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 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเรื่อง การผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้นําการ
ถ่ายภาพแบบพาโนรามาบูรณาการกับการถ่ายภาพแบบรายละเอียดสูง และผลิตช้ินงานด้วยซอฟแวร์
สําหรับการพัฒนาระบบนําชมเสมือนจริง ทําให้ได้ระบบนําชมเสมือนจริงที่สามารถแสดงสถานที่จริง
แบบ 360 องศา ซ่ึงมีลักษณะเด่นที่สําคัญคือผู้รับสารเป็นผู้กําหนดการรับชมระบบนําชมเสมือจริงได้
ด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบประเมิน
คุณภาพด้านสื่อ และแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 
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โดยการประเมินด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ย 3.93  และการประเมินด้านสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
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Abstract 
 
Code of project :  Art 01/2/2556 
Project name  :  Virtual Reality on Internet to Publicize Rajamangala      
                                 University of Technology  Rattanakosin 
Researcher name :  Weerawat  Pengchuay  and Somchai  Thipeye 
 
 The research had studied the Virtual Reality on Internet to publicize 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin by using the integration between 
Panorama Photo Shooting and High Dynamic Range Photo Shooing. Afterward, 
produced by Software to development virtual reality system so, the result can show 
360�  actual location which remarkable feature is receiver can determine and select 
virtual reality system on internet by themselves.   

The tools for this study are the  virtual reality on the internet to publicize 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin which is created by researcher, 
estimate of content form and estimate of media form.  

The finding revealed that the virtual reality system had good quality by 
having average as 4 .0 3  which is appropriated and useful to publicize Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin. Besides, estimate of content has average as 
3.93 and estimate of media has average as 4.13 . 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของเรื่องทีศึ่กษา 
 ในยุคของเทคโนโลยีหรือเรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์ หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนต้องสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือแข่งขันกันมากมาย กลยุทธ์หน่ึงซ่ึงจะเก้ือหนุนให้ระบบงานบรรลุผล
แห่งความสําเร็จก็คือ “การประชาสัมพันธ์” เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพระบบงานของหน่วยงาน
หรือองค์กรน้ันๆ เป็นประการสําคัญ เป็นกลยุทธ์ของการสื่อความหมาย (Communication) จาก
หน่วยงานหรือองค์กรเพื่อให้บุคคลหรือสังคมได้รับทราบในผลของการปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย เกิด
เป็นพลวัต (Dynamic) ของการทํางานที่มีพลังเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงแน่นอนว่าประสิทธิภาพของการสื่อ
ความหมายที่ดีย่อมก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดความร่วมมือ และเกิด
การยอมรับร่วมกันในสังคมโดยรวม 

การประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาโดยเฉพาะ “มหาวิทยาลัย” กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทและ
ความสําคัญอย่างมากในองค์กร ช่วยให้การขยายตัวของตลาดธุรกิจการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วมี
การพัฒนาหลักสูตรและเปิดการเรียนสอนในสาขาวิชาที่น่าสนใจและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงใน
ด้านสื่อต่างๆ  เพ่ือดึงดูดนักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของแต่ละ
สถาบัน (นุชรี คีรีเสถียร, 2548)  ซ่ึงเห็นได้จากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
ที่มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสถาบันการศึกษาอย่างมากมาย  การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการสื่อสารเพ่ือการจัดการขององค์กรให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อันจะทําให้ เกิดความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการพัฒนา
ด้านการติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์
ด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการประชาสัมพันธ์ และวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล 
ชุมชน สังคม ทั่วท้ังโลก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาก็ไม่ได้ละเลย
ในการประชาสัมพันธ์องค์กร ซ่ึงมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น มีการวางแผนการสื่อสาร เพ่ือให้
บุคคลภายนอกได้รู้จักองค์กรมากขึ้น พร้อมท้ังมีการประชาสัมพันธ์ให้คนในองค์กรมีจิตสํานึกเดียวกัน 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ในภาพรวมขององค์กรร่วมกัน  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ (New Media) ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย 4 พ้ืนที่ด้วยกันคือ สํานักงานอธิการบดี
ต้ังอยู่ที่พ้ืนที่ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ 



2 
 

เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คู่มือนักศึกษา
,2556) ซ่ึงในแต่ละพ้ืนที่ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน การเลือกใช้สื่อถือเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 ระบบนําชมเสมือนจริง (Virtual Reality) คือ การจําลองแบบของสภาพแวดล้อมจริง หรือ
สภาพแวดล้อมในจินตนาการ ให้มีลักษณะเป็นสามมิติ ที่มีความกว้าง ความสูง และความลึก และอาจ
เพ่ิมให้มีการตอบสนองกับผู้ใช้ด้วยภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง และการตอบโต้กับผู้ใช้ (ราชบดินทร์ 
สุวรรณคัณฑิ, 2552) เป็นการพัฒนาระบบนําชมเสมือนจริงด้วยการถ่ายภาพพาโนรามา รวมทั้งมีการ
นําเทคโนโลยีแผนที่เข้ามาช่วยในการนําทางผู้เข้าชม เพ่ือให้เห็นภาพรวม และเป็นเครื่องมือนําทาง
ไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ ตอบสนองความต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบนําชมเสมือนจริง (Virtual 
Reality) มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและให้ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึง การผลิตระบบนําชมเสมือน
จริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือ
นําไปประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของนักศึกษาท่ีกําลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและสังคมต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพ่ือผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มีคุณภาพในระดับดี 
 
3. สมมติฐานของงานวิจัย 
 ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่สร้างขึ้นต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ โดยมี
ค่าคะแนนไม่ตํ่ากว่า 3.50 (คุณภาพระดับดี) 
 
 
 
4. ขอบเขตของเร่ืองที่จะศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือผลิต และหาคุณภาพในการผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริงบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อและ
ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
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 2. กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านสื ่อ 3 คนและผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา 3 คน 
 3. ตัวแปรต้นได้แก่ ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

4. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในระดับดี 

5. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
5.1. ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 5.2. แบบประเมินคุณภาพทางด้านสื่อและแบบประเมินคุณภาพทางด้านเนื้อหาของการ
ผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  6. เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
      การผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
5. นิยามศัพท์  
 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษา และสถานที่ 
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้ประชาชนสังคม 
และกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 ระบบนําชมเสมือนจริง หมายถึง ระบบท่ีมีการถ่ายภาพสถานท่ีจริงแบบ 360 องศา ซ่ึงผู้รับ
สารสามารถกําหนดการรับชมได้ด้วยตนเอง เสมือนอยู่ในสถานที่จริง 
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเช่ือมเครือข่าย ผู้ใช้เครือข่ายนี้
สามารถสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ในหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถ
สืบค้นข้อมูล และข่าวสารต่างๆ  

คุณภาพในระดับดี หมายถึง คุณภาพของระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อผ่านการประเมิน
โดยผู้เช่ียวชาญแล้วมีค่าเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.50 

แบบประเมินคุณภาพส่ือ หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพของระบบนําชม
ภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยผู้เช่ียวชาญทางด้านสื่อและทางด้านเนื้อหาเป็นผู้ประเมิน 
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มีคุณภาพในระดับดี 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการระบบนําชมภาพเสมือนจริงในคร้ังต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง “ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผู้วิจัยได้ศึกษาและตรวจสอบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
แนวคิดและทฤษฏีมาเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในการกําหนดตัวแปรโดยเฉพาะเน้ือหา ซ่ึงประกอบไปด้วย
แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ 
3.  เอกสารที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริง 
4.  เอกสารที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ 
1.1 ความหมายการประชาสัมพันธ ์

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546,หน้า657) ได้ให้ความหมายการ
ประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน 

สุไรพงษ์ ทองเจริญ (2551,หน้า638) ได้ให้ความหมายว่าการประชาสัมพันธ์ มาจากคําใน
ภาษาอังกฤษว่า Public Relations เรียกย่อๆ  ว่า PR โดย  Public หมายถึง ประชาชนหรือ
สาธารณชนหรือคนกลุ่มหนึ่งที่ มีความสนใจร่วมกันหรือสิ่งเดียวกันส่วน Relations หมายถึง
ความสัมพันธ์ซ่ึงมีความหมายว่า ความสัมพันธ์กับประชาชนหรือสาธารณชนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
องค์การ ประชาสัมพันธ์ คือ กิจกรรมของหน่วยงานองค์การสถาบันหรือบุคลท่ีปฏิบัติเพ่ือชนะใจ
ประชาชนท่ัวไป ร่วมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การทัศนคติ
ของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานองค์การสถาบันโดยการแพร่กระจายข่าวสารทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆ 
 คัทลิปและเซ็น เตอร์ (Cutlip andCenter) (1994 .p.4 ) ได้ ให้ คํ า จํ ากัดความว่าการ
ประชาสัมพันธ์ คือ การติดต่อเผยแพร่ข่าวสารนโยบายของหน่วยงานไปยังประชาชนทั้งหลายท่ีมีส่วน
สัมพันธ์ ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางตรวจสอบความคิดเห็น ความรู้ และความต้องการของ
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ประชาชนให้หน่วยงานหรือองค์กรทราบ เพ่ือสร้างความสนับสนุนอย่างแท้จริงให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่าย 
 เสรี วงษ์มณฑา (2540,หน้า1) ได้กล่าวเอาไว้ว่าการประชาสัมพันธ์ คือ การกระทําท้ังสิ้น 
ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีอันจะนําไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง 
ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
 วิรัช ลภิรัตนกุล (2546,หน้า21) ได้อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือหวังผลใน
ความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนน่ันเอง 
 พรทิพย์ พิมลสินธ์ุ (2537,หน้า12) ได้อธิบายการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มี
การวางแผนและเป็นการกระทําท่ีต่อเน่ืองในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายโดยการกระทําสิ่งท่ีดีมีคุณค่าให้แก่สังคมเพ่ือให้ประชาชนเหล่านี้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
หน่วยงาน กิจกรรม หรือสินค้าของหน่วยงานและเพ่ือท่ีจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือท่ีดีจาก
ประชาชนเหล่าน้ีในระยะยาว 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ กระบวนการในการ
จัดการบริหารข้อมูลขององค์การเพ่ือให้ข่าวสารขององค์การเกิดการสื่อสารท่ีดีเป็นที่รับรู้ของคนใน
องค์การและนอกองค์การได้เข้าใจถึงภารกิจขององค์การทําให้เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน
องค์การสถาบันนํามาซ่ึงความร่วมมือให้การสนับสนุนจากประชาชนและในท่ีสุดองค์การก็จะประสบ
ผลสําเร็จ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
 อรุณรัตน์  ชินวรณ์ (2553, หน้า 4-6) การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
กลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงมีหลายกลุ่มด้วยกัน การที่จะทําความเข้าใจกับกลุ่มคนเหล่านี้ องค์การ
ต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนและสภาวะการปัจจุบัน ดังน้ัน เรา
สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ทั่วไปของการประชาสัมพันธ์เป็น 4 ประเภท 
 1.2.1 เพ่ือสร้างความนิยมศรัทธาองค์การใดก็ตามถ้าต้องการเป็นที่นิยมชมชอบในกลุ่ม
ประชาชนแล้วจะต้องเป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อสังคมและแน่นอนที่สุด  
องค์การจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีดีเกิดข้ึนกับกลุ่มประชาชนด้วย เพราะมิฉะน้ันสังคมก็จะไม่
ทราบว่าองค์การได้ทําอะไรไปบ้างมีการดําเนินงานอย่างไรถ้าองค์การทําให้กลุ่มประชาชนมีความรู้สึก
หรือทัศนคติที่ดีต่อองค์การผลท่ีตามมาก็คือจะได้รับความนิยมชมชอบจากกลุ่มประชาชนน้ันเอง  เช่น 
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ได้ร่วมกับห้องสรรพสินค้าเดอะมอลล์
จัดโครงการ “ร่วมใจสู่เรือนจํา” ขึ้นเม่ือ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ที่ผ่านมา โดยให้ประชาชน
ทั่วไปบริจาคชุดช้ันในให้แก่ผู้ต้องขังหญิง 
 1.2.2 เพ่ือป้องกันและรักษาช่ือเสียง  ช่ือเสียงขององค์การเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะหากเกิด
ความเสื่อมเสียแล้ว  ประชาชนก็จะขาดความนิยมและศรัทธาองค์การก็จะดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
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ยากลําบากและไม่สามารถบรรลุประสงค์ได้  ดังนั้น องค์การจะต้องมีคุณงามความดี มีความซ่ือตรง  
ทําประโยชน์ให้แก่สังคมเพ่ือจะได้สร้างความนิยมและศรัทธาอันจะทําได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนเป็นการรักษาช่ือเสียงขององค์การอีกด้วย ตัวอย่างเช่นบริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล จํากัด ได้
เปิดแถลงข่าวโดยจัดประชุมกับสื่อมวลชนเพ่ือช้ีแจงและรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชน  เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้ถูกต้องในกรณีที่ คุณเดือนเพ็ญ ศิลาเกษได้ซ้ือรถฮอนด้าซีอาร์วี และไม่พอใจทางบริษัท
จึงทุบรถคันดังกล่าว 
 1.2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีการดําเนินงานขององค์การจะประสบความสําเร็จได้ต้องมา
จากพนักงานในองค์การให้ความร่วมมือสนับสนุน และประชาชนให้การยอมรับศรัทธาในองค์การนั้น 
ๆ การสร้างความเข้าใจอันดีเป็นสิ่งจําเป็น เพราะจะทําให้กลุ่มบุคลเหล่าน้ันยอมรับศรัทธาในที่สุด การ
สร้างความเข้าใจอันดีจะต้องกระทํากับกลุ่มประชาชนท้ังภายในองค์การและภายนอกองค์การคือ 

