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การพฒันานิทรรศการเสมือน 3 มิติ เร่ืองพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม 

ในประเทศไทย ของศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 
 

รตันาพร  เจยีงคาํ1*  ปรชัญนนัท ์ นิลสขุ2 และ ปณิตา  วรรณพรุิณ3   
 

บทคดัยอ่ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันานิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิ2) ประเมนิคุณภาพของนิทรรศการเสมอืน 3 

มติ ิ3) เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูร้ะหว่างการเรยีนรูจ้ากนิทรรศการถาวรกบัการเรยีนรูจ้ากนิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิ4)

เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อนิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิ   กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัเป็นนิสติ จํานวน 30 คน โดยใชว้ธิกีาร

สุม่อย่างง่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที ่1 เรยีนรูจ้ากนิทรรศการถาวร 15 คน กลุ่มที ่2 เรยีนรูจ้ากนิทรรศการเสมอืน 3 

มติ ิ15 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื หอ้งนิทรรศการถาวร นิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิแบบประเมนินิทรรศการเสมอืน 

3 มติ ิแบบทดสอบผลการเรยีนรู ้แบบสอบถามความพงึพอใจ วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช ้ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และ t-test independent ผลการวจิยัพบว่า  

 1) นิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คอืสมยัก่อนประวตัศิาสตร ์กลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศไทย  ภาษา

และอกัษร และ โบราณคดสีมยัประวตัิศาสตร์ 2) ผลการประเมนิคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาเหน็ว่ามคีวาม

เหมาะสมในระดบัมาก และผลการประเมนิคุณภาพดา้นเทคนิคเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 3) นักศกึษาทีเ่รยีน

จากนิทรรศการเสมอืน 3 มติิ มผีลการเรยีนสูงกว่า นักศกึษาทีเ่รยีนจากนิทรรศการถาวร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั .05 4) นกัศกึษา มคีวามพงึพอใจในการเรยีนรูจ้ากนิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิในระดบัมาก 
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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. 
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1.  บทนํา 

    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) มี

เจตนารมณ์ที่จะ ดํ า เนินการรวบรวม ข้อมูลทาง

มานุษยวทิยาทัง้ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ใน

อุษาค เนย์  ซึ่ ง ครอบค ลุ มข้ อมู ลทาง โบราณคด ี

ประวัติศาสตร์ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น สําหรับในระยะแรกของ

เจตนารมณ์ดงักล่าว ศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร (องค์การ

มหาชน) ได้จดัทํานิทรรศการถาวร เรื่อง พฒันาการทาง

สงัคมและวฒันธรรมในประเทศไทย เพื่อนําเสนอผลของ

การศกึษาคน้ควา้พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม ของ

ผู้คนที่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในดินแดนประเทศไทย ซึ่งมีการ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับดินแดนอื่น ๆ ตัง้แต่

สมยัก่อนประวตัิศาสตร์จนถงึสมยัปจัจุบนั และเพื่อแสดง

ใหเ้หน็ความเชื่อมโยงทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชน

ของชนชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและอุษาคเนย์ทัง้

ภาคพืน้ทวปีกบัประเทศไทย ซึง่เป็นผลจากการศกึษาวจิยั

ของคณาจารย์ผู้ทรง คุณวุฒิแห่ งคณะโบราณคด ี

มหาวทิยาลยัศลิปากร เน้ือหาที่จดัแสดงในนิทรรศการน้ี

แบ่ งออกเป็น โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร ์

โบราณคดีสมยัประวัติศาสตร์ในประเทศไทย กลุ่มชาติ

พนัธุใ์นประเทศไทย ภาษาและอกัษร 

    ปจัจุบนัทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนใหค้วาม สาํคญั

ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่ อ สืบทอด

ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต โบราณวัตถุและ

โบราณคดโีดยนําเทคโนโลย ีสารสนเทศมาเป็น เครื่องมอื

เผยแพร่และนําเสนอข้อมูลในรูปแบบเทคโนโลยี

มลัตมิเีดยีหรอืผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต [1]  เทคโนโลยี

ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการศกึษา ซึง่       เยาวลกัษณ์ และ

