
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
จากการศ ึกษาทฤษฎีสัญวิทยา  สามารถนํามาใชกําหนดกรอบในการว ิเคราะหถ ึง

กระบวนการเชื ่อมโยงความหมายและการตีความโดยในทฤษฎีของกลุ มโครงสรางนิยมเรา
นํามาใชวิเคราะหการเชื่อมโยงความหมาย สวนทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยมนั้นเรานาํใชวิเคราะหถึง
การเปดโอกาสและปดโอกาสในการตีความ เพื่อตองการที่จะออกแบบเครื่องมือ เพราะในปจจุบัน
ยังไมมีเครื ่องมือชนิดนี ้อยู ในการออกแบบงานวิจัยทั ่วไป ดังนั ้นจึงจําเปนที ่จะตองออกแบบ
เครื่องมือที่สอดคลองตอทฤษฎีดังกลาว และเพื่อใหสามารถเก็บขอมูลและทําการคลี่คลายความ
ละเอียดออนที่หลากหลาย จึงไดออกแบบเครื่องมือดังนี้  

 
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร ดานตางๆ 

– ขอมูลของกรณีศึกษาโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม 
– ขอมูลประเด็นปญหาที่เกิดขอวิพากษวิจารณ 
– ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

3.2 การทดสอบเครื่องมือ 
การทดสอบเครื่องไดจัดทํา Pilot Study ทดลองกระบวนการการทําใหเปนสัญลักษณ 

(Symbolization) โดยการทําแบบทดสอบการทําสัญลักษณจากรูปภาพที่กําหนดให โดยกลุม
ประชากรตัวอยางจํานวน 8 คนที่เปนสถาปนิกผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถวาดรูปและแปลงความหมาย
จากนามธรรมเปนรูปธรรมไดดังนี้ 

3.2.1 ใหกลุมประชากรตัวอยาง ดูรูปดังตอไปนี้ 
 

1.  รูปปนมกร 2. รูปวัด 3. รูปเสือ 4.  รูปรถเตา 5.  รูปหงษดาํ 

 

 
 

 

 

  

 

 

ตารางที่ 3.1 แสดงรูปตนแบบที่ใชใน Pilot Study 
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โดยมีเหตุผลการคัดเลือกรูปคือ คนสวนใหญรูจักวาเปนรูปอะไร, มีความหมายวาอะไรและมีการ
นําไปใชแทนสัญลักษณในแบบตางๆอยางแพรหลาย ดังตารางตอไปนี้ 
 

รูป ชื่อรูป ความหมายที่รูจัก สัญลักษณแทน 

 
ตัวมกร 

1. บันได 

2. สัตวในจินตนาการ 

1. การปองกันรักษา 

2.  การเชื้อเชิญ 

3.  ความอุดมสมบูรณ 

 

 
วัด 

1.  วัด 
2.  ศาสนสถาน 
 

1. พุทธศาสนา 
2. บริเวณศักดิ์สิทธิ์ 

 

 

 
เสือ 

1.  สัตวปาดุราย 
2.  สัตวสงวน 

1.  ความดุราย 
2.  ความเกงกาจมีเขี้ยวเล็บ 

 
รถเตา 

1.  รถยนต 
2.  รถเกงขนาดเล็ก 

1.  ความสะดวกสบาย 
2.  ความคลาสสิก 

 
หงสดํา 

1.  หงสดํา 
2.  สัตวปก 

1.  ความสวยสงางามสูงสง 
2. สาวงามผูสูงศักดิ์ 

 

ตารางที่ 3.2  แสดงเหตุผลการคัดเลือกรูปตนแบบที่ใชใน Pilot Study 
 
3.2.3 จากนั้นใหกลุมประชากรตัวอยางดังกลาว ลองกําหนดสัญลักษณแทนรูปดังกลาว

โดยการตอบคําถามและวาดรูปออกมา ตามเงื่อนไขที่กําหนดคือ 

– ถามวารูปที่เห็นคือรูปอะไร 

– ถามวารูปที่เห็นหมายถึงอะไร 

– ถามวารูปที่เห็นใชแทนสัญลักษณอะไรไดบาง 
– ถาตองการจะเปลี่ยนรูปทาํเปนสัญลักษณควรเปนอยางไร (วาดรูป) 