   1.2.3.1 กลุ่มประชาชนภายในองค์การองค์การจะต้องช้ีแจงแถลงข้อเท็จจริงของ
องค์การ  เช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ แผนการดําเนินงานความเจริญก้าวหน้าและผลงานให้พนักงาน
หรือผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดี พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเป็น
ระยะเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีดีพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การเป็นกําลังสําคัญและมีความ
ใกล้ชิดกับองค์การมากถ้าหากกลุ่มบุคลเหล่าน้ีมีความสําคัญและมีความสามัคคีกลมเกลียวมีความจง
รักภัคดีต่อองค์การก็จะลดความขัดแย้งไปในท่ีสุด เช่นในกรณีที่องค์การมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งของพนักงานในองค์การ หรือองค์การมีการจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตามจะต้องช้ีแจงและบอก
กล่าวให้พนักงานทุกคนรับรู้โดยทั่วกันเพราะพนักงานจะเกิดความรู้สึกว่าองค์การให้ความสําคัญกับ
พวกเขาเหล่าน้ันเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานได้เป็นอย่างดี 
  1.2.3.2 กลุ่มประชาชนภายนอกองค์การ คือกลุ่มบุคลท่ีมิได้อยู่ภายในองค์การซ่ึง
อาจจะเกี่ยว-ข้องกับองค์การโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้องค์การจะต้องสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิด
ขึ้นกับกลุ่มบุคลเหล่าน้ีตลอดเวลาโดยการเผยแพกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชน เพราะความเข้าใจอัน
ดีจะเป็นผลให้เกิดประชามติที่ เป็นผลดีต่อองค์การตลอดจนองค์การจะได้รับความร่วมมือและ
สนับสนุนในที่สุด 
 1.2.4 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่
ดีต่อองค์การมีความนิยมชมชอบศรัทธาประชาชนให้การยอมรับรวมทั้งมีความเข้าใจอันดีต่อองค์การ
ด้วยแล้วหากองค์การท่ีประกอบธุรกิจต้องการจะให้ประชาชนให้การสนับสนุนในผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็ยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นบริษัทเบียร์ไทย(1991) 
จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตเบียร์ช้างได้จัดโครงการช่วยผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวทางภาคเหนือโดยทาง
บริษัทได้มอบสิ่งของอาหารแห้งรวมท้ังผ้าห่มท่ีมีสัญลักษณ์รูปช้างอยู่บนผ้าห่มเป็นการแสดงถึงบริษัท
ได้แสดงความห่วงใยประชาชนและสังคมจะไม่ทอดทิ้งประชาชนในขณะเดียวกันประชาชนก็จะไม่
ทอดทิ้งเบียร์ช้างเช่นกันซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 
 จะเห็นได้ว่าในทุกๆ วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์จําเป็นอย่างย่ิงที่องค์การต้องเลือกใช้
ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากองค์การ
หน่วยงานหรือนักประชาสัมพันธ์ไม่เข้าใจถึกระบวนการประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ ขั้นตอนแล้วในการ
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ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การอาจไม่สําเร็จลุล่วงได้เน่ืองจากทุกข้ันตอนมีการประสานและ
สอดคล้องกัน 
 
2.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสื่อประชาสัมพันธ์ 
 2.1 ความหมายของสื่อประชาสัมพันธ์ 

อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553,หน้า 9) ได้กล่าวว่า สื่อ แปลมาจากคําว่าMediumหรือMedia ซ่ึง
เป็นภาษาละติน แปลว่า กลาง อยู่ตรงกลาง สิ่งที่อยู่ตรงกลาง แต่เม่ือวิชาการด้านการสื่อสารและการ
ส่ือสารมวลชนก้าวหน้ามากข้ึน คําว่า “สื่อ”ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารทุก
ประเภท มีนักวิชาการหลายท่านใช้คําว่า สื่อ และเคร่ืองมือ (Tool) เป็นช่องทางการสื่อสารแต่ใน
ความเป็นจริงทั้ง 2 คํามีความหมายคล้ายคลึงกัน 
 เสรี วงษ์มณฑา (2553, หน้า 3) กล่าวว่า สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือสําคัญ เพ่ือเป็น
ส่ือกลางนําข่าวสารที่ ต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ปัจจุบันสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลายอันเน่ืองมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลก ดังนั้น 
การบอกกล่าวช้ีแจงและเผยแพร่ให้ทราบถึงนโยบายของสถาบัน องค์กร บริษัทโดยผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ จึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของการดําเนินงานประชาสัมพันธ์   

สุชามาส พวงไม้ (2552, หน้า 28) สื่อประชาสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่า สื่อแต่ละชนิดล้วนมี
ลักษณะเฉพาะที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งลักษณะการใช้งานและบทบาทหน้าท่ีในการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันด้วย ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องศึกษาและพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของ
ส่ือแต่ละประเภทควบคู่กันไปเพ่ือให้เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้กับข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์และ
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ปาลิดา เดชพิมล (2544,หน้า 50) สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่องมือและวิธีการทั้งหลาย
ที่ช่วยเป็นทางให้สารอาศัยผ่านเพ่ือเสนอความรู้แก่ผู้รับสารดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสื่อมีบทบาทอย่างย่ิงในการปฏิบัติงาน การติดต่อ การพัฒนา การประชาสัมพันธ์ ในทาง
จิตวิทยาช่วยสร้างความเข้าใจของคนในสังคม ให้ความบันเทิงการพักผ่อนหย่อนใจ สาธารณูปโภค
ต่างๆ ทางด้านการประชาสัมพันธ์นั้น สื่อมีผลและช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย สื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการสื่อสาร การเผยแพร่ การถ่ายทอดเนื้อหาสาระเป็นสิ่งที่
ช่วยให้ผู้ใช้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมการเมือง 
เศรษฐกิจ   
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือนําข่าวสารจาก
ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารติดต่อให้ถึงกันโดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์จึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง
ของการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เป็นหนทางในการนําข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไปสู่
ผู้รับให้เข้าใจถึงกัน 

2.2 วัตถุประสงค์ของสื่อประชาสัมพันธ์ 
 วิจิตร อาวะกุล (2534) สื่อในการประชาสัมพันธ์ (The Tools Communication)การใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์น้ันมีวัตถุประสงค์ คือ เม่ือใช้แล้วต้องให้เกิดผลทางบวกได้รับการสนับสนุนหรือสร้าง
เสริมวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ด้วยมีอยู่บ่อยครั้งท่ีผู้ใช้สื่อได้ใช้ไปให้สื่อกลายเป็นเครื่อง



9 
 

ทําลายวัตถุประสงค์หรือเป็นสิ่งต่อต้านการดําเนินการประชาสัมพันธ์คือเกิดปฏิกิริยาทางด้านลบเสีย
ด้วยซํ้าไปการใช้สื่อประชาสัมพันธ์จึงมีความมุ่งหมายให้วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์บรรลุ  คือ 

