
บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บขอมูล 

 
งานวิจัยเร่ืองนี้จะแบงวิธีการดําเนินการออกเปน 2 สวนดวยกัน คือสวนแรกเปนสวนของ

ภาคขอมูลเอกสารอางอิงและสวนท่ีสองเปนขอมูลสวนภาคสนาม ในการเก็บขอมูลภาคสนามจะมี
การเก็บขอมูล 2 สวนคือ การเก็บขอมูลจากการรับรูผานประสบการณตรงของกลุมประชากร
ตัวอยางระหวางลายคํากับพื้นท่ีในวิหาร และการเก็บขอมูลทางกายภาพของวัดท้ัง 5 วิหาร ซ่ึงไดแก  

1. วิหารปราสาท วัดปราสาท  
2. วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง  
3. วิหารลายคํา วัดพระสิงห  
4. วิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก  
5. วิหารหลวง วัดไหลหินหลวง  

ซ่ึงทําการคัดแยกโดยพิจารณาจากสภาพดานกายภาพและส่ิงแวดลอมของวิหารที่ปรากฏ
ในปจจุบัน จะเลือกเฉพาะวิหารท่ีมีลายคํายังปรากฏอยูเทานั้น มีความหลากหลายและผลของขอมูล
ท่ีจะไดรับตองแตกตางกันออกไป ซ่ึงผูวิจัยทําการศึกษาวิเคราะหและสรุปขอมูลโดยอางอิงจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรในการบูรณะและสภาพในปจจุบัน เม่ือไดขอมูลจากท้ังผูวิจัยและกลุม
ประชากรตัวอยางจะนํามาขอมูลท้ัง 2 สวนนั้นมาสังเคราะหรวมกัน ตามทิศทางท่ีกําหนดไวเปน
สมมติฐานท่ีวา “ลายคํามีความสําคัญและทําหนาท่ีปรากฏตัวโดยผานการรับรูของคนท่ีเขาไปใช
ภายในพ้ืนท่ี โดยมีปจจัย ชวยประกอบสรางใหเกิดความหมายทางพื้นท่ีกลายเปนความสัมพันธ
ระหวางลายคําและพื้นท่ี กอใหเกิดการรับรูเปนประสบการณ จนสามารถกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ี
ความศักดิ์ สิทธ์ิ  เกิดเปนความรู สึกศรัทธา  และเคารพในสถานที่นั้น” การเก็บขอมูลและ
กระบวนการวิจัยสรุปไดตามแผนภูมิท่ี 3.1 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3.1  แสดงวิธีการวิจัย 

 
แผนดําเนินการ ขอบเขตและขั้นตอนวิจัย  
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

ในงานวิจัยช้ินนี้จะมีการเก็บขอมูลในวิหารลานนาท้ังส้ินจํานวน 5 วิหารในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปาง โดยคนหาปจจัยจากการศึกษาทบทวนหนังสือและงานวิจัย
ท้ังหมด โดยเนนวิธีการเก็บขอมูลท่ีอธิบายผานการมองและรับรูถึงประสบการณผานกรอบการมอง
แบบทฤษฏีปรากฏการณวิทยาอาศัยประสบการณของกลุมประชากรตัวอยางโดยสามารถแบง
ขอบเขตการวิจัยไดดังนี้ 

1) โดยในการเก็บขอมูลจะใชกลุมประชากรตัวอยางเปนผูบันทึกขอมูลตางๆ ดวย
ตนเองในลักษณะประสบการณตรงเปนการรับรูผานประสบการณของแตละ
บุคคลโดยผานการรับรูทางวัตถุ จิตใจ และความสัมพันธของสภาพแวดลอมจน
เกิดเปนการรับรูของคนเปนประสบการณตรง  

2) ใชหลักการปรากฏการณวิทยามาชวยอธิบายและวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลทําใหเกิด
การรับรูและตีความจากลายคําและพื้นท่ีกอเปนประสบการณในรูปแบบตางๆ 

