจักรยานยนต์ จํานวน _____คัน
รถจักรยาน
จํานวน _____ คัน
พาหนะอื)นๆ โปรดระบุ______จํานวน _____คัน
ไม่มียานพาหนะ
5. ลักษณะของที)อยูอ่ าศัย
บ้ านเดี)ยว
ทาวน์เฮาส์, บ้ านแถว
ห้ องเช่า
ตึกแถว
คอนโดมิเนียม, อพาร์ ตเมนท์
ที)อยูอ่ าศัยลักษณะอื)นๆ โปรดระบุ_________________
ส่วนที) 2 การรับรู้ขา่ วสารเกี)ยวกับคลืน) พายุซดั ฝั) ง
1. ท่านคิดว่าท่านอาศัยอยูใ่ นพื .นที)เสีย) งภัยคลืน) พายุซดั ฝั) งหรื อไม่
อยูอ่ าศัยในพื .นที)เสีย) งภัย
ไม่ได้ อยูอ่ าศัยในพื .นที)เสีย) งภัย
ไม่แน่ใจ
2. ท่านทราบข่าวหรื อการออกประกาศเตือนภัยคลืน) พายุซดั ฝั) งหรือไม่
ทราบ
ไม่ทราบ
3. ท่านและสมาชิกในครอบครัวของท่านทราบข่าวสารในเรื) องภัยพิบตั ิจากสือ) ใดบ้ าง (สามารถตอบได้ มากว่า 1
ข้ อ)
วิทยุท้องถิ)น
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
การประกาศเสียงตามสาย
อินเทอร์ เนต
สือ) อื)นๆ โปรดระบุ___________
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4. ท่านติดตามข่าวสารบ่อยครัง. เพียงใด
ทุกวัน
2 ถึง 3วันต่อครัง.
หนึง) สัปดาห์ตอ่ ครัง.
สองสัปดาห์ตอ่ ครัง.
หนึง) เดือนต่อครัง.
มากกว่าหนึง) เดือนต่อครัง.
5. ท่านทราบถึงความเสียหายของภัยคลืน) พายุซดั ฝั) งหรื อไม่ (ลักษณะของการเกิดภัย, ผลกระทบจากภัยคลืน)
พายุซดั ฝั) ง)
ทราบเป็ นอย่างดีถึงความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
ไม่แน่ใจ คิดว่าเป็ นภัยธรรมดา
ไม่ทราบ
6. ความคิดเห็นของท่านที)มีตอ่ ภัยพิบตั ิคลืน) พายุซดั ฝั) งในด้ านต่างๆ
ปั จจัย
น้ อยที)สดุ น้ อย
ปาน
มาก มากที)สดุ
กลาง
ความรุนแรงของภัยหากเกิดขึ .นจริ ง
ความเสียหายของภัยหากเกิดขึ .นจริ ง
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดคลืน) พายุซดั ฝั) ง
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดนํ 7าท่วมภายหลังจากการเกิด
คลืน= พายุซดั ฝั= ง
ภัยคลืน= พายุซดั ฝั= งมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของท่าน
ข่าวสารที=ทา่ นรับมีสว่ นช่วยให้ ทา่ นเกิดความตระหนัก
ในภัยหรื อความเสีย= งจากคลืน= พายุซดั ฝั= ง
ท่านมีการพูดคุยกับคนที=ทา่ นรู้จกั ในเรื= องภัยพิบตั ิคลืน=
พายุซดั ฝั= งเป็ นประจําเพื=อให้ เกิดการตื=นตัวอยูเ่ สมอ
ท่านทราบถึงช่วงระยะเวลาที=เสีย= งต่อการเกิดภัยคลืน=
พายุซดั ฝั= ง
ท่านมักจะหาความรู้เกี)ยวกับภัยคลืน) พายุซดั ฝั) งเสมอ
ส่วนที) 3 การเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับภัย
1. ท่านหรื อครอบครัวของท่านได้ ทําการจัดเตรี ยมสิง) จําเป็ นในการอพยพหรื อไม่
เตรี ยมสิง) จําเป็ นต่างๆ
ยังไม่ได้ เตรี ยมสิง) จําเป็ น
2. ท่านหรื อครอบครัวของท่านได้ ทําการวางแผนการอพยพหรื อไม่
ทําการวางแผน
ยังไม่ได้ ทําการวางแผน
3. ท่านจะอพยพหรื อไม่หากเกิดภัยคลืน) พายุซดั ฝั) ง
จะทําการอพยพทันทีเมื)อทราบประกาศ
จะทําการอพยพเมื)อเกิดภัยรุนแรง
ไม่อพยพ (โปรดข้ ามไปตอบข้ อ 7.)
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4. หากท่านต้ องทําการอพยพ พื .นที)ที)ใดที)ทา่ นจะไป
พื .นที)ใกล้ ที)อยูอ่ าศัยของท่าน โปรดระบุชื)อสถานที_) __________________________________
พื .นที)ในจังหวัดสมุทรปราการ โปรดระบุสถานที_) ___________________________________
นอกพื .นที)จงั หวัดสมุทรปราการ โปรดระบุเป็ นจังหวัดหรื ออําเภอ________________________
5. ท่านจะเดินทางไปพื .นที)อพยพที)ทา่ นได้ วางแผนด้ วยวิธีการใด
การเดินเท้ า
ยานพาหนะที)ทา่ นมี
รถเมล์สาธารณะ
รถรับจ้ างสาธารณะ
วิธีการอื)นๆ โปรดระบุ_____________________
6. สาเหตุที)ทา่ นเลือกที)จะอพยพไปยังพื .นที)ที)ทา่ นเลือก (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
เป็ นพื .นที)ที)เข้ าถึงสะดวกรวดเร็วและง่าย
เป็ นพื .นที)โล่ง กว้ าง หรื อเป็ นลานโล่ง สามารถรองรับคนได้ มาก
เป็ นพื .นที)ที)ไม่เสีย) งต่อภัยอื)นๆ ที)อาจเกิดขึ .นตามมา
เป็ นที)ที)มีความสะดวกสบาย มีสงิ) อํานวยความสะดวก
เป็ นที)ที)คนทัว) ไปรู้จกั มักคุ้น หรื อมีความคุ้นเคย
เป็ นพื .นที)ที)มีสามารถใช้ เป็ นพื .นทีอ) พยพได้ หากเกิดภัยทีก) ินระยะเวลานาน
เป็ นพื 7นที=ที=ใกล้ กบั แหล่งให้ บริ การอื=นๆ เช่น สถานพยาบาล สถานีตํารวจ รวมไปถึงสิง= จําเป็ นพื 7นฐาน
เช่น อาหาร
ยารักษาโรค
เหตุผลอื)นๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
7. (เฉพาะผู้ที)ตอบว่า “ไม่อพยพ” ในข้ อ 3) สาเหตุที)ทา่ นไม่ต้องการอพยพออกนอกพื .นที) (สามารถเลือกตอบได้
มากกว่า 1ข้ อ)
ท่านคิดว่าภัยที=อาจเกิดขึ 7นนันอาจจะไม่
7
รุนแรงจนถึงขันที
7 =จะต้ องอพยพ
ท่านคิดว่าการปรับตัวให้ เข้ ากับพื 7นที=อพยพชัว= คราวนันเป็
7 นไปได้ ยากหรื อลําบาก
ท่านคิดว่าการอพยพนันทํ
7 าได้ อย่างยากลําบาก
ท่านไม่อยากจากที=อยูอ่ าศัยของท่าน
ท่านคิดว่าพื 7นที=ที=ทา่ นอาศัยอยูส่ ามารถป้องกันภัยให้ ทา่ นได้
ท่านไม่ทราบว่าจะอพยพไปสูท่ ี=หลบภัยที=ใด
ท่านมีเหตุผลอื=น โปรด
ระบุ__________________________________________
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8. โปรดให้ ระดับความสําคัญในแต่ละปั จจัยต่อไปนี .ตามความคิดเห็นของท่าน
ลักษณะปั จจัย
ระดับความสําคัญของปั จจัย
น้ อยที)สดุ
น้ อย ปานกลาง มาก