คณะ [2] กล่าวว่า ปจัจุบัน สังคมเต็มไปด้วยข้อมูล

ข่าวสาร การใช้สื่อการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม จึงมี

ความจําเป็น มากขึ้น เพราะสื่อจะช่วยให้การรับรู้ มี

ประสทิธภิาพสงูขึน้    

    การศึกษาในแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์น้ี 

กระทรวงศกึษาธกิารไดเ้ลง็เหน็ถงึความสําคญั เป็นอย่าง

มาก จงึกําหนดให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา  

ศาสนา และวฒันธรรม [3] 

    การศกึษานอกสถานที ่(Field Trips) หรอืทศันศกึษา 

นับว่าเป็นสื่อการสอนประเภทหน่ึงที ่จะทําให้ นักเรยีนมี

โอกาสได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งวิทยากรนอก

หอ้งเรยีน นกัเรยีนจะไดม้โีอกาสรูจ้กั ชุมชน ดขีึน้ มคีวาม

พร้อมและรู้จกัปรบัตัวกบัชีวิตความเป็นอยู่ในสงัคม ได้

เป็นอย่างด ี[4] 

    แม้ว่าการศึกษานอกสถานที่จะมีขอ้ดแีต่ก็มขี้อจํากดั

เช่นกนั คือ การศึกษานอกสถานที่เป็นวิธีสอนที่ยุ่งยาก

สาํหรบั ครูผูส้อน เพราะต้อง รบัผดิชอบ หลายอย่าง เช่น 

การจัดการ การประสานงาน การวางแผน การควบคุม 

ดูแลนักเรียนเพราะเมื่อ นํานักเรียน ออกมาจากนอก

หอ้งเรยีนแลว้จะขาดความม ีระเบยีบวนิัยในตนเอง อกีทัง้

ยงัมคี่าใช้จ่ายสูง และในบางครัง้เมื่อไปถึงสถานที่นัน้ ๆ 

แล้ว อาจประสบปญัหา ดา้นสภาพอากาศ ซึง่ไม่สามารถ

ที่จะคาดเดาล่วงหน้าได้[5]  การเรียนรู้ในปจัจุบนักําลัง

ก้าวเขา้สู่โลกแห่งยุค ดิจทิลั มกีารเรยีนรู้ที่เป็นรูปธรรม

แบบ 3 มิติมากยิ่งขึ้นมีการสร้างวัตถุ จําลอง สถานที ่

สถานการณ์จําลอง เลยีนแบบของจรงิโดยใช้ เทคโนโลยี

ความเป็นจริงเสมอืน เพื่อลดปญัหาความยุ่งยากในการ

จดัหาสือ่ [6] 

    ดังนั ้น  ผู้ วิ จ ัยจึ งมีแนวความคิดในการพัฒนา

นิทรรศการเสมอืน 3 มติิ เรื่อง พฒันาการทางสงัคมและ

วฒันธรรมในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร 

(องคก์ารมหาชน) ขึน้ เพื่อเป็นการสง่เสรมิการศกึษาเรื่อง 

ประวตัศิาสตรแ์ละเป็นการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมให้

สามารถศึกษาเรียนรู้ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยนํา

เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ ภาพพาโนรามาและภาพ 3 มติ ิเขา้

มาช่วยในการพัฒนาและนําเสนอออนไลน์ผ่านทาง

เวบ็ไซต ์ ผูศ้กึษาจะสามารถมองเหน็ภาพวตัถุในระยะใกล้

ควบคุมการหมุนของวตัถุ 

 

2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

    2.1  เพื่ อพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ  เรื่ อง 

พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมใน ประเทศไทย ของ

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 

    2.2  เพื่อประเมนิคุณภาพของนิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิ
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    2.3  เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูร้ะหว่างการเรยีนรู้

จากนิทรรศการถาวร กบัการเรยีนรูจ้ากนิทรรศการเสมอืน 

3 มติ ิ

    2.4  เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อนิทรรศการเสมอืน 3 

มติ ิ

 

