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ตารางที่ 4.39: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะ 88 

สีภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.40: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะ 90 

สีภายในอาคาร 

ตารางที่ 4.41: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะ 91 

สีภายในอาคาร  
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สารบัญตาราง (ตอ) 
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ตารางที่ 4.42: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะ 92 

สีภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.43: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะ 93 

สีภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.44: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะ 95 

วัสดุภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.45: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะ 96 

วัสดุภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.46: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะ 97 

วัสดุภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.47: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะ 99 

วัสดุภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.48: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะ 100 

วัสดุภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.49: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะ 101 

หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.50: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะ 103 

หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.51: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะ 104 

พื้นผิวภายในอาคาร 

ตารางที่ 4.52: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะ 106 

พื้นผิวภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.53: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะ 107 

พื้นผิวภายในอาคาร  

ตารางที่ 4.54: รูปทรงอาคาร 108 

ตารางที่ 4.55: สีอาคาร 109 

ตารางที่ 4.56: วัสดุอาคาร 109 

ตารางที่ 4.57: พื้นผิวอาคาร 109 



ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
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ตารางที่ 4.58: ผนังภายนอกอาคาร 110 

ตารางที่ 4.59: ลวดลายบนผนังนอกอาคาร 110 

ตารางที่ 4.60: การจัดวางผงัพื้นภายในอาคาร 111 

ตารางที่ 4.61: สีภายในอาคาร 111 

ตารางที่ 4.62: ลักษณะของวัสดุภายในอาคาร 111 

ตารางที่ 4.63: หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 112 

ตารางที่ 4.64: พื้นผิวภายในอาคาร 112 

ตารางที่ 4.65: รูปทรงอาคาร 113 

ตารางที่ 4.66: สีอาคาร 113 

ตารางที่ 4.67: วัสดุอาคาร 114 

ตารางที่ 4.68: พื้นผิวอาคาร 114 

ตารางที่ 4.69: แนวผนังภายนอกอาคาร 115 

ตารางที่ 4.70: ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร 116 

ตารางที่ 4.71: การจัดวางผงัพื้นภายในอาคาร 116 

ตารางที่ 4.72: สีภายในอาคาร 117 

ตารางที่ 4.73: พื้นผิวภายในอาคาร 118 

ตารางที่ 4.74: หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 118 

ตารางที่ 4.75: ลักษณะวัสดุภายในอาคาร 119 

ตารางที่ 4.76: สรุปการรบัรูสัญญาณช้ีแนะเปรียบเทียบ ของนักศึกษาเรียนดานการออกแบบ  120 

และไมไดเรียนดานการออกแบบ 

ตารางที่ 4.77: สรุปเปรียบเทียบการรบัรู ของนักศึกษากลุมใหญ กับนักศึกษากลุมเล็ก  121 

ที่มีตอสญัญาณช้ีแนะอาคาร SAC ถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนาน 

 

 

 

 

 

 



ฑ 

สารบัญภาพ 

 

หนา 

ภาพที่ 1.1: แสดงถึงการศึกษาในงานวิจัยช้ินน้ีเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบของสถาปนิก 4 

และการรับรูแนวคิดของนักศึกษา 

ภาพที่ 2.1: แสดงถึงข้ันตอนการออกแบบสถาปตยกรรม 8 

ภาพที่ 2.2: แสดงถึง ทฤษฏีความตองการ 5 ลําดับข้ัน ของมาสโลว    12 

ภาพที่ 2.3: แสดงถึงโครงสรางและองคประกอบของความสมัพันธระหวางมนุษยกับ 17 

สภาพแวดลอมกายภาพ 

ภาพที่ 2.4: แผนภาพการเช่ือมโยงตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 25 

ภาพที่ 3.1: แสดงถึงข้ันตอนในการสรางแบบสอบถามและวิธีการเกบ็ขอมลูเพื่อนําไปสู 29 

การวิเคราะหผลเพื่อหาแนวทางการออกแบบ 

ภาพที่ 3.2: การสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ และอาจารยฝายกจิการนักศึกษา 30 

ภาพที่ 3.3: การสัมภาษณสถาปนิก นักออกแบบอาคาร SAC 30 

ภาพที่ 3.4: แสดงถึงลักษณะพื้นที่ทางการ และไมเปนทางการภายในอาคาร SAC  31 

ภาพที่ 3.5: แสดงถึงสญัญาณช้ีแนะภายนอกของอาคาร SAC  32 

ภาพที่ 3.6: แสดงถึงสญัญาณช้ีแนะภายในอาคาร SAC 1 33 

ภาพที่ 3.7: แสดงถึงสญัญาณช้ีแนะภายในอาคาร SAC 2 33 

ภาพที่ 4.1: หองประชุม 35 

ภาพที่ 4.2: หองกิจกรรม 35 

ภาพที่ 4.3: หองน่ังเลน นอนเลน 36 

ภาพที่ 4.4: รูปภายนอกอาคารสถาปตยกรรม SAC 36 

ภาพที่ 4.5: รูปภายในอาคารสถาปตยกรรม SAC 37 

ภาพที่ 4.6: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 40 

รูปทรงอาคาร 

ภาพที่ 4.7: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 41 

รูปทรงอาคาร  

ภาพที่ 4.8: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 43 

รูปทรงอาคาร 

ภาพที่ 4.9: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 44 

รูปทรงอาคาร 
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หนา 

ภาพที่ 4.10: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 45 

รูปทรงอาคาร 

ภาพที่ 4.11: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 46 

สีอาคาร 

ภาพที่ 4.12: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 47 

สีอาคาร 

ภาพที่ 4.13: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 49 

สีอาคาร 

ภาพที่ 4.14: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 50 

สีอาคาร 

ภาพที่ 4.15: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 51 

สีอาคาร 

ภาพที่ 4.16: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 52 

สีอาคาร 

ภาพที่ 4.17: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 54 

วัสดุอาคาร 

ภาพที่ 4.18: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 55 

วัสดุอาคาร 

ภาพที่ 4.19: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 56 

วัสดุอาคาร 

ภาพที่ 4.20: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 57 

วัสดุอาคาร 

ภาพที่ 4.21: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 58 

วัสดุอาคาร 

ภาพที่ 4.22: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 59 

วัสดุอาคาร 

ภาพที่ 4.23: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 61 

พื้นผิวอาคาร 
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ภาพที่ 4.24: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 62 

พื้นผิวอาคาร 

ภาพที่ 4.25: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 63 

พื้นผิวอาคาร 

ภาพที่ 4.26: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 64 

พื้นผิวอาคาร 

ภาพที่ 4.27: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 66 

พื้นผิวอาคาร 

ภาพที่ 4.28: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 67 

พื้นผิวอาคาร 

ภาพที่ 4.29: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 68 

พื้นผิวอาคาร 

ภาพที่ 4.30: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 70 

ผนังภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 4.31: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 71 

ผนังภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 4.32: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 72 

ผนังภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 4.33: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 74 

ผนังภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 4.34: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 75 

ผนังภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 4.35: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 76 

ลวดลายอาคาร 

ภาพที่ 4.36: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 78 

ลวดลายอาคาร 

ภาพที่ 4.37: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 79 

ลวดลายอาคาร 
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ภาพที่ 4.38: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะ 80 

ลวดลายอาคาร 

ภาพที่ 4.39: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 82 

ผังพื้นภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.40: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 83 

ผังพื้นภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.41: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 84 

ผังพื้นภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.42: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 86 

ผังพื้นภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.43: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 87 

ผังพื้นภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.44: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 89 

สีภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.45: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 90 

สีภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.46: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 91 

สีภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.47: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 92 

สีภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.48: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 94 

สีภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.49: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 95 

วัสดุภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.50: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 96 

วัสดุภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.51: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 98 

วัสดุภายในอาคาร 



ต 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 

หนา 

ภาพที่ 4.52: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 99 

วัสดุภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.53: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 100 

วัสดุภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.54: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาทีม่ีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 102 

หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.55: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 103 

หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.56: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 105 

พื้นผิวภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.57: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะ 106 

พื้นผิวภายในอาคาร 

ภาพที่ 4.58: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะ 107 

พื้นผิวภายในอาคาร 

ภาพที่ 5.1: รูปทรงอาคาร SAC 123 

ภาพที่ 5.2: สีอาคาร SAC 124 

ภาพที่ 5.3: วัสดุอาคาร SAC 124 

ภาพที่ 5.4: ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร SAC 125 

ภาพที่ 5.5: ผังพื้นภายในอาคาร SAC 125 

ภาพที่ 5.6: สีภายในอาคาร SAC 126 

ภาพที่ 5.7: วัสดุภายในอาคาร SAC 126 

ภาพที่ 5.8: หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร SAC 127 

ภาพที่ 5.9: พื้นผิวภายในอาคาร SAC 127 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

สถาปัตยกรรม คือ งานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปะและวิชาการ อีกท้ังยังเป็นศิลปะในการ
ออกแบบอาคารที่ไม่เพียงแต่เพ่ือประโยชน์ใช้สอย แต่ยังต้องศึกษาถึงเทคโนโลยีและความงามให้
สอดคล้องกลมกลืนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้สถาปัตยกรรมยังมุ่งเน้นสื่อความหมายทาง
สัญลักษณ์ด้วย เช่น รูปร่าง รูปทรง สี สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้กับบุคคลในการรับรู้ ตีความ และท าความ
เข้าใจ เพ่ือการเข้าใจความหมายที่ตรงกันของคนในสังคม 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่องความเข้าใจความหมายทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้กับกลุ่ม 
นักออกแบบ กรณีศึกษาโถงโรงแรมของ ชนกนาถ ณ  ระนอง วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต และ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักออกแบบกับคนทั่วไปมีการรับรู้ ตีความ หรือเข้าใจความหมายทาง
สถาปัตยกรรมแตกต่างกัน (ชนกนาถ ณ ระนอง, 2542) ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การรับรู้
สัญญาณชี้แนะต่างกัน หรือมีมิติฐานมูลทางความรู้สึกต่างกัน หรือมีประสบการณ์ในการฝึกฝนทาง
สถาปัตยกรรมต่างกัน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541, หน้า 173-180) รวมถึงความแตกต่างจากลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ และภูมิหลังทางสังคม-วัฒนธรรม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541, หน้า 3-4 และ 
เลอสม สถาปิตานนท์, 2558, หน้า 44-48) ดังนั้นการออกแบบและวางแผนของสถาปนิกที่ไม่ได้
ตระหนักถึงความรู้สึก ทัศนคติ การตีความในการรับรู้สัญญาณชี้แนะของคนทั่วไป จะท าให้คนทั่วไป 
ไม่สามารถเข้าใจความหมายทางสถาปัตยกรรม ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถาปนิก (วิมลสิทธิ์  
หรยางกูร, 2541, หน้า 26-27 และเลอสม สถาปิตานนท์, 2558, หน้า 44-45) 

อาคาร Student Activity Center หรืออาคาร SAC เป็นอาคารเก่าที่มีโครงสร้างเป็นหอ
หญิง และเคยถูกน้ าท่วมเมื่อปี 2554 โดยสถาปนิกต้องการน าอาคารเก่าหลังนี้ มาพัฒนาใหม่ให้เป็น
ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา ที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากอาคารทั่ว ๆ ไป ด้วยการน าเสนออาคารใน
แนวคิดสนุกสนาน ร่าเริง ตื่นเต้น เพ่ือกระตุ้นความรู้สึกของนักศึกษาท่ีมาใช้อาคารให้รับรู้ถึงแนวคิด 
ความรู้สึก อารมณ์ ตามวัตถุประสงค์ท่ีสถาปนิกวางไว้ (สาโรช พระวงค์, 2557) แต่เนื่องจากนักศึกษา
ที่มาใช้อาคารมีความแตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ ทัศนคติ อารมณ์ ประสบการณ์ รวมถึงลักษณ์พ้ืนฐาน
ทางความรู้สึก จึงส่งผลต่อการรับรู้ ตีความ การเข้าใจความหมายที่สถาปนิกถ่ายทอดลงในงาน
สถาปัตยกรรม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541, หน้า 3-7) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นผลให้การรับรู้แนวคิด 
ของนักศึกษาต่างออกไปจากสถาปนิก  
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วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2541, หน้า 26-27); เลอสม สถาปิตานนท์ (2558, หน้า 81-83) และ  
ผุสดี ทิพทัส (2545, หน้า 1-4) กล่าวคล้ายกันว่า การออกแบบที่ดีไม่เพียงแต่จะตอบสนองด้านการ 
ใช้สอย ความสวยความงามเท่านั้น แต่จะต้องสามารถสื่อความหมายให้ผู้ใช้หรือนักศึกษาเข้าใจตาม 
วัตถุประสงค์ของการออกแบบที่สถาปนิกคิดด้วย จึงจะเรียกว่าสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง 
แต่ปัจจุบันการศึกษาการออกแบบที่จะท าให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายในการออกแบบตรงกับที่สถาปนิก
คิดมีอยู่น้อยมาก ซึ่งสถาปนิกมักจะให้ความส าคัญในด้านการใช้สอย รูปร่าง รูปทรง ความงาม 
มากกว่าการรับรู้ของผู้ใช้ที่มีต่องานออกแบบ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541, หน้า 79-86) อาคาร SAC 
จึงเป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งที่ควรเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากมีการก าหนดแนวความคิดใน
การออกแบบที่ชัดเจนไว้ตั้งแต่ต้น 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุในการท าวิจัยฉบับนี้ ซึ่งสนใจถึงแนวทางการออกแบบที่
ผู้ออกแบบสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์และแนวคิด โดยผู้วิจัยพยายามค้นหาว่า ผู้ใช้สามารถรับรู้
และเข้าใจความหมายรวมถึงแนวความคิดของสถาปนิกที่ถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมได้ตรงตาม
แนวคิดหรือไม่ อย่างไร  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 การศึกษาแนวคิดการออกแบบของอาคาร SAC ที่ถ่ายทอดผ่านลักษณะกายภาพและ 
การจัดวางสัญญาณชี้แนะผ่านองค์ประกอบทางาสถาปัตยกรรม 

1.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบระดับของการรับรู้ สภาพแวดล้อมทางทัศนาการของอาคาร SAC 
ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้านการออกแบบ และนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนด้านการออกแบบ 

1.2.3 เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบอาคาร ที่ผู้ใช้จะมีความเข้าใจความหมายทาง
สถาปัตยกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถาปนิก ต่อสภาพแวดล้อมทางทัศนาการของอาคาร SAC  

 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมกายภาพและการออกแบบ ท าให้ทราบว่า 
การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพส่งผลให้มนุษย์ มีการตอบสนองที่ต่างกัน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 
2541) จึงตั้งสมมติฐานว่า 

1.3.1 สภาพแวดล้อมทางทัศนาการของอาคาร SAC จะส่งผลต่อการรับรู้ และการสื่อสาร
ความหมายทางสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มให้มีความเข้าใจแตกต่างกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร และการตีความของบุคคลให้แตกต่างกัน  เนื่องจากการ
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รับรู้ข่าวสารและการตีความหมาย จะขึ้นอยู่กับ การเรียนรู้ ความสนใจ และประสบการณ์ สังคม-
วัฒนธรรม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541) ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานได้ว่า 

1.3.2 นักศึกษาท่ีเรียนการออกแบบน่าจะรับรู้สิ่งที่สถาปนิกคิด และถ่ายทอดออกมาในงาน
ออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากกว่า นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนการออกแบบ 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวความคิดในการออกแบบตึก SAC ท าให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของสถาปนิกในการออกแบบอาคาร จึงสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่า  

1.3.3 การออกแบบอาคาร SAC โดยการใส่แนวความคิดในการออกแบบที่ชัดเจน และมี
เอกลักษณ์ (Style) จะช่วยให้นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนการออกแบบ เกิดความเข้าใจในสิ่งที่สถาปนิกคิดได้ 
 
1.4 ค าถามการวิจัย 

1.4.1 แนวคิดในการเลือกใช้ และจัดวางสัญญาณชี้แนะ โครงสร้าง องค์ประกอบต่าง ๆ ใน
การออกแบบสภาพแวดล้อมทางทัศนาการของอาคาร SAC เป็นอย่างไร 

1.4.2 การรับรู้และการเข้าใจความหมายในสิ่งที่สถาปนิก และถ่ายทอดออกมาในการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมทางทัศนาการของอาคาร SAC ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เรียนการออกแบบ 
และกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนการออกแบบต่างกันหรือไม่อย่างไร 

1.4.3 แนวทางการออกแบบที่ท าให้รับรู้แนวคิดได้ควรเป็นอย่างไร 
 
1.5 กรอบแห่งทฤษฎี 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ช่วยให้ทราบความส าคัญของปัญหาใน
การวิจัย เป็นแนวทางในการออกแบบการวิจัย ช่วยตั้งค าถาม สมมติฐาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
ฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ 

1.5.1 กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท าให้ทราบถึงองค์ประกอบ หลักการ แลแนวคิด
ในการออกแบบ รวมถึงแนวทางการออกแบบที่ผู้ใช้อาคารสามารถรับรู้แนวความคิดของสถาปนิก ตาม
วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ช่วยในการตั้งสมมติฐาน และก าหนดขอบเขตของการวิจัย 

1.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ท าให้ทราบถึงกระบวนการรับรู้ ตีความ 
และการตอบสนองทางพฤติกรรม รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร 
เป็นแนวทางในการออกแบบการวิจัย ช่วยในการตั้งค าถาม และสมมติฐาน 

1.5.3 อาคาร SAC ศูนย์กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต บอกความ 
ส าคัญในการท าวิจัย ท าให้ทราบองค์ประกอบและรายละเอียดของอาคาร แนวความคิดและปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อการออกแบบอาคาร ช่วยก าหนดตัวแปร ตัวชี้วัด และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
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1.5.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางทัศนาการ ท าให้ทราบ  
ถึงความเข้าใจของผู้ใช้อาคารในการรับรู้สัญญาณชี้แนะ การตีความ การเข้าใจความหมายทาง
สถาปัตยกรรม รวมถึงเครื่องมือ วิธีการ ตัวแปร ตัวชี้วัด และวิธีที่จะใช้วิเคราะห์ผล ที่สามารถน ามา 
ใช้ในงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมในการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพ 
แวดล้อมกายภาพ และการศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร ที่มีต่อแนวคิดของสถาปนิกในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมอาคาร SAC 
 
ภาพที่ 1.1: แสดงถึงการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบของสถาปนิก 

และการรับรู้แนวคิดของนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถเข้าใจความแตกต่างในการรับรู้สัญญาณชี้แนะ และเข้าใจความหมายทางสถาปัตยกรรม

ในสภาพแวดล้อมทางทัศนาการของกลุ่มผู้ใช้อาคาร คือนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ 
และนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ ว่าสามารถเข้าใจความหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสถาปนิกหรือไม่ เพ่ือท าให้ทราบถึงแนวทางการออกแบบที่ผู้ใช้อาคาร สามารถรับรู้ 

  
สถาปนกิ 

แนวคิดการ 
ออกแบบ 

การถ่ายทอด 
ผ่านอาคาร 

SAC 

สัญญาณชี้แนะ 

-องค์ประกอบด้านกายภาพ 

-องค์ประกอบด้านธรรมชาติ 

-องค์ประกอบด้านความงาม 

-องค์ประกอบด้านสังคม-วัฒนธรรม 

-องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 
    
นักศึกษา 

 

เรียนด้าน
การออกแบบ 

ไม่เรียน 
ด้านการ
ออกแบบ 
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และเข้าใจความหมายทางสถาปัตยกรรมได้ตรงตามแนวคิดของนักออกแบบ น าไปสู่การพัฒนางาน
สถาปัตยกรรมให้มีความสร้างสรรค์ และมีคุณค่าต่อไป 

 
1.7 กรอบการวิจัย 

1.7.1 การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้การบรรยายเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จาก
แบบสอบถามร่วมกับภาพถ่าย ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงการรับรู้ทางทัศนาการของนักศึกษา ที่มีต่องานออกแบบ
ของสถาปนิก ว่าสามารถรับรู้ถึงแนวความคิดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถาปนิกต้องการจะสื่อสารหรือไม่
อย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมในอนาคต ที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจ
ความหมายของการออกแบบสภาพแวดล้อมทางทัศนาการของอาคารสถาปัตยกรรม ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของนักออกแบบ 

1.7.2 ใช้การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง 
การวิจัย โดยศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ ในการรับรู้และเข้าใจความหมาย
ทางสถาปัตยกรรมทางทัศนาการ ของผู้ใช้อาคาร 

 
1.8 ขอบเขตของการวิจัย 

1.8.1 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง เป็นการศึกษาการรับรู้และเข้าใจความหมายทางสถาปัตยกรรม
ของกลุ่มนักศึกษา ที่เข้าไปใช้ภายในอาคาร SAC ถึงการรับรู้แนวความคิดของสถาปนิก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 จะเป็นกลุ่มของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กลุ่มท่ี 2 จะเป็นกลุ่มของนักศึกษาที่เข้าไปใช้ภายในอาคาร SAC และเป็นนักศึกษาท่ีไม่ได้

เรียนการออกแบบ 
กลุ่มท่ี 3 จะเป็นกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบ คือ นักศึกษาสาขา

สถาปัตยกรรม และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
1.8.2 ศึกษาเฉพาะอาคาร SAC ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้น โดยศึกษาเฉพาะสภาพแวดล้อม

ทางทัศนาการ ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพของอาคาร SAC สัญญาณชี้แนะทางทัศนาการ  
และองค์ประกอบในการออกแบบอาคาร SAC 
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1.9 ขั้นตอนการวิจัย 
การวางกรอบการวิจัย 
1) ก าหนดประเด็นปัญหา เป็นแนวทางในการวางกรอบการวิจัย น าไปสู่การตั้งค าถามรวมถึง

หาค าตอบอย่างมีเหตุผล  
2) ตั้งค าถามในการวิจัย ช่วยในการชี้ปัญหาเพื่อที่ต้องการจะหาค าตอบ เป็นแนวทางในการ

ก าหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐาน 
3) ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการก าหนดประเด็นที่จะศึกษาให้มีความชัดเจน

เฉพาะเจาะจงในเรื่องที่จะท าการวิจัย น าไปสู่การตั้งสมมติฐาน 
4) ต้ังสมมติฐานการวิจัย อาศัยการทบทวนวรรณกรรม ช่วยก าหนดแนวทางในการหา

ค าตอบ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ท าให้ทราบตัวแปรในการวิจัย 
5) ก าหนดตัวแปรในการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบการวิจัย และกรอบแห่ง

ทฤษฏีให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหาที่ก าลังศึกษา ช่วยในการวางกรอบการวิจัย 
6) ก าหนดขอบเขต เพ่ือวางกรอบการวิจัย และขั้นตอนของการท าวิจัย 
7) วางกรอบแห่งทฤษฎี เป็นการก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมให้

ครอบคลุมตัวแปรที่จะท าการศึกษา 
8) การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ที่

เกี่ยวข้อง ช่วยให้ทราบถึงลักษณะของตัวแปร เป็นแนวทางในการออกแบบการวิจัยอีกทั้งยังช่วย
ก าหนดวิธีการ และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล 

9) ท าการส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคาร SAC ในเบื้องต้น เพ่ือดูสัญญาณ
ชี้แนะที่สถาปนิกต้องการจะสื่อสารความหมายให้กับผู้ที่มาใช้ภายในอาคาร 

การออกแบบการวิจัย 
10) ก าหนดลักษณะและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงวิธีการสุ่มเลือกจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นกรณีศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้อาคาร SAC ได้แก่ นักศึกษาท่ีมีรายชื่ออยู่ในชมรมต่าง ๆ และ
นักศึกษาท่ีเรียนด้านการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล 
รวมถึงการวิเคราะห์ผลที่เหมาะสม 

11) สร้างเครื่องมือในการวิจัยตามความเหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการจะเก็บ โดยอ้างอิงจาก
การทบทวนวรรณกรรม เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

12) ทดสอบเครื่องมือในการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญคัดกรองแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพที่สุด 
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การรวบรวมข้อมูล 
13) เก็บข้อมูลทางกายภาพจากอาคาร SAC ที่เป็นกรณีศึกษา โดยการถ่ายภาพและใช้

แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง ในการเก็บข้อมูลทางกายภาพ และทางความรู้สึก ตามลักษณะและวิธีการ
ที่เตรียมไว้ 

การวิเคราะห์และสรุปผล 
14) สัมภาษณ์เชิงลึกกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร เพื่อยืนยันถึงแนวคิดในการออกแบบ

อาคาร SAC 
15) สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเรียนออกแบบ และกลุ่มไม่เรียน

ออกแบบ  
16) ใช้การวิเคราะห์สถิติแบบร้อยละ ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

 
1.10 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

1) กลุ่มผู้ใช้อาคารที่ไม่มีประสบการณ์ คือ นักศึกษาที่เข้าไปใช้ภายในอาคาร SAC และเป็น
นักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนด้านการออกแบบ 

2) กลุ่มผู้ใช้อาคารที่มีประสบการณ์ คือ นักศึกษาท่ีเรียนด้านการออกแบบ 
3) สภาพแวดล้อมทางทัศนาการ คือ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร SAC ที่สามารถมองเห็นได้ 

เช่น สี วัตถุ บรรยากาศภายในอาคาร เป็นต้น 
 
 

 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสถาปตยกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดในการออกแบบอาคารจะทําใหทราบถึงข้ันตอนตาง ๆ ในการ

ออกแบบงานสถาปตยกรรมวาเริ่มมาจากอะไร มีทีม่าที่ไปอยางไรเพื่อใหไดงานออกแบบที่มีคุณภาพ 