3.2.3 เขียนบอกวิธีการในการแปลงรูปตางๆดังกลาวของแตละคนลงในแบบทดสอบ 
3.2.4 จัดกลุมวิธีการในการแปลงรูปตนแบบดังกลาวใหเปนสัญลักษณเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการเชื่อมโยงความหมายกลับไปหารูปตนแบบ 
3.2 5 กําหนดหาคําสําคัญ (Key Word) ที่แสดงออกถึงการเชื่อมโยงในแบบตางๆ 
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3.2.6 ผลแบบทดลอง Pilot Study ของกระบวนการการทําใหเปนสัญลักษณ 
(Symbolization) 

 

รูป
ตนแบบ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 
1 

     
ตัวอยางที่ 

2 

     
ตัวอยางที่ 

3 

   
 

 

ตัวอยางที่ 
4 

  

ตัวอยางที่ 
5 

   
 

ตัวอยางที่ 
6 

   
ตัวอยางที่ 

7 

   
ตัวอยางที่ 

8 

    
 

ตารางที่ 3.3  แสดงผลการทํารูปตนแบบใหเปนสัญลักษณ 
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3.2.7 ผลจากการสัมภาษณในเชิงลึกเพื่อนาํไปสูแนวคิดและความของเหตุผลในการทําเปน

สัญลักษณ 
 

ภาพตัวอยาง เหตุผลในการทําเปนสัญลักษณ เหตุผลท่ีมีความซ้ํากัน 
ภาพตัวอยางที่ 1 1.  เสนรอบรูป 

2.  ตราสัญลักษณ 
3.  หนาตรงอยางงาย 

ภาพตัวอยางที่ 2 1.  รูปทรงที่วาดงายลดรายละเอียด 
2.  ลวดลายที่สะดุดตาจาํไดงาย 
3.  หนาตรง 2 มิติ 

ภาพตัวอยางที่ 3 1.  เสนรอบรูป 
2.  รูปทรงที่วาดงายลดรายละเอียด 
3.  ทิศทางการเคลื่อนไหว 
4.  ลักษณะกริยาอาการ 

ภาพตัวอยางที่ 4 1.  ประโยชนใชสอย 
2.  หนาตรง 
3.  รอยเทา 
4.  Space ภายใน 

ภาพตัวอยางที่ 5 1.  รูปเหมือนลายเสน 
2.  หนาตรงแบบลายเสน 

ภาพตัวอยางที่ 6 1.  เหตุผล 
2.  เติมความคิดลงไป 
3.  นําบางสิ่งเพิ่มเติมลงไป 
4.  ความหมายกริยาอาการ 

ภาพตัวอยางที่ 7 1.  แสดงบางสวน 
2.  เสนโคงจากรูปทรงโดยรวม 

ภาพตัวอยางที่ 8 1.  รูปเหมือนแบบลายเสน 
2.  หนาตรง 2 มิติ 

1.    เสนรอบรูป 
2.    ตราสัญลักษณ 
3.    หนาตรงอยางงาย 
4.    รูปทรงที่วาดงายลดรายละเอียด 
5.    ลวดลายที่สะดุดตาจําไดงาย 
6.    กริยาอาการทิศทางการ  
       เคลื่อนไหว 
7.    ประโยชนใชสอย 
8.    รอยเทา 
9.    Space ภายใน 
10.  รูปเหมือนแบบลายเสน 
11.  เหตุผล 
12.  เติมความคิดลงไปเพิ่มเติม 
13.  แสดงบางสวนของรูปเดิม 
14.  เสนโคงจากรูปทรงโดยรวม 
 

 

ตารางที่ 3.4  ผลจากการสัมภาษณในเชิงลึกวิธีการทํารูปตนแบบใหเปนสัญลักษณ 
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3.2.8  สรุปและอธิบายผล 
 
ระยะหางทางการ
เช่ือมโยงทาง
ความคิด 

กลุมของเหตุผลที่กลุม
ประชากรให 

ที่มาของเหตุผลที่ให ความหมายรวมที่สามารถ
ช้ีนําไปสูระยะหาง
ทางการเชื่อมโยงทาง

ความคิด 
Icon 1.  หนาตรง 

2.  รูปทรงที่วาดงายลดราย 
     ละเอียด 
3.  รูปเหมือนแบบลายเสน 

1.  อาศัยความคุนเคย 
2.  อาศัยความทรงจํา 
3.  งายตอการสื่อความ 
4.  รูปเหมือนสามารถสื่อ  
     ไดตรงเร็วกวา 