3.  สมมุติฐานของการวิจยั 

    3.1 คุณภาพของนิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่อง

พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมในประเทศไทยของ

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) อยู่ในระดบัด ี

    3.2 ผลการเรียนรู้ระหว่างนิทรรศการเสมือน 3 มิต ิ

กบั ผลการเรยีนรูจ้ากนิทรรศการถาวรจะแตกต่างกนั 

    3.3 ความพงึพอใจในการใชนิ้ทรรศการเสมอืน 3 มติ ิ

เรื่องพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม ในประเทศไทย 

ของศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) อยู่ใน

ระดบัมาก 

 

4.  ขอบเขตการวิจยั 

    ขอบเขตด้านเน้ือหา ศกึษาจากบทความ เอกสาร

ประกอบการชมนิทรรศการและความรู้จากการ

สมัภาษณ์วิทยาการประจําห้องนิทรรศการทางสงัคม

และวฒันธรรมในประเทศไทย 

    ประชากรเป็นนิสติ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์คณะ

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          

ปีการศกึษา 2555 

    กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นจากนิสติชัน้ปีที่ 3 

และชัน้ปีที ่4 สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์คณะวทิยาการ

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2555 

จํานวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 เรียนรู้จากนิทรรศการถาวร 15 คน กลุ่มที่ 2 

เรยีนรูจ้ากนิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิ15 คน     

 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

    5.1 ไดนิ้ทรรศการเสมอืน 3 มติ ิเรื่องพฒันาการทาง

สังคมและวัฒนธรรม ในประ เทศไทย  ของศูนย ์

มานุษย วทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน) สําหรบัผู้ชม

ผ่านเว็บไซท์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ

มหาชน) 

    5.2 ได้แนวทางในการพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 

มติ ิสาํหรบัหอ้งนิทรรศการอื่น ๆ 

 

6.  วิธีดาํเนินการวิจยั 

    การดาํเนินการวจิยัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

    6.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

         6.1.1 นิทรรศการถาวร เรื่อง พัฒนาการทาง

สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ของศูนย ์   

มานุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน)    

         6.1.2 นิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิเรื่อง พฒันาการ

ทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ของศูนย์

มานุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 

         6.1.3 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณภ า พ ข อง สื่ อ จ า ก

ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิค 

         6.1.4 แบบทดสอบหลังการใช้นิทรรศการเรื่อง

พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมในประเทศไทย  

         6.1.5 แบบประเมนิความพงึพอใจในนิทรรศการ

เสมอืน 3 มติ ิ 

    6.2 ขัน้ตอนในการพฒันานิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิ

         ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัน้ี 

         6.2.1 ค้นคว้าเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์

โครงสร้างเน้ือหา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสมัย

ประวตัศิาสตร ์กลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศไทย กลุ่มภาษา

และอกัษร และกลุ่มโบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร ์

         6.2.2 ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา และอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเน้ือหา วิธีการนําเสนอ

เน้ือหาแลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ข 

         6.2.3 ออกแบบสื่อนิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิโดย

ใชนํ้าเสนอในรูปแบบเวบ็ไซต์ พฒันาจากภาษา HTML 

Plugin ของ jQuery ในการนําเสนอภาพพาโนรามา 

ภาพ 3 มิติ และใช้ ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ในการ

สร้างปฏิสมัพันธ์กับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้คลิกไปยังวัตถุที่จ ัด

แสดงในภาพพาโนรามาสามารถดงึภาพรายละเอยีดที่

ชดัเจนขึน้มาแสดงผลได ้นอกจากน้ียงัใชภ้าษา PHP ใน

สว่นของการตดิต่อกบัผูใ้ชเ้พื่อรบัคาํแนะนําตชิม 

    การสร้างภาพพาโนรามา มีอุปกรณ์คือ กล้อง

ถ่ายภาพ ขาตัง้กลอ้ง Pano Head ใชส้าํหรบัยดึกลอ้งให้

ติดกับขาตัง้กล้องเพื่อตรึงกล้องให้อยู่ในระดับที่คงที ่
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จากนัน้ถ่ายภาพในแนวระดบัใหข้อบภาพมคีวามมคีวาม

ทบัซอ้นกนับรเิวณขอบภาพทัง้ซา้ยและขวา จนครบรอบ 

จากนัน้นําภาพมาต่อกนัโดยใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 

เช่นโปรแกรม Photoshop 

รปูท่ี 1 แสดงภาพทีม่คีวามทบัซอ้นกนับรเิวณขอบภาพ 
 

    ผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากผงัหอ้งนิทรรศการแลว้กําหนดใหม้ี

