
 

 

สื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใชการนําเสนอแบบ Virtual Reality ซึ่งนําเสนอขอมูลทัศนียภาพบริเวณอาคารตางๆ

ภายในวิทยาเขตวังไกลกังวล แบบ 360 องศา ที่สามารถรับชมทัศนียภาพแบบ Virtual Reality และสามารถเลือกรับชมในจุด

ตางๆที่เราตองการได และ2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอสื่อทัศนียภาพเสมือนจริง กําหนดประชากร       

และกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล    

และบุคคลภายนอก จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบวา จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูใชงานจํานวน 400 คน ที่มีตอสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขต  

วังไกลกังวล โดยใช Virtual Reality โดยแบงผลการประเมินออกเปน 4 ดานไดแก ดานเนื้อหา ดานรูปแบบของสื่อ ดานการ

นําเสนอสื่อ และดานการใชงาน ซึ่งระดับความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.11 ซึ่งแสดง

ใหวาสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช Virtual 

Reality ตามที่ไดดําเนินการมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: ทัศนียภาพ  ภาพเสมือนจริง  ทัศนียภาพเสมือนจริง 

Abstract 

The objective of this research is 1) to create Virtual Reality within the Rajamangala University of 

Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus using a Virtual Reality, which present information of 

various buildings on Wang Klai Kangwon Campus model 360 degrees Virtual Reality can be a model, and 

you can watch it on the various points that we need, and 2).to evaluate the satisfaction of users with the 

media Virtual Reality. The satisfaction of users with the media Determine population and sample groups 

of students and personnel within Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon 

Campus And 4 0 0  outsiders using questionnaires as a tool to collect data The statistics used in data 

analysis were mean  ( x�)  and standard deviation (S.D.). The results showed that Based on the 

questionnaire of the satisfaction of 400 users who have a virtual media view in Rajamangala University of 

Technology Rattanakosin, Wang Klai Kangwon Campus, using Virtual Reality. Of the media Media 

presentation And usage Which the overall satisfaction level in the 4  aspects is at a good level With an 
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average of 4 . 1 1 , which shows that the virtual scenery in Rajamangala University of Technology 

Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus, using Virtual Reality as effective 

Keywords: Virtual Reality,  Virtual scenery, VR  

1. ที่มาและความสําคัญ 

 ในปจจุบันสิ่งที่สามารถชี้วัดความกาวหนาของยุคสมัยได นั่นก็คือเทคโนโลยี ความกาวหนาของเทคโนโลยีดานตางๆ

สามารถบงบอกสภาพแวดลอมหรือสิ่งใหมๆที่กําลังจะเกิดข้ึนพรอมกับยุคสมัยใหม และเทคโนโลยีที่กําลังไดรับความสนใจ  

และเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากที่ สุดในตอนนี้ คือ Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality(AR)         

และ Virtual Reality(VR), Artificial Intelligence (AI) หรือเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ที่เห็นไดชัดในปจจุบันคือหุนยนต AI 

ถูกนํามาใชในการพัฒนาสม องของหุนยนตใหสามารถตอบโตกับมนุษยได Augmented Reality (AR) เปนเทคโนโลยีโลกก่ึง

เสมือนจริง ดวยการซอนเทคโนโลยีเขากับการมองเห็นจริงของมนุษยปกติ ทําใหเกิดมุมมองใหมของการเรียกใชเทคโนโลยี 

และ Virtual Reality เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เปนการจําลองสภาพแวดลอมจริงเขาไปใหเสมือนจริง ซึ่งจะเปนเทคโนโลยีที่

จะถูกนํามาใชผสมผสานในการประชาสัมพันธสถานที่ตางๆ เพื่อใหการประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือมากข้ึน 

 Virtual Reality (VR) คือ เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน เปนการจําลองสภาพแวดลอมหรือทัศนียภาพตางๆ รวมไป

ถึงการทําภาพ 360 องศา VR ไดเร่ิมเขามามีบทบาทในชวงที่ผานมา และกําลังไดรับความนิยมในขณะนี้ VR มีประโยชนมาก

นอกเหนือจากการใชในการเลนเกมสและการศึกษาแลว เทคโนโลยี VR ถูกนําไปประยุกตใชในหลายๆดาน เชน การนําภาพ 

360 องศาไปประกอบกับการใชแผนที่ของแอพพลิเคชั่น Google Street View ทําใหผูใชงานแผนที่ไดเห็นสถานที่จริงกอน    

