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บทที 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาในครัง นี เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) มุ่งเน้ นในการลงพื นที
สํ ารวจและการเก็ บรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ ที เกิ ดขึน ในช่วงเวลาและพื น ที ศึกษาที ได้ กําหนดไว้ ใ น
งานวิจยั เพือศึกษาเหตุการณ์และข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึ น นําผลทีได้ มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการ
วิจัยครั ง นี ไ ด้ ทําการเก็ บรวบรวมข้ อมูลทัง เชิ งปริ ม าณ (quantitative data) และเชิงคุณภาพ
(qualitative data)
3.1 ขันตอนการศึ

กษา
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ศึกษาปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนา
ทีดนิ ในพื นทีอําเภอเมืองสงขลา

วิเคราะห์การเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพควบคู่
กับรูปแบบการพัฒนาทีดนิ
ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2550

วิเคราะห์การเปลียนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม ทีเกิดขึ นในอําเภอ
เมืองสงขลา และจังหวัดสงขลา
ในช่วงปี พ.ศ. 2536-2550

เปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงด้ าน
กายภาพกับด้ านเศรษฐกิจ
และสังคม พร้ อมทังเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาอําเภอเมืองสงขลา
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3.2 ตัวแปรในงานวิจยั
1) ปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดิน ได้ แก่ ทีตงและลั
ั
กษณะทางกายภาพ โครงสร้ าง
พื นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ และนโยบาย
2) รู ปแบบการพัฒนาทีดิน ได้ แก่ การใช้ ประโยชน์ทีดินในช่วง พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2538
และ พ.ศ. 2550
3) การเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) รายได้
และรายจ่ าย มูลค่าการนํ าเข้ าและส่งออกผ่านด่านศุลกากร ค่าความชํ านาญพิ เศษ (Location
Quotient) และการวิ เ คราะห์ ส่ว นแบ่ง และส่ว นโอน ด้ ว ยเทคนิ ค shift and share analysis
4) การเปลียนแปลงทางด้ านสังคม ได้ แก่ จํานวนประชากร ความหนาแน่นประชากร
จํานวนครัวเรื อน จํานวนการเกิด การตาย การย้ ายถิน โครงสร้ างอายุ สถานการณ์ด้านการศึกษา
สถานการณ์ด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภค สถานภาพการทํางาน สถานการณ์ด้านความมัน คง
ในชีวิตและทรัพย์สิน และสถานการณ์ด้านการท่องเทียว
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ข้ อมูลปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดิน เป็ นทังข้
 อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก หอสมุด เอกสารทางวิชาการ อินเตอร์ เน็ต โดยมีทีมาของแหล่งข้ อมูลจาก
ฐานข้ อมูลอําเภอเมืองสงขลาและจังหวัดสงขลา กรมการปกครอง ผังเมืองจังหวัดสงขลา ธนารักษ์
จังหวัดสงขลา สํานักงานสถิติจงั หวัดสงขลา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
2) ข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ทีดิน เป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็ นแผนทีการใช้ ประโยชน์
ทีดิน จากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 3 ช่วงปี คือ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536 และพ.ศ. 2550
และภาพถ่ ายจากดาวเที ยม ภาพถ่ ายสภาพพื น ที ปั จ จุบัน รวมทัง การสัม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ าที ใ น
หน่วยงานราชการ โดยมี ทีม าของแหล่ง ข้ อมูลจาก กรมพัฒ นาที ดิน ภาพถ่ ายดาวเที ยมจาก
www.wikimapia.org และ www.glcf.com และการลงพื นทีสมั ภาษณ์ และสํารวจด้ วยตนเอง
3) ข้ อมูลการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม เป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณ เก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจาก ห้ องสมุดข้ อมูลสถิติจงั หวัดสงขลา อินเตอร์ เน็ต โดยมีทีมาของแหล่งข้ อมูลจาก
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สํานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา กรมการปกครอง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
3.4 เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (arcview GIS)
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที เกี ยวข้ อง ได้ แก่ แนวคิดด้ านปั จจัยที ทําให้ เกิ ดการ
พัฒนาทีดิน ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้ ประโยชน์ทีดินและการพัฒนาทีดิน การจําแนกรู ปแบบ
การพัฒ นาที ดิน และดัช นี ชี ว ัดการเปลี ยนแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คม รวมทัง ทบทวน
งานวิจยั ทีเกียวข้ องของทังในประเทศและต่

างประเทศ
2) นําข้ อมูลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลพื นฐานของอําเภอเมืองสงขลา มาจําแนกตาม
แนวคิดด้ านปั จ จัยที ทํ าให้ เ กิ ดการพัฒนาที ดิน และสรุ ปบทบาทของพื น ที อําเภอเมื องสงขลาที
กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาทีดนิ ในพื นที
3) เปรี ยบเทียบข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ ทีดิน ในปี พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2538 และ
พ.ศ. 2550 ของอําเภอเมืองสงขลา อธิบายถึงการเปลียนแปลงรู ปแบบการพัฒนาทีดินโดยจําแนก
ตามรู ปแบบการใช้ ป ระโยชน์ ที ดิน ได้ แ ก่ ที อ ยู่อ าศัยอุตสาหกรรม พาณิ ช ยกรรม และสถานที
พักผ่อนหย่อนใจ ประกอบภาพแผนทีการใช้ ประโยชน์ทีดินในแต่ละปี สรุ ปภาพรวมของการพัฒนา
ทีดินทีเกิดขึ น พร้ อมทังนํ
 าข้ อมูลได้ จากการสัมภาษณ์และลงพื นทีสํารวจด้ วยตนเอง วิเคราะห์ถึง
สาเหตุและผลของปั ญหาทีเกิดขึ นจากการพัฒนาทีดนิ
4) นําข้ อมูลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม ของอําเภอเมือง
สงขลาและจังหวัดสงขลา อธิ บายถึงการเปลี ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม โดยอธิ บาย
ประกอบตาราง แผนภูมิ และกราฟ
5) เปรี ยบเที ยบการเปลี ยนแปลงทางด้ านกายภาพกับการเปลี ยนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม
6) สรุ ปผลการศึกษาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะแนวทางการพัฒนาอําเภอ
เมืองสงขลา รวมทังข้
 อเสนอแนะสําหรับผู้ทีสนใจศึกษางานวิจยั ทางด้ านนี ต่อไป