จุ ดพาโนรามา 6 จุด เพื่ อให้ครอบคลุมพื้นที่ห้อง

นิทรรศการทัง้หมด จุดที่ 1 และจุดที่ 2 มีแสดงเน้ือหา

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จุดที่  3 แสดงเน้ือหากลุ่ม 

ชาติพนัธุ์ในประเทศไทย จุดที่ 4 แสดงเน้ือหาภาษาและ

อักษร จุดที่ 5 และ 6 แสดงเน้ือหาโบราณคดีสมัย

ประวตัศิาสตรด์งัรปูที ่2 

 

รปูท่ี 2 จุดภาพพาโนรามาบนแผนผงัหอ้งนิทรรศการ 

 

 

รปูท่ี 3 ตวัอย่างภาพพาโนรามาทีส่รา้งขึน้ 
 

    การสร้างภาพ 3 มิติ มีอุปกรณ์คือ กล้องถ่ายภาพ  

ขาตัง้กลอ้ง โคมไฟ ผา้สดีํา แท่นหมุน วธิกีารถ่ายภาพ

คอื กางผ้าสดีําเป็นฉากหลงั วางวตัถุบนแท่นหมุน จดั

โคมไฟใหส้อ่งสว่างทีว่ตัถุ ตดิตัง้กลอ้งกบัขาตัง้กลอ้ง สงู

ในระดบัเดยีวกบัวตัถุ แลว้ถ่ายภาพในแนวระนาบ 360 

องศา ผู้วจิยัถ่ายที่ 10 องศาต่อ 1 ภาพ จะได ้36 ภาพ 

ต่อวัต ถุ 1 ชิ้น  จากนั ้นเรียงลําดับภาพเพื่อความ

เคลื่อนไหวไดต่้อเน่ือง 

 

รปูท่ี 4 ตวัอย่างภาพถ่ายวตัถุเพือ่ทาํ ภาพ 3 มติ ิ

     

    การออกแบบโครงสรา้งของนิทรรศการเสมอืน 3 มติิ

โดยใชห้ลกัคดิ Element of User Experience [7] มา

ประยุกต์ใช ้ประกอบดว้ยNavigation Design เป็นการ

ออกแบบโครงสรา้งระบบนําทางสาํหรบัผูใ้ช ้Site Map 

เป็นโครงสร้างแสดงการเชื่อมต่อของข้อมูล เพื่อสร้าง

ความเขา้ใจระหว่างผูอ้อกแบบกบัเน้ือหา Wire Frame 

Design เป็นการออกแบบจดัวางแบ่งสดัส่วนในแต่ละ

หน้า โดยจะแบ่งออกเป็นหน้าหลกัซึ่งแสดงกลุ่มขอ้มูล

ของนิทรรศการ  และหน้าแสดงผล  

 

 

รปูท่ี 5 ตวัอย่าง Wire Frame Design 

 

    นําโครงสร้างที่ได้มาทําเป็นภาพกราฟิก โดยใช้

โปรแกรมตกแต่งภาพ ผู้วิจยัใช้โปรแกรม Photoshop

เพื่อวางตําแหน่งรูปภาพ ข้อความ ในแต่ละหน้าการ

แสดงผล ซึง่นิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิจะประกอบดว้ย 

หน้าหลกั หน้าแสดงผลภาพพาโนรามา หน้าแสดงผล

ภาพน่ิง และหน้าแสดงผลภาพ 3 มติ ิ

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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รปูท่ี 6 ตวัอย่างการออกแบบภาพกราฟิก 

    พฒันานิทรรศการเสมือน 3 มิติ ในรูปแบบเว็บไซต ์

ผู้วิจ ัยพัฒนาจากโปรแกรม Dreamweaver เพื่อพัฒนา

หน้า HTML หน้าแสดงผลภาพพาโนรามานัน้ใช้ plugins 

ทีช่ื่อว่า jQuery virtual tour ในการควบคุมภาพใหห้มุนวน 

โดยสามารถหมนุไปทางซา้ย ขวา หรอืหยุดหมุน  จากนัน้

กําหนดจุดไฮเปอร์ลิงค์ บนภาพพาโนรามาเพื่อให้ผู้ใช้

คลกิชมภาพทีม่คีวามละเอยีดและคาํอธบิายภาพนัน้ ๆ  
 

 

