
 
 

บทที่ 3 
วิธีวิจัย 

 
 ในการวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือมุงหาขอมูลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสัมพันธ
กับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีการดําเนินงานตามลําดับข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
 3.1 การออกแบบวิธีการศึกษา 
 3.2 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
3.1 การออกแบบวิธีการศึกษา 
 การออกแบบวิธีการศึกษาไดพิจารณาจากวัตถุประสงคของงานวิจัยเปนหลัก ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาและออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 ในการศึกษาไดสรางคําถามวิจัย คือ 
 1) สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมควรเปนอยางไร 
 2) การออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะใหเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหมควรเปนอยางไร  
 
 การออกแบบวิธีการศึกษามาจากการตั้งคําถามการวิจัย และคนหาวิธีการหาคําตอบตาม
จุดประสงค  โดยคําถามวิจัยขอท่ี 1 จะศึกษาจากการเก็บขอมูลตางๆ ไดแก 1) ขอมูลการสํารวจพ้ืนท่ี
สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 2) ขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงการเก็บขอมูลดังกลาว
ท้ังหมดจะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 2 เพื่อหาแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ี
สาธารณะใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม อธิบายการออกแบบวิธีการศึกษาดังภาพ 3-1 
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ภาพ 3-1 แผนภาพวิธีดําเนินการวิจยั 



58 
 

3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
 คําถามการวิจัยขอท่ี 1 คือสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหมควรเปนอยางไร การศึกษาคร้ังนี้แบงเปน 2 สวนไดแก 1) การสํารวจพ้ืนท่ี
สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 2) การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 3.2.1) การเก็บขอมูลจากการสํารวจพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 พื้นท่ีสาธารณะในการศึกษานี้ คือ พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมท่ีมีผูสูงอายุ
ไปใชบริการออกกําลังกาย ไดแก พื้นท่ีสาธารณะในแขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค และ
แขวงกาวิละ ซ่ึงพื้นท่ีสาธารณะเหลานี้ไดจากการศึกษาขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ศึกษาพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมจากขอมูลของเทศบาลนครเชียงใหม 
 2) ศึกษาขอมูลการออกกําลังกายของผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุควรออกกําลังกายดวยการเดิน 
รําไทจี๋ช่ีกง ดังนั้นผูวิจัยจึงสอบถามจากผูสูงอายุท่ีไปออกกําลังกายดวยการรําไทจี๋ช่ีกง พบวา คุณ
นภา ปตตะพงษ เปนประธานชมรมไทจี๋ช่ีกงจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือ ไดใหขอมูลพื้นท่ี
สาธารณะอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมท่ีมีผูสูงอายุไปออกกําลังกาย นอกจากนี้ยังมีกลุมชมรม
ไทจี๋ช่ีกงอ่ืนๆ ซ่ึงเปนตัวแทนกลุมและเปนอาจารยผูฝกสอนใหขอมูลดังกลาว ไดแก รศ.ดร.อําไพ 
ปนทอง (กลุมไทจี๋ช่ีกง บริเวณสวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชวงเวลาเย็น) 
และคุณ ศรีนวล โกฏิวิเชียร (กลุมไทจี๋ช่ีกง สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม) ซ่ึงขอบเขตพื้นท่ี
สาธารณะในการสํารวจแสดงดังภาพท่ี 3.2 โดยมีเง่ือนไขในการสํารวจพื้นท่ีสาธารณะ ดังนี้ 

- พื้นที่สาธารณะท่ีสํารวจตองมีผูสูงอายุมาออกกําลังกายอยูเปนประจํา  
- พื้นที่สาธารณะท่ีไมเสียคาใชจายสําหรับการใชบริการสถานท่ี  

 การสํารวจพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประกอบดวยขอมูลจากการสํารวจ 
ไดแก 1) ช่ือ ตําแหนงท่ีตั้งและบริบทลอมรอบพื้นท่ีสาธารณะ 2) ขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุ ไดแก 
ชวงเวลาท่ีออกกําลังกาย จํานวนผูสูงอายุและประเภทการออกกําลังกาย 3) ขอมูลส่ิงอํานวยความ
สะดวกและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ ไดแก ภายในอาคาร เชน ทางลาด และหองน้ํา ภายนอกอาคาร
หรือพื้นท่ีโลงวาง เชน จํานวนทางเขา – ออก สนามออกกําลังกาย ทางเดินเทา ท่ีจอดรถ ส่ิงอํานวย
ความสะดวกสาธารณะและอุปกรณออกกําลังกาย 4) การจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการออกกําลังกาย 
ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพและการจัดส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีสาธารณะ การสํารวจจะใชแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และกําหนดเกณฑการใหคะแนนเพื่อคัดเลือกพื้นท่ีสาธารณะท่ีมี
ความใกลเคียงกับทฤษฎีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตและการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 
รวมท้ังจํานวนผูสูงอายุและสถานท่ีตั้ง 
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 3.2.2) การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 1) การกําหนดกลุมตัวอยาง 2) วิธีการเก็บ
ขอมูลและการออกแบบโครงสรางแบบสอบถาม 3) การวิเคราะหแบบสอบถาม  
 
 3.2.2.1) การกําหนดกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาน้ีคือผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองได
และออกกําลังกายในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหม กลุมตัวอยางในการศึกษามีการ
กําหนดกลุมตัวอยางและการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง คือ ขอมูลเทศบาลนครเชียงใหม กันยายน ป 
2553 พบวามีผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 5,063 คน และจากขอมูลสรุปผลการ
สํารวจการออกกําลังกายในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม พบวามีจํานวนผูสูงอายุท่ีออกกําลังกาย
ประมาณ 480 คน โดยวิธีการหากลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) สามารถคํานวณจํานวน
ผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตัวอยางได ดังน้ี 

)(1 2eN

N
n


  

เม่ือ  n   แทนจํานวนตัวอยางท่ีใชเปนตัวแทนประชากร 
N   แทนจํานวนประชากรทั้งหมด (รายป) 
e  แทนความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการสุมตัวอยาง  (ในท่ีนี้

กําหนดใหความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเทากับ 0.05) 

แทนคาในสูตร 
)05.0(4801

480
2

n  

  1818.218n  
ดังนั้นจากการคํานวณจํานวนตัวอยาง )(n  ท่ีใชในการศึกษาเทากับ 220 ตัวอยาง 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบคํานึงถึงความนาจะเปนแบบแบงออกเปน
ช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยแตละแขวงเก็บขอมูลตามสัดสวนท่ีเทากัน ท้ังนี้เพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับขอมูลจากตัวอยางท่ีสามารถเปนตัวแทนของ
ประชากรไดสมบูรณยิ่งข้ึน การสุมตัวอยางผูสูงอายุในแตละแขวงจึงทําการสุมตัวอยางตามพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีผูสูงอายุออกกําลังกายในแตละแขวง แลวทําการสอบถามขอมูล โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม แบงเปน 4 แขวง ไดแก แขวงศรีวิชัย 
จํานวน 55 คน แขวงเม็งราย จํานวน 55 คน แขวงนครพิงค จํานวน 55 คนและแขวงกาวิละ จํานวน 
55 คน ท้ังนี้ในการศึกษาจะไมแยกเพศ ฐานะทางสังคม หรือฐานะทางเศรษฐกิจ เพ่ือหลีกเล่ียงการ
เลือกปฏิบัติ  
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 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางอยูในหัวขอประชากรและกลุมตัวอยาง ซ่ึงสามารถคํานวณกลุม
ตัวอยางไดท้ังหมด 220 ตัวอยาง การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจะทําการทดสอบแบบสอบถาม 
(Pre – test) โดยการนําแบบสอบถามเบ้ืองตนไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาทําการ
วิเคราะหวากลุมตัวอยางมีความเขาใจ และสามารถตอบแบบสอบถามน้ีไดหรือไม จากน้ันจึงพัฒนา
แบบสอบถามเบ้ืองตนให เปนแบบสอบถามหลัก  ตัวอยางเอกสารในการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามอยูในภาคผนวก 
 
