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บทคดัย่อภาษาไทย  

60902201 : สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
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พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4  วดัราชาธิวาสวหิาร 

นาย เผด็จ สวิพนัธ์ุ: การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและ
เทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์  ร. 4 วดัราชาธิวาสวิ
หาร   อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย ์ดร. ปานใจ ธารทศันวงศ ์

  
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วย

เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4วดัราชาธิวาสวิหาร  2) ประเมินความพึงพอใจในระบบท่ีพฒันาข้ึน โดยวิธีวิจยัดงัน้ี  1) 
แบบประเมินความตอ้งการ 2) พฒันาระบบโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการพฒันาระบบงาน  SDLC 
หรือ (System development Life Cycle : SDLC) พฒันา 2 ระบบดงัน้ี (1 ) ระบบคิวอาร์โคด้ (Quick 
Response: QR Code) ในการคน้หาขอ้มูลวตัถุโบราณช้ินนั้นๆ และ (2) ระบบเออาร์ (Augmented 
Reality: AR) พิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวิหาร และ 3) แบบประเมินความพึง
พอใจ ผลการวิจยัพบว่า  ความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.52  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 สรุปวา่ ระบบน้ี สามารถนาํเทคโนโลยีไปใช้ใน
พิพิธภณัฑ ์หรือหน่วยงานอ่ืนได ้ช่วยลดเอกสารในอนาคต ช่วยลดกาํลงัคนและเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการ
ตอบคาํถามนกัท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย 

 
 

 

  



  จ 

บทคดัย่อภาษาองัก ฤษ  

60902201 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : The Development of Digital Museum, Augmented Reality, QR Code Technology 

MR. PADET SAWIPAN : THE DEVELOPMENT OF DIGITAL MUSEUM USING 
AUGMENTED REALITY AND QR CODE TECHNOLOGY: A CASE STUDY OF 
MAHARAJANUSORN RAMA 4 MUSEUM AT WAT RAJATHIWASVIHASA THESIS 
ADVISOR :  PANJAI TANTATSANAWONG 

This research has the following objectives: 1) to study and develop a digital museum 
system using Augmented Reality (AR) and Quick Response Technology (QR Code), a case study 
of Maharajanusorn Rama 4 museum at Wat Rajathiwasvihasa; 2) to rate the satisfaction of the 
developed systems. The methodologies of this research are as follows: 1) Requirement Evaluation 
document. 2) to develop the system by using SDLC (System development Life Cycle) Process 
Development to develop these 2 systems:   (1) The QR Code System in searching information 
about the ancient objects; (2) AR System of Maharajanusorn Rama 4 museum at Wat 
Rajathiwasvihasa; and  3) Assess Satisfaction document.  The overview of satisfaction level  has 
an excellent level. The average is 4.52 and The Standard Deviation is 0.70. It can summarize that 
these systems can apply the technologies to the museum or other institutions which is not only 
help reduce documents in the future but also help reduce human resources and time required to 
answer the tourists. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) เร่ิมกล่าวถึงคาํวา่ “ดิจิทลั” ตั้งแต่ปีค.ศ. 

2015 (พ.ศ. 2558) ในขณะนั้นเป็นเพียงหวัขอ้วา่ “Future of the digital Economy” แต่ในปีต่อๆ มา 
คาํว่า “ดิจิทลั (digital)” ไดป้รากฏเด่นชดัข้ึน โดยใช้ช่ือการประชุมว่า World Economic Forum 
2016 digital economy และ World Economic Forum 2017 digital economy เป็นการแสดงให้เห็นวา่ 
โลกเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัแลว้ 

ประเทศไทยในช่วงปีสองปีท่ีผ่านมาน้ี เราจะไดย้ินท่านนายกพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
กล่าวถึงคาํว่า “ไทยแลนด์ 4.0” อยู่บ่อยคร้ังและต่อมารัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร ไดจ้ดัพิมพแ์ผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึน เป็นคร้ังแรก ซ่ึงแผนน้ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 จากบทสรุปผูบ้ริหาร แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ทุกยุทธศาสตร์จะขบัเคล่ือนโดยใช้เทคโนโลยี “ดิจิทลั” ใน“ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างสังคมคุณภาพท่ีทัว่ถึงเท่าเทียมดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั ขอ้ 3. สร้างส่ือ คลงัส่ือและแหล่งเรียนรู้
ดิจิทลั เพื่อ การเรียนรู้ตลอดชีวติ [7]  

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  

มาตรา 25 กาํหนดให้ภาครัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูล และ
แหล่งการเรียนรู้อย่างอ่ืน ให้ทัว่ถึง พอเพียงและมีประสิทธิภาพ ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลขบัเคล่ือน
ประเทศไทยสู่ความมัง่คัง่ มัน่คง และย ัง่ยืน ระบุว่า  “วฒันธรรมของการเรียนรู้ชุดใหม่ โลกใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงใน 3 กระแสหลกัคือ  1) เกิด De monopolization of Knowledge 
ไม่มีการผกูขาดความรู้ 2) เกิด Democratization of Information ไม่มีการผกูขาดขอ้มูล และ 3) เกิด 
Disruption of Technology & Innovation เทคโนโลยีและนวตักรรมเกิดข้ึนใหม่ๆ จากการรวมตวั
และแตกตวัของเทคโนโลยีและนวตักรรมเดิมตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับตวัเขา้กบักระแส
ดงักล่าว วฒันธรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งประกอบไป ด้วย 3 องค์ประกอบสําคญัคือ 
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Learn, Unlearn และ Relearn “Unlearn” คือการไม่ยึดติดกบัส่ิงท่ีเรียนรู้มา ตอ้งปรับตวัให้ทนั
ตลอดเวลา “Relearn” คือ ส่ิงท่ีเรารู้มามนัเปล่ียนไปในบริบทใหม่ๆ ดงันั้น ตอ้งเรียนรู้สถานการณ์
หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ท่ีแตกต่าง ไปจากเดิม ส่วน "Learn" นั้น คือ จะเรียนรู้อย่างไรให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม” [8] 

นอกจากนั้นรัฐบาลยงัส่งเสริมการให้ประชาชนทุกกลุ่มมีช่องทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รูปแบบใหม่ โดยผ่านระบบการเรียนรู้ในระบบเปิด สําหรับมหาชนท่ีเรียกว่า MOOCs (Massive 
Open Online Courses)  ดงันั้นการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในประเทศ ทางดา้นเทคโนโลยี
ตอ้งมีการผลดัดนัให้เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นกลไกสําคญัในการพฒันา เพื่อให้ประชาชนสามารถมี
ความรู้ สามารถพฒันาและนาํประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั
ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั มีคุณค่าและย ัง่ยนื [7] 

วดัราชาธิวาสวิหาร เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึง เดิมช่ือ “วดัสมอราย” สันนิษฐานว่า สร้างสมยั
ละโว ้หรือ ประมาณปีพุทธศกัราช 1820 วดัน้ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ในขณะดาํรง
พระยศเป็น สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร เสด็จมาประทบัระหวา่งทรงผนวช
พร้อมด้วยกรมพระราชวงับรมมหาเสนานุรักษ์ นอกจากน้ียงัมีสมเด็จพระลูกยาเธอเจา้ฟ้ามงกุฎ
สมมติเทววงศ ์ทรงเคยเสด็จมาประทบัในคร้ังท่ีทรงผนวชเป็นเวลานานถึง 10 ปี เม่ือพระองคเ์สด็จ
ข้ึนทรงเสวยราชสมบติัเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) จึงโปรดเกลา้ให้
ปฏิสังขรณ์พร้อมพระราชทานนามใหม่ว่า “วดัราชาธิวาส” ซ่ึงแปลว่า “วดัอนัเป็นท่ีประทบัของ
พระราชา” และไดท้รงสถาปนาคณะสงฆธ์รรมยตุนิกายข้ึนท่ีวดัน้ีเป็นคร้ังแรก [6] 

วดัน้ีผกูพทัธสีมาเม่ือปีพุทธศกัราช 2310 ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงเม่ือปี
พุทธศกัราช 2367 วดัน้ีไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยพระบรมราชูปถมัภจ์ากพระมหากษตัริยไ์ทย  
ในราชวงศ์จกัรีมาโดยตลอด ปัจจุบนัวดัน้ี มีสถานะเป็นวดัอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 
สังกดัคณะสงฆธ์รรมยติุกนิกาย  

วดัราชาธิวาสวิหารนอกจากเป็นวดัท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงเคยประทบัในขณะผนวช ก่อนข้ึน
ครองราชยแ์ลว้ ยงัเป็นวดัท่ีอยูใ่กลก้บัวงัเทวะเวสมแ์ละวงัศุโขทยั วดัน้ีจึงเต็มไปดว้ยส่ิงของอนัมีค่า
และทรงคุณค่าทางศาสนาและทางประวัติศาสตร์เป็นอันมาก ซ่ึงส่ิงของส่วนใหญ่ได้รับ
พระราชทานมาจากพระมหากษตัริย ์หรือประทานจากพระบรมวงศานุวงศ ์ตลอดจนเจา้นายชั้นสูง
นาํมาถวาย ส่ิงของเหล่าน้ีถูกจดัเก็บไว ้ณ อาคารพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 
ในส่วนชั้นท่ี 2 แบ่งเป็น 5 หอ้ง คือ 1) หอ้งผา้ 2) องเคร่ืองเจียระไน เคร่ืองเคลือบ ป้ันชา  3) ห้องมุก 
เคร่ืองถมปัด 4) หอ้งทองเหลืองและ5) ห้องคมัภีร์ใบลาน ส่วนชั้นท่ี 3 ยงัไม่ไดรั้บการจดัระเบียบคง
เป็นเสมือนคลงัพสัดุท่ีเก็บของอนัทรงคุณค่า เท่านั้น [6] 
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อาคารพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 เร่ิมมี การจัดแสดงวตัถุและเปิดให้เข้าชมในปี
พุทธศกัราช 2550 ลกัษณะคาํอธิบายหรือประวติัวตัถุอยู่ในรูปแบบโปสเตอร์ติดบริเวณผนงั ในแต่
ละหอ้งมีคาํบรรยายในเร่ืองนั้นๆ พอสังเขป ส่ิงของทรงคุณค่าท่ีเก็บไวใ้นตูต่้าง ๆ มีคาํบรรยายเพียง
เล็กนอ้ยเช่นเดียวกนั ขอ้มูลอีกส่วนหน่ึงถูกเก็บในรูปแบบแผน่ซีดี (CD-ROM) เม่ือเวลาผา่นไปนาน 
แผ่นซีดีเส่ือมสภาพไม่สามารถนํามาเปิดดูข้อมูลได้ ทาํให้ข้อมูลวตัถุโบราณสูญหายบางส่วน 
ส่วนขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นรูปเอกสาร ในกระดาษขนาด เอ 4 มีภาพวตัถุเป็นรูป ขาว-ดาํ ขนาด 4 น้ิว X 4 
น้ิว ทางขวามือบนของกระดาษ ไม่สามารถเห็นลวดลาย สี และลายละเอียดของวตัถุได ้นอกจากน้ี
ขอ้มูลในเอกสารยงัถูกแกไ้ข ขีดฆ่า ทาํใหไ้ม่สามารถนาํขอ้มูลมาเผยแพร่ได ้ขาดความน่าสนใจ ขาด
ความมีชีวติ และองคค์วามรู้จากส่ิงของต่างๆ ในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี กาํลงัจะสูญหาย อยา่งน่าเสียดาย 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า         
กรมศิลปากรไดร้ายงานความคืบหนา้ ในการปรับปรุงพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในจงัหวดัต่าง ๆ ให้
มีบรรยากาศเอ้ืออาํนวยต่อการเขา้ชม และเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ท่ีทนัสมยัโดยผา่นระบบออนไลน์ 
นอกจากน้ีกรมศิลปากรได้ติดตั้งระบบคิวอาร์ โคด้ เพื่อนาํชมและให้ความรู้ในพิพิธภณัฑ์สถาน
แห่งชาติ 20 แห่งจากทั้งหมด 44 แห่ง และอุทยานประวติัศาสตร์ 8 แห่งใน 9 แห่ง  [9] 

จากความสําคญัของแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะเห็นได้ว่า ใน การ
ปรับปรุงพิพิธภณัฑ์ให้เกิดความน่าสนใจนั้น ทางรัฐบาลพยายามอยา่งยิ่ง ท่ีจะนาํระบบเทคโนโลยี
เขา้มาช่วย แต่การปรับปรุงพิพิธภณัฑ์ท่ีรัฐบาลกาํลงัดาํเนินการจดัวา่ ยงัอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยมาก ทาง
มหาวทิยาลยัศิลปากรไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัและคุณค่าของวตัถุในพิพิธภณัฑ ์จึงกาํหนดโครงการ 
e-museum ข้ึน เพื่อให้วิสัยทศัน์และเป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยเทคโนโลยี
ดิจิทลั บรรลุผลตามกรอบยทุธศาสตร์ในการพฒันา  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะวิจยัการพฒันาพิพิธภณัฑ์ ดิจิทลั ดว้ยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนและเทคโนโลยีบ่ ง ช้ีว ัต ถุอัตโนมัติ  กรณี ศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์  ร .  4  
วดัราชาธิวาสวิหาร   เพื่อให้ทราบถึงประวติัความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 และ
เพื่ออนุรักษ์ องค์ความรู้เหล่านั้นไว ้ให้ชนรุ่นหลงัได้มีแหล่งเรียนรู้ รู้จกัส่ิงของโบราณต่างๆ ท่ี
สะทอ้นถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและงานช่างอนัทรงคุณค่าอีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาและพฒันาระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและ

เทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4  
วดัราชาธิวาสวหิาร    

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในระบบท่ีพฒันาข้ึน 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. พิพิธภณัฑไ์ดอ้งคค์วามรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงของในพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4  

วดัราชาธิวาสวหิาร 
2. เพื่ออนุรักษรั์กษาองคค์วามรู้ดั้งเดิม และสามารถเผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับรู้ได ้
3. เพื่อใหช้นรุ่นหลงัไดรู้้จกัส่ิงของโบราณต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงศรัทธาใน   พระพุทธศาสนา 

และงานช่างอนัทรงคุณค่า 
4. เพื่อเป็นตน้แบบในการใชเ้ทคโนโลยนีาํเสนอขอ้มูลพิพิธภณัฑใ์หก้บัหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
 

1.4 ขอบเขตการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการพฒันาระบบการเรียนรู้โดยผา่นพิพิธภณัฑ ์ กรณีศึกษา

พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร โดยมีของเขตการวจิยัดงัน้ี 

    1.4.1 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
แบบสอบถามความต้องการ 
1.นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – ตอนปลายของโรงเรียนวดัราชาธิวาส จาํนวน 70 คน

ไดม้าโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
2.นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากร  ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอกปี

การศึกษา 2560 จาํนวน 29 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
3.นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – ตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎั

สวนสุนนัทา จาํนวน 36 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
     4. นกัท่องเท่ียว หรือผูท่ี้สนใจ จาํนวน 40 คนไดม้าโดยการสุ่มแบบแบบบงัเอิญ (Accidental 

sampling) 
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     5. ครูโรงเรียนวดัราชาธิวาส จาํนวน 7 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) 

    6. พระภิกษุและสามเณรวดัราชาธิวาสวหิาร จาํนวน 28 รูปโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) 

 
   แบบสอบถามความพงึพอใจผู้ใช้งานระบบ 

1. นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนวดัราชาธิวาส จาํนวน 20 คนไดม้าโดยการ
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

2. นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนวดับางยีข่นัวทิยาคม จาํนวน 52 คนไดม้าโดย
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

3. ครูโรงเรียนวดับางยีข่นัวทิยาคม จาํนวน 11 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) 

      4. พระสงฆว์ดัราชาธิวาสวหิาร จาํนวน 2 รูป ไดม้าโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) 

 1.4.2 ศึกษาความต้องการผู้ใช้งาน โดยใช้ แบบประเมินความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบการ
เรียนรู้โดยผา่นพิพิธภณัฑ์ กรณีศึกษา  พิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวิหาร  ผูมี้ส่วน
เ ก่ียวข้องระบบมีดัง น้ี   นัก เ รีย นระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลายของโรง เ รีย น 
วดัราชาธิวาส  นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดบั
ปริญญาเอก  ปีการศึกษา 2560     นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – ตอนปลายของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นักท่องเท่ียว หรือผูท่ี้สนใจพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4  
วดัราชาธิวาสวหิาร และครูโรงเรียนวดัราชาธิวาส 

 1.4.3 วเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อออกแบบและพฒันาระบบ 

 1.4.4 รวบรวมข้อมูลและวตัถุโบราณ ในพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร  
แลว้ทาํการพฒันาระบบ 

 1.4.5  ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งระบบมี
ดัง น้ี  นัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเ รียนวัดบางยี่ข ันวิทยาคม นัก เ รียนโรงเ รียน 
วดัราชาธิวาส ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ครูโรงเรียนวดับางยี่ขนัวิทยาคม และพระสงฆว์ดัราชาธิวาส 
วหิาร 
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1.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
   ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

Intel Core I5 3210M  ความเร็ว 3.2 Ghz 
RAM 8 GB  DDR3 1600 Mhz 
Hard disk  250 GB 
Mouse 
Keyboard 
ลาํโพง 
จอ ขนาด 21 น้ิว 
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ สี 
Access Point ปล่อยสัญญา Wifi 

ซอฟต์แวร์ (Software) 
ระบบปฏิบติัการ Windows 10 Pro 64 bit 
โปรแกรม XAMPP จาํลอง Server 
โปรแกรม NotePad++ 
โปรแกรม Layar  สาํหรับทาํเทคโนโลยท่ีีนาํภาพเสมือน (AR) 
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน่ 10 ข้ึนไป 
โปรแกรมฐานขอ้มูล MySQL 
โปรแกรม jraja 64 bit  

               เอกสาร (Document) 
แบบสอบถามความตอ้งการระบบ พิพิธภณัฑดิ์จิทลั  ดว้ยเทคโนโลยคีวามจริง
เสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษา 
พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   
 
แบบทดสอบระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและ
เทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษา พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 
วดัราชาธิวาสวหิาร สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ พิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวาม
จริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษา 
พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล หรือ e-museum หมายถึง การประยุกต์เทคโนโลยีในการ

จดัเก็บ บริหารจดัการและแลกเปล่ียนเผยแพร่ขอ้มูล และองคค์วามรู้ อาจเรียกวา่ พิพิธภณัฑ์เสมือน 
(Virtual Museum) พิพิธภณัฑดิ์จิทลั (Digital Museum), พิพิธภณัฑอ์อนไลน์ (Online Museum) 

นักเรียน  หมายถึง นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายของโรงเรียน 
วดัราชาธิวาส โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  และโรงเรียนวดับางยีข่นัวทิยาคม 

นักศึกษา  หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
             ครู อาจารย์    หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในโรงเรียนวดัราชาธิวาส  
             นักท่องเที่ยว  หมายถึง ผูท่ี้สนใจเขา้มาชมพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 
             เทคโนโลยตีัวบ่งช้ีอตัโนมัติ  หมายถึง Quick Response Code แปลวา่ โคด้ท่ีมีการตอบสนอง
อยา่งรวดเร็ว  สามารถเก็บขอ้มูล ไดท้ั้งตวัอกัษร ตวัเลข และ Binary  เช่น ช่ือเวบ็ไซต,์ เบอร์
โทรศพัท,์ ขอ้ความ, E-mail ฯลฯ และมีการแปลงขอ้มูล (Encode) และถอดรหสั (Decode) ดว้ยการ
ใชรู้ปแบบ 2D ดว้ยซอฟตแ์วร์การถอดรหสัจากภาพหรือวีดีโอ 

             เทคโนโลยคีวามจริงเสมือน หมายถึง Augmented Reality เป็นเทคโนโลยท่ีีนาํภาพเสมือน 
ท่ีเป็นรูปแบบ 3 มิติ จาํลองเขา้สู่โลกจริงผา่นกลอ้งและการประมวลผลท่ีจะนาํวตัถุมาทบัซอ้นเขา้
เป็นภาพเดียวกนั โดยสามารถมองผา่นกลอ้งไดโ้ดยตรง 
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1.7 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

  

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและ
เทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร    
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บทที ่2   

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้เก่ียวกบั การพฒันาพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี บ่ ง ช้ี ว ัต ถุ อัต โ น มั ติ :   ก ร ณี ศึ ก ษ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ม ห า ร า ช า นุ ส ร ณ์  ร . 4 
วดัราชาธิวาสวิหาร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงตอ้งเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งตอ้งทราบ
ถึงกระบวนการทาํงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและ 
พฒันาระบบซ่ึงไดมี้การศึกษาปัญหารวมทั้งไดรั้บฟังขอ้คิดเห็นของงานวจิยัต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

             2.1 พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2.2.1 บทบาทความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 นิยามเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.3 ลกัษณะสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.4 ผลของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                 2.3  เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือน VR  (Virtual Reality) 

                 2.4  Augmented Reality (AR) 

                 2.5   ดิจิทลั (Digital) 

   2.6  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

              2.7 งานวจิยัและบทความอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      2.7.1 งานวจิยัและบทความภายในประเทศ 

                2.7.2 งานวจิยัและบทความภายในประเทศ 
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2.1 พพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 
 กรมศิลปากรไดก้ล่าววา่ อาคารพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 ผูร่้วมสร้างอาคารถวายโดย 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์สร้างเม่ือ พ.ศ.2547 และสร้างเสร็จ พ.ศ.2550 มีวตัถุประสงค ์เพื่อจดัเก็บ
ของวตัถุโบราณให้เป็นระเบียบมากข้ึน ของวตัถุโบราณตั้งแต่ร.4 เป็นตน้ไป โดย ชั้นท่ี1 จดัเป็น
หอ้งประชุม สาํหรับวดัราชาธิวาสวหิาร ชั้นท่ี 2 เป็นพิพิธภณัฑ ์มหาราชานุสรณ์ ร.4  โดยแบ่งเป็น 5 
หอ้ง ดงัน้ี[6] 

 

รูปท่ี 2 พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร [6] 
 

1.หอ้งผา้ ห้องเคร่ืองเจียระไน หอ้งน้ีประกอบไปดว้ย เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเจียระไน  ผา้ห่ม
พระพุทธรูป ตาลปัตร และยา่มต่าง ๆ เป็นของสมยั ร.5 เป็นส่วนมาก ดงัรูปท่ี 3 [6] 

 

รูปท่ี 3 หอ้งผา้ หอ้งเคร่ืองเจียระไน [6] 
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2.เคร่ืองเคลือบ ป้ันชา หอ้งน้ีประกอบไปดว้ย เคร่ืองแกว้ลายคราม  เคร่ืองบูชาจีน ถว้ยชา
ต่างๆ โดยส่วนมากเป็นของในสมยั ร. 5 ดงัรูปท่ี 4 [6] 

 

รูปท่ี 4 เคร่ืองเคลือบ ป้ันชา [6] 
 

  3.หอ้งมุกเคร่ืองถมปัด หอ้งน้ีประกอบไปดว้ย ของชาํร่วยอดีตเจา้อาวาสทั้งหมด  เคร่ืองมุก 
เคร่ืองสมบติั เคร่ืองกระเบ้ืองลายกุหลาบ  และมีบุษบก อยูก่ลางหอ้งท่ี 3 โดยส่วนมากเป็นของใน
สมยัร.6 ดงัรูปท่ี 5 [6]  

 

รูปท่ี 5 หอ้งมุกเคร่ืองถมปัด [6] 
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4. หอ้งทองเหลือง หอ้งน้ีประกอบไปดว้ย  เคร่ืองเขิน  เคร่ืองสังเคด็ ของเจา้จอมมารดา
เป่ียม เคร่ืองทองเหลืองต่างๆ โดยส่วนมากเป็นของในสมยัร. 5 ดงัรูปท่ี 6 [6] 

 

รูปท่ี 6 หอ้งทองเหลือง [6]  
 

 5.หอ้งคมัภีร์ใบลาน หอ้งน้ีประกอบไปดว้ย พระไตรปิฎก คมัภีร์ใบลาน เอกสารเก่าต่างๆ  
ดงัรูปท่ี 7 [6]  

 

รูปท่ี 7 หอ้งคมัภีร์ใบลาน [6] 
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  พิพิธภณัฑเ์ร่ิมมีการจดัแสดงในปี พ.ศ. 2550 ลกัษณะ คาํบรรยายอยูใ่นรูปแบบโปสเตอร์ติด
บริเวณผนงั ในแต่ละหอ้งมีคาํบรรยายในเร่ืองนั้นๆ พอสังเขป ส่ิงของทรงคุณค่าท่ีเก็บไวใ้นตูต่้างๆ 
มีคาํบรรยายเพียงเล็กนอ้ย 

2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
อนุภทัร ไทรเกตุ ไดก้ล่าววา่เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศดงัน้ี [15] 

2.2.1 บทบาทความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ      
        ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาํให้มีการคิดคน้ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกมากมายต่อการการดาํรงชีวิต ดงันั้นเทคโนโลยีจึงตอบสนองความตอ้งการของมนุษยม์าก
ข้ึน เทคโนโลยทีาํใหเ้กิดการผลิตสินคา้ในอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมากและทาํให้ราคาท่ีถูกลง แต่มี
ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ เทคโนโลยีทาํให้มีการคิดต่อส่ือสารกนัไดอ้ย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
โดยจะไม่มาตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง 

      การพฒันาของเทคโนโลยทีาํใหชี้วติความเป็นอยูเ่ปล่ียนไปมาก ไม่วา่จะเป็น ธรรมชาติ  
มนุษย ์ สินคา้และอุตสาหกรรม เม่ือ 5000 ปีท่ีแลว้ กล่าวได้ว่ามนุษยต์อ้งใช้เวลานานมากในการ
พฒันาตวัหนังสือท่ีใช้แทนคาํพูด จากหลักฐานทางประวติัศาสตร์  ก็พบว่า มนุษย์สามารถจัด
หนงัสือไดเ้ม่ือประมาณ 5000 ปีท่ีแลว้อีกดว้ย 

2.2.2 นิยามเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         คาํวา่ เทคโนโลย ี หมายถึง การเอาความรู้มาประยุกต์ทางดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีมาใช้

ใหเ้กิดประโยชน์ เก่ียวกบัการศึกษา การพฒันาองคค์วามรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้เขา้ใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และ
หาทางนาํมาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ เทคโนโลยจึีงเป็นการคา้ท่ีมีความหมายอนักวา้งไกล [15] 

       คาํวา่ สารสนเทศ  หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการใชชี้วิตของมนุษย ์
โดยมนุษยไ์ดเ้รียนรู้มากมายในส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมากมาย  กฎเกณฑ์และวิชาการ โดยความรู้ในแต่
ละคนลว้นมีไม่เท่ากนั ดงันั้นจะเห็นไดช้ดัวา่ความรู้เกิดจากขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น หนงัสือ วิทยุ
โทรทศัน์ เครือข่ายสังคม (Social Network)  เป็นตน้ [15] 

เม่ือรวมคาํวา่ เทคโนโลยแีละสารเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกนั จึงหมายถึง เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการ
จดัเก็บสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่การรวบรวมการจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผล 
การพิมพ ์การสร้างรายงาน การส่ือสารขอ้มูล ฯลฯ ดงันั้นจึงมีความหมายกวา้งขวางมาก ไดแ้ก่ การ
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จดัเก็บรวบรวมขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล   การแสดงผลลพัธ์  การทาํสําเนา การส่ือสารและ
โทรคมนาคม [15] 

2.2.3 ลกัษณะส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   โดยพื้ นฐานของเทคโนโลยี มีประโยชน์อย่างมาก  ลักษณะเด่นท่ีสําคัญดัง น้ี 

[15] 

     1) เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน ยกตวัอย่างเช่น ระบบจดัเก็บเงินสด  ระบบจองตัว๋เคร่ืองบิน  การสมคัรเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นตน้ 

     2) เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย ยกตวัอย่างเช่น 
ผูใ้ช้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์โดยไดไ้ม่ตอ้งออกจากบา้น   สามารถสอบถามขอ้มูลผ่านทาง
โทรศพัทไ์ด ้ เป็นตน้ 

     3)เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงจาํเป็น สําหรับการดาํเนินการของหน่วยงานต่างๆ 
ยกตวัอยา่งเช่น ระบบการจดัเก็บขอ้มูลภาษี ระบบการจดัการเวชระเบียนในโรงพยาบาล   ระบบการ
ลงทะเบียนผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไป เป็นตน้ 

    4)เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวข้องกับคนทุกระดับ ยกตัวอย่างเช่น การพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ การใชต้ารางคาํนวณ  การใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือการ  เป็นตน้ 

