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2.1 แผนการสุ่มตัวอย่าง 

การสํารวจด้วยตัวอย่างครั้งนี้ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ  Stratified two – Stage Sampling  โดยกําหนดให้
เขตแจงนับ (EA) เป็นหน่วยตัวอย่างข้ันท่ีหนึ่ง   ครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่างข้ันท่ีสอง 

1) การจัดสตราตัม 

 กําหนดให้กรุงเทพมหานคร  และจังหวัด 60 จังหวัด  เป็นสตราตัม  รวมท้ังสิ้น 61 สตราตัม  โดยในแต่ละ
สตราตัมได้แบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อยตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
คือ  ในเขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล 

2) กรอบตัวอย่าง 

 กรอบตัวอย่างสําหรับการเลือกหน่วยตัวอย่าง   ได้นําบัญชีรายชื่อ EA จากโครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ.2553  เฉพาะ EA ท่ีเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยน้ําท่วมในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554  
มาใช้เป็นกรอบในการเลือก EA ตัวอย่าง     

3) ขนาดตัวอย่าง 

 คํานวณขนาดตัวอย่าง (จํานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง) ในแต่ละสตราตัมอย่างอิสระต่อกัน โดยใช้สูตร
การคํานวณขนาดตัวอย่างสําหรับการประมาณค่าสัดส่วน 
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    โดยท่ี   N  คือ  จํานวนครัวเรือนส่วนบุคคลท้ังสิ้น 

  k   คือ  ค่าคงท่ีท่ีระดับความเชื่อม่ัน 1 - α (กําหนดให้ความเชื่อม่ัน 95% k = 1.96) 

 P   คือ  สัดส่วนของประชากรท่ีสนใจศึกษา 

  Q   คือ  1- P  

                           E ′  คือ ร้อยละของขนาดของความผิดพลาดท่ียอมรับได้ 

  ซ่ึงได้จํานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างท่ัวประเทศท้ังสิ้น 36,910 ครัวเรือน  กระจายไปตามภาค
และเขตการปกครอง  ดังนี้ 

ภาค 
รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

EA ครัวเรือน EA ครัวเรือน EA ครัวเรือน 

1. กรุงเทพมหานคร 60 900 60 900 - - 

2. กลาง (18 จังหวัด) 718 10,808 174 2,611 544 8,197 

3. เหนือ (16 จังหวัด) 624 9,600 117 1,815 507 7,785 

4. ต.อ.น. (17 จังหวัด) 671 10,202 133 2,088 538 8,114 

5. ใต้ (9 จังหวัด) 360 5,400 35 525 325 4,875 

รวมท่ัวประเทศ 2,433 36,910 519 7,939 1,914 28,971 
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2.2 วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่าง 

1) หน่วยตัวอย่างข้ันท่ีหนึ่ง   กําหนดให้ EA เป็นหน่วยตัวอย่างข้ันท่ีหนึ่ง  โดยในแต่ละสตราตัมย่อย หรือ

แต่ละเขตการปกครองของแต่ละจังหวัด  ได้ทําการเลือก EA ตัวอย่างอย่างอิสระต่อกัน  ด้วยวิธีการสุ่มแบบมี

ระบบ  

2)  หน่วยตัวอย่างข้ันท่ีสอง   ในแต่ละ EA ตัวอย่าง   ได้ทําการเลือกครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างอย่าง

อิสระต่อกัน  ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีส่งเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ไปทําการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน

ตัวอย่างเก่ียวกับรายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือนสมาชิก หากไม่พบหัวหน้าครัวเรือนให้สัมภาษณ์สมาชิกใน

ครัวเรือนคนอ่ืนท่ีสามารถให้ข้อมูลได้  โดยดําเนินการระหว่างวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2555   

2.4 การสร้างแบบสอบถาม 

 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสํารวจครั้งนี้  ได้มีกรอบแนวคิดในการจัดสร้าง

แบบสอบถาม ดังนี้ 

2.3.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง และการศึกษา
เอกสารต่างๆ   

2.3.2 การสร้างแนวประเด็นคําถาม โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กับ สํานักงาน
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (Thailand International Health Policy Program : IHPP) และภาคี 
(Unicef  World Health Organization สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน) เพ่ือ
กําหนดขอบข่าย จัดหมวดหมู่ ความสอดคล้องเหมาะสม และพิจารณาความครอบคลุม ของแนวประเด็นคําถาม 

2.3.3 การสร้างข้อถาม ได้มีการกําหนดไว้ 5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของครัวเรือน ได้แก่ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท้ังสิ้น และมีการแจกแจง
รายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือนแต่ละคนในเรื่องความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน เพศ อายุ สัญชาติระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพการทํางานก่อนและหลังน้ําท่วม รายได้ของครัวเรือนท้ังก่อนและหลังน้ําท่วม 
ลักษณะของสมาชิกในครัวเรือนท่ีต้องการการดูแล การว่ายน้ําของสมาชิกในครัวเรือน การอพยพ การบาดเจ็บ 
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ําท่วม 

ตอนท่ี 2  ลักษณะของท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ ประเภทบ้าน/ท่ีอยู่อาศัย ลักษณะของบ้าน/ท่ีอยู่อาศัย 
สถานภาพการครอบครอง ประเภทส้วมท่ีใช้ และระบบตัดไฟฟ้าซ็อต/ดูด 

ตอนท่ี 3  การเตรียมการ ได้แก่ ประสบการณ์เก่ียวกับน้ําท่วม การแจ้งเตือนในเรื่องต่าง ๆ ท้ังก่อน
น้ําท่วม  ระหว่างน้ําท่วม  และหลังน้ําท่วม การเตรียมตัวรับมือกับน้ําท่วม การสํารวจอาหารและสิ่งจําเป็น และ
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ 
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ตอนท่ี 4  ผลกระทบด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในช่วงน้ําท่วม ได้แก่ การใช้บริการทาง
การแพทย์ การขาดแคลนอาหารใน 1 สัปดาห์ การรับประทานอาหารประเภทต่างๆ สุขอนามัยของน้ําด่ืม น้ําใช้ 
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การดูแลสุขอนามัย และ การติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน  

ตอนท่ี 5  สถานการณ์น้ําท่วม การช่วยเหลือ เยียวยา และฟ้ืนฟู ได้แก่ ภาวะน้ําท่วมภายใน-
ภายนอกบ้าน ปัญหาในการเดินทาง ความเสียหายของทรัพย์สินท่ีได้รับ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การได้รับการ
ช่วยเหลือ/เยียวยา   

2.5 การประมวลผล 

 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลแล้ว
นําข้อมูลไปประมวลผลเป็นรูปตาราง 

2.6 การประมาณค่าสถิติ 

 การคํานวณค่าประมาณร้อยละของประชากรท่ีต้องการศึกษาได้คํานวณโดยวิธีการถ่วงน้ําหนัก                
ท่ีถูกปรับด้วยอัตราการไม่ตอบแบบสอบถาม   โดยการคํานวณค่าประมาณร้อยละในครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ  