1.  จากความคุนเคย 
2.  จากความทรงจํา 
 

Index 1.  เสนรอบรูป 
2.  ลวดลายที่สะดุดตาจํางาย 
3.  ทิศทางการเคลื่อนไหว 
4.  ประโยชนใชสอย 
5.  รอยเทา 
6.  รูปเหมือนแบบลายเสน 
7.  เหตุผล 
8.  เสนโคงจากรูปทรง  
     โดยรวม 

1.  จาการศึกษาเรียนรู 
2.  จากประสบการณที่มี 
3.  ตองการใหผูอื่นชวยคิด 
4.  อาศัยความรูจากคนอื่น  
     ชวย 
5.  ตองการสื่อแบบกลางๆ 
     เพื่อไมใหรูสึกผิดเมื่อเกิด  
     แปลความที่ตางออกไป 

1.  จากตํารา 
2.  จากประสบการณ 
 

Symbol 1.  Space ภายใน 
2.  เติมความคิดลงไปเพิ่มเติม 
3.  แสดงบางสวนของรูปเดิม 
4.  ตราสัญลักษณ 

1.  ความรูสึก 
2.  การวิเคราะหตีความ 
3.  มีคนบอก 
4.  การใชสัญลักษณจะสื่อ  
     ไดตรงมากถาสัญลักษณ    
     นั้นเปนที่รูจัก 

1.  จากความรูสึก 
2.  จากการตีความ 
3.  จากคําบอกเลา 
4.  จากการเดา 

 

ตารางที่ 3.5  การจัดกลุมของสาเหตุ ที่มาของเหตุผลและความหมายรวมที่สามารถชี้นําไปสูระยะหางทาง 
                    การเชื่อมโยงทางความคิดของวิธีการทํารูปตนแบบใหเปนสัญลักษณ 
 

3.2.9 ส่ิงที่ไดจาการศึกษาทดลองแบบนํารองนี้ คือ 
กลุมตัวอยางไดมีการเปดประเด็นทําใหเห็นวาการกําหนดปจจัยตางๆ ที่ทําใหเอื้อตอ

การคิดถึงและกําหนดระยะหางทางการเชื่อมโยงทางความคิดนั้น นาจะมาจากอะไรไดบาง เชน 
ความคุนชิน ประสบการณ ความทรงจํา การเรียนรู ดังนั้นจึงทําใหทราบวากลุมประชากรยังไม
สามารถกําหนดระยะหางทางการเชื ่อมโยงทางความคิดจากรูปที ่ตนเองวาดวาอยู ในระยะใด 
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เนื่องจากแบบทดสอบไมไดกําหนดไวใหชัดเจนตั้งแตตน จึงทําใหเกิดความลังเลตอการกําหนด
ระยะดังกลาวใหชัดเจนนอกจากนี้กลุมประชากรยังตองการเวลาที่ตองใชในการคิดมาก จึงเกิด
ปญหาจากการรีบเรง ขาดการไตรตรองที่ดี และในการอธิบายความหมายยังมีความกํากวมไม
ชัดเจน เชนใชความรูสึก บอยครั้งตองมีการอธิบายความถึงวิธีการทําการทดสอบเพื่อใหกลุม
ประชากรตัวอยางเขาใจถึงจุดประสงคของการทดสอบ 

3.2.10 แนวทางการปรับปรุงเครื่องมือคือ 
1.)  การคัดเลือกภาพตองใหมีความสอดคลองกับลักษณะลานนามากขึ้น 
2.)  บอกจุดประสงคของการทดสอบใหชัดเจนวาทําเพื่ออะไรและตองการคาํตอบ

ชนิดใด 
3.)  มีการกําหนดเกณฑของคําตอบที่แนนอนชัดเจนวาแตละระยะหางทางการ

เชื่อมโยงทางความคิด นั้นใชอะไรในการวัดคา เชน รอยละของการถูกผิด รอยละของความเห็นที่
คิดวางายหรือยากตอการเชื่อมโยง เปนตน 

4.)   การกําหนดเกณฑที ่ช ัดเจนในการต ีค าของความหมายแบบตรง  และ
ความหมายแบบนัยยะแฝง 
 