รปูท่ี 7 การพฒันาหน้าแสดงผลภาพพาโนรามา 

    หน้าแสดงผลภาพ 3 มติ ิจะใช ้plugins ของ jQuery 

ทีช่ื่อว่า Multiple 360 images ในการสรา้งภาพ 3 มติ ิ

จากภาพทีถ่่าย 360 องศา ซึง่ผูว้จิยัใช ้จํานวน 36 ภาพ 

ต่อวตัถุ 1 ชิน้ 
 

 
รปูท่ี 8 การพฒันาหน้าแสดงผลภาพพาโนรามา 

    หลงัจากพฒันานิทรรศการเสมอืน 3 มติเิสรจ็แลว้ ทํา

การติดตัง้ที่ server ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

(องค์การมหาชน) จะได้ URL ที่เจา้หน้าที่สร้างให้ คือ 

http://www.sac.or.th/exhibition/social_exh2012/exhib

ition/index.html 

         6.2.4 ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา และอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเน้ือหา วิธีการนําเสนอ

เน้ือหาแลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ข 

         6.2.5 ประเมนิคุณภาพของนิทรรศการเสมอืน 3 

มติ ิโดยผูเ้ชีย่วชาญและทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง 

         6.2.6 วเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ 

         6.2.7 สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

 

7.  วิธีการดาํเนินทดลอง 

    7.1 สถานที่ที่ใช้ทดลอง คอืห้องนิทรรศการถาวร และ

ห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาสารสนเทศศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยเตรยีมเครื่องคอมพวิเตอรท์ี่

เชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต สาํหรบัผูเ้รยีน 1 คน ต่อคอมพวิเตอร ์

1 เครื่อง ทดลองกบักลุ่มตวัอย่างนิสติชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่

4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2555 จํานวน 30 

คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน 

    7.2 ผู้วจิยัใหก้ลุ่มตวัอย่างกลุ่มที่ 1 เริม่ชมนิทรรศการ

ถาวร โดยใช้เวลา 60 นาที ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานที่

วทิยากรนําชมห้องนิทรรศการใช้ในการนําชมแต่ละครัง้ 

กลุ่มที่ 2 ใช้สื่อนิทรรศการเสมือน 3 มิติ โดยเข้าชม

นิทรรศการเสมอืน 3 มติิ ที่ URL http://www.sac.or.th/ 

exhibition/social_exh2012/exhibition/index.html โดยใช้

ประมาณ 60 นาท ีเน่ืองจากมจีุดพาโนรามา 6 จุด ใชเ้วลา

จุดละประมาณ 10 นาท ี

    7.3 ผู้วิจยัให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลงัการใช้

สื่อนิทรรศการถาวร และนิทรรศการเสมือน 3 มิติเรื่อง

พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมในประเทศไทยแบบ

ออนไลน์ จาํนวน 30 ขอ้ภายในเวลา 30 นาท ี 

    7.4 ผู้วิจ ัยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบประเมินความ 

พงึพอใจในนิทรรศการเสมือน 3 มติิเรื่องพฒันาการทาง

สงัคมและวฒันธรรมในประเทศไทยแบบออนไลน์ จํานวน 

12 ขอ้ภายในเวลา 10 นาท ี 
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    7.5 เก็บรวมรวมข้อมูลโครงการตรวจให้คะแนน

แบบทดสอบวัดผลหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี ให ้1 คะแนน สาํหรบัขอ้ทีต่อบ

ถูก และให้ 0 คะแนนสําหรับข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบ 

แลว้นําผลคะแนนทีไ่ด ้มาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 

 

8.  ขัน้ตอนประเมินผล 

    8.1 ประเมินคุณภาพนิทรรศการเสมือน 3 มิติด้วย 

แบประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเน้ือหา 

และดา้นเทคนิค วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานของคุณภาพนิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิ

    8.2 ประเมินด้านการเรียนรู้ของ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 