2.2.4 ผลของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
          การกาํเนิดคอมพิวเตอร์มีเม่ือประมาณ 50 กวา่ปีท่ีแลว้ เป็นการพฒันายุคสารสนเทศ

ไดดี้ท่ีสุด และทาํใหค้อมพิวเตอร์ก็มีขนาดเล็กลงอีกดว้ย ฉะนั้นผลของเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้ก่
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกบัสภาพความเป็นอยูข่องสังคมเมือง   เสริมสร้างความเท่าเทียม
ในสังคมและการกระจายโอกาสสารสนเทศกบัเรียนในห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
[15] 

 

2.3  เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือน VR (Virtual Reality) 
 ธชัชยั ตระกูลเลิศยศ ไดก้ล่าววา่ ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ วีอาร์ (VR) 
เป็นเทคโนโลยีท่ีคอมพิวเตอร์จาํลองสภาพแวดล้อมเสมือนข้ึนโดยส่วนมากจะเก่ียวขอ้งกบัการ



  15 

มองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ    ผูใ้ช้สามารถโตต้อบกับ
ส่ิงแวดลอ้มเสมือนไดโ้ดยการใชอุ้ปกรณ์นาํเขา้มาตรฐานเช่น แป้นพิมพ ์หรือ เมาส์  สภาพแวดลอ้ม
จาํลองยงัสามารถทาํให้คล้ายกบัโลกจริงได้  เช่น   การจาํลองสําหรับการฝึกนักบิน หรือในทาง
ตรงกนัขา้มมนัยงัสามารถทาํให้แตกต่างจากความเป็นจริงไดอี้กดว้ย เช่น เกมต่างๆ ท่ีฝ่ายผูผ้ลิตเกม
เร่ิมทาํข้ึนในปัจจุบนั  ในทางปฏิบติัแลว้เป็นเร่ืองยากมากในการสร้างประสบการณ์ความเป็นจริง
เสมือนท่ีเหมือนจริงมาก ๆ เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางเทคนิคหรือกาํลงัการประมวลผล ความละเอียด
ของภาพ   อยา่งไรก็ตามขอ้จาํกดัดงักล่าวคาดว่าจะแกไ้ขไดใ้นอนาคตอนัใกลเ้น่ืองจากเทคโนโลยี
การส่ือสารภาพและขอ้มูล   รวมถึงกาํลงัของหน่วยประมวลผลนั้นพฒันาข้ึนอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ [10] 

2.3.1 การท างานของความเป็นจริงเสมือน 
        เม่ือเราสวมจอภาพศีรษะซ่ึงประกอบดว้ยจอมอนิเตอร์เล็กๆ จอมอนิเตอร์จะเติมเต็ม

การเห็นทั้งหมดด้วยลกัษณะภาพ 3 มิติ ซ่ึงภาพน้ีถูกสร้างข้ึนมาด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบั
จอภาพสวมศีรษะดว้ยสายเคเบิล วงจรไฟฟ้าและซอฟแวร์จะจดัการให้เกิดภาพในจอมอนิเตอร์อยา่ง
เหมาะสมท่ีสุดโดยการสร้างภาพลวงตาในขณะท่ีเรามองดูรอบๆ ตวัภาพท่ีมองเห็นภายในกระจกจะ
เล่ือนเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี นัน่คือการท่ีเราเคล่ือนท่ีไปในขณะท่ีโลกเสมือนจริงนั้นน่ิงอยูก่บัท่ี 
เราตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างศีรษะของเรากบัโลกภายนอกสําหรับความเป็นจริงเสมือนเพื่อ
ลอกเลียนการปรากฏข้ึนในเน้ือท่ีวา่งเสมือนนั้น ภาพท่ีมองเห็นผา่นทางจอภาพสวมศีรษะ เป็นภาพ
ในเวลาจริง โดยคอมพิวเตอร์กราฟิก ซ่ึงหมายถึงจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีเน้ือท่ีบันทึกและ
หน่วยความจาํขนาดใหญ่ซ่ึงมีราคาสูงมาก ในเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนคอมพิวเตอร์จะสร้าง
ภาพเหตุการณ์จาํนวน 30 คร้ังต่อวินาทีให้ปรากฏข้ึนต่อหน้าเราโดยปรับให้เหมาะสมกบัตาํแหน่ง
ศีรษะ ทาํให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพลวงตาวา่เรากาํลงัเคล่ือนไหวโดยรอบอยูภ่ายในโลกภายนอกท่ี
หยดุน่ิงในเวลานั้น [10] 

 

2.4  Augmented Reality (AR) 
                     วิลาศ สมิทธิฤทธา ไดก้ล่าววา่ Augmented Reality (AR) คือการนาํเสนอมุมมอง
ในรูปของส่วนผสมของโลกแห่งความเป็นจริงแลว้เสริมดว้ยวตัถุในโลกเสมือนจริง ทาํให้เกิด
ความรู้และประสบการณ์ส่ิงใหม่ข้ึนมา โดยถือว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีรวมระหวา่งโลกความเป็น
จริงและโลกเสมือนจริงเขา้ไวด้ว้ยกนั [14] 
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รูปท่ี 8 แนวคิด Augmented Reality (AR) [14] 

 

                 หลกัการทาํงาน มีดงัน้ี  ฮาร์ดแวร์ท่ีสาํคญัคือ โปรเซสเซอร์ (Processor)  อุปกรณ์แสดงผล
ขอ้มูล ได้แก่  หน้าจอ แว่นตา อุปกรณ์มือถือ(Smart Phone) และอุปกรณ์ท่ีนาํเขา้ข้อมูล ได้แก่
แป้นพิมพ ์ เมา้ส์ คียบ์อร์ด เป็นตน้    ส่วนซอฟแวร์เป็นหวัใจหลกัของ Augmented Reality (AR) 
ไดแ้ก่โปรแกรม AutoCAD 3D  StudioMAX   Cineman 4D เป็นตน้ และส่วน Server จะเป็นการ
เก็บฐานขอ้มูลรูปภาพเสมือน โดยจะส่งขอ้มูลรูปภาพเสมือนไปตามร้องขอท่ีไดรั้บจาก Augmented 
Reality (AR) จากในแอปพลิเคชนัต่างๆ  [14] 
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รูปท่ี 9 หลกัการทาํงานของ Augmented Reality (AR) [14] 
 

Augmented Reality (AR) มี 2 ประเภทดงัน้ี [14] 

1. Maker-Base AR โดยใช ้ QR Code มาเป็น AR รูปแบบหาไดง่้ายและไม่ซบัซอ้น 
หลกัการทาํงาน ก็คือนาํโทรศพัทท่ี์สามารถแสกน QR Code ได ้ไปทาํการแสกน QR Code 
ตามจุดต่าง ๆ ซอฟทแ์วร์จะจดจาํภาพแลว้แสดงผลทางหนา้จอ ไม่วา่จะเป็น ภาพ วีดีโอ 
แอนนิเมชนั หรืออยา่งไรก็ตาม ผลลพัธ์จะออกมาในลกัษณะเด่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้น  
QR Code  ดงัรูปท่ี 10 
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รูปท่ี 10 หลกัการทาํงาน ของ Maker-base AR  [14] 
 

2. Location-based AR มีหลกัการคือ เม่ือใชก้ลอ้งโทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone)  ท่ีมี
การติดตั้ง Location-based AR  ไว ้ แลว้ส่องไปในสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงๆ บนโลก 
 (Global Positioning System: GPS)   ซอฟแวร์ท่ีอยูใ่นโทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone)  จะ
จดจาํสถานท่ีนั้นไวว้า่เป็นสถานท่ีใดบนโลก  จากนั้นแอพพลิเคชนัจะส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานท่ีดงักล่าว ไปยงัสถานท่ีจริง ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัทิศทางและตาํแหน่งบนัทึกไดจ้าก
อุปกรณ์ตรวจจบั ดงัรูปท่ี 11 

 
 

รูปท่ี 11 หลกัการทาํงาน ของ Maker-base AR  [14] 
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2.5  ดิจิทลั (Digital) 
 WICE Logistics ไดก้ล่าววา่ ดิจิทลั คือ เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ท่ีใชส้ร้าง เก็บ และ
ประมวลขอ้มูล ไดเ้พียงสองสถานะ เช่น สถานะเปิดหรือปิด บวก (positive) และไม่บวก (non-
positive) โดยบวก (positive) แสดงดว้ย เลข 1 และไม่บวก (non-positive) แสดงดว้ย เลข 0 แบบ 
binary ดิจิทลั (digital) เป็นเลขฐาน 2 ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการทาํงานของคอมพิวเตอร์   [4] 

ส่ือดิจิทลั หมายถึง ส่ือท่ีมีการนาํเอาขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว เสียง มาจดัรูปแบบ 
โดยอาศยัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ [4] 

ส่ือสารทางออนไลน์ สร้างข้ึนโดยอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีนาํเอาขอ้ความ กราฟิก
ภาพเคล่ือนไหว  เสียง และ วิดีโอ มาเช่ือมโยงกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใชง้าน  และตรงกบั
วตัถุประสงค ์โดยใชร้หสัดิจิตอล  "0" กบั "1" ในการแสดงขอ้มูล   [4] 

2.5.1 องค์ประกอบดิจิทลั 
   WICE Logistics ไดก้ล่าววา่ ประกอบไปดว้ยพื้นฐาน 5 ชนิด ดงัน้ี [4] 

   

 
 

รูปท่ี 12 องคป์ระกอบดิจิทลั [4] 
 

1. ขอ้ความ (Text) เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีสาํคญัของมลัติมีเดีย ใชแ้สดงรายละเอียด 
หรือเน้ือหาของเร่ืองท่ีนาํเสนอ ซ่ึงปัจจุบนั มีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้ความท่ีไดจ้ากการพิมพ ์ไดจ้ากการพิมพด์ว้ย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word 
Processor) เช่น NotePad, Text Editor, Microsoft Word โดยตวัอกัษรแต่ละตวัเก็บในรหัส 
เช่น ASCII 

http://4.bp.blogspot.com/-hTLf38-LaU4/Vq15zMebhwI/AAAAAAAAADA/YxZ81VkYFn8/s1600/3513510.jpg
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1.2 ขอ้ความจากการสแกน เป็นขอ้ความในลกัษณะภาพ หรือ Image ไดจ้ากการนาํ 
เอกสารตน้ฉบบัมาทาํการสแกน ดว้ยเคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) ไดเ้ป็นภาพ (Image) 1 ภาพ  

1.3  ขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์  เป็นขอ้ความท่ีรูปของส่ือ ท่ีใชป้ระมวลผลได ้ 

1.4  ขอ้ความไฮเปอร์เท็กซ์ (HyperText) เป็นรูปแบบของขอ้ความท่ีสามารถใช้เทคนิค 
การลิงค ์หรือเช่ือมขอ้ความ ไปยงัขอ้ความ หรือจุดอ่ืนๆ ได ้

2. ภาพน่ิง (Still Image) เป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพ
ลายเส้น เป็นตน้ สามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซ่ึงมากกว่าขอ้ความหรือตวัอกัษรเพราะไม่มี
ขอ้จาํกดัทางดา้นความแตกต่างของแต่ละภาษา  

3. ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพกราฟิกท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อแสดงปรากฏการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างจินตนาการใหเ้กิดแรงจูงใจจากผูช้ม  

4. เสียง (Audio) อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัล เสียงมีอิทธิพลต่อผูใ้ช้ ช่วยสร้างความ
น่าสนใจและน่าติดตามในเร่ืองราวต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. วิดีโอ (Video) เป็นองค์ประกอบของมลัติมีเดียท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมาก สามารถ 
นาํเสนอขอ้ความหรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกบัเสียงไดส้มบูรณ์มากกว่า
องคป์ระกอบชนิดอ่ืนๆ  
 

ตัวอย่างระบบดิจิทลัทีม่ีผลกระทบต่อชีวติประจ าวนัและการท างาน  

Compact Disk (CD) 

การปฏิวติัการเก็บขอ้มูลดว้ยแผน่ซีดี เป็นดิจิทลัหรือไบนารี (0 หรือ 1) การบนัทึกหรือการ
อ่านขอ้มูล ลาํแสงเลเซอร์ การอ่านขอ้มูลจะใชเ้ลเซอร์ความยาวคล่ืนเดียวกบัท่ีเขียน ความหนาแน่น
ขอ้มูลท่ีบนัทึกข้ึนอยูก่บัขนาดของร่อง (pit) หากใชแ้สงท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นก็จะทาํให้ร่องมีขนาด
เล็กลงส่งผลให้แผ่นซีดีบรรจุข้อมูลได้มากข้ึน แผ่นซีดีโดยทั่วไปมีความจุประมาณ 700 MB 
(Megabytes) การเก็บขอ้มูลใชคุ้ณสมบติัของแสงเลเซอร์และระบบออปติก (hardware) และใชก้าร
ประมวลสัญญาณดิจิตอล โดยการบีบอดัขอ้มูลในรูปแบต่าง ๆ เช่น MP3 format ใช้สําหรับเสียง 
สามารถบีบอดัสัญญาณลงได ้10 - 14 เท่า เป็นตน้ [4] 
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การส่ือสาร (Communication) 

ระบบดิจิทลัไดป้ฏิวติัการติดต่อส่ือสาร ทั้งแบบใชส้าย (wired communication) เช่น ระบบ
โทรศพัทบ์า้นระบบอินเตอร์เน็ต เป็นการรับ-ส่งขอ้มูลดิจิตอลระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัคอมพิวเตอร์
ผา่นสายส่งและแบบไร้สาย (wireless communication) เช่น ระบบโทรศพัทไ์ร้สายหรือท่ีเราเรียกกนั
วา่มือถือ ระบบดิจิทลัช่วยให้การส่งขอ้มูล (ไบนารี) ง่าย สะดวกและผิดพลาดนอ้ยมาก รวมถึงการ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล การพฒันาระบบดิจิทลัและการประยกุตใ์ชง้านยงัคงมีต่อไปอยา่งไม่
มีขีดจาํกดั ประเทศใดสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาท่ีดี และสามารถสนับสนุนให้คนเก่งไดใ้ช้
ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีประเทศนั้นยอ่มไดเ้ปรียบ  [4] 

2.5.2 การพฒันาดิจิทลั 
 

 

รูปท่ี 13 ประเภทการพฒันาดิจิทลั [4] 
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ยุคบุกเบิกของดิจิทลั (Digital 1.0) 

