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การพัฒนานิ ทรรศการเสมือน 3 มิ ติ เรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
ในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิ ทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน)
*

รัตนาพร เจียงคํา1 ปรัชญนันท์ นิลสุข2 และ ปณิตา วรรณพิรุณ3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ 2) ประเมินคุณภาพของนิทรรศการเสมือน 3
มิติ 3) เปรียบเทียบผลการเรียนรูร้ ะหว่างการเรียนรูจ้ ากนิทรรศการถาวรกับการเรียนรูจ้ ากนิทรรศการเสมือน 3 มิติ 4)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อนิทรรศการเสมือน 3 มิติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนิสติ จํานวน 30 คน โดยใช้วธิ กี าร
สุม่ อย่างง่ายแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรียนรูจ้ ากนิทรรศการถาวร 15 คน กลุ่มที่ 2 เรียนรูจ้ ากนิทรรศการเสมือน 3
มิติ 15 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ห้องนิทรรศการถาวร นิทรรศการเสมือน 3 มิติ แบบประเมินนิทรรศการเสมือน
3 มิติ แบบทดสอบผลการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และ t-test independent ผลการวิจยั พบว่า
1) นิทรรศการเสมือน 3 มิติ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ กลุ่มชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย ภาษา
และอักษร และ โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 2) ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก และผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 3) นักศึกษาทีเ่ รียน
จากนิทรรศการเสมือน 3 มิติ มีผลการเรียนสูงกว่า นักศึกษาทีเ่ รียนจากนิทรรศการถาวร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 4) นักศึกษา มีความพึงพอใจในการเรียนรูจ้ ากนิทรรศการเสมือน 3 มิติ ในระดับมาก
คําสําคัญ: นิทรรศการถาวร, นิทรรศการเสมือน 3 มิติ

________________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
รองศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
* ผูน้ ิพนธ์ประสานงาน โทร. 09-0972-9460 อีเมล: j-e-e-p_@hotmail.com

_14-1303(001-222).indd 85

12/15/57 BE 11:40 AM

86

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 5, No. 2, July - Decamber 2014