เรียนรู้จากนิทรรศการถาวร และกลุ่มที่ 2 เรียนรู้จาก

นิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิดว้ยแบบทดสอบหลงัการเรยีน

แลว้วเิคราะหผ์ลการทดสอบ ดว้ยค่า t-test independent 

    8.3 ประเมินความพงึพอใจในนิทรรศการเสมอืน 3 

มิติ ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ จากนักศึกษา 

จํานวน 30 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างชมนิทรรศการ

เสมอืน 3 มติิ หลงัการประเมนิการเรยีนรู ้เพื่อประเมนิ

ความพึงพอใจ วเิคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

    8.4 เกณฑก์ารประเมนิ 

          8.4.1 การประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหาและดา้น

เทคนิค แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะน้อย และ

เหมาะสมน้อยทีส่ดุ    

          8.4.2 เกณฑร์ะดบัค่าความพงึพอใจ แบ่งเป็น 5 

ระดบั คือ พอใจในระดบัมากที่สุด พอใจในระดบัมาก 

พอใจในระดบัปานกลาง พอใจในระดบัน้อย พอใจใน

ระดบัน้อย 

และไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายดงัน้ี [8] 

4.50 – 5.00 หมายถงึมคีวามเหน็ว่ามากทีส่ดุ  

3.50 – 4.50 หมายถงึมคีวามเหน็ว่ามาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึมคีวามเหน็ว่าปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถงึมคีวามเหน็ว่าน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถงึมคีวามเหน็ว่าน้อยทีส่ดุ 

 

 

9.  ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

    9.1 ผลการพฒันานิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิไดเ้วบ็ไซต์

นิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่องพฒันาการทางสงัคมและ

วฒันธรรมในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร 

(องค์การมหาชน) เข้าชมได้ที่  http://www.sac.or.th/ 

exhibition/social_exh2012/exhibition/index.html 
 

 
 

รปูท่ี 9 เวบ็ไซตนิ์ทรรศการเสมอืน 3 มติ ิเรื่องพฒันาการ 

   ทางสงัคมและวฒันธรรมในประเทศไทยของศนูย์

   มานุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 
 

    9.2 ผลการใชนิ้ทรรศการเสมอืน 3 มติ ิ

          9.2.1 ผลการประเมินคุณภาพนิทรรศการ

เสมอืน 3 มติ ิผูว้จิยัไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่านใน

การประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหา สามารถวเิคราะห์เป็น

ตารางไดด้งัน้ี  

ตารางท่ี 1 ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

หวัข้อการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 

1. ด้านเน้ือหา 4.04 1.16 มาก 

2. ด้านภาพ 4.17 0.29 มาก 

3. ด้านภาษา 4.17 0.29 มาก 

รวม 4.12 0.66 มาก 
 

          จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญ

ประเมนิคุณภาพด้านเน้ือหาในหวัขอ้ดา้นภาพและดา้น

ภาษา มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.17, 

S.D. = 1.16) ความเหมาะสมในภาพรวมเห็นว่า

เหมาะสมในระดบัมาก  ( X  = 4.12, S.D. = 0.66) 
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          9.2.1 ผลการประเมนิคุณภาพนิทรรศการเสมอืน 3 

มติ ิผูว้จิยัไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่านในการประเมนิ

คุณภาพดา้นเทคนิค สามารถวเิคราะหเ์ป็นตารางไดด้งัน้ี  

ตารางท่ี 2 ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค 

หวัข้อการประเมิน X  S.D. 
ระดบัความ 

เหมาะสม 

1. ด้านภาพ 4.17 0.58 มาก 

2. ด้านการออกแบบ 4.62 0.33 มากท่ีสดุ 

3. ด้านรปูแบบการนําเสนอ 4.33 0.69 มาก 

รวม 4.37 0.53 มาก 
 

จากตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ชีย่วชาญประเมนิ

คุณภาพด้านด้านเทคนิคในหวัขอ้การออกแบบมากที่สุด 

( X  = 4.62, S.D. = 0.33) ความเหมาะสมในภาพรวมเหน็

ว่าเหมาะสมในระดบัมาก ( X  = 4.37, S.D. = 0.53) 

          9.2.3 ผลการทดสอบหลงัการเรยีนรูจ้ากเวบ็ไซต์

นิทรรศการถาวร และนิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิสามารถ

วเิคราะหอ์อกมาเป็นตารางไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบผลการทดสอบ 

กลุ่ม คะแนนเตม็ X  S.D. t-test Sig. 