ที่ จะไปถึง หรือการนํา VR ไปทําเปนแผนภาพ 360 องศาและนําไปแนบบนหนาเว็บเพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานที ่         

ที่ตองการ สามารถรับชมภาพของสถานที่นั้นๆไดแบบ 360 องศา ปจจุบันเทคโนโลยี VR ไดรับความนิยมและถูกพูดถึงมากข้ึน

สําหรับบุคคลทั่วไปและในแวดวงธุรกิจในสังคมยุคนี้ 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งอยูที่ ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีการจัดการศึกษา 5 คณะ ประกอบดวย คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี      

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมด 235 ไรเศษ ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ และภายในวิทยาเขต

ประกอบดวยหลายอาคาร ทําใหผูที่เดินทางมาติดตอหรือนักศึกษาใหมเกิดความสับสนในการเดินทางมาติดตอที่วิทยาเขต 

และในปจจุบันการประชาสัมพันธไดมีรูปแบบที่ทันสมัยมากข้ึน โดยเนนรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ มีการนําเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาชวยในเร่ืองตางๆ ซึ่งการเลือกใชสื่อเปนปจจัยสําคัญในการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ 

 ทางผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นปญหา และไดมีการจัดทําสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยการนําเทคโนโลยี โดย Virtual Reality เขามาชวยในการแนะนําพื้นที่และบริเวณ

อาคารตาง ๆภายในมหาวิทยาลัย ดวยสื่อสารสนเทศที่นาสนใจ และเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาใหมหรือที่บุคลากร

ภายนอกที่เขามาติดตอ ใหรูจักพื้นที่ของคณะ และอาคารของหนวยงานตาง ๆกอนมาพื้นที่จริง โดยจะเก็บภาพทัศนียภาพ

ภายในวิทยาเขตวังไกลกังวลในมุมสวยงามและนาสนใจ และนํามาจัดทําเปนแผนภาพ Virtual Reality ที่สามารถรับชม

ทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวลไดแบบ 360 องศา และสามารถเลือก

รับชมในจุดตาง ๆที่เราตองการได โดยสื่อที่พัฒนาข้ึนจะนาํไปเผยแพรผานเว็บไซต และสื่อโซเชียลตาง ๆที่บุคคลทั่วไปสามารถ



 

 

เขาถึงได รวมไปถึงนักศึกษาและบุคคลากรในวิทยาเขตวังไกลกังวลดวย โดยจะสงผลดีตอการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

ตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อสรางสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล     

โดยใช Virtual Reality 

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช Virtual Reality 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1. Virtual Reality คือ ความจริงเสมือนเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ที่อนุญาต

ใหผูใชสามารถโตตอบกับสภาพแวดลอม ที่ถูกจําลองข้ึนในคอมพิวเตอร (Burdea & Coiffet, 2003) สภาพแวดลอมที่ถูก

จําลองข้ึนจะเปนสภาพแวดลอมเสมือนจริงหรือที่จิตนาการข้ึนก็ได การลอกเลียนประสบการณที่เหมือนจริงในการโตตอบกับ

สภาพแวดลอมเสมือนจริงนั้น 7อาจใชเคร่ืองมือตางๆ ในการสรางรูปแบบการมองเห็นที่ทําใหผูใชเห็นภาพเสมือนอยูใน

เหตุการณจริงเชนการใชหนากาก การใชเคร่ืองฉายภาพ หรือหองจําลองที่ฉายภาพลงบนผลัง อยางไรก็ตามจอภาพธรรมดา   

ก็สามารถใชสรางภาพสําหรับสภาพแวดลอมเสมือนจริงได จอภาพโดยทั่วไปสามารถสรางภาพสภาพแวดลอมเสมือนหนึ่ง    

กับผูใชอยูทามกลางสภาพแวดลอมจริง หรือเหมือนตนเองอยูในจอคอมพิวเตอร ผูใชสามารถใชอุปกรณนําเขาทั่วไปเชนเมาส

และคียบอรด ในการโตตอบกับสภาพแวดลอมเสมือนจริง (ดร.สถิตยโชค โพธิ์สอาด, 2558)  

 2. การเรียนรูโดยมัลติมีเดีย (The Cognitive Theory of Multimedia Learning) แนวความคิดในการออกแบบ

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริมสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดความคงทนในการจดจําคําศัพท จะกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูโดย

มัลติมีเดีย (The Cognitive Theory of Multimedia Learning) ของ Mayer พัฒนามาจากทฤษฎี Dual Coding ของ 