The 3D Virtual Exhibition about the Social and Cultural Development in Thailand
Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Rattanaporn Chiengkham1* Prachyanun Nilsook2 and Panita Wannapiroon3
Abstract
The purpose of this research were: 1) Design and development of a 3D virtual exhibition online website 2)
Evaluating the quality virtual exhibition of 3D 3) Comparison the effects of learning outcomes between
learning of a permanent exhibition and learning of 3D virtual exhibition 4) To study the 3D virtual exhibition
satisfaction by sample used in this study were students selected by a simple random sampling and divided
into two equal groups, 15 students in control group and 15 student in experimental group. Research
instruments were: permanent exhibition, the 3D virtual exhibition online website, the 3D virtual exhibition
evaluation form, tests, and evaluation satisfaction form. All data were analyzed and determined by use Mean,
standard deviation and t-test independent. The research findings were as follows:
1) The 3D virtual exhibition is comprised of four topics include Prehistory, Ethnic groups in Thailand,
Languages and scripts and historical Archaeology 2) The results of the evaluation by content experts that are
appropriate high level also evaluation by technique experts that are appropriate high level. 3) The student
learning on 3D virtual exhibition were higher education than student learning with permanent exhibition by
analysis results are statistically significant at the .05 level 4) The student are very satisfied with learning of 3D
virtual exhibition.
Keywords: Training web, Virtual library, Information literacy
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1. บทนํา
ศู น ย์ ม านุ ษยวิ ท ยาสิ ริ น ธร(องค์ ก ารมหาชน) มี
เจตนารมณ์ ท่ี จ ะ ดํ า เนิ น การรวบรวม ข้ อ มู ล ทาง
มานุ ษยวิทยาทัง้ ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ใน
อุ ษ าค เน ย์ ซึ่ ง คร อบ คลุ มข้ อ มู ลท าง โบ รา ณค ดี
ประวัติ ศ าสตร์ ภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ นต้ น สํ า หรั บ ในระยะแรกของ
เจตนารมณ์ดงั กล่าว ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การ
มหาชน) ได้จดั ทํานิทรรศการถาวร เรื่อง พัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย เพื่อนํ าเสนอผลของ
การศึกษาค้นคว้าพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ของ
ผู้คนที่ตัง้ ถิ่นฐานอยู่ ใ นดินแดนประเทศไทย ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ ย นศิ ล ปวัฒ นธรรมกับ ดิ น แดนอื่ น ๆ ตั ง้ แต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปจั จุบนั และเพื่อแสดง
ให้เห็นความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ของชนชาติต่ าง ๆ ในภู มิภาคเอเชียและอุ ษาคเนย์ท ัง้
ภาคพืน้ ทวีปกับประเทศไทย ซึง่ เป็ นผลจากการศึกษาวิจยั
ของคณาจารย์ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ แ ห่ ง คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื้อหาที่จดั แสดงในนิทรรศการนี้
แบ่ ง ออกเป็ น โบราณคดี ส มั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย กลุ่มชาติ
พันธุใ์ นประเทศไทย ภาษาและอักษร
ปจั จุบนั ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความ สําคัญ
ในการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ สื บ ทอด
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วิ ถี ชี วิ ต โบราณวั ต ถุ แ ละ
โบราณคดีโดยนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาเป็ น เครื่องมือ
เผยแพร่ แ ละนํ า เสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบเทคโนโลยี
มัลติมเี ดียหรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [1] เทคโนโลยี
ได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษา ซึง่
เยาวลักษณ์ และ
ั
คณะ [2] กล่ า วว่ า ป จ จุ บ ัน สัง คมเต็ ม ไปด้ ว ยข้ อ มู ล
ข่าวสาร การใช้ส่อื การสอนในรูปแบบที่เหมาะสม จึงมี
ความจํ า เป็ น มากขึ้น เพราะสื่อ จะช่ ว ยให้ ก ารรับ รู้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้
การศึกษาในแหล่ ง การเรียนรู้ท างประวัติ ศาสตร์ น้ี
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ เป็ นอย่าง
มาก จึงกําหนดให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม [3]
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การศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) หรือทัศนศึกษา
นับว่าเป็ นสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่ จะทําให้ นักเรียนมี
โอกาสได้ร ับประสบการณ์ ตรงจากแหล่ งวิทยากรนอก
ห้องเรียน นักเรียนจะได้มโี อกาสรูจ้ กั ชุมชน ดีขน้ึ มีความ
พร้อมและรู้จกั ปรับตัวกับชีวิตความเป็ นอยู่ในสังคม ได้
เป็ นอย่างดี [4]
แม้ว่าการศึกษานอกสถานที่จะมีขอ้ ดีแต่ก็มขี ้อจํากัด
เช่นกัน คือ การศึกษานอกสถานที่เป็ นวิธีสอนที่ยุ่งยาก
สําหรับ ครูผสู้ อน เพราะต้อง รับผิดชอบ หลายอย่าง เช่น
การจัดการ การประสานงาน การวางแผน การควบคุ ม
ดู แลนั กเรียนเพราะเมื่อ นํ านั กเรีย น ออกมาจากนอก
ห้องเรียนแล้วจะขาดความมี ระเบียบวินัยในตนเอง อีกทัง้
ยังมีค่าใช้จ่ายสูง และในบางครัง้ เมื่อไปถึงสถานที่นัน้ ๆ
แล้ว อาจประสบปญั หา ด้านสภาพอากาศ ซึง่ ไม่สามารถ
ที่จะคาดเดาล่วงหน้ าได้[5] การเรียนรู้ในปจั จุบนั กําลัง
ก้าวเข้าสู่โลกแห่งยุค ดิจทิ ลั มีการเรียนรู้ท่เี ป็ นรูปธรรม
แบบ 3 มิติมากยิ่งขึ้นมีการสร้างวัตถุ จํ าลอง สถานที่
สถานการณ์จําลอง เลียนแบบของจริงโดยใช้ เทคโนโลยี
ความเป็ นจริงเสมือน เพื่อลดปญั หาความยุ่งยากในการ
จัดหาสือ่ [6]
ดั ง นั ้ น ผู้ วิ จ ั ย จึ ง มี แ นวความคิ ด ในการพั ฒ นา
นิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมในประเทศไทย ของศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร
(องค์การมหาชน) ขึน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการศึกษาเรื่อง
ประวัตศิ าสตร์และเป็ นการอนุ รกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้
สามารถศึ ก ษาเรี ย นรู้ ไ ด้ ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น โดยนํ า
เทคโนโลยีเสมือนจริง ภาพพาโนรามาและภาพ 3 มิติ เข้า
มาช่ ว ยในการพัฒ นาและนํ า เสนอออนไลน์ ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ ผูศ้ กึ ษาจะสามารถมองเห็นภาพวัตถุในระยะใกล้
ควบคุมการหมุนของวัตถุ
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่ อ พั ฒ นานิ ท รรศการเสมื อ น 3 มิ ติ เรื่ อ ง
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมใน ประเทศไทย ของ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของนิทรรศการเสมือน 3 มิติ

12/15/57 BE 11:40 AM

88

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 5, No. 2, July - Decamber 2014

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูร้ ะหว่างการเรียนรู้
จากนิทรรศการถาวร กับการเรียนรูจ้ ากนิทรรศการเสมือน
3 มิติ
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อนิทรรศการเสมือน 3
มิติ
3. สมมุติฐานของการวิ จยั
3.1 คุ ณ ภาพของนิ ท รรศการเสมื อ น 3 มิ ติ เรื่ อ ง
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยของ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับดี
3.2 ผลการเรียนรู้ระหว่างนิทรรศการเสมือน 3 มิติ
กับ ผลการเรียนรูจ้ ากนิทรรศการถาวรจะแตกต่างกัน
3.3 ความพึงพอใจในการใช้นิทรรศการเสมือน 3 มิติ
เรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ในประเทศไทย
ของศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) อยู่ใน
ระดับมาก
4. ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาจากบทความ เอกสาร
ประกอบการชมนิ ท รรศการและความรู้ จ ากการ
สัม ภาษณ์ วิท ยาการประจํา ห้อ งนิ ทรรศการทางสัง คม
และวัฒนธรรมในประเทศไทย
ประชากรเป็ นนิสติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
วิ ท ยาการสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ปี การศึกษา 2555
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นจากนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 3
และชัน้ ปี ท่ี 4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี การศึกษา 2555
จํานวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่ มที่ 1 เรียนรู้จากนิ ทรรศการถาวร 15 คน กลุ่ มที่ 2
เรียนรูจ้ ากนิทรรศการเสมือน 3 มิติ 15 คน
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
5.1 ได้นิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่องพัฒนาการทาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรมในประเทศไทย ของศู น ย์
มานุ ษย วิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) สําหรับผู้ชม
ผ่า นเว็บ ไซท์ข องศูน ย์ม านุ ษ ยวิทยาสิริน ธร (องค์ก าร
มหาชน)
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5.2 ได้แนวทางในการพัฒนานิทรรศการเสมือ น 3
มิติ สําหรับห้องนิทรรศการอื่น ๆ
6. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การดําเนินการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
6.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
6.1.1 นิ ท รรศการถาวร เรื่อ ง พัฒ นาการทาง
สัง คมและวัฒ นธรรมในประเทศไทย
ของศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
6.1.2 นิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่อง พัฒนาการ
ทางสัง คมและวัฒ นธรรมในประเทศไทย ของศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
6.1.3 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง สื่ อ จ า ก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
6.1.4 แบบทดสอบหลังการใช้นิ ทรรศการเรื่อ ง
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย
6.1.5 แบบประเมินความพึงพอใจในนิทรรศการ
เสมือน 3 มิติ
6.2 ขัน้ ตอนในการพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ
ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้
6.2.1 ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
โครงสร้ า งเนื้ อ หา แบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม สมั ย
ประวัตศิ าสตร์ กลุ่มชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย กลุ่มภาษา
และอักษร และกลุ่มโบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์
6.2.2 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหา วิธีการนํ าเสนอ
เนื้อหาแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
6.2.3 ออกแบบสื่อนิทรรศการเสมือน 3 มิติ โดย
ใช้นําเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ พัฒนาจากภาษา HTML
Plugin ของ jQuery ในการนํ า เสนอภาพพาโนรามา
ภาพ 3 มิติ และใช้ ไฮเปอร์เ ท็กซ์ (Hypertext) ในการ
สร้า งปฏิสมั พัน ธ์ก ับ ผู้ใ ช้เ มื่อ ผู้ใ ช้ค ลิก ไปยัง วัต ถุ ท่ีจ ัด
แสดงในภาพพาโนรามาสามารถดึงภาพรายละเอียดที่
ชัดเจนขึน้ มาแสดงผลได้ นอกจากนี้ยงั ใช้ภาษา PHP ใน
ส่วนของการติดต่อกับผูใ้ ช้เพื่อรับคําแนะนําติชม
การสร้ า งภาพพาโนรามา มี อุ ป กรณ์ คื อ กล้ อ ง
ถ่ายภาพ ขาตัง้ กล้อง Pano Head ใช้สาํ หรับยึดกล้องให้
ติด กับ ขาตัง้ กล้อ งเพื่อ ตรึง กล้อ งให้อ ยู่ใ นระดับ ที่ค งที่