     1. ใช้สื่อเพ่ือเป็นเครื่องช่วยในการเผยแพร่(Publicity) แจ้งความจริงเสนอข่าว
(News) ประกาศ(Declaration) ให้การศึกษา(To Educate) เพ่ือแจ้งข่าวคราว(To Inform) ให้
ความรู้ (Knowledge) ให้ความเข้าใจ (Understanding) ฯลฯ ที่ดี ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพ่ือจูงใจ
และให้เกิดความร่วมมือ สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน 
      2. ใช้สื่อต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ฯลฯ อันดี 
และความสามัคคีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหน่วยงานในชาติ 
      3. ใช้ส่ือเพ่ือเป็นการสื่อสาร การฟังหรือหาข่าวสะท้อนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของสถาบันเพ่ือปรับปรุงแก้ไขดําเนินการ 
      4. ใช้การพูด การเขียน ก็เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความเช่ือถือ และมุ่งหวังท่ีจะให้มีหรือ
เกิดการกระทํา เป็นต้น 
 อรุณรัตน์  ชินวรณ์ (2553, หน้า 26-27) งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ดังน้ัน การดําเนินงานประชาสัมพันธ์จึงต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การกําหนดไว้ การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นที่องค์การจะต้อง
รู้จักเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับองค์การและกลุ่มเป้าหมายดังน้ันองค์การนักประชาสัมพันธ์ต้องเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของสื่อประชาสัมพันธ์ 3 ประการ ดังน้ี 
     1. เพ่ือถ่ายทอดข่าวสารเร่ืองราวที่น่าสนใจให้ประชาชนทราบดังที่ได้กล่าวแล้ว
ข้างต้นว่า  การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร ดังนั้นคงไม่มีใครปฏิเสธว่ามนุษย์ต่างก็ต้อง
อาศัยการสื่อสารซ่ึงกันและกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อกัน องค์การก็เช่นกันหากองค์การใดต้องการที่
จะเผยแพร่ช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ต้องการให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การก็ต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์โดยการเลือกใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ถ่ายทอดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆขององค์การให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายได้ทราบ 
      2. ให้ความรู้แก่ประชาชน เน่ืองจากความหมายของสื่อคือ พาหะในการนําข้อมูล
ข่าวสารไปยังผู้รับ ดังน้ัน ข้อมูลข่าวสารขององค์การก็มีมากมายหลายระดับ การที่จะประชาสัมพันธ์
องค์การจําเป็นที่จะต้องนําเสนอข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ หน่วยงานให้กับประชาชนได้
ทราบและเกิดความเข้าใจ เพ่ือจะทําให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีองค์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มี
ความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือท่ีจะทําให้ประชาชนไม่เกิดการเข้าใจผิดและให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนองค์การในที่สุด  
    3. ความคิดใหม่ๆ และกิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากโลกและสังคมมีพัฒนาการไปอย่างไม่
มีสิ้นสุดงานประชาสัมพันธ์ก็เช่นกัน ต้องมีการพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก จะเห็นว่า 
องค์การต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนได้มีวิธีการดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ เพ่ือทําหน้าที่ใน
การส่งเสริมความคิดใหม่ๆ รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ หากองค์การใดมีการใช้สื่อและมีการ
นําเสนอในรูปแบบของกิจกรรมที่สร้างความแปลกและแตกต่างจากองค์การอ่ืนๆ แล้ว มักจะสร้าง
ความสนใจและทําให้เป็นที่จดจําของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของส่ือประชาสัมพันธ์เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชาชนเป็นการถ่ายทอดข่าวสารให้ประชาชนทราบเพราะสื่อคือพาหะในการนํา
ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับเป็นเครื่องช่วยในการเผยแพร่ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถาบัน 
 
 2.3 ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ 

อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553, หน้า 21) สรุปประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ดังน้ี  
 1. สื่อบุคคล (Personal Media) หมายถึง ตัวบุคคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นสื่อหรือช่องทางในการ
เผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ได้แก่ ประชาชน บุคลากร ครอบครัว ครู 
นักเรียน ผู้นํา ความคิดเห็น ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น        
  2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) หมายถึง สื่อท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันด้วย
ภาพและเสียง โดยใช้กระบวนการทางเทคนิค ผ่านสื่อท่ีอาศัยคลื่นไฟฟ้าเป็นตัวนําพาให้เกิดภาพหรือ
เสียงโดยไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ในระยะไกลๆ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
      3 .สื่ อ เฉพ าะกิ จ (Specialized Media) หมายถึ ง  สื่ อที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ม าโดย มี เนื้ อห า
เฉพาะเจาะจง และเป้าหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่มได้แก่ จดหมายข่าว ใบปลิว แผ่นพับ
โปสเตอร์ จุลสาร คู่มือ การจัดนิทรรศการ สื่อพ้ืนบ้าน เป็นต้น   
      4. สื่อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่อท่ีพัฒนามาจากสื่อเดิมท่ีมีอยู่โดยการบูรณาการสื่อ
เก่าและสื่อใหม่ และอาศัยความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปอาจจะจัดอยู่ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ เช่น SMS Magazine Digital Board ฯลฯ     
      5. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) หมายถึง สื่อที่ ใช้การตีพิมพ์เข้ามาเก่ียวข้อง และ
องค์การใช้เป็นสื่อหรือช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายจัดเป็นสื่อทั้ง
ควบคุมได้ส่ือควบคุมได้น้ีอาจเรียกว่าสื่อเฉพาะกิจและสื่อควบคุมไม่ได้ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสาร สื่อประเภท Indoor Displays, Outdoor Displays เป็นต้น 
 
3. เอกสารที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริง 

เทคโนโลยีและการเร่ิมต้นของการถ่ายภาพแบบเสมือนจริง 
ความหมายของ “ความเป็นจริงเสมือน” 

           ความเป็นจริงเสมือน(Virtual Reality) หรือเรียกกันย่อ ๆ ว่า “วีอาร์” (VR)  เป็นกลุ่มของ
เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบที่ผักดันให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกของการเข้ร่วมอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้มีอยู่จริงที่
สร้างโดยคอมพิวเตอร์  พัฒนาการของความเป็นจริงเสมือนได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิด ง่ายๆ 
แต่มีอํานาจมากเกี่ยวกับการที่จะเสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดีที่สุด น่ันคือ ถ้าผู้ออกแบบสามารถให้
ประสาทสัมผัสของมนุษย์มีความค่อยเป็นค่อยไปในปฏิสัมพันธ์กับโลกทางกายภาพซ่ึงเป็นสิ่งที่อยู่
รอบตัวเราแล้ว  มนุษย์ก็จะสามารถรับและเข้าใจสารสนเทศได้ง่ายขึ้น ถ้าสารสนเทศน้ันกระตุ้นการ
รับรู้สัมผัสของผู้รับ 
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         เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสามารถเลียนการรับรู้สัมผัสของโลกทางกายภาพโดยการรับรู้
หลายทางในส่ิงแวดล้อมสามมิติขึ้นมาความเป็นจริงเสมือนได้สร้างเน้ือหาสาระของสิ่งที่แสดงให้เห็น
โดยการรับรู้ซ้ึงเป็นผลลัพธ์ของคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวทางกายภาพของผู้ใช้ที่
สืบหาด้วยเครื่องรับรู้ของคอมพิวเตอร์ 
 
 
  
 
ความเป็นมาของความเป็นจริงเสมือน 
            ความเป็นจริงเสมือนเป็นวิวัฒนาการอย่างหน่ึงของเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยของรัฐบาล
อเมริกันเม่ือกว่า 40 ปีที่แล้ว  เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับด้านการทหารและการจําลอง
ในการบิน   ต่อในระหว่าง  พ.ศ. 2503 – 2512 (ทศวรรษ  1960s)  อีแวน  ซูเทอร์แลนด์  (lvan 
Sutherland)   ซ่ึงนับเป็นบิดาของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนได้ประดิษฐ์จอภาพสวมศีรษะ 3 มิติ 
รุ่นแรกออกมา  และในระยะน้ันได้มีพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเกิดขึ้น  การใช้จอภาพสวม
ศีรษะร่วมกับคอมพิวเตอร์การฟิก 3 มิติ  จึงนับเป็นต้นกําเนิดของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนใน
ปัจจุบัน 
            ในระหว่าง  พ.ศ.  2513 – 2532 (ทศวรรษ  1970s – 1980)  การวิจัยในห้องปฏิบัติการ
วิจัยอวกาศอาร์มสตรอง  ได้พัฒนาเทคโนโลยีการจําลองการบินโดยการปรับปรุงจอภาพสวมศีรษะให้
ดีขึ้นโดยให้นักบินสวมใส่แล้วจะม่ีความรู้สึกกลมกลืนไปกลับสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง  เม่ือนักบินมอง
ออกไปในโลกความเป็นจริงเสมือนซ่ึงปรากฏอยู่เบื้องล่างแล้ว  จะเห็นเสมือนว่ามีเครื่องบินอ่ืนปรากฏ
อยู่รวมถึงอ่ืนภายใต้สิ่งแวดล้อมนั้นในระยะเดียวกันน่ันเองได้มีการวิจัยเกี่ยวกับความเป็นจริงเสมือนใน
มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ที่มหาวิทยาลัยนอร์แคโรไลนาได้มีการใช้เทคนิคความเป็น
จริงเสมือนในการสร้างจินตนาการด้านสถาปัตยกรรมและด้านการแพทย์และที่มหาวิทยาลัยแห่ง
วิสคอนซินและคอนเนกทิคัตได้มีการวิจัยเก่ียวกับ “ความเป็นจริงประดิษฐ์” ที่ซ่ึงความมีปฏิสัมพันธ์
กับโลกเสมือนจริงสามารถใช้ได้ทั้งทางด้านการศึกษาและบันเทิง 
           ในช่วงประมาณ พ.ศ.2531-2532 โครงการนาซาได้ช่วยแพร่กระจายเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสมือนไปโดยไม่ต้ังใจถึงแม้ว่านาซาจะมีเงินทุนจํากัดในการทํางานวิทยาศาสตร์ของนาซาได้
ร่วมกับนักเขียนโปรแกรมและผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้นําเอาส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่
แล้วมาประดิษฐ์รวมกันเพ่ือให้ได้จอภาพสวมศีรษะในราคาเยาและใช้เป็นครั้งแรกในกองทัพอากาศ
การประชาสัมพันธ์โครงการน้ีได้ช่วยโหมกระพือความน่าต้ืนเต้นของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนให้
มีมากย่ิงขึ้นและต่างก็หวังว่าการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนคงจะมีราคาถูกเพ่ือให้สามารถใช้ได้
ทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
           ในปี2536 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนได้ขยายวงกว้างทางด้านบันเทิงโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในสถานบันเทิง เช่น ดิสนีย์เวิลด์ที่ มีการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางในระยะต่อมาผู้ผลิตเกม
คอมพิวเตอร์เช่น ซีกาและนินเทนโดได้นําเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาใช้ในเกมต่างๆแทน
ของเดิมในขณะที่บริษัทต่างๆ ได้พัฒนาการโดยใช้ความเป็นจริงเสมือนในด้านบันเทิงอยู่น้ีสถาบันและ
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กลุ่มนักวิจัยก็มีความพยายามในการนําความจริงเสมือนมาใช้ในด้านต่างๆ เช่นด้านวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์ การแพทย์และการฝึกอบรม 
 
อุปกรณ์ในการทํางานของความเป็นจริงเสมือน 
           การทํางานของความเป็นจริงเสมือนจะประกอบด้วยอุปกรณ์สําคัญ 2 อย่างคือ จอภาพสวม
ศีรษะและถุงมือรับรู้โดยการทํางานร่วมกับซอฟแวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ปี  2534 (1991) บ ริษั ท  Apple Computer Inc. เปิ ด ตั ว เท ค โน โลยี  QuickTime ซ่ึ ง
ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการทํางานด้านสื่อประสมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อาทิ 
ภาพน่ิง, ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นไปที่ภาพเคลื่อนไหวแบบ วีดีทัศน์ บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซ่ึงสมัยนั้นถือว่าเป็นความสามารถใหม่ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดย
เริ่มจากระบบปฏิบัติการ Macintosh ก่อนแล้วจึงขยายต่อไปบนระบบปฏิบัติการ Windows ปี 2537 
(1994) บริษัท  Apple Computer Inc. เปิดตัวเทคโนโลยี ส่วนต่อขยายของ QuickTime คือ 
QuickTime 

Virtual Reality (VR) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี ที่ทําให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มาตรฐาน 
(mouse and monitor) ให้สามารถชมภาพแบบเสมือนจริงได้ โดยผู้ชมสามารถกําหนดมุมมองของ
ภาพ หันไป-มา ซ้าย-ขวา ก้ม-เงย และย่อ-ขยายภาพ ได้ประดุจผู้ชมยืนอยู่ ณ สถานที่น้ันจริงๆ โดย
แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ 