3.3 การออกแบบเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยาง  

ในขั้นนี้ไดแบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 
3.3.1 ขั้นแรก  เปนการออกแบบเครื่องมือที่เปนลักษณะของภาพสัญลักษณและหาวิธีการ

ในการสรางการเชื่อมโยงรูปภาพและความหมาย จากภาพตนแบบไปสูภาพสัญลักษณ 
กําหนดให 
1. คัดเลือกรูปภาพตนแบบขึ้นมา 3 รูป คือ 

รูปที่ 1 รูปศาลาจัตุรมุข เปนลักษณะของงานสถาปตยกรรม 
รูปที่ 2  ร ูปซุ มประต ูโขง  เป นล ักษณะของงานสถาป ตยกรรมและงาน

ประติมากรรม 
รูปที่ 3 รูปปนพญานาค เปนลักษณะของงานประติมากรรม 
ทั้ง 3 รูปเปนงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถาปตยกรรมไทยแบบประเพณี และ

เปนที่รับรูแกสังคมเปนอยางดีในเรื่อง ความหมายและประโยชนใชสอย 
 

 

1.  2.          3.             

ศาลาจัตุรมุข ซุมประตูโขง ปูนปนพญานาค 
 

ตารางที่ 3.6   รูปภาพตนแบบในแบบทดสอบที่ 1 
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2. กลุมประชากรตัวอยางเปนสถาปนิก 30 คน จากบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรม 
คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยการนํา
แบบทดสอบออกไปทําการสัมภาษณ โดยตรง จํานวน 11 คน และอีก 19 คน ติดตอนักศึกษาป
สุดทายของสาขา และมหาวิทยาลัยเดียวกัน ใหเขามานั่งทําในหองทดสอบในวันสุดทายของการ
สอบปลายภาค (ซึ่งถือไดวาเรียนจบหลักสูตรแลว) เนื่องจากสถาปนิกถือไดวาเปนกลุมที่มีความ
เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงความหมายโดยสามารถเปลี่ยนลักษณะทางนามธรรมใหเปนรูปธรรมได 
(ดูตัวอยางแบบทดสอบนํารองในภาคผนวก ก) 

วิธีทํา 
1. ใหกลุมประชากรตัวอยางที่เปนสถาปนิก 30 คน ดูรูปตนแบบ ทั้ง 3 รูป 
2. ในขณะที่ทําการดูรูปนั้น ใหกลุมประชากรตัวอยางที่เปนสถาปนิก 30 คน ทํา

การวาดรูปเพื่อสรางรูปตนแบบเปนภาพสัญลักษณ  
3. ใหกลุมประชากรตัวอยางที่เปนสถาปนิก 30 คน ระบุเหตุผลวามีวิธีคิดและ

แนวทางการวาดเพื่อเปลี่ยนรูปตนแบบเปนภาพสัญลักษณ มาจากอะไร 
ผลที่ได 
1. ภาพสัญลักษณที่แปลงจากตนแบบแลว 90 ภาพ 
2.  วิธีการในการสรางการเชื่อมโยงความหมาย จากภาพตนแบบไปสูสัญลักษณ 

30 วิธี 
3. นําภาพสัญลักษณพรอมกับวิธีการในการสรางการเชื่อมโยงความหมาย ที่

แปลงจากตนแบบดังกลาวไปใชผลิตเปนแบบทดสอบที่ 1 
3.3.2 ขั้นที่สอง  การผลิตแบบทดสอบเพื่อคนหาระดับความยาก ความงายของวิธีการ