12/15/57 BE 11:40 AM

89

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

จากนัน้ ถ่ายภาพในแนวระดับให้ขอบภาพมีความมีความ
ทับซ้อนกันบริเวณขอบภาพทัง้ ซ้ายและขวา จนครบรอบ
จากนัน้ นํ าภาพมาต่ อกันโดยใช้โ ปรแกรมตกแต่ งภาพ
เช่นโปรแกรม Photoshop

รูปที่ 1 แสดงภาพทีม่ คี วามทับซ้อนกันบริเวณขอบภาพ
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์จากผังห้องนิทรรศการแล้วกําหนดให้มี
จุ ด พาโนรามา 6 จุ ด เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ห้ อ ง
นิ ทรรศการทัง้ หมด จุ ดที่ 1 และจุ ดที่ 2 มีแสดงเนื้ อหา
สมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ จุ ด ที่ 3 แสดงเนื้ อ หากลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย จุดที่ 4 แสดงเนื้อหาภาษาและ
อักษร จุ ดที่ 5 และ 6 แสดงเนื้ อหาโบราณคดีสมัย
ประวัตศิ าสตร์ดงั รูปที่ 2
3

1

6
4

2

5

รูปที่ 4 ตัวอย่างภาพถ่ายวัตถุเพือ่ ทํา ภาพ 3 มิติ
การออกแบบโครงสร้างของนิทรรศการเสมือน 3 มิติ
โดยใช้หลักคิด Element of User Experience [7] มา
ประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยNavigation Design เป็ นการ
ออกแบบโครงสร้างระบบนําทางสําหรับผูใ้ ช้ Site Map
เป็ นโครงสร้างแสดงการเชื่อมต่อของข้อมูล เพื่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผูอ้ อกแบบกับเนื้อหา Wire Frame
Design เป็ นการออกแบบจัดวางแบ่งสัดส่วนในแต่ละ
หน้า โดยจะแบ่งออกเป็ นหน้าหลักซึ่งแสดงกลุ่มข้อมูล
ของนิทรรศการ และหน้าแสดงผล

รูปที่ 2 จุดภาพพาโนรามาบนแผนผังห้องนิทรรศการ

รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพพาโนรามาทีส่ ร้างขึน้
การสร้างภาพ 3 มิติ มีอุ ปกรณ์ คือ กล้องถ่ ายภาพ
ขาตัง้ กล้อง โคมไฟ ผ้าสีดํา แท่นหมุน วิธกี ารถ่ายภาพ
คือ กางผ้าสีดําเป็ นฉากหลัง วางวัตถุบนแท่นหมุน จัด
โคมไฟให้สอ่ งสว่างทีว่ ตั ถุ ติดตัง้ กล้องกับขาตัง้ กล้อง สูง
ในระดับเดียวกับวัตถุ แล้วถ่ายภาพในแนวระนาบ 360
องศา ผู้วจิ ยั ถ่ายที่ 10 องศาต่อ 1 ภาพ จะได้ 36 ภาพ
ต่ อ วั ต ถุ 1 ชิ้ น จากนั ้น เรี ย งลํ า ดั บ ภาพเพื่ อ ความ
เคลื่อนไหวได้ต่อเนื่อง
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รูปที่ 5 ตัวอย่าง Wire Frame Design
นํ า โครงสร้ า งที่ไ ด้ ม าทํ า เป็ น ภาพกราฟิ ก โดยใช้
โปรแกรมตกแต่ งภาพ ผู้วิจยั ใช้โ ปรแกรม Photoshop
เพื่อ วางตํา แหน่ ง รูป ภาพ ข้อ ความ ในแต่ ล ะหน้ า การ
แสดงผล ซึง่ นิทรรศการเสมือน 3 มิติ จะประกอบด้วย
หน้าหลัก หน้าแสดงผลภาพพาโนรามา หน้าแสดงผล
ภาพนิ่ง และหน้าแสดงผลภาพ 3 มิติ
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รูปที่ 6 ตัวอย่างการออกแบบภาพกราฟิก
พัฒนานิ ทรรศการเสมือน 3 มิติ ในรูปแบบเว็บไซต์
ผู้วิจ ัยพัฒนาจากโปรแกรม Dreamweaver เพื่อพัฒนา
หน้า HTML หน้าแสดงผลภาพพาโนรามานัน้ ใช้ plugins
ทีช่ ่อื ว่า jQuery virtual tour ในการควบคุมภาพให้หมุนวน
โดยสามารถหมุนไปทางซ้าย ขวา หรือหยุดหมุน จากนัน้
กําหนดจุ ดไฮเปอร์ลิงค์ บนภาพพาโนรามาเพื่อให้ผู้ใช้
คลิกชมภาพทีม่ คี วามละเอียดและคําอธิบายภาพนัน้ ๆ