 
Panoramic Movie สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง 

เป็นภาพมุมกว้าง 360 องศา ในแบบทรงกระบอก (cylindrical image) ผู้ชมสามารถหมุนดุ
สถานที่โดยรอบโดยผู้ชมเป็นศูนย์กลางของจุดหมุน สามารถซูมภาพ เข้า-ออก และ ก้มเงยได้ในองศา 
ที่จํากัดขึ้นอยู่กับเลนส์ ที่ใช้ในการบันทึกภาพ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

1. Single Node Movie คือภาพสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริงที่มีจุดหมุนเดียว หรือแกน
หมุนเดียวหากเปรียบก็คือเสมือนผู้ชมยืนอยู่กลางห้อง ห้องหน่ึง หมุนไปมาเพ่ือชมห้องๆน้ัน แต่ไม่
สามารถเดินออกจากห้องๆน้ีได้ 

2. Multi Node Movies คือภาพสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริงที่มีหลายจุดหมุน ซ่ึงเป็น
การนําเอาภาพสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริงที่มีจุดหมุนเดียว มาเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน หากเปรียบก็
คือการนําห้องหลายๆห้องเข้ามาประกอบกัน ทําให้ผู้ชมสามารถชมห้องต่างๆได้หลายห้อง การเช่ือกัน
นี้เราจะเรียกว่าการทํา Links ซ่ึงเราสามารถที่จะเช่ือม ภาพสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริงหลายๆจุด
เข้าด้วยกัน หรือจะเช่ือมเอาภาพวัตถุแบบเสมือนจริง เข้ามาด้วยก็ได้ 

 
 
 
 

 
ภาพมุมกว้าง 360 องศาแบบทรงกระบอก (Cylindrical Image) 
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Object Movie วัตถุเสมือนจริง 
เป็นภาพวัตถุที่สามารถจับหมุนดูได้360 องศา คล้ายกับภาพวัตถุ3 มิติ สามารถที่จะ ย่อ-

ขยาย เพ่ือดูรายละเอียดของวัตถุน้ันๆ เสมือนจับต้องวัตถุจริงโดยไม่ให้ทําให้วัตถุหรือสิ่งของต้นฉบับ
เสียหายแต่อย่างใด โดยวัตถุเสมือนจริงแบ่งออกเป็นสองแบบดังน้ี 

1. Single Roll Object Movie วัตถุเสมือนจริงแบบแถวเดียว เป็นภาพวัตถุที่เราสามารถจับ
หมุนดูโดยรอบ 360 องศา จากด้าน หน้า ถึง ด้านหลังไป-มา และ ซูมเข้า-ออก เพ่ือดุรายละเอียด
ต่างๆ โดยปกติจะทําการบันทึกภาพที่ ตําแหน่ง 0 องศา และจะหมุนวัตถุทีละ 10 องศา จนครบรอบ 
360 องศาดังน้ันในหนึ่งวัตถุจะมี 36 ภาพ 

 

 
 

วัตถุเสมือนจริงแบบแถวเดียว Object Movie Single Roll 
 

2. Multi Roll Object Movie วัตถุเสมือนจริงแบบหลายแถว ซ่ึงจะมีความแตกต่างจาก 
วัตถุเสมือนจริงแบบแถวเดียว กล่าวคือนอกจากจะหมุนวัตถุในรูปแบบ 360 องศาได้แล้ว ยังสามารถ 
หมุนวัตถุให้สามารถ ก้มเงย ได้อีกด้วย โดยปกติจะเริ่มการบันทึก ภาพโดยต้ังกล้องที่ตําแหน่ง 90 
องศา ของวัตถุ และ หมุนวัตถุ ทีละ 10 องศา โดยรอบ จากน้ันจึงปรับระดับองศาของตําแหน่งกล้อง
ลงมาที่ 80 องศา และ หมุนวัตถุ ทีละ 10 องศา โดยรอบจนครบ 360 องศา ทําเช่นน้ี จนถึงตําแหน่ง
ที่ 0 องศา หรือในบางกรณีต้องการแสดงภาพด้านล่างของวัตถุก็สามารถ ปรับตําแหน่งมุมกล้องต่อไป 
จน ถึงตําแหน่งที่ 90 องศา 
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เริ่มการบันทึก ภาพโดยต้ังกล้องที่ตําแหน่ง 90 องศา ของวัตถุและ หมุนวัตถุ ทีละ 10 องศา โดยรอบ 
 

 
 

จากน้ันจึงปรับระดับองศาของตําแหน่งกล้องลงมาท่ี80 องศาและหมุนวัตถุทีละ 10 องศาโดยรอบจนครบ 
360 องศา 
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ลดระดับกล้องลงทีละ 10องศาทําเช่นนี้จนถึงตําแหน่งท่ี0 องศาหรือในบางกรณีต้องการแสดงภาพด้านล่างของวัตถุก็ 

 

สามารถปรับตําแหน่งมุมกล้องต่อไปจนถึงตําแหน่งท่ี-90 องศา 
 

ปี2538 (1995) วันที่16 พฤศจิกายน 2538 บริษัท ส่งเจริญมีเดียกรุ๊ป จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพ่ือ
รองรับงานด้านสื่อประสม และผลิต Multimedia Software สําหรับสื่อใหม่ “New media” อัน
หมายถึง CD, DVD และ Internet 

ปี2539 (1996) บริษัทส่งเจริญมีเดียกรุ๊ป จํากัด และบริษัท มิกซ์แทรก จํากัด ได้ร่วมกัน
นําเข้าอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพพระที่น่ังกาญจนาภิเษกในรูปแบบเสมือนจริงโดยใช้
เทคโนโลยีQTVR (cylindrical panoramic) ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก และในปีเดียวกันนั้นเอง 
ทางสํานักพระราชวังก็ได้มอบหมายให้ทางบริษัทฯดําเนินการจัดสร้าง website พระราชวังไทยใน
แบบเสมือนจริงขึ้น โดยใช้ QTVR Technology สามารถเข้าชมได้ที่ www.palaces.thai.net โดย
ความอนุเคราะห์จาก Internet Thailand ในเรื่องช่ือโดเมน และ ดูแลระบบโฮส โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ (NECTEC) 
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การบันทึกภาพพระที่นั่งกาญจนาภิเษกในรูปแบบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี QTVR (cylindrical panoramic) 
 

ปี2544  (2001 ) บริษั ท  Apple Computer Inc. เปิ ดตั ว  QuickTime Version 5  ใน 
Version นี้ของ QuickTime ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมในส่วนของ QTVR คือการเปิดตัวของ Cubic 
Movie ซ่ึงเป็นแนวคิดที่แตกต่างไปจากPanoramic Movie เดิมก็คือภาพมุมกว้างแบบเสมือนจริง 
ผู้ชมจะยืนชมอยู่ในทรงกระบอก แต่ใน Cubic Movie นี้ผู้ชมจะเสมือนชมอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยม ที่มี
ภาพปะติดผนังทั้ง 6 ด้าน คือ 4ด้านโดยรอบ และด้านบน (Zenith),ด้านล่าง (Nadir) ทําให้สามารถ
มองเห็นภาพในทุกแง่มุม คือ 360 คูณ 180 องศา รูปแบบภาพที่เป็นที่นิยมในการเก็บภาพลักษณะ
เต็ม 360 คูณ 180 องศา จะมีสองแบบคือ 

1. ภาพแบบผนังทั้ง 6 ด้าน (Cube faces) 
2. ภาพแบบคลี่ออกเป็นสี่เหลี่ยม (Equirectangular Image) 

ซ่ึงภาพทั้งสองแบบนี้ สนับสนุนการทํางานของ QuickTime และ Flash 
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ภาพ Cube Face 6 ด้าน 4ด้านโดยรอบและด้านบน (Zenith), ด้านล่าง (Nadir) 
 

 
 

ภาพแบบคล่ีออกเป็นส่ีเหล่ียม (Equirectangular Image) 
 

ปี2548 (2005) ด้วยความนิยมอย่างมากของ Macromedia Flash Technology ในการใช้
พัฒนาเว็บไซต์ ทําให้มีผู้พัฒนาให้ Flash ให้ สามารถแสดงภาพมุมกว้าง 360 องศาได้ยิ่งไปกว่าน้ัน
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เม่ือวันที่18 เมษายน ปีเดียวกันนั้นเองบริษัท Adobe Systems Inc. เล็งเห็นอนาคตท่ีม่ันคงของ 
Flash และ Internet จึงได้ควบรวม บริษัท Macromedia Inc. เข้าเป็นบริษัทเดียวกัน ทําให้อนาคต
ของ Flash ดูม่ันคงสดใสยิ่งขึ้น ประกอบกับบริษัท Apple ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเพ่ิมเติมในส่วนท่ี
เป็นเทคโนโลยีในการสนับสนุน QTVR อีกเลย ทําให้ความนิยมท่ีจะใช้ QuickTime ในการนําเสนอ
ข้อมูล ภาพมุมกว้างลดลงตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีผู้พัฒนาเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่สามารถแสดงภาพมุม
กว้าง 360 องศา เพ่ิมข้ึน อาทิ เช่น Java Player, IPIX, Shockwave 

ปี2550 (2007) เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับผู้ที่คลุกคลีกับเทคโนโลยี QTVR ต้ังแต่ครั้งเริ่มต้น
จาก บริษัท Apple Computer Inc. ซ่ึงขณะน้ันประสบความสําเร็จอย่างมาก จาก iMac มาจนถึง 
iPod, iTune และ iPhone ซ่ึงทําให้แนวทางธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ในเดือนมกราคม ปี 
พ.ศ. 2551 แอบเปิลไม่เพียงตัดคําว่า คอมพิวเตอร์ออกจากช่ือของบริษัท เหลือเพียง Apple Inc. แต่
ยังตัดการสนับสนุน QTVR ใน QuickTime Version ใหม่ๆที่ออกมา เช่นไม่สามารถ Play QTVR บน 
QuickTime Version 64 bit บน Window Vista ได้จึงทําให้Flash Technology เป็นทางเลือกที่
สดใสของผู้พัฒนา จึงเกิดการพัฒนาการด้านการแสดงภาพ 360 องศา ด้วย Flash อย่างกว้างขวาง 
Flash Player ที่ เป็ น ท่ี นิ ยม  อาทิ Flash Panorama Player, KRpano, PanoSalado ปี  2551 
(2008) บริษัทส่งเจริญมีเดียกรุ๊ป จํากัด ร่วมกับ กรมศิลปากร บันทึกภาพพระเมรุในแบบเสมือนจริง 
Cubic Movie ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง พระศพสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (http://www.phrameru.net) 

 
4. เอกสารที่เก่ียวข้องเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
 27 กุมภาพันธ์ 2518 ประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนท่ี 48 หน้า 1 มีผลบังคับใช้ในวันต่อมา 
 16 กรกฎาคม 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์จัดสรรท่ีดินบริเวณ
คลองหก ฝั่งตะวันตก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขท่ี 706 เน้ือท่ี 610-3-41 ไร่ และ
แปลงเลขที่ ปท. 268 คลองรังสิต ฝั่งเหนือ อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 เนื้อที่ 
109-3-04 ไร่ รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 720-2-45 ไร่ เพ่ือก่อสร้างศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา 