 3.2.2.2) วิธีการเก็บขอมูลและการออกแบบโครงสรางแบบสอบถาม 
 ในสวนนี้ประกอบดวย 1) วิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 2) การออกแบบโครงสราง
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  1) วิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
 วิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 1.1) การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 1.2) 
การทดสอบแบบสอบถาม (Pre – test) 1.3) การแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถาม 
 1.1) วิธีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
 สุมตัวแทนกลุมตัวอยางจากพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีไดไปสํารวจและทําการสัมภาษณจากกลุมตัว
แทนท่ีอยูในพื้นท่ีสาธารณะท่ีไดสุมไวจากขอมูลการสํารวจพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง การสัมภาษณมีข้ันตอนดังนี้ 1.1.1) การเตรียมตัว
กอนการสัมภาษณ 1.1.2) การสัมภาษณ และ 1.1.3) หลังการสัมภาษณ เพื่อนําไปสรางเปนคําถามใน
แบบสอบถามตอไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.1.1) การเตรียมตัวกอนการสัมภาษณ ทําการทดสอบคําถามสัมภาษณโดยการเก็บขอมูล
จากการสังเกตอยางมีสวนรวมและสัมภาษณครูฝกหรือหัวหนากลุมตัวอยางในพื้นท่ีสาธารณะมา
เปนเกณฑในการพัฒนาคําถามสัมภาษณใหดีข้ึนและทําใหผูตอบมีความเขาใจท่ีถูกตอง โดยขอมูล
การสัมภาษณ มีรายละเอียดดังนี้ ขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุ การออกกําลังกายของผูสูงอายุ การเดินทาง 
ส่ิงอํานวยความสะดวกและปลอดภัย และอุปกรณออกกําลังกาย การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
ออกกําลังกายและขอเสนอแนะ 
 1.1.2) การสัมภาษณ การเก็บขอมูลจะแบงเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงเชา ตั้งแตเวลา 04.30 – 
8.00 น. และชวงเย็นต้ังแตเวลา 15.30 – 19.00 น. ทุกวัน เม่ือพบเปาหมายแลวผูวิจัยจะแจง
วัตถุประสงคของการสัมภาษณในครั้งนี้ใหทราบเพ่ือใหผูตอบไดมีเตรียมตัว การสัมภาษณจะเร่ิมข้ึน
เม่ือผูตอบพรอม คําถามจะถูกถามทีละขอเรียงตามลําดับและบันทึกเปนคําสําคัญ (Keywords) แทน
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การจดทุกคําพูด หากผูตอบมีความสงสัยในขอใดผูวิจัยจะอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจนและกรณีท่ีผูตอบ
ไมทราบจะบันทึกวา ไมมีขอมูล และถามในขอถัดไป สวนกรณีท่ีผูตอบไมสะดวกในการให
สัมภาษณในขณะนั้น ผูวิจัยจะทําการนัดหมายเวลาใหมท่ีเหมาะสม  
 1.1.3) หลังการสัมภาษณ จะนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหแตละขอ สรุปเปนใจความท่ี
กระชับลงในตารางเพ่ือใชเปรียบเทียบขอมูลของแตละพ้ืนท่ีสาธารณะ ตัวอยางเอกสารในการเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณอยูในภาคผนวก 
 
