
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 การวิจัยเรื� อง การสื� อความหมายเชิงสัญญะของวังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี               
เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)              
ที�มุ่งเน้นไปที�การคน้ควา้หาความหมายและคุณค่าที�แฝงอยู่ของวงัสวนบ้านแก้ว ซึ� งเป็นสถานที�     
ทางป ระวัติศาสตร์ที� มีความผูกพันกับชาวจันทบุ รีมาช้านาน ถือว่าเป็ น “สั ญ ญ ะ” (Sing)           
ประเภทหนึ� งที�มีความหมายลึกซึD งและมกัจะซ่อนตวัอยู่ในระดบัลึกเกินกว่าที�คนทั�วไปจะเขา้ใจ      
ได้โดยง่าย แต่ขณะเดียวกันก็มีความหมายและคุณค่าชวนให้น่าศึกษาเป็นอย่างมาก สําหรับ       
กรอบการวิจัยในครัD งนีD  มีแนวคิดทางด้านสัญวิทยา (Semiology) ว่าด้วยการแปลความหมาย 
(Meaning) เป็นหลกัสาํคญั ในการวจิยัครัD งนีDผูว้จิยัจะนาํเสนอเนืDอหาออกเป็นประเด็นหลกั ๆ ดงันีD  
 

แหล่งข้อมูลและพื!นที�ใช้ในการวจัิย 

 การดาํเนินการวิจยัเรื�องนีD  เป็นการดาํเนินการภายใตก้รอบทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) 
ห รือสั ญ ญ ศาส ตร์ (Semiotics) ซึ� งส นใจในการวิ เคราะห์ ความห มายถึงสิ� งต่าง ๆ  ที� อยู่ใน                       
วงัสวนบา้นแกว้ อนัเป็นแหล่งขอ้มูลและพืDนที�ที�ใช้ในการศึกษา โดยการลงพืDนที�คดัเลือกสิ�งต่าง ๆ 
ในวงัสวนบา้นแกว้ มาทาํการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Sampling) ภายใตก้รอบแนวคิด
ด้านสัญวิทยา (Semiology) ในวงัสวนบ้านแก้วแห่งนีD  มีสิ� งเด่น ๆ คือ พระบรมราชินยานุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 ตัD งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
รําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี พระตาํหนักใหญ่ (ตาํหนักเทา)  พระตาํหนักดอนแค (ตาํหนักแดง)    
เรือนเทา  เรือนเขียว  เรือนแดง ศาลพ่อปู่ โป่งลาน ศาลท่านราชเลขา ศาลพระภูมิเจา้ที� สื�อสมเด็จฯ    
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ หนังสือทรงอ่าน รถยนต์พระที�นั�ง                
สวนส่วนพระองค์ การชลประทานท้องถิ�นในวงัสวนบา้นแก้ว ฯลฯ สิ� งต่าง ๆ เหล่านีD หลอมรวม       
อยู่ในเรื�องราว อนัมีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ซึ� งชาวจนัทบุรีไดใ้ห้ความเคารพรัก เทิดทูน 
และซาบซึD งในพระมหากรุณ าธิคุณ ที�ทรงพระกรุณาต่อชาวจันทบุรีดังกล่าวนัD น  ถือได้ว่า                  
เป็นจุดสําคัญต่อเรื� องราวอันน่าสนใจ เป็นร่องรอยทางประวติัศาสตร์ที�ทรงคุณค่าและมีนัย             
ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ�ง และด้วยเหตุผลดังกล่าวนีD ผู ้วิจ ัยจึงเลือกวังสวนบ้านแก้วแห่งนีD                    
เป็นแหล่งขอ้มูลหลกัในการศึกษาปรากฏการณ์เชิงสัญญะควบคู่ไปกับการเก็บขอ้มูลภาคสนาม        
(Field Work) ซึ� งเป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบนัที�ดาํรงอยู่  เพื�อคน้หาคุณค่าและความหมายที�แฝงเร้น
ดงักล่าว 
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ประเภทของแหล่งข้อมูล 