พ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตต่างๆ ตามความพร้อม
ของแต่ละวิทยาเขต และเปิดสอนทุกวิทยาเขตในท่ีสุด 

7 มิถุนายน 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์
วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา 

15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานช่ือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  และพระราชทานพระบรม   
ราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจําพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ
ของสถาบันฯ ด้วย 
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8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 วันที่ 18 
มกราคม 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง คือ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TCHENOLOGY KRUNGTHEP 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRVIJAYA 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล พ.ศ.2548 เหตุผลโดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บัญญัติ
ให้สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐดําเนิน
กิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มี
เสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังน้ัน สมควรจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่ มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการ
วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีฐานะเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 พ้ืนที่ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
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3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่เพาะช่าง 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 
 

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานช่ือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจําพระองค์
และ พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  หมายถึง มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่ง
พระราชา 

 
ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย 

  
 ดอกบัวสวรรค์ ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย สื่อความหมายถึง ความสดช่ืนเบิกบานที่
ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ 
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สีประจํามหาวิทยาลัย 
 สีแดง สีประจํามหาวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจ สู่สังคมการประกอบการ เพ่ือก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยช้ันนํา
ของประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ และมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณธรรม 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ สู่การผลิต และการบริการที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ประเทศ 
 3. ให้บริการงานวิชาการ และการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระ และ
พัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน 
 4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
 R-Rationality  ความเป็นผู้มีเหตุผล 
 M-Modesty  ความอ่อนน้อมถ่อมตนบนศักด์ิศรี 
 U-Unity  ความเป็นหน่ึงเดียว 
 T-Trustworthy  ความไว้วางใจเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
 R-Responsibility  ความสํานึกรับผิดชอบ 
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การจัดการศึกษา 
คณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

 
พื้นท่ีศาลายาประกอบด้วยคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี ้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม (Faculty of Engineering and Faculty of 
Architecture) 
- วิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรรมโทรคมนาคม 
- วิศวกรรมแมคคาทอนิกส ์
- วิศวกรรมการวัดคุม 
- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design) 
- เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
- สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 
- สถาปัตยกรรมภายใน 
- การจัดการงานก่อสร้าง 
- เทคโนโลยีนเิทศศิลป ์
- การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- การจัดการทรัพยากรอาคาร 
 
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) 
- การบัญชี 
- การตลาด 
- การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม 
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – มัลติมีเดีย 
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร ์
- การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
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พื้นทีบ่พิตรพมิุข จักรวรรด ิ ประกอบด้วยคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี ้

คณะศลิปะศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
- ภาษาญ่ีปุ่น 
- ภาษาจีน 
 
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) 
- การบัญชี 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- การตลาด 
- การจัดการ – การจัดการทั่วไป 
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร ์
- การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม 
 

พื้นท่ีเพาะช่าง ประกอบด้วยคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี ้
วิทยาลัยเพาะช่าง 
- จิตรกรรม 
- ออกแบบผลติภัณฑ ์
- ศิลปหัตถกรรม 
- หัตถศิลป์ 
- เครื่องปั้นดินเผา 
- ศิลปะการถ่ายภาพ 
- ประติมากรรมไทย 
- จิตรกรรมไทย 
- ออกแบบภายใน 
- ออกแบบนิเทศศิลป์ 
- ศิลปะภาพพิมพ์ 
- เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี 
- ประติมากรรม 
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วิทยาเขตวังไกลกังวล  ประกอบด้วยคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี ้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม (Faculty of Engineering and Faculty of 
Architecture) 
- วิศวกรรมโยธา 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Faculty of Industrial and Technology) 
- เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
- เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
- เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (Faculty of Hospitality and Tourism Industry) 
- การโรงแรม 
- การท่องเท่ียว 
 
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) 
- บัญชีบัณฑิต 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม 
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร ์
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ดวงฤดี ปลอดภัย (2549) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ของนักเรียนใน
พ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคใต้การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) การรับรู้เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ของนักเรียนใน 8 จังหวัดภาคใต้ (2) การรับรู้เกี่ยวกับประเภทของสื่อและ
ปริมาณการรับรู้สื่อแต่ละประเภทของนักเรียนใน 8 จังหวัดภาคใต้ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
ประเภทการศึกษาประเภทของสถานศึกษา กับการรับรู้สื่อของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  และ           
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศประเภทการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา กับการรับรู้สื่อทั่วไป
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมปลายและระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 8 
จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลาปัตตานี และ
นราธิวาส โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 796 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และจัดส่ง
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แบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง การสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) และการทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา
พบว่า 

1..สื่อที่นักเรียน/นักศึกษาใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก 
ที่สุด คือ สื่อวิทยุกระจายเสียง รองลงมาเป็นสื่อประเภทป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ขณะท่ี
การรับรู้และปริมาณการรับรู้ส่ือทั่วไป ของนักเรียน/นักศึกษาให้ความสนใจมากที่สุดคือ โทรทัศน์ 
รองลงมาเป็นสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุกระจายเสียง นอกจากนี้ ปริมาณการรับรู้ส่ือท่ีนักเรียน/
นักศึกษาใช้ ในการรับรู้ข่ าวสารต่อสัปดาห์ส่ วนใหญ่ มี  จํ านวน  10 ค ร้ัง ขึ้น ไป ต่อสัปดาห์ 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่พบว่า 
เพศมีความสัมพันธ์กับสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเภทป้ายประชาสัมพันธ์และเว็บ
ไซด์มหาวิทยาลัยโดยตรง หรือผ่านเว็บไซด์อ่ืนสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ประเภทของ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
ระบบรับสมัครออนไลน์ แนะแนวการศึกษาต่อสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05 ตามลําดับ ส่วนประเภทของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ประเภทหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ช่องทางจําหน่ายใบสมัครสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการรับรู้สื่อท่ัวไป
พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สื่อประเภทนิตยสาร และโบรชัวร์ แผ่นพับ สัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเภทการศึกษา มีความสัมพันธ์กับสื่อการรับรู้ที่ใช้ประเภท
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และเว็บไซด์ สัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และประเภท
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อ ในการรับรู้ประเภทโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
สัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
 กมลสร ล้ิมสมมุติ (2549) สื่อการประชาสัมพัน ธ์ที่ มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อคณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6.ในเขตจังหวัด อุตรดิตถ์ 
แพร่ น่าน และสุโขทัย เพ่ือศึกษาการรับรู้สื่อโดยวิธีการผลิตสื่อ คือ แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดีทัศน์ สื่อ
วิทยุกระจายเสียงและชุดสาธิต โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 720 ตัวอย่างจาก 36 โรงเรียน วิเคราะห์ผลทางสถิติ ANOVA โปรแกรม 
SPSS version 11.5 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางวีดีทัศน์มากที่สุด รองลงมา
แผ่นพับ โปสเตอร์ วิทยุกระจายเสียงและชุดสาธิต ตามลําดับ และการประชาสัมพันธ์นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทราบสาขาท่ีเปิดสอนคณะเกษตรศาสตร์ คือ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาสารสนเทศการเกษตรร้อยละ 39.6, 27.8 และ 23.2 
ตามลําดับ 

กุลภรณ์ หงส์ทอง (2550) ศึกษาประสิทธิผลของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้
และจูงใจให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า ประสิทธิผลในการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และจูงใจให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 4 
ประเภท คือ สื่อบุคคล ส่ือสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุและโทรทัศน์  และสื่ออ่ืน ๆ ในภาพรวมทุกสื่อ มีระดับการ
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รับรู้และระดับการจูงใจของนักเรียนท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยประเภทสื่ออ่ืน ๆ ที่ค่าสูงสุด  คือ  อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซต์  รองลงมาคือ  การจัดนิทรรศการแนะ
แนว  ประเภท สื่อบุคคล ที่มีค่าสูงสุด คือ เพ่ือน รองลงมาคือ อาจารย์  ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์  ที่มีค่าสูงสุด
คือ  อ่ืน ๆ รองลงมาคือแผ่นพับ/โบว์ชัวร์  สื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่มีค่าสูงสุดคือ อ่ืน ๆ รองลงมาคือ  
โทรทัศน์  ลําดับสุดท้ายคือ  รายการวิทยุ สําหรับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ทั้ง 4 ด้าน  คือ  ด้าน
การติดต่อสื่อสาร  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของคณะและสถาบัน การศึกษาทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และการติดประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ อยู่เสมอ ๆ และด้านการวิจัยและแสวงหาข้อมูล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
เรื่องที่มีค่าสูงสุด คือ เรื่อง การแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้านการวางแผนและตัดสินใจ 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เร่ืองที่มีค่าสูงสุด คือ การกําหนดตัวบุคคลเพ่ือมองหมาย
งานการประชาสัมพันธ์ในแต่ละด้าน ส่วนด้านการประเมินผล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เรื่องท่ีมีค่าสูงสุด คือ เรื่อง การติดตามข่าวจากสื่อมวลชนเพ่ือรับทราบผลที่ เกิดจากการ
ประชาสัมพันธ์  สําหรับปัญหาในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน ด้านท่ีมีปัญหาสูงสุด คือ ด้านการประเมินผล เรื่อง มีเวลาไม่เพียงพอในการวัดผลและประเมินผล
โดยการสังเกต และด้านที่มีระดับความคิดเห็นตํ่าสุด คือ ด้านการวิจัยและแสวงหาข้อมูล เรื่อง ไม่ได้
รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามหรือการให้ข้อมูลในการทําวิจัยและแสวงหาข้อมูล 

อัญนา  กุสิยารังสิทธิ์ (2551) ศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า  ลักษณะประชากรของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนนานาชาติมากท่ีสุด มีภูมิลําเนาอยู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมุติฐาน 
พบว่า (1) ลักษณะประชากรของนักศึกษา สถาบันการศึกษาที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและภู มิลําเนาของนักศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษานานาชาติ  สําหรับเพศและหลักสูตรที่กําลังศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อของนักศึกษา (2) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทของนักศึกษามีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อทั้งสิ้น (3) ช่วงเวลาการนําเสนอส่ือวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  นิตยสาร 
อินเทอร์เน็ต และส่ือประชาสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติ  
ยกเว้นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา (4) ความถี่ในการ
นําเสนอสื่อประชาสัมพันธ์เกือบทุกประเภท เช่น สื่อเว็บไซต์ของสื่อมวลชน สื่อหนังสือพิมพ์  สื่อแผ่น
พับและแผ่นปลิว  เป็นต้น ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา  ยกเว้น  สื่อนิตยสาร  
จดหมายข่าว  เว็บไซต์ของวิทยาลัย  กลุ่มสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การให้บริการข้อมูลการ
รับสมัครสอบ เพ่ือน และรุ่นพ่ี (5) ประเภทของส่ือประชาสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษานานาชาติของนักศึกษา  ได้แก่  ส่ือมวลชน  สื่อสิ่งพิมพ์พิเศษ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อบุคคล  สําหรับสื่อกิจกรรมพิเศษไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา 