ยคุแรกของระบบดิจิทลั ระบบมีขนาดใหญ่มาก เน่ืองจากใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงมีขนาดใหญ่ใน
การประมวลผล ต่อมาการผลิตไอซี (Integrated circuit) หรือIC ไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็วทาํ ให้
คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง กินกระแสไฟฟ้าน้อยลง ประมวลผลไดร้วดเร็วข้ึน และราคาถูกลง ทาํ
ใหร้ะบบดิจิทลัมีความนิยมมากข้ึน  ยคุน้ีเป็นยคุเร่ิมตน้การเปิดโลกอินเทอร์เน็ต “Internet” กิจกรรม
และการดาํเนินชีวติของผูค้นเปล่ียนจากออฟไลน์ (offline) มาเป็นออนไลน์ (online) มากข้ึน การส่ง
อีเมล์ (E-mail) และ การเกิดเวบ็ไซต ์(Website) ท่ีทาํให้เราเขา้ถึงทุกอย่างไดง่้ายข้ึนและทัว่ถึง การ
เปล่ียนแปลงคร้ังน้ีไดส่้งผลกระทบคร้ังใหญ่และเป็นวงกวา้ง ต่อกิจกรรมต่างๆ   [4] 

ยุคสังคมออนไลน์ (Digital 2.0)  

เครือข่ายสังคม Social Network  เป็นยคุท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมสร้างเครือข่ายติดต่อส่ือสารกนัใน
โลกออนไลน์   Social Media เป็นเคร่ืองมือเช่ือมต่อและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 

ระบบดิจิทลัมีขอ้ดีหลายประการ เช่น มีสัญญาณรบกวนนอ้ย มีความผิดพลาดในการแปลง
สัญญาณกลบัน้อย ความคมชดัสูง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้รวดเร็ว สามารถเก็บรักษาไดน้าน การ
รักษาความปลอดภยัขอ้มูลเน่ืองจากยากต่อการถอดรหัส การออกแบบและพฒันาระบบทาํไดง่้าย
และรวดเร็ว และท่ีสาํคญัคือ สามารถผลิตจาํนวนมากต่อคร้ังได ้โดยมีคุณภาพเหมือนกนัทุกประการ 
ทาํใหสิ้นคา้มีราคาถูก ทาํใหร้ะบบดิจิทลัไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง [4] 

ยุคข้อมูลดาต้าและ Application บน smart phone (Digital 3.0)  

ยคุแห่งขอ้มูลและบ๊ิกดาตา้ การเติบโตของโซเชียลมีเดียและ E-Commerce จากยคุ 2.0 ทาํ
ใหเ้กิดการขยายของขอ้มูลอยา่งมหาศาล มีการนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ สูงสุด ผูใ้ช้
ทุกคนสามารถเขา้ถึงระบบ ขอ้มูลต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ต สามารถจดัการ บริหารขอ้มูล และแบ่งปัน
ขอ้มูลกบัผูอ่ื้น (Shared Services) ไดบ๊ิ้กดาตา้ พฒันาเป็นแอพลิเคชนั Application ท่ีใหค้วาม
สะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภคผา่นทางสมาร์ทโฟนและแทบ็เลตอีกดว้ย  [4] 
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ยุคดิจิตอล (Digital 4.0)  

เม่ือเทคโนโลยมีีมนัสมอง ยคุเป็นยคุ Machine-to-Machine เทคโนโลยจีะทาํใหอุ้ปกรณ์
ต่างๆ ส่ือสารและทาํงานกนัเองไดอ้ยา่งอตัโนมติั ดิจิทลั 4.0 ในปัจจุบนั คือ  

1. Cloud Computing ใชเ้ซิร์ฟเวอร์ระยะไกลจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผลดว้ยกระบวนการ
ท่ีรวดเร็ว 

2. Simulation การจาํลองสถานการณ์ เหมาะสาํหรับการฝึกอบรมพนกังานและการวางแผน
สถานการณ์ 

3. Autonomous System ป้อนคาํสั่งเคร่ืองจกัรและหุ่นยนตใ์หท้าํหนา้ท่ีอิสระ 
4. Cyber Security  ปกป้องขอ้มูลมีค่าของลูกคา้และคู่คา้ 
5. Augmented Reality เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน สร้างขอ้มูลบนโลกเสมือนจริงเพื่อ

วเิคราะห์ตวัสินคา้ 
6. Internet of Thing เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกบัเคร่ืองจกัรเพื่อส่ง-รับ และประมวลผลขอ้มูล 
ตวัอยา่งเช่นการพดูคาํวา่ “แคปเจอร์” กบัแอพถ่ายภาพในสมาร์ทโฟน โทรศพัทก์็จะถ่ายรูป

ใหอ้ตัโนมติัโดยท่ีเราไม่ตอ้งกด หรือเทคโนโลยซิีมูเลชัน่ Simulation จาํลองสถานการณ์เพื่อ
ฝึกอบรมพนกังาน วางแผนสถานการณ์โดยท่ีไม่ตอ้งเดินทางไปถึงสถานท่ีจริง หรือเป็นส่ือการ
เรียนรู้แบบ Interactive เป็นตน้  [4] 
 

2.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
Siriwat Chanakhu ไดก้ล่าววา่  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ การคน้ควา้หาความรู้

ใหม่  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าสถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า IOC ( Index of Item – Objective 
Congruence) [2] 
  ค่าเฉลีย่ 
  ค่าเฉล่ียมีหลายช่ือ ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย ตวักลางเลขคณิต ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่า
กลาง ซ่ึงหาไดโ้ดยการนาํขอ้มูลทุกค่ามารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้มูลทั้งหมด มีวิธีการหาดงัน้ี  
[2] 

   x    =     
n

x  
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 เม่ือกาํหนดให้ 
x  แทน ค่าเฉล่ียของหวัขอ้ท่ีประเมิน 

 x  แทน ผลรวมของหวัขอ้ท่ีประเมินไดจ้ากผูท้าํแบบประเมินแต่ละท่าน 
 n แทน จาํนวนของผูท้าํแบบประเมินทั้งหมด 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นการวดัการกระจายท่ีดี และใชก้นัมากท่ีสุด หาไดจ้าก

รากท่ีสองของค่าเฉล่ียของผลรวมของคะแนนทุกค่าท่ีเบ่ียงเบนไปจากค่าเฉล่ียยกกาํลงัสอง 
มีสูตร ดงัน้ี [2] 

 
SD แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
x  แทน ค่าเฉล่ียรวมของหวัขอ้ท่ีประเมิน 
x แทน คะแนนของแต่ละหวัขอ้ 
n แทน จาํนวนของผูท้าํแบบประเมิน 

 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี  ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ในการวดัค่ากลางของขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต หรือค่าเฉล่ีย และวดัการกระจายของขอ้มูลโดย
ใช้ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้งการประมวลผลขอ้มูลใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ  คะแนนท่ีไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย โดยการแปลความหมายของระดบั
ค่าเฉล่ีย  โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  [2] 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.49  อยูใ่นระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.50 – 2.49  อยูใ่นระดบัความสาํคญันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.50 – 3.49  อยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.50 – 4.49  อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.50 – 5.00  อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 
 

1

)( 2







n

xx
SD
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ค่า IOC (Index of Item – Objective Congruence : IOC) 
    ค่า IOC (Index of Item – Objective Congruence : IOC) คือ  ความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ โดยเป็นค่าท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเป็น
รายขอ้ เพื่อใหท้ราบวา่คาํถามท่ีตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ โดยปกติแลว้การ
หาค่า IOC จะใชดุ้ลยพินิจของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ในการให้คะแนนจากนั้นผูว้ิจยัจึงทาํ
การใหค้ะแนนแต่ละขอ้โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ แลว้จึงบวกกบัคะแนน
ท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนในแต่ละขอ้ใหแ้ลว้หารดว้ยจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ จึงจะไดค้่า IOC ของคาํถามใน
ขอ้นั้น โดยพิจารณาค่า IOC (Item Objective Congruence) จากสูตรดงัน้ี [2] 

 
IOC        คือ           ดชันีความสอดคลอ้งตวัแปรท่ีศึกษา 
R            คือ           คะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
               คือ           ผลรวมของคะแนนพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
N            คือ           จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

กาํหนดคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญเป็น  +1  หรือ 0  หรือ -1 ดงัน้ี 
+1 หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
-1 หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 
เกณฑ์ประเมิน 1. ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้ 

                                     2. ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 
ตัวอย่าง เช่น ขอ้คาํถาม ขอ้ 1 ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน แต่ละท่าน ใหค้ะแนนมา คือ +1 ทั้ง 3 ท่าน 

การหาค่าIOC  คือ  
           1. หาผลรวมของคะแนนในขอ้ 1 โดยการบวก  1+1+1 เท่ากบั 3 คะแนน 
           2. หารดว้ยจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ คือ ผลรวมคะแนน/จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ เท่ากบั 3/3 = 1 

แลว้นาํผลไปเท่ียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้จากผลแสดงวา่ ขอ้คาํถามมีความเท่ียงตรงสูง นาํไปใชไ้ด ้ ส่วน
ขอ้อ่ืน ๆ ก็ทาํหลกัการเดียวกนัทั้งหมด [2] 
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2.7 งานวจัิยและบทความอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

2.7.1 งานวจัิยและบทความภายในประเทศ 
           ผูว้จิยัทาํการวจิยัไดค้น้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากงานวจิยับุคคลต่างๆ และ ขอ้มูล
เก่ียวกบัการพฒันาระบบพิพิธภณัฑ ์และการจดัการสารสนเทศ ดงัน้ี  

                  ธิติพงษ์ วงสาโท และคณะได้ทาํวิจยั การพฒันาระบบนําชมพิพิธภณัฑ์แบบ
เครือข่ายดว้ยคิวอาร์โคด้บนสมาร์ทโฟน มีการนาํเทคโนโลยีการบ่งช้ีวตัถุแบบอตัโนมติัได้มาใช้
อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาระบบนําชมพิพิธภัณฑ์โดยนําเอาเทคโนโลยีน้ีมา
ประยุกตใ์ช ้เน่ืองจากสามารถเป็นส่ือกลางในการเก็บขอ้มูลการเขา้ชมเพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
จดัแสดงวตัถุในพิพิธภณัฑ ์อีกทั้งยงัสามารถเก็บสถิติและการตรวจสอบยอ้นหลงัต่างๆไดเ้ป็นระบบ 
งานวจิยัน้ีจึงไดพ้ฒันาระบบนาํชมพิพิธภณัฑด์ว้ยคิวอาร์โคด้ผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน และ
มีการเปล่ียนรูปแบบทิศทางการอ่านป้ายของอุปกรณ์โดยใชส้มาร์ทโฟนดว้ยตวัอ่านคิวอาร์โคด้แลว้
ติดตั้งป้ายคิวอาร์โคด้ท่ีจุดจดัแสดง ทาํให้สามารถแกไ้ขปัญหาความยุ่งยากในการใช้อุปกรณ์และ
สามารถเคล่ือนยา้ยจุดจดัแสดงไดง่้าย สนบัสนุนการเช่ือมโยงขอ้มูลในแต่ละพิพิธภณัฑ์อีกทั้งยงัมี
ค่าติดตั้งและค่าบาํรุงรักษาท่ีตํ่า ทั้งน้ีทางพิพิธภณัฑอ์าจจะตอ้งเตรียมสมาร์ทโฟนให้ผูเ้ขา้ชมกรณีท่ีผู ้
เขา้ชมไม่มีอุปกรณ์เป็นของตนเอง โครงการน้ีได้นาํร่องทดสอบติดตั้งท่ีพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจงัหวดัปทุมธานี [11] 

 

 

รูปท่ี 14 ภาพแสดงขั้นตอนการใชร้ะบบนาํชมพิพิธภณัฑ์ดว้ยสมาร์ทโฟน 
[11] 



  27 

         กรด  เหล็กสมบูรณ์ ไดท้าํวจิยั การพฒันาพิพิธภณัฑดิ์จิทลักลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนา : 
แพร่  น่าน พะเยา  และแม่ฮ่องสอน  โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อสาํรวจศึกษา รวบรวมอตัลกัษณ์ของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนา 2. เพื่อจดัทาํขอ้มูลอตัลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุในลา้นนาในอยูใ่นรูปแบบยคุ
ดิจิทลั และ 3.เพื่อพฒันาพิพิธภณัฑดิ์จิทลักลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนา : แพร่  น่าน พะเยา  และ
แม่ฮ่องสอน  โดยอนัดบัแรกผูว้จิยั ทาํแบบสอบถามความตอ้งการผูใ้ชง้าน แลว้ก็ทาํการเตรียม
อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมมอง 360 องศาและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพฒันาระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลักลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในลา้นนา : แพร่  น่าน พะเยา  และแม่ฮ่องสอน ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Unity ใชภ้าษา C++ 
ในการส่ือสารของโปรแกรม พฒันาโดยใช ้ ภาษา php ในการพฒันาเวบ็ไซต ์ มีการใช ้ E-Book ใน
การเก็บขอ้มูลวตัถุโบราณ และใชภ้าษา JAVA การพฒันาระบบแอปพลิเคชนัในระบบ Android ใน
การเผยแพร่พิพิธภณัฑดิ์จิทลักลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนา : แพร่  น่าน พะเยา  และแม่ฮ่องสอน  อีกดว้ย 
จากนั้นทาํแบบประเมินการใชร้ะบบพบวา่ การออกแบบ และการจดัรูปแบบ ไดร้ะดบัมาก ความ
งาม ความน่าสนใจ ไดร้ะดบัมาก และการจดัเน้ือหาเป็นขั้นตอน ไดร้ะดบัดีมากอีกดว้ย [5] 

 เอกราช  บุณยเกียรติ ได้วิจัยการพัฒนาระบบบริการทรัพยากรการศึกษาภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1. เพื่อพฒันาระบบการยืม-คืนวสัดุของระบบบริการ
จดัการทรัพยากร และ 2.เพื่อประเมินระบบการยืม -คืนวสัดุของระบบบริการจดัการทรัพยากร
การศึกษา โดยผูว้ิจยัทาํการเขียนใช้ภาษา PHP ในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชนั ใช้ระบบฐานขอ้มูล 
MySQL และใช้โปรแกรม Drupal ในการจดัการเน้ือหาเว็บไซต์  โดยอนัดับแรกผูว้ิจยั ทาํ
แบบสอบถามความตอ้งการผูใ้ชง้าน จาํนวน 12 คน ไดแ้ก่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร จาํนวน 4 คน บุคลากรคณะนานาชาติ จาํนวน 4 คน และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จาํนวน 4 คน แลว้ก็ทาํการเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อท่ีจะทาํพฒันาระบบบริการทรัพยากร
การศึกษาภายในสถาบนัอุดมศึกษา อีกดว้ย จากนั้นทาํแบบประเมินการใชร้ะบบบริการทรัพยากร
การศึกษาภายในสถาบนัอุดมศึกษา  จาํนวน 12 คน ไดแ้ก่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร จาํนวน 4 คน บุคลากรคณะนานาชาติ จาํนวน 4 คน และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จาํนวน 4 คน  พบว่าอยู่ในภาพรวมท่ีดีมาก ดังนั้นการพฒันาระบบบริการทรัพยากรการศึกษา
ภายในสถาบนัอุดมศึกษาไดต้รงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและเจา้หนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี [16] 