Pavioอธิบายวา ระบบที่เก่ียวของกับกระบวนการการเรียนรูม3ี ระบบ คือ ระบบรับความจําโดยประสาทรับความรูสึก ระบบ

ความจําในชวงสั้น และ ระบบความจําในระยะยาว (พจนศิรินทร ลิมปนันทน,2560) 

 3. Adobe Lightroom CC เปนโปรแกรมจัดการไฟลภาพถายแบบครบวงจรจากคาย Adobe มีความสามารถในการ

ทํางานที่หลากหลาย จัดระเบียบใหภาพถายเพื่อใหชวยในการคนหาคัดแยกไดอยางรวดเร็ว เปนระเบียบไมวุนวาย การ

ปรับแตงแกไขหรือที่เรียกวาการโพรเซสไฟลภาพถาย (ธันยพัฒน วงศรัตน, 2556) 

 ดุลยเทพ ภัทรโกศล (2559) การพัฒนาสื่อเรียนรูเสมือนจริงบนเครือขายคอมพิวเตอรดวยเทคโนโลยีภาพถาย พาโนรา

มา 360 องศา กรณีศึกษา งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อเรียนรูเสมือนจริงบนเครือขายอินเตอรเน็ต 2) ศึกษา 

ประสิทธิภาพสื่อรูเสมือนจริงบนเครือขายอินเตอรเน็ต และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอสื่อเรียนรู เสมือนจริง 

360 องศาบนเครือขายคอมพิวเตอร กลุมเปาหมายไดแก นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บุคคลทั่วไป จํานวน 

500 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) สื่ออิเล็กทรอนิกสเสมือนจริง 360 องศา 2) แบบวัด ประสิทธิภาพสื่อเรียนรูเสมือน

จริง 360 องศา และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอสื่อที่พัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวา 1) สื่อเรียนรูเสมือนจริงบน

เครือขายอินเตอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน มีข้ันตอนในการจัดทําสื่อ เสมือนจริง 360 องศา 3 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผนการดําเนินงาน

ซักซอมความเขาใจในการใชอุปกรณถายภาพเพื่อ พัฒนาและออกแบบสื่อเสมือนจริง 360 องศา ข้ันดําเนินการเผยแพรสื่อ

เสมือนจริง 360 องศาผานทางเว็บไซต http://vkp.msu.ac.th และข้ันเผยแพรผลงานผานทางเว็บไซต 2) สื่อรูเสมือนจริงบน



 

 

เครือขายอินเตอรเน็ต มี ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก และ 3) ผูใชงานมีความพึงพอใจตอสื่อเรียนรูเสมือนจริง 360 

องศาบน เครือขายคอมพิวเตอร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด  

 ชมพูนุช ชัยนวน และคณะ (2557) การพัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือนเร่ืองการตรวจสถานที่เกิดเหตุในวิชานิติ

วิทยาศาสตรเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนา

รูปแบบของสื่อความเปนจริงเสมือนที่เหมาะสมสําหรับใชเปนแบบในการพัฒนาสื่อความจริงเสมือน เร่ืองการตรวจสถานที่เกิด

เหตุในวิชานิติวิทยาศาสตร เพื่อศึกษาผลการเรียนรูและความพึงพอใจที่เกิดจากการเรียนดวยสื่อความเปนจริงเสมือน เร่ือง

การตรวจสถานที่เกิดเหตุในวิชานิติวิทยาศาสตรเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุมตัวอยางที่ใช

ในการทดลองไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงจาก นิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ที่เรียนรายวิชานิติวิทยาศาสตรใน

ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2555 จํานวน 38 คน ผลการวิจัยทําใหไดรูปแบบสื่อความเปนจริงเสมือนที่เหมาะสม เพื่อนํามา

เปนแนวทางในการพัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือน เร่ืองการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 4 ดาน ไดแก ดานโครงสรางเนื้อหา  ดาน

เสียง ดานปฏิสัมพันธ และดานภาพประกอบ สื่อความเปนจริงเสมือนที่ผูวิจัยได พัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช แกปญหาในการ

เรียนการสอนเร่ืองการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในรายวิชานิติวิทยาศาสตร ไดเปนอยางดีทําใหผูเรียนรูสึกเสมือนอยูในสิ่งแวดลอม

จริง รวมทั้งสามารถมี ปฏิสัมพันธกับผูใชได 

 ศุภกร ยงพิพัฒน (2558) การพัฒนาระบบทดสอบใบขับข่ีภาคปฏิบัติดวย Virtual Reality งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อ