กลุ่มที ่1 30 14.93 3.87 -4.59 0.03 

กลุ่มที ่2 30 22.87 5.46   

*p < 0.05 

          จากตารางที่ 3 พบว่าผลการเรียนรู้หลังการ

เรียนของนักศึกษา กลุ่มที่ 2 ที่เรียนรู้จากนิทรรศการ

เสมอืน 3 มติ ิ( X  = 22.87, S.D. = 5.46) สงูกว่า กลุ่มที ่

1 ทีเ่รยีนรูจ้ากนิทรรศการถาวร ( X  = 14.93, S.D. = 

3.87) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

          9.2.4 ผลการประเมนิความพงึพอใจในนิทรรศการ

เสมอืน 3 มติ ิสามารถวเิคราะหเ์ป็นตารางไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิความพงึพอใจ 

หวัข้อการประเมิน X  S.D. 
ระดบัความ 

พึงพอใจ 

1. ด้านเน้ือหา 3.93 0.35 มาก 

2. ด้านภาพและตวัอกัษร 4.01 0.33 มาก 

3. ด้านรปูแบบการนําเสนอ 3.88 0.35 มาก 

รวม 3.94 0.34 มาก 
 

          จากตารางที ่4 พบว่าความพงึพอใจของนักศกึษา

ที่มต่ีอนิทรรศการเสมอืน 3 มติิ ในหวัข้อด้านภาพและ

ตวัอกัษรมากทีสุ่ด ( X  = 4.01, S.D. = 0.33) ความ 

พงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( X  = 3.94, S.D. = 

0.34) 

 

10.  สรปุผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

     10.1 สรุปผลการวิจยั จากผลงานวิจัยพบว่าด้าน

เทคนิค หวัขอ้การออกแบบของนิทรรศการเสมอืน 3 มติ ิมี

ความน่าสนใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนความ

สมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสมกับระดับการศึกษาของ

กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกบัภาพที่นําเสนอนัน้อยู่ใน

เกณฑท์ีด่ ี

      การทดสอบจากแบบทดสอบหลงัการเรยีนรู ้พบว่า ผล

การเรียนรู้จากนิทรรศการเสมือน 3 มิติมีผลการเรียนรู้

แตกต่างกับผลการเรียนรู้จากนิทรรศการถาวร อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ผลการเรียนรู้จาก