2.7.2 งานวจัิยและบทความต่างประเทศ 
             Masaki Sekimoto Kazuo Ikeshiro and Hiroki Imamura ไดว้ิจยัการพฒันา
อินเตอร์เฟสโดยใช ้Marker less AR สําหรับระบบจดัเล้ียง  การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น (Hydroponic) 
ในท่ีห่างไกล โดยระบบน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัคร้ังน้ีคือ 1.เพื่อลดเวลาในการเล้ียง Hydroponicใน
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ท่ีห่างไกล โดยไม่ตอ้งมีเล้ียงในสถานท่ีจริง สมารถเล้ียง การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น  (Hydroponic) ท่ี
บา้นได ้ 2.เพื่อพฒันาอินเตอร์เฟสโดยใช ้Marker less AR สาํหรับระบบจดัเล้ียง  การปลูกพืชโดยไม่
ใช้ดิน (Hydroponic) ในท่ีห่างไกล  โดยหลักการใช้หุ่นยนต์ไปเล้ียงพืช โดยให้มนุษย์ ทาํการ
ควบคุมผา่นรีโมตทางหนา้จอ และใชเ้ทคโนโลย ีAR เขา้มาช่วย โดยมีหลกัการดงัรูปท่ี 15 [1] 

 

 

รูปท่ี 15 หลกัการทาํงานของระบบระบบจดัเล้ียงการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น (Hydroponic)  
ในท่ีห่างไกล โดยใชเ้ทคโนโลย ีAR [1] 

 

   ผลการทดสอบปรากฏวา่ ระบบน้ีสามารถใชง้านไดจ้ริง แต่มีปัญหาจะตอ้งปรับปรุง ใน
การตดัสินใจของมือมนุษย ์ เพราะมือมนุษยไ์ม่เท่ากนั และตอ้งเพิ่มจดัการหมุนของวตัถุขนาดสาม
มิติอีกดว้ย 

        Tsung-Yu Liu ไดว้ิจยัเร่ือง ระบบการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ท่ีสนบัสุนนโทรศพัทมื์อถือ 
แบบตวับ่งช้ีวตัถุอัตโนมติั และความจริงเสมือน การเรียนรู้บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีประโยชน์
มาก มาย  โดยตระหนัก ถึ ง เ น้ือหา จาก เ ซิ ร์ฟ เวอร์การ เ รีย น รู้  ของตัว บ่ ง ช้ี ว ัต ถุ อัตโนมัติ  
(QR Code) รหัสน้ืซ่ึงสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้โทรศพัท์มือถือแบบ PDA ท่ีมีกล้อง
ถ่ายรูปและซอฟตแ์วร์ในการอ่าน QR Code ถือวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจคนในยุคน้ี งานวิจยัน้ีนาํเสนอ 
ตวับ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั (QR Code) และความจริงเสมือน (AR) ท่ีสนับสนุนระบบการเรียนรู้ผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (m-learning) การเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านโทรศพัท์มือถือถือว่าเป็น การเสนอ
ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งเอกสารท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโซนการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวใ้นรหสั QR Code 
นกัเรียนแต่ละคนทาํตามคาํแนะนาํ แสดงผลขอ้มูลบนหน้าจอโทรศพัท์มือถือ เพื่อเขา้ชมโซนการ
เรียนรู้และถอดรหสั QR Code ขอ้มูลน้ีท่ีตรวจพบจะถูกส่งไปยงัเซิร์ฟเวอร์การเรียนรู้เพื่อขอและรับ
ขอ้มูล โดยคาํนึงถึงการเรียนรู้แบบไร้สาย นอกจากน้ีภาพสามิติ (3D)แบบภาพเคล่ือนไหว ในการ
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การเรียนรู้แบบน้ีจะถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR) ทาํให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยทดลองกบันกัศึกษาในมหาวทิยาลยั Lunghwa  [3]  
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บทที ่3  
 วธีิด าเนินการวจัิย 

     

            งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและ
เทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร   โดยมี
วตัถุประสงค ์2 ประการดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาและพฒันาระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีว ัตถุอัตโนมัติ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4  
วดัราชาธิวาสวิหาร   2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในระบบท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอนใน
การดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 1. กลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
                 3 กาํหนดเวลาโครงการ 
 4. ขั้นตอนในการดาํเนินงานวจิยั 
 5. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 6. วธีิดาํเนินการวจิยัและรวบรวมขอ้มูล 
 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
  
 3.1.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัทาํแบบประเมินความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ คือ นกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – ตอนปลายของโรงเรียนวดัราชาธิวาส ปีการศึกษา 2560  จาํนวน 70 คน 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอกปีการศึกษา 2560 จาํนวน 29 คน นกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – ตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา   
ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 36 คน นกัท่องเท่ียว หรือผูท่ี้สนใจ จาํนวน 40 คน ครูโรงเรียน 
วดัราชาธิวาส จาํนวน 7 คน และพระภิกษุและสามเณรวดัราชาธิวาสวหิาร จาํนวน  28 รูป  
รวมทั้งส้ิน 203 รูป/คน 
           3.1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีทาํแบบประเมินพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบ ไดแ้ก่ นกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ของโรงเรียนวดัราชาธิวาส จาํนวน 20 คน นกัเรียนบางยีข่นัวทิยาคม 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 52 คน  ครูโรงเรียนวดับางยีข่นัวทิยาคม จาํนวน 11  คน และ
พระสงฆว์ดัราชาธิวาสวหิาร จาํนวน 2 รูป รวมทั้งส้ิน 85 รูป/คน 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1 ภาษาและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ  
 3.2.1.1 อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ (Hardware) 

Intel Core I5 3210M  ความเร็ว 3.2 Ghz 
RAM 8 GB  DDR3 1600 Mhz 
Hard disk 250 GB 
Mouse 
Keyboard 
ลาํโพง 
จอขนาด 21 น้ิว 
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ สี 

 3.2.1.2 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Software) 
ระบบปฏิบติัการ Windows 10 Pro 64 bit 
โปรแกรม XAMPP จาํลอง Server 
โปรแกรม NotePad++ 
โปรแกรม Layar  สาํหรับทาํเทคโนโลยท่ีีนาํภาพเสมือน (AR) 
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน่ 10 ข้ึนไป 
โปรแกรมฐานขอ้มูล MySQL 
โปรแกรม jraja 64 bit  

             
        3.2.1.3 เอกสาร (Document) 

แบบสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ พิพิธภณัฑดิ์จิทลั  ดว้ยเทคโนโลยคีวาม
จริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษา 
พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร 
   
แบบทดสอบระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและ
เทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษา พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 
วดัราชาธิวาสวหิาร สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวาม
จริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษา 
พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   

3.3 ก าหนดเวลาโครงการ (Project Schedule) 

 การกาํหนดเวลาของโครงการ มีการกาํหนดตามลาํดบัความสัมพนัธ์ของแต่ละ
กิจกรรม ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 ก าหนดเวลาของโครงการ 

ขั้นตอนการดาํเนินการ 
ระยะเวลา (เดือน) ปี 2561 

1 
กพ. 

2 
มีค. 

3 
เมย. 

4 
พค. 

5 
มิย. 

6 
กค. 

7 
สค. 

8 
กย. 

ศึกษาขอ้มูลและวเิคราะห์ระบบ         
ออกแบบและสร้างระบบ         
ประเมินความพึงพอใจ         
จดัทาํรายงาน         

 

3.4 ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิย 
 3.3.1 ศึกษาขอ้มูลการทาํวจิยั ประกอบไปดว้ยดงัน้ี 
 3.3.1.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพิพิธภณัฑ ์
ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหา
ราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร  มีดงัน้ีขอ้มูลพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4   
วดัราชาธิวาสวิหาร [6]  งานวิจยัการพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลักลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนา : แพร่  น่าน 
พะเยา  และแม่ ฮ่องสอน [5]  งานวิจัยพัฒนาระบบบริการทรัพยากรการศึกษาภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา [16] งานวิจยัการพฒันาอินเตอร์เฟสโดยใช้ Marker less AR [1]  งานวิจยัการ
พฒันาระบบนาํชมพิพิธภณัฑแ์บบเครือข่ายดว้ยคิวอาร์โคด้บนสมาร์ทโฟน [11] งานวิจยั ระบบการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ ท่ีสนบัสุนนโทรศพัทมื์อถือ แบบตวับ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั และความจริงเสมือน [3] 
บทความ Augmented Reality (AR) [14] บทความดิจิทลั [4] และบทความเทคโนโลยีสารสนเทศ 
[15] มาประยกุตใ์นการทาํวจิยั    
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 3.3.1.2 วิเคราะห์เอกสาร สาระสําคญั และองค์ความรู้จากการศึกษาในขอ้ท่ี 3.3.1.1
และรวบรวมประเด็นหรือองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาพิพิธภณัฑ ์
ดิจิทลั ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์ 
มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร    
 3.3.2 กาํหนดกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามความต้องการ โดยการสํารวจนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ – ตอนปลายของโรงเรียนวดัราชาธิวาส ปีการศึกษา 2560  นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอกปีการศึกษา 2560  นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – 
ตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  ปีการศึกษา 2560 นกัท่องเท่ียว หรือ
ผูท่ี้สนใจ และครูโรงเรียนวดัราชาธิวาส นกัเรียนบางยี่ขนัวิทยาคม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ครู
โรงเรียนวดับางยีข่นัวทิยาคม และพระสงฆว์ดัราชาธิวาสวหิาร  

     ส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบประเมินพึงพอใจผู ้ใช้ระบบ มีดังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนวดัราชาธิวาส  นักเรียนบางยี่ขนัวิทยาคม ระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ครูโรงเรียนวดับางยีข่นัวทิยาคม และพระสงฆว์ดัราชาธิวาสวหิาร  

3.3.3 กาํหนดรูปแบบการพฒันาระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
และเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร 
เพื่อให้ประเมินผูใ้ช้ระบบ เอกสารท่ีสอดคล้องกบักรอบแนวคิดของงานวิจยั โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบัขอบเขต กระบวนการ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 
 3.3.4 สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  เพื่อให้สามารถทดลองใช้ และวัด
ประสิทธิภาพของระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุ
อตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร    

3.3.5 ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างตามวิธีการดาํเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
 3.3.6 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบไปวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติ และสรุปผลการวจิยั อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 
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3.5 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
       แบบสอบถามความต้องการ 

การสร้างแบบสอบถามความตอ้งการ ของระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4  
วดัราชาธิวาสวิหาร  เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอบเขตแนวคิดท่ีศึกษากบั
ระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอัตโนมัติ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิธีการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาตาม
วตัถุประสงค ์และขอบเขตของงานวจิยั  
 2. ทาํการสร้างแบบสอบถามโดยกาํหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม และสํานวนภาษา  
โดยแบ่งลกัษณะรูปแบบของคาํถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาชีพ การศึกษา 
และอาย ุส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
  ตอนท่ี 2แบบสอบถามความตอ้งการ ระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีว ัตถุอัตโนมัติ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4  
วดัราชาธิวาสวิหาร   ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นการจดัการเรียนรู้ 2.ดา้นความรู้ และ 
3.ด้านเทคโนโลยี ส่วนน้ีมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) คือ  
 

ระดบั 5 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามพิจารณาเลือกตามค่านํ้าหนกัท่ีตอ้งการ [2] 
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด ให้
ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
 3. นาํแบบสอบถามความตอ้งการท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
เสนอแนะเก่ียวกบัการใช้ภาษา ความเหมาะสม โดยการกาํหนดขอบข่ายเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญด้าน
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โบราณคดี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาระบบ  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 3 ท่าน 
แลว้นาํคาํแนะนาํท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 
  4. เม่ือผ่านการตรวจสอบแลว้นาํไปใชผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้ ความครอบคลุม
และความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงในการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา (Index of item objective congruence: IOC) มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงัน้ี 

+1 หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์ 

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

-1 หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

เกณฑ์ประเมิน 1. ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้ 
                                       2. ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้[2] 
 5. ดาํเนินการปรับปรุงขอ้บกพร่องตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนนาํไปเก็บขอ้มูลการ
ทาํแบบสอบถามความตอ้งการต่อไป 
 
   แบบทดสอบระบบ 

การสร้างแบบทดสอบระบบของระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
และเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร   
เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญทดสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลวิธีการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาตาม
วตัถุประสงค ์และขอบเขตของงานวจิยั  
   2. ทาํการสร้างแบบสอบถามทดสอบระบบโดยกาํหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม และ
สาํนวนภาษา  โดยแบ่งลกัษณะรูปแบบของคาํถามออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี   
  ตอนท่ี 1 แบบทดสอบระบบของระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนและเทคโนโลยีบ่ ง ช้ีว ัต ถุอัตโนมัติ  กรณี ศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์  ร .  4  
วดัราชาธิวาสวหิาร   ประกอบดว้ย 2 ระบบ ไดแ้ก่  ดงัน้ี  1.ระบบ Quick Response Code (QR Code) 
2.ระบบการเรียนรู้โดยผ่านพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง (Augmented Reality: AR) ส่วนน้ีมีลกัษณะเป็น
การพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา (Index of item 
objective congruence: IOC) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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+1 หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์ 

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

-1 หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

เกณฑ์ประเมิน  1. ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้ 
                                       2. ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้[2] 

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด ใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
 3. ดาํเนินการปรับปรุงขอ้บกพร่องตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนนาํไปเก็บข้อมูล
แก้ไขระบบระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุ
อตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิารต่อไป 
   