 ในงานวจิยัเรื�องนีD  ผูว้ิจยัไดพ้ยายามศึกษาถึงการสื�อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ 
โดยมุ่งเนน้ไปที�การวิเคราะห์สิ�งต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและปรากฏอยู ่ในวงัสวนบา้นแกว้ ที�เลือกมาเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง ในที�นีD จะขอแบ่งประเภทของแหล่งขอ้มูลดงันีD  
 ข้อมูลประเภทเอกสาร 

 แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากสื�อสิ�งพิมพต่์าง ๆ ที�มีเนืDอหา
เกี�ยวกบัวงัส่วนบา้นแกว้และเนืDอหาเกี�ยวกบัเรื�องราวของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เนื�องดว้ย
ท่านเป็นเจา้ของวงัสวนบา้นแกว้ในอดีต และในแต่ละปรากฏการณ์ในปัจจุบนัของวงัสวนบา้นแกว้
ล้วนแต่สืบเนื�องมาจากเรื� องราวในอดีตทัD งสิD น อาทิ หนังสือ วรรณกรรม แผ่นพับ โปสเตอร์           
และสื�อประชาสัมพนัธ์อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวงัสวนบา้นแกว้ รวมทัDงการวิเคราะห์วรรณกรรมต่าง ๆ 
ที� มีความสอดคล้องกับแนวคิดในการวิจัยครัD งนีD  ซึ� งจะช่วยให้มีประโยชน์และเป็นแนวทาง               
ในการทาํความเขา้ใจต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลในลาํดบัต่อไป 