วีระวรรณ มณีเนียม (2550)  ศึกษาสภาพที่เป็นจริงสภาพที่ควรจะเป็นและปัญหาของการ
จัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน สภาพท่ีเป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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การจัดการประชาสัมพันธ์ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่ควรจะเป็นในการจัดการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสภาพที่ควรจะ
เป็นของการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน และความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ผลการเปรียบเทียบระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็น
ของการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ปัญหาการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามปัจจัยทางการบริหาร 
4 M’ s  โดยรวมและทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 

ส ถ าพ ร  ส ะ ร า คํ า  (2551) ศึ ก ษ าค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ท า ง 
www.ru.ac.th/rugolf ของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า  

1. อายุที่แตกต่างกัน  มีผลต่อความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทาง  www.ru.ac.th/rugolf  
แตกต่างกัน  โดย  นักศึกษาที่มีอายุ  25-35  ปี  อายุ  36-45  ปี  และอายุ  46-55  ปี  มีความ
ต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทาง  www.ru.ac.th/rugolf  มากกว่า  นักศึกษาที่มีอายุตํ่ากว่า  25 ปี  
และนักศึกษาที่มีอายุมากกว่า  55  ปีขึ้นไป 

2. ความถ่ีในการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ของนักศึกษา  สาเหตุที่ติดตามข่าว 
สารประชาสัมพันธ์ของโครงการ ฯ อินเทอร์เน็ต  และการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการสอบ ถาม
ข้อสงสัยเม่ือเกิดปัญหา  หรือข้อสงสัยในการเรียนการสอนหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครง การฯ  ที่
แตกต่างกัน  จะมีผลต่อความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทาง www.ru.ac.th/rugolf  โดยนักศึกษา
ที่ มีการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ประมาณ  1 เดือน/ครั้ง มีความต้องการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทาง www.ru.ac.th/rugolf มากกว่านักศึกษาที่มีการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ ประมาณ 1 สัปดาห์/ครั้ง  ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 2 สัปดาห์/คร้ัง  และไม่
ค่อยได้ติดตามในการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ  และนักศึกษาต้องการทราบข่าวสาร มี
ความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทาง www.ru.ac.th/rugolf มากกว่าสื่อประชาสัมพันธ์ของ
โครงการฯ  น่าสนใจ 

3. รูปแบบอินเทอร์เน็ต และการใช้เครื่องมือในการค้นข้อมูลข่าวสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Search engine) ภาษาต่างประเทศที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความต้องการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทาง  www.ru.ac.th/rugolf แตกต่างกันโดยนักศึกษาที่ใช้รูปแบบอินเทอร์เน็ตแหล่ง
ทรัพยากร ห้องสมุด มีความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทาง www.ru.ac.th/rugolf มากกว่า
นักศึกษาที่ใช้รูปแบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มข่าว และนักศึกษาที่ใช้ Yahoo (www.yahoo.com)  เป็น
เคร่ืองมือในการค้นข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Search.engine) ภาษาต่างประเทศ มี
ความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน www.ru.ac.th/rugolf มากกว่านักศึกษาที่ใช้ GeoCities 
(www.geocities.com) เป็นเครื่องมือในการค้นข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Search 
engine) ภาษาต่างประเทศ 
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4. ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านความรู้ความสามารถ ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ด้าน
ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาพบว่า 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พิเชฐ ทองนาวา (2553) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบภาพพาโนรามา
เสมือนจริง เรื่อง พระราชวังสนามจันทร์ สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่  3   ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบภาพพาโนรามาเสมือนจริง เร่ือง พระราชวัง
สนามจันทร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.22 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่มีต่อ
บทเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
บทเรียน อยู่ในระดับที่มากที่สุด 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 
คุณภาพของระบบนําชมภาพเสมือนจริงบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการผลิตระบบนําชม 
ภาพเสมือนจริง 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
- ตรวจสอบคุณภาพ 

 
คุณภาพของระบบนําชมภาพเสมือนจริง

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในระดับดี 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ผู้ศึกษาได้กําหนดกลุ่มประชากรที่ทําการประเมินคุณภาพของระบบนําชม
ภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ คือผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตระบบนําชมเสมือนจริง และกลุ่ม
ประชากรที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนของท้ัง 4 พ้ืนที่ 

กลุ่มตัวอย่าง  ผู้เช่ียวชาญจํานวน 6 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา 3 คน 
และ.ผู้เช่ียวชาญทางด้านส่ือ 3 คน 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีแบ่งได้ 2 ส่วน ประกอบไปด้วย 
 2.1 ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2.2 แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อ และแบบประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา ระบบนําชม
ภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 แบบประเมินคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามระดับความคิดเห็น ที่มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และคําถามปลายเปิด (Open ended) ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านข้อกําหนดในการออกแบบระบบนําชมเสมือนจริง และข้อกําหนดในการ
นําไปใช้ประโยชน์ 

โดยกําหนดระดับคุณภาพจากคําถามแบบตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้มาตราวัดของ 
ไลเคิร์ท (Likert scale) (วรรณรี ปานศิริ, 2553) ดังน้ี 
   คะแนน  5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   คะแนน  4  หมายถึง  มาก 
   คะแนน  3  หมายถึง  ปานกลาง 
   คะแนน  2  หมายถึง  น้อย 
   คะแนน  1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
 โดยเกณฑ์การยอมรับคุณภาพของระบบนําชมเสมือนจริง ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียของ
คําถามแต่ละข้อ  ข้อใดท่ีได้ค่าเฉลี่ย “ดี ถึง ดีมาก” จึงจะยอมรับ นอกจากน้ันค่าเฉลี่ยรวมต้องไม่ตํ่า
กว่าเกณฑ์ “ดี” ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดค่าเฉลี่ยดังน้ี  
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   ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับดีที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับดี 
   ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบนําชมเสมือนจริง ผู้วิจัยได้ดําเนินการควบคุมด้วยตนเองและ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดําเนินการดังน้ี 
 3.1 ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม คือระบบ
นําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และแบบประเมินคุณภาพสื่อและเน้ือหาสําหรับผู้เช่ียวชาญ 
 3.2 นําระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ 3 คน และด้านเน้ือหา 3 คนเพ่ือประเมินหา
คุณภาพของการผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 3.3 รวบรวมแบบประเมินที่ได้จากผู้เช่ียวชาญท้ังหมด แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือ
หาคุณภาพของระบบนําชมภาพเสมือนจริง 
 3.4 ปรับปรุงแก้ไขระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ได้คุณภาพที่อยู่ในระดับดี 
 3.5 ได้ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล รั ต น โ ก สิ น ท ร์  ที่ มี คุ ณ ภ า พ ใ น ร ะ ดั บ ดี 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 กําหนดขอบเขตของพ้ืนที่ และจุดที่จะพัฒนาระบบนําชมเสมือนจริงจากแผนผัง 

4.2  ร่าง วาด หรือสแกนแผนผังให้อยู่ในรูปของไฟล์ดิจิตอล 
4.3  ถ่ายภาพพาโนรามา และต่อภาพพาโนรามา ของทุกจุดที่กําหนดบนแผนผังโดยใช้

เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามา บูรณาการกับการถ่ายภาพรายละเอียดสูง (High Dynamic Range)   
 

(1)  -2 EV (1)  0 EV (1)  +2 EV HDR

ภาพที่ 2  การถ่ายภาพแบบรายละเอียดสูง (HDR) 
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  4.4 นําภาพที่ได้จากการถ่ายภาพที่สภาพแสงแตกต่างกันมารวมเป็นภาพรายละเอียดสูง 
(HDR) ด้วยการโปรแกรมที่ทําหน้าที่แปลงภาพ ผู้วิจัยช้ินน้ีใช้โปแกรมที่ใช้ในการแปลงภาพ คือ 
Photomatix Pro 

ภาพที่ 3  การรวมภาพแบบรายละเอียดสูง (HDR) ด้วยโปรแกรม Photomatix Pro 

  4.5 จากน้ันเป็นกระบวนการต่อภาพ โดยการนําภาพที่แปลงเป็นภาพถ่ายรายละเอียดสูงมา
ทําการต่อเป็นภาพพาโนรามา ซ่ึงผู้วิจัยใช้โปรแกรม PTGuiPro ดังภาพ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4  การต่อภาพพาโนรามา ด้วยโปรแกรม PTGuiPro 
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ภาพท่ี 5  ภาพพาโนรามาแบบรายละเอียดสูง (HDR) 
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  4.6 สร้างการเชื่อมโยงระหว่างภาพพาโนรามาแต่ละจุด ด้วยซอฟแวร์สําหรับการพัฒนาระบบ
นําชมเสมือนจริง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 6  การเชื่อมต่อภาพเป็นระบบนําชมเสมือนจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงผ่านระบบนําชมเสมือนจริง 
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5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 หาค่าเฉลีย่ Arithmetic Mean (วรรณรี ปานศิริ, 2553)

     
  สูตร 
   
 
  เม่ือ   X แทน  ค่าเฉล่ีย 

   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม 
   แทน  จํานวนคะแนนหรือจํานวนข้อมูลท้ังหมด 
 

5.2 หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
     
      สูตร             S.D.  
   

 
เม่ือกําหนดให้    S.D.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
แทน   ข้อมูลแต่ละตัว 
แทน   ค่าเฉลี่ย 
แทน     จํานวนข้อมูล 
แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∑x      

 X = N 
∑x 

∑x 
N 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ือง “ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการลดลองใช้ ระบบนําชม
ภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จากผู้เช่ียวชาญ โดยการวิเคราะห์หาคุณภาพของระบบนําชมเสมือนจริง ได้ดังต่อไปน้ี 

1.  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.  ข้ันตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์หาคุณภาพของระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 6 คน 
ประเมินคุณภาพของระบบนําชมภาพเสมือนจริง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล มาทําการวิเคราะห์เพ่ือหา
คุณภาพของระบบนําชมเสมือนจริง ซ่ึงผลท่ีได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ี 
 1. ด้านการผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตระบบนําชมเสมือน
จริง จํานวน 3 คน 
 2. ด้านเนื้อหาท่ีนํามาใช้ประกอบในตัวสื่อ  โดยผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ จํานวน 3 คน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากประเมินคณุภาพระบบนําชมภาพเสมือนจริง โดยผู้เช่ียวชาญด้าน

เน้ือหาจํานวน 3 คน และผู้เช่ียวชาญด้านสื่อจํานวน 3 คน แสดงในตาราง ดังน้ี  
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินระบบนําชมเสมือนจริง โดยผู้เช่ียวชาญส่ือ 
จํานวน 3 คน ดังน้ี 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ1 2 3 
1. รูปแบบและสีของตัวอักษรมีความ
เหมาะสม 4 4 4 4.00 0.000 ดี 

2. การจัดองคป์ระกอบศิลป์
(Composition)มีความเหมาะสม 4 4 4 4.00 0.000 ดี 

3. เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม 5 4 4 4.33 0.577 ดี 
4. ภาพสื่อความหมายได้ชัดเจนและน่าสนใจ 5 5 4 4.67 0.577 ดีมาก 
5. จุดในการชมภาพพาโนรามามีความ
เหมาะสม 4 3 4 3.67 0.577 ดี 