สวยงาม และสามารถใชงานไดดีตอบสนองตอความตองการของผูใชอาคาร โดยมหีัวขอตาง ๆ ไดแก 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสถาปตยกรรม แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับอาคาร SAC องคประกอบ

สําคัญในการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สภาพแวดลอม และปจจัยทีม่ีผลตอการเกิดพฤติกรรม 

2.1.1 ความหมายและข้ันตอนของกระบวนการออกแบบ 

การออกแบบสถาปตยกรรม คือวิธีการที่ประกอบไปดวยเหตุและผลสนับสนุนที่ดี เปนการนํา

ศิลปะและวิชาการมาประยุกตเปนผลงานทางสถาปตยกรรม ดังน้ันข้ันตอนและกระบวนการออกแบบ 

จึงประกอบดวย การรวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมลู การสงัเคราะหขอมลู รวมถึงการพฒันาการ

ออกแบบ แกไขปญหาขอผิดพลาด เพื่อใหการออกแบบตรงตามวัตถุประสงคของผูใช ทั้งในดานการใช

สอย และการตอบสนองทางอารมณ (เลอสม สถาปตานนท, 2558, หนา 1) 

 

ภาพที่ 2.1: แสดงถึงข้ันตอนการออกแบบสถาปตยกรรม 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

ที่มา: เลอสม สถาปตานนท. (2558). องคประกอบสถาปตยกรรมพื้นฐาน (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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วัตถุประสงค (Objective) คือ การวางแผนข้ันตอนของการออกแบบเปนการกําหนด

จุดมุงหมายของการออกแบบ อาทิ ออกแบบเพื่ออะไร กลุมเปาหมายเปนใคร ตองการจะสื่อสารหรือ

ใสแนวความคิดอยางไรในการออกแบบ และจะทําอยางไรใหการออกแบบบรรลุตามวัตถุประสงค 

(เลอสม สถาปตานนท, 2558) 

การวิเคราะหโครงการ (Program Analysis) คือ การวิเคราะหเปาหมาย หรือกลุมผูใชอาคาร

เพื่อนํามาจัดใหมีความเหมาะสมกับการออกแบบ ต้ังแตการรับรูพฤติกรรมของผูใชอาคาร ความตองการ

พื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ทีส่อดคลองกบัพฤติกรรมและสัดสวนของผูใช รวมถึงการจัดวางพื้นที่

ทํากิจกรรม (Zoning) เปนตน (เลอสม สถาปตานนท, 2558) 

การวิเคราะหที่ต้ัง (Site Analysis) คือ การกําหนดหรือวิเคราะหพื้นที่ในการกอสรางอาคาร 

เน่ืองจากสถาปตยกรรมเปนสิ่งแวดลอมทีม่นุษยเปนผูสรางข้ึน แตสิ่งแวดลอมจากธรรมชาติเปน

ตัวกําหนดลักษณทางสถาปตยกรรม ซึ่งสภาพแวดลอมในทองถ่ินที่จะออกแบบอาคารเปนปญหาสําคัญ

ที่ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงในการออกแบบอาคาร ใหมีความปลอดภัย สะดวกสบาย เพราะสภาพ 

แวดลอมแตละที่มีพื้นดินไมเหมอืนกัน ดังน้ันการออกแบบอาคารจึงตองศึกษาลักษณะธรรมชาติบริเวณ

น้ันอยางลึกซึ้ง (เลอสม สถาปตานนท, 2558) 

การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน คือ การกอใหเกิดความงามที่ยังประโยชน หรือการจัด

พื้นที่วางในอาคาร ไดแก ความตองการในดานการใชสอย (Function) รูปแบบการออกแบบ (Style) 

การกําหนดพื้นที่ใชงานตาง ๆ (Quality of Space) การเช่ือมตอของพื้นที่ (Zoning) เปนตน รวมถึง

การแฝงความหมายแขนงตาง ๆ รวมถึงการตอบสนองในดานอารมณความรูสึกทางจิตใจใหกบับุคคล

ที่เปนผูใชสอยพื้นที่วางภายในอาคาร (Space) โดยมสีัญญาณช้ีแนะเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม 

ผานกระบวนการรับรูทางทัศนาการ (Gibson, 1966 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 42-43) 

การออกแบบและการรบัรูสภาพแวดลอมกายภาพมีความเกีย่วของกนัโดยตรง ไดแก ขาวสาร

ของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับการสมัผสั บุคคลรับรูคุณสมบติัตาง ๆ ของสภาพแวดลอมกายภาพ เชน 

รูปทรง ขนาด ความหยาบละเอียดของผิว การออกแบบและการรบัรูสภาพแวดลอมกายภาพจึงเปน

การรบัรูทางทัศนาการเปนสําคัญ (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 79,127)  

ดังน้ันการออกแบบที่จะประสบความสําเรจ็ควรจะตอบสนองในเรื่องของการใชสอย รวมถึง

การสือ่สารความหมายทางสถาปตยกรรมที่ผูใชเขาใจแนวคิดของการออกแบบ เน่ืองจากการออกแบบ

เปนการรบัรู และการตอบสนองของมนุษยที่มีตอองคประกอบตาง ๆ ในสภาพแวดลอม วิมลสทิธ์ิ  

หรยางกูร (2541, หนา 37-47) อธิบายถึง  

การรบัรูสภาพแวดลอมของมนุษยวาเปนกระบวนการความสัมพันธแบบ 2 ทาง รับรู-ตีความ-

ตอบสนอง เปนการสื่อสารความความหมายของนักออกแบบไปยังผูใช และผูใชตอบสนองแนวความคิด

ของนักออกแบบผานการแสดงออกทางพฤติกรรมความรูสึก เปนตน 
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2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาคาร 

การทบทวนวรรณกรรมแนวความคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับอาคาร SAC จะทําใหทราบถึง

แนวความคิดของสถาปนิกที่ใชเปน แนวคิดสําคัญในการออกแบบอาคาร รวมถึงการเลือกใชสญัญาณ

ช้ีแนะหรือวัสดุตาง ๆ เพื่อกระตุนใหผูใชอาคารรบัรูถึงแนวความคิดของสถาปนิก 

2.2.1 องคประกอบของอาคาร (Student Activity Center) ไดแก 

ความสําคัญและพื้นที่ อาคาร SAC ถูกออกแบบมาเพื่อเปนที่รวมเด็กกิจกรรมจากทุกคณะ 

เน่ืองจากการเรียนรูนอกหองเรียนหรือการทํากจิกรรรม มสีวนทําใหเหลานักศึกษามทีักษะในการเขา

สังคมดีข้ึน สิง่ที่จะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน คือเรื่องของการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อ

ตอการเรียนรู แนวคิดในการออกแบบอาคาร คือ สถาปตยกรรมสามารถนํากลบัมาใชใหมได เปนการ

นําอาคารเกาที่ถูกนํ้าทวมเมื่อป 2554 มาพัฒนาใหม ซึ่งพื้นที่ภายในอาคารประกอบดวย หองประชุม 

หองซอมดนตรี หองซอมรํา หองถายภาพ เปนตน การออกแบบภายในมีการสรางบรรยากาศใหมี

ความสนุกสนาน เพือ่กระตุนพฤติกรรมการเรียนรูของผูที่มาใชอาคาร ดวยการวางแนวผนังที่ไมเปน

เสนตรง การนําลวดลายกราฟกมาจัดวางตามแนวผนัง การใชสีสด เชน สีชมพู สเีขียวตอง สีมวง  

สีเขียวการเวก การนําตาขายมาเสริมในพื้นที่วางระหวางช้ันลอย รวมถึงหลงัคาและผนังภายนอกของ

อาคารถูกตบแตงดวยไมซีตาร เปนตน ทุกรายละเอียดที่เกิดข้ึนเปนการสะทอนใหเห็นถึงความเปนไป

ไดใหม ๆ ในการออกแบบงานสถาปตยกรรมแนวใหมที่แตกตางไปจากการออกแบบอาคารเดิม ๆ ที่

จะดูเครงครมึ ไมสดใส เปนตน  

สรปุแนวความคิดตึก SAC สถาปนิกไดออกแบบอาคาร โดยสอดแทรกแนวความคิดในทํานอง

สนุกสนาน ราเริง ต่ืนเตน เพื่อสื่อสารความหมายทางสถาปตยกรรม และตองการกระตุนความรูสึกใน

การรบัรู ตีความ ทางทัศนาการผานสัญญาณช้ีแนะใหกับนักศึกษาที่มาใชอาคาร (สาโรช พระวงค, 

2558)  

2.2.2 วิเคราะหสญัญาณช้ีแนะของตึก SAC ที่มีตอการรบัรูดังตอไปน้ี 

2.2.2.1 รูปรางรปูทรงของอาคาร SAC เปนรปูทรงเรขาคณิตแบบ 3 มิติ ซึ่งสามารถ

มองไดทั้งดานความกวาง ความยาว และความสูง 

2.2.2.2 อาคาร SAC มีการใชเสนแนวนอน และเสนต้ังในงานภายนอกอาคาร สวน

ภายในอาคารเปนการนําเสนต้ัง เสนแนวนอน และเสนเฉียง เขามาประกอบกัน สรางความต่ืนเตน 

ความแปลกใหมในพื้นที่ดานในอาคาร 

2.2.2.3 พื้นผิวของอาคารดานนอกจะประกอบดวย พื้นไมซตีารที่หุมอาคารทัง้ผนัง

และหลังคา สวนภายในอาคารจะเปนพื้นผิวปูน บางสวนของพื้นมีการนํา พื้นผิวแบบหินเขามาจัดวาง

เพื่อใหมีความแตกตางกัน 
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2.2.2.4 อาคาร SAC ประกอบดวยปริมาตรของวัตถุที่ประกอบกันข้ึนมาเปนรูปราง

รูปทรง 3 มิติ จากความกวาง ความยาว ความสูง ทําใหเกิดพื้นที่ข้ึนภายในอาคาร สามารถออกแบบ

พื้นที่ดวยความคิดสรางสรรคใหเกิด (Function) ตาง ๆ ได 

2.2.2.5 การใชสีภายในของอาคาร SAC สถาปนิกจะเนนการใชสีสด ไดแก สีชมพู  

สีเขียว สีมวง เพือ่สรางบรรยากาศ ใหนักศึกษาที่มาใชอาคารเกิดความรูสึก ราเรงิ สนุกสนาน ต่ืนเตน 

2.2.2.6 อาคาร SAC จะประกอบไปดวยพื้นทีท่ํากิจกรรมตาง ๆ ไดแก หองประชุม 

หองซอมดนตรี หองซอมรํา หองประขุม หองถายภาพ เปนตน เปนการใชพื้นที่ (Interior Space) 

อยางคุมคาเน่ืองจากมีหองกจิกรรมครบถวนใหกบันักศึกษา 

2.2.2.7 อาคาร SAC มีการตบแตงผนังดานนอกอาคาร ดวยลวดลายกราฟก ชวยให

อาคารดูมีความนาสนใจมากข้ึน 

2.2.2.8 สถาปนิกไดสอดแทรกชองแสงเพื่อรับแสงในเวลากลางวัน ทําใหภายใน

อาคารไมมืดสลัว วังเวง เน่ืองจากภายในอาคารมีการใชสสีดอยูแลว ถาหากมีแสงจากธรรมชาติหรือ

แสงไฟเขามากระทบกบัพื้นผิว ก็จะทําใหบรรยากาศในอาคาร SAC มีชีวิตชีวาต่ืนเตน สนุกสนาน  

รอนวูบวาบ กระตุนความรูสกึของนักศึกษาไดดี  

 

2.3 องคประกอบสําคัญในการออกแบบสถาปตยกรรมภายในและหลักมลูฐานของการออกแบบ 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองคประกอบของการออกแบบ จะทําใหทราบถึงความสําคัญ

ในดานตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกบังานสถาปตยกรรม เพื่อที่จะไดนําองคประกอบของการออกแบบ

ดานตาง ๆ มาประยุกตใชในงานออกแบบใหมีความเหมาะสมทั้งในดานความสวยงาม และการ

ตอบสนองตอการใชงานของมนุษย 

2.3.1 องคประกอบสําคัญในการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน เพื่อนําไปสูการออกแบบที่

ตอบสนองตอความตองการของมนุษย ทั้งดานการใชสอยและดานอารมณจิตใจ ประกอบดวย 

- องคประกอบทางดานธรรมชาติ ไดแก สภาพภูมิอากาศที่จะตองคํานึงถึงในการจัดพื้นที่วาง

ภายในอาคาร อาท ิอุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพันธ กระแสลม และแสงธรรมชาติ ปจจัยดังกลาวน้ีมี

ผลตอการเลือกวัสดุตาง ๆ เชน ประตู หนาตาง กระเบื้อง ผนัง โทนสี เปนตน (เลอสม สถาปตานนท, 

2558, หนา 5) 

- องคประกอบทางกายภาพ คือ การศึกษาพฤติกรรมมนุษยหรือผูใชอาคาร เปนการศึกษาถึง 

การทํากจิกรรมของมนุษย รวมถึงความตองการในดานการใชสอย และทางดานอารมณ ความรูสึก (Irwin 

Altman) รวมถึงพฤติกรรมมนุษยเปนขอมลูพื้นฐานทีจ่ะนํามากําหนดพื้นที่ในการออกแบบภายในการ

กําหนดขนาดเฟอรนิเจอร พื้นที่ทํากจิกรรม รวมไปถึงการเช่ือมตอของพื้นที่ในการทํากิจกรรม (Zoning) 

ดังภาพที่ 2.2 (เลอสม สถาปตานนท, 2558, หนา 42-44) 
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ภาพที่ 2.2: แสดงถึง ทฤษฏีความตองการ 5 ลําดับข้ัน ของมาสโลว    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

ที่มา: เลอสม สถาปตานนท. (2558). องคประกอบสถาปตยกรรมพื้นฐาน (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

- องคประกอบทางดานสังคม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาถึงการเช่ือมโยงระหวาง โครงสราง 

รูปราง อาคาร และ การออกแบบภายในอาคาร ใหมีความสอดคลอง กลมกลืนสมัพันธกัน ทําใหการ

ออกแบบสมบูรณ ตรงตามวัตถุประสงคของผูใชสอย (เลอสม สถาปตานนท, 2558, หนา 75-77)  

แฟรงค ลอยด ไรท อธิบายวา หลักในการออกแบบควรทีจ่ะนําสวนประกอบทางโครงสราง 

มาใชใหเปนประโยชน รวมไปกับลักษณะการใชสอยภายในอาคาร จะทําใหมีความสอดคลองสัมพันธ

กันในรูปทรงอาคารทัง้หมดโดยรวม (ผุสดี ทิพทัส, 2545, หนา 192-193) 

- องคประกอบทางเทคโนโลยี เปนการศึกษาถึงเทคโนโลยีทีจ่ะนําเขามาชวยในงานออกแบบ 

เชน คอมพิวเตอร โปรแกรมตาง ๆ สิง่เหลาน้ีมีสวนชวยในการเขียนแบบรวมไปถึงการวางแผนตาง ๆ 

ทําใหมีความรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ และสะดวกในการปรับปรุงแกไข (เลอสม สถาปตานนท, 

2558, หนา 79-80) 
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- องคประกอบดานความงาม เปนการกําหนดแนวความคิด (Concept) ในการออกแบบ 

ไดแก แสง (Daylight) ที่วาง (Space) ลําดับของที่วาง (Sequence of Spaces) ความสัมพันธ

ระหวางโครงสราง (Structure) รปูทรง (Form) รวมทัง้ความเหมาะเจาะเฉพาะทางสถาปตยกรรม 

(เลอสม สถาปตานนท, 2558, หนา 81-85 และ Ward, 1966 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541, 

หนา 57-58) 

2.3.2 ลักษณะทางทัศนาการจากสภาพแวดลอม บุคคลเกิดความเขาใจทางทัศนาการจาก

สภาพแวดลอม โดยผานการรับรูสญัญาณช้ีแนะ ดังน้ันสญัญาณช้ีแนะจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการ

รับรู และเปนสิง่ทีเ่กี่ยวของกบังานออกแบบทางสถาปตยกรรมโดยตรง (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, 

หนา 94) 

ผุสดี ทิพทัส (2545, หนา 1-53) อธิบายลักษณะทางทัศนาการ ซึ่งประกอบดวย 

2.3.2.1 รูปรางรปูทรง หมายถึง สิ่งทีเ่รามองเห็นไดถึงลักษณะของรูปรางรูปทรงวามี

ลักษณะอยางไร เชน เห็นเปนรปูสีเ่หลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม หรือ อาจเปนรูปรางรูปทรงแบบ 2 มิติ 

และ 3 มิติ ซึ่งไดแก รูปรางรปูทรงของธรรมชาติ รูปรางรปูทรงเรขาคณิต รูปรางรปูทรงอสิระ เปนตน   

2.3.2.2 เสนและความหมาย ในงานสถาปตยกรรมมีพื้นผิวทีถู่กแบงสัดสวนดวยเสน 

เชน ผนัง หลังคา และพื้น เสนเปนเครื่องแสดงพื้นที่และขอบเขตของอาคาร รวมถึงยังสรางความรูสึก

ทางดานจิตวิทยาตอมนุษยดวย ไดแก 

- เสนแนวนอนใหความสงบ ผอนคลาย น่ิงเฉย เฉ่ือยชา 

- เสนต้ังใหความรูสึกมั่นคง จรงิจงั 

- เสนโคงใหความมีชีวิตชีวา ความออนไหว ออนโยน 

- เสนเฉียงใหความกระตือรือรน วองไว ไมหยุดน่ิง 

- เสนหยักใหความต่ืนเตน ไมหยุดน่ิง สบัสน วุนวาย 

- เสนโคลงแบบคลื่นใหความลื่นไหล การเคลือ่นไหว สุภาพ นุมนวล 

2.3.2.3 พื้นผิว (Texture) หมายถึง ผิวที่หอหุมเน้ือของวัสดุกอสรางเอาไว เหมือน

ผิวหนังที่หุมเน้ือของมนุษย ลักษณะผิววัสดุมีมากมายหลายชนิด แตละชนิดใหความรูสึกแตกตางกัน

ไป เชน ผนังหินมผีิวหยาบกอใหความรูสกึมั่นคงแข็งแรง แกรง กระดาง ผนังไมมองเห็นลายไมบน

พื้นผิวใหความรูสึกประณีต น่ิมนวล เปนตน (ข้ึนอยูกับประสบการณในการตีความ) 

2.3.2.4 มวล (Mass) หมายถึง ปริมาตรที่เปนสวนสําคัญที่ชวยแสดงใหเห็นลักษณะ

ของอาคารโดยสวนรวมไดชัดเจน เปนการมองภาพรวมของอาคารแบบ 3 มิติ คือความกวาง ความยาว 

และความสูง หรือ ทัศนียภาพ (Perspective) 
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2.3.2.5 สี คือ ลักษณะของแสงสวางทีม่ีผลตอความรูสึก และเปนสิ่งทีเ่กี่ยวของกับ

งานสถาปตยกรรมเปนอยางมาก สีแตละสมีีความหมายและความรูสึกตางกันดังน้ี 

- สีแดงใหความรูสึก ต่ืนเตน รุนแรง รอนแรง ทะเยอทะยาน 

- สีเขียวใหความรูสึก จิตใจสงบ ผอนคลาย รมรื่น เบกิบาน 

- สีเหลืองใหความรูสึก อบอุน มิตรภาพ สนุกสนาน รื่นเรงิ สดใส 

- สีมวงใหความรูสกึ หรหูรา สงางาม ลึกลับ  

- สีนํ้าตาลใหความรูสกึ มั่นคง สุขุมเรียบงาย 

- สีฟาใหความรูสึก สดใส อิสระสงบสุข 

- สีชมพูใหความรูสึก อบอุน ออนโยน วัยรุน ออนหวาน ความเอาใจใส เปนตน 

2.3.2.6 เน้ือที่วางภายใน (Interior Space) เปนที่วางในทางสถาปตยกรรม เชน 

พื้นที่ภายในอาคาร เปนพื้นที่วางที่ประกอบดวย ผนัง พื้น และเพดาน เกิดเปนพื้นที่วางภายในข้ึนมา

สามารถออกแบบและใชใหเกิดประโยชนได 

2.3.2.7 ลวดลาย และรปูแบบ (Pattern) คือการทําใหเกิดลาย หรือรปูแบบชนิด 

ตาง ๆ ข้ึนบนพื้นผิวของผนัง พื้น เพดาน เพือ่เนนใหเห็นถึงความแตกตางในแตละสวน กระตุนใหเกิด

ความนาสนใจข้ึน 

2.3.2.8 แสงและเงา (Light & Shade) คือ แสงสวางที่เกิดจากดวงอาทิตย หรอืแสง

ไฟที่มนุษยคิดคนข้ึน เมื่อแสงกระทบกบัวัตถุจะทําใหเกิดเงาของวัตถุข้ึน ทําใหสามารถรับรู ถึงความต้ืน-

ลึก ของวัตถุได ทั้งน้ีแสงและเงายังถูกนํามาใชเพิ่มความกลมกลืนของบรรยากาศในงานสถาปตยกรรม 

ทําใหเกิดความรูสกึที่แตกตางกันอีกดวย  

2.3.3 หลักมลูฐานของการออกแบบ แทจริงแลวมาจากหลกัการของการรบัรูในจิตวิทยา 

เพราะผลของงานออกแบบในสวนทีเ่กี่ยวของกบัสุนทรียภาพของรปูทรงน้ัน ข้ึนอยูกับการรับรูของ

บุคคล ดังน้ันการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพทีเ่กี่ยวของกบังานออกแบบ จึงเปนการรับรูทาง

ทัศนาการเปนสําคัญ ทั้งในดานการใชสอยและดานความงาม  

วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร (2541, หนา 79-91) และเลอสม สถาปตานนท (2558, หนา 44-51) 

อธิบายถึงหลักมลูฐานการออกแบบประกอบดวย 

- สัดสวน (Proportion) ไดแก การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางสวนประกอบ แตละ

สวนของวัตถุรวมถึงภายในรูปทรงเดียวกัน วาเหมาะสมกันหรือไม  

- ความสมดุล สมมาตร (Balance) คือความเทาเทียมกัน มลีักษณะทีส่มดุลกันในการจัดวาง

ตําแหนงที่ต้ังของ วัตถุ ขนาด รวมถึงสวนประกอบตาง ๆ ความหนักเบาของสี เปนตน 

- ความกลมกลืน (Harmony) คือ การจําแนกแนวทางใหไปในแนวเดียวกัน ในการจัด

สวนประกอบตาง ๆ อาทิ วัตถุ ขนาด สี พื้นผิว ใหมีความสอดคลองกัน 
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- ความเปรียบตาง ๆ (Contrast) การจัดองคประกอบที่มีแตความกลมกลืนทัง้หมด อาจทํา

ใหเกิดความซ้ํา ดูไมนาสนใจ บางครั้งจงึควรเพิ่มความตางกนั ขัดแยงกัน หรือตัดกันระหวาง

สวนประกอบแตละสวน เพื่อใหเกิดจุดเดนมีชีวิตชีวานาสนใจ 

- จังหวะลลีา (Rhythm) เปนสิง่ทีเ่กี่ยวของกบัการเคลือ่นทีห่รือเคลื่อนไหว ในงาน

สถาปตยกรรม จังหวะลลีาเกิดจากการจัดสวนประกอบของอาคาร หรือรูปทรงใหมีความตอเน่ือง 

สม่ําเสมอจากการมองจุดหน่ึงยายไปยังอีกจุดหน่ึง 

- มาตราสวน (Scale) บอกถึงการเปรียบเทียบระหวางขนาดของสวนประกอบ อาทิ 

สิ่งแวดลอมโดยรอบ วัตถุ รูปทรง กับสัดสวนของมนุษยวามคีวามสัมพันธกันหรือไม มีความเหมาะสม

กันเพียงใด 

- เอกภาพ (Unity) คือ ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แมในการจัดสวนประกอบของงาน

ออกแบบ จะมีความขัดแยงกันเพื่อใหมีจุดเดน แตจุดมุงหมายหรือเคาโครงหลักควรมีความสอดคลอง 

และสมัพันธกันแสดงถึงแนวความคิดของงานอยางเดนชัด 

- การเนน (Dominant) เปนการเพิ่มจุดสนใจ หรือจุดเดนโดยการใชขนาด วัสดุ สี พื้นผิว  

ใหผิดแปลกหรือมีลกัษณะขัดแยงกับสวนอื่น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ 

- มายาทางทัศนาการ คือ การรบัรูที่เกิดความคลาดเคลือ่นไปจากสภาพความเปนจรงิ เชน 

การใชสีออนทําใหหองดูใหญ ดูกวาง ดูโลงโปรง การตบแตงดวยลวดลายมีสวนชวยใหหองกําแพงดูมี

ความลึก มีมิติไดในการมองได 

2.3.4 สรุปวรรณกรรมเกี่ยวกบักระบวนการออกแบบ 

กระบวนการออกแบบและลักษณะทางสถาปตยกรรม จะตองเริม่ตนจากแนวทางในการ

ออกแบบสภาพแวดลอม พฤติกรรมความตองการของมนุษย การกําหนดที่วาง สังคมและวัฒนธรรม 

เทคโนโลยีและแนวความคิดทางสถาปตยกรรม วัตถุประสงค โครงการทีจ่ะออกแบบซึ่งอาจกําหนด

โดยนักออกแบบ หรือความตองการของผูใชสอย เปนตน 

แนวความคิดในการออกแบบที่ชัดเจนจะเปนสิง่ที่ทําใหงานออกแบบมีความเปนตัวของตัวเอง

(Style) ผูออกแบบสามารถสื่อความหมายทางสถาปตยกรรม โดยนําองคประกอบ จุด เสน ระนาบ สี 

ผิวสัมผัส ที่วาง มาจัดองคประกอบดวยการสราง ความดึงดูด สัมผสั เกี่ยวเน่ือง โดยใหมเีอกภาพ 