นิทรรศการเสมือน 3 มิติ สูงกว่ าผลการเรียนรู้จาก

นิทรรศการถาวรเน่ืองจากการชมนิทรรศการถาวรนัน้จะมี

วทิยาการเป็นผู้ให้ความรู้เป็นหลกั มเีวลาในการชมแต่ละ

จุดจํานวนจํากดั และพืน้ทีใ่นการจดันิทรรศการมขีอบเขต

จาํกดั ทาํใหน้กัศกึษาชมนิทรรศการไม่ทัว่ถงึประกอบกบัที่

ต้องชมร่วมกันเป็นหมู่คณะทําให้ขาดสมาธิในการชม

นิทรรศการ ซึ่งตรงกับ ทิศนา ที่บอกว่าการศึกษานอก

สถานที่เป็นวธิสีอนที่ยุ่งยากสําหรบั ครูผู้สอน เพราะต้อง 

รบัผดิชอบ หลายอย่าง เช่น การจดัการ การประสานงาน 

การวางแผน การควบคุมดูแลนักเรียนเพราะเมื่อ นํา

นักเรียน ออกมาจากนอกห้องเรียนแล้วจะขาดความม ี

ระเบียบวินัยในตนเอง อีกทัง้ยังมีค่าใช้จ่ายสูง และใน

บางครัง้เมื่อไปถึงสถานที่นัน้ ๆ แล้ว อาจประสบปญัหา 

ดา้นสภาพอากาศ ซึง่ไม่สามารถทีจ่ะคาดเดาล่วงหน้าได ้ 

    10.2 อภปิราย ภาพสามมติเิป็นการนําภาพทีม่ลีกัษณะ

เสมอืนจรงิมาใชใ้นการนําเสนอวตัถุที่จดัแสดงในตู้กระจก 

ทําให้นักศกึษาสามารถเคลื่อนย้ายมุมมองและเดนิไปรอบ

บริเวณห้องนิทรรศการได้ ผลการทดลองจึงเป็นแนว

เดยีวกบังานวจิยัของ ลฟุีงชุนและคณะฯ[9]  ผูศ้กึษายงัพบ

ความสอดความสอดคลอ้งกบั กดิานันท ์[10] อกีว่าการเขา้

ไปชมนิทรรศการเสมอืน 3 มติปิระหยดัเวลากว่าการเขา้ชม
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สถานที่จริง เพราะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของ

ผู้ชมที่จะต้องไปยังสถานที่จริงซึ่งบางครัง้อยู่ไกลมาก 

สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่าความเป็นจริงเสมือนสามารถ

เอาชนะข้อจํากัดได้อย่างหลากหลาย เช่น เวลาและ

ระยะทาง เป็นตน้ 

     ผลที่ตามมาอีกรูปแบบหน่ึงคือห้องนิทรรศการถาวร

กําลังจะถูกรื้อถอน เน่ืองจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร

(องคก์ารมหาชน) จะปรบัปรุงอาคารสถานทีใ่หม่ ฉะนัน้การ

พัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ จึงเป็นการจําลองห้อง

นิทรรศการในรูปแบบเสมอืน ตลอดจนสามารถนําเทคนิค

การพฒันานิทรรศการเสมือน 3 มติิ ใช้ในการพฒันาห้อง

นิทรรศการ หรอืพพิธิภณัฑอ์ื่น ๆ อกีต่อไป 

    10.3 ขอ้เสนอแนะ สาํหรบัหน่วยงาน คอืเน่ืองจากการ

จดัทํานิทรรศการอาจจะมรีะยะเวลากําหนดการเผยแพร่ไว ้

หากครบกําหนดจะต้องทําการรื้อถอน ทําให้มเีวลาจํากดั

ในการเข้าชม ซึ่งข้อมูลจดัแสดงอาจจะมคีวามสําคญัและ

เป็นประโยชน์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ลงทุนในการจัดทํา

นิทรรศการ หากทําเป็นนิทรรศการเสมือนเก็บไว้และ

ให้บริการผ่านเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการเข้าชม

สําหรบัผู้ที่สนใจแต่อยู่ห่างไกลจากสถานที่จดันิทรรศการ 

นอกจากน้ียังมีนิทรรศการที่สามารถเข้าชมได้อย่างไม่

จํากัดระยะเวลา เก็บเป็นองค์ความรู้ไว้ให้เรียนรู้ได้

ตลอดเวลาแมจ้ะรือ้ถอนไปแลว้กต็าม  

     ข้อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั ้ง ต่ อไป  คือ

นิทรรศการเสมือน 3 มิติ เป็นการนําเสนอภาพห้อง

นิทรรศการ จงึมกีารใช้ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ และมจีํานวน

มาก ทาํใหข้นาดของขอ้มูลในสื่อตอ้งใชค้วามจุจํานวนมาก

จงึนําเสนอผ่านเวบ็ไซตไ์ดค่้อนขา้งชา้ การศกึษาครัง้ต่อไป

จงึควรทดลองใชโ้ปรแกรมใหม่ ๆ ทีส่ามารถแสดงผลโดยใช้

ขนาดความจุลดลงแต่คงความคมชัดของภาพเท่าเดิม 

เพื่อใหก้ารแสดงผลผ่านเวบ็ไซตไ์ดร้วดเรว็มากขึน้ 

 การพฒันาครัง้น้ียงัขาดการขยายขนาดภาพ (Zoom) 

เพื่อดูภาพในระยะใกล้ การนําเสนอในรูปแบบเสยีงและ

วดีโีอ นอกจากน้ีโปรแกรมทีใ่ช้ในการควบคุมภาพเสมอืน

จรงิมอียู่หลายชนิด ควรทีจ่ะสอนวธิกีารใชใ้หก้บัผูช้มก่อน

หรอืใหผู้ช้มฝึกทกัษะการใชโ้ปรแกรมก่อน 
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