ใชในการฝกซอมเพื่อสอบใบขับข่ีภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับผูทดสอบ เพื่อลดตนทุนในการฝกซอมการขับข่ี และเพื่อ

เพิ่มโอกาสและความมั่นใจใหผูทดสอบ จึงมีความคิดที่จะนําเทคโนโลยีที่มีอยูอยางระบบภาพเสมือนจริงเขามาชวยใหผูหัดขับข่ี

เกิดความมั่นใจในการขับข่ี โดยนําระบบ Virtual Reality เขามาทําเปนระบบเกมเพื่อหัดขับข่ีในโลกเสมือนจริง ประกอบกับ

ระบบควบคุมดวย  Car Controller โดยมีการจําลองพื้นที่ทดสอบและถนน จริงข้ึนมาเพื่อทดสอบและหัดขับข่ี ซึ่งจากผลการ

ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของประชากรในกลุมทดสอบผูใชจํานวน 10 มีความพึงพอใจอยูในระดับที่ดีเยี่ยม 

 

3.1 กรอบแนวคิด  

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 

3.2 ขอบเขตงานวิจัย 

  การศึกษาและวิจัยคร้ังนี้  เปนการสรางสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช Virtual Reality เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร 

โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

สื่ อ ทั ศนี ยภ าพ เส มื อน จ ริ งภ าย ใน

มหาวิทยาลัย เทคโน โลยี ราชมงคล

รัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล โดย

ใช Virtual Reality 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มี

ต อ สื่ อ ทั ศ นี ย ภ า พ เส มื อ น จ ริ ง ภ า ย ใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช Virtual Reality 

 

ตัวแปร

 

ตัวแปรตาม 



 

 

 1. ประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล และบุคคลภายนอก 

 2. นําเสนอสื่อ Virtual Reality บนเว็บ และ เพจfacebook ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

วิทยาเขตวังไกลกังวล    

 3. รูปแบบการนําเสนอแบบการชมสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใชเทคโนโลยี Virtual Reality 

 4. ใชโปรแกรม Lightroom CC, Photoshop cs5, Google street View, tourweaver 7.70 ในการสรางความ

จริงเสมือน Virtual Reality 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 วิธีดําเนินการวิจัย 

 

4.1 สอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของกลุมผูใช 

  ทําการเก็บรวบรวมความตองการจากอาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล และ บุคคลภายนอก จํานวน 100 คน โดยใชการทําแบบสอบถามแบบปลายปด          

สอบถามเก่ียวกับความตองการในดานรูปแบบของสื่อ ความตองการดานขอมูล และการใชงานของสื่อ เพื่อเปนแนวทางในการ

จัดทําสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงใหตรงตามความตองการและมีความนาสนใจยิ่งข้ึน 

 

 

กําหนดพื้นที่เปาหมายและความเปนไปไดของสถานที ่

สอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของกลุมผูใช 

จัดทํา Storyboard 

เก็บขอมูลทัศนียภาพของสื่อทัศนียภาพเสมือนจริง 

จัดทําสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสนิทรวิทยาเขตวังไกลกังวล 

เผยแพรสื่อที่พัฒนา 

ประเมินความพงึพอใจของผูชมสื่อทัศนียภาพเสมือนจริง 



 

 

4.2 กําหนดพ้ืนที่เปาหมายและความเปนไปไดของสถานที่ 

  ทําการสํารวจขอบเขตพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อ

จัดทําสื่อทัศนียภาพเสมือนจริง โดยไดกําหนดพื้นที่เปาหมายคือ ตั้งแตดานหนามหาวิทยาลัยไปจนถึงโรงแรมหัวหินเพลส 

4.3 จัดทํา Storyboard 

 ทําการราง Storyboards จากการกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการจัดทําสื่อ โดยมีการแบงเปน 35 จุดและทําการ

เขียน Storyboard จํานวน 35 ฉาก โดยระบุถึงรูปแบบของการนําเสนอในสวนของขอบเขตพื้นที่และเวลาในแตละฉาก 

 
 

รูปที่ 3 ตัวอยาง Storyboards  

4.4 เก็บขอมูลทัศนียภาพของสื่อทัศนียภาพเสมือนจริง 

  ทําการเก็บขอมูลทัศนียภาพของสื่อทัศนียภาพเสมือนจริง ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล ในรูปแบบ 360 องศา จากโปรแกรม Google street View, จากนั้นจึงทําการตกแตงภาพ

โดยใชโปรแกรม Lightroom, โปรแกรม Photoshop cs6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 การตกแตงภาพในโปรแกรม Lightroom 