ความสมดุล ขนาดสวน สัดสวน จังหวะที่ดีรวมถึงการผสมผสานหลกัการออกแบบและเทคนิคตาง ๆ 

เชน การเปรียบเทียบ การอปุมาสาระสําคัญ การตอบสนองความตองการอุดมคติเปนตน 

การออกแบบทางสถาปตยกรรมนอกจากจะตอบสนองในเรือ่งของการใชสอยแลว ยังตอง

สามารถสื่อความหมายผานสัญลักษณทางสถาปตยกรรม เพือ่ใหผูใชรบัรู และเขาใจแนวความคิดที่

สถาปนิกตองการจะสื่อสาร ตอบสนองตอวัตถุประสงคของการออกแบบ ซึ่งจะทําใหการออกแบบทาง

สถาปตยกรรมมีความสมบูรณมากข้ึน และคงคุณคาของคําวาสถาปตยกรรมเอาไวสืบตอไปในอนาคต 
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วิจัยฉบับน้ีจึงใหผูใชอาคารรบัรู เรียนรู สภาพแวดลอมทางทศันาการของอาคารที่เปนกรณี 

ศึกษา ซึ่งประกอบดวย องคประกอบตาง ๆ ในการออกแบบ ลักษณะทางทัศนาการของสภาพแวดลอม 

และหลักมลูฐานของการออกแบบ เพื่อหาแนวทางการออกแบบที่ตอบสนองดานการใชสอย และสื่อ

ความหมายแนวความคิดในการออกแบบทีผู่ใชสามารถเขาใจ และรบัรูตามวัตถุประสงคทีส่ถาปนิก

ตองการ 

 

2.4 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมัพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม  

ความสําคัญในการทบทวนวรรณกรรม  ทําใหทราบถึงกระบวนการรับรู และการเกิด

พฤติกรรมการตอบสนองตอสภาพแวดลอมของมนุษย เปนแนวทางใหนักออกแบบกําหนด หรือ

เลือกใชสัญญาณช้ีแนะที่มีความเหมาะสมกบัวัตถุประสงคชองการออกแบบงานสถาปตยกรรม 

เพื่อทีจ่ะสื่อสารความหมายที่นักออกแบบคิด และตองการจะสื่อสารใหผูใชรบัรูถึงแนวคิดน้ัน 

2.4.1 ความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาพแวดลอมกายภาพ ธรรมชาติ ดิน นํ้า ลม ไฟ  

สรางมนุษยรวมถึงสิ่งแวดลอมตาง ๆ ข้ึนมาเพื่อใหอยูรวมกัน ดังน้ันมนุษยจึงมีความสัมพันธกบั 

สิ่งแวดลอม สิ่งสําคัญอันจะสงผลใหมนุษยเกิดพฤติกรรมกบัสภาพแวดลอมกายภาพ ไดแก กระบวน 

การรบัรู (Perception) กระบวนการรู (Cognition) กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม 

(Spatial Behavior) ดังภาพที่ 2.3 (Ittelson, 1973 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 1-19) 
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ภาพที่ 2.3: แสดงถึงโครงสรางและองคประกอบของความสมัพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม

กายภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร. (2541). พฤติกรรมมนุษยกบัสภาพแวดลอม: มลูฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ

ออกแบบและวางแผน (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

2.4.1.1 กระบวนการรบัรู (Perception) คือ กระบวนการทีร่ับขาวสารจาก

สภาพแวดลอม โดยผานทางระบบประสาทสมัผสั จักษุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ผสัสะ

ประสาท โดยผานทางตา หู จมูก และผิวหนัง สิ่งทีม่นุษยรับรูน้ี เปนสวนของสภาพแวดลอมทีเ่กี่ยวกับ

การรูสึก (Sensation) เชน รูปรางและสสีันตาง ๆ ของสิง่ตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในสภาพแวดลอม อาทิ 

เสียง กลิ่นเหม็นคาวของตลาด ความลื่นของพื้นบาน ทั้งหมดน้ีเปนสิง่เราของสิ่งแวดลอมทีเ่ปนคุณสมบัติ

ที่มีความสําคัญตอการเกิดพฤติกรรม (Fiske & Maddi, 1961 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541,  

หนา 5-6) 

 

มนุษย พฤติกรรม      สภาพแวดลอม 

        กายภาพ 

ตัวกําหนดทางดานมนุษย 

อิทธิพลทางดานสรีรวิทยา 

อิทธิพลทางดานบุคลิกภาพ 

อิทธิพลทางดานสังคม 

อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม 

กระบวนการหลัก 

1. การรับรู รวมทั้งการรูสึก 

2. การรู การเรียนรู การจํา     

   การคิด และอารมณ 

3. พฤติกรรมในสภาพแวดลอม  

   การมีอาณาเขตครอบครอง 

   พฤติกรรมที่เวนวางสวนบุคคล 

   ภาวะเปนสวนตัว 

ความสัมพันธระหวาง 

มนุษยกับสภาพแวดลอม 

5 ขั้นตอนของกระบวนการ 

7 ประเภทของความสัมพันธ 

ตัวกําหนดทางดานกายภาพ

โอกาสของสภาพแวดลอม

กายภาพในการสงเสริมหรือ

ขัดขวางพฤติกรรม 

คุณสมบัติของสภาพแวดลอม

กายภาพในฐานะส่ิงเรา 

ตําแหนงของภาพแวดลอม 

กายภาพหรือมนุษยสัมพันธดวย 
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2.4.1.2 กระบวนการรู (Connition) คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับกระบวนการทางจิต 

ที่รวมการเรียนรู การจํา การคิด กระบวนการทางจิตดังกลาวยอมรวมถึงการพัฒนาดวย กระบวนการ

รูจึงเปนกระบวนการทางปญญา (วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 7-18) โครงสรางของสิง่ทีเ่รียนรู 

และจําไดจากสภาพแวดลอมกายภาพ หรอืระบบมโนทัศน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

โดยการเรียนรูที่สําคัญสามารถแยกประเภท ไดแก การวางนัยทั่วไป (Gereralization) คือ การเรียนรู

ที่จะตอบสนองตอสิ่งเราที่คลายคลงึกันในลกัษณะเดียวกัน เชน การเรียนรูที่เกิดจากเงื่อนไขสิ่งเรา 

และการเฟนจําแนก (Discrimination) การรบัรูดวยอาศัยสญัญาณช้ีแนะ ที่บงลักษณะเฉพาะของ 

สิ่งน้ัน (วิมลสทิธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 149-153) สัญญาณช้ีแนะ หรือลักษณะเฉพาะทางกายภาพ 

เชน รูปทรง ขนาด สีสัน แบบอยางเฉพาะทางสถาปตยกรรม ตลอดจนการปรากฏของภูมสิัญลักษณ 

เปนตน (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 99-150) 

2.4.2 ทฤษฎีการรับรูสภาพแวดลอมทีส่ําคัญมี 4 ประเภท ไดแก 

2.4.2.1 กลุมพฤติกรรมนิยม ทําการศึกษาในสิ่งที่สงัเกตหรอืวัดได เนนการวิเคราะห 

เชิงประจกัษ พฤติกรรมภายนอกน้ันยอมมีการตอบสนอง และสงัเกตได ไมสนใจกระบวนการรูที่

เกิดข้ึนภายใน (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 98)  

2.4.2.2 กลุมจิตวิทยาเกสตัลต (Gestalt Psychologists) ใหความสนใจกระบวนการ

รับรู และกระบวนการรูอันเปนกระบวนการภายใน ใหความสนใจสภาวะแวดลอมของสภาพการณ และ

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน ระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม โดยเนนการศึกษาทางทัศนาการ กับรูป

เรียนเชิงเรขา อยางไรก็ตามกระบวนการทีเ่กิดข้ึนภายใน จะตองเกี่ยวของกับเปาหมาย จุดมุงหมาย 

หรือประสบการณทีม่ีมากอนในอดีต (Koffka, 1935 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 39-40) 

2.4.2.3 ทฤษฏีกระบวนการทางขาวสาร สิ่งเราไมใชเปนตนกําเนิดของการเรา  

แตสิ่งเราเปนตนกําเนิดของขาวสาร โดยผานสัญญาณช้ีแนะ ดังน้ันในการรับรูบุคคล จงึมีการสุมเลือก

สัญญาณช้ีแนะที่คิดวาถูกตองโดยผานการกระทํา (Brunswik, 1956 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, 

หนา 41-43) 

2.4.2.4 ทฤษฏีการรับรูทางทัศนาการ เปนทฤษฏีเกี่ยวกับการรบัรูทางทัศนาการจาก

สภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงทางโสตการ ซึ่งการรบัรูทางทัศนาการมีความสําคัญและบทบาท

มากที่สุดตอการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม 

หลักมูลฐานที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ประกอบดวย 4 ปจจัย (วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร, 

2541, หนา 49-63) 
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1) การจัดระเบียบในการรับรู (Organization in Perception) ไดแก ความตาง

ระหวางภาพและพื้น ความสมบูรณของภาพ การรวมกลุม เปนตน ในสภาพแวดลอมกายภาพของงาน 

สถาปตยกรรม พบการรวมกลุมของสิง่ที่มีความคลายคลึงกนัเสมอ เชน ชองหนาตาง ชองประตู  

เปนตน (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 53) 

2) การรบัรูความลึก (Depth Perception) การที่เราเห็นเปนลกัษณะสามมิติ และ

รูสึกในความลึกเกิดจากสัญญาณช้ีแนะที่เปนขาวสารอยางเพียงพอ เชน การซอนของวัตถุ แสงและเงา 

การเคลื่อนไหว รวมถึงทัศนียภาพ ไดแก ขนาด เสน ความหยาบละเอียด ความชัด เปนตน 

3) ความคงที่ของการรับรู (Perceptual Constancy) สิ่งตาง ๆ ที่เรารับรู มีความ

คงที่วาเปนสิ่งเดิมเสมอ แมวาจะมีการเปลี่ยนอยางไร เราก็จะเห็นสิ่งน้ันเปนสิ่งเดิม ไดแก ตําแหนง 

ขนาด รูปราง ความสวาง สี เปนตน 

4) มายาทางทัศนาการ (Visual Illusion) เปนลักษณะภาพลวงตาจากสิง่แวดลอม 

เปนการรบัรูที่ไมตรงกับสภาพความเปนจรงิ เชน ดวงจันทรที่อยูเหนือขอบฟา กบัดวงจันทรที่อยูเหนือ

ศีรษะ มีขนาดเทากัน แตเรามีความรูสึกตางกัน ถึงความใกล และความไกล 

 

2.5 ปจจัยทีม่ีผลตอการเกิดพฤติกรรมในการรบัรูสภาพแวดลอมกายภาพ และการตอบสนองทาง

ความรูสึก ประกอบดวยมนุษย และสภาพแวดลอมกายภาพ หรือสิง่เราภายนอกของสภาพแวดลอม 

เชน รูปทรง สี พื้นผิว ขนาด สัญลักษณ เปนตน (Tolman & Brunswik, 1935 อางใน วิมลสิทธ์ิ  

หรยางกูร, 2521, หนา 43-48) 

การทบทวนวรรณกรรม ปจจัยทีม่ีผลตอการเกิดพฤติกรรมในการรบัรูสภาพแวดลอม เพื่อทีจ่ะ

ทําใหนักออกแบบงานสถาปตยกรรมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการรับรูสภาพแวดลอมของมนุษย  

วาควรออกแบบอยางไรใหผูใชเขาใจในสิ่งที่นักออกแบบตองการจะสื่อสารไปยังผูใชอาคาร เน่ืองจาก 

งานสถาปตยกรรมเปนการออกแบบสภาพแวดลอมและมีมนุษยเปนผูใชงาน 

2.5.1 มนุษยกับปจจัยทีม่ีผลตอการเกิดพฤติกรรมและการรบัรู ไดแก 

2.5.1.1 ประสบการณในการรับรูและเรียนรู มีอิทธิพลตอการตีความสัญญาณช้ีแนะ

และการเกิดพฤติกรรม ความรูสกึในจิตใจตอ รูปทรง สี ขนาด หรือภาพลกัษณของสถานที่ ซึง่ความ

เขาใจทางสัญลักษณและสัญญาณช้ีแนะ ของคนทั่วไปกับสถาปนิกมีความแตกตางกัน (วิมลสิทธ์ิ  

หรยางกูร, 2541, หนา 184-185) 

2.5.1.2 ลักษณะทางสังคม-วัฒนธรรมและประชากร (วิมลสทิธ์ิ หรยางกรู, 2541, 

หนา 3-4) หมายถึง กลุมของตัวแปร แตละประเภท ซึ่งมีพฤติกรรมในการรับรูที่แตกตางกัน เชน 

สรรีะวิทยา อาชีพ รายได เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ทัศนคติ อายุ เปนตน ตัวแปรดังกลาวน้ีเปนตัว

กําหนดการรับขาวสาร การตีความ ความเขาใจสภาพแวดลอมของมนุษย 
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2.5.1.3 การรับรูสภาพแวดลอมสวนบุคคล คือ การศึกษาการรบัรูสภาพแวดลอมใน

สภาพการณหน่ึง ๆ ซึ่งมีบุคคลที่รบัรูรวมอยูดวยเปนสวนหน่ึงของสภาพการณ โดยบุคคลรับรูขาวสาร

จากสภาพแวดลอมทางทัศนาการ โดยผานอวัยวะสัมผัสตาง ๆ จากขาวสารทีม่ากมายจึงทําใหบุคคลมี

การรบัรูที่แตกตางกัน หรืออาจคลายคลึงกัน ทัง้น้ีข้ึนอยูกับประสบการณในอดีตหรือปจจุบัน รวมถึง

สภาพสังคม และวัฒนธรรมของบุคคลดวย (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 43-48) 

2.5.1.4 สภาพแวดลอมกายภาพในฐานะทีเ่ปนสิ่งเรา ไดแก สิ่งทีป่รากฏในสภาพ 

แวดลอม เชน วัตถุตาง ๆ สี พื้นผิว แสง ขนาด ซึ่งมีคุณสมบติัที่แตกตางกันไป ทั้งยังมผีลกระทบตอ

ลักษณะทางพฤติกรรม หรือกระบวนการทางจิต ทําใหเกิดผลกระทบตอการตอบสนอง เชน การรับรู

สภาพแวดลอมทางทัศนาการ เปนตน (วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 5, 43) สิ่งเราที่ปรากฏใน

สภาพแวดลอมอาจมีความซบัซอนมากจนกลายเปนสิ่งทีน่าสนใจ อาทิ ลกัษณะกํากวม หลายแง  

หลายมมุ เปนสภาพแวดลอมที่หลากหลายมีความไมแนนอน จึงทําใหเกิดการกระตุนทางความรูสึก  

ซึ่งเปนคุณสมบัติทีส่ําคัญทีจ่ะนํามาใชในงานออกแบบ (Rapoport & Kantor, 1967 และ Venturi, 

1966 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 5) สภาพแวดลอมทีก่ํากวมสามารถดึงดูดความสนใจได

นาน แตในทํานองเดียวกันสิ่งเราที่ดีควรจะมีความแปรผัน และเต็มไปดวยความหมายซึง่เปนคุณสมบัติที่

มีความสําคัญตอการเกิดพฤติกรรม (Fiske & Maddi, 1961 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 5) 

ดังน้ันสภาพแวดลอมที่คนรบัรูจึงตองประกอบไปดวยสญัญาณช้ีแนะ เชนการรับรูทาง

ทัศนาการ การจัดองคประกอบ ความหมายแฝง อาทสิัญลักษณตาง ๆ เชน แสง รูปราง ขนาด พื้นผิว 

(วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 43) การรับรูสภาพแวดลอมเหลาน้ี ทําใหเกิดพฤติกรรมการรับรู 

ไดแก การรูสกึ การรบัรู การเกิดจินตภาพ การจํา การเกิดความรูสึกทางอารมณ การประเมินและ 

การตัดสินใจ โดยการตีความจะข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล ทัง้น้ีกระบวนการรบัรูเปน

กระบวนการยอยของกระบวนการรู (More, 1976 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 11) 

สถาปตยกรรมเปนสิ่งปลกูสรางและออกแบบโดยมนุษยเพือ่ใชสอยในดานตาง ๆ รวมถึงยัง

เกี่ยวของกบัสภาพแวดลอม และศาสตรในแขนงตาง ๆ ซึ่งสถาปตยกรรม เปนสื่อความคิด ที่แสดง 

ออกทางสัญลักษณ ภาพ รูปทรง ขนาด สีสัน แบบอยางเฉพาะทางสถาปตยกรรม (Alexander 

Jackson Downing, 1919 และ Ward, 1966 pp. 57-58 อางใน วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 

94-95) เอกลักษณทางกายภาพน้ีเกี่ยวของโดยตรงกบัมนุษยที่มีตอสภาพแวดลอมกายภาพในการรบัรู

ทางทัศนาการ และเปนสิง่ทีส่ถาปนิกมีความสนใจเปนพเิศษ เพื่อกอใหเกิดสุนทรียภาพของรปูทรงใน

งานออกแบบ (Rapoport, 1967; Kantor, 1967 และ Venturi, 1966 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 

2541, หนา 5) รวมถึงความสามารถในการสื่อความหมายทีม่ีความสําคัญตอความรูสึก (Fiske & 

Maddi, 1961 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 5-6) เปนการศึกษาความหมายของ
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สภาพแวดลอมกายภาพในดานอารมณ (Osgood et al., 1957 อางใน วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541, 

หนา 175) 

 การศึกษาความหมายของสภาพแวดลอมกายภาพดังกลาว ซึ่งมีมิติกําหนดคา (Evaluation) 

เปนมิติฐานมูลที่มีความสําคัญ กลาวคือ บุคคลทั่วไปจะตองมีความรูสกึในทํานอง พอใจหรือไมพอใจ

ตอสภาพแวดลอมกายภาพน้ัน ๆ ความรูสึกน้ีปรากฏอยูในความจํา เปนมิติฐานมูลของความหมาย

และเปนสวนสําคัญของระบบมโนทัศน (Horayangura, 1978; Lowenthal & Riel, 1972; Canter, 

1971; Hersberger, 1970 และ Vielhaver, 1965) และลกัษณะทางกายภาพของสภาพแวดลอม 

เชน รูปทรงของหลังคา เพดาน หนาตาง การจัดเครื่องเรือน สี เปนตน มีสวนทําใหบุคคลเกิดความ 

รูสึกแตกตางกันได ข้ึนอยูกับประสบการณ บุคลกิ ทัศนคติ มุมมอง คานิยม ของแตละบุคคลใน 

การรบัรูและตีความขาวสาร ทําใหการประเมินสภาพแวดลอมของแตละคนแตกตางกัน (Canter & 

Wools, 1970 และวิมลสทิธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 3-4) 

การเปรียบเทียบความหมายเชิงการตอบสนองหรือมิติฐานมลูระหวางบุคคลทั่วไปกบันักออกแบบ 

บุคคลทั่วไปจะมีมิติฐานมูลของความรูสึกแตกตางไปจากมิติฐานมูลของนักออกแบบ ซึง่เปนสิง่สําคัญที่ทํา

ใหผูใชอาคารเกิดความไมเขาใจในแนวคิดของสถาปนิกที่ถายทอดออกมาในงานออกแบบ (วิมลสทิธ์ิ  

หรยางกูร, 2541) ในการออกแบบและวางแผนสภาพแวดลอมกายภาพจําเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองคํานึงถึงมิติ

ฐานมูลความรูสึกของผูใช เพื่อสรางความเขาใจความหมายทางสถาปตยกรรมใหกับผูใชอาคารในการรับรู 

ทางดานสุนทรียภาพของรูปทรง ขนาด สี และแบบอยางทางสถาปตยกรรมเปนตน (HorayangKura, 

1978; Alexsander Jackson Dowing, 1919 และ Ward, 1966) นักออกแบบจงึควรทําความเขาใจ 

การรบัรูสภาพแวดลอมของผูใช เพื่อการออกแบบที่ตรงตอความตองการ และสามารถสื่อสารความหมาย

ใหผูใชเกิดความเขาใจในงานออกแบบได (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541, หนา 180-185)  

วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร (2541, หนา 176-185) อธิบายถึงมิติฐานมูล ซึ่งสามารถแบงความหมาย

ไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

1) ความหมายที่แสดง(Denotative) ความหมายเชิงตัวแทน หรือสิง่เราจากสภาพแวดลอม

ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความรูสกึตอบสนองทางพฤติกรรมตอสิ่งแวดลอมกายภาพ เชน รูปทรง สี บรบิท 

ขนาด แสง เงา พื้นผิว แบบอยางเฉพาะทางสถาปตยกรรมเปนตน  (Alexander Jackson Downig, 

1919; Wngler, 1969; Ward, 1966, pp. 57-58 และ Ittelson, 1970) 

2) ความหมายเชิงการตอบสนองหรือความหมายแฝง (Connotative) ไดแก ความหมายทาง

ความรูสึก ที่ตอบสนองตอการรบัรูสิ่งเราจากสภาพแวดลอม ซึ่งเปนพฤติกรรมทีเ่กิดตอเน่ืองกัน ทําให

เกิดความหมายทางดานอารมณ ความรูสึกเปนมิติทีส่ําคัญตอการศึกษา (Osgood, 1957 อางใน  

วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร, 2541, หนา 175) 
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2.6 สรุปวรรณกรรมเกี่ยวกบัความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม 

พฤติกรรมมนุษยข้ึนอยูกบัการรับรูและทําความเขาใจสภาพแวดลอม โดยมีการรับรู ตีความ 

แลกเปลี่ยนขาวสารอยูตลอดเวลา เชน การมองเห็นสิ่งแวดลอมตาง ๆ รูปทรง สี ความสวาง-มืด หรอื

การสนทนากับบุคคลดวยกัน สิง่ตาง ๆ เหลาน้ีมอีิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรมในการรับรูทางทัศนาการ 

ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มบีทบาท และสําคัญมากที่สุดในการรบัรูสภาพแวดลอม ดังน้ันวิจัยฉบับน้ีจึงเลือก

ศึกษาเฉพาะการรับรูสภาพแวดลอมทางทัศนาการเทาน้ัน 

ปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมการรับรูรวมถึงการทําความเขาใจสภาพแวดลอม คือ 

องคประกอบของสภาพแวดลอม ประสบการณในการรับรู เรียนรู ลกัษณะทางสังคม-วัฒนธรรม  

การรบัรูสภาพแวดลอมสวนบุคคล และสญัญาณช้ีแนะจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดวยเหตุผล

ดังกลาวมาแลวน้ีจงึทําใหบุคคลมีการรบัรูที่แตกตางกัน แมจะอยูในสภาพแวดลอมเดียวกันก็ตาม  
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ตารางที่ 2.1: การเช่ือมโยงตัวแปรมโนทัศน ตัวแปร 

(ตารางมตีอ) 

 

 

 ตัวแปรมโนทัศน ตัวแปรปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

ตัวแปรอิสระ 

1) ลักษณะทาง

ทัศนาการของ

อาคาร SAC 

ลักษณะทาง

กายภาพของอาคาร

SAC ที่สามารถ

มองเห็นได ซึ่งเกิด

จากแนวคิดของ

สถาปนิก และ

องคประกอบหลัก

ในการออกแบบ 

 

องคประกอบยอยใน

การออกแบบอาคาร

SAC ซึ่งมีผลตอการ

รับรู และความ

เขาใจความหมาย

ทางสถาปตยกรรม 

1) สัญญาณช้ีแนะ

ขององคประกอบ

ทางสถาปตยกรรม

ในการออกแบบ

อาคาร SAC 

1. รูปทรงอาคาร 

2. วัสดุอาคาร 

3. สีอาคาร 

4. พื้นผิวอาคาร  

5. ผนังภายนอกอาคาร  

6. ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร 

 

 

2) สัญญาณช้ีแนะ

ขององคประกอบ

การตกแตงภายใน 

ของการออกแบบ

อาคาร SAC 

 

 

 

1. การจัดผังพื้นภายใน  

2. ลักษณะของวัสดุภายใน  

3. สีภายในอาคาร  

4. พื้นผิวภายในอาคาร  

5. แสงไฟ, หลอดไฟภายในอาคาร 

6. ตาขาย, เกาอี,้ โตะภายใน

อาคาร 

2) ลักษณะของกลุม

ผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมนักศึกษาที่

ไมไดเรียนดานการ

ออกแบบและ  

กลุมนักศึกษาที่เรียน

ดานการออกแบบ, 

ประสบการณ ซึ่งมี

ผลตอการรับรู

ลักษณะทาง

ทัศนาการภายใน

อาคาร SAC   

1) ประสบการณใน

การเขาไปใชภายใน

อาคาร SAC ภูมิหลัง

ที่ไมไดเรียนดานการ

ออกแบบ 

1. เคยเขาไปใชภายในอาคาร 

2. ไมเคยเขาไปใชภายในอาคาร 

2) ภูมิหลังการศึกษา

ทางการออกแบบ 

1. การศึกษาทางการออกแบบ 

2. สาขาวิชาทางการออกแบบ 

3. ระดับปการศึกษา 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ): การเช่ือมโยงตัวแปรมโนทัศน ตัวแปร 

 

(ตารางมตีอ) 

 

 

 