แบบสังเกต  

 แบบสังเกต (Observation Form) คือ เครื� องมือที� ใช้ประกอบการสังเกตเป็นชุดของ                 
พฤติกรรมที�ผู ้วิจ ัยต้องการศึกษาโดยการใช้แบบสังเกตแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)                  
โดยการลงพืDนที�สังเกตวา่มีสิ�งใดที�ควรจะทาํการศึกษา เพื�อนาํมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ในงานวิจยั
เรื� องนีD  “สิ� งป ลู กส ร้าง” นับ ว่า  เป็ น แห ล่งข้อมู ล ห ลัก  ที� งาน วิจัย ชิD น นีD ได้ให้ ค วาม สํ าคัญ                                 
ในการวิเคราะห์เป็นอย่างมาก สําหรับการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครัD งนีD  ผูว้ิจยัได้เขา้ไป         
ทาํการสํารวจพืDนที�วงัสวนบา้นแกว้ ในส่วนของการก่อสร้างอาคารสถานที�ทัDงภายในและภายนอก
ตวัสถานที�เหล่านัDน พบว่าในส่วนของภายในประกอบดว้ย ภายในพระตาํหนักใหญ่ (ตาํหนกัเทา) 
ซึ� งปัจจุบันได้จดัทาํเป็นพิพิธภัณฑ์ วงัสวนบ้านแก้ว จดัแสดงของใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จ               
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ที�นาํมาจากวงัศุโขทยั ส่วนภายนอกทัDงสี� ทิศนัDน มีสิ�งปลูกสร้างที�น่าสนใจ 
เช่น พระบรมราชินยานุสาวรีย ์สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที� 7 ที�ตัDงอยู ่
ณ บริเวณวงัสวนบา้นแกว้อนุสรณ์สถาน พระทรงปัD นประทบันั�งบนพระแท่นชวนให้น่าติดตามคน้หา 
ซึ� งความหมายว่ามีสิ� งใดแฝงเร้นสําคญัอยู่หรือไม่ สวนส่วนพระองค์ที�มีสิ� งปลูกสร้างบางส่วน            
ที�สร้างขึDนคลา้ยกบัสถานที�เคยประทบัในพระตาํหนกัเวนคอร์ต ประเทศองักฤษ เรือนเทา เรือนแดง 
เรือนเขียว ศาลพอ่ปู่ โป่งลาน ศาลท่านราชเลขาเหล่านีD  เป็นตน้ 
 ในงานวิจยัเรื� องนีD  “สิ� งของเครื� องใช้” นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลสําคญัอีกอย่างหนึ� ง เช่น            
สิ� งของเครื�องใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ฉลองพระองค์ ซึ� งมีรูปแบบ            
ของความทันสมัยในยุคของพระองค์ฯ รูปภาพจดัแสดงซึ� งมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์สําคัญ              
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ของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว              
รัชกาลที� 7 สิ�งของเครื�องใชที้�เป็นงานจากต่างประเทศ เครื�องมือ เครื�องใชต่้าง ๆ และสิ�งของที�น่าสนใจ
ในวงัสวนบ้านแก้วอื�น ๆ ที�จดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ์จาํนวนมาก แสดงถึงนัยสําคญัที�ควรศึกษา           
เป็นอยา่งยิ�ง 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 ในงานวิจยัเรื� องนีD  ผูว้ิจยัยงัได้อาศัยแหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที� เกี�ยวข้อง 
(Stakeholder) และมีความ รู้ใน เรื� องราวของวังส วนบ้านแก้ว  เช่น  บุคลากรท างการศึกษ า                      
ขา้ราชบริพารที�ปรากฏวา่ยงัมีชีวิตอยู ่หรือบุตรธิดาของอดีตขา้ราชบริพารที�เคยรับรู้เรื�องราวในอดีต
ของวงัสวนบ้านแก้ว รวมไปถึงเจ้าหน้าที�สํานักศิลปวฒันธรรมและพฒันาชุมชนมหาวิทยาลัย      
ราชภฏัรําไพพรรณี ซึ� งมีหนา้ที�ดูแลสถานที�แห่งนีD  
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 หลังจากที�ผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีที� เกี�ยวข้องกับประเด็น          
ของการวิจยัทัDงหมดอย่างท่องแทแ้ลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลไปพร้อมกบัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านัDนในทนัที ซึ� งวิธีการนีD  นับว่ามีความสอดคล้องกับพงศ์กฤษฏิ_  พละเลิศ 
(2554 : 42; อา้งถึงใน นิศา ชูโต. 2551 : 132) ที�ไดก้ล่าวถึงวิธีการดาํเนินงานวิจยัเชิงคุณภาพไวอ้ยา่ง
น่าสนใจ สรุปความไดว้า่ การทาํวจิยัเชิงคุณภาพ การเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นกระบวนการ
ที�ดาํเนินงานไปพร้อม ๆ กนั และนกัวจิยันัDนก็คือ “เครื�องมือวจิยั” ที�มีความสาํคญัมากที�สุด  
 เนื�องจากงานวจิยัเรื�องนีD เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ดงันัDนผูว้จิยัจึงไดใ้ชแ้บบวิเคราะห์สัญญะ
ที�พฒันามาจากทฤษฎีสัญวิทยา มาเป็นเครื�องมือในการที�จะให้ได้มาซึ� งขอ้มูลที�เป็นความหมาย              
เชิงสัญญะควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ซึ� งการเก็บและรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดมี้ขัDนตอน  
ในการดาํเนินงานดงันีD   
 1. ทาํการรวบรวมเอกสาร หนังสือ วรรณกรรม และงานวิจยัที� เกี�ยวข้องกับงานวิจัย          
ในครัD งนีD  มาเป็นฐานสาํคญัในการวางโครงสร้างการวเิคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ 
 2. ทาํการออกแบบและพฒันาเครื�องมือทางการวิจยั โดยการใชแ้นวคิดเชิงสัญวิทยาของ 
โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) มาประยกุตใ์นการสร้างเครื�องมือวิจยั ไดแ้ก่แบบวิเคราะห์สัญญะ 
ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญะ ซึ� งประกอบไปดว้ย สัญญะ (Sign) รูปสัญญะ (Signifier) 
และความหมายของสัญญะ (Signified) โดยมีการวิเคราะห์ความหมายโดยตรง (Denotative 
Meaning) และความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
(Relation) โดยพิจารณาคู่ความสัมพันธ์แบบตรงข้าม (Binary Opposition) แบบวากยสัมพันธ์ 
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(Syntagmatic) และเชิงกระบวนทศัน์ (Paradigmatic) มาทาํการวิเคราะห์จากตารางการวิเคราะห์สัญญะ 
โดยในที�นีD จะพิจารณาตีความหมายภายใตบ้ริบทของการสื�อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ 
จงัหวดัจนัทบุรี เท่านัDน 
 3. จดัเก็บขอ้มูลที�ไดจ้ากการวเิคราะห์และทาํการบนัทึกไว ้ 
 4. ทําการตรวจสอบข้อมูลผลการวิเคราะห์ โดยมีการบันทึกภาพถ่ายประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล เทียบเคียงกับทฤษฎีที� เกี�ยวข้องต่าง ๆ จากนัD นจะนําผลการวิเคราะห์ดังกล่าว                 
มาประมวลเขา้ดว้ยกนั 
 5. สรุปผลการวิเคราะห์ โดยจะมีการลดทอนขอ้มูล (Data Reduction) ระหวา่งเก็บขอ้มูล
และหลังเก็บข้อมูล โดยการให้ความหมายและการตีความออกเป็นประเด็นต่าง ๆ เพื�อให้เกิด              
ความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย มีความพยามเฟ้นหาจุดเน้น (Approach) ในอนัที�จะนําไปสู่การตอบ 
โจทยว์จิยั  
 ข้อมูลเกี�ยวกบัสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใช้ในวงัสวนบ้านแก้ว 