3) วิธีการเก็บขอมูลในสถานท่ีจริง มีระยะเวลาท้ังส้ินในการเก็บขอมูลภาคสนามเปน
เวลา 2 เดือนโดยแบงจํานวนในการเก็บขอมูลเปน 2 คร้ังโดยมีระยะหางกัน 1 
เดือน ซ่ึงในแตละเดือนจะเก็บขอมูลท้ังส้ินในจํานวน 5 วัด ในการเก็บขอมูล 1 วัด 
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ขั้นตอนที่ 1 เก็บขอมูลจากบันทึกเหตุการณตางๆ และหนังสือที่
เก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพ 

ขั้นตอนที่ 2 เก็บขอมูลภาคสนามของลักษณะกายภาพและการบูรณะ
ในปจจุบันรวมทั้งจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ โดยใชชุด
คําถามแบบปลายเปด ภาพถาย และรูปสเก็ต 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยางเก่ียวกับการรับรู
และประสบการณตรงที่เกิดขึ้นภายในวิหาร โดยใชสมุดโนต ภาพส
เก็ต ภาพถาย และการสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น
จากลายคํา เพ่ือหา
ความสัมพันธของดาน
กายภาพกับการรับรู 

ขั้นตอนที่ 5 สังเคราะห
เพ่ือใหไดขอเสนอแนะ 
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จะใชเวลา 1 วัน เร่ิมต้ังแตเวลา 7:00 น. ถึง 18:00 น. จดบันทึกทุก 1 ช่ัวโมง โดยจะ
แบงชวงเวลาบันทึกขอมูลเปน 2 ชวง  

• ชวงท่ี 1 จะเปนลักษณะการเก็บขอมูลแบบประสบการณตรง ณ เวลาท่ีเขา
ไปถึงต้ังแตนาทีแรก แลวจดบันทึกขอมูลในสวนของประสบการณการ
รับรู การจดบันทึกขอมูลในชวงท่ี 1 จะเนนถึงความรูสึกท่ีไดในภาพรวม
และในขณะท่ีเราอยูภายในพื้นท่ีวิหาร เพื่อคนหาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการ
รับรูท้ังจากภายในพื้นท่ีและภายนอก เชน แสง เสียง กล่ิน เงา และสภาพ
อากาศ จะถูกบันทึกเอาไวดวย  

• ชวงท่ี 2 ในการเขาไปคร้ังท่ี 2 จะเปนการเก็บขอมูลในลักษณะเก็บ
รายละเอียดและความหมายตางๆ ของ “วัตถุ” (Objects)โดยจะพิจารณา
ผานลายคําและองคประกอบอ่ืนๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมโดยรอบ 

4) ปจจัยท้ัง 5 ปจจัยท่ีคนพบ จะใชอธิบายและคล่ีคลายปรากฏการณภายในวิหาร ซ่ึง
จะปรากฏผานการศึกษาจากการเก็บขอมูลดานกายภาพจนกลายเปนปจจัยท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและสงผลโดยทางตรงและทางออมตอการทําหนาท่ีของลายคําท่ีมีผล
ตอการรับรู 

 
3.2 ขั้นตอนของการวิจัย  งานวิจัยช้ินนี้มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้คือ 

1) ศึกษาและวิจารณวรรณกรรมในงานวิจัยแบงออกเปน 2 ชุด คือ ชุดแรกเนนศึกษา
เร่ือง “ลายคํา” ในแงมุมของขอมูลดานกายภาพ ความรูดานความหมาย และหนาท่ี
ของลายคําในเบื้องตนมีท้ังหมด  2 เลม และชุดท่ีสองการศึกษาเร่ือง “ทฤษฏี
ปรากฏการณวิทยา” ท่ีใชผลิตเคร่ืองมือและวิธีดําเนินงานวิจัยตลอดจนแนวทางการ
วิเคราะหขอมูลมีท้ังหมด 5 เลม (ดูรายละเอียดในบทท่ี2) 

2) ออกแบบและกําหนดกระบวนการเก็บขอมูลภาคสนาม  
3) สรุปผลขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานประสบการณของกลุมประชากรตัวอยาง 
4) สังเคราะหขอมูล 
5) เสนอผลงาน 
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3.3 กระบวนการวิจัยและการเก็บขอมูล   
 กระบวนการวิจัยจะแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวนดวยกันคือ 
 สวนท่ี 1 วิธีการเก็บขอมูลจากเอกสารอางอิง โดยเก็บขอมูลจากบันทึกเหตุการณตางๆ 
เพื่อใหไดขอมูลการเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพ 