 ตัวแปรมโนทัศน ตัวแปรปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

ตัวแปรตาม 

1) การรบัรูและเขาใจ

ความหมายทาง

สถาปตยกรรมของ

อาคาร SAC 

ถึงแนวคิด ราเริง 

ต่ืนเตน สนุกสนาน 

การรบัรูสัญญาณ

ช้ีแนะ 

1) ลักษณะเดน

เฉพาะของอาคาร

SAC ที่ผูใชรับรูได 

3 อันดับแรก 

1. การออกแบบผนัง, พื้น, เพดาน 

2. การจัดองคประกอบภายใน

อาคาร  

3. วัสดุภายในอาคาร  

4. สีภายในอาคาร  

5. พื้นผิวของอาคาร  

6. รูปทรงของอาคาร  

7. ลวดลายของผนัง  

8. แสง  

9. บรรยากาศในอาคาร 

การรบัรู

ความหมายของ

กลุมผูใชอาคารที่มี

ตอสภาพแวดลอม

ทางทัศนาการของ

อาคาร SAC ซึ่งจะ

แตกตางกันตาม

ลักษณะของกลุม 

นักศึกษา 

2) กลุมกายภาพ 

10 คูคํา 

1. แสงมืด-สวาง  

2. กวาง-คับแคบ  

3. หลายสสีัน-สีเดียว  

4. ตกแตงขัดแยง-ตบแตงกลมกลืน 

5. ลวดลายมีความหลากหลาย-ไม

มีความหลากหลาย  

6. แนวผนังเปนเสนตรง-ไมเปน

เสนตรง  

7. หลายพื้นผิว-พื้นผิวเดียว  

8. วัสดุหรหูรา-วัสดุธรรมดา  

9. พื้นราบเรียบ-พื้นไมราบเรียบ  

10. มีความสะดุดตา-ไมมีความ

สะดุดตา 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ): การเช่ือมโยงตัวแปรมโนทัศน ตัวแปร 

 

 

ภาพที่ 2.4: แผนภาพการเช่ือมโยงตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

 ตัวแปรมโนทัศน ตัวแปรปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

  3) กลุมคํา

ความรูสึก 10 คูคํา 

1. สวย – ไมสวย  

2. สนุกสนาน –นาเบือ  

3. ดึงดูดใจ-ไมดึงดูดใจ  

4. แปลกตา-คุนเคย  

5. มี Style-ทั่วไป  

6. ต่ืนเตน-ไมต่ืนเตน  

7. ปลอดภัย-ไมปลอดภัย  

8. หรูหรา-ธรรมดา   

9. กระตุนการเรียนรู-ไมกระตุน

การเรียนรู  

10. ราเริงสดใส-ซึมเศรา 

4) การประเมินคา  

1 คูคํา 

1. รับรูในสิ่งทีส่ถาปนิกคิด – ไม

รับรูในสิ่งที่สถาปนิกคิด 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินวิจัย 

 
3.1 กรอบการวิจัย 

ประเภทของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบสอบถามภาพเก็บข้อมูล และใช้การ
อธิบายความแตกต่างในการรับรู้ การเข้าใจความหมายสัญลักษณ์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
ของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร SAC ระหว่างกลุ่มนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางการออกแบบ
ต่างกัน และอธิบายสาเหตุของความแตกต่างในการรับรู้ การตีความ รวมถึงการเข้าใจแนวความคิด
ของสถาปนิก  

 
3.2 ตัวแปรในการวิจัย 

3.2.1 ตัวแปรมโนทัศน์ 
3.2.1.1 ตัวแปรอิสระ 
1) ลักษณะทางทัศนาการของอาคาร SAC คือ ลักษณะทางกายภาพภายในอาคาร

SAC ที่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งเกิดจากแนวคิดของสถาปนิก และองค์ประกอบต่าง ๆ ในการออกแบบ 
รวมถึงการจัดวางวัสดุ และการตบแต่งต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ของนักศึกษาหรือผู้ใช้อาคาร ให้
เกิดความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ในสิ่งที่สถาปนิกคิด และสื่อสารผ่านงานสถาปัตยกรรม 

3.2.1.2 ตัวแปรตาม 
การรับรู้และการเข้าใจความหมายทางสถาปัตยกรรมภายในอาคาร SAC คือ 

พฤติกรรมการรับรู้ และการเข้าใจความหมายทางสถาปัตยกรรม ที่นักศึกษาหรือผู้ใช้ มีต่อ
สภาพแวดล้อมทางทัศนาการภายในอาคาร SAC ซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่มนักศึกษา 
เนื่องจากประสบการณ์ในการรับรู้ ตีความ แตกต่างกัน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541) 

3.2.2 ตัวแปรปฏิบัติการและตัวชี้วัด 
3.2.2.1 ตัวแปรอิสระ 
ลักษณะทางทัศนาการภายในอาคาร SAC ได้แก่  
1) ลักษณะพ้ืนที่ท ากิจกรรมภายในอาคาร ประกอบด้วยพื้นที่ทางการ และไม่เป็น

ทางการ ตัวชี้วัดคือ พ้ืนที่ประชุม พ้ืนที่กิจกรรมชมรม พ้ืนที่นั่งเล่น นอนเล่น 
2) สัญญาณชี้แนะขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบอาคาร SAC 

ตัวชี้วัดคือ รูปทรงอาคาร วัสดุอาคาร สีอาคาร  พ้ืนผิวอาคาร  ผนังภายนอกอาคาร ลวดลายบนผนัง 
3) สัญญาณชี้แนะขององค์ประกอบการตกแต่งภายใน ๆ การออกแบบอาคาร SAC 

ตัวชี้วัดคือ การจัดผังพื้นภายใน ลักษณะของวัสดุ สี พ้ืนผิวภายในอาคาร แสงไฟ ตาข่าย 
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3.2.2.2 ตัวแปรตาม 
การรับรู้และความเข้าใจความหมายทางสถาปัตยกรรมภายในอาคาร SAC ประกอบด้วย 
1) ลักษณะเด่นเฉพาะของอาคาร SAC ตัวชี้วัดคือ การออกแบบภายในอาคาร ได้แก่ 

ผนัง พ้ืน เพดาน และการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น วัสดุ แสง สี พ้ืนผิว บรรยากาศโดยรวม
ภายในอาคาร 

2) การรับรู้ความหมายของกลุ่มผู้ใช้อาคารที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางทัศนาการของ
อาคาร SAC แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกายภาพ ตัวชี้วัดคือ 10 คู่ค าตรงข้าม กลุ่มความรู้สึก ตัวชี้วัด
คือ 10 คู่ค าตรงข้าม และการประเมินค่า 1 คู่ค า 

3) การรับรู้ และเข้าใจความหมายในสิ่งที่สถาปนิกคิด ตัวชี้วัดคือ การรับรู้
ความหมายของกลุ่มผู้ใช้อาคารในด้านกายภาพ และด้านความรู้สึก 21 ค า 

ทั้งนี้คู่ค าในกลุ่มกายภาพ กลุ่มความรู้สึก และการประเมินค่า ผู้วิจัยได้คู่ค ามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เรื่องแนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับอาคาร หัวข้อ 2.2.1 องค์ประกอบ
ของอาคาร SAC  

 
3.3 กลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม คือผู้ใช้อาคารประกอบด้วย 
3.3.1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา จ านวน 7 คน

ดังนี้ 
1) มีเกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญดังนี้ มีค าน าหน้า ดร. หรือ ผศ. เนื่องจากมีความ

น่าเชื่อถือจากวุฒิทางการศึกษา 
2) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็นการสุ่มเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการเลือก

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าลังท าการวิจัย คือเรื่องของ การรับรู้ความหมาย 
แนวคิดในการออกแบบผ่านอาคารสถาปัตยกรรม SAC  

สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญ  
(1) ผศ.สุชน ยิ้มรัตนบวร 
(2) ผศ.รณพีร์ ตุลวรรชนะ 
(3) ผศ.มานพ ศิริภิญโญกิจ 
(4) ผศ.สุปะดิษฐ์ จิตรกร 
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อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(1) ดร.พีรยา หาญพงค์พันธุ์ 
(2) ผศ.นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์ 
(3) ผศ.ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต 

3.3.1.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนการออกแบบ ชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 50 คน เป็นนักศึกษา
ที่เข้ามาใช้ภายในอาคาร SAC ประกอบด้วยคณะ และสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา 

3.3.1.3 นักศึกษาที่เรียนการออกแบบ ชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 50 คน ประกอบด้วย
สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  

สรุปจ านวนนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนออกแบบทั้งหมด 50 คน และจ านวนนักศึกษาที่เรียน
ออกแบบทั้งหมด 50 คน โดยเป็นนักศึกษาท่ีเรียนสถาปัตยกรรม 25 คน และสถาปัตยกรรมภายใน 
25 คน นักศึกษา ประกอบด้วย 

นักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนการออกแบบ คือ นักศึกษาชายหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเข้าไปใช้อาคาร SAC ได้แก่ ห้องกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องซ้อมเชียร์ 
ห้องดนตรี ห้องถ่ายภาพ ห้องซ้อมร า ห้องประชุม ห้องประกอบศาสน์พิธีทางศาสนา ห้องนอนเล่น
นั่งเล่น เป็นต้น โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะประกอบด้วย ชั้นปี 1-4 และสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าลังท าการวิจัยคือเรื่องของ การรับรู้ความหมาย แนวคิดในการออกแบบผ่านอาคาร
สถาปัตยกรรม SAC โดยจะเลือกศึกษาเฉพาะนักศึกษาท่ีเข้าไปใช้ภายในอาคาร SAC เท่านั้น  

 นักศึกษาท่ีเรียนการออกแบบ คือ นักศึกษาชาย หญิง ที่มีประสบการณ์ทางการออกแบบ 
และก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยนักศึกษากลุ่มนี้จะ
ประกอบด้วย 

กลุ่มนักศึกษาทางการออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายในชั้นปีที่ 1-4 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ คือเรื่องของ

การรับรู้ความหมาย แนวคิดในการออกแบบผ่านอาคารสถาปัตยกรรม SAC โดยการสุ่มเลือกนักศึกษา
สถาปัตยกรรมหลัก และการออกแบบภายใน เนื่องจากตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าลังท าการศึกษาวิจัย  
 
 
 
 
 
 



29 

 

 

3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
การสร้างแบบสอบถาม 
จากการศึกษาข้อมูล การลงพ้ืนที่ของอาคาร SAC และการทบทวนวรรณกรรม ท าให้ผู้วิจัย

สร้างแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แต่เพ่ือให้แบบสอบถามของผู้วิจัยมีความ
สมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบ เพ่ือเลือกคู่ค า และภาพถ่ายสีของอาคาร SAC ให้มีความสอดคล้องกับแนวคิด ร่าเริง 
ตื่นเต้น สนุกสนาน  

วิธีการสร้างแบบสอบถาม และขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีรายละเอียดตามข้ันตอนดังนี้ 
 
ภาพที่ 3.1: แสดงถึงขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามและวิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์

ผลเพ่ือหาแนวทางการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.4.1 วิธีการในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ 1   

3.4.1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามชุดที่ 1 ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งได้ชุดค า และ

ภาพถ่ายจ านวนมาก บางค าเกี่ยวข้องกับภาพ บางค าไม่เก่ียวข้องกับภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ขอความ
กรุณาจากผู้เชี่ยวชาญให้ตัดคู่ค าท่ีไม่ส าคัญออก และจัดคู่ค าที่ส าคัญให้เข้ากับภาพ เพื่อที่จะได้เป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ แล้วจึงน าไปใช้สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ กลุ่มของนักศึกษาที่ไม่ได้
เรียนการออกแบบ และกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนการออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 1 
ผู้เชี่ยวชาญเลือกคู่ค า และภาพ
ที่ตรงกับอาคาร SAC 

ขั้นตอนที่ 2 
สร้างแบบสอบถามที่มีคู่ค า   
และภาพประกอบอาคาร SAC 

ขั้นตอนที่ 3 

สอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 เรียนด้านออกแบบ 

3.2 ไม่เรียนด้านออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 4 

สัมภาษณ์เชิงลึกกบันักศกึษาทั้ง 
2 กลุ่ม กลุม่ละ 5 คน  
4.1 เรียนออกแบบ 

4.2 ไม่เรียนออกแบบ 

 

ขั้นตอนที่ 5 

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัสถาปนิก 
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ภาพที่ 3.2: การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
                  

3.4.2 วิธีการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
เมื่อผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็น

แบบสอบถามชุดที่ 2 เพ่ือท าการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ร่วมกับแบบสอบถามที่เตรียมไว้ ใน
การเก็บข้อมูล รวมถึงสรุปและวิเคราะห์ผล เพ่ือหาแนวทางการออกแบบที่ผู้ใช้อาคารสามารถรับรู้ถึง
แนวคิดสถาปนิก 

3.4.3 วิธีการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่มดังนี้ 
3.4.3.1 นักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบ และนักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนด้านการ

ออกแบบ ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 5 คน นิยามค าศัพท์ที่เป็น
ตัวแทนความรู้สึก 3 ค าต่อ 1 สัญญาณชี้แนะของอาคาร SAC  

สัญญาณชี้แนะอาคาร SAC ที่ผู้วิจัยน ามาใช้สอบถามนักศึกษามีทั้งหมด 11 สัญญาณชี้แนะ
แบ่งเป็นภายนอกอาคาร 6 สัญญาณชี้แนะ ภายใน 5 สัญญาณชี้แนะ 

 
ภาพที่ 3.3: การสัมภาษณ์สถาปนิก นักออกแบบอาคาร SAC 
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3.4.3.2 สถาปนิก ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการ
สัมภาษณ์ถึงแนวคิดในการออกแบบอาคาร SAC รวมถึงสัญญาณชี้แนะต่าง ๆ ที่สถาปนิกน ามาใช้  
เพ่ือถ่ายทอดแนวคิดผ่านงานออกแบบ เช่น รูปทรงอาคาร สีอาคาร พ้ืนผิวภายในอาคาร แนวผนัง
ภายนอกอาคาร วัสดุภายในอาคาร เป็นต้น 
 
3.5 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

3.5.1 ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามชุดค าและภาพถ่ายที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
น าไปสู่การสร้างแบบสอบถามชุดที่ 1 

ค าถามที่ 1 ตารางตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 
1) ลักษณะพ้ืนที่กิจกรรมภายในอาคาร SAC พ้ืนที่ทางการ และไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย  

1.1) ห้องประชุม   
1.2) ห้องนั่งเล่น   
1.3) ห้องกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องดนตรี ห้องซ้อมเชียร์ เป็นต้น 
 

ภาพที่ 3.4: แสดงถึงลักษณะพ้ืนที่ทางการ และไม่เป็นทางการภายในอาคาร SAC  
 

  
2) สัญญาณชี้แนะขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบอาคาร SAC 

ประกอบด้วย  
2.1) รูปทรงอาคาร   
2.2) สีอาคาร   
2.3) พ้ืนผิวอาคาร   
2.4) ผนังภายนอกอาคาร   
2.5) วัสดุอาคาร   
2.6) ลวดลายบนผนังอาคาร 
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ภาพที่ 3.5: แสดงถึงสัญญาณชี้แนะภายนอกของอาคาร SAC  
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Wazzadu. (2559). SAC (Student Activity Center) ผลงานการแปลงโฉมหอพักเก่า ๆ ให้
กลายเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษาสีสันสดใส. สืบค้นจาก https://www.wazzadu.com/article/171. 
 

3) สัญญาณชี้แนะขององค์ประกอบการตกแต่งภายในอาคาร SAC ประกอบด้วย 
3.1) การจัดวางผังพื้นภายในอาคาร   
3.2) ลักษณะของวัสดุภายในอาคาร   
3.3) สีภายในอาคาร   
3.4) หลอดไฟ,แสงไฟภายในอาคาร   
3.5) ตาข่าย โต๊ะ เก้าอ้ีภายในอาคาร 
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ภาพที่ 3.6: แสดงถึงสัญญาณชี้แนะภายในอาคาร SAC 1 

 
ภาพที่ 3.7: แสดงถึงสัญญาณชี้แนะภายในอาคาร SAC 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: Wazzadu. (2559). SAC (Student Activity Center) ผลงานการแปลงโฉมหอพักเก่า ๆ ให้

กลายเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษาสีสันสดใส. สืบค้นจาก https://www.wazzadu.com/ 
article/171. 

                     
ค าถามที่ 2 ตารางตัวแปรตาม แบ่งเป็น 
1) ลักษณะเด่นเฉพาะของอาคาร SAC ประกอบด้วย  

1.1) การออกแบบผนัง พ้ืน เพดาน   
1.2) การจัดองค์ประกอบภายในอาคาร   
1.3) วัสดุภายในอาคาร   
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1.4) สีภายในอาคาร  
1.5) พ้ืนผิวอาคาร   
1.6) รูปทรงอาคาร   
1.7) ลวดลายของผนัง  
1.8) แสง   
1.9) บรรยากาศในอาคาร 

2) กลุ่มกายภาพ 10 คู่ค า ประกอบด้วย 
2.1) แสงมืด – สว่าง   
2.2) กว้าง – คับแคบ   
2.3) หลายสีสัน – สีเดียว   
2.4) ตกแต่งขัดแย้ง – ตกแต่งกลมกลืน   
2.5) ลวดลายมีความหลากหลาย – ลวดลายไม่มีความหลากหลาย   
2.6) แนวผนังเป็นเส้นตรง – แนวผนังไม่เป็นเส้นตรง   
2.7) หลายพื้นผิว – พ้ืนผิวเดียว   
2.8) วัสดุหรูหรา – วัสดุธรรมดา   
2.9) พ้ืนราบเรียบ – ไม่ราบเรียบ  
2.10) มีความสะดุดตา – ไม่มีความสะดุดตา 

3) กลุ่มความรู้สึก 10 คู่ค า ประกอบด้วย 
3.1) สวย – ไม่สวย   
3.2) สนุกสนาน – น่าเบื่อ   
3.3) ดึงดูดใจ – ไม่ดึงดูดใจ   
3.4) แปลกตา – คุน้เคย   
3.5) มี Style – ทั่วไป   
3.6) ตื่นเต้น – ไม่ตื่นเต้น   
3.7) ปลอดภัย – ไม่ปลอดภัย   
3.8) หรูหรา – ธรรมดา   
3.9) กระตุ้นการเรียนรู้ – ไม่กระตุ้นการเรียนรู้   
3.10) ร่าเริงสดใส – ซึมเศร้า 

 
 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษาลกัษณะของกลุมตัวอยาง 

 

4.1  สรปุผลจากการเกบ็ขอมลูกับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ และอาจารยฝายกจิการนักศึกษา 

จากการเกบ็ขอมลูกับผูเช่ียวชาญทัง้ 7 ทาน เพื่อนําไปสรางแบบสอบถามที่จะใชเก็บขอมลูกบั

นักศึกษาสามารถสรปุผลไดดังตอไปน้ี (ผูเช่ียวชาญมีคนละ 1 คะแนน) 

 

ภาพที่ 4.1: หองประชุม 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 เปนภาพที่ผูเช่ียวชาญเลือกมากทีสุ่ด ได 7 คะแนน เน่ืองจากมีการนําสเีขามาใชทํา

ใหดูสดใส ราเรงิ สนุกสนาน 

ภาพที่ 1 และ 3 ไมมีผูเช่ียวชาญเลือก ได 0 คะแนน 

 

ภาพที่ 4.2: หองกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 เปนภาพที่ผูเช่ียวชาญเลือกมากทีสุ่ด ได 4 คะแนน เน่ืองจากพื้นที่ดูนาใชงาน

สะทอนแนวคิดของอาคารไดดี 

  ภาพที่ 2 ได 2 คะแนน 

ภาพที่ 3 ได 1 คะแนน 
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ภาพที่ 4.3: หองน่ังเลน นอนเลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เปนภาพที่ผูเช่ียวชาญเลือกมากทีสุ่ด ได 5 คะแนน เน่ืองจากดูโลดโผน ต่ืนเตน 

สนุก เราใจ ทําใหเกิดความรูสึกทาทาย 

ภาพที่ 2 ได 2 คะแนน 

ภาพที่ 1 ได 0 คะแนน 

 

ภาพที่ 4.4: รูปภายนอกอาคารสถาปตยกรรม SAC 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 เปนภาพที่ผูเช่ียวชาญเลือกมากทีสุ่ด ได 5 คะแนน เน่ืองจากสัญลักษณทําใหดูสนุก 

และพื้นผิวทําใหดูแปลกจึงทําใหเกิดความรูสึกต่ืนเตน 

ภาพที่ 1 ได 2 คะแนน 

ภาพที่ 3 ได 0 คะแนน 
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ภาพที่ 4.5: รูปภายในอาคารสถาปตยกรรม SAC 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 เปนภาพที่ผูเช่ียวชาญเลือกมากทีสุ่ด ได 6 คะแนน เน่ืองจากเห็นโครงสราง และ

การใชสีภายในอาคารชัดเจน 

ภาพที่ 1 ได 3 คะแนน 

ภาพที่ 2 ได 3 คะแนน 

 

สรปุการเลอืกภาพทีจ่ะนํามาสรางเปนแบบสอบถามเพือ่เกบ็ขอมูลกบันักศึกษามีดังตอไปน้ี 

หองประชุม เลือกภาพที่ 2 

หองกจิกรรม เลอืกภาพที่ 1 

หองน่ังเลน นอนเลน เลือกภาพที่ 3 

รูปภายนอกอาคารสถาปตยกรรม เลือกภาพที่ 2 และภาพที ่1 

รูปภายในอาคารสถาปตยกรรม เลือกภาพที่ 3 และภาพที่ 2 

 

4.1.1 การเลอืกคําทีส่ะทอนถึงลักษณะเดน และสามารถบงบอกถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน 

สนุกสนานของอาคาร SAC 5 ลําดับสามารถสรุปคะแนนไดดังน้ี 

1) D คือ สีภายในอาคาร เปนคําที่ผูเช่ียวชาญเลือกมากทีสุ่ดได 7 คะแนน 

2) A คือ การออกแบบผนัง พื้น เพดาน ได 6 คะแนน 

3) H, B คือ การออกแบบผนัง พื้น เพดาน และการจัดองคประกอบภายในอาคาร  ได 5 คะแนน 

4) G , F คือ ลวดลายของผนัง และรูปทรงอาคาร ได 3 คะแนน 

5) C, I, E คือ วัสดุภายในอาคาร บรรยากาศในอาคาร และพื้นผิวของอาคาร ได 2 คะแนน 

4.1.2 การเลอืกคูคําดานกายภาพ ราเรงิ ต่ืนเตน สนุกสนานสามารถสรปุคะแนนไดดังน้ี 

1) C คือ หลายสีสัน – สีเดียว เปนคูคําที่ผูเช่ียวชาญเลือกมากทีสุ่ดได 7 คะแนน 
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2) E, A คือ ลวดลายมีความหลากหลาย – ลวดลายไมมีความหลากหลาย และแสงมืด – 

สวาง ได 5 คะแนน 

3) J คือ มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา ได 4 คะแนน 

4) G, F คือ หลายพื้นผิว – พื้นผิวเดียว และแนวผนังเปนเสนตรง – แนวผนังไมเปนเสนตรง 

ได 3 คะแนน 

5) H, B คือ วัสดุหรูหรา – วัสดุธรรมดา และกวาง – คับแคบ ได 2 คะแนน 

4.1.3 การเลอืกคูคําที่สะทอนความรูสึก ราเรงิ ต่ืนเตน สนุกสนานสามารถสรุปคะแนนไดดังน้ี 

1) D, B คือ แปลกตา – คุนเคย และสนุกสนาน – นาเบื่อ เปนคูคําที่ผูเช่ียวชาญเลอืกมาก

ที่สุดได 6 คะแนน 

2) J คือ สนุกสนาน – นาเบื่อ ได 5 คะแนน 

3) F, I, E คือ ต่ืนเตน – ไมต่ืนเตน กระตุนการเรียนรู – ไมกระตุนการเรียนรู และม ีStyle – 

ทั่วไป ได 4 คะแนน 

4) C คือ ดึงดูดใจ – ไมดึงดูดใจ ได 3 คะแนน 

5) A คือ สวย – ไมสวย ได 2 คะแนน 

6) H คือ หรูหรา – ธรรมดา ได 1 คะแนน 

7) G คือ ปลอดภัย – ไมปลอดภัย ได  0 คะแนน 

สรปุการเลอืกคํา และคูคําโดยมีเกณฑในการเลอืกคํา และคูคําต้ังแต 5 คะแนนข้ึนไปซึ่งจะ

นํามาสรางเปนแบบสอบถามเพือ่เกบ็ขอมลูกบันักศึกษามีดังตอไปน้ี 

4.1.1 ประกอบไปดวย 4 คํา ไดแก  

- สีภายในอาคาร 

- การออกแบบผนัง พื้น เพดาน 

- การจัดองคประกอบภายในอาคาร   

4.1.2 ประกอบไปดวย 3 คูคํา ไดแก 

- หลายสีสนั – สีเดียว 

- ลวดลายมีความหลากหลาย – ลวดลายไมมีความหลากหลาย 

- แสงมืด – สวาง 

4.1.3 ประกอบไปดวย 3 คูคํา ไดแก 

- แปลกตา – คุนเคย 

- สนุกสนาน – นาเบื่อ 

- สนุกสนาน – นาเบื่อ 
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4.2 การศึกษาลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม  

กลุมตัวอยางในงานศึกษา รวม 100 คน ประกอบดวย นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบ  

ป 2-5 จํานวน 50 คน นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบ ป 2-4 จํานวน 50 คน มีลักษณะ

ดังตอไปน้ี 

ลักษณะเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร และภูมหิลงัทางสงัคม – วัฒนธรรม สรปุวา 

- นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบ คือ นักศึกษาที่กําลงัศึกษาอยู คณะสถาปตยกรรม สาขา

สถาปตยกรรมหลัก และสถาปตยกรรมการออกแบบภายใน ระดับช้ันป 2-5 ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วิทยาเขตรังสิต มีลักษณะทางประชากรศาสตร ภูมหิลงั สังคมวัฒนธรรม รวมถึงประสบการณในการ