เชื่อมโยงความหมายระหวางรูปสัญญะ กับ ความหมายสัญญะ หรือระยะหางทางการเชื่อมโยง
ความหมายแบบของ เพีรส และความหมายทางสถาปตยกรรมโดยวิเคราะหผานประโยชนใชสอย
ตามแนวของ เอ็คโค โดยแบงวิธีการเปน 2 แนวทางคูขนานกัน ในแนวทางแรก จะเปนแนวทฤษฎี
ใชผลจากการศึกษานํารองที่เปนภาพสัญลักษณที่แปลงจากตนแบบแลว มาเปนโจทยในการทํา
แบบทดสอบที่1 (ดูตัวอยางแบบทดสอบที่ 1ในภาคผนวก ข) เพื่อเปนการพิสูจนเชิงทฤษฎี ถึง
วิธีการในการสรางการเชื่อมโยงความหมาย ที่แปลงจากตนแบบมาเปนแบบสัญลักษณ ที่กลุม
ประชากรตัวอยางที่เปนสถาปนิก 30 คนเขียนไว ตลอดจนทําความเขาใจ กระบวนการสรางความ
เชื ่อมโยงและการสร างกลไกการประย ุกต  สวนแนวทางที ่สอง  เป นแนวปฏิบ ัต ิในงาน
สถาปตยกรรม โดยคัดเลือกจากงานสถาปตยกรรมจริงที่ไดรางวัลยอดเยี่ยมจากสมาคมสถาปนิก
สยามฯ มาเปนโจทยในการทําแบบทดสอบที่ 2 เนื่องจากผูวิจัยเห็นวางานสถาปตยกรรมตางๆ 
เหล านั ้นได ผ านการร ังสรรค และกลั ่นกรองจากสถาปนิกผู เชี ่ยวชาญมาแลว  (ดูต ัวอย าง
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แบบทดสอบที่ 2 ในภาคผนวก ค) โดยอาศัยแนวทางของแบบทดสอบที่1 เปนโครงสรางในการ
ทดสอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

แนวทางแรก ในแบบทดสอบที่ 1 แนวทางที่สอง ในแบบทดสอบที่ 2 
การทดสอบตามแนวทางสัญศาสตรของ เพีรส ในการพิสูจนหา

ระยะทางความคิดในการเชื่อมโยงความหมาย 
การทดสอบตามแนวทางของบารตส เรื่องการสื่อความ 

หมายตรงหรือมีนัยยะโดยผนวกกับงานสถาปตยกรรมผาน
ประโยชนใชสอย ตามแนวคิดของเอ็คโค 

 
เพื่อการจัดกลุมวิธีการสรางการเชื่อมโยงความหมาย 

 จากภาพตนแบบไปสูสัญลักษณ 

เพื่อหาวิธีการในการสรางการเชื่อมโยงสถาปตยกรรมและ 
ความหมาย จากภาพตนแบบที่กําหนดไวในแนวทางการ
ออกแบบไปสูสัญลักษณท่ีเปนผลลัพธของการออกแบบ 

คือตัวสถาปตยกรรม 

กําหนดให 
1. กลุมประชากรตัวอยางเปนประชาชนทั่วไป 50 คน 
2. ภาพสัญลักษณ 90 ภาพจากแบบทดสอบนํารอง 
3.ระดับความสามารถเชื่อมโยงไปสูรูปตนแบบ  3   
   ระดับ คือ งาย กลาง ยาก เพื่อหากลุมความหมาย 
4.ลักษณะการสัมฤทธิ์ผลในการเชื่อมโยง ถูก หรือผิด 
   เพื่อใช กําหนดระยะของการเชื่อมโยงตีความ 
  (ดูคําอธิบายเกณฑการกําหนดระยะ ในขอ 3.4.2 ทายบทที่ 3) 

กําหนดให 
1. กลุมประชากรตัวอยางเปนประชาชนทั่วไป 50 คน 
2. เลือกงานสถาปตยกรรม โดยมีเกณฑคือตองเปน  
   สถาปตยกรรมดีเดนที่ไดรับการตัดสินจากสมาคม   
   สถาปนิกสยามฯจาํนวน 20 อาคาร 
3. ระดับความสามารถเชื่อมโยงไปสูรูปตนแบบ  3  ระดับ  
   คือ งาย กลาง ยาก เพื่อหากลุมความหมาย 
4.ลักษณะการสัมฤทธิ์ผลในการเชื่อมโยง ถูก หรือผิด 
   เพื่อใช กําหนดระยะของการเชื่อมโยงตีความ 
   (คําอธิบายเกณฑการกําหนดระยะในขอ 3.4.2 ทายบทที่ 3 ) 

วิธีทํา 
1. ใหกลุมเปาหมายดูภาพสัญลักษณจํานวน 90 ภาพ 
2. ทําการทดสอบหาความถูกตองของการเชื่อมโยงความหมาย  
    ยอนกลับไปหารูปตนแบบ 
3. ทําการประเมินถึงความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายกลับ 
   ไปสูภาพตนแบบ  
4. ทําการจัดกลุมรูปภาพสัญลักษณตามวิธีการของแนวทางการวาด 
    เพื่อเปลี่ยนรูปตนแบบเปนภาพสัญลักษณ โดยวิธีการดังกลาวจะ   
   สามารถบอกไดถึงลักษณะของกลุมโดยเริ่มจากกลุมเหมือนไปสู  
   กลุมคลายและกลุมที่แตกตางอยางสิ้นเชิง 
 