สวนท่ี 2 วิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม  จะแบงวิธีการเก็บขอมูลเปน 2 ข้ันตอนคือ 1) การ
เก็บขอมูลดานกายภาพโดยผูวิจัย และ 2) การเก็บขอมูลดานการรับรูจากประสบการณจากกลุม
ประชากรตัวอยางท้ัง 2 ข้ันตอน ถือวาเปนหัวใจหลักของการทํางานวิทยานิพนธช้ินนี้ เพราะจะตอง
ไดขอมูลจริงจากการมีสวนรวมในการเก็บขอมูล ไมวาจะเปน การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวน
รวม หรือการสรางเคร่ืองมือการทํางานอยางมีสวนรวม (ใชกลุมประชากรตัวอยางท่ีเปนคนในพ้ืนท่ี
และใชเคร่ืองมือวิจัยท่ีสามารถวัดประสบการณรวมได) หรือแมกระทั่งการผสมผสานวิธีการเก็บ
ขอมูลตางๆ เขามาดวยกัน โดยเฉพาะการเก็บขอมูลในดาน ความรูสึก การรับรู และประสบการณ
ตรงท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีอยูภายในพื้นท่ีวิหาร ดังนั้นการสัมภาษณท่ีสามารถใหผูถูกสัมภาษณบรรยาย
ถึงความรูสึก ณ เวลาดังกลาวจึงถือวาเปนวิธีการหลักในงานวิจัยนี้ แตยังตองการขอมูลท่ีมีสวนรวม
ของชาวบานรอบขางอีกดวย ไมวาจะเปนการสังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณแบบปลายเปด 
ท้ังหมดจะเปนการรวบรวมขอมูลจากท้ังหมดจํานวน 5 วิหาร การเก็บขอมูลท้ังหมดจะเปนการเก็บ
จากประสบการณตรงของผูวิจัยและกลุมประชากรตัวอยางเองโดยใชหลักฐานไดแก 

1) ภาพถาย 
2) เก็บบันทึกเสียง 
3) วิดีโอ 
4) ขอมูลจดบันทึกเหตุการณในแตละชวงเวลา 

 
3.3.1 การเก็บขอมูลทางดานกายภาพของพื้นท่ี เชน ภาพถาย บันทึกประวัติศาสตร บันทึกการ

บูรณะ การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีโดยรอบ เปนตน ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะเก็บพรอมกับการ
ทําขอมูลภาคสนาม และนําไปวิเคราะหรวมกับขอมูลอ่ืนๆ จะเปนขอมูลภาคสนามท่ี
เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพของวิหารท่ีจะเขาไปทําการเก็บขอมูลใน
วิหารทั้งหมด 5 วิหาร โดยเก็บขอมูลท่ีสงผลตอการรับรูและการตีความถึงขอบเขตของ
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อใชเปรียบเทียบกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาปจจุบัน โดยแบง
รายละเอียดไดดังนี้ 

• ประวัติ  ท่ีต้ัง รูปแบบอาคาร การบูรณะ ซ่ึงจะเก็บเปนลักษณะทางกายภาพ 
ตลอดจนส่ิงแวดลอม โดยรอบ เชน อาคารใกลเคียง การเปล่ียนแปลงบริบท 
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• การประดับตกแตงเพิ่มเติม เชน ระบบแสงสวาง ชองเปด โดยจะพิจารณา
เร่ืองชนิดของแสง แหลงกําเนิดแสง ชวงเวลาของแสง 

• การเปล่ียนแปลงทางโครงสราง เชน วิหารเปดเปนวิหารปด เปนตน 

• ขอมูลจากการสัมภาษณจากการศึกษาจากสถานที่ท่ีเขาไปเก็บขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับสถานท่ีโดยตรง คือ พระสงฆ  ชาวบานและนักทองเท่ียวโดยใช
วิธีการจากการพูดคุย สนทนา โดยใชชุดคําถามแบบปลายเปด 