รูปที่ 7 การพัฒนาหน้าแสดงผลภาพพาโนรามา
หน้าแสดงผลภาพ 3 มิติ จะใช้ plugins ของ jQuery
ทีช่ ่อื ว่า Multiple 360 images ในการสร้างภาพ 3 มิติ
จากภาพทีถ่ ่าย 360 องศา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้ จํานวน 36 ภาพ
ต่อวัตถุ 1 ชิน้

รูปที่ 8 การพัฒนาหน้าแสดงผลภาพพาโนรามา
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หลังจากพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิตเิ สร็จแล้ว ทํา
การติ ด ตั ง้ ที่ server ของศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิริ น ธร
(องค์การมหาชน) จะได้ URL ที่เจ้าหน้ าที่สร้างให้ คือ
http://www.sac.or.th/exhibition/social_exh2012/exhib
ition/index.html
6.2.4 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหา วิธีการนํ าเสนอ
เนื้อหาแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
6.2.5 ประเมินคุณภาพของนิทรรศการเสมือน 3
มิติ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญและทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
6.2.6 วิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ
6.2.7 สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
7. วิ ธีการดําเนิ นทดลอง
7.1 สถานที่ท่ใี ช้ทดลอง คือห้องนิทรรศการถาวร และ
ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องภาควิ ช าสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สําหรับผูเ้ รียน 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์
1 เครื่อง ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 3 และชัน้ ปี ท่ี
4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี การศึกษา 2555 จํานวน 30
คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน
7.2 ผู้วจิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 เริม่ ชมนิทรรศการ
ถาวร โดยใช้ เ วลา 60 นาที ซึ่ง เป็ น เวลามาตรฐานที่
วิทยากรนํ าชมห้องนิทรรศการใช้ในการนํ าชมแต่ ละครัง้
กลุ่ ม ที่ 2 ใช้ ส่ือ นิ ท รรศการเสมื อ น 3 มิติ โดยเข้า ชม
นิทรรศการเสมือน 3 มิติ ที่ URL http://www.sac.or.th/
exhibition/social_exh2012/exhibition/index.html โดยใช้
ประมาณ 60 นาที เนื่องจากมีจุดพาโนรามา 6 จุด ใช้เวลา
จุดละประมาณ 10 นาที
7.3 ผู้วิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังการใช้
สื่อนิ ทรรศการถาวร และนิ ทรรศการเสมือน 3 มิติเรื่อง
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยแบบ
ออนไลน์ จํานวน 30 ข้อภายในเวลา 30 นาที
7.4 ผู้วิจ ัยให้กลุ่ มตัวอย่ างทํ าแบบประเมินความ
พึงพอใจในนิทรรศการเสมือน 3 มิติเรื่องพัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยแบบออนไลน์ จํานวน
12 ข้อภายในเวลา 10 นาที
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7.5 เก็บรวมรวมข้อมู ลโครงการตรวจให้คะแนน
แบบทดสอบวัด ผลหลัง เรียนของกลุ่ ม ตัวอย่ า ง โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ให้ 1 คะแนน สําหรับข้อทีต่ อบ
ถู ก และให้ 0 คะแนนสําหรับข้อที่ตอบผิดหรือไม่ ตอบ
แล้วนําผลคะแนนทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ ่อไป
8. ขัน้ ตอนประเมิ นผล
8.1 ประเมินคุณภาพนิทรรศการเสมือน 3 มิติด้วย
แบประเมินคุ ณ ภาพ โดยผู้เ ชี่ย วชาญทางด้า นเนื้ อ หา
และด้านเทคนิค วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของคุณภาพนิทรรศการเสมือน 3 มิติ
8.2 ประเมิน ด้า นการเรีย นรู้ข อง 2 กลุ่ ม กลุ่ ม ที่ 1
เรีย นรู้จ ากนิ ทรรศการถาวร และกลุ่ม ที่ 2 เรีย นรู้จาก
นิทรรศการเสมือน 3 มิติ ด้วยแบบทดสอบหลังการเรียน
แล้ววิเคราะห์ผลการทดสอบ ด้วยค่า t-test independent
8.3 ประเมินความพึงพอใจในนิทรรศการเสมือน 3
มิติ ด้ว ยแบบประเมิน ความพึง พอใจ จากนั ก ศึก ษา