 ในการเก็บข้อมูลประเภทสิ� งปลูกสร้างและสิ� งของเครื�องใช้ ผูว้ิจยัทาํการลงพืDนที� เพื�อ              
ท ําการตรวจสอบว่าสิ� งใดที�ผูว้ิจ ัยต้องการศึกษา แล้วทําการค้นควา้ข้อมูลประกอบการศึกษา                    
โดยทาํการบนัทึกขอ้มูลร่วมกบัการวิเคราะห์ในทนัที รวมไปถึงการบนัทึกภาพถ่ายสิ� งปลูกสร้าง 
และสิ�งของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ เฉพาะที�ทาํการศึกษา 
 ข้อมูลประเภทเอกสาร 

 ในการเก็บขอ้มูลประเภทเอกสาร อนัได้แก่ สื� อสิงพิมพ์ต่างๆเช่น หนังสือ วรรณกรรม 
ตาํนาน เรื�องเล่า รวมทัDงสื�อประชาสัมพนัธ์อื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัวงัสวนบา้นแกว้ ซึ� งเบืDองตน้นัDนผูว้ิจยั             
จะทาํการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีสัญวิทยาที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นการวิจยัเพื�อนาํมาวิเคราะห์
ความหมายในเชิงสัญวทิยาร่วมกบัการจดัเก็บขอ้มูล 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล 

 ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลนัD น จะใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์                
แบบไม่มีโครงสร้าง โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์  “บุคคลหลัก” (Key Informant) ที� มี              
ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัประเด็นการวิจยั ซึ� งผูว้ิจยัไดก้าํหนดหัวขอ้หลกัๆที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
แบบกวา้ง ๆ ไวก่้อนล่วงหน้า ส่วนลักษณะคาํถามจะเป็นคาํถามประเภทปลายเปิดที�มีการปรับ           
แนวคาํถามไหมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทของพืDนที�วจิยัโดยคาํนึงถึงโจทยว์จิยัเป็นหลกัสาํคญั 
 จากข้อมูลที�ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการนําเสนอให้เห็นถึงสาระสําคญัที� เกี�ยวข้องกับ 
แหล่งขอ้มูลและวิธีการดาํเนินการวิจยัในเรื�องนีD  เนื�องจากเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพที�มุ่งเน้นไปในเรื�อง            
ของการทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์และความหมายของสัญญะ  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับงานวิจยัเชิงคุณภาพเรื�องนีD  จะใช้หลกัการเชิงทฤษฎีและแนวคิด 
ที�เกี�ยวขอ้งมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซึ� งผูว้ิจยัสามารถแยกแยะไห้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลและความน่าเชื�อถือของปัจจยัต่าง ๆ ดงัมีรายละเอียดต่อไปนีD  
 1. หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ผูว้ิจ ัยจะนําข้อมูลดังกล่าวกลับมาทําการ
วิเคราะห์ขอ้มูลที�ได้นัDนในทนัที โดยจะทาํการเชื�อมโยงและตรวจสอบความสัมพนัธ์กบัประเด็น  
การวิจัย ซึ� งในวิจัยเรื� องนีD  มีประเด็นสําคัญกล่าวคือ ประเด็นการสื� อความหมายเชิงสัญญะ               
ของวงัสวนบา้นแกว้  
 2. การวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงความหมายเชิงสัญญะที�ปรากฏให้เห็นในงานวจิยันีD  ในเบืDองตน้
ผูว้ิจยัได้ใช้แบบการวิเคราะห์สัญญะที�สร้างขึDนมาเป็นเครื�องมือในการอ่านหรือตีความ อนัได้แก่      
ตัวหมาย (Signifier) กับ ตัวหมายถึง (Signified) โดยจะเน้นไปที�การอ่านความหมายโดยตรง        
และโดยนยัร่วมกนั 
 3. นํ าข้อ มู ล ที� ไ ด้ทัD งห ม ด นัD น  ม าจําแ น ก อ อ ก เป็ น ก ารวิ เค ราะ ห์ สั ญ ญ ะ ต่ าง ๆ                                 
ของวงัสวนบา้นแกว้ แลว้นาํความหมายที�ไดท้ัDงหมดมาสรุปแจกแจง โดยเฉพาะความหมายที�ไดจ้าก
การวเิคราะห์สัญญะ 
 4. ขอ้คน้พบที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัเรื�องนีD  ตัDงอยูบ่นพืDนฐานของแนวคิด
ทางดา้นการสื�อสารเชิงสัญญะเป็นหลกั ซึ� งผูว้ิจยัจะพรรณนาให้เห็นถึงความหมายของสัญญะเหล่านัDน 
โดยจะตอ้งนาํมาสรุปและเชื�อมโยงกบัวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ  
มานาํเสนอในรูปแบบของการเขียนบรรยายหรือพรรณนาเป็นหลกั 
 

การนําเสนอข้อมูล 

 การนําเสนอข้อมูลในงานวิจัยเรื� องนีD  ผู ้ท ําการวิจัยจะได้ทําการวิเคราะห์ประเด็น            
หลักสําคัญ ได้แก่ ประเด็นการสื� อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว ความสัมพันธ์         
ของขอ้มูลที�นาํเสนอโดยทาํการเชื�อมโยงกบัแนวความคิดที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ นาํเสนอเนืDอหางานวิจยั
ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์  (Analytical Description) ทัD งนีD ผู ้วิจ ัยได้จัดแบ่งเนืD อหา             
ที�สาํคญั ๆ ดงันีD  
 บทที� 4  เป็นการนาํเสนอผลของการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเริ�มตัDงแต่ขอ้มูลพืDนฐานเกี�ยวกบั                
วงัสวนบา้นแก้ว อนัเป็นการรายงานทั�ว ๆ ไปของพืDนที�ศึกษา ซึ� งมีความสัมพนัธ์กบัการวิเคราะห์ 
สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว จากนัD นนําเสนอเข้าสู่ผลการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว        
ซึ� งเป็นประเด็นหลกัสําคญัในการศึกษา โดยในการวิเคราะห์นัDนจะแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล



 

 

37

ภายใต้ทฤษฎีสัญวิทยาร่วมกับข้อมูลและวรรณกรรมต่าง ๆ ที�ได้รวบรวมไวร้วมไปถึงผลของ        
การสังเกตและการสัมภาษณ์บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง และนาํเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะ มาทาํการส่งเสริม
การใชส้ัญญะในการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 
 บทที� 5  สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยั ในบทนีDจะเป็นการนาํเอาความคิด
ทัDงหมดที�ได้จากการศึกษามาประมวลผลการวิจยั โดยผูว้ิจยัจะนาํเนืDอหามาสรุป ให้เชื�อมโยงกบั
วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ และผลงานวิจยั ซึ� งจะมีประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางในการสื�อสาร
เชิงสัญญะต่อไป 
 