ซ่ึงในการเก็บขอมูลในสวนนี้ผูวิจัยจะเปนผูเก็บขอมูลเองท้ังส้ิน และจะปรากฏ
ขอมูลในสวนขอมูลดานกายภาพ โดยใชระยะเวลาไปพรอมการเก็บขอมูลของกลุม
ประชากรตัวอยาง (ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะไปปรากฏอยูในภาคผนวก ก) 

 
3.3.2 การเก็บขอมูลของการรับรูจากปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นภายในวิหาร จากกลุมประชากร

ตัวอยาง จะเปนการเก็บจากประสบการณตรงของกลุมประชากรตัวอยาง โดยแบงวิธีการ
ทํางานโดยยึดหลักการดังนี้ 

• จุดยืนของกลุมประชากรตัวอยาง คือในการกําหนดวิธีการเก็บขอมูลใน
สวนของประสบการณของกลุมประชากรตัวอยาง  ขอมูลท่ีไดจาก
ประสบการณรวมของกลุมประชากรตัวอยางนั้น จะไมมีบทบาทตอขอมูลท่ี
เก็บโดยผูวิจัยในสวนดานกายภาพ เนื่องจากผูวิจัยจะทําหนาท่ีเปนผูเรียบ
เรียงเทานั้น อีกท้ังกลุมประชากรตัวอยาง ท่ีคัดเลือกมานั้นไมไดเปนตัวแทน
ของคนท้ังหมดที่เขาไปภายในวิหาร แตเปนเพียงประชากรตัวอยางท่ีผูวิจัย
คัดเลือกมาเพ่ือศึกษาและร้ือคนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันภายใน
วิหารวาเกิดข้ึนไดอยางไร เกิดการเปล่ียนแปลงเพราะสาเหตุใดบาง 

• คุณสมบัติของประชากรตัวอยาง จะประกอบไปดวยกลุมประชากรตัวอยาง
ท้ังหมด 4 คน ท่ีผานการสัมภาษณและคัดเลือกจากการสมัครใจโดยมีการ
พูดคุยจากการทดสอบคุณสมบัติข้ันพื้นฐานคือ ตองเปนคนท่ีเคยไปวัดท้ัง 5 
วัด เปนคนในพื้นท่ี และเปนคนท่ีเขาวัดสมํ่าเสมอโดยมีรายละเอียดของกลุม
ประชากรตัวอยางท้ังหมด 4 คน คือ 

ประชากรตัวอยาง 1 เปนคนจังหวัดเชียงใหม เคยไปวัดท้ัง 5 วัดไปวัด
พระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหมเปนประจํา ปจจุบันกําลังศึกษาช้ันป
ท่ี 3 คณะวิจิตรศิลป สนใจอานหนังสือและนั่งสมาธินับถือศาสนาพุทธ ชอบ
เท่ียวธรรมชาติและวัดตางๆ 
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ประชากรตัวอยาง 2 เปนคนจังหวัดลําปาง เคยไปวัดท้ัง 4 วัดไปวัด
พระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปางเปนประจํา ปจจุบันกําลังศึกษาช้ันปท่ี3 
คณะสังคม เอกการจัดการส่ิงแวดลอม สนใจเทคโนโลยี เชน การใช
คอมพิวเตอร ถายรูป นับถือศาสนาพุทธ ชอบเท่ียวธรรมชาติ 

ประชากรตัวอยาง 3  เปนคนจังหวัดเชียงใหม  เคยไปวัดท้ัง 4 วัด ไป
ท่ีวัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม เปนประจํา ปจจุบันกําลังศึกษา
ช้ันปท่ี 3 คณะวิจิตรศิลป สนใจการถายรูป นับถือศาสนาพุทธ ชอบเที่ยว
โบราณสถาน 

ประชากรตัวอยาง 4 เปนคนจังหวัดลําปาง เคยไปวัดท้ัง 4 วัด เปน
ประจําเรียนคณะสถาปตยกรรมศาสตร สนใจเทคโนโลยีและกราฟฟค นับ
ถือศาสนาพุทธ ชอบเท่ียวธรรมชาติและตางจังหวัด 