วิธีทํา 
1. ทําการสรุปแนวทางการออกแบบ (Concept Design) ของ  
    สถาปตยกรรมที่เลือกมา แตละหลังเพื่อใชเปนเสมือนภาพ  
    ตนแบบ 
2. ใหกลุมเปาหมายดูรูปภาพสถาปตยกรรมที่เลือกมา 
3. ทําการประเมินจัดกลุมถึงความสามารถในการเชื่อมโยง 
    ความหมายกลับไปสูแนวทางการออกแบบที่กําหนดไวกอน 
    สรางอาคาร  
4.  จัดกลุมสถาปตยกรรมออกมา ตามวิธีการของแนวทาง 
    การออกแบบเพื่อเปล่ียนรูปจากแนวคิดตนแบบไปสูงาน 
    สถาปตยกรรมที่เปนกายภาพ 

ผลที่ได 
  1.ไดวิธีการสรางการเชื่อมโยงความหมายภาพตนแบบไปสู  
     สัญลักษณ จากงายไปหายาก 
  2. จัดกลุมรูปภาพสัญลักษณตามวิธีการของแนวทางการวาดเพื่อ 
      เปลี่ยนรูปตนแบบเปนภาพสัญลักษณ 
 

 

ผลที่ได 
1.ไดวิธีการสรางการเชื่อมโยงแนวคิดตนแบบ  ไปสูงาน  
    สถาปตยกรรมที่เปนกายภาพ 
2. จัดกลุมสถาปตยกรรมตามวิธีการของแนวทางการ 
    ออกแบบเพื่อเปลี่ยนแนวความคิดตนแบบเปนผลลัพธ งาน  
    สถาปตยกรรม 

 

ตารางที่ 3.7   โครงสรางในการทดสอบ ของแนวทางแบบทดสอบที่ 1 และ 2 
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3.4 การวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบทดสอบ  
3.4.1 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบ (Design) 

1. นําผลการศึกษาที่ไดของทั้ง 2 แบบทดสอบมาเปรียบเทียบกัน  
–   ตรวจสอบหาความแตกตางหรือความคลายคลึงกัน 
–   ตรวจสอบหาความสอดคลองกับทฤษฎี สัญศาสตร 
–   บอกเหตุผลหรือขอจํากัดตางๆ ในศึกษาของทั้ง 2 วิธี 

2.   สังเคราะหเพื ่อหากระบวนการสรางและสื ่อความหมาย โดยการเชื ่อมโยง
ความหมาย    

–  หาวิธีการหรือแนวทางในการกําหนดความหมายแบบตรง และแบบแฝง 
–  หาวิธีการหรือแนวทางในการกําหนดระยะหางทางการเชื่อมโยงทางความคิด 

เพื่อนําไปสูแนวทางการออกแบบประยุกตงานสถาปตยกรรมในแบบอื่นๆ 
3.4.2 กําหนดเกณฑการวิเคราะหงานสถาปตยกรรม  

เกณฑกําหนดปริมาณที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปหารูปตนแบบได (คิดเปนรอยละ
ปริมาณทางสถิติ) เกณฑนี้กําหนดเพื่อหาระยะหางทางความคิดตามแนวของเพีรส ซึ่งมี 3 ระยะดัง
ตารางตอไปนี้ 
 

ระยะ ความเปลี่ยนแปลงระหวาง
สัญญะเดิมกับใหม 

ผลของการเชื่อมโยง
กลับไปหาสัญญะเดิม 

เกณฑในการแบงระยะอาศัยปริมาณ
ความสามารถของการเชื่อมโยง ถูก ผิด 

Icon นอย ถูกและตรง ถูกเกิน 66% 
Index ปานกลาง ถูกและผิดใกลเคียงกัน ผลตางระหวางถูกผิดไมเกิน30% 

Symbol มาก ผิดจากเดิมและตางไป ผิดเกิน 66% 
 

ตารางที่ 3.8   เกณฑในการแบงระยะอาศัยปริมาณความสามารถของการเชื่อมโยงถูก ผิด ในงานสถาปตยกรรม 
 

เกณฑกําหนดปริมาณความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงายในการสามารถเชื่อมโยงกลับไป
หารูปตนแบบได (คิดเปนรอยละปริมาณทางสถิติ) เกณฑนี ้กําหนดเพื ่อหาลักษณะของกลุ ม
ความหมาย 2 แบบคือ ความหมายตรง (Denotation) และความหมายแฝง (Connotation) ซึ่งใชการ
ตีความผานทางประโยชนใชสอยทั้งทางกายภาพและทางสังคม จากเกณฑดังกลาวนี้ดูเหมือนวา
การทดสอบจะมองเห็นเปนความหมายตรงหรือความหมายแฝงเพียงดานใดดานหนึ่ง แตแทจริง
แลวเปนการมองที่คูขนานกันตลอดเวลา กลาวคือเมื่อสัญญะใดๆ มีจํานวนของผูตอบวารับรูงาย
เกินรอยละ 33 ก็ไมไดหมายความวาจะไมมีการสื่อแบบความหมายแฝง เพียงแตสัญญะนั้นๆ มีการ
สื่อความหมายแบบตรงแรงมากจนความหมายแฝงถูกลดบทบาทลงไป ในทางกลับกันถาสัญญะ
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ใดๆ มีจํานวนของผูตอบวารับรูกลางและยากรวมกันเกินรอยละ 66 ก็ไมไดหมายความวาจะไมมี
การสื ่อแบบความหมายตรง  เพียงแตสัญญะนั ้นๆ มีการสื ่อความหมายแบบแฝงแรงมากจน
ความหมายตรงถูกลดบทบาทลงไปนั่นเอง ดังตารางตอไปนี้ 
 

ความหมาย ลักษณะพฤติกรรมของ 
การแสดงความหมาย 

ผลของความยากงาย
ในการสามารถ

เชื่อมโยงกลับไปหา
ตนแบบได 

เกณฑในการแบงกลุมความหมาย
ตามความสามารถของการรับรู 
และตีความของกลุมตัวอยาง 

ความหมายตรง 
Denotation 

รับรูความหมายไดงาย
เปนสวนใหญ 

รับรูงายเกิน 33% ตอบรับรูงายเกิน 33% 

ความหมายแฝง 
Connotation 

รับรูความหมายไดยากขึ้น
กวาเดิมเปนสวนใหญ 

รับรูงายนอยกวา 33% ตอบรับรูกลางและยาก 
รวมกันเกิน 66% 

 

ตารางที่ 3.9   เกณฑในการแบงกลุมความหมายตามความสามารถของการรับรูและตีความของกลุมตัวอยาง ใน       
                     งานสถาปตยกรรม 
  

3.5 การวิเคราะหเชิงสัญวิทยาสําหรับกรณีศึกษาสถาปตยกรรมของโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล 
ดาราเทวี เชียงใหม 