จํานวน 30 คน โดยให้กลุ่ม ตัว อย่า งชมนิท รรศการ
เสมือน 3 มิติ หลังการประเมินการเรียนรู้ เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
8.4 เกณฑ์การประเมิน
8.4.1 การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิ ค แบ่ ง เป็ น 5 ระดับ คื อ เหมาะสมมากที่ สุ ด
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะน้ อ ย และ
เหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
8.4.2 เกณฑ์ระดับค่าความพึงพอใจ แบ่งเป็ น 5
ระดับ คือ พอใจในระดับมากที่สุด พอใจในระดับมาก
พอใจในระดับปานกลาง พอใจในระดับน้ อย พอใจใน
ระดับน้อย
และได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ [8]
4.50 – 5.00 หมายถึงมีความเห็นว่ามากทีส่ ดุ
3.50 – 4.50 หมายถึงมีความเห็นว่ามาก
2.50 – 3.49 หมายถึงมีความเห็นว่าปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึงมีความเห็นว่าน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึงมีความเห็นว่าน้อยทีส่ ดุ
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9. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
9.1 ผลการพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ ได้เว็บไซต์
นิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่องพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมในประเทศไทย ของศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร
(องค์ ก ารมหาชน) เข้ า ชมได้ ท่ี http://www.sac.or.th/
exhibition/social_exh2012/exhibition/index.html

รูปที่ 9 เว็บไซต์นิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่องพัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยของศูนย์
มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
9.2 ผลการใช้นิทรรศการเสมือน 3 มิติ
9.2.1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพนิ ท รรศการ
เสมือน 3 มิติ ผูว้ จิ ยั ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 3 ท่านใน
การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา สามารถวิเคราะห์เป็ น
ตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
หัวข้อการประเมิ น

X

S.D.

1. ด้านเนื้ อหา
2. ด้านภาพ
3. ด้านภาษา
รวม

4.04
4.17
4.17
4.12

1.16
0.29
0.29
0.66

ระดับ
ความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เ ห็น ว่ า ผู้ เ ชี่ย วชาญ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาในหัวข้อด้านภาพและด้าน
ภาษา มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.17,
S.D. = 1.16) ความเหมาะสมในภาพรวมเห็นว่า
เหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.66)
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9.2.1 ผลการประเมินคุณภาพนิทรรศการเสมือน 3
มิติ ผูว้ จิ ยั ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 3 ท่านในการประเมิน
คุณภาพด้านเทคนิค สามารถวิเคราะห์เป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิค
หัวข้อการประเมิ น

X

S.D.

1. ด้านภาพ
2. ด้านการออกแบบ
3. ด้านรูปแบบการนําเสนอ
รวม

4.17
4.62
4.33
4.37

0.58
0.33
0.69
0.53

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มากที่ สดุ
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ชีย่ วชาญประเมิน
คุณภาพด้านด้านเทคนิคในหัวข้อการออกแบบมากที่สุด
( X = 4.62, S.D. = 0.33) ความเหมาะสมในภาพรวมเห็น
ว่าเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.53)
9.2.3 ผลการทดสอบหลังการเรียนรูจ้ ากเว็บไซต์
นิทรรศการถาวร และนิทรรศการเสมือน 3 มิติ สามารถ
วิเคราะห์ออกมาเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบ
กลุ่ม

คะแนนเต็ม

X

S.D.

t-test

Sig.