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงคุณสมบัติประชากรตัวอยาง 

ประเภท คุณสมบัติประชากร
ตัวอยาง 

ประสบการณ ลักษณะของอัตบุคคล 

รายละเอียด เพศ ศาสนา จังหวัด วัด 1 วัด 2 วัด 3 วัด 4 วัด 5 ลายคํา ความสนใจ กิจกรรม 

ประชากรตัวอยาง 1 ชาย พุทธ    เชียงใหม / / / /    เท่ียววัด,ธรรมชาติ หนังสือ นั่งสมาธิ 

ประชากรตัวอยาง 2 ชาย พุทธ    ลําปาง  / / / / / ภาษาลานนา เท่ียวธรรมชาติ 

ประชากรตัวอยาง 3 หญิง พุทธ    เชียงใหม ถายรูป เท่ียวโบราณสถาน 

ประชากรตัวอยาง 4 หญิง พุทธ    ลําปาง / / / / / / กราฟคดีไซน เท่ียวธรรมชาติ 

หมายเหตุ ใหแทนความหมายดังนี้ 
วัดท่ี 1 หมายถึง    วัดปราสาท จ.เชียงใหม 
วัดท่ี 2 หมายถึง    วัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง 
วัดท่ี 3 หมายถึง    วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จ.เชียงใหม 
วัดท่ี 4 หมายถึง    วัดปงยางคก จ.ลําปาง 
วัดท่ี 5 หมายถึง    วัดไหลหินหลวง จ.ลําปาง 
ติดเคร่ืองหมาย /  แสดงวาเคยไป/รูจัก 

ในการเก็บขอมูลจะมีอุปกรณใหกลุมประชากรตัวอยางดังนี้ 
1) เคร่ืองเก็บบันทึกเสียง 
2) กลองถายรูปและวิดีโอ 
3) สมุดขอมูลจดบันทึกเหตุการณในชวงเวลา 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงรายละเอียดของอุปกรณท่ีใชและส่ิงท่ีไดจากการใชอุปกรณ 
รายละเอียดอุปกรณ สิ่งที่ได 

เครื่องเก็บบันทึกเสียง เปนขอมูลที่บรรยายถึงบรรยากาศ ณ เวลาน้ัน เปนความรูสึก ณ เวลาน้ันที่  กลุม
ประชากรตัวอยางรูสึกของอารมณในขณะน้ัน 

กลองถายรูปและวิดีโอ รูปที่ถายมาของกลุมประชากรตัวอยางเสมือนเปนเลนสที่ใชตรวจสอบวาประชากร
ตัวอยางสามารถรับรู และตีความอะไรไดบางจากลายคํา 

สมุดขอมูลจดบันทึก เปนการสรุปของประชากรตัวอยางในลักษณะของประสบการณที่ประชากร
ตัวอยางไดจากการรับรูผานลายคําและพ้ืนที่ภายในวิหาร (ขอมูลสวนน้ีจะปรากฏ
ในภาคผนวก ก) 

 
ซ่ึงอุปกรณท้ังหมดท่ีใหแกกลุมประชากรตัวอยางนี้ไดใชเปนเคร่ืองมือ ท่ีใชวัดการรับรู

ของแตละคนท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงไมใชเพียงขอมูลท่ีจากการจดบันทึกเทานั้น แตยังสามารถ
ตรวจสอบความรูสึกและอารมณท่ีกลุมประชากรตัวอยางประสบและเห็นปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับ
ตัวเองในสถานท่ี ณ จุดตางๆ ชวงเวลาตางๆ ซ่ึงบางทีขอมูลในสวนนี้แตละคนท่ีไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนตัวหนังสือไดหมด ดังนั้นในการเก็บขอมูล จึงมีกลองถายรูป เคร่ืองบันทึกเสียง และ
สมุดจดใหทุกคน  ซ่ึงรายละเอียดในการเก็บขอมูลสวนการรับรูของกลุมประชากรตัวอยางสรุปได
ตามแผนภูมิท่ี 3.2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 3.2  แสดงรายละเอียดของวธิีการเก็บขอมูลภาคสนาม 