     แบบประเมินความพงึพอใจ 
 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 
 วดัราชาธิวาสวหิาร  เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอบเขตแนวคิดท่ีศึกษากบั
ระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอัตโนมัติ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิธีการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาตาม
วตัถุประสงค ์และขอบเขตของงานวจิยั  
 2. ทาํการสร้างแบบสอบถามโดยกาํหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม และสํานวนภาษา  
โดยแบ่งลกัษณะรูปแบบของคาํถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาชีพ การศึกษา 
และอาย ุส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบของระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4  
วดัราชาธิวาสวิหาร   ประกอบด้วยขอ้มูล 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบ
หน้าจอ ติดต่อกบัผูใ้ช้ (Design)  2) ด้านคุณภาพของเน้ือหา (Content) 3)  ดา้นการแสดงผลความ
ถูกตอ้ง (Correctness) ส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) คือ  
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ระดบั 5 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามพิจารณาเลือกตามค่านํ้าหนกัท่ีตอ้งการ [2] 
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด ให้
ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา เสนอแนะ
เก่ียวกบัการใช้ภาษา ความเหมาะสม โดยการกาํหนดขอบข่ายเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญด้านโบราณคดี 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาระบบ  และผูเ้ช่ียวชาญด้านการการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 3 ท่าน แล้วนาํ
คาํแนะนาํท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 
 4. เม่ือผ่านการตรวจสอบแลว้นาํไปใชผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้ ความครอบคลุม
และความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงในการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา (Index of item objective congruence: IOC) มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงัน้ี 

+1 หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์ 

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

-1 หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

เกณฑ์ประเมิน  1. ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้ 
                                       2. ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้[2] 
 5. ดาํเนินการปรับปรุงขอ้บกพร่องตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนนาํไปเก็บขอ้มูลการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบต่อไป 
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3.6  วธีิด าเนินการวจัิยและรวบรวมข้อมูล 
 ในการพฒันา พิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุ
อตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   ผูว้ิจยัได้ใช้วงจรการ
พฒันาระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC) นเรศร์ บุญเลิศ  ซ่ึงเป็นวงจรท่ีแสดงถึง
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นลาํดบัขั้นในการพฒันาระบบ ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี [12] 
 
 ส่วนท่ี 1 :  การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
 ส่วนท่ี 2 :  การวเิคราะห์ (Analysis) 
 ส่วนท่ี 3 :  การออกแบบ (Design) 
 ส่วนท่ี 4 :  การนาํไปใช ้(Implementation ) 
 ส่วนท่ี 5 :  การบาํรุงรักษา (Maintenance) 
 

 
รูปท่ี 16 วงจรการพฒันาระบบ (Systems Development Life Cycle : SDLC) [12] 

 
1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) เป็นขั้นตอนท่ีจะใชก้าํหนดปัญหาท่ีตอ้งเขา้

ไปแก้ เร่ิมศึกษาความเป็นไปได้ ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลของพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4  
วดัราชาธิวาสวิหาร และขอ้มูลวตัถุโบราณ ของพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวิหาร 
ถึงปัญหาการดาํเนินของพิพิธภณัฑ์ และระบบท่ีตอ้งการ โดยสัมภาษณ์พระครูสิริกวีวฒัน์ หลงัจาก
นั้นผูว้ิจยัทาํแบบสอบถามตอ้งการ โดยส่งไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทาํแบบสอบถามความตอ้งการ เม่ือ
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ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล หาค่า IOC เพื่อทาํแบบสอบถาม
ตอ้งการใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด 203 รูป/คน 
 

2. การวิเคราะห์ (Analysis)  เม่ือนําแบบสอบถามความต้องการในกลุ่มตวัอย่างเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  ผูว้ิจยัได้รวบรวมผลแบบประเมินความตอ้งการ การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพื่อออกแบบระบบและพฒันาระบบต่อไป 
 

3. การออกแบบ (Design)  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบระบบท่ีจะพฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี โปรแกรม Notepad++ โดยใช้ภาษา PHP  ภาษา HTML 
และฐานขอ้มูล MySQL PHP myadmin ใชใ้นการเขียนเวบ็ไซตท์าํระบบ QR Code  และโปรแกรม 
Layar ใชใ้นการทาํ เทคโนโลยีท่ีนาํภาพเสมือน (AR)  เม่ือผุว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบ เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ทาํการสร้างแบบทดสอบระบบให้กับผูเ้ช่ียวชาญ ในการทดสอบระบบ เม่ือผูเ้ช่ียวชาญได้ทาํ
ทดสอบระบบเรียบร้อยแลว้  ผูว้ิจยัทาํการรวบและวิเคราะห์ขอ้มูล หาค่า IOC  จากนั้นผูว้ิจยัสร้าง
แบบสอบถามประเมินพึงพอใจ ให้กบัผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามประเมินพึง
พอใจเรียบร้อยแลว้ ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล หาค่า IOC แลว้ นาํแบบสอบถามพึงพอใจให้กลบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ทั้งหมด 85 รูป/คน  แลว้รวมรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลออกมา 
 

4. การน าไปใช้ (Implementation) เม่ือผูว้ิจยัได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินพึง
พอใจกบักลุ่มตวัอยา่งเรียบร้อย ผูว้ิจยัทาํการแกไ้ขระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความ
ถูกตอ้งมากข้ึน ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ หลงัจากนั้น ผุว้ิจยัจดัทาํคู่มือการใชง้าน
สาํหรับผูเ้ขา้ชม  และสาํหรับพระครูสิริกวีวฒัน์  นอกจากน้ียงัไดโ้ดยนาํระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร โดยมีทั้ง 2 ระบบ ดงัน้ี  1 ) ระบบคิวอาร์โคด้ (Quick Response :QR 
Code) ในการคน้หาขอ้มูลวตัถุโบราณช้ินนั้นๆ และ 2) ระบบเออาร์ (Augmented Reality:AR) 
พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร  
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5.  การบ ารุงรักษา (Maintenance)  ในขั้ นตอนน้ี เม่ือนําระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ทาํการติดตั้งระบบ และไปใชง้านจริง หากมี
ปัญหา ผูว้ิจยัทาํการแกไ้ขให้รวดเร็วท่ีสุด ในระยะเวลาของโครงการท่ีกาํหนดให้ เพื่อให้เกิดความ
ผดิพลาดของระบบใหน้อ้ยลง และตอบสนองความตอ้งการผูเ้ขา้ชม 
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บทที ่4  
ผลการด าเนินการวจัิย 

 

งานวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัตามท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 1 คือ  1) เพื่อศึกษา
และพฒันาระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร   2) เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ระบบท่ีพัฒนาข้ึน การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทน้ีจึงแยกออกเป็น 2 ข้อตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ ขอ้ท่ี 1 ศึกษาและพฒันาระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีว ัตถุอัตโนมัติ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 
วดัราชาธิวาสวิหาร ขอ้ท่ี 2  เป็นสร้างระบบพิพิธภณัฑ์ วดัราชาธิวาสวิหารและประเมินความพึง
พอใจในระบบท่ีพฒันาข้ึน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1 ศึกษาและพฒันาระบบพพิธิภัณฑ์ดิจิทลัด้วยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวัตถุ
อตัโนมัติ กรณศึีกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

การศึกษาระบบระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ี
วตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร  

ผูว้จิยัไดใ้ชว้งจรการพฒันาระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC) เป็นดงัน้ี 
[12] 

4.1.1 การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีผูว้จิยัเขา้ไปศึกษาและทาํความเขา้ใจปัญหาวจิยั รวมทั้ง
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 4.1.1.1 ก าหนดปัญหา (Define the problem) 
 จากการได้ศึกษาระบบงานเดิมและขั้นตอนต่างๆ มีปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถสรุป
ปัญหาไดว้า่  ขอ้มูลวตัถุโบราณอยูใ่นรูปแบบกระดาษ เกิดการแกไ้ขหลายฉบบั ขอ้มูลบางส่วนเกิดการสูญ
หาย ขอ้มูลไม่ไดรั้บการการปรับปรุง และขอ้มูลวตัถุโบราณท่ีเก็บอยู่ในรูปแบบแผ่น CD บางแผ่นไม่
สามารถเปิดขอ้มูลได ้ ปัญหาความยุ่งยากในการดาํเนินงาน เน่ืองจากขอ้มูลมีปริมาณมากข้ึน และมี
ประเด็นการคน้หาขอ้มูลวตัถุโบราณแต่ละช้ินนั้นยุง่ยาก 
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 4.1.2 การวเิคราะห์ (Analysis) 

4.1.2.1 การศึกษาและวเิคราะห์ระบบงานเดิม 
                          ศึกษาระบบงานเดิม ว่ามีการทํางานอะไรบ้าง ในแต่ละการทํางานมี

ขั้นตอนการทาํงานอย่างไร โดยการสัมภาษณ์จากพระอาจารยท่ี์ดูแล พิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ 
 ร.4 วดัราชาธิวาสวิหาร ผลการศึกษาพบวา่ระบบเดิม เก็บในรูปแบบเอกสาร  จาํนวน 6 เล่มโดยมี
ขอ้มูลวตัถุโบราณมากกวา่ 2000 กวา่ช้ิน ขอ้มูลวตัถุโบราณ มีการปรับแกเ้ป็นจาํนวนมาก  ตูโ้ชวท่ี์มี
วตัถุโบราณนั้นไม่มีขอ้มูลวตัถุโบราณหรือมีป้ายแผน่ติดขอ้มูลเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น   

               4.1.2.2 ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
            ในการท่ีจะพฒันาระบบใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว และแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวมา ผูว้ิจยันาํเอาเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์มาประยุกตใ์ชใ้นระบบ ซ่ึงจะช่วย
ทาํให้การจดัเก็บขอ้มูลวตัถุโบราณไดง่้ายข้ึน และดึงดูดผูท่ี้เขา้ชม พิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 
วดัราชาธิวาสวหิาร ไดม้ากข้ึน 

                            ผลประเมินความต้องการค่า IOC การพฒันาพิพิธภณัฑ์ ดิจิทลั ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

                                ผู ้วิจ ัยได้นําแบบสอบถามความต้องการ ไปให้  ผู้เ ช่ียวชาญด้าน
โบราณคดี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาระบบ  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการการเรียนรู้ ดา้นละ 1 ท่าน รวม
จาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน  โดยให้ผุเ้ช่ียวชาญทาํแบบสอบถามความตอ้งการ ทั้งหมด 3 ดา้น ดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นความรู้ และดา้นเทคโนโลยี พบว่า ความตอ้งการของผูเ้ช่ียวชาญรวมมีค่า IOC 
เท่ากบั 0.94 หมายความวา่ ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคส์ามารถใชไ้ด ้ 

                               จากการแจกแบบสอบถามความตอ้งการในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ ใน
การพฒันาระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร   ให้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
ทาํแบบประเมินความตอ้งการผูใ้ช้ระบบ คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – ตอนปลายของ
โรงเรียนวดัราชาธิวาส ปีการศึกษา 2560  จาํนวน 70 คน นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท  
และปริญญาเอกปีการศึกษา 2560 จาํนวน 29 คน นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – ตอนปลาย
ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 36 คน นกัท่องเท่ียว 
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หรือผูท่ี้สนใจ จาํนวน 40 คน ครูโรงเรียนวดัราชาธิวาส จาํนวน 7 คน  และพระภิกษุและสามเณร 
วดัราชาธิวาสวหิาร จาํนวน 28 รูป รวมทั้งส้ิน 203 รูป/คน 

                                ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของตวัแปร เพื่อใหเ้ห็น
ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1.2.2.1 ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

                            จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานโดยการหาจาํนวนและร้อยละของลกัษณะ
ของผู ้ตอบแบบสอบถามในแต่ละค่าของตัวแปร ซ่ึงนํา เสนอในตารางท่ี  2 พบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นบุคลากรของวดัราชาธิวาสวิหาร โรงเรียนวดัราชาธิวาส โรงเรียนส าธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน 4 แห่ง ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
203 รูป/คน มีจาํนวนใกลเ้คียงกนัทั้งสองเพศคือ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จาํนวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.28 เป็นเพศชายจาํนวน 105 คน คิดเป็น  ร้อยละ 51.72  

                              ส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 30 ปี จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 37.44 
รองลงมามีอายุระหว่าง 16 - 20 ปี จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 31.52 อายุระหว่าง 21 - 25 ปี 
จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 อายุระหว่าง 26 - 30 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 
และอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปีมีเพียง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.42  ตามลาํดบั  

                            สถานภาพเป็น นกัเรียน/นกัศึกษาจาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47 
รองลงมามีสถานภาพเป็นบุคคลทัว่ไปซ่ึงรวมไปถึงนกัท่องเท่ียวจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 
เป็นครู/อาจารยจ์าํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.76 และพระ/สามเณรจาํนวน 28 รูป คิดเป็นร้อยละ 
13.80 ตามลาํดบั  

                             ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่สังกดัโรงเรียนวดัราชาธิวาส จาํนวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 รองลงมาสังกดัอ่ืน ๆ (ระบุ) คือ สังกดัเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จาํนวน 40 คน    คิดเป็นร้อยละ 19.60 สังกดัโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัสวนสุนนัทา มีจาํนวน 36 
คนคิดเป็นร้อยละ 17.73 สังกดัมหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 14.29 และ
จาํนวน 28 คนสังกดั  วดัราชาธิวาสวหิาร คิดเป็นร้อยละ 13.72 ตามลาํดบั 

                             ส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีจาํนวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.94 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาตรีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ระดบัปริญญาโท
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จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 ระดบัปริญญาเอกจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.46 ตามลาํดบั
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้ชมพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร จาํนวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 55.67 ผูท่ี้ไม่เคยเขา้ชมพิพิธภณัฑฯ์ มีจาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 44.33 
ตามลาํดบั 

ตารางที ่2 แสดงข้อมูลทัว่ไปของคุณลกัษณะผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการระบบ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

105 
98 

51.72 
48.28 

รวม 203 100.00 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 

16 – 20 ปี 
21 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15 ปี 

76 
64 
28 
24 
11 

37.44 
31.52 
13.80 
11.82 
5.42 

รวม 203 100.00 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศึกษา 

บุคคลทัว่ไป/นกัท่องเท่ียว 
ครู/อาจารย ์

พระ/สามเณร 

103 
40 
32 
28 

50.47 
19.60 
15.76 
13.80 

รวม 203 100.00 

สังกดั   
โรงเรียนราชาธิวาสวหิาร 

อ่ืนๆ (ระบุ) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั 
ราชภฎัสวนสุนนัทา 
วดัราชาธิวาสวหิาร 

70 
40 
29 
36 

 
28 

34.48 
19.60 
14.29 
17.73 

 
13.72 

รวม 203 100.00 
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วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
อ่ืน ๆ (ระบุ) 