ถาเราใชมุมมองทางสัญวิทยามาชวยในการวิเคราะหแลว กระบวนการสรางความหมายใน
แนวทฤษฎีของเพีรส นั้น เมื่อความหมายไมไดถูกผนวกเขาไวกับ สัญญะ ตั้งแตแรก “ระยะหาง” 
ของการอางถึงและเชื่อมโยงถึง ระหวาง สัญญะ และ การตีความ แบงไดเปน 3 ระดับความสัมพันธ
คือ ระดับ “ภาพเหมือน” (Icon)  ระดับ “ดรรชนี”  (Index) และระดับ “สัญลักษณ” (Symbol) หาก
เชื่อตามกรอบแนวคิดนี้ สถาปตยกรรมโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม 
นาจะจัดอยูในระดับ “ภาพเหมือน” แตเปน “ภาพเหมือน” ที่มีระยะของการตีความนอยมากแทบจะ
ไมมีเลยจนทําใหคน อานหลงลืมไปวา “ภาพเหมือน” ดังกลาวนั้นเปน “ภาพเหมือน” แตกลับมอง 
“ภาพเหมือน” นั้นเปนของจริง โดยที่จงใจลืม ซึ่งทั้งที่รูอยูแลววาเปน “ภาพเหมือน” แตเพราะการ
ถูกปดบัง/อําพราง ใหกับความหลงในความสมจริงนั้น  ที่จริงแลวถามมองในแบบสัญญะแลว 
โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัดชียงใหม ถูกกําหนดใหแยกสวนจากความเปนของ
จริงไวตั้งแตแรกแลว กลาวคือ เมื่อของจริงเปนของศักดิ์สิทธิ์แตะตองไมได แตจะทําอยางไรเพื่อ
สนองตอบตอความตองการทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทุกคนกําลังใหความสนใจและเปน
ตลาดที่ใหญยักษ ซ่ึงใครๆก็อยากมีสวนแบง แถมยังมีสัญญะ “ทางการอนุรักษ” ที่ทําใหรูสึกดีทั้งกับ
ตัวเอง และในสายตาของคนอื่นๆ  ก็เลยตองสรางขึ้นมาเองเพื่อที่จะไดไมตองไปแตะตองของจริง  
แตวาการทําให “ภาพเหมือน” กลายเปนของจริงๆนั้น มีผลขางเคียงในทางสัญญะในดานอื่น โดย
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ทางกลับกันคือ สงผลทําใหของจริงกลับถูกมองวาเปนแค “ภาพเหมือน” (ไมใชของจริงทั้งที่เปน
ของจริง) สาเหตุอาจเปนเพราะวาของจริงเหลานั ้นมีระยะของการเขาถึงที ่ค อนขางหางไกล 
(หมายถึงระยะของการเขาไปเสพสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง) เนื่องจากมีขอจํากัดในหลายเรื่อง ที่ไม
สามารถแตะตองได ซึ่งสังคมไดสรางกฎเกณฑทางสังคมบางอยางเกี่ยวกับการควรไมควรไวกอน
แลว  เมื ่อเปนเชนนั ้น  เมื ่อของเลียนแบบถูกเปลี ่ยนมุมมองวาเปนของจริง สาเหตุเพราะของ
เลียนแบบเหลานั้น แทบจะไมมีระยะหางของการเขาถึงเลย  ทุกอยางสามารถเขาไปสัมผัสไดทุก
ระยะและทุกมิติ โดยไมตองเกรงวาจะทําใหความหมายเดิมและรูปตนแบบเสียหายหรือเสื่อมความ
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะรูอยูแตแรกแลววาสรางขึ้นใหมโดยเลียนแบบของจริง   เมื่ออานและตีความมาถึง
ระดับนี้นั่นหมายความวา ผูอานหรือผูเสพสัญญะไมสนใจวาสิ่งที่ดําเนินอยูตรงหนาและลอมรอบ
ตัวนั้นเปนของจริงหรือของเลียนแบบ แตสิ่งที่ผูเสพสัญญะตองการคือ การไดสัมผัสความรูสึกใน
ทุกมิติของวัฒนธรรมแบบลานนา (ลานนาในมโนภาพ ซึ่งอาจจะตางจากของจริงในอดีต แตก็มี
ลักษณะรวมเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบลานนาดังกลาว เรียกวา Shared Concept1) โดยความจริงหรือ
ความปลอมไมใชประเด็นปญหา เพราะสิ่งที่ผูเสพสัญญะคาดหวังก็คือ การไดสัมผัสถึงความรูสึก
สมจริงในอดีต โดยรูอยูแลววาเปนละครฉากหนึ่ง ที่ไมสามารถเขาไปอยูอาศัยไดตลอดกาล  ผู
เสพสัญญะหวังเพียงแตไดช่ืนชมและสัมผัส ภาพศิลปะอันสมบูรณแบบของวัฒนธรรมแบบลานนา
ใหครบทุกมิติก็เทานั้น   
 
3.6 การสังเคราะหผลการศึกษา  

เพื่อใหทราบถึงกระบวนการสรางและวิธีสื่อความหมายวามีลักษณะอื่นๆอยางใดอีกบาง  
ตลอดจนถึงแสดงใหเห็นถึงขอดี ขอเสียของกระบวนการสรางและวิธีสื่อความหมายเหลานั้น เพื่อ
เปนแนวทางในการพิจารณาและนํากระบวนการดังกลาวเหลานั ้นมาประยุกตทั ้งเชิงรูปธรรม 
(รูปแบบใหมของรูปรางรูปทรงอาคาร) และเชิงนามธรรม (ความหมายที่ไมยึดกับรูปรางรูปทรง
ของอาคารพุทธศาสนา) ใหกับสถาปตยกรรมไทยประยุกต ตอไปไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 กาญจนา  แกวเทพ และคณะ, มองส่ือใหมมองสังคมใหม (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 20 