รับรูใกลเคียงกัน (ถือเปนตัวแปรควบคุมในการศึกษา) สวนใหญกลุมตัวอยางจะเปนเพศ ชาย และ 

หญิง ชวงอายุ 19-23 ป เปนคนไทย กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปริญญาตร ี

- นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบ คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูคณะตาง ๆ อาทิ 

คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร  คณะนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ระดับช้ันป 2-5 ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ภูมิหลัง 

สังคมวัฒนธรรม รวมถึงประสบการณในการรับรูใกลเคียงกนั (ถือเปนตัวแปรควบคุมในการศึกษา) 

สวนใหญกลุมตัวอยางจะเปนเพศชาย และหญงิ ชวงอายุ 19-23 ป เปนคนไทย กําลงัศึกษาอยูใน

ระดับช้ันปริญญาตร ี

- ระหวางกลุมนักศึกษาทีเ่รียนดานการออกแบบ กบักลุมนักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการ

ออกแบบ คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยกรงุเทพ วิทยาเขตรังสิต มีลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ภูมหิลงั สังคม วัฒนธรรม แตกตางกนั (ถือเปนตัวแปรควบคุมในการศึกษา) ระหวาง

นักศึกษาทั้ง 2 กลุม ตัวแปรที่อยู “นอกเหนือ” การควบคุมในการศึกษา คือ ประสบการณ และระดับ

ในการรบัรูตอสัญญาณช้ีแนะของอาคาร Student Activity Center (SAC)  
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4.2.1 สรุปผลการเก็บขอมูลกับนักศึกษาที่เรียนออกแบบ และนักศึกษาที่ไมไดเรียนออกแบบ 

จากการเกบ็ขอมลูกับนักศึกษาทั้ง 2 กลุม กลุมละ 50 คน สามารถสรุปถึงระดับการรับรูของนักศึกษา

ที่มีตอสญัญาณช้ีแนะไดดังตอไปน้ี  

1) รูปทรงอาคาร                                                                                                             

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.1: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาทีม่ีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะรูปทรงอาคาร 
 

 

ภาพที่ 4.6: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มตีอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะรปูทรงอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 20 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตามากถึง  100% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 25 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 94% 

 มีความสะดุดตา  ไมมีความสะดุดตา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 16 25 8 1 50 0 0 0 0 0 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 10 20 14 3 47 0 2 1 0 3 50 
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ระดับความรูสึกในดานรูปทรงอาคารเกี่ยวกับ ความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษา

กลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่2.12  หมายความวา สะดุดตามาก 

ระดับความรูสึกในดานรูปทรงอาคารเกี่ยวกับ ความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.58 หมายความวา สะดุดตามาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สะดุดตามากทีสุ่ด                      -3 = ไมสะดุดตามากที่สุด 

2 = สะดุดตามาก                     -2 = ไมสะดุดตามาก 

1 = สะดุดตา                                     -1 = ไมสะดุดตา 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.2: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะรูปทรงอาคาร 

 

ภาพที่ 4.7: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะรปูทรงอาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กวาง  คับแคบ  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 7 25 10 4 46 0 0 4 0 4 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 2 24 17 1 44 1 1 4 0 6 50 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกวางระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 24 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูกวางมากถึง 92% 

นักศึกษาทีไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกวางระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 25 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูกวางมากถึง 88% 

ระดับความรูสึกในดานรูปทรงอาคารเกี่ยวกับ กวาง-คับแคบ  นักศึกษากลุมที่เรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที ่1.54 หมายความวา กวาง 

ระดับความรูสึกในดานรูปทรงอาคารเกี่ยวกับ กวาง-คับแคบ  นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.24 หมายความวา กวางมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = กวางมากที่สุด                  -3 = คับแคบมากที่สุด 

2 = กวางมาก                                   -2 = คับแคบมาก 

1 = กวาง                                        -1 = คับแคบ 

0 = เฉย ๆ 

 

กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.3: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะรูปทรงอาคาร  

 

 
กระตุนการเรียนรู  

ไมกระตุนการ

เรียนรู 
 

รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 5 18 17 8 48 0 0 2 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 9 17 15 6 47 2 1 0 0 3 50 
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ภาพที่ 4.8: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะรปูทรงอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูกระตุนการเรียนรูระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 18 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกระตุนการเรียนรูมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูกระตุนการเรียนรูระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกระตุนการเรยีนรูมากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานรูปทรงอาคารเกี่ยวกับกระตุนการเรียนรู-ไมกระตุนการเรียนรู  

นักศึกษากลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.28 หมายความวา กระตุนการเรียนรู 

ระดับความรูสึกในดานรูปทรงอาคารเกี่ยวกับกระตุนการเรียนรู-ไมกระตุนการเรียนรู  

นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.36 หมายความวา กระตุนการเรียนรู 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = กระตุนการเรียนรูมากที่สุด         -3 = ไมกระตุนการเรียนรูมากทีสุ่ด 

2 = กระตุนการเรียนรูมาก                     -2 = ไมกระตุนการเรียนรูมาก 

1 = กระตุนการเรียนรู                     -1 = ไมกระตุนการเรียนรู 

0 = เฉย ๆ 
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ตารางที่ 4.4: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะรูปทรงอาคาร 
 

 แปลกตา  คนเคย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 8 17 16 6 47 0 0 3 0 3 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 23 13 8 2 46 0 0 4 0 4 50 

 

ภาพที่ 4.9: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะรปูทรงอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตามากถึง 94% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตาระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 23 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตามากถึง 92% 

ระดับความรูสึกในดานรูปทรงอาคารเกี่ยวกับ แปลกตา-คุนเคย นักศึกษากลุมทีเ่รียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.42 หมายความวา แปลกตา 

ระดับความรูสึกในดานรูปทรงอาคารเกี่ยวกับ แปลกตา-คุนเคย นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.98 หมายความวา แปลกตามาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = แปลกตามากที่สุด                -3 = คุนเคยมากทีสุ่ด 

2 = แปลกตามาก                    -2 = คุนเคยมาก 
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1 = แปลกตา                             -1 = คุนเคย 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.5: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะรูปทรงอาคาร  

  

 สวย  ไมสวย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 5 27 12 5 49 0 1 0 0 1 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 22 20 1 1 47 2 0 0 1 3 50 

 

ภาพที่ 4.10: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะรปูทรงอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 27 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยมากถึง 98% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสวยระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 22 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสวยมากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานรปูทรงอาคารเกี่ยวกับ สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่เรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลีย่ที่ 1.58 หมายความวา สวยมาก 

ระดับความรูสึกในดานรปูทรงอาคารเกี่ยวกับ สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 2.08 หมายความวา สวยมาก 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สวยมากที่สุด               -3 = ไมสวยมากที่สุด 

2 = สวยมาก                          -2 = ไมสวยมาก 

1 = สวย                       -1 = ไมสวย 

0 = เฉย ๆ 

 

2) สีอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.6: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะสีอาคาร  

 

 มีความสะดุดตา  ไมมีความสะดุดตา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 15 17 12 3 47 0 0 3 0 3 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 11 22 11 2 46 0 3 1 0 4 50 

 

ภาพที่ 4.11: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะสีอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 22 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 94% 
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นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 92% 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษากลุมที่

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.76 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกบั มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษากลุมที่

ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.62 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สะดุดตามากทีสุ่ด                 -3 = ไมสะดุดตามากที่สุด 

2 = สะดุดตามาก               -2 = ไมสะดุดตามาก 

1 = สะดุดตา                          -1 = ไมสะดุดตา 

0 = เฉย ๆ  

 

ตารางที่ 4.7: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะสีอาคาร  

 

 หลายสีสัน  สีเดียว  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 23 13 7 3 46 2 0 2 0 4 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 17 12 10 6 45 2 3 0 0 5 50 

 

ภาพที่ 4.12: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะสีอาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหลายสสีันระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหลายสสีันมากถึง 92% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงหลายสีสันระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 23 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงหลายสีสันมากถึง  90% 

ระดับความรูสกึในดานสีอาคารเกี่ยวกับ หลายสีสัน-สีเดียว นักศึกษากลุมที่เรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.88 หมายความวา หลายสสีนั 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ หลายสีสัน-สีเดียว นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.46 หมายความวา หลายสสีนัมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = หลายสสีันมากที่สุด                   -3 = สีเดียวมากที่สุด 

2 = หลายสสีันมาก                        -2 = สีเดียวมาก 

1 = หลายสสีัน                 -1 = สีเดียว 

0 = เฉย ๆ 

 

กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.8: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะสีอาคาร  

 

 
กระตุนการเรียนรู  

ไมกระตุนการ

เรียนรู 
 

รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 6 23 10 9 48 0 1 1 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 11 18 10 7 46 1 2 1 0 4 50 
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ภาพที่ 4.13: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะสอีาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกระตุนการเรียนรูระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 23 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกระตุนการเรียนรูมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกระตุนการเรยีนรูระดับ 2 มากที่สุด จํานวน  

18 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกระตุนการเรยีนรูมากถึง  92% 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ กระตุนการเรียนรู-ไมกระตุนการเรียนรู  นักศึกษากลุมที่

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.42 หมายความวา กระตุนการเรียนรู 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ กระตุนการเรียนรู-ไมกระตุนการเรียนรู  นักศึกษากลุมที่

ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.42 หมายความวา กระตุนการเรียนรู 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = กระตุนการเรียนรูมากที่สุด           -3 = ไมกระตุนการเรียนรูมากทีสุ่ด 

2 = กระตุนการเรียนรูมาก          -2 = ไมกระตุนการเรียนรูมาก 

1 = กระตุนการเรียนรู                     -1 = ไมกระตุนการเรียนรู 

0 = เฉย ๆ 
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ตารางที่ 4.9: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะสีอาคาร 

 

 ราเรงิสดใส  ซึมเศรา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 17 19 6 6 48 1 0 1 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 19 15 15 1 50 0 0 0 0 0 50 

 

ภาพที่ 4.14: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะสอีาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงราเริงสดใสระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงราเริงสดใสมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงราเริงสดใสระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงราเริงสดใสมากถึง  100% 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ ราเรงิสดใส-ซึมเศรา นักศึกษากลุมทีเ่รียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.84 หมายความวา ราเรงิสดใสมาก 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ ราเรงิสดใส-ซึมเศรา นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลีย่ที่ 2.04 หมายความวา ราเรงิสดใสมาก 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = ราเรงิสดใสมากทีสุ่ด                      -3 = ซึมเศรามากที่สุด 

2 = ราเรงิสดใสมาก                      -2 = ซึมเศรามาก 

1 = ราเรงิสดใส                  -1 = ซึมเศรา 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.10: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะสอีาคาร 

 

 สนุกสนาน  นาเบื่อ  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 17 21 4 5 47 1 1 1 0 3 50 

นักศึกษาเรียนไมออกแบบ 19 17 9 2 47 0 2 1 0 3 50 

 

ภาพที่ 4.15: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะสอีาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสนุกสนานระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 21 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสนุกสนานมากถึง 94% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสนุกสนานระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 19 คน 
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นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสนุกสนานมากถึง  94% 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ สนุกสนาน-นาเบื่อ นักศึกษากลุมที่เรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.82 หมายความวา สนุกสนานมาก 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ สนุกสนาน-นาเบื่อ นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.90 หมายความวา สนุกสนานมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สนุกสนานมากทีสุ่ด      -3 = นาเบื่อมากทีสุ่ด 

2 = สนุกสนานมาก                        -2 = นาเบื่อมาก 

1 = สนุกสนาน                           -1 = นาเบื่อ 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.11: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาทีม่ีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะสอีาคาร  

 

 ต่ืนเตน  ไมต่ืนเตน  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 12 18 11 6 47 0 1 1 1 3 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 14 19 9 5 47 1 1 1 0 3 50 

 

ภาพที่ 4.16: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะสอีาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงต่ืนเตนระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 18 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีต่ืนเตนมากถึง 94% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงต่ืนเตนระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีต่ืนเตนมากถึง  94% 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ ต่ืนเตน-ไมต่ืนเตน นักศึกษากลุมที่เรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.60 หมายความวา ต่ืนเตนมาก 

ระดับความรูสึกในดานสีอาคารเกี่ยวกับ ต่ืนเตน-ไมต่ืนเตน นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที ่1.66 หมายความวา ต่ืนเตนมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = ต่ืนเตนมากทีสุ่ด                    -3 = ไมต่ืนเตนมากที่สุด 

2 = ต่ืนเตนมาก              -2 = ไมต่ืนเตนมาก 

1 = ต่ืนเตน                  -1 = ไมต่ืนเตน 

0 = เฉย ๆ 

 

3) วัสดุอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.12: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร 

 

 มีความสะดุดตา  ไมมีความสะดุดตา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 12 22 9 6 49 0 1 0 0 1 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 13 24 7 3 47 0 0 2 1 3 50 
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ภาพที่ 4.17: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 24 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 98% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 22 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา  นักศึกษา

กลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.74  หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.84 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สะดุดตามากทีสุ่ด                -3 = ไมสะดุดตามากทีสุ่ด 

2 = สะดุดตามาก                     -2 = ไมสะดุดตามาก 

1 = สะดุดตา                        -1 = ไมสะดุดตา 

0 = เฉย  
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ตารางที่ 4.13: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร  

 

 วัสดุหรหูรา  วัสดุธรรมดา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 9 18 14 5 46 1 2 1 0 4 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 4 13 13 14 44 1 5 0 0 6 50 

 

ภาพที่ 4.18: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงวัสดุหรูหราระดับ 0 มากที่สุด จํานวน 14 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงวัสดุหรูหรามากถึง 92% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงวัสดุหรหูราระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 18 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงวัสดุหรหูรามากถึง 88% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั วัสดุหรูหรา-วัสดุธรรมดา นักศึกษากลุมทีเ่รียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.38 หมายความวา วัสดุธรรมดา 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั วัสดุหรูหรา-วัสดุธรรมดา นักศึกษากลุมที่ไมเรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่0.76 หมายความวา วัสดุหรูหรา 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = วัสดุหรหูรามากที่สุด                     -3 = วัสดุธรรมดามากทีสุ่ด 

2 = วัสดุหรหูรามาก                 -2 = วัสดุธรรมดามาก 

1 = วัสดุหรหูรา                   -1 = วัสดุธรรมดา 

0 = เฉย ๆ 

 

กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.14: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร  

 

 สนุกสนาน  นาเบื่อ  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 23 5 8 46 3 0 1 0 4 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 12 20 10 4 46 1 2 1 0 4 50 

 

ภาพที่ 4.19: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสนุกสนานระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 23 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสนุกสนานมากถึง 92% 
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นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสนุกสนานระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 20 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสนุกสนานมากถึง 92% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั สนุกสนาน-นาเบือ่ นักศึกษากลุมทีเ่รียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที ่1.42 หมายความวา สนุกสนาน 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั สนุกสนาน-นาเบือ่ นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลีย่ที ่1.56 หมายความวา สนุกสนานมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สนุกสนานมากทีสุ่ด                     -3 = นาเบื่อมากทีสุ่ด 

2 = สนุกสนานมาก                   -2 = นาเบื่อมาก 

1 = สนุกสนาน                   -1 = นาเบื่อ 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.15: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร  
 

 ต่ืนเตน  ไมต่ืนเตน  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 21 5 10 46 0 0 3 1 4 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 8 25 7 5 45 2 1 2 0 5 50 

 

ภาพที่ 4.20: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงต่ืนเตนระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 21 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงต่ืนเตนมากถึง 92% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงต่ืนเตนระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 25 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงต่ืนเตนมากถึง 90% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั ต่ืนเตน-ไมต่ืนเตน นักศึกษากลุมทีเ่รียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที ่1.48 หมายความวา ต่ืนเตน 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั ต่ืนเตน-ไมต่ืนเตน นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.42 หมายความวา ต่ืนเตน 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = ต่ืนเตนมากทีสุ่ด                   -3 = ไมต่ืนเตนมากที่สุด 

2 = ต่ืนเตนมาก                       -2 = ไมต่ืนเตนมาก 

1 = ต่ืนเตน                  -1 = ไมต่ืนเตน 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.16: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร 
 

 หรหูรา  ธรรมดา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 2 10 17 12 41 2 2 5 0 9 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 15 13 12 3 43 2 0 5 0 7 50 

 

ภาพที่ 4.21: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหรหูราระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหรหูรามากถึง 82% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงหรหูราระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 15 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงหรหูรามากถึง 86% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั หรูหรา-ธรรมดา นักศึกษากลุมที่เรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที ่0.56 หมายความวา ธรรมดา 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั หรูหรา-ธรรมดา นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที ่1.44 หมายความวา หรูหรา 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = หรูหรามากที่สุด                    -3 = ธรรมดามากทีสุ่ด 

2 = หรูหรามาก                          -2 = ธรรมดามาก 

1 = หรูหรา                            -1 = ธรรมดา 

0 = เฉย ๆ 
 

ตารางที่ 4.17: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร  
 

 มี Style  ทั่วไป  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 15 16 10 3 44 1 3 2 0 6 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 22 17 3 0 42 1 2 5 0 8 50 

 

ภาพที่ 4.22: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงม ีStyle ระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 16 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงม ีStyle มากถึง 88% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงม ีStyle ระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 22 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงม ีStyle มากถึง 84% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั ม ีStyle-ทั่วไป นักศึกษากลุมที่เรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่  1.52 หมายความวา ม ีStyle มาก 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุอาคารเกี่ยวกบั ม ีStyle-ทั่วไป นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่  1.82 หมายความวา ม ีStyle มาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = มี Style มากทีสุ่ด                    -3 = ทั่วไปมากทีสุ่ด 

2 = มี Style มาก                      -2 = ทั่วไปมาก 

1 = มี Style                  -1 = ทั่วไป 

0 = เฉย ๆ 

 

4) พื้นผิวอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.18: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร  

 

 หลายพื้นผิว  พื้นผิวเดียว  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 6 19 14 3 42 0 3 5 0 8 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 7 18 12 1 38 3 4 4 1 12 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

ภาพที่ 4.23: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหลายพื้นผิวระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 18 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหลายพื้นผิวมากถึง 84% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหลายพื้นผิวระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงหลายพื้นผิวมากถึง 76% 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ หลายพื้นผิว-พื้นผิวเดียว นักศึกษากลุมที่เรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.18 หมายความวา หลายพื้นผิว 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ หลายพื้นผิว-พื้นผิวเดียว นักศึกษากลุมที่ไม

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 0.96 หมายความวา หลายพื้นผิว 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = หลายพื้นผิวมากทีสุ่ด                     -3 = พื้นผิวเดียวมากที่สุด 

2 = หลายพื้นผิวมาก                  -2 = พื้นผิวเดียวมาก 

1 = หลายพื้นผิว                      -1 = พื้นผิวเดียว 

0 = เฉย ๆ 
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ตารางที่ 4.19: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร  

 

 มีความสะดุดตา  ไมมีความสะดุดตา  
รวม 

3 2 1 0 รม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 14 15 7 46 1 1 0 2 4 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 13 19 11 3 46 1 0 2 1 4 50 

 

ภาพที่ 4.24: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 15 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 92% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 92% 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษา

กลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.36 หมายความวา มีความสะดุดตา 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.66 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สะดุดตามากทีสุ่ด                        -3 = ไมสะดุดตามากที่สุด 

2 = สะดุดตามาก                   -2 = ไมสะดุดตามาก 

1 = สะดุดตา                          -1 = ไมสะดุดตา 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.20: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร  

 

 พื้นราบเรียบ  พื้นไมราบเรียบ  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 3 15 16 4 38 3 1 7 1 12 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 9 22 5 9 45 0 3 1 1 5 50 

 

ภาพที่ 4.25: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงพื้นราบเรียบระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 16 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงพื้นราบเรียบมากถึง 76% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงพื้นราบเรียบระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 22 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงพื้นราบเรียบมากถึง 90% 



64 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ พื้นราบเรียบ-พื้นไมราบเรียบ นักศึกษากลุมที่

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 0.74 หมายความวา พื้นไมราบเรียบ 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ พื้นราบเรียบ-พื้นไมราบเรียบ นักศึกษากลุมที่ไม

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.38 หมายความวา พื้นราบเรียบ 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = พื้นราบเรียบมากทีสุ่ด                  -3 = พื้นไมราบมากทีสุ่ด 

2 = พื้นราบเรียบมาก                 -2 = พื้นไมราบเรียบมาก 

1 = พื้นราบเรียบ                  -1 = พื้นไมราบเรียบ 

0 = เฉย ๆ 

 

กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.21: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสกึสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

 

 ดึงดูดใจ  ไมดึงดูดใจ  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 17 17 3 47 0 0 3 0 3 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 15 17 10 3 45 0 3 1 1 5 50 

 

ภาพที่ 4.26: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงดึงดูดใจระดับ 2 และ 1 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงดึงดูดใจมากถึง 94% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงดึงดูดใจระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงดึงดูดใจมากถึง 90% 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ ดึงดูดใจ-ไมดึงดูดใจ นักศึกษากลุมที่เรียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.56 หมายความวา ดึงดูดใจมาก 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ ดึงดูดใจ-ไมดึงดูดใจ นักศึกษากลุมที่ไมเรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.64 หมายความวา ดึงดูดใจมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = ดึงดูดใจมากทีสุ่ด                  -3 = ไมดึงดูดใจมากที่สุด 

2 = ดึงดูดใจมาก                 -2 = ไมดึงดูดใจมาก 

1 = ดึงดูดใจ                  -1 = ไมดึงดูดใจ 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.22: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

 

 แปลกตา  คุนเคย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 13 15 9 47 0 0 3 0 3 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 17 19 6 2 44 0 1 5 0 6 50 
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ภาพที่ 4.27: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตาระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 15 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตามากถึง 94% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตามากถึง 88% 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ แปลกตา-คุนเคย นักศึกษากลุมทีเ่รียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.36 หมายความวา แปลกตา 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ แปลกตา-คุนเคย นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.76 หมายความวา แปลกตามาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = แปลกตามากที่สุด             -3 = คุนเคยมากทีสุ่ด 

2 = แปลกตามาก                        -2 = คุนเคยมาก 

1 = แปลกตา                         -1 = คุนเคย 

0 = เฉย ๆ 
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ตารางที่ 4.23: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

  

 มี Style  ทั่วไป  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 16 19 10 5 50 0 0 0 0 0 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 17 19 10 0 46 0 2 2 0 4 50 

 

ภาพที่ 4.28: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงม ีStyle ระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงม ีStyle มากถึง 100% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงม ีStyle ระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงม ีStyle มากถึง 92% 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ ม ีStyle-ทั่วไป นักศึกษากลุมทีเ่รียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที ่1.92 หมายความวา ม ีStyle มาก 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ ม ีStyle-ทั่วไป นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.86 หมายความวา ม ีStyle มาก 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = มี Style มากทีสุ่ด            -3 = ทั่วไปมากทีสุ่ด 

2 = มี Style มาก                    -2 = ทั่วไปมาก 

1 = มี Style                       -1 = ทั่วไป 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.24: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

 

 สวย  ไมสวย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 9 18 15 8 50 0 0 0 0 0 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 19 18 6 4 47 0 0 3 0 3 50 

 

ภาพที่ 4.29: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 18 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยมากถึง 100% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสวยระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยมากถึง 94% 
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ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่เรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.56 หมายความวา สวยมาก 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวอาคารเกี่ยวกับ สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.92 หมายความวา สวยมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สวยมากที่สุด               -3 = ไมสวยมากที่สุด 

2 = สวยมาก                   -2 = ไมสวยมาก 

1 = สวย                      -1 = ไมสวย 

0 = เฉย ๆ 

 

5) ผนังภายนอกอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.25: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะผนังภายนอก

อาคาร  

 

 แนวผนังเปน

เสนตรง 
 

แนวผนังไมเปน

เสนตรง 
 

รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 12 20 10 5 47 1 1 1 0 3 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 4 22 13 5 45 0 3 2 0 5 50 
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ภาพที่ 4.30: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะผนังภายนอก

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงเปนเสนตรงระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 22 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงเปนเสนตรงมากถึง 94% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงเปนเสนตรงระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 20 คน 

นักศึกษาที่นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรบัรูถึงเปนเสนตรงมากถึง  90% 

ระดับความรูสึกในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั แนวผนังเปนเสนตรง-แนวผนังไมเปนเสนตรง 

นักศึกษากลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.60 หมายความวา แนวผนังเปนเสนตรง 

ระดับความรูสึกในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั แนวผนังเปนเสนตรง-แนวผนังไมเปน

เสนตรง นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.22 หมายความวา แนวผนัง

เปนเสนตรงมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = แนวผนังเปนเสนตรงมากทีสุ่ด    -3 = แนวผนังไมเปนเสนตรงมากที่สุด 

2 = แนวผนังเปนเสนตรงมาก          -2 = แนวผนังไมเปนเสนตรงมาก 

1 = แนวผนังเปนเสนตรง             -1 = แนวผนังไมเปนเสนตรง 

0 = เฉย ๆ 
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ตารางที่ 4.26: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะผนังภายนอก

อาคาร  

 

 มีความสะดุดตา  ไมมีความสะดุดตา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 7 22 10 9 48 0 1 1 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 15 20 10 4 49 1 0 0 0 1 50 

 

ภาพที่ 4.31: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะผนังภายนอก

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตาดับ 2 มากที่สุด จํานวน 22 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตาดับ 2 มากที่สุด จํานวน 20 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 98% 

ระดับความรูสึกในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา 

นักศึกษากลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.44 หมายความวา มีความสะดุดตา 

ระดับความรูสึกในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา 

นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.84 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สะดุดตามากทีสุ่ด               -3 = ไมสะดุดตามากที่สุด 

2 = สะดุดตามาก                           -2 = ไมสะดุดตามาก 

1 = สะดุดตา                              -1 = ไมสะดุดตา 

0 = เฉย ๆ 

 

กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.27: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะผนังภายนอก

อาคาร  

 

 สวย  ไมสวย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 25 9 4 48 0 1 1 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 15 25 7 1 48 0 1 1 0 2 50 

 

ภาพที่ 4.32: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะผนังภายนอก

อาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 25 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสวยระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 25 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสวยมากถึง  96% 

ระดับความรูสกึในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่เรียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.72 หมายความวา สวยมาก 

ระดับความรูสึกในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.98 หมายความวา สวยมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สวยมากที่สุด              -3 = ไมสวยมากที่สุด 

2 = สวยมาก                -2 = ไมสวยมาก 

1 = สวย                     -1 = ไมสวย 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.28: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะผนังภายนอก

อาคาร  

 

 
กระตุนการเรียนรู  

ไมกระตุนการ

เรียนรู 
 

รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 12 13 11 9 45 1 0 4 0 5 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 9 19 15 5 48 1 0 1 0 2 50 
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ภาพที่ 4.33: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะผนังภายนอก

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกระตุนการเรียนรูระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 13 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกระตุนการเรียนรูมากถึง 90% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกระตุนการเรยีนรูระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 

19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกระตุนการเรยีนรูมากถึง 96% 

ระดับความรูสึกในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั กระตุนการเรียนรู-ไมกระตุนการเรียนรู 

นักศึกษากลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.4 หมายความวา กระตุนการเรียนรู 

ระดับความรูสึกในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั กระตุนการเรียนรู-ไมกระตุนการเรียนรู 

นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.52 หมายความวา กระตุนการเรียนรูมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = กระตุนการเรียนรูมากที่สุด      -3 = ไมกระตุนการเรียนรูมากทีสุ่ด 

2 = กระตุนการเรียนรูมาก         -2 = ไมกระตุนการเรียนรูมาก 

1 = กระตุนการเรียนรู          -1 = ไมกระตุนการเรียนรู 

0 = เฉย ๆ 
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ตารางที่ 4.29: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะผนัง

ภายนอกอาคาร  

 

 แปลกตา  คุนเคย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 13 16 8 47 1 1 1 0 3 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 14 24 8 2 48 1 1 0 0 2 50 

 

ภาพที่ 4.34: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะผนังภายนอก

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตาระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 16 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตามากถึง 94% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 24 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตามากถึง 96% 

ระดับความรูสึกในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั แปลกตา-คุนเคย นักศึกษากลุมที่เรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.32 หมายความวา แปลกตา 

ระดับความรูสึกในดานผนังภายนอกอาคารเกี่ยวกบั แปลกตา-คุนเคย นักศึกษากลุมที่ไมเรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.86 หมายความวา แปลกตามาก 
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เกณฑการวัดความรูสกึเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = แปลกตามากที่สุด              -3 = คุนเคยมากทีสุ่ด 

2 = แปลกตามาก                  -2 = คุนเคยมาก 

1 = แปลกตา                                -1 = คุนเคย 

0 = เฉย ๆ 

 

6) ลวดลายบนผนังนอกอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.30: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะลวดลายอาคาร  

 

 มีความสะดุดตา  ไมมีความสะดุดตา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 15 24 8 1 48 1 1 0 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 13 15 14 5 47 0 0 3 0 3 50 

 

ภาพที่ 4.35: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะลวดลายอาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 15 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 24 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานลวดลายบนผนังนอกอาคารเกี่ยวกับ มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา 

นักศึกษากลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.92 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

ระดับความรูสึกในดานลวดลายบนผนังนอกอาคารเกี่ยวกับ มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา 

นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.60 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สะดุดตามากทีสุ่ด               -3 = ไมสะดุดตามากที่สุด 

2 = สะดุดตามาก                     -2 = ไมสะดุดตามาก 

1 = สะดุดตา                     -1 = ไมสะดุดตา 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.31: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะลวดลายอาคาร  

 

 ลวดลายมีความ

หลากหลาย 
 

ลวดลายไมมีความ

หลากหลาย 
 

รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 19 14 12 3 48 1 0 1 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 10 12 13 8 47 0 3 0 0 3 50 
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ภาพที่ 4.36: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะลวดลายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงลวดลายมีความหลากหลายระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 

13 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงลวดลายมีความหลากหลายมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงลวดลายมีความหลากหลายระดับ 3 มากที่สุด 

จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงลวดลายมีความหลากหลายมากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานลวดลายบนผนังนอกอาคารเกี่ยวกับ ลวดลายมีความหลากหลาย-ไมมี

ความหลากหลาย นักศึกษากลุมทีเ่รียนดานการออกแบบ มคีวามรูสึกเฉลี่ยที่ 1.86 หมายความวา 

ลวดลายมีความหลากหลาย 

ระดับความรูสึกในดานลวดลายบนผนังนอกอาคารเกี่ยวกับ ลวดลายมีความหลากหลาย-ลวดลาย

ไมมีความหลากหลาย นักศึกษากลุมที่ไมเรยีนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.22 หมายความวา 

ลวดลายมีความหลากหลายมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = ลวดลายมีความหลากหลายมากที่สุด -3 = ลวดลายไมมีความหลากหลายมากที่สุด 

2 = ลวดลายมีความหลากหลายมาก    -2 = ลวดลายไมมีความหลากหลายมาก 

1 = ลวดลายมีความหลากหลาย    -1 = ลวดลายไมมีความหลากหลาย        

0 = เฉย ๆ  
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กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.32: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะลวดลายอาคาร  

 

 ดึงดูดใจ  ไมดึงดูดใจ  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 12 16 13 7 48 0 1 1 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 13 20 12 4 49 1 0 0 0 1 50 

 

ภาพที่ 4.37: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะลวดลายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงดึงดูดใจระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 16 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงดึงดูดใจมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงดึงดูดใจระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 20 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงดึงดูดใจมากถึง 98% 

ระดับความรูสึกในดานลวดลายบนผนังนอกอาคารเกี่ยวกับ ดึงดูดใจ-ไมดึงดูดใจ นักศึกษา

กลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.56 หมายความวา ดึงดูดใจมาก 

ระดับความรูสึกในดานลวดลายบนผนังนอกอาคารเกี่ยวกับ ดึงดูดใจ-ไมดึงดูดใจ นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.76 หมายความวา ดึงดูดใจมาก 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = ดึงดูดใจมากทีสุ่ด                  -3 = ไมดึงดูดใจมากที่สุด 

2 = ดึงดูดใจมาก               -2 = ไมดึงดูดใจมาก 

1 = ดึงดูดใจ                     -1 = ไมดึงดูดใจ 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.33: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะลวดลายอาคาร  

 

 
กระตุนการเรียนรู  

ไมกระตุนการ

เรียนรู 
 

รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 18 14 6 48 0 0 2 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 12 15 16 5 48 1 0 1 0 2 50 

 

ภาพที่ 4.38: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะลวดลายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกระตุนการเรียนรูระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 18 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกระตุนการเรียนรูมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกระตุนการเรยีนรูระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 

16 คน 
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นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกระตุนการเรยีนรูมากถึง 96% 

ระดับความรูสึกในดานลวดลายบนผนังนอกอาคารเกี่ยวกับ กระตุนการเรียนรู-ไมกระตุนการ

เรียนรู นักศึกษากลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.56 หมายความวา กระตุนการ

เรียนรูมาก 

ระดับความรูสึกในดานลวดลายบนผนังนอกอาคารเกี่ยวกับ กระตุนการเรียนรู-ไมกระตุนการ

เรียนรู นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.56 หมายความวา กระตุนการ

เรียนรูมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = กระตุนการเรียนรูมากที่สุด               -3 = ไมกระตุนการเรียนรูมากทีสุ่ด 

2 = กระตุนการเรียนรูมาก             -2 = ไมกระตุนการเรียนรูมาก 

1 = กระตุนการเรียนรู            -1 = ไมกระตุนการเรียนรู 

0 = เฉย ๆ 

 

สัญญาณช้ีแนะภายในอาคาร SAC 

1) การจัดวางผังพื้นภายในอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.34: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร  

 

 เปนเสนตรง  ไมเปนเสนตรง  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 19 12 6 45 0 3 2 0 5 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 8 21 12 6 47 0 3 0 0 3 50 
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ภาพที่ 4.39: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงการจัดวางผงัพื้นภายในอาคารระดับ 2 มากทีสุ่ด 

จํานวน  19 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงเปนเสนตรงมากถึง 90% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงการจัดวางผังพื้นภายในอาคารระดับ 2 มาก

ที่สุด จํานวน 21 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงเปนเสนตรงมากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานการจัดวางผังพื้นภายในอาคารเกีย่วกบั เปนเสนตรง-ไมเปนเสนตรง 

นักศึกษากลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.40 หมายความวา เปนเสนตรง 

ระดับความรูสึกในดานการจดัวางผังพื้นภายในอาคารเกี่ยวกบั เปนเสนตรง-ไมเปนเสนตรง 

นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.44 หมายความวา เปนเสนตรง 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = เปนเสนตรงมากทีสุ่ด           -3 = ไมเปนเสนตรงมากทีสุ่ด 

2 = เปนเสนตรงมาก           -2 = ไมเปนเสนตรงมาก 

1 = เปนเสนตรง                    -1 = ไมเปนเสนตรง                     

  0 = เฉย  
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ตารางที่ 4.35: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร  
 

 มีความสะดุดตา  ไมมีความสะดุดตา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 18 12 10 50 0 0 0 0 0 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 14 17 11 5 47 0 2 1 0 3 50 

 

ภาพที่ 4.40: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน  18 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 100% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานการจดัวางผังพื้นภายในอาคารเกี่ยวกบั มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุด

ตา นักศึกษากลุมทีเ่รียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.56 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

ระดับความรูสึกในดานการจัดวางผังพื้นภายในอาคารเกี่ยวกบั  มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุด

ตา นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.64 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สะดุดตามากทีสุ่ด              -3 = ไมสะดุดตามากที่สุด 

2 = สะดุดตามาก                        -2 = ไมสะดุดตามาก 

1 = สะดุดตา                     -1 = ไมสะดุดตา 

0 = เฉย ๆ 

 

กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.36: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร  
 

 แปลกตา  คุนเคย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 6 20 16 4 46 1 1 2 0 4 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 14 19 10 3 46 2 0 2 0 4 50 

 

ภาพที่ 4.41: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 20 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตามากถึง 92% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตามากถึง 92% 

ระดับความรูสึกในดานการจดัวางผังพืน้ภายในอาคารเกี่ยวกบั แปลกตา-คุนเคย นักศึกษา

กลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.34 หมายความวา แปลกตา 

ระดับความรูสึกในดานการจดัวางผังพื้นภายในอาคารเกี่ยวกบั แปลกตา-คุนเคย นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.64 หมายความวา แปลกตามาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = แปลกตามากที่สุด                   -3 = คุนเคยมากที่สุด 

2 = แปลกตามาก                   -2 = คุนเคยมาก 

1 = แปลกตา                  -1 = ไมคุนเคย 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.37: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร  
 

 สวย  ไมสวย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 12 22 12 1 47 0 0 3 0 3 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 12 22 9 4 47 1 1 1 0 3 50 
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ภาพที่ 4.42: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน  22 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยมากถึง 94% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสวยระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 22 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสวยมากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานการจดัวางผังพื้นภายในอาคารเกี่ยวกบั สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.78 หมายความวา สวยมาก 

ระดับความรูสึกในดานการจดัวางผังพื้นภายในอาคารเกี่ยวกบั สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่

ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.66 หมายความวา สวยมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สวยมากที่สุด                    -3 = ไมสวยมากที่สุด 

2 = สวยมาก                      -2 = ไมสวยมาก 

1 = สวย                       -1 = ไมสวย 

0 = เฉย ๆ 
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ตารางที่ 4.38: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร  
 

 
กระตุนการเรียนรู  

ไมกระตุนการ

เรียนรู 
 

รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 10 19 15 4 48 0 1 1 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 13 18 10 6 47 1 0 2 0 3 50 

 

ภาพที่ 4.43: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะผงัพื้นภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกระตุนการเรียนรูระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงกระตุนการเรียนรูมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกระตุนการเรยีนรูระดับ 2 มากที่สุด จํานวน  

18 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงกระตุนการเรยีนรูมากถึง 94% 
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ระดับความรูสึกในดานการจัดวางผังพื้นภายในอาคารเกี่ยวกบั  กระตุนการเรียนรู-ไมกระตุน

การเรียนรู นักศึกษากลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.60 หมายความวา กระตุน

การเรียนรูมาก 

ระดับความรูสึกในดานการจดัวางผังพื้นภายในอาคารเกี่ยวกบั กระตุนการเรียนรู-ไมกระตุน

การเรียนรู นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.34 หมายความวา กระตุน

การเรียนรู 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = กระตุนการเรียนรูมากที่สุด              -3 = ไมกระตุนการเรียนรูมากทีสุ่ด 

2 = กระตุนการเรียนรูมาก          -2 = ไมกระตุนการเรียนรูมาก 

1 = กระตุนการเรียนรู                  -1 = ไมกระตุนการเรียนรู 

0 = เฉย ๆ 

 

2) สีภายในอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.39: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร  

 

 มีความสะดุดตา  ไมมีความสะดุดตา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 27 13 8 1 49 0 0 1 0 1 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 22 16 8 1 47 1 1 1 0 3 50 
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ภาพที่ 4.44: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 27 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 98% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 3 มากทีสุ่ด จํานวน 22 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานสภีายในอาคารเกี่ยวกบั มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษา

กลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 2.28 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

ระดับความรูสึกในดานสีภายในอาคารเกี่ยวกบั มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 2.00 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สะดุดตามากทีสุ่ด               -3 = ไมสะดุดตามากที่สุด 

2 = สะดุดตามาก              -2 = ไมสะดุดตามาก 

1 = สะดุดตา                -1 = ไมสะดุดตา                      

0 = เฉย ๆ 
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ตารางที่ 4.40: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร 
 

 หลายสีสัน  สีเดียว  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 31 10 9 0 50 0 0 0 0 0 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 23 18 6 1 48 1 0 1 0 2 50 

 

ภาพที่ 4.45: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหลายสสีันระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 31 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหลายสสีันมากถึง 100% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงหลายสีสันระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 23 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงหลายสีสันมากถึง 96% 

ระดับความรูสึกในดานสีภายในอาคารเกี่ยวกบั หลายสสีัน-สเีดียว นักศึกษากลุมทีเ่รียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 2.44 หมายความวา หลายสีสันมาก 

ระดับความรูสึกในดานสีภายในอาคารเกี่ยวกบั หลายสสีัน-สเีดียว นักศึกษากลุมที่ไมเรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 2.22 หมายความวา หลายสีสันมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = หลายสสีันมากที่สุด            -3 = สีเดียวมากที่สุด 

2 = หลายสสีันมาก                  -2 = สีเดียวมาก 
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1 = หลายสสีัน                         -1 = สีเดียว 

0 = เฉย ๆ 

 

กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.41: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร  

 

 ราเรงิสดใส  ซึมเศรา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 25 20 3 1 49 0 0 1 0 1 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 17 16 10 4 47 1 1 1 0 3 50 

 

ภาพที่ 4.46: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงราเริงสดใสระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 25 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงราเริงสดใสมากถึง 98% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงราเริงสดใสระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงราเริงสดใสมากถึง 94% 
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ระดับความรูสึกในดานสีภายในอาคารเกี่ยวกบั ราเริงสดใส-ซึมเศรา นักศึกษากลุมที่เรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 2.34 หมายความวา ราเริงสดใสมาก 

ระดับความรูสึกในดานสีภายในอาคารเกี่ยวกบั ราเริงสดใส-ซึมเศรา นักศึกษากลุมที่ไมเรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.74 หมายความวา ราเริงสดใสมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = ราเรงิสดใสมากทีสุ่ด             -3 = ซึมเศรามากที่สุด 

2 = ราเรงิสดใสมาก                 -2 = ซึมเศรามาก 

1 = ราเรงิสดใส           -1 = ซึมเศรา 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.42: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร  

 

 ต่ืนเตน  ไมต่ืนเตน  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 14 25 6 3 48 0 2 0 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 14 16 8 9 47 1 1 1 0 3 50 

 

ภาพที่ 4.47: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงต่ืนเตนระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 25 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงต่ืนเตนมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงต่ืนเตนระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 16 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงต่ืนเตนมากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานสีภายในอาคารเกี่ยวกบั ต่ืนเตน-ไมต่ืนเตน นักศึกษากลุมที่เรียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.88 หมายความวา ต่ืนเตนมาก 

ระดับความรูสึกในดานสีภายในอาคารเกี่ยวกบั ต่ืนเตน-ไมต่ืนเตน นักศึกษากลุมที่ไมเรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.52 หมายความวา ต่ืนเตนมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = ต่ืนเตนมากทีสุ่ด         -3 = ไมต่ืนเตนมากที่สุด 

2 = ต่ืนเตนมาก                -2 = ไมต่ืนเตนมาก 

1 = ต่ืนเตน                 -1 = ไมต่ืนเตน 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.43: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร  

 

 สวย  ไมสวย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 14 19 14 1 48 1 0 0 1 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 17 19 10 1 47 1 1 1 0 3 50 
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ภาพที่ 4.48: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงสวยระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีสวยมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงสวยระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมสีวยมากถึง 94% 

ระดับความรูสึกในดานสีภายในอาคารเกี่ยวกบั สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่เรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.82 หมายความวา สวยมาก 

ระดับความรูสึกในดานสีภายในอาคารเกี่ยวกบั สวย-ไมสวย นักศึกษากลุมที่ไมเรียนดานการ

ออกแบบ มีความรูสกึเฉลี่ยที่ 1.86 หมายความวา สวยมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลีย่ของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สวยมากที่สุด                      -3 = ไมสวยมากที่สุด 

2 = สวยมาก                         -2 = ไมสวยมาก 

1 = สวย                              -1 = ไมสวย 

0 = เฉย ๆ 
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3) ลักษณะของวัสดุภายในอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.44: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะวัสดุภายใน

อาคาร  

 

 มีความสะดุดตา  ไมมีความสะดุดตา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 9 21 13 5 48 0 0 0 2 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 12 21 11 2 46 1 2 1 0 4 50 

 

ภาพที่ 4.49: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะวัสดุภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 21 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตาระดับ 2 มากทีสุ่ด จํานวน  

21 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงมีความสะดุดตามากถึง 92% 
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ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา 

นักศึกษากลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.64 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ มีความสะดุดตา-ไมมีความสะดุดตา นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.62 หมายความวา มีความสะดุดตามาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = สะดุดตามากทีสุ่ด         -3 = ไมสะดุดตามากที่สุด 

2 = สะดุดตามาก                     -2 = ไมสะดุดตามาก 

1 = สะดุดตา                      -1 = ไมสะดุดตา                  

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.45: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะวัสดุภายใน

อาคาร  

 

 

 

วัสดุหรหูรา  วัสดุธรรมดา  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 4 13 21 7 45 2 1 1 1 5 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 9 21 10 6 46 1 2 1 0 4 50 

 

ภาพที่ 4.50: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะวัสดุภายในอาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงวัสดุหรูหราระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 21 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงวัสดุหรูหรามากถึง 90% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงวัสดุหรหูราระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 21 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงวัสดุหรหูรามากถึง 92% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ วัสดุหรหูรา-วัสดุธรรมดา นักศึกษากลุมที่

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.00 หมายความวา วัสดุหรูหรา 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ วัสดุหรหูรา-วัสดุธรรมดา นักศึกษากลุมที่

ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.42 หมายความวา วัสดุหรูหรา 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = วัสดุหรหูรามากที่สุด                    -3 = ไมหรหูรามากทีสุ่ด 

2 = วัสดุหรหูรามาก                -2 = ไมหรหูรามาก 

1 = วัสดุหรหูรา                  -1 = ไมหรหูรา 

0 = เฉย ๆ 

 

กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.46: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะวัสดุภายใน

อาคาร  

 

 ปลอดภัย  ไมปลอดภัย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 2 21 15 7 45 1 2 2 0 5 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 15 23 4 4 46 1 1 2 0 4 50 
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ภาพที่ 4.51: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะวัสดุภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงปลอดภัยระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 21 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงปลอดภัยมากถึง 90% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงปลอดภัยระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 23 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงปลอดภัยมากถึง 92% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ ปลอดภัย-ไมปลอดภัย นักศึกษากลุมที่

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่1.08 หมายความวา ปลอดภัย 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ ปลอดภัย-ไมปลอดภัย นักศึกษากลุมที่ไม

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.76 หมายความวา ปลอดภัยมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = ปลอดภัยมากทีสุ่ด                   -3 = ไมปลอดภัยมากทีสุ่ด 

2 = ปลอดภัยมาก                          -2 = ไมปลอดภัยมาก 

1 = ปลอดภัย                       -1 = ไมปลอดภัย 

0 = เฉย ๆ 
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ตารางที่ 4.47: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะวัสดุภายใน

อาคาร  

 

 แปลกตา  คุนเคย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 5 27 13 3 45 1 2 2 0 5 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 14 16 11 4 45 2 1 1 1 5 50 

 

ภาพที่ 4.52: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสกึสัญญาณช้ีแนะวัสดุภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 27 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูแปลกตามากถึง 90% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 16 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูแปลกตามากถึง 90% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ ปลอดภัย-ไมปลอดภัย นักศึกษากลุมที่

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.46 หมายความวา แปลกตา 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ ปลอดภัย-ไมปลอดภัย นักศึกษากลุมที่ไม

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.52 หมายความวา แปลกตามาก 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = แปลกตามากที่สุด                     -3 = คุนเคยมากทีสุ่ด 

2 = แปลกตามาก             -2 = คุนเคยมาก 

1 = แปลกตา                    -1 = คุนเคย 

0 = เฉย ๆ 

 

ตารางที่ 4.48: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะวัสดุภายใน

อาคาร  

 

 มี Style  ทั่วไป  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 16 21 12 1 49 1 0 0 0 1 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 20 15 7 3 45 1 1 3 0 5 50 

  

ภาพที่ 4.53: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะวัสดุภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงม ีStyle ระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 21 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงม ีStyle มากถึง 98% 
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นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงม ีStyle ระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 20 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงม ีStyle มากถึง 90% 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ ม ีStyle-ทั่วไป นักศึกษากลุมทีเ่รียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.98 หมายความวา ม ีStyle มาก 

ระดับความรูสึกในดานวัสดุภายในอาคารเกี่ยวกับ ม ีStyle-ทั่วไป นักศึกษากลุมที่ไมเรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.78 หมายความวา ม ีStyle มาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = มี Style มากทีสุ่ด                -3 = ทั่วไปมากทีสุ่ด 

2 = มี Style มาก                    -2 = ทั่วไปมาก 

1 = มี Style                        -1 = ทั่วไป 

0 = เฉย ๆ 

 

4) หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.49: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะหลอดไฟ  

แสงไฟภายในอาคาร  

 

 แสงมืด  แสงสวาง  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 6 11 11 5 33 4 8 5 0 17 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 9 24 11 2 46 1 2 1 0 4 50 
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ภาพที่ 4.54: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะหลอดไฟ  

แสงไฟภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแสงมืดระดับ 1 และ 2 มากที่สุด จํานวน 11 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแสงมืดมากถึง 66% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแสงมืดระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 24 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแสงมืดมากถึง 92% 

ระดับความรูสึกในดานหลอดไฟ แสงไฟภายในอาคารเกี่ยวกบั แสงมืด-แสงสวาง นักศึกษา

กลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 2.36 หมายความวา แสงมืดมาก 

ระดับความรูสึกในดานหลอดไฟ แสงไฟภายในอาคารเกี่ยวกบั แสงมืด-แสงสวาง นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.56 หมายความวา แสงมืดมาก 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = แสงมืดมากที่สุด              -3 = แสงสวางมากที่สุด 

2 = แสงมืดมาก                  -2 = แสงสวางมาก 

1 = แสงมืด                         -1 = แสงสวาง 

0 = เฉย ๆ 

 

 



103 

กลุมคําความรูสกึ 

 

ตารางที่ 4.50: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะหลอดไฟ  

แสงไฟภายในอาคาร  

 

 แปลกตา  คุนเคย  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 7 10 15 11 43 0 2 5 0 7 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 7 17 12 5 41 4 1 4 0 9 50 

 

ภาพที่ 4.55: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะหลอดไฟ   

แสงไฟภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตาระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 15 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงแปลกตามากถึง 86% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตาระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงแปลกตามากถึง 82% 

ระดับความรูสึกในดานหลอดไฟ แสงไฟภายในอาคารเกี่ยวกบั แปลกตา-คุนเคย นักศึกษา

กลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 0.94 หมายความวา แปลกตา 
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ระดับความรูสึกในดานหลอดไฟ แสงไฟภายในอาคารเกี่ยวกบั แปลกตา-คุนเคย นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที ่0.98 หมายความวา แปลกตา 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = แปลกตามากที่สุด                  -3 = คุนเคยมากที่สุด 

2 = แปลกตามาก                 -2 = คุนเคยมาก 

1 = แปลกตา                  -1 = คุนเคย 

0 = เฉย ๆ 

 

5) พื้นผิวภายในอาคาร 

กลุมคํากายภาพ 

 