มาก
ที)สดุ

เป็ นพื .นที)ที)เข้ าถึงสะดวกรวดเร็วและง่าย
เป็ นพื .นที)โล่ง กว้ าง หรื อเป็ นลานโล่ง สามารถรองรับ
คนได้ มาก
เป็ นพื .นที)ที)ไม่เสีย) งต่อภัยอื)นๆ ที)อาจเกิดขึ .นตามมา
เป็ นที)ที)มีความสะดวกสบาย มีสงิ) อํานวยความสะดวก
เป็ นที)ที)คนทัว) ไปรู้จกั มักคุ้น หรื อมีความคุ้นเคย
เป็ นพื .นที)ที)มีสามารถใช้ เป็ นพื .นทีอ) พยพได้ หากเกิดภัย
ที)กินระยะเวลานาน
เป็ นพื 7นที=ที=ใกล้ กบั แหล่งให้ บริ การอื=นๆ
เช่น สถานพยาบาล สถานีตํารวจ รวมไปถึงสิง= จําเป็ น
พื 7นฐาน เช่น อาหาร ยารักษาโรค
ลักษณะอื=นๆ (ถ้ ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

193
ส่วนที) 4 ความคาดหวังของท่านที)มีตอ่ หน่วยงานทีเ) กี)ยวข้ องในด้ านการจัดการภัย
ลักษณะของความคาดหวัง
ระดับความสําคัญ
น้ อยที)สดุ
น้ อย ปานกลาง มาก มากที)สดุ
ท่านคาดหวังให้ หน่วยงานที)เกี)ยวข้ องมีการซักซ้ อมการ
หลบภัยในกรณีที)เกิดคลืน) พายุซดั ฝั) ง
ท่านคาดหวังให้ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที)
เกี)ยวข้ องมีการเตรี ยมปั จจัยพื .นฐาน ได้ แก่ อาหาร ยา
รักษาโรค เพื)อให้ บริ การแก่ผ้ อู พยพเมื)อเกิดภัย
ท่านคาดหวังให้ มกี ารแสดงเส้ นทางอพยพ รวมถึงพื .นที)
ปลอดภัยในเขตชุมชน เพื)อให้ ผ้ ทู อี) ยูอ่ าศัยสามารถ
วางแผนเพื)อเอาตัวรอดเมื)อเกิดภัยได้
ท่านคาดหวังให้ หน่วยงานที)เกี)ยวข้ องมาให้ ความรู้
ความเข้ าใจ ในการจัดการตนเองในกรณีที)เกิดภัย
ท่านคาดหวังให้ ความช่วยเหลือของหน่วยงานที)
เกี)ยวข้ องให้ ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ความคาดหวังในด้ านอื=นๆ (ถ้ ามี)
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..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................
ส่วนที= 5 ข้ อเสนอแนะอื=นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………
ขอขอบคุณที)กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามในครัง. นี .

