บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 แบบแผนการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุ ง
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ ความปลอดภัยจากอัคคีภยั ของอาคารที่อยู่อาศัยรวมสาหรับผู้สงู อายุ
โดยการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้สามารถแบ่งขันตอนการศึ
้
กษาออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาข้ อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับ กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพล
ภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการบังคับใช้ ในปั จจุบนั เพื่อหาองค์ประกอบกายภาพที่เกี่ยวข้ อง
กับความปลอดภัยจากอัคคีภยั ให้ เหมาะสมกับการใช้ งานของผู้สูงอายุ และนาไปทาการวิเคราะห์
ด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบกับการออกแบบทางกายภาพสาหรับผู้สงู อายุ เพื่อสรุปแนวทางการออกแบบ
อาคารพักอาศัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร
สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
ขัน้ ตอนที่ 2 ทาการส ารวจและเก็ บข้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคารพักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ทาการคัดเลือกมา เพื่อตรวจสอบรายการ (check list) ปั ญหา และวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกับแนว
ทางการออกแบบอาคารพักอาศัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุตาม มาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภยั ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
ขันตอนที
้
่ 3 นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นแนวทางการออกแบบ
อาคารพักอาศัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยสาหรับผู้สูงอายุ แล้ วจึงนาไปทาการประเมิน กับ
ผู้สงู อายุจากประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ทาการคัดเลือกมา โดยทาแบบสัมภาษณ์ ผ้ ใู ช้ งานอาคาร
ที่เป็ นผู้สงู อายุ สรุปเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ ความปลอดภัย
จากอัคคีภยั ของอาคารที่อยูอ่ าศัยรวมสาหรับผู้สงู อายุ
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ อาคารที่อยู่อาศัยรวมที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นอาคารสูงที่มีจานวนชัน้ 8-25 ชัน้ โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ทาการศึกษาได้ แก่
1. อาคารที่ อยู่อ าศัย รวม จ านวน 3 โครงการ เพื่ อท าการส ารวจการออกแบบทาง
กายภาพภายในอาคาร โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างคือ
1) มีทาเลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร
2) เป็ นอาคารสูง มีจานวนชัน้ 8-25 ชัน้
3) ต้ องเป็ นอาคารที่มีเจ้ าของโครงการแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
(1) อาคารของภาครัฐบาล ซึง่ ไม่หวังผลกาไร จึงไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้ าง มีการ
ก่อสร้ างก่อนปี ที่บงั คับใช้ กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
(2) อาคารของภาคเอกชน ซึ่งมี การหวัง ผลกาไร จึงมี การออกแบบที่ดี มี การ
ก่อสร้ างก่อนวันที่บงั คับใช้ กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ
หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
(3) อาคารของภาคเอกชน ซึ่งมี การหวัง ผลกาไร จึงมี การออกแบบที่ดี มี การ
ก่อสร้ างหลังจากวันที่บงั คับใช้ กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้
พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
กลุม่ อาคารตัวอย่าง ที่ได้ จากเกณฑ์การคัดเลือก คือ โครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
(อาคารของภาครัฐบาล) โครงการลุมพีนีเรสซิเดนซ์ (อาคารของเอกชน มีการก่อสร้ างก่อนเดือน
กันยายน 2548) และโครงการ Centric Scene 64 (อาคารของเอกชน มี การก่อสร้ างหลัง เดือน
กันยายน 2548)
2. ผู้สูงอายุที่พกั อาศัยในอาคารที่อยู่อาศัยรวมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผู้สูงอายุ
หมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไปทังชายและหญิ
้
ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติผ้ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 ถือว่า
เป็ นผู้สงู อายุ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อทาการ
สัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบทางกายภาพของผู้สงู อายุ
จากการสารวจพื ้นที่และค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในอาคาร
ทัง้ 2 โครงการ โดยข้ อมูลนันเป็
้ นข้ อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ ในส่วนผู้บริ หารอาคาร ซึ่งทางส่วนผู้บริ หาร
โครงการทัง้ 2 โครงการ ไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ทู าการวิจยั ได้ ในการวิจยั นี ้ จึงใช้ วิธีประมาณ
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จานวนผู้สูง อายุที่จะใช้ ในการสัม ภาษณ์ โดยคานวณจากข้ อมูลสถิ ติเกี่ ยวกับจานวนประชากร
(กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, 2552) เปรี ยบเทียบตามเขตที่ตงของโครงการ
ั้
โดยมีเกณฑ์
ที่ใช้ คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างคือ
1) ต้ องเป็ นผู้สงู อายุ ที่พกั อาศัยในอาคารที่อยู่อาศัยรวม จานวน 2 โครงการ ซึ่งเป็ น
อาคารตัวแทนจากอาคารของภาครัฐบาล 1 โครงการ คือโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2 จานวน
10 คน (แขวงดินแดง เขตดินแดง มีประชากรผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 13.79 ดังนันหากประชากรใน
้
โครงการมี 672 คน จะมีประชากรผู้สงู อายุในโครงการประมาณ 93 คน) และอาคารของภาคเอกชน
1 โครงการ คือโครงการลุมพีนีเรสซิเดนซ์ จานวน 10 คน (แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร มีประชากร
ผู้สูงอายุคิดเป็ นร้ อยละ 14.79 ดังนันหากประชากรในโครงการมี
้
148 คน จะมีประชากรผู้สูงอายุ
ในโครงการประมาณ 22 คน) โดยสาเหตุที่เลือกโครงการลุมพีนีเรสซิเดนซ์ เนื่องจากมีอตั ราร้ อยละ
ของจานวนประชากรผู้สงู อายุใกล้ เคียงกับโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
2) ต้ องเป็ นผู้ที่สามารถสื่อสารได้ ร้ ูเรื่ องและเต็มใจให้ สมั ภาษณ์
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีตวั แปรในการศึกษา คือองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อ ความปลอดภัย
จากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ ซึง่ ผู้ดาเนินการวิจยั สามารถแบ่งได้ เป็ น 9 ประเภท ประกอบไปด้ วย
1. เส้ นทางหนีไฟ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรย่อย คือ ความกว้ าง ความสูง ระยะทาง และ
ราวกันตก
2. บันไดหนีไฟ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรย่อย คือ ความกว้ าง ลูกตัง-ลู
้ กนอน ชานพัก
และป้ายสัญลักษณ์
3. บันไดที่ไม่ใช่บนั ไดหนีไฟ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรย่อย คือ ความกว้ าง ลูกตัง-ลู
้ ก
นอน ชานพัก ราวจับ วัสดุผิว และป้ายสัญลักษณ์
4. ประตูหนีไฟ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรย่อย คือ ความกว้ าง ธรณีประตู และอุปกรณ์
เปิ ด-ปิ ดประตู
5. ประตูทางออกอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรย่อย คือ ความกว้ าง และอุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตู
6. ทางหนีไฟทางอากาศ
7. แผนผังอาคาร ซึง่ ประกอบด้ วยตัวแปรย่อย คือ ตาแหน่งติดตัง้ และลักษณะแผนผัง
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8. ป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรย่อย คือ ความสูง และ
ลักษณะป้าย
9. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรย่อย คือ ระบบที่แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่
อยูภ่ ายในห้ องพักทราบ และระบบที่แจ้ งผู้ที่อยูภ่ ายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้ องพัก
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ดาเนินการวิจยั ใช้ เครื่ องมือ 3 กลุม่ ในการเก็บข้ อมูล ได้ แก่
1. แบบสารวจพืน้ ที่จริ ง เพื่อเก็บภาพถ่ายพื ้นที่จริ งจากประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างที่
ศึกษา
2. แบบสารวจ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ ใช้ ตรวจสอบสภาพองค์ประกอบทางกายภาพ
พื ้นที่เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั
3. แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลจากผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่ในโครงการ ซึ่งส่วนประกอบ
ของแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้สงู อายุที่อาศัยอยูใ่ นโครงการ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเรื่ องการรับรู้ องค์ประกอบกายภาพที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย
จากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.5.1 ข้ อมูลทางด้ านกายภาพของอาคาร
ข้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยสาหรับผู้สูงอายุ ใน
อาคารที่อยูอ่ าศัยรวม ซึง่ เก็บข้ อมูลโดยแบบสารวจสภาพอาคารพักอาศัย รวมสาหรับผู้สงู อายุ โดย
แบบสารวจเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ซึง่ มีขนตอนการเก็
ั้
บรวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1. ผู้วิจัยทาการเตรี ยมเครื่ องมือในการสารวจ คือแบบตรวจสอบรายการ ของแต่ละ
อาคาร เพื่อทาการสารวจตามตัวแปร ซึ่งแบ่งเป็ น 9 ประเภท คือ เส้ นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ บันได
ที่ไม่ใช่บนั ไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ประตูทางออกอื่น ๆ ทางหนีไฟทางอากาศ แผนผังอาคาร ป้ายบอก
ชัน้ ป้ายบอกทางหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
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2. ผู้วิจัยทาการลงสารวจพืน้ ที่โครงการที่ทาการศึกษาทัง้ 3 โครงการ คือ โครงการ
แฟลตดินแดง อาคาร ค2 โครงการลุม พีนีเรสซิ เดนซ์ และโครงการ Centric Scene 64 เพื่ อจด
บันทึกแบบตรวจสอบรายการ และถ่ายภาพประกอบ ตามรายการตัวแปร
3. รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจพื ้นที่โครงการที่ทาการศึกษา เพื่อนาไปวิเคราะห์
และสรุปผลการวิจยั
3.5.2 ข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ พนื ้ ที่ท่ เี กี่ยวข้ องกับองค์ ประกอบทางกายภาพของผู้สูงอายุ
ข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบทางกายภาพของผู้สูงอายุ ซึ่ง
เก็บข้ อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ ซึง่ มีขนตอนการเก็
ั้
บรวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1. ผู้วิจยั ทาการเตรี ยมเครื่ องมือ คือแบบสัมภาษณ์ผ้ ูสูงอายุที่อาศัยอยู่ในโครงการที่
ทาการศึกษา ซึ่งแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อมูลทั่วไปของผู้สูง อายุที่อาศัยอยู่ในโครงการ และ
ข้ อมูลเรื่ องการรับรู้องค์ประกอบกายภาพที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ
2. ผู้วิจัยทาการลงพื ้นที่โครงการที่ทาการศึกษา ซึ่งแบ่งตามประเภทของอาคารได้ 2
ประเภท คือ อาคารของภาครัฐบาล (โครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2) และอาคารของภาคเอกชน
(โครงการลุมพีนีเรสซิเดนซ์)
3. ทาการสัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุที่อาศัยอยู่ในโครงการที่ทาการศึกษาทัง้ 2 โครงการ โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการสัมภาษณ์ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งต้ องเป็ นผู้สงู อายุที่มีอายุตงแต่
ั้
60 ปี ขึ ้นไป โดยเลือกตัวอย่างที่ทาการศึกษาอย่างน้ อยโครงการละ 10 ตัวอย่าง
4. รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุที่อาศัยอยู่ในโครงการที่ทาการศึกษา
เพื่อนาไปวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั
3.6 วิธีการวิเคราะห์
เพื่อนาไปสูก่ ารตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี ้ ผู้ทาการวิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั กับกฎกระทรวง กาหนด
สิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 เพื่อสรุป
องค์ประกอบกายภาพที่เกี่ ยวข้ องกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน การ
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วิเคราะห์ด้วยวิธีเปรี ย บเทียบกับการออกแบบทางกายภาพ เพื่อสรุปแนวทางการออกแบบอาคาร
พักอาศัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ
2. แบบสารวจและเก็บข้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย
จากอัค คีภัยของอาคารพัก อาศัยส าหรั บ ผู้สูง อายุ จากกลุ่ม ตัวอย่า งที่ ท าการคัด เลื อ กมา เพื่ อ
ตรวจสอบรายการ โดยใช้ วิธีวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับแนวทางการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยรวม
เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สูงอายุ ตามตัวแปรองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อความ
ปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ
3. นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นแนวทางการออกแบบอาคารพัก
อาศัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยสาหรับผู้สูงอายุ แล้ วจึงนาไปทาการประเมิน กับพฤติกรรม
การใช้ พื น้ ที่ ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ องค์ประกอบทางกายภาพของผู้สูง อายุ จากกลุ่ม ตัว อย่างที่ ทาการ
คัดเลือกมา โดยทาแบบสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ งานอาคารที่เป็ นผู้สงู อายุ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัว
แปรองค์ ประกอบทางกายภาพเพื่ อความปลอดภัยจากอัคคีภัย ส าหรั บ ผู้สูง อายุ และสรุ ปเพื่ อ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั ของอาคารที่
อยูอ่ าศัยรวมสาหรับผู้สงู อายุ
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ภาพที่ 3.1
ขันตอนและวิ
้
ธีในการดาเนินการวิจยั
ศึกษาข้ อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั

กฎกระทรวง กาหนดสิง่ อานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้
พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ

การออกแบบสภาพแวดล้ อมและสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับ
ทุกคน (Universal Design Code of Practice)

สารวจและเก็บข้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพ
ที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยจากอัคคีภยั
ของอาคารที่อยูอ่ าศัยรวม
ด้ วยวิธีตรวจสอบรายการ (Check list) ปั ญหา

แนวทางการออกแบบอาคารที่อยูอ่ าศัยรวมเพื่อความ
ปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ (เบื ้องต้ น)

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ

แนวทางการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยรวมเพื่อ
ความปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ
ประเมินความเหมาะสมโดยผู้พกั อาศัยทีเ่ ป็ นผู้สงู อายุ
ด้ วยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์

แนวทางการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั
ของอาคารที่อยู่อาศัยรวมสาหรับผู้สงู อายุ