6. ความคมชัดของภาพของระบบนําชม
เสมือนจริง 4 4 4 4.00 0.000 ดี 

7. ความกลมกลืนของรอยต่อแต่ละภาพของ
ภาพพาโนรามาในระบบนําชมเสมือนจริง 5 4 5 4.67 0.577 ดีมาก 

8. การควบคุมภาพของระบบนําชมเสมือน
จริงมีความง่าย สะดวก 4 4 5 4.33 0.577 ดี 

9. จํานวนภาพพาโนรามาในระบบนําชม
เสมือนจริงมีความเหมาะสมกับสถานที่จรงิ 3 3 3 3.00 0.000 ปาน

กลาง 
10. ระบบนําชมเสมือนจริงมีประโยชน์ใน
การประชาสัมพันธ์ 5 4 5 4.67 0.577 ดีมาก 

รวม 4.13 0.346 ดี 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบประเมินระบบนําชมเสมือนจริง โดยผู้เช่ียวชาญเน้ือหา 
จํานวน 3 คน   ดังน้ี 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ1 2 3 
1. เน้ือหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4 4 4 4.00 0.000 ดี 
2. ความถูกต้องของเนื้อหาและสัญลักษณ์ 5 4 4 4.33 0.577 ดี 
3. เน้ือหามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4 4 4 4.00 0.000 ดี 
4. ความเหมาะสมของเน้ือหาแต่ละหัวข้อ 3 4 3 3.33 0.577 ปาน

กลาง 
5. ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช ้ 4 4 4 4.00 0.000 ดี 
6. ความชัดเจนของเนื้อหาในตัวสื่อ 3 4 4 3.67 0.577 ดี 
7. เน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 4 4 4 4.00 0.000 ดี 
8. เน้ือหาในตัวสื่อมีความน่าสนใจ 3 4 4 3.67 0.577 ดี 
9. เน้ือหาของสื่อที่ใช้มีความเข้าใจง่าย 4 5 4 4.33 0.577 ดี 
10. เน้ือหามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการประชาสัมพันธ์ 4 4 4 4.00 0.000 ดี 

รวม 3.93 0.288 ดี 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยผู้เช่ียวชาญด้าน
ส่ือจํานวน 3 คน และด้านเน้ือหาจํานวน 3 คน มีผลดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .  ระดับคุณภาพ 

1. ด้านเนื้อหา 3.93 0.29 ดี 
2. ด้านส่ือ 4.13 0.35 ดี 

รวม 4.03 0.34 ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

บทท่ี  5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง “ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” เป็นการสร้างและหาคุณภาพระบบนําชมเสมือนจริง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มีคุณภาพระดับดี ซ่ึงสามารถนําไปใช้เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับหน่วยงานภายนอก  ระบบนําชม
เสมือนจริงที่สร้างขึ้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 6 คน ในระดับคุณภาพไม่ตํ่า
กว่า 3.50 (ระดับคุณภาพดี) ซ่ึงนํามาสรุปผล อภิปรายผล ได้ดังต่อไปนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพด้านเน้ือหาของระบบนําชมภาพเสมือน
จริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     
โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3 คน จะพบได้ว่า คุณภาพด้านเน้ือหาของระบบนําชมภาพเสมือน
จริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า คุณภาพอยู่ในระดับดี คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ได้แก่.ความถูกต้องของเนื้อหา  
สัญลักษณ์และเน้ือหาของสื่อท่ีใช้มีความเข้าใจง่าย รองลงมา.มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ได้แก่ เนื้อหามี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เน้ือหามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ความถูกต้องและ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ เน้ือหามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ เน้ือหาเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ได้แก่ ความชัดเจนของเน้ือหาในตัวสื่อและ
คุณภาพระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33.ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหาแต่ละหัวข้อ 
 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพด้านสื่อของระบบนําชมภาพเสมือนจริง
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย
ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อจํานวน 3 คน จะพบได้ว่า คุณภาพของของระบบนําชมภาพเสมือนจริงบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 เม่ือพิจารณาเป็นราย
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ข้อพบว่า คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ได้แก่ ภาพสื่อความหมายได้ชัดเจนและ
น่าสนใจ  ความกลมกลืนของรอยต่อแต่ละภาพของภาพพาโนรามาในระบบนําชมเสมือนจริง  ระบบ
นําชมเสมือนจริงมีประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  รองลงมามีคุณภาพในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 ได้แก่ เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม  การควบคุมภาพของระบบนําชมเสมือนจริงมีความ
ง่าย สะดวก และรองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ได้แก่ รูปแบบและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม  
การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition)มีความเหมาะสม  ความคมชัดของภาพของระบบนําชม
เสมือนจริง  และรองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ได้แก่ จุดในการชมภาพพาโนรามามีความเหมาะสม 
คุณภาพในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ได้แก่ จํานวนภาพพาโนรามาในระบบนําชมเสมือน
จริงมีความเหมาะสมกับสถานที่จริง 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพสื่อระบบนําชมภาพเสมือนจริงบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย
ผู้เช่ียวชาญ 
 ด้านเน้ือหาจํานวน 3 คน พบว่า คุณภาพของระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ย 3.93 และจะมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 ผลการวิเคราะห์ ด้านสื่อจํานวน 3 คน 
พบว่าคุณภาพของระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน้ีจากแบบประเมินคุณภาพสื่อในภาพรวมของ
ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.03 ซ่ึงคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ได้กําหนด 
 

2. การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง ระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากผลการวิจัยท่ีสรุปข้างต้นสามารถอภิปรายผลได้
ดังน้ี 
 จากการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา 3 คนและผู้เช่ียวชาญทางด้านสื่อ 3 
คนที่ได้ประเมินคุณภาพระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี คือ มีค่าเฉลี่ยทางด้านเนื้อหาเท่ากับ 3.93 ซ่ึงพบว่าคุณภาพอยู่ในระดับดี คือ เน้ือหามีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2546)  การ
ประชาสัมพันธ์เป็นการปฏิบัติการทุกวิถีทางอย่างมีแผนการ เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อประชาชนหรือ
กลุ่มชน เพ่ือให้กลุ่มชนน้ันมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันใน
ที่สุด ซ่ึงลักษณะของงานน้ีเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องกระทําต่อเนื่องไปโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็น
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หน้าท่ีของทุกคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรอาจจะรับผิดชอบ และหัวใจของการประชาสัมพันธ์อยู่ที่     
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มชนเป้าหมายเป็นเบ้ืองต้นและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันใน
ตอนท้าย  
 เน้ือหาในตัวสื่อมีความน่าสนใจ ความเหมาะสมของเน้ือหา เน้ือหาของสื่อมีการใช้ภาษาเข้าใจ
ง่าย เน้ือหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 อันเน่ืองมาจาก 
อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553) งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชาชนเป้าหมายอย่างมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ดังน้ัน การดําเนินงานประชาสัมพันธ์จึงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การ
กําหนดไว้ การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นท่ีองค์การจะต้องรู้จักเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
กับองค์การและกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ัน องค์การ นักประชาสัมพันธ์ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของสื่อ
ประชาสัมพันธ์   
 เน้ือหามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ความถูกต้องของเน้ือหาในตัวสื่อ ความถูกต้องและ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ เน้ือหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ สุพิน ปัญญามาก
(2539, หน้า 438-463) สื่อสิ่ งพิมพ์เป็นหนึ่ งในสื่อเฉพาะกิจที่องค์การมักนิยมนํามาใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์จัดเป็นสื่อที่ควบคุมได้ เน่ืองจากองค์การเป็นผู้ผลิตและจัดทําขึ้นเอง เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสารความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์มีหลายประเภท สื่อเฉพาะกิจ
เป็นสื่อที่องค์การเลือกมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจง นับว่าเป็นสื่อท่ีเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และมีความสําคัญต่อองค์การ 
 ด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซ่ึงพบว่า ระบบนําชมเสมือนจริงมีประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์  ภาพสื่อความหมายได้ชัดเจนและน่าสนใจ ความกลมกลืนของรอยต่อแต่ละภาพของ
ภาพพาโนรามาในระบบนําชมเสมือนจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 สอดคล้องกับ สุชามาส พวงไม้ 
(2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์และความพึ งพอใจกับการเปิดรับสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กล่าวว่าข้อมูลการเปิดรับส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และรู้จักมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียครั้งแรกจากส่ือประชาสัมพันธ์ 
ประเภทอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อีกทั้ งมีการติดตามข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจากสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด
และฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ (2553) ความสมดุล (Balance) หมายถึงความเท่ากันในนํ้าหนักของสิ่งต่าง ๆ 
ระหว่าง 2 ส่วน ความหมายนี้ใช้กับความสมดุลของวัตถุจริงท่ีสามารถช่ังน้ําหนักด้วยเคร่ืองช่ังได้
เรียกว่า ความสมดุลของน้ําหนักจริงเชิงกายภาพ แต่ความสมดุลในทางศิลปะหมายถึง ความเท่ากัน
ตามความรู้สึก โดยการแบ่งภาพหรือผลงานออกเป็น 2 ส่วนโดยใช้เส้นแบ่งกึ่งกลางของผลงาน 
เรียกว่า เส้นแกน แล้วเปรียบเทียบน้ําหนักขององค์ประกอบพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่อยู่ 2 ด้านของเส้นแกนว่า
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สมดุลหรือไม่ เป็นความสมดุลตามความรู้สึกทางการเห็นต่อมา ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์ (2550,หน้า 45) 
ความสมดุลหมายถึงความเท่ากันจากการแบ่งถ่วงน้ําหนักซ้ายขวาในความรู้สึก โดยเสมือนมีแกน
สมมุติแบ่งกึ่งกลางของภาพ ทั้งในแนวต้ังและแนวนอน หรือจากแกนกลาง ทั้งในความสมดุลแบบสอง
ข้างเท่ากันและความสมดุลแบบสองข้างเหมือนเท่ากันแล้ว ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม (2537,หน้า 70-79)  
การที่มนุษย์สามารถมองเห็นสีต่าง ๆ ได้  เกิดจาการรับรู้แสงซ่ึงเป็นพลังงานรูปหน่ึงแผ่รังสีในรูป
สเปคตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Spectrum) โดยตาของมนุษย์สามารถมองเห็นแสง
ในช่วงคลื่นที่อยู่ระหว่าง 390 – 700 นาโนเมตร แสงอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นแสงท่ีมีคลื่นสั้น      
(ตํ่ากว่า 390 นาโนเมตร)  มนุษย์จึงไม่สามารถมองเห็นได้ และแสงอินฟราเรดเป็นแสงท่ีมีคลื่นยาว 
(สูงกว่า700.นาโนเมตร) มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้เช่นกัน การที่เราสามารถมองเห็นเป็นสีต่างๆ ได้
เนื่องจากวัตถุดูดกลืนช่วงแสงสีหนึ่งไว้และสะท้อนสีตรงข้ามให้ตามนุษย์มองเห็น ตัวอย่างเช่นพืชมี
วัตถุสีเขียวท่ีเรียกว่าคลอโรฟิลด์สามารถดูดกลืนช่วงแสงสีแดงได้ดีที่สุด และสะท้อนแสงสีเขียวของ
สเปคตรัมออกมา (Purves and Orians 1983 : 187) และการที่มนุษย์สามารถมองเห็นใบไม้เป็นสี
เขียวได้จําเป็นต้องมีแสงสว่างถ้าปราศจากแสงสว่างก็จะเห็นแต่สีดําเท่าน้ันในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับสี
ของมนุษย์พบว่า  มีแนวทางในการใช้สี 
 รูปแบบและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม และการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition) 
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 สอดคล้องกับ ฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ (2553) ได้กล่าวว่า ในการ
จัดภาพ ควรเน้นที่เรียบง่ายไม่รกรุงรัง พบว่าความแตกต่างของงานออกแบบในสมัยโบราณกับงาน
ออกแบบในสมัยใหม่ ได้แก่ การใช้ความเรียบง่ายในการออกแบบโดยในสมัยก่อนมนุษย์มีระยะเวลาใน
การพิจารณางานออกแบบมาก กว่ามนุษย์ในปัจจุบัน ทําให้ผู้ออกแบบสมัยใหม่จําเป็น ต้องตัดทอน
รายละเอียดของงานออกแบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการรับรู้ของผู้ดูและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม ต่อมา ศิริพงศ์ พยอมแย้ม (2537) ที่ได้กล่าวว่า การออกแบบเป็นการนําองค์ประกอบมูลฐาน
มาจัดหรือรวบรวมเข้าด้วยกันอย่างมีระบบในงานออกแบบ จะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมรู้จัก
องค์ประกอบมูลฐาน ได้แก่ เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง ลักษณะพ้ืนผิวเป็นอย่างดี แต่จะมีบางคน
เท่านั้นที่จัดองค์ประกอบเหล่าน้ันให้เกิดคุณค่าทางความงาม และบางคนสามารถจัดองค์ประกอบให้
เกิดความงดงามลงตัวได้ ผู้ออกแบบจึงจําเป็นต้องศึกษาถึงหลักการในการนําองค์ประกอบมูลฐานมา
รวมอยู่ด้วยกันอย่างมีระบบประดุจการท่ีกวีนําคําต่าง ๆ อันเสมือนเป็นองค์ประกอบมูลฐานมาร้อย
กรองโดยมีฉันทลักษณ์เป็นเครื่องกําหนดซ่ึงเปรียบได้กับหลักการในการออกแบบนั่นเอง 
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3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ด้วยลักษณะเด่นของระบบนําชมเสมือนจริงคือการนําเสนอสถานท่ีจริง เสมือนผู้รับสาร
ได้อยู่ในสถานที่จริง ดังนั้นสถานท่ีจึงจําเป็นต้องมีความสวยงาม ต้องมีการจัด ตกแต่ง เพราะภาพที่
ถ่ายในระบบนําชมเสมือนจริงคือภาพเหตุการณ์จริงในขณะนั้น 
 3.2 อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง เลนส์ และขาต้ังกล้อง มีผลต่อการถ่ายภาพ
และการต่อภาพเป็นภาพพาโนรามา การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะทําให้งานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
และสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