 1.2) การทดสอบแบบสอบถาม (Pre – test) 
 การทดสอบแบบสอบถาม มีวิธีการคลายกับการสัมภาษณขางตนคือนําเอาแบบสอบถามท่ี
ไดไปมาพัฒนา ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้พบวาผูสูงอายุมีปญหาดานสายตา ดังนั้นผูวิจัยจึงตองทําการเก็บ
แบบสอบถามดวยวิธีการสัมภาษณและกรอกขอมูลใหหรือเรียกวาแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ โดย
ขอมูลในแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือสวนท่ี1 เกี่ยวของกับขอมูลพ้ืนฐานของผูสูงอายุ เชน 
ชวงอายุ สุขภาพ การเดินทางมาออกกําลังกาย เปนตน สวนท่ี 2 เกี่ยวของกับการออกกําลังกายและ
กิจกรรมของผูสูงอายุ สวนท่ี 3 เกี่ยวของกับส่ิงอํานวยความสะดวกและขอเสนอแนะ ซ่ึงจะนําไป
สรางแบบสอบถามใหผูสูงอายุไดทดลองตอบคําถามและหาขอบกพรองของคําถาม ซ่ึงอาจกํากวม
หรือถามแลวผูสูงอายุไมเขาใจ นําขอบกพรองไปแกไขแลวจึงนํากลับมาถามใหมอีกคร้ัง แลวสรุป
ทําแบบสอบถาม 
 
 1.3) การแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถาม 
 ใชชวงเวลาเดียวกับท่ีไปสัมภาษณ และทําหนังสือขอความรวมมือจากคณะสถาปตยกรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อแจงใหทราบและขอความชวยเหลือโดยขอช่ือ ท่ีอยูและเบอรโทรติดตอ
กลับ เพ่ือนัดวันท่ีสะดวกจากผูฝกสอนการออกกําลังกายของผูสูงอายุในแตละแหง แลวเม่ือถึงเวลา
นัดจึงนําหนังสือท่ีเตรียมไวไปขอความรวมมือรวมท้ังแนะนําตัวอีกคร้ัง โดยการเก็บขอมูล
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางคือผูสูงอายุท่ีไปออกกําลังกายในพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม แบงเปน 4 แขวง ไดแก แขวงศรีวิชัย จํานวน 55 คน แขวงเม็งราย จํานวน 55 คน แขวง
นครพิงค จํานวน 55 คนและแขวงกาวิละ จํานวน 55 คน 
 ท้ังนี้ในการศึกษาจะไมแยกเพศ ฐานะทางสังคม หรือฐานะทางเศรษฐกิจ เพื่อหลีกเล่ียงการ
เลือกปฏิบัติ หลังจากแจกขอมูลอาจมีผูสูงอายุบางทานท่ีไมสะดวกตอบคําถามในขณะนั้นผูวิจัยจะ
แจกแบบสอบถามเพ่ือใหผูสูงอายุไดกลับไปตอบ โดยนัดวันและเวลาท่ีสะดวกจากผูฝกสอนหรือ
หัวหนากลุม ซ่ึงจะขอความกรุณาทานใหชวยเก็บรวบรวมแบบสอบถามไวและมารับคืนในภายหลัง  
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 2) การออกแบบโครงสรางแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามแบงออกเปน 2 แบบคือ  
 1) แบบสอบถามปลายเปด (Open – ended) ซ่ึงเปดโอกาสใหผูตอบสามารถตอบคําถามได
อยางอิสระ  
 2) แบบสอบถามปลายปด (Close – ended) ซ่ึงไดกําหนดคําตอบใหผูตอบ ไดเลือกตอบ  
 แบบสอบถามใชการวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนาตามส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยใชโปรแกรม SPSS 
(Statistical Package for The Social Science) สําหรับขอมูลแบบสอบถาม และใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) สําหรับขอมูลเชิงความคิดเห็น โดยแบงขอมูลแบบสอบถามเปน 3 สวน
คือ  
 สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ จะใชระดับการวัดแบบนามมาตรา 
(Nominal) ไดแก เพศ ชวงอายุ ท่ีอยู อาศัยอยูกับใคร   
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุ จะใชระดับการวัดแบบนามมาตรา 
(Nominal) ไดแก จํานวนวันท่ีออกกําลังกายตอสัปดาห ชวงเวลาท่ีออกกําลังกาย วันและเหตุผลท่ีไม
ออกกําลังกาย การเดินทางมายังสถานท่ีออกกําลังกาย ประเภทการออกกําลังกาย กิจกรรมอื่นๆ ใน
สวนคําถามนี้มีคําถามปลายเปดจะใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยของผูสูงอายุ 
โดยลักษณะขอคําถามเปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ จํานวน 9 ขอ ใน
สวนคําถามนี้ความตองการส่ิงอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในพื้นท่ีออกกําลังกายของผูสูงอายุ  
 