106 
50 
42 
5 
0 

51.94 
24.50 
20.69 
2.46 

0 

รวม 203 100.00 

การเข้าชมพพิธิภัณฑ์                
มหาราชานุสรณ์ ร.4 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยเขา้ชม 
ไม่เคยเขา้ชม 

113 
90 

55.67 
44.33 

รวม 203 100.00 
 

    4.1.2.2.2 ความต้องการทีม่ีต่อการเข้าชมพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 
 วดัราชาธิวาสวหิาร  

                         จากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มาจาํนวน 203 ฉบบั สามารถ
วเิคราะห์ แยกขอ้มูลและประมวลผลไดด้งัน้ี 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1. ดา้นการจดัการเรียนรู้ ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามดา้น

การจดัการเรียนรู้ในภาพรวมมี ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.20) (S.D. = 0.83)  ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือจดัตั้งวตัถุและมีคาํบรรยายประกอบ ( x   = 4.37) (S.D. = 0.60)  ตามตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 แสดงผลประเมินความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการจัดการเรียนรู้                             
ดา้นการจดัการเรียนรู้ ระดบัความตอ้งการ 

x  S.D. แปล 
ความหมาย 

1.  จดัตั้งวตัถุแสดงและมีคาํบรรยายประกอบ 4.37 0.60 มาก 
2. มีเอกสารหรือแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ ท่ีอ่านเขา้ใจง่าย ขนาด

พอเหมาะ แจก เพื่อประกอบการชมพิพิธภณัฑ์ 
 

4.32 
 

0.69 
 

มาก 
3. มีการจดัแสดงส่วนนาํเสนอ (Introduction) เพื่อใหผู้เ้ขา้ชม

ทราบประวติัของพิพิธภณัฑแ์ละการนาํเขา้ชม 
 

4.28 
 

0.65 
 

มาก 
4. มีการจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยายจาํลองเสมือนจริงใหผู้เ้ขา้

ชมมีส่วนร่วม 
 

4.25 
 

0.83 
 

มาก 
5. มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการนาํเสนอ 4.23 0.81 มาก 
6. มีหนงัสือ/ตาํราท่ีใหข้อ้มูลเชิงลึก/ของท่ีระลึกเป็นวตัถุจาํลอง 

จาํหน่าย 
 

4.18 
 

0.84 
 

มาก 
7. มีการรับฟังดว้ยเสียงบรรยายท่ีบนัทึกไว ้ 4.13 0.86 มาก 
8. มีบริเวณท่ีจดัฉายวดีิโอ ภาพยนตร์หรือสไลดเ์พื่อใหข้อ้มูล  

4.11 
 

0.98 
 

มาก 
9. มีการนาํวตัถุจาํลอง/เสมือนจริงมาจดัแสดงเพื่อเปิดโอกาสให้

ผูเ้ขา้ชมสมัผสัจบัตอ้งได ้
 

4.08 
 

0.92 
 

มาก 
10. มีเกมส์ท่ีใหค้วามรู้และความสนุกหลายระดบัเก่ียวกบัวตัถุ

ในพิพิธภณัฑ ์
 

4.03 
 

0.92 
 

มาก 

ความคิดเห็นในภาพรวมด้านการจัดการเรียนรู้ 4.20 0.83 มาก 

ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการดา้นการจดัการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 ใน
ตารางท่ี 3 พบว่า ความต้องการของผูต้อบแบบสอบถาม ด้านการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมมี        
ความต้องการอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.20)  (S.D. = 0.83)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากอย่างละ 10 ขอ้เท่า ๆ กนั ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ
จดัตั้งวตัถุและมีคาํบรรยายประกอบ ( x  = 4.37) (S.D. = 0.63)   

ด้านความรู้ 

 2. ด้านความรู้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ความต้องการด้านความรู้เร่ืองพิพิธภัณฑ ์ 
 มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร  ของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่น
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ระดบัมาก ( x  =  4.36) (S.D. = 0.71)    ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือความเป็นมาและความสําคญั/คุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ ( x  = 4.47) (S.D. = 0.65)   ตามตารางท่ี 4  

ตารางที ่4 แสดงผลประเมินความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความรู้                              
ดา้นความรู้ ระดบัความตอ้งการ 

x  S.D. แปล 
ความหมาย 

1.ความเป็นมาและความสาํคญั/คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 4.47 0.65 มาก 
2. การอนุรักษ ์ 4.43 0.84 มาก 
3. ศิลปะ วฒันธรรม และศาสนา 4.40 0.72 มาก 
4. เทคนิควธีิการสร้าง/งานช่างสมยัโบราณ 4.34 0.77 มาก 
5. เร่ืองเล่านิทาน ตาํนาน ความเช่ือ การเล่นละคร และ

เกร็ดความรู้ 
 

4.33 
 

0.67 
 

มาก 
6. ยคุสมยั เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 4.29 0.75 มาก 
7. ประโยชน์ใชส้อย แสดงวิธีการใชห้รือมีการสาธิตให้

ชม 
4.27 0.72 มาก 

ความคิดเห็นในภาพรวมด้านความรู้ 4.36 0.71 มาก 

ผล ก ารวิ เคราะ ห์ความ ต้องการด้านความ รู้ใ นพิพิ ธ ภัณฑ์ม หาราช านุส รณ์  ร .4  
 วดัราชาธิวาสวิหาร ในตารางท่ี 4 พบว่า ความต้องการของผูต้อบแบบสอบถาม ด้านความรู้ใน
ภาพรวมมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.36) (S.D. = 0.71)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือความเป็นมาและ
ความสาํคญั/คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ( x  = 4.47) (S.D. = 0.65)   

ด้านเทคโนโลยี 

3. ดา้นเทคโนโลย ีพบวา่ ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้น
เทคโนโลยใีนภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.32)  (S.D. = 0.84)    ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือมีการใชเ้ทคโนโลยี QR Code เขา้มาร่วมเพื่อใหผู้ช้มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและความรู้ได้
ครอบคลุมยิง่ข้ึน ( x  = 4.36) (S.D. = 0.72)   ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 แสดงผลประเมินความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเทคโนโลย ี                             
ดา้นเทคโนโลย ี ระดบัความตอ้งการ 

x  S.D. แปล 
ความหมาย 

1. มีการใชเ้ทคโนโลย ี QR Code เขา้มาร่วมเพื่อใหผู้ช้ม
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและความรู้ไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 

 
4.36 

 
0.72 

 
มาก 

2. มีการเช่ือมโยงกบัเวบ็ไซตข์องพิพิธภณัฑแ์ละสังคม
ออนไลน์ไดง่้าย 

 
4.35 

 
0.84 

 
มาก 

3. มีการใชเ้ทคโนโลย ี 3 มิติเสมือนจริงเขา้มาร่วม 
เพื่อใหผู้ช้มสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุท่ีจดัแสดง 

 
4.32 

 
0.85 

 
มาก 

4. มีการนาํเสนอดว้ยวิดีโอ คลิป และเสียงประกอบใน
รายวตัถุต่างๆ 

 
4.26 

 
0.92 

 
มาก 

ความคิดเห็นในภาพรวมด้านเทคโนโลยี 4.32 0.84 มาก 

 

ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการดา้นเทคโนโลยี ในพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 ในตาราง
ท่ี 5 พบวา่ ความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นเทคโนโลยีในภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่น
ระดับมาก ( x  = 4.32) (S.D. = 0.84)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือมีการใช้เทคโนโลยี QR Code เขา้
มาร่วมเพื่อใหผู้ช้มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและความรู้ไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน ( x  = 4.36) (S.D. = 0.72)   

ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมของทั้ง 3 ดา้น พบว่า 
ความต้องการของผูต้อบแบบสอบถามทั้ ง 3 ด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.28)   
(S.D. = 0.80)   โดยมีความตอ้งการในภาพรวมเรียงลาํดบัจากมากมาหาน้อยดงัน้ี ความตอ้งการใน
ภาพรวมด้านความรู้ ( x  = 4.36)  (S.D. = 0.71)  ความตอ้งการในภาพรวมด้านเทคโนโลยี ( x  = 4.32) 
(S.D. = 0.84)  และในลาํดับสุดท้ายคือ    ความต้องการในภาพรวมด้านการจัดการเรียนรู้ ( x  = 4.20)  
(S.D. = 0.83)   ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6 แสดงผลประเมินความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้และด้านเทคโนโลย ี                             

ความตอ้งการในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น ระดบัความตอ้งการ 

x  S.D. แปล 
ความหมาย 

ความตอ้งการในภาพรวมดา้นความรู้ 4.36 0.71 มาก 
ความตอ้งการในภาพรวมดา้นเทคโนโลยี 4.32 0.84 มาก 
ความตอ้งการในภาพรวมดา้นการจดัการเรียนรู้ 4.20 0.83 มาก 
ความต้องการในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 4.28 0.80 มาก 

 

 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นการจดัการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี 

1.1 ตอ้งการส่ือการสอนขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ 

1.2 มีหุ่นยนต/์มคัคุเทศกน์อ้ย คอยใหแ้นะนาํ 

1.3 ควรเปิดใหช้มทุกวนั /เปิดใหช้มในวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

1.4 ควรจดัอบรมพระ เณร ใหมี้ความรู้และสามารถบรรยายใหผู้เ้ขา้ชมฟังได้ 

1.5 ควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากกวา่น้ี เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีมาก 

2. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นความรู้ สรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ต้องการความรู้เก่ียวกับโบราณสถานของพิพิธภัณฑ์และประวติัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.2 ควรมีวทิยากรประจาํและใหมี้การบรรยายท่ีหลากหลายรูปแบบ 

3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นเทคโนโลย ีสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ตอ้งการมีระบบ wifi ใช ้Internet ได ้

3.2 ภาพเสมือนจริง นาํเทคโนโลยต่ีางๆ มาประยกุตใ์ช ้

3.3 ควรมีการนาํเสนอผา่น ยทููป เฟสบุก๊ หรือ มลัติมีเดียอ่ืน ๆ 

3.4 ควรมีการใชค้อมพิวเตอร์ มีระบบ touch screen ช่วยในกรณีไม่มีผูบ้รรยาย 
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 ข้อดีของระบบงานใหม่ 
                                      1. การคน้หาขอ้มูลวตัถุโบราณไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยใชร้ะบบ QR Code 
                                      2. ลดความผิดพลาดในการบนัทึกข้อมูลวตัถุโบราณ และแก้ไขได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 
                                      3. ผูใ้ชง้านไดท้ราบขอ้มูลวตัถุโบราณในพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4  

วดัราชาธิวาสวหิาร และประวติัวดัราชาธิวาสวหิาร ไดโ้ดย ใชร้ะบบ  
QR Code และเทคโนโลย ีความจริงเสมือน(AR) 

 4.  ดึ ง ดู ด ใ ห้ ผู ้ เ ข้ า ช ม ส น ใ จ  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม ห า ร า ช า นุ ส ร ณ์  ร . 4  
วดัราชาธิวาสวหิาร  

การพฒันาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุ
อตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   ในการวเิคราะห์ระบบ  

 
Context Diagram ระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยี

บ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิารแสดงในรูปท่ี 17 
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รูปท่ี 17 Context Diagram  ระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน  
และเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

 
Dataflow Diagram (DFD : Level 1) มีดงัน้ี 
 1. ระบบจัดการผู้ดูแลระบบ เก่ียวขอ้งขอ้มูลในระบบดงัน้ี  คือ ผูดู้แลระบบ  ทาํการเขา้สู่
ระบบ สร้าง ลบ แกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบท่ีเป็นของตวัเอง และของผูอ่ื้นท่ีเป็นผูแ้ลระบบได ้

2. ระบบผู้ใช้ เก่ียวขอ้งขอ้มูลในระบบดงัน้ี เขา้ถึงระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4  
วดัราชาธิวาสวหิาร    ไม่วา่จะเป็นแสกนQR code เพื่อดูขอ้มูลวตัถุโบราณ เขา้สู่เวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑ ์
มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร การใชห้นา้จอสัมผสัเรียนรู้ผา่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI)  การเรียนรู้ผา่นเทคโนโลย ี AR  โดยไม่ตอ้งสมคัรสมาชิก แต่ไม่สามารถแสกน QR code 
นอกพิพิธภณัฑ ์ มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิารได ้ จะตอ้งเขา้ WIFI พิพิธภณัฑ ์
 มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิารเท่านั้น และการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลย ี AR  ผูใ้ชง้าน
สามารถนาํแผน่พบัไปแสกนนอกสถานท่ีได ้
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3. ระบบข้อมูลวัตถุโบราณ  เก่ียวขอ้งขอ้มูลในระบบ คือ ผูแ้ลระบบตอ้ง สร้าง ลบ แกไ้ข 
ขอ้มูลวตัถุโบราณ ได ้และผูดู้แลระบบสามารถพิมพ ์QR Code  ติดวตัถุโบราณแต่ละช้ินนั้นได ้
ดงัรูปท่ี 18 

 
รูปท่ี 18 แผนผงัการไหลขอ้มูลระดบัท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) 

 
4.1.3 การออกแบบ (Design) 

 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบระบบท่ีจะพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีได้
ระบุไวใ้นเอกสาร ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้  โปรแกรม Notepad++ โดยใชภ้าษา PHP  ภาษา HTML และ
ฐานขอ้มูล MySQL PHP myadmin ใช้ในการเขียนเวบ็ไซต์ทาํระบบ QR Code  และโปรแกรม 
Layar ใชใ้นการทาํเทคโนโลยท่ีีนาํภาพเสมือน (AR)  
 2. การออกแบบฐานขอ้มูล และพจนานุกรมขอ้มูล ท่ีสามารถรองรับการให้บริการผา่น
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้24 ชัว่โมง ทาํการประมวลผลแบบ Online processing ผูใ้ช้งาน
สามารถแสกน QR Code หน้าวตัถุโบราณ แลว้ทาํการเรียกใชร้ะบบงานผา่นทางเวบ็เบราเซอร์ 
(Web Browser) โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการออกแบบฐานขอ้มูลโดยแสดง ER 

 

ขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

ขอ้มูลวตัถุโบราณ 

ขอ้มูลวตัถุโบราณ 

ขอ้มูล

วตัถุ 

โบราณ 

ขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
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Diagram  พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary)  และผูใ้ช้ Use Case Diagram ซ่ึงประกอบดว้ย 
ต่อไปน้ี 
 
 