ตารางที่ 4.51: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวภายใน

อาคาร 

 

 พื้นราบเรียบ  พื้นไมราบเรียบ  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 9 19 15 5 48 0 1 1 0 2 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 12 19 13 0 44 1 5 0 0 6 50 
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ภาพที่ 4.56: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงพื้นราบเรียบระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงพื้นราบเรียบมากถึง 96% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงพื้นราบเรียบระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 19 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงพื้นราบเรียบมากถึง 88% 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวภายในอาคารเกี่ยวกบั พื้นราบเรียบ-พื้นไมราบเรียบ นักศึกษา

กลุมที่เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.54 หมายความวา พื้นราบเรียบมาก 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวภายในอาคารเกี่ยวกบั พื้นราบเรียบ-พื้นไมราบเรียบ นักศึกษา

กลุมที่ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลีย่ที่ 1.48 หมายความวา พื้นราบเรียบ 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = พื้นราบเรียบมากทีสุ่ด       -3 = พื้นไมราบมากทีสุ่ด 

2 = พื้นราบเรียบมาก                  -2 = พื้นไมราบเรียบมาก 

1 = พื้นราบเรียบ             -1 = พื้นไมราบเรียบ 

0 = เฉย  
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ตารางที่ 4.52: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวภายใน

อาคาร  

 

 หลายพื้นผิว  พื้นผิวเดียว  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 4 10 17 9 40 2 2 6 0 10 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 6 20 11 8 45 3 2 0 0 5 40 

 

ภาพที่ 4.57: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคํากายภาพสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวภายใน

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหลายพื้นผิวระดับ 1 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงหลายพื้นผิวมากถึง 80% 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงหลายพื้นผิวระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 20 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงหลายพื้นผิวมากถึง 90% 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวภายในอาคารเกี่ยวกบั หลายพืน้ผิว-พื้นผิวเดียว นักศึกษากลุมที่

เรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 0.66 หมายความวา หลายพื้นผิว 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวภายในอาคารเกี่ยวกบั หลายพืน้ผิว-พื้นผิวเดียว นักศึกษากลุมที่

ไมเรียนดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.12 หมายความวา หลายพื้นผิว 
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เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = พื้นราบเรียบมากทีสุ่ด             -3 = พื้นผิวเดียวมากที่สุด 

2 = พื้นราบเรียบมาก               -2 = พื้นผิวเดียวมาก 

1 = พื้นราบเรียบ                  -1 = พื้นผิวเดียว 

0 = เฉย ๆ 

 

กลุมคําความรูสึก 

 

ตารางที่ 4.53: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวภายใน

อาคาร  

 

 มี Style  ทั่วไป  
รวม 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 

นักศึกษาเรียนออกแบบ 12 17 15 3 47 0 1 2 0 3 50 

นักศึกษาไมเรียนออกแบบ 17 14 10 1 42 4 4 0 0 8 50 

 

ภาพที่ 4.58: แสดงถึงระดับการรับรูของนักศึกษาที่มีตอกลุมคําความรูสึกสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวภายใน

อาคาร 
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นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงม ีStyle ระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

 นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบรบัรูถึงม ีStyle มากถึง 94%  

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงม ีStyle ระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 17 คน 

นักศึกษาที่ไมไดเรียนดานการออกแบบรับรูถึงม ีStyle มากถึง 84% 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวภายในอาคารเกี่ยวกบั ม ีStyle-ทั่วไป นักศึกษากลุมทีเ่รียนดาน

การออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.62 หมายความวา ม ีStyle มาก 

ระดับความรูสึกในดานพื้นผิวภายในอาคารเกี่ยวกบั ม ีStyle-ทั่วไป นักศึกษากลุมที่ไมเรียน

ดานการออกแบบ มีความรูสึกเฉลี่ยที่ 1.38 หมายความวา ม ีStyle 

เกณฑการวัดความรูสึกเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ในการรับรูสญัญาณช้ีแนะมีดังตอไปน้ี 

3 = มี Style มากทีสุ่ด              -3 = ทั่วไปมากที่สุด 

2 = มี Style มาก                        -2 = ทั่วไปมาก 

1 = มี Style         -1 = ทั่วไป 

0 = เฉย ๆ 

 

4.2.2 ตารางสรุปการรบัรูเปรียบเทียบสญัญาณช้ีแนะ ระหวางนักศึกษาที่เรียนออกแบบ และ

ไมเรียนออกแบบ 

สัญญาณช้ีแนะภายนอกอาคาร SAC  

1) รูปทรงอาคาร 

 

ตารางที่ 4.54: รูปทรงอาคาร 

 

 

 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา สะดุดตามาก สะดุดตามาก ไมตางกัน 

กวาง – คับแคบ กวาง กวางมาก ตางกัน 

กระตุนการเรียนรู – ไมกระตุนการเรียนรู กระตุนการเรียนรู กระตุนการเรียนรู ไมตางกัน 

แปลกตา – คุนเคย แปลกตา แปลกตามาก ตางกัน 

สวย – ไมสวย สวยมาก สวยมาก ไมตางกัน 
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2) สีอาคาร 

 

ตารางที่ 4.55: สีอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา สะดุดตามาก สะดุดตามาก ไมตางกัน 

หลายสีสัน – สีเดียว หลายสีสัน หลายสีสันมาก ตางกัน 

กระตุนการเรียนรู – ไมกระตุนการเรียนรู กระตุนการเรียนรู กระตุนการเรียนรู ไมตางกัน 

ราเริงสดใส – ซึมเศรา ราเริงสดใสมาก ราเริงสดใสมาก ไมตางกัน 

สนุกสนาน – นาเบื่อ สนุกสนานมาก สนุกสนานมาก ไมตางกัน 

ตื่นเตน – ไมตื่นเตน ตื่นเตนมาก ตื่นเตนมาก ไมตางกัน 

 

3) วัสดุอาคาร 

 

ตารางที่ 4.56: วัสดุอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา สะดุดตามาก สะดุดตามาก ไมตางกัน 

วัสดุหรูหรา – วัสดุธรรมดา วัสดุธรรมดา วัสดุหรูหรา ตางกัน 

สนุกสนาน – นาเบื่อ สนุกสนาน สนุกสนานมาก ตางกัน 

ตื่นเตน – ไมตื่นเตน ตื่นเตน ตื่นเตน ไมตางกัน 

หรูหรา – ธรรมดา ธรรมดา หรูหรา ตางกัน 

มี Style – ทั่วไป มี Style มาก มี Style มาก ไมตางกัน 

 

4) พื้นผิวอาคาร 

 

ตารางที่ 4.57: พื้นผิวอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

หลายพื้นผิว – พื้นผิวเดียว หลายพื้นผิว หลายพื้นผิว ไมตางกัน 

มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา มีความสะดุดตา มีความสะดุดตามาก ตางกัน 

พื้นราบเรียบ – พื้นไมราบเรียบ พื้นไมราบเรียบ พื้นราบเรียบ ตางกัน 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.57 (ตอ): พื้นผิวอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

ดึงดูดใจ – ไมดึงดูดใจ ดึงดูดใจมาก ดึงดูดใจมาก ไมตางกัน 

แปลกตา – คุนเคย แปลกตา แปลกตามาก ตางกัน 

มี Style – ทั่วไป มี Style มาก มี Style มาก ไมตางกัน 

สวย – ไมสวย สวยมาก สวยมาก ไมตางกัน 

 

5) ผนังภายนอกอาคาร 

 

ตารางที่ 4.58: ผนังภายนอกอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

แนวผนังเปนเสนตรง – ไมเปนเสนตรง แนวผนังเปนเสนตรง แนวผนังเปนเสนตรงมาก ตางกัน 

มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา มีความสะดุดตา มีความสะดุดตามาก ตางกัน 

สวย – ไมสวย สวยมาก สวยมาก ไมตางกัน 

กระตุนการเรียนรู – ไมกระตุนการเรียนรู กระตุนการเรียนรู กระตุนการเรียนรูมาก ตางกัน 

แปลกตา – คุนเคย แปลกตา แปลกตามาก ตางกัน 

 

6) ลวดลายบนผนังนอกอาคาร 

 

ตารางที่ 4.59: ลวดลายบนผนังนอกอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา มีความสะดุดตามาก มีความสะดุดตามาก ไมตางกัน 

ลวดลายมีความหลากหลาย – ไมมีความ

หลากหลาย 

ลวดลายมีความ

หลากหลาย 

ลวดลายมีความ

หลากหลายมาก 
ตางกัน 

ดึงดูดใจ – ไมดึงดูดใจ ดึงดูดใจมาก ดึงดูดใจมาก ไมตางกัน 

กระตุนการเรียนรู – ไมกระตุนการเรียนรู กระตุนการเรียนรูมาก กระตุนการเรียนรูมาก ไมตางกัน 
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สัญญาณช้ีแนะภายในอาคาร SAC 

1) การจัดวางผังพื้นภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.60: การจัดวางผงัพื้นภายในอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

เปนเสนตรง – ไมเปนเสนตรง เปนเสนตรง เปนเสนตรง ไมตางกัน 

มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา มีความสะดุดตามาก มีความสะดุดตามาก ไมตางกัน 

แปลกตา – คุนเคย แปลกตา แปลกตามาก ตางกัน 

สวย – ไมสวย สวยมาก สวยมาก ไมตางกัน 

กระตุนการเรียนรู – ไมกระตุนการเรียนรู กระตุนการเรียนรูมาก กระตุนการเรียนรู ตางกัน 

 

2) สีภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.61: สีภายในอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา มีความสะดุดตามาก มีความสะดุดตามาก ไมตางกัน 

หลายสีสัน – สีเดียว หลายสีสันมาก หลายสีสันมาก ไมตางกัน 

ราเริงสดใส – ซึมเศรา ราเริงสดใสมาก ราเริงสดใสมาก ไมตางกัน 

ตื่นเตน – ไมตื่นเตน ตื่นเตนมาก ตื่นเตนมาก ไมตางกัน 

สวย – ไมสวย สวยมาก สวยมาก ไมตางกัน 

 

3) ลักษณะของวัสดุภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.62: ลักษณะของวัสดุภายในอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

มีความสะดุดตา – ไมมีความสะดุดตา มีความสะดุดตามาก มีความสะดุดตามาก ไมตางกัน 

วัสดุหรูหรา – วัสดุธรรมดา วัสดุหรูหรา วัสดุหรูหรา ไมตางกัน 

ปลอดภัย – ไมปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัยมาก ตางกัน 

แปลกตา – คุนเคย แปลกตา แปลกตามาก ตางกัน 

มี Style – ทั่วไป มี Style มาก มี Style มาก ไมตางกัน 



112 

4) หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.63: หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

แสงมืด – แสงสวาง แสงมืดมาก แสงมืดมาก ไมตางกัน 

แปลกตา – คุนเคย แปลกตา แปลกตา ไมตางกัน 

 

5) พื้นผิวภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.64: พื้นผิวภายในอาคาร 

 

 เรียนดานการออกแบบ ไมเรียนดานการออกแบบ สรุปผลการรับรู 

พื้นราบเรียบ – พื้นไมราบเรียบ พื้นราบเรียบมาก พื้นราบเรียบ ตางกัน 

หลายพื้นผิว – พื้นผิวเดียว หลายพื้นผิว หลายพื้นผิว ไมตางกัน 

มี Style – ทั่วไป มี Style มาก มี Style ตางกัน 

 

4.3 การเกบ็ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจยัไดทําการเกบ็ขอมลูทัง้ 2 กลุม โดยมี

วิธีการเก็บขอมูลดังน้ี 

4.3.1 ตารางคําศัพทที่มีตอสัญญาณช้ีแนะอาคาร SAC ของนักศึกษาที่เรียนออกแบบ และ

ไมไดเรียนออกแบบสัญญาณช้ีแนะภายนอกอาคาร และภายในอาคาร SAC เปนสัญญาณช้ีแนะที่

สถาปนิกใชถายทอดแนวคิด ราเรงิ ต่ืนเตน สนุกสนาน ผานงานออกแบบสถาปตยกรรม ดังน้ันผูวิจัย

จึงนําสญัญาณช้ีแนะดังตอไปน้ี มาใหกลุมตัวอยางนิยามถึงความรูสึกที่มีตอสัญญาณช้ีแนะ เพื่อเกบ็

ขอมูลเพิ่มเติม 
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1) รูปทรงอาคาร 

 

ตารางที่ 4.65: รูปทรงอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

เจง แปลก ก็ดี Art ใชเลย 

เฟยว ยาว งาม เจง โดน 

โดน วาว เกา เฟยว วาว 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

โรงงานเกา อุตะ อินเตอร เยี่ยม โอจอดรด 

ตึกแถว เปล่ียว คลาสสิค เฉียบ วาว 

แปลก ไมธรรมดา โดน ยอดเลย แปลก 

 

จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะรูปทรงอาคาร สามารถ

สรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนาน ได 

จากคําศัพทที่นักศึกษาที่ไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะรูปทรงอาคาร 

สามารถสรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

 

2) สีอาคาร 

 

ตารางที่ 4.66: สีอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

แปลก ประหลาด เจง จาบ เกา 

แหวก เฮย แนว เท สดวะ 

แนว เจง เฟยว เอาเรื่อง แปลก 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

เกา แปลก แปลก ขลัง แปลก 

สวย เท เกา ลึกลับ แนว 

สรางสรรค สวย เจง เกา วาว 

 

จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะสีอาคาร สามารถสรปุ

ไดวา นักศึกษาสามารถรับรูถึงแนวคิด ราเรงิ ต่ืนเตน สนุกสนานได 
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จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะสีอาคาร สามารถ

สรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

 

3) วัสดุอาคาร 

 

ตารางที่ 4.67: วัสดุอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

แปลก เจง โดนจัย แปลก เจง 

แหวก ดี วัยรุน แนว แปลก 

แนว ใชเลย เปรี้ยว เจง ดี 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

แปลก เฟยว แปลกตา เจง เท 

แหวก ดี หายาก จาบ แปลก 

เท แปลกใหม ทนทาน โดน แนว 

 

จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร สามารถ

สรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะวัสดุอาคาร สามารถ

สรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

 

4) พื้นผิวอาคาร 

 

ตารางที่ 4.68: พื้นผิวอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

ดิบ แปลก แปลก แนว โอโห 

เกา ประหลาด ดิบ เฟยว เฟยวเงาะ 

แนว นาสนใจ โดน เจง จาบมาก 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

แปลก มี Style แปลก เกา เก 

แข็งแรง เท แนว จาบ เปรี้ยว 

ดิบ สงสัย ดิบ เจง แนว 
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จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร สามารถ

สรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

สามารถสรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

 

5) แนวผนังภายนอกอาคาร 

 

ตารางที่ 4.69: แนวผนังภายนอกอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

เหล่ียม งั้น ๆ ธรรมดา กาก งั้น ๆ 

ทั่วไป โหล พื้น ๆ บาน ๆ ธรรมดา 

ไหล โหลย กระโหลก เฉย ๆ จืด ๆ 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

สวย แปลก ดึงดูด พื้น ๆ เจง 

สรางสรรค เท สรางสรรค เบ ๆ เอาเรื่อง 

ดึงดูด ไมธรรมดา ดี งั้น ๆ ลอหลอก 

 

จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะผนังอาคาร สามารถ

สรปุไดวา นักศึกษาไมสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะผนังอาคาร สามารถ

สรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 
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6) ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร 

 

ตารางที่ 4.70: ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

ฝน โดน เจง จาบ เท 

สรางอนาคต เฟยว ดี โอจอดรด โอเค 

สรรคธนาการ เหมาะเหมง แจม พระเจา อารต 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

ทันสมัย สรางสรรค เท เจง เปดเผย 

เฟยว เหมาะสม สวย เฟยว แปลก 

วัยรุน ชัดเจน สนุก โครตสดเลย สดใหม 

 

จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะลวดลายบนผนัง

ภายนอกอาคาร สามารถสรปุไดวา นักศึกษาสามารถรับรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะลวดลายบนผนัง

ภายนอกอาคาร สามารถสรปุไดวา นักศึกษาสามารถรับรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

 

สัญญาณช้ีแนะภายในอาคาร 

1) การจัดวางผังพื้นภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.71: การจัดวางผงัพื้นภายในอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

ทึบ อะไรวะ งง โหล กลุม 

งง Stun ปวดขมับ เซง เซง 

เฉย ๆ มึน มึนตึบ เหอ เบื่อ 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

Modern ทั่วไป สวย ไมสนุก ธรรมดา 

ไมเห็นแปลก เฉย ๆ  ไมเขาใจ งง เฉย ๆ  

ปกติ ธรรมดา ธรรมดา ไมเฟยว ไมรูดิ 
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จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะการจัดวางผงัพื้น

ภายในอาคาร สามารถสรุปไดวา นักศึกษาไมสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะการจัดวางผงัพื้น

ภายในอาคาร สามารถสรุปไดวา นักศึกษาไมสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

 

2) สีภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.72: สีภายในอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

เจง ใชเลย เทพวะ เจง ดี 

เฟยว วาว เจง ฟนเวอร แปลก 

แปลก งาม โดน ฟรุงฟริ้ง สดจัด 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

เก ใชเลย จาบ เฟยว แนว 

เฟยว จัดจาน จ้ีดจาด ฟนเวอร แปลก 

เจง งาม โดน ตะมุตะมิ สดจัด 

 

จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร 

สามารถสรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะสีภายในอาคาร 

สามารถสรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 
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3) พื้นผิวภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.73: พื้นผิวภายในอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

สี งั้น ๆ ไมเฟยว กะโหลก งั้น ๆ 

เรียบ เฉย ๆ ลาบ เหอ ธรรมดา 

งาย เบื่อ กาก เฉย ๆ เบ ๆ 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

กะหล่ัว เฉยๆ โห งั้น ๆ โหลย 

ล่ืนไหล ธรรมดา เฮย ธรรมดา งั้น ๆ 

ไมสวย ไมเทาไหร เจงวะ เฉย ๆ เส่ียว 

 

จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร สามารถ

สรปุไดวา นักศึกษาไมสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะพื้นผิวอาคาร 

สามารถสรปุไดวา นักศึกษาไมสามารถรับรูถึงแนวคิด ราเรงิ ต่ืนเตน สนุกสนานได 

 

4) หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.74: หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

แสง แปลก ธรรมดา เหอ ไมเฟยว 

สีสด ดี งั้น ๆ ธรรมดา โหลย 

สวาง วาว เฉย ๆ เบื่อ บาน ๆ 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

ธรรมดา แนว เกไก เบ ๆ เหอ 

อบอุน สรางสรรค classic งั้น ๆ ไมเรา 

ทั่วไป สวย แปลก ธรรมดา ไมโดน 

 

จากคําศัพทที่นักศึกษาเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสัญญาณช้ีแนะหลอดไฟแสงไฟภายใน

อาคาร สามารถสรปุไดวา นักศึกษาไมสามารถรับรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 
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จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะหลอดไฟแสงไฟ

ภายในอาคาร สามารถสรุปไดวา นักศึกษาไมสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

 

5) ลักษณะวัสดุภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 4.75: ลักษณะวัสดุภายในอาคาร 

 

นักศึกษาที่ 

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

Art คาสสิค เจง โดน ประหยัด 

Cool สวย ทันสมัย แปลก บาน ๆ 

Modern ดี เท สรางสรรค เฉย ๆ 

นักศึกษาที่ไมได

เรียนดาน 

การออกแบบ 

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 นักศึกษาคนที่ 3 นักศึกษาคนที่ 4 นักศึกษาคนที่ 5 

Art คาสสิค เจง งั้น ๆ แจว 

Cool สวย ทันสมัย แปลก เวิค 

Modern ดี เท สรางสรรค แปลก 

 

จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะลักษณะวัสดุภายใน 

สามารถสรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

จากคําศัพทที่นักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบนิยามถึงสญัญาณช้ีแนะลักษณะวัสดุภายใน 

สามารถสรปุไดวา นักศึกษาสามารถรบัรูถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนานได 

 

4.3.2 นักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบ และไมไดเรียนดานการออกแบบ จากการเกบ็ขอมูล

สามารถสรปุไดวา นักศึกษาทั้ง 2 กลุมสามารถรบัรูสัญญาณช้ีแนะไปในทิศทางแปลก สนุกสนาน 

ต่ืนเตน ไมแตกตางกัน ไดแก สีภายในอาคาร ลักษณะวัสดุภายในอาคาร รูปทรงอาคาร สีอาคาร วัสดุ

อาคาร พื้นผิวอาคาร ลวดลายบนผนังอาคาร อีกสวนหน่ึงเปนสัญญาณช้ีแนะที่นักศึกษาไมรับรูถึงความ

สนุกสนาน ต่ืนเตน แปลก เชน ผงัพื้นภายในอาคาร พื้นผิวภายในอาคาร หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร 

แนวผนังอาคาร ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 กลุมน้ี มีการรับรูที่แตกตางกันตอสญัญาณช้ีแนะแนวผนังภายนอก

อาคาร โดยกลุมของนักศึกษาทีเ่รียนดานการออกแบบไมรับรูถึงความสนุก ความแปลก ความต่ืนเตน 

สวนกลุมของนักศึกษาไมเรียนดานการออกแบบสามารถรับรูไดถึงความสนุกสนาน ความแปลก  

ความต่ืนเตน เปนตน   
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4.3.3 สถาปนิก จากการสมัภาษณ คุณปตุพงษ เชาวกุล (พี่แจ็ค) สถาปนิกผูออกแบบอาคาร 

Student Activity Center สามารถสรปุไดวา สถาปนิกตองการชุบชีวิตอาคารราง ใหกลบัมามีชีวิต

สดใสอีกครั้ง โดยตึกน้ีถูกออกแบบมาเพื่อใหเปนอาคารกจิกรรมของนักศึกษา โดยอยากใหนักศึกษา  

มีความสนุก ความสุขในการเขาไปใชภายในอาคาร จึงพยายามออกแบบอาคารหลงัน้ีใหเหมาะสมมาก

ที่สุดกบัการทํากิจกรรมของนักศึกษา แตดวยงบของการออกแบบอาคารน้ีมีจํากัด จึงทําใหงาน

ออกแบบไมสามารถถูกถายทอดออกมาไดเต็มที่ เพราะงบประมาณมีความสําคัญมากตองานออกแบบ 

จากตารางคําศัพทของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ที่นิยามถึงสญัญาณช้ีแนะของอาคาร SAC 

สามารถสรปุเปรียบเทียบการรบัรูของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม ไดดังตารางตอไปน้ี 

4.3.4 การสรุปการรบัรูสัญญาณช้ีแนะเปรียบเทียบ ของนักศึกษาเรียนดานการออกแบบ  

และไมไดเรียนดานการออกแบบ 

 

ตารางที่ 4.76: สรุปการรบัรูสัญญาณช้ีแนะเปรียบเทียบ ของนักศึกษาเรียนดานการออกแบบ และ

ไมไดเรียนดานการออกแบบ 

 

 เรียนดาน 

การออกแบบ 

ไมเรียน 

ดานการออกแบบ 
สรปุผลการรบัรู 

รูปทรงอาคาร รับรูได รับรูได ไมตางกัน 

สีอาคาร รับรูได รับรูได ไมตางกัน 

วัสดุอาคาร รับรูได รับรูได ไมตางกัน 

พื้นผิวอาคาร รับรูได รับรูได ไมตางกัน 

ผนังภายนอกอาคาร รับรูไมได รับรูได แตกตางกัน 

ลวดลายบนผนังอาคาร รับรูได รับรูได ไมตางกัน 

สีภายในอาคาร รับรูได รับรูได ไมตางกัน 

พื้นผิวภายในอาคาร รับรูไมได รับรูไมได ไมตางกัน 

หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร รับรูไมได รับรูไมได ไมตางกัน 

ผังพื้นภายในอาคาร รับรูไมได รับรูไมได ไมตางกัน 

ลักษณะวัสดุภายในอาคาร รับรูได รับรูได ไมตางกัน 
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4.4 การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพในการรับรู เพื่อหาสญัญาณช้ีแนะที่สามารถสะทอนแนวคิด ราเริง 

ต่ืนเตน สนุกสนาน  

 จาก (ตาราง 4.2.2) การเกบ็มลูกบันักศึกษาทีเ่รียนดานการออกแบบ และไมไดเรียนดานการ

ออกแบบกลุมใหญ (50/50 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับ (ตาราง 4.3.4) การเกบ็ขอมูลกับนักศึกษาที่เรียน

ดานการออกแบบ และไมไดเรียนดานการออกแบบกลุมเล็ก (5/5คน) ทําใหเห็นถึงสัญญาณช้ีแนะที่

รับรูได และรบัรูไมได มีความแตกตางหรือไมแตกตาง ดังตารางตอไปน้ี 

4.4.1 การสรุปเปรียบเทียบการรบัรู ของนักศึกษากลุมใหญ กับนักศึกษากลุมเล็ก ทีม่ีตอ

สัญญาณช้ีแนะอาคาร SAC ถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนาน 

 

ตารางที่ 4.77: สรุปเปรียบเทียบการรบัรู ของนักศึกษากลุมใหญ กับนักศึกษากลุมเล็ก ที่มีตอสัญญาณ

ช้ีแนะอาคาร SAC ถึงแนวคิด ราเริง ต่ืนเตน สนุกสนาน 

 

 นักศึกษาเรียน

ออกแบบ และไม 

เรียนออกแบบกลุม

ใหญ (50/50 คน) 

นักศึกษาเรียน

ออกแบบ และไม

เรียนออกแบบ 

กลุมเล็ก (5/5 คน) 