กลุ่มที่ 1

30

14.93

3.87

-4.59

0.03

กลุ่มที่ 2

30

22.87

5.46

*p < 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่ า ผลการเรีย นรู้ ห ลัง การ
เรียนของนักศึกษา กลุ่ม ที่ 2 ที่เ รียนรู้จ ากนิทรรศการ
เสมือน 3 มิติ ( X = 22.87, S.D. = 5.46) สูงกว่า กลุ่มที่
1 ทีเ่ รียนรูจ้ ากนิทรรศการถาวร ( X = 14.93, S.D. =
3.87) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
9.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในนิทรรศการ
เสมือน 3 มิติ สามารถวิเคราะห์เป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมิ น

X

S.D.

1. ด้านเนื้ อหา
2. ด้านภาพและตัวอักษร
3. ด้านรูปแบบการนําเสนอ
รวม

3.93
4.01
3.88
3.94

0.35
0.33
0.35
0.34
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ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มตี ่อนิทรรศการเสมือน 3 มิติ ในหัวข้อด้านภาพและ
ตัวอักษรมากทีส่ ุด ( X = 4.01, S.D. = 0.33) ความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. =
0.34)
10. สรุปผลการวิ จยั อภิ ปราย และข้อเสนอแนะ
10.1 สรุ ปผลการวิจยั จากผลงานวิจ ัยพบว่ าด้าน
เทคนิค หัวข้อการออกแบบของนิทรรศการเสมือน 3 มิติ มี
ความน่ าสนใจอยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุ ด ส่ วนความ
สมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมกั บ ระดั บ การศึ ก ษาของ
กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับภาพที่นําเสนอนัน้ อยู่ใน
เกณฑ์ทด่ี ี
การทดสอบจากแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ พบว่า ผล
การเรียนรู้จากนิ ทรรศการเสมือน 3 มิติมีผลการเรียนรู้
แตกต่ างกับผลการเรียนรู้จากนิ ทรรศการถาวร อย่ างมี
นั ยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย ผลการเรียนรู้จาก
นิ ท รรศการเสมื อ น 3 มิ ติ สู ง กว่ า ผลการเรี ย นรู้ จ าก
นิทรรศการถาวรเนื่องจากการชมนิทรรศการถาวรนัน้ จะมี
วิทยาการเป็ นผู้ให้ความรู้เป็ นหลัก มีเวลาในการชมแต่ละ
จุดจํานวนจํากัด และพืน้ ทีใ่ นการจัดนิทรรศการมีขอบเขต
จํากัด ทําให้นกั ศึกษาชมนิทรรศการไม่ทวถึ
ั ่ งประกอบกับที่
ต้ องชมร่ วมกันเป็ นหมู่ คณะทํ าให้ ขาดสมาธิในการชม
นิ ทรรศการ ซึ่งตรงกับ ทิศนา ที่บอกว่ าการศึกษานอก
สถานที่เป็ นวิธสี อนที่ยุ่งยากสําหรับ ครูผู้สอน เพราะต้อง
รับผิดชอบ หลายอย่าง เช่น การจัดการ การประสานงาน
การวางแผน การควบคุ มดู แลนั ก เรีย นเพราะเมื่ อ นํ า
นักเรียน ออกมาจากนอกห้องเรียนแล้วจะขาดความมี
ระเบียบวินั ยในตนเอง อีกทัง้ ยังมีค่ าใช้จ่ ายสูง และใน
ั หา
บางครัง้ เมื่อไปถึงสถานที่นัน้ ๆ แล้ว อาจประสบป ญ
ด้านสภาพอากาศ ซึง่ ไม่สามารถทีจ่ ะคาดเดาล่วงหน้าได้
10.2 อภิปราย ภาพสามมิตเิ ป็ นการนําภาพทีม่ ลี กั ษณะ