 
รูปท่ี 19 แผนผงั ER Diagram ระบบ QR Code  
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ตารางที ่7 ตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ  UserAdmin 

Field Name 
 

Data Type 
 

Length 
 

Description 
 

Example 
 

User_ID(PK) INT 11 ไอดีผูดู้แลระบบ 1 
UserName varchar 50 รหสัสมาชิก Admin 
Password VARCHAR 50 รหสัผา่น Admin2017 
Name VARCHAR 100 ช่ือผูใ้ช ้ สมาน แกว้หลอก 
status INT 1 สถานะ 1 
หมายเหตุ Status คือ 0 = ระงบัใชง้าน, 1 = ใชง้านไดป้กติ 

 

ตารางที ่8  ตารางข้อมูลชนิดวตัถุโบราณ Object type 

Field Name 
 

Data Type 
 

Length 
 

Description 
 

Example 
 

Object_typeID 
(PK) 

INT 11 รหสัชนิดของวตัถุ 1 

Antiques_type varchar 100 ช่ือชนิดวตัถุ แกว้ 
User_ID(FK) INT 11 ไอดีผูดู้แลระบบ 1 
Status INT 1 สถานะ 1 
หมายเหตุ Status คือ 0 = ระงบัใชง้าน, 1 = ใชง้านไดป้กติ 
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ตารางที ่9 ตารางข้อมูลข้อมูลวตัถุโบราณ  Antiques 

Field Name 
 

Data Type 
 

Length 
 

Description 
 

Example 
 

AntiquesID(PK) INT 11 ลาํดบัวตัถุโบราณ 1 
User_ID(FK) INT 11 ไอดีผูดู้แลระบบ 1 
Object_typeID(FK) INT 11 รหสัชนิดของวตัถุ 1 
NO VARCHAR 50 เลขท่ีวตัถุโบราณ รว1123569/2550 
Name VARCHAR 100 ช่ือวตัถุโบราณ แกว้กญัญารัตน์ 
Generation VARCHAR 100 แบบศิลปะสมยั สมยั

รัตนโกสินทร์ 
Size VARCHAR 115 ขนาด(ซม) 20*50/200 ขนาด

แกว้200 ซม. 
Status VARCHAR 50 สภาพวตัถุโบราณ สมบูรณ์   
Nature TEXT - ลกัษณะ ขอ้มูลวตัถุ

โบราณ 
อยูใ่นสมยัรัชกาล 
ท่ี5 โดยมีอกัษร 
ร.5ข้ึนตน้... 

Storage_Location VARCHAR 255 สถานท่ีเก็บ อยูบ่นตูช้ั้น 1 
Photo TEXT - ไฟลรู์ปวตัถุโบราณ Pic.jpg 
Lecture TEXT - ไฟลเ์สียงบรรยาย Test.mp3 
Music TEXT - ไฟลเ์สียงเพลง dokmai.mp3 
Status2 INT 1 สถานะ 1 
หมายเหตุ  Status คือ 0 = ระงบัใชง้าน, 1 = ใชง้านไดป้กติ 

    Status2 คือ 0 = ระงบัใชง้าน, 1 = ใชง้านไดป้กติ 
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รูปท่ี 20 แผนผงั Use Case Diagram ของผูใ้ชง้าน 
 

 

รูปท่ี 21 แผนผงั Use Case Diagram ของผูดู้แลระบบ 
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หลงัจากท่ีเราไดท้าํการวิเคราะห์ระบบ โดยใช ้Data Flow Diagram แลว้นั้น จะทาํให้เรา
ทราบถึงการไหลของขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นระบบทั้งหมด ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการออกแบบหนา้จอ
ของโปรแกรม ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงการทาํงานของโปรแกรม ก่อนท่ีจะนาํไปสู่ขั้นตอนการพฒันา
ระบบต่อไป 

จากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทาํให้เราทราบถึงกระบวนการทาํงานของ
โปรแกรมมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1. ผู้ ใ ช้ ง า น  ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ม ห า ร า ช า นุ ส ร ณ์  ร . 4  
วดัราชาธิวาสวิหาร อนัดบัแรกผูใ้ช้งาน ทาํการข้ึนไป ชั้นสองท่ีจดัวตัถุโบราณแสดง หลงัจากนั้น 
ผูใ้ชง้านทาํการแสกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลวตัถุโบราณ เรียนรู้ขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ มหาราชานุสรณ์ ร.
4 วดัราชาธิวาสวิหาร  เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ช้งานทาํการ ใชง้านเทคโนโลยี AR แบบแผน่พบั 
สามารถใชง้านผา่นSmart  Phone ไดส้ะดวกและรวดเร็ว ดงัรูปท่ี 22 

 

รูปท่ี 22 การวางแผนออกแบบระบบพิพิธภณัฑ ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร  
สาํหรับผูใ้ชง้าน 
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2. ผู้ดูแลระบบ มีหนา้ท่ีดูแลระบบ QR Code ในการสร้าง  ลบ  แกไ้ขขอ้มูล วตัถุ
โบราณ ในพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร  

 
รูปท่ี 23  สถาปัตยกรรมการพฒันาระบบ QR Code 

 

ค าอธิบายสถาปัตยกรรมการพฒันาระบบ QR Code 

   เวบ็แอปพลิเคชนั เขียนโปรแกรมเป็นภาษา PHP รับ-ส่งขอ้มูล ไปยงั Web Server ผูดู้แล
ระบบ จดัการฐานขอ้มูลวตัถุโบราณ โดยใช ้ Web Brower และรับส่งไป Web Server ในส่วนของ
โปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผูใ้ชง้านทาํการแสกน QR Code หนา้วตัถุโบราณ  ส่งไป
ยงัWeb Server เพื่อดึงขอ้มูลวตัถุโบราณแต่ละช้ินนั้นๆ โดย Web Server เป็น Apache Web Server 
ใชฐ้านขอ้มูลเป็น MySQL  ในการจดัการฐานขอ้มูล   
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รูปท่ี 24 สถาปัตยกรรมการพฒันาระบบ AR โดยใชโ้ปรแกรม Layar 
 

ค าอธิบายสถาปัตยกรรมการพฒันาระบบ AR โดยใช้โปรแกรม Layar 

    เวบ็แอปพลิเคชนั เขียนโปรแกรมเป็นภาษา PHP รับ-ส่งขอ้มูล ไปยงั Web Server 
โดย Layar เป็นของลิขสิทธ์ิ ผูว้ิจยัไดส้ร้างระบบ AR  ผา่น Web Brower และรับส่งไป Web Server 
Layar ในส่วนของโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผูใ้ชง้านทาํการแสกน AR จากแผน่พบั
ท่ีแจกให้  จากนั้ นส่งไปยัง  Web Server  Layar เพื่อดึงข้อมูลเ น้ือหา ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ 
มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร  

ผลท่ีได้จากการแบบทดสอบระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทลัด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิ
หาร  ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบการแบบทดสอบระบบ ให้กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นโบราณคดี ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การพฒันาระบบ  และผูเ้ช่ียวชาญด้านการการเรียนรู้ ด้านละ 1 ท่าน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน  
พบวา่ การทดสอบระบบ โดยรวมของผูเ้ช่ียวชาญมีค่า IOC เท่ากบั 1 หมายความวา่ ขอ้คาํถามวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละใชไ้ด ้
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4.1.4  การน าไปใช้ (Implementation ) 
              เม่ือผูว้จิยัไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินพึงพอใจกบักลุ่มตวัอยา่งเรียบร้อย 

ผูว้จิยัทาํการแกไ้ขระบบเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความถูกตอ้งมากข้ึน ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญ 
และกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัจดัทาํคู่มือการใชง้านสําหรับผูเ้ขา้ชม  และสําหรับพระ
ครูสิริกวีวฒัน์  นอกจากน้ียงัไดโ้ดยนาํระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและ
เทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร โดยมี
ทั้ง 2 ระบบ ดงัน้ี  1 ) ระบบคิวอาร์โคด้ (Quick Response: QR Code) ในการคน้หาขอ้มูลวตัถุ
โบราณช้ินนั้นๆ และ 2) ระบบเออาร์ (Augmented Reality: AR) พิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดั
ราชาธิวาสวหิาร  

4.1.5 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 ในขั้นตอนน้ี เม่ือนาํระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและ

เทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร เสร็จ
ส้ินเรียบร้อยแลว้ ทาํการติดตั้งระบบ และไปใชง้านจริง หากมีปัญหา ผูว้ิจยัทาํการแกไ้ขให้รวดเร็ว
ท่ีสุด ในระยะเวลาของโครงการท่ีกาํหนดให้ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดของระบบให้น้อยลง และ
ตอบสนองความตอ้งการผูเ้ขา้ชม 
 

4.2 ประเมินความพงึพอใจในระบบทีพ่ฒันาขึน้ 
ผูว้ิจยัได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ผลท่ีได้จากการการสร้างระบบพิพิธภณัฑ ์

 วดัราชาธิวาสวหิาร จากนั้นนาํผลท่ีไดไ้ปประเมินความพึงพอใจในระบบท่ีพฒันาข้ึนมา  

4.2.1 การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software) 
 

 ระบบปฏิบติัการ Windows 10 Pro 64 bit  โปรแกรม XAMPP จาํลอง Server  โปรแกรม
เวบ็บราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชนั 10 ข้ึนไป  โปรแกรมฐานขอ้มูล MySQL  โปรแกรม 
NotePad++โปรแกรม Layar สาํหรับทาํเทคนิคความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality: AR)  
ส่วนภาษาท่ีใช ้ คือ ภาษาเอชทีเอม็แอล (HTML) ภาษาพีเอชพี 5.26 (PHP language)  ภาษาเอสคิว
แอล (SQL) ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบโดยใชร้ะบบ Quick Response Code (QR Code) ไดแ้ผน่ 
QR Code พร้อมคู่มือ และผลท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบโดยใชร้ะบบความจริงเสมือน (AR) ได ้แผน่
พบั พร้อมคู่มือ  



  61 

                    4.2.1.1 การพัฒนาระบบโดยใช้ระบบสแกนคิวอาร์โค้ด (Quick Response 
Code: QR Code) เม่ือได้แผ่นคิวอาร์โคด้ (QR Code) พร้อมคู่มือ (ภาคผนวก ง) ผูดู้แลระบบ
สามารถจัดทํากระดาษคิวอาร์โค้ดใหม่ เพื่อติดกับว ัตถุในพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4  
วดัราชาธิวาสวิหาร หรือปรับปรุงคิวอาร์โคด้ วตัถุโบราณช้ินนั้นๆ เพื่อใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลได้
อีกรูปแบบหน่ึง ผูดู้แลระบบสามารถสร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มูล ของผูดู้แลระบบคนอ่ืน ๆ  และสามารถ 
สร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มูลวตัถุโบราณ  เดิมทางพิพิธภณัฑ์จดัแสดงวตัถุโบราณ โดยไม่มีขอ้มูลแสดง 
หรือมีก็นอ้ยมาก  แต่เม่ือผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํระบบ QR Code แลว้ ผูใ้ช้งานสามารถแสกน คิวอาร์โคด้ 
เพื่อเขา้ดูวตัถุโบราณและรับรู้ขอ้มูลของวตัถุโบราณช้ินนั้นๆ ได ้แต่ในกรณีน้ีมีขอ้จาํกดัตรงท่ีทาง
วดัขอสงวนสิทธ์ใหใ้ชข้อ้มูลส่วนน้ีไดเ้ฉพาะในตึกพิพิธภณัฑเ์ท่านั้น 

4.2.1.2  การพัฒนาระบบโดยใช้ระบบความจริงเสมือน (Augmented Reality: 
AR) ไดแ้ผน่พบัเพื่อใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลของวดัราชาธิวาสวิหาร และไดคู้่มือซ่ึงมีขั้นตอนการใช้
งาน ระบบ AR (ภาคผนวก ง ) ผูดู้แลระบบสามารถปรับปรุง/พฒันา แผ่นพบัหรือจดัทาํแผ่นพบั
ข้ึนมาใหม่ ส่วนผูใ้ช้งาน สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ (smart Phone) ทาํการโหลดและติดตั้ ง 
Application Layar ใน Play Store มีทั้งระบบ Android และ IOS  จากนั้นทาํการเปิด Application 
Layar ข้ึนมา แลว้ใชโ้ทรศพัท ์Smart Phone ส่อง ไปท่ีแผน่พบัท่ีทางพิพิธภณัฑแ์จกให ้ 

     

 
รูปท่ี 25 แสดงภาพเปรียบเทียบวสัดุโบราณเดิมกบัวตัถุโบราณท่ีมี QR Code 
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4.2.2 ผลทีไ่ด้จากการประเมินความพงึพอใจในระบบทีพ่ฒันาขึน้มา 
จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วย

เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร ให้กบักลุ่มตวัอย่างคือ 1. นกัเรียนโรงเรียน  วดับางยี่ขนัวิทยาคม   
2. ครู/โรงเรียนวดับางยี่ขนัวิทยาคม 3. พระวดัราชาธิวาสวิหาร ท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ 
ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

ผลท่ีไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจค่า IOC การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบการประเมินความพึงพอใจ ให้กบัผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นโบราณคดี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาระบบ  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการการเรียนรู้ ด้านละ 1 ท่าน
รวมจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน  พบวา่ การประเมินความพึงพอใจรวมของผูเ้ช่ียวชาญมีค่า IOC เท่ากบั 1 
หมายความวา่ ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละใชไ้ด ้

ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของตวัแปร เพื่อให้เห็นลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่งและลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.2.2.1 ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยการหาจาํนวนและร้อยละของลักษณะของ
ผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละค่าของตวัแปร ซ่ึงนาํเสนอในตารางท่ี  10  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ซ่ึงเป็นบุคลากรของโรงเรียนวดับางยี่ขนัวิทยาคม และวดัราชาธิวาสวิหาร ผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 85 รูป/คน  มีจาํนวนใกลเ้คียงกนัทั้งสองเพศคือ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.88 เป็นเพศหญิงจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 54.12  

ส่วนใหญ่มีอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.65 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 16 - 20 ปี และ 
อายรุะหวา่ง 41 - 30 ปี จาํนวนอยา่งละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 07.06 อายุระหวา่ง 21 - 30 ปี จาํนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 และมีเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35  อาย ุมากกวา่ 51 ปีข้ึนไป  

อาชีพเป็น นกัเรียนจาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 84.71 รองลงมามีอาชีพเป็นครูจาํนวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 และพระจาํนวน 2 รูป คิดเป็นร้อยละ 2.35 ตามลาํดบั  