 

 



 

 

4.5 จัดทําสื่อทัศนียภาพเสมือนจริง Virtual Reality 

 นําสื่อรูปภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ไดจัดเก็บในรูปแบบ 

360 องศา โดยใชโปรแกรม Google street View มาใชในการจัดทําสื่อในรูปแบบในรูปแบบ Virtual Reality โดยใช

โปรแกรม tourweaver 7.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 การประกอบภาพ Virtual Reality 360 องศา โดยใชโปรแกรม tourweaver 7.70 

 

4.5 เผยแพรสื่อที่พัฒนาผานทางเว็บไซต 

 เผยแพรสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทรวิทยาเขต    วังไกล

กังวลที่พัฒนา ผานทางเว็บไซต http://www.kkw.rmutr.ac.th และ เพจ facebook 

https://www.facebook.com/kkw.rmutr เพื่อประชาสัมพนัธมหาวิทยาลัย 

4.6 ประเมินความพึงพอใจของผูชมสื่อทัศนียภาพเสมือนจริง 

 ประเมินความพึงพอใจของผูชมสื่อทัศนียภาพเสมือนจริง โดยกําหนดกลุมตัวอยางคือ อาจารย นักศึกษา 

เจาหนาที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล และบุคคลภายนอกจํานวน 400 คน โดย

ใชการกําหนดกลุมประชากรแบบกรณีที่ไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน ของ คอแครน (Cochran, 1977) จาก

แบบสอบถามจํานวน 4 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ 5 ระดับของลิเคิรท (Likert, Rensis, 1967) 

โดยวิเคราะหขอมูลจากคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ผลการวิจารณ 

 1. ผลการพัฒนาสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล 

โดยใช Virtual Reality 

 

รูปที่ 6 ทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวงัไกลกังวล 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช Virtual Reality 

ตารางที่ 1 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชที่มีตอผูใชงานที่มีตอสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผูใชสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงจํานวน 400 คนมีคาระดับความพึงพอใจที่มีตอสื่อทัศนียภาพ

เสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวลในแตละดาน ดังนี้          ดานเนื้อหามี

ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (x�) เทากับ 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.85 ดานรูปแบบของ

สื่อมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (x�) เทากับ 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.73 ดานการ

นําเสนอสื่อมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (x�) เทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.77 

และดานการใชงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (x�) เทากับ 4.18   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 

0.78 โดยสรุปแลวผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมที่มีตอตอสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวลในแตละดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย(x�)เทากับ 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 

0.78 สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภกร ยงพิพัฒน (2558) การพัฒนาระบบทดสอบใบขับข่ีภาคปฏิบัติดวย Virtual Reality โดย

พัฒนารูปแบบการจําลองเสมอืนจริงผานระบบการจําลองการขับข่ีภาคปฏิบัติ โดยระบบทํางานในระบบ PC และใชอุปกรณบังคับ

รายการประเมิน คาเฉลี่ย(x�) 𝐬𝐬.𝐝𝐝. สรุปความพึงพอใจ 

ดานเนื้อหา 4.06 0.85 อยูในระดับมาก 

ดานรูปแบบของสื่อ 4.07 0.73 อยูในระดับมาก 

ดานการนําเสนอสื่อ 4.13 0.77 อยูในระดับมาก 

ดานการใชงาน 4.18 0.78 อยูในระดับมาก 

รวม 4.11 0.78 อยูในระดับมาก 



 

 

การขับข่ีและแวนตาจําลองภาพเสมือนจริงเขามาชวยเพิ่มความเสมือนจริงใหกับระบบจําลอง โดยมีความพึงพอใจของประชากรใน

กลุมทดสอบอยูในระดับที่ดีเยี่ยม และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรวัฒน เพ็งชวย และคณะ (2558) การผลิตระบบนําชม

ภาพเสมือนจริงบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยคือระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผลการวิจัยพบวาระบบนําชมภาพเสมือนจริงมีคุณภาพในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เหมาะสมและเปนประโยชนสําหรับการ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

6. สรุปผล 

 1. ไดสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช 

Virtual Reality บุลคลภายนอกสามารถรับชมทัศนียภาพเสมือนจริงในรูปแบบแผนภาพไดสะดวกงายข้ึน 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจํานวน 400 คน ตอสื่อทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยแบงผลการประเมินออกเปน 4 ดาน สรุปไดวาผูใชงานมีความ    

พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (x�) เปน 4.11 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปน 0.78 
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