 3.2.2.3) การวิเคราะหแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอคําถามมีลักษณะมาตราสวนประมาณคาแบบตัวเลข (Numeric rating scale) 
3 ระดับคือ  
 เกณฑการใหคะแนน 
 ระดับความสําคัญ (ความตองการ)     ระดับคะแนน 
 ไมตองการ         1 
 ตองการหรือไมตองการก็ได        2  
 ตองการ             3 
  
 การแปลผล 
 โดยอาศัยคะแนนเฉล่ีย ( X ) เปนเกณฑดังนี้ 
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 2.50 - 3.00 หมายถึง ระดับตองการสูง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความตองการปานกลาง 
 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความตองการต่ํา/ไมตองการ 
 

จากการวิเคราะหขอมูลขางตนทําใหทราบวา ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ ขอมูลเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายของผูสูงอายุ ขอมูลความตองการดานส่ิงอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับ
ผูสูงอายุ และขอมูลตาง ๆ มีการกระจายอยางไร มีสัดสวนของประเภทคําตอบอยางไร โดยใชสูตร
การคํานวณทางสถิติดังตอไปนี้ 

การหาคารอยละ (Percentage) มีสูตรคํานวณ ดังนี้ 

100
N

n
P  

  เม่ือ P  แทนคารอยละของกลุมตัวอยาง 
   N  แทนขนาดประชากร 
   n  แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 

การหาคาเฉล่ีย (Mean : x ) มีสูตรคํานวณ ดังนี้ 

n

X
X

n

i 1


  

  เม่ือ X  แทนคาคะแนนเฉล่ีย 
   X  แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   n  แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 

การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรคํานวณ ดังนี้ 

1

)( 2

1




 

n

XX
SD

i

n

i  

  เม่ือ S  แทนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
   iX  แทนคะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
   X  แทนคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
   1n  แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 

ในสวนท่ี 3 เกี่ยวกับขอเสนอแนะ จะใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อทราบ
ความคิดเห็นซ่ึงเปนวิธีในการวิเคราะหขอมูลคําบรรยาย หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสม
เนื่องจากเปนวิธีการเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากคําบรรยายท้ังหมด เม่ือรวบรวมและแจกแจงคํา
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บรรยายแลวจะใชการพิจารณาหรืออานคําบรรยายท้ังหมด เพื่อใชสรางประเด็นจากเนื้อหานั้นแลว
กําหนดเปนรายการที่มีการกลาวถึงในคําบรรยายท้ังหมดรวมถึงประเด็นยอยตาง ๆ โดยนับจํานวน
คําจากคําบรรยาย จากน้ันสรุปเปนความถี่ของแตละคําของแตละคําถาม ท้ังนี้จะไมพิจารณาคํา
บรรยายที่มีความถ่ีต่ํากวา 3 คร้ังหรือมีผูเขียนคําบรรยายนั้น ๆ ไวนอยกวา 3 คร้ัง 
 คําถามการวิจัยขอท่ี 2 การออกแบบพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมท่ี
เหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุควรเปนอยางไร นั้นเปนผลจากการวิเคราะหขอมูลจาก
คําถามวิจัยขอท่ี 1 ประกอบดวย 1) ขอมูลจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร 2) ขอมูลจากการสํารวจ
พื้นที่สาธารณะ 3) ขอมูลจากการสัมภาษณ 4) ขอมูลจากแบบสอบถาม โดยผลของการสํารวจขอมูล
ตางๆ จะนําไปวิเคราะหและสรุปเปนแนวทางเพ่ือใชในการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ไดแก 1) การออกแบบการจัดผังบริเวณสภาพแวดลอม 2) วิธีการจัดเตรียม
สภาพแวดลอม 3) การจัดเตรียมอุปกรณออกกําลังกาย และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  
 