รายละเอียดวิธีการเก็บขอมูล 

ขอบเขตของการการศึกษาเก็บขอมูลทั้งหมด จํานวน 5 วิหาร คือ 
1. วิหารปราสาท วัดปราสาท  จังหวัดเชียงใหม 
2. วิหารนํ้าแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง  จังหวัดลําปาง 
3. วิหารลายคํา วัดพระสิงห  จังหวัดเชียงใหม 
4. วิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง 
5. วิหารไหลหิน วัดไหลหิน จังหวัดลําปาง 

เริ่มเก็บต้ังแตเวลา 7:00 น. -18:00 น. โดยมีระยะหางในเก็บขอมูลขอมูลใหมทุกๆ 1 ช่ัวโมง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ กลอง เครื่องอัดเสียง สมุด กลองวีดีโอ 

เก็บขอมูลทั้งหมดวิหารละ 2 ครั้ง แตเลือกเก็บขอมูลวันธรรมดากับวันหยุด คือ วันจันทร-วัน
ศุกร กับ วันเสาร-วันอาทิตย โดยมีระยะหางกัน 1 เดือน เพ่ือใหไดขอมูลที่มีจะมีความแตกตาง
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3.4  แนวทางการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูล 
แนวทางการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัย จะนําเอาขอมูลภาคสนามท่ีไดมานั้น วิเคราะหถึง

เหตุและปจจัยตางๆ ท่ีปรากฏขึ้นมาผานจากบทสัมภาษณ เชน การใชการวิเคราะหดานเนื้อหา 
(Content Analysis) วิเคราะหถึงความรูสึก ความคิด และประสบการณของผูสัมภาษณในฐานะของ 
“อัตบุคคล” (Subject) ดังนั้นความเปนอัตบุคคลของแตละคนจึงแตกตางกันจึงจําเปนตองคัดเลือก
และสํารวจพื้นฐานของความอัตบุคลของกลุมประชากรตัวอยาง ซ่ึงจะสามารถนําไปใชพิสูจนถึง
สมมติฐานและขอสังเกตตางๆ ท่ีต้ังไวในเบ้ืองตน หรือแมกระท่ังสะทอนใหเห็นถึงคําอธิบายทาง
ทฤษฏีท่ีอาจจะไมสามารถใชอธิบายปรากฏการณตางๆ ไดท้ังหมด  เพราะเปนส่ิงสําคัญท่ี
เฉพาะเจาะจงในดานวัฒนธรรม ประเพณี ความเปนอัตบุคคล โดยการวิเคราะหท้ังหมดจะการ
วิเคราะหและแยกขอมูลโดยอาศัยทฤษฎีของ “ปรากฏการณวิทยา” อธิบายความสัมพันธระหวางลาย
คําและพื้นท่ีภายในวิหาร ผานวิธีการนําเสนอ “ปจจัย” ท่ีไดมาจากขอมูลการเก็บขอมูลภาคสนามท้ัง 
2 สวน คือขอมูลดานประสบการณการรับรูท่ีไดจากกลุมประชากรตัวอยางและขอมูลท่ีไดจากการ
เปล่ียนแปลงดานกายภาพท่ีเก็บและวิเคราะหโดยผูวิจัย โดยแบงการวิเคราะหดานขอมูลเปน 5 
ปจจัย คือ 

1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ  
2) โครงสรางวิหาร 
3) แสงสวาง 
4) ลายคํา 
5) ประสบการณเดิม / พื้นเพ 

ปจจัยในเบ้ืองตนท่ีผานการคัดเลือกและแยกแยะออกมาไดมาจากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมท่ีผานมากับการลงเก็บขอมูลภาคสนามจึงสามารถคัดแยะออกมาไดเปนจํานวน 5 ปจจัย
ดวยกัน สวนปจจัยอื่นๆ ท่ีผูวิจัยไดคัดเลือกออกไปไมวาจะเปน ปจจัยดานกล่ิน ปจจัยดานกิจกรรม 
ปจจัยเสียงเปนตน (ดูตารางท่ี 2.1 ประกอบ)  เปนปจจัยท่ีไมไดปรากฏในทุกวิหารประกอบงานวิจัย
ช้ินนี้ตองการปรากฏการณรวมของประชากรตัวอยางจากทุกวิหารดังนั้นจึงจําเปนตองใชปจจัยท่ี
ปรากฏรายละเอียดในทุกวิหารเพื่อใชวิเคราะหและเปรียบเทียบถึงสาเหตุขอดีและขอเสียในการ
จัดทําเสนอแนะในบทสรุป สวนปจจัยท้ัง 5 ปจจัยท่ีผูวิจัยคัดเลือกมานั้นสามารถอธิบายไดดังนี้ คือ 
1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีครอบคลุมถึงเร่ือง การบูรณะการเปล่ียนแปลงดาน
กายภาพ และสภาพแวดลอมโดยรอบ โดยปจจัยดานเสียง กล่ิน จะถูกอธิบายในสวนนี้ดวย เหตุผลท่ี
เลือกปจจัยทางกายภาพเนื่องจากเปนสาเหตุหลักท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงปจจัยดานอ่ืนๆ และ
เปนจุดเร่ิมตนในการเกิดปญหาตอการเกิดปรากฏการณตลอดจนจัดทําเสนอแนะแนวทางการปญหา
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ในเบ้ืองตน 2) ปจจัยดานโครงสรางวิหาร เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยแรกโดยตรงและสงผลตอ
ลวดลายลายคําและแสงสวาง อีกดวยจึงเปนปจจัยท่ีควรศึกษาตอเนื่องจากปจจัยแรก เพื่อใชความ
สอดคลองและตอเนื่องของขอมูลท่ีไดมาจากการเก็บขอมูล 3) ปจจัยดานแสงสวาง เปนอีกปจจัยท่ี
ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยดานกายภาพและโครงสราง จะเห็นวาแสงสวางจะเปนปจจัยแรกๆ ท่ี
สงผลตอความรูสึกของคน เม่ือประกอบกับการศึกษางานวิจัยเร่ือง ปรากฏการณแหงแสงใน
สถาปตยกรรม กรณีศึกษา การออกแบบพื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม โดย พัชรดา โสมดี และ
หนังสือเร่ือง เยิรเงาสลัว จะพบวาปจจัยดานแสงสงผลตอการรับรูของคนมากท่ีสุดท่ีมีความสัมพันธ
เกี่ยวของจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดสีของแสง ขนาด ปริมาณ และทิศทางของแสงนั้นเอง 4) ปจจัย
ดานลายคํา เปนอีกปจจัยท่ีไดรับผลตอเนื่องจากปจจัยดานกายภาพ และปจจัยดานอ่ืนๆ แตเม่ือ
ประกอบกับการศึกษาเร่ืองลายคําของหนังสือใน 2 เลม พบวารูปแบบและลวดลาย ความหมายตางๆ 
ลวนมีผลตอการตีความของประชากรตัวอยางท่ีอยูบนพื้นฐานของปจจัยดานประสบการณเดิม 5) 
ปจจัยดานประสบการณเดิม ท่ีถือเปนปจจัยพื้นฐานในการกอเกิดการตีความและใหความหมายจาก
การรับรูปรากฏการณท่ีเกิดจากปจจัยท้ังหมดในเบ้ืองตนท่ีชวยประกอบสรางรวมกับลายคําในวิหาร 
เม่ือประกอบกับศึกษา ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรม ของ รองศาสตราจารย ดร. ทิพยสุดา  
ปทุมานนท, งานวิจัยเร่ือง “การยอนสํารวจประเพณีเพื่อการคนพบใหม : ความเขาใจของ
ประสบการณท่ีเกิดข้ึนกับคุณสมบัติและความหมายในบานไทยประเพณี” ของม.ล. ปยลดา ทวีป
รังษีพร (เทวกุล) และงานวิจัยเร่ือง “ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรมในศาสตรของการตีความ
การศึกษาเพื่อจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟู ยานสามแพรง” ของวิมลรัตน อิสระธรรมนูญ (ดู
รายละเอียดในบทท่ี 2) ท่ีพบวาชวยทําใหผูวิจัยเขาใจและสามารถกําหนดจุดยืนและคุณสมบัติของ
ประชากรตัวอยางในเบ้ืองตนได ตลอดจนเขาใจและคล่ีคลายกระบวนการทํางานของปรากฏการณ
รวมท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีในวิหารผานการอธิบายของปจจัยดานตางๆ 
ท่ีกําหนดไวในเบ้ืองตน จะเห็นไดวาปจจัยท่ีกําหนดข้ึนในเบ้ืองตนเกี่ยวของและยากตอการแยกแยะ
ออกมาอธิบาย เนื่องจากเม่ืออธิบายถึงปจจัยหนึ่งจะมีผลตออีกปจจัยหนึ่งเสมอ นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับตารางท่ี 3.1 ส่ิงท่ีไดจากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยตางๆ ผูวิจัยเช่ือวาปจจัยเหลานี้ได
ปรากฏและมีบทบาทตอการรับรูของกลุมประชากรตัวอยางในงานวิจัยช้ินนี้ ซ่ึงจะปรากฏออกมาใน
รูปของประสบการณท่ีผานการตีความและจดบันทึกเปนขอมูลท่ีผานการใหความหมาย โดยอาศัย
ปจจัยคล่ีคลายและอธิบาย เนื่องจากเปนกระบวนทางปรากฏการณท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงและ
ซอนทับกันบนเสนบางๆ จนไมสามารถแยกกันออกได แตในงานวิจัยช้ินนี้ไมไดตองการแยกปจจัย
ออกจากกัน แตตองการเพ่ือใหสามารถทําความเขาใจและอธิบายกระบวนการทํางานและ
ความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีไดโดยผานการแสดงขอมูลทางปจจัยตางๆ 
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สรุปกระบวนการเก็บขอมูล สามารถแบงลําดับข้ันตอนวธีิวิจัย (ดูแผนภูมิภาพท่ี 3.1 ประกอบ) คือ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการในการเก็บขอมูล 