สรุปผลการรับรูของ

นักศึกษากลุมใหญ

(50/50 คน) และ 

กลุมเล็ก (5/5 คน) 

สรุปสัญญาณช้ีแนะ 

ท่ีมีผลตอแนวคิด  

ราเริง ตื่นเตน 

สนุกสนาน 

รูปทรงอาคาร รับรูได รับรูได ไมแตกตาง รับรูได 

สีอาคาร รับรูได รับรูได ไมแตกตาง รับรูได 

วัสดอุาคาร รับรูได รับรูได ไมแตกตาง รับรูได 

พ้ืนผิวอาคาร รับรูได รับรูได ไมแตกตาง รับรูได 

ผนังภายนอก

อาคาร 
รับรูได รับรูไมได แตกตาง ไมสามารถรับรูได 

ลวดลายบนผนัง

อาคาร 
รับรูได รับรูได ไมแตกตาง รับรูได 

ผังพ้ืนภายใน

อาคาร 
รับรูไมได รับรูไมได ไมแตกตาง ไมสามารถรับรูได 

สีภายในอาคาร รับรูได รับรูได ไมแตกตาง รับรูได 

หลอดไฟ,แสงไฟ

ภายในอาคาร 
รับรูไมได รับรูไมได ไมแตกตาง ไมสามารถรับรูได 

ลักษณะวัสดุ

ภายในอาคาร 
รับรูได รับรูได ไมแตกตาง รับรูได 

พ้ืนผิวภายในอาคาร รับรูไมได รับรูไมได ไมแตกตาง ไมสามารถรับรูได 
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จากการเกบ็ขอมลูทั้งหมด ทําใหทราบผลของการรับรูสญัญาณช้ีแนะของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม 

วาสัญญาณช้ีแนะใดรับรูได และสญัญาณช้ีแนะใดรบัรูไมได  มีความเหมือนหรอืแตกตางกันอยางไร 

ซึ่งผูวิจัยจะทําการสังเคราะห และเช่ือมโยง รวมถึงการอภิปรายผลของการรบัรูของนักศึกษาทีม่ีตอ

สัญญาณช้ีแนะในบทตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 ในบทนี้ผู้วิจัยจะท าการอธิบาย และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่มีความส าคัญในการท างานวิจัย
ชิ้นนี้ โดยมีหัวข้อดังนี้ 1) แนวคิดในการเลือกใช้ และจัดวางสัญญาณชี้แนะ โครงสร้าง องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในการออกแบบ 2) การรับรู้และการเข้าใจความหมายในสิ่งที่สถาปนิกคิด และถ่ายทอดออกมา
ในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางทัศนาการของอาคาร SAC ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้านการ
ออกแบบ และกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนด้านการออกแบบ 3) แนวทางการออกแบบที่ท าให้รับรู้
แนวคิดของสถาปนิก 4) ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 5) ข้อจ ากัดของงานวิจัยชิ้นนี้ 
 
5.1 แนวคิดในการเลือกใช้ และจัดวางสัญญาณชี้แนะ  

โครงสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางทัศนาการของอาคาร SAC 
คือ การออกแบบอาคาร SAC โดยเริ่มจากแนวคิด ร่าเริง ตื่นเต้น สนุกสนาน ดังนั้นองค์ประกอบต่าง ๆ  
ที่สถาปนิกน ามาใช้ออกแบบอาคาร SAC มีรายละเอียด และลักษณะของวัสดุดังนี้ 

ภายนอกอาคาร 
- รูปทรงอาคาร  มีลักษณะเหมือนกับกระท่อมหลังยาว ๆ หรือโรงนา เนื่องจากการเลือกใช้

หลังคาจั่วแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนผสมผสานกับสีของไม้ซีดาร์ 
 

ภาพที่ 5.1: รูปทรงอาคาร SAC 
 

 
 

ที่มา: SCG. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก http://www.scgbuildingmaterials.com. 
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- สีอาคาร มีลักษณะเป็นสีของเนื้อไม้ซีดาร์ เนื่องจากสถาปนิกน าไม้ซีดาร์มาห่อหุ้มอาคารไว้
ทั้งหลังท าให้ดูแปลกตา ต่างจากอาคารทั่ว ๆ ไป 

 
ภาพที่ 5.2: สีอาคาร SAC 

 

 
 

ที่มา: CreativeMove. (2557). ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา มกท. โฉมใหม่สวยเจ็บจี๊ด กระตุ้นการเรียนรู้. 
สืบค้นจาก https://www.creativemove.com/architecture/bu-SAC-by-supermachine-
studio/. 

 
- วัสดุอาคาร และพ้ืนผิวอาคาร จะเป็นการน าวัสดุทางธรรมชาติมาใช้คือ เนื้อของไม้ซีดาร์

เนื่องจากมีเอกลักษณ์ของตัวเอง และก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในการสร้างงานสถาปัตยกรรมใน
ปัจจุบัน 
 
ภาพที่ 5.3: วัสดุอาคาร SAC 
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- ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร  เป็นลวดลายกราฟฟิกที่สถาปนิกต้องการจะสื่อถึง
กิจกรรมที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

 
ภาพที่ 5.4: ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร SAC 

 

 
 

ที่มา: Unigang. (2557). Zoom In มุมชิค ๆ เก ๋ๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้นจาก 
http://www.unigang.com/article/26102. 

 
ภายในอาคาร 
- การจัดวางผังพื้นภายในอาคาร  พ้ืนที่ภายในอาคารSAC  ถูกออกแบบให้ชวนสนุกสนาน

จากการวางแนวผนังที่ไม่เป็นเส้นตรง ท าให้ดูแปลกตา 
 

ภาพที่ 5.5: ผังพื้นภายในอาคาร SAC 
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- สีภายในอาคาร จะเป็นการใช้สีที่มีความสดใส เช่น สีชมพู สีเขียวตอง สีม่วง สีเขียวขี้นก
การเวก เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษารู้สึกสนุกสนาน 

 
ภาพที่ 5.6: สีภายในอาคาร SAC 

 

 
 

ที่มา: สาโรช พระวงค์. (2557). ศูนย์กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้นจาก
https://www.creativemove.com/architecture/bu-sac-by-supermachine-studio/.  

 
- ลักษณะของวัสดุภายในอาคาร  เสริมการใช้พ้ืนที่ด้วยการเติมตาข่ายให้ไปนอนเล่นในพื้นที่

ระหว่างชั้นลอย เพ่ือความตื่นเต้น 
 

ภาพที่ 5.7: วัสดุภายในอาคาร SAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Bangkok University @Bangkok_BU. (ม.ป.ป.). สบืค้นจาก https://twitter.com/ 
bangkok_bu/status/529257826313453569. 
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- หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร มีการน าหลอดไฟมาติดไว้บนเพดาน และผนังด้านข้าง
ทางเดิน รวมถึงมีการเจาะช่องแสงเพ่ิม เพ่ือให้แสงเข้ามากระทบกับสีภายในอาคาร ท าให้สีมีความ
สดใสมากขึ้นด้วย 
 
ภาพที่ 5.8: หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร SAC 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

- พ้ืนผิวภายในอาคาร จะเป็นพ้ืนผิวปูนมีลักษณะราบเรียบแต่สดใสไปด้วยการทาสี รวมถึง
พ้ืนผิวแบบหินซึ่งมีลักษณะขรุขระไม่ราบเรียบ ช่วยเพิ่มความแปลกให้กับผู้ที่เข้ามาในอาคาร 
 
ภาพที่ 5.9: พ้ืนผิวภายในอาคาร SAC 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา: Got Arch Blog. (n.d.). Retrieved from http://gotarch.com/blog/?p=1219. 



128 

 

 

5.2 การรับรู้และการเข้าใจความหมายในสิ่งที่สถาปนิกคิด และถ่ายทอดออกมาในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทางทัศนาการของอาคาร SAC ระหว่างกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนด้านการออกแบบ  
และกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนด้านการออกแบบ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

5.2.1 ความแตกต่างของประสบการณ์ มีผลต่อการรับรู้สัญญาณชี้แนะ 
นักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนด้านการออกแบบ สามารถรับรู้และเข้าใจความหมายของสัญญาณ

ชี้แนะ หรือสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมได้เหมือนกันกับ กลุ่มของนักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบ   
โดยจะเห็นได้จากร้อยละ รวมถึงความรู้สึกเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการรับรู้สัญญาณ

ชี้แนะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซ่ึงมีร้อยละในการรับรู้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และความรู้สึกเฉลี่ยต่อ
การรับรู้สัญญาณชี้แนะทางสถาปัตยกรรม  มีระดับมากน้อยแตกต่างกัน   

อย่างไรก็ตามถึงแม้นักศึกษาที่ไม่เรียนออกแบบ จะสามารถรับรู้สัญญาณชี้แนะได้เหมือนกัน
กับนักศึกษาที่เรียนออกแบบ แต่กลุ่มนักศึกษาที่เรียนออกแบบสามารถรับรู้ และเข้าใจความหมาย
จากสภาพแวดล้อมทางทัศนาการได้ดีกว่า กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่เรียนออกแบบ ดังจะเห็นได้จาก
เปอร์เซ็นต์ และความรู้สึกเฉลี่ยการรับรู้ของนักศึกษา ที่มีต่อสัญญาณชี้แนะอาคาร SAC ดังตารางที่ 
4.2.1 (ในบทท่ี 4) ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์การเรียนออกแบบ มีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในการสร้างงานสถาปัตยกรรม เช่น วัสดุ พ้ืนผิว รูปทรง สี เป็นต้น จึงท าให้นักศึกษา 2 กลุ่มนี้ 
มีร้อยละ และความรู้สึกเฉลี่ยต่อสัญญาณชี้แนะอาคาร SAC ได้มากน้อยแตกต่างกัน   

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติมกับนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน สามารถสรุป 
ได้ว่า นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม สามารถรับรู้สัญญาณชี้แนะ 7 ตัว ไปในทิศทางแปลก สนุกสนาน 

ตื่นเต้น ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ สีภายในอาคาร ลักษณะวัสดุภายในอาคาร รูปทรงอาคาร สีอาคาร วัสดุ
อาคาร พ้ืนผิวอาคาร ลวดลายบนผนังอาคาร    

อีกส่วนหนึ่งเป็นสัญญาณชี้แนะที่นักศึกษาไม่รับรู้ถึงความสนุกสนาน ตื่นเต้น แปลก มี 5 ตัว 
ได้แก่ ผังพ้ืนภายในอาคาร พ้ืนผิวภายในอาคาร หลอดไฟ แสงไฟภายในอาคาร แนวผนังอาคาร    

ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีการรับรู้ที่แตกต่างกันต่อสัญญาณชี้แนะแนวผนังภายนอกอาคาร 
โดยกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบไม่รับรู้ถึงความสนุก ความแปลก ความตื่นเต้น แตก่ลุ่ม
ของนักศึกษาไม่เรียนออกแบบสามารถรับรู้ได้ถึงความสนุกสนาน ความแปลก ความตื่นเต้น ทั้งนี้
เพราะประสบการณ์ของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มต่างกัน จึงท าให้การตีความ การรับรู้ รวมถึงการตีความ
แตกต่างกัน 

จากผลสรุปการรับรู้ และการเข้าใจความหมายในสิ่งที่สถาปนิกคิด รวมถึงข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติม ท าให้ทราบผลการวิจัยว่า นักศึกษาท่ีเรียนออกแบบ และนักศึกษาไม่ได้เรียน
ออกแบบ สามารถรับรู้แนวคิดของอาคาร SAC ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถาปนิกคิดได้ ทั้งนี้เพราะว่า 
สถาปนิกมีแนวคิดท่ีมีความชัดเจน และได้ ถ่ายทอดผ่านงานออกแบบ โดยน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เช่น 
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ความเปรียบต่าง (Contrast) การเน้น (Dominant) จังหวะลีลา (Rhythm) เอกภาพ (Unity) มายา
ทางทัศนาการ การเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ที่เหมาะสม สื่อความหมาย รวมถึงทฤษฏีเรื่องการใช้สี และ
ความหมายของสี เป็นต้น (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541, หน้า 79-91 และเลอสม สถาปิตานนท์, 2558, 
หน้า 44-51) จึงท าให้การสื่อสารแนวคิดของสถาปนิก ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะว่านักศึกษาท้ัง 
2 กลุ่ม สามารถเข้าใจในสิ่งที่สถาปนิกคิด และถ่ายทอดผ่านงานออกแบบได้ 

5.2.2 จากตาราง 4.4.1 สรุปเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษา 100 คน และการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับนักศึกษา 10 คน ท าให้สามารถสรุปสัญญาณชี้แนะ ที่เหมาะสมในการใช้งานต่อแนวคิด ร่า
เริง ตื่นเต้น สนุกสนาน ได้ 7 ตัว โดยมีการล าดับสัญญาณชี้แนะที่สามารถรับรู้ได้ดีที่สุด – น้อยที่สุด 
ดังนี้ 

1) รูปทรงอาคาร 
2) วัสดุอาคาร และสีภายในอาคาร 
3) ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร 
4) วัสดุภายในอาคาร 
5) สีอาคาร 
6) พ้ืนผิวอาคาร 
วิเคราะห์สัญญาณชี้แนะท้ัง 7 ตัว ถึงสาเหตุที่มีความส าคัญต่อการรับรู้ได้ดีไม่เท่ากัน

ตามล าดับ สามารถอธิบายได้ดังนี้ รูปทรงอาคาร เป็นสัญญาณชี้แนะท่ีนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม รับรู้ได้ดี 
ที่สุด เพราะว่า จากจิตวิทยาเกสตัลต์มนุษย์เรามักจะมองจากองค์ประกอบโดยรวมก่อนเสมอ (วิมลสิทธิ์ 
หรยางกูร, 2541, หน้า 39-40) ดังนั้นรูปทรงอาคารจึงเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็นภาพรวมของอาคาร และ
ตีความออกมาว่า อาคารหลังนี้มีความน่าสนใจ เป็นต้น ส่วนสัญญาณชี้แนะ ตัวอ่ืน ๆ เช่น วัสดุอาคาร สี
ภายในอาคาร ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร วัสดุภายในอาคาร สีอาคาร พื้นผิวอาคาร  มันจะเป็น 
ตัวสื่อสารที่รองลงมา โดยอาศัยการมองแบบแยกส่วน แต่ก็มีความส าคัญ เพราะการสร้างงาน
สถาปัตยกรรม ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้านดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2  

5.2.3 การตีความของนักศึกษาที่มีต่อสัญญาณชี้แนะอาคาร SAC สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ภายนอกอาคาร 
- รูปทรงอาคาร คือ มีรูปทรงเหมือนกระท่อมปลายนา ไม่เหมือนอาคารเรียนทั่ว ๆ ไปที่เคย

พบเห็นท าให้รู้สึกสะดุดตา แปลกตา เกิดความรู้สึกที่แปลกใหม่ข้ึน   
- สีอาคาร คือ มีลักษะแปลก สะดุดตา ตัวอาคารเป็นสีไม้เข้ม และไม่ค่อยพบเห็นในอาคาร

เรียนทั่วไป ท าให้เกิดความน่าสนใจ  
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- วัสดุอาคาร คือ วัสดุมีความแปลกไปจากอาคารทั่วไป โดยเฉพาะการน า ชิ้นไม้ซีดาร์ ที่ปกติ
ควรจะอยู่บนหลังคา แต่ก็น ามาห่อหุ้มตัวอาคารทั้งหลัง เป็นต้น  

- พ้ืนผิวอาคาร คือ โดยปกติพ้ืนผิวอาคารทั่ว ๆ ไปที่พบเห็นจะเป็นพื้นผิวปูน สีขาว มีความ
เรียบ แต่ส าหรับอาคาร SAC เป็นพื้นผิวไม้ และมีความหยาบ ท าให้เกิดความน่าสนใจมาก ๆ  

- แนวผนังภายนอกอาคาร คือ เป็นแนวผนังที่เป็นเส้นตรง แต่ไม่ได้ตรงเป็นระนาบเดียวกัน
ทั้งหมดมันมีลูกเล่นในแนวเส้นตรง จึงท าให้เห็นแล้วรู้สึกถึงความแปลกใหม่ 

- ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร คือ เป็นลวดลายกราฟิก ที่สื่อถึงกิจกรรมภายในอาคาร 
เห็นแล้วเกิดความเข้าใจถึงกิจกรรมที่มีอยู่ภายในอาคาร ท าให้เกิดความน่าสนใจ กระตุ้นต่อการเรียนรู้ 

ภายในอาคาร 
- การจัดวางผังพื้นภายในอาคาร คือ เห็นผังพ้ืนภายในอาคารเป็นแนวเส้นตรง เนื่องจาก

นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่ม รับรู้สัญญาณชี้แนะทางทัศนาการเป็นส าคัญ  
- ลักษณะของวัสดุภายในอาคาร คือ เป็นการน าวัสดุธรรมดาทั่วไป มาใช้ในที่ ๆ มันแปลกตา

ไปจากเดิม ท าให้ดูหายาก หรูหรา แปลกตา สร้างความรู้สึกใหม่ ๆ  เช่น การน าตาข่ายมาเสริมใน
พ้ืนที่ว่างระหว่างชั้นลอย เพ่ือให้นักศึกษาได้นอนเล่นเป็นต้น  

- แสงไฟ หลอดไฟภายในอาคาร คือ เป็นการน าหลอดไฟธรรมดามาใช้ และไม่ได้สร้างความ
แตกต่าง หรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารทั่ว ๆ ไป แล้วก็มีลักษณ์คล้ายกัน จึงท า
ให้นักศึกษาไม่สามารถรับรู้ถึงความแปลก ความสนุกสนานได้ 

- สีภายในอาคาร คือ เป็นสีที่มีความสดเป็นสีโทนร้อนตัดกันกับสีโทนเย็น เช่น สีเขียว สีชมพู 
สีตอง สีม่วง สีเหลือง จึงท าให้เกิดความเด่นชัดและมีความสะดุดตา   

- พ้ืนผิวภายในอาคาร คือ เป็นพ้ืนผิวธรรมดาทั่วไป รวมถึงไม่ได้มีการจัดวางพ้ืนผิวให้มีความ
แปลกตาไปจากเดิม  
 
5.3 แนวทางในการออกแบบที่ผู้ใช้จะมีความเข้าใจความหมายทางสถาปัตยกรรม ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสถาปนิก 

ถ้าจะออกแบบอาคาร หรือสร้างงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการให้ความรู้สึก ร่าเริง 
ตื่นเต้น สนุกสนาน ควรจะน าสัญญาณชี้แนะทั้ง 7 ตัวนี้ ไปใช้ในงานออกแบบ ซึ่งมี 7 สัญญาณชี้แนะ
ดังต่อไปนี้ 

1) รูปทรงอาคาร   
2) สีอาคาร   
3) สีภายในอาคาร   
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4) วัสดุภายในอาคาร   
5) พ้ืนผิวอาคาร 
6) ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร   
7) วัสดุอาคาร 

 
5.4 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อนักออกแบบจะได้จากงานวิจัยฉบับนี้ คือ ถ้าต้องการออกแบบโดยมี
แนวคิด ร่าเริง ตื่นเต้น สนุกสนาน นักออกแบบควรจะน าสัญญาณชี้แนะ ทั้ง 7 ตัว ดังที่กล่าวมาแล้ว
ไปใช้ในอาคาร 

5.4.2 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะได้จากงานวิจัยฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัย
สามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้ ไปพัฒนาในการออกแบบ ตกแต่งอาคาร SAC หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าลังจะสร้างเพ่ือให้เกิดงานสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์ โดยมีแนวคิดที่จะสื่อสารถึงความ
สนุกสนาน ร่าเริง ตื่นเต้น 

5.4.3 ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาปริญญาโทจะได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้ คือ   
5.4.3.1 ควรไปท าวิจัยต่อในอาคารประเภทอ่ืน เช่น โรงพยาบาล อาคารเรียน 

หอสมุด เป็นต้น ทีมีสัญญาณชี้แนะทั้ง 11 ตัวนี้ เพ่ือทดสอบดูว่าสัญญาณชี้แนะตัวไหนยังสามารถรับรู้
ได้ดี หรือมีการเปลี่ยนไป 

5.4.3.2 ท าวิจัยในกลุ่มคนที่ต่างวัฒนธรรมกัน 
5.4.3.3 ท าวิจัยเปรียบเทียบระหว่างอาคารประเภทต่าง ๆ  
 

5.5 ข้อจ ากัดของงานวิจัยฉบับนี้ ผลของการวิจัยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและปัจจัยดังต่อไปนี้ 
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และระยะเวลาในการท าวิจัย จึงท าให้มีการเก็บข้อมูลกับนักศึกษา

บางส่วนเท่านั้น โดยใช้การสุ่มแบบทั่วไปกับนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้านการ
ออกแบบ และนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนด้านการออกแบบ 
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3.5.1 การทบทวนวรรณกรรมน าไปสู่การสร้างแบบสอบถามชุดท่ี 1 ดังนี้ 
แบบสอบถามชุดที่ 1 ค าถามที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ขีดถูกใต้ภาพที่สามารถสะท้อนแนวคิด ร่าเริง ตื่นเต้น สนุกสนาน มากที่สุด (ให้เลือก 1 ภาพของแต่ละ
กิจกรรม) 
1. ห้องประชุม 

    
 
2. ห้องกิจกรรม 

                                                                                                                 
 
3. ห้องนั่งเล่น, นอนเล่น                                                                                      

 
 
ชื่อนาม................................................       ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ        ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
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3.5.2 แบบสอบถามชุดที่ 1 ค าถามที่ 2  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาขีดถูกใต้ภาพที่มีสัญญาณชี้แนะดังต่อไปนี้ 1) รปูทรงอาคาร  2) สีอาคาร  3) พ้ืนผิวอาคาร  
4) ผนังภายนอกอาคาร  5) วสัดุอาคาร 6) ลวดลายบนผนังภายนอกอาคาร ที่สามารถสะท้อนแนวคิด
ร่าเริง ตื่นเต้น สนุกสนาน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ภาพ) 
 
4. รูปภายนอกอาคารสถาปัตยกรรม SAC  

 
                                                                                            
ขีดถูกใต้ภาพที่มีสัญญาณชี้แนะดังต่อไปนี้ 1) การจัดวางผังพ้ืนภายใน  2) ลักษณะของวัสดุภายใน
อาคาร 3) สีภายในอาคาร 4) หลอดไฟ, แสงไฟภายในอาคาร 5) ตาข่าย, โต๊ะ, เก้าอ้ีภายในอาคาร  
ที่สามารถสะท้อนแนวคิด ร่าเริง ตื่นเต้น สนุกสนาน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ภาพ) 
 
5. รูปภายในอาคารสถาปัตยกรรมSAC  
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3.5.3 กรุณาดูภาพต่อไปนี้เพื่อใช้ตอบค าถาม แบบสอบถามชุดท่ี 1 ค าถามที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญ, 
อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 ค าถามที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญ,อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
3.1 จงเรียงล าดับค าท่ีสะท้อนถึงลักษณะเด่นและสามารถบ่งบอกถึงแนวคิด ร่าเริง ตื่นเต้น สนุกสนาน  
5 ล าดับ จากเด่นท่ีสุดไปหาเด่นน้อยที่สุด 
A. การออกแบบผนัง, พ้ืน, เพดาน       B. การจัดองค์ประกอบภายในอาคาร        
C. วัสดุภายในอาคาร      D. สีภายในอาคาร   E. พ้ืนผิวของอาคาร        
F. รูปทรงของอาคาร      G. ลวดลายของผนัง      H. แสง       
I.บรรยากาศในอาคาร 
ตอบ   1.............................. 
          2.............................. 
          3.............................. 
          4……………………...... 
         5……………………...... 
3.2 จงเรียงล าดับคู่ค าที่สะท้อนแนวคิด ร่าเริง ตื่นเต้น สนุกสนาน 5 ล าดับ 
A. แสงมืด - สว่าง      
B. กว้าง - คับแคบ       
C. หลายสีสัน - สีเดียว      
D. ตกแต่งขัดแย้ง - ตกแต่งกลมกลืน     
E. ลวดลายมีความหลากหลาย – ลวดลายไม่มีความหลากหลาย       
F. แนวผนังเป็นเส้นตรง - แนวผนังไม่เป็นเส้นตรง      
G. หลายพื้นผิว – พ้ืนผิวเดียว        
H. วัสดุหรูหรา – วัสดุธรรมดา       
I. พ้ืนราบเรียบ – ไม่ราบเรียบ        
J. มีความสะดุดตา – ไม่สะดุดตา 
ตอบ     1.......................... 
      2.......................... 

3.......................... 
4.......................... 
5.......................... 

 



140 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

3.3 จงเรียงล าดับคู่ค าที่สะท้อนความรู้สึก ร่าเริง ตื่นเต้น สนุกสนาน 5 ล าดับ 
A. สวย – ไม่สวย       B. สนุกสนาน – น่าเบือ      
C. ดึงดูดใจ – ไม่ดึงดูดใจ      D. แปลกตา – คุ้นเคย       
E. มี Style – ทั่วไป         F. ตื่นเต้น – ไม่ตื่นเต้น      
G. ปลอดภัย – ไม่ปลอดภัย      H. หรูหรา – ธรรมดา        
I. กระตุ้นการเรียนรู้ – ไม่กระตุ้นการเรียนรู้     J. ร่าเริงสดใส – ซึมเศร้า 
ตอบ     1.......................... 
      2.......................... 

3.......................... 
4.......................... 
5.......................... 
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3.7 จากการสรุปข้อมูลแบบสอบถามชุดที่ 1 น าไปสู่การสร้างแบบสอบถามชุดที่ 2 ดังนี้ 
แบบสอบถามชุดที่ 2 นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนการออกแบบ และนักศึกษาที่เรียนการออกแบบ 
 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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