บรรณานุกรม 
หนังสือ 
เกศินี จุฑาวิจิตร. 2548. การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครปฐม : เพชรเกษม 
 การพิมพ์ 
ชะลูด นิ่มเสมอ..2553..องค์ประกอบของศิลปะ Composition.of.Art,   
 สํานักพิมพ์อมรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
ฉัตร์ชัย อรรถปักษ์. 2553. องค์ประกอบศิลปะ, บริษัทวิทยพัฒน์ จํากัด 
ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล. 2549. การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์, นิเทศาสตร์พัฒนาการ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ธารทิพย์  เสรินทวัฒน์. 2550. ทัศนศิลป์ การออกแบบพาณิชยศิลป์, หลักไทยช่างพิมพ์, กรุงเทพฯ 
พิชญุตย์  พุ่มแดง. 2550. การพัฒนาเว็บไซต์มัลติมีเดียเพื่อแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจใน 

ประเทศไทย. พานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พรทิพย์ พิมลสินธ์ุ. 2545. การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: ประกายพรึก 
ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตตยสถาน, กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์ 
ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ. 2552. เอกสารประกอบการสอน ระบบนําชมเสมือนจริง. หน่วย 
วิจิตร อาวะกุล. 2534. การประชาสัมพันธ์ตามหลักและวิธีปฎิบัติ, กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพ์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิมลพรรณ อาภาเวท..2553..หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์,.สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
วิษณุ สุวรรณเพ่ิม, 2549, การวิจัยเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักพิมพ์  
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สุพิน ปัญญามาก ..2529..การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพความคิดจากประสบการณ์  
 วารสารศาสตร์ 
สุไร พงษ์ทองเจริญ. 2551. การประชาสัมพันธ์, สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เสรี วงษ์มณฑา. 2553. ส่ือประชาสัมพันธ,์ สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 2555. คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, นครปฐม 
Cutlip M. Scott, Center H, Alle&Broom M, Glen, 1994, Effective Public Retations, 
thedEnglwoodCliffs,N.T: Prentiee Hall 
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วิทยานิพนธ ์
กมลสร ลิ้มสมมุติ. 2549. ส่ือการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่.6. ในเขตจังหวัด อุตรดิตถ์ 
 แพร่ น่าน และสุโขทัย. รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
กุลภรณ์ หงส์ทอง. 2550. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้   
 และการจูงใจให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล, หลักสูตรปริญญา 
 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตย์ สาขาวิชาพัฒนาศึกษา คณะวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษามหาบัณฑิตย์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์. 2546. รายงานการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการภายใน 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่ีมีต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือ 
 ประชาสัมพันธ์ , ทุนสนับสนุนนัก วิ จัยรุ่น ให ม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า 
 พระนครเหนือ 
จีระ พระสุพรรณ. 2547. การดําเนินการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็น 
 ของชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 2, ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขา 
 การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี  
ดวงฤดี ปลอดภัย. 2549. การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ของนักเรียนในพ้ืนที่ 
 จังหวัดภาคใต้ 
นุชรี  คีรีเสถียร. 2548. การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
 ในมหาวิทยาลัยคริสเตียน, หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปาลิดา เดชพิมล. 2544. การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎรตามท่ีมี 
   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัด 
   ร้อยเอ็ด,หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปราณี เนรมิต และคณะ. 2551. การศึกษาอิทธิพลของส่ือประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการทําบัญชีครัว  
     เรือนเกษตรกรในเขตอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฎนครสวรรค์  
พิเชฐ ทองนาวา. 2553. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบภาพพาโนรามาเสมือนจริง    

 เรื่องพระราชวังสนามจันทร์ สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 3. ปริญญาศึกษาศาสตร   
 มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สุชามาส พวงไม้. 2552. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ความพึงพอใจกับการเปิดรับ 
 ส่ือประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, หลักสูตรปริญญา 
            หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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อัญนา กุลสิยารังสิทธ์ิ. 2551. ส่ือประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันการ 
 ศึกษานานาชาติ, หลักสูตรปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตย์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
              มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อารยะ ศรีกัลยาณบุต. 2550. การออกแบบส่ิงพิมพ์, ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลจากเว็บไซด์ 
ความหมายของส่ือประชาสัมพันธ์ ,2555,http://www.info.mbu.ac.th.[Online],.Available:URL 
 (22/12/2556), ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ประเภทของการประชาสั มพั นธ์ ป ร ะ เภ ท ต่ า ง ๆ ,2555,http://www.lib.tsu.ac.th[Online], 
Available:URL 
 (22/12/2556), สุภาพร แก้วเจริญ 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินคุณภาพ 
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แบบประเมินคุณภาพส่ือระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต        
เพื่อประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ด้านสือ่) 

 
คําช้ีแจง : ท่านเห็นว่าสื่อท่ีท่านกําลังประเมินอยู่น้ีมีคุณภาพอยู่ในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย  
               ลงในช่องประเมินผลตามความคิดเห็นของท่าน 
      

5 = มากท่ีสุด      4 = มาก    3 = ปานกลาง           2 =น้อย          1 = น้อยท่ีสุด 
 

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบนําชมเสมือนจริง จากผู้เช่ียวชาญด้านส่ือ 

รายการ 
ระดับคะแนน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.รูปแบบและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม      

2. การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
(Composition)มีความเหมาะสม 

     

3. เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม      

4. ภาพสื่อความหมายได้ชัดเจนและน่าสนใจ      

5. จุดในการชมภาพพาโนรามามีความ
เหมาะสม 

     

6. ความคมชัดของภาพของระบบนําชม
เสมือนจริง 

 

     

7. ความกลมกลืนของรอยต่อแต่ละภาพของ
ภาพพาโนรามาในระบบนําชมเสมือนจริง 

     

8. การควบคุมภาพของระบบนําชมเสมือน
จริงมีความง่าย สะดวก 

     

9. จํานวนภาพพาโนรามาในระบบนําชม      
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รายการ 
ระดับคะแนน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

เสมือนจริงมีความเหมาะสมกับสถานท่ีจรงิ 

10. ระบบนําชมเสมือนจริงมีประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
ลงช่ือ……………………………………… 

(………………………………….....) 
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แบบประเมินคุณภาพส่ือระบบนําชมภาพเสมือนจริงบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต        
เพื่อประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ด้านเน้ือหา) 

 
คําช้ีแจง : ท่านเห็นว่าสื่อท่ีท่านกําลังประเมินอยู่น้ีมีคุณภาพอยู่ในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย  
               ลงในช่องประเมินผลตามความคิดเห็นของท่าน 
      

5 = มากท่ีสุด      4 = มาก    3 = ปานกลาง           2 =น้อย          1 = น้อยท่ีสุด 
 

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบนําชมเสมือนจริง จากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 

รายการ 
ระดับคะแนน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

     

2. ความถูกต้องของเน้ือหาและสัญลักษณ์      

3. เนื้อหามีความเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 

     

4. ความเหมาะสมของเน้ือหาแต่ละหัวข้อ      

5. ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาท่ี
ใช้ 

     

6. ความชัดเจนของเน้ือหาในตัวสื่อ      

7. ตําแหน่งของเนื้อหาในตัวสื่อ      

8. เนื้อหาในตัวสื่อมีความน่าสนใจ      

9. เนื้อหาของสื่อท่ีใช้มีความเข้าใจง่าย      

10. เน้ือหามีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการประชาสมัพันธ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
ลงช่ือ……………………………………… 

(………………………………….....) 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างระบบนําชมภาพเสมือนจรงิ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ช่ือ - นามสกุล  นายวีรวัฒน์  เพ็งช่วย 
 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)   
 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77110  โทรศัพท์ที่ทํางาน  032 618 500 โทรศัพท์มือถือ 085 897 5590  โทรสาร 032 618 570
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : weerawat159@gmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม .) สาขาวิชา
ส่ือสารมวลชน , “2554” 

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา , 
“2550” 

 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

นิเทศศาสตร์ (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) 
 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
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