สวนท่ี  2 ขอมูลภาคสนาม 
เก็บขอมูลภาคสนามทั้ง 5 วิหาร 

สวนท่ี 1 ขอมูลเอกสารอางอิง  
ที่ไดจาการศึกษาหนังสือและงานวิจัยที่

เก่ียวของ 
 

ประชากร
ตัวอยาง 1 

ประชากร

ตัวอยาง 2 
ประชากร

ตัวอยาง 3 
ประชากร

ตัวอยาง 4 

ขอมูลดานประวัติศาสตรของแตละ
วิหาร ที่เก็บขอมูลจากบันทึก และ
หนังสือที่เก่ียวของกับขอมูลการดาน
กายภาพ 

วิเคราะหและคล่ีคลายปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากลายคําเพ่ือหาความสัมพันธดานกายภาพกับการ
รับรูผานปจจัย คือ 

1. สภาพแวดลอมโดยรอบ  
2. โครงสรางวิหาร 
3. แสงสวาง 
4. ลายคํา 
5. ประสบการณเดิม / พ้ืนเพ 

ใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรมและผลขอมูลภาคสนาม ที่อธิบายและคล่ีคลายถึง
ปรากฏการณรวมที่เกิดขึ้นภายในวิหารวามีกระบวนการทํางานและเกิดเปล่ียนแปลงอยางไร

สังเคราะหขอมูลโดยการอธิบายผานปจจัยและจัดทําขอเสนอแนะถึงแนวทางแกปญหา
เบื้องตนของแตละวิหาร 

ขั้น
ตอ

นก
าร
วิเค

รา
ะห

 
ขั้น

ตอ
นก
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สัง
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ะห

 

แผนภูมิที่ 3.3   แสดงวิธีการเก็บขอมูลภาคสนามและแนวทางสรุปขอมูล 

การเก็บขอมูลภาคสนามโดยผูวิจัย การเก็บขอมูลภาคสนามโดยอาศัยกลุมประชากรตัวอยาง 

ขอมูลดานการรับรูจากปรากฏการณภายในวิหารของกลุม
ประชากรตัวอยาง ที่เก็บขอมูลโดยเครื่องมือวิจัย 

ขอมูลดานกายภาพต้ังแตอดีตสูปจจุบัน 
ที่ผานกระบวนการบูรณะและเปล่ียนแปลง 