เสมือนจริงมาใช้ในการนําเสนอวัตถุท่จี ดั แสดงในตู้กระจก
ทําให้นักศึกษาสามารถเคลื่อนย้ายมุมมองและเดินไปรอบ
บริเวณห้ องนิ ทรรศการได้ ผลการทดลองจึ งเป็ นแนว
เดียวกับงานวิจยั ของ ลีฟุงชุนและคณะฯ[9] ผูศ้ กึ ษายังพบ
ความสอดความสอดคล้องกับ กิดานันท์ [10] อีกว่าการเข้า
ไปชมนิทรรศการเสมือน 3 มิตปิ ระหยัดเวลากว่าการเข้าชม
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สถานที่จริง เพราะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของ
ผู้ชมที่จะต้ องไปยังสถานที่จริงซึ่งบางครัง้ อยู่ ไกลมาก
สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่าความเป็ นจริงเสมือนสามารถ
เอาชนะข้อ จํ า กัด ได้ อ ย่ า งหลากหลาย เช่ น เวลาและ
ระยะทาง เป็ นต้น
ผลที่ตามมาอีกรูปแบบหนึ่ งคือห้องนิทรรศการถาวร
กําลังจะถูกรื้อถอน เนื่องจาก ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) จะปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ หม่ ฉะนัน้ การ
พัฒนานิ ทรรศการเสมือน 3 มิติ จึงเป็ นการจํ าลองห้อง
นิทรรศการในรูปแบบเสมือน ตลอดจนสามารถนํ าเทคนิค
การพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ ใช้ในการพัฒนาห้อง
นิทรรศการ หรือพิพธิ ภัณฑ์อ่นื ๆ อีกต่อไป
10.3 ข้อเสนอแนะ สําหรับหน่ วยงาน คือเนื่องจากการ
จัดทํานิทรรศการอาจจะมีระยะเวลากําหนดการเผยแพร่ไว้
หากครบกําหนดจะต้องทําการรื้อถอน ทําให้มเี วลาจํากัด
ในการเข้าชม ซึ่งข้อมูลจัดแสดงอาจจะมีความสําคัญและ
เป็ นประโยชน์ ตลอดจนค่ าใช้จ่ ายที่ลงทุ นในการจัดทํ า
นิ ทรรศการ หากทํ าเป็ นนิ ทรรศการเสมือนเก็บไว้ และ
ให้บริการผ่ านเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการเข้าชม
สําหรับผู้ท่สี นใจแต่อยู่ห่างไกลจากสถานที่จดั นิทรรศการ
นอกจากนี้ ย ังมีนิ ทรรศการที่สามารถเข้าชมได้อย่ างไม่
จํ า กัด ระยะเวลา เก็ บ เป็ น องค์ ค วามรู้ ไ ว้ ใ ห้ เ รี ย นรู้ ไ ด้
ตลอดเวลาแม้จะรือ้ ถอนไปแล้วก็ตาม
ข้ อ เสนอแนะสํ า หรั บ การศึ ก ษาครั ้ง ต่ อไป คื อ
นิ ท รรศการเสมื อ น 3 มิ ติ เป็ นการนํ า เสนอภาพห้ อ ง
นิทรรศการ จึงมีการใช้ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ และมีจํานวน
มาก ทําให้ขนาดของข้อมูลในสื่อต้องใช้ความจุจํานวนมาก
จึงนําเสนอผ่านเว็บไซต์ได้ค่อนข้างช้า การศึกษาครัง้ ต่อไป
จึงควรทดลองใช้โปรแกรมใหม่ ๆ ทีส่ ามารถแสดงผลโดยใช้
ขนาดความจุ ลดลงแต่ คงความคมชัดของภาพเท่ าเดิม
เพื่อให้การแสดงผลผ่านเว็บไซต์ได้รวดเร็วมากขึน้
การพัฒนาครัง้ นี้ยงั ขาดการขยายขนาดภาพ (Zoom)
เพื่อดูภาพในระยะใกล้ การนํ าเสนอในรูปแบบเสียงและ
วีดโี อ นอกจากนี้โปรแกรมทีใ่ ช้ในการควบคุมภาพเสมือน
จริงมีอยู่หลายชนิด ควรทีจ่ ะสอนวิธกี ารใช้ให้กบั ผูช้ มก่อน
หรือให้ผชู้ มฝึกทักษะการใช้โปรแกรมก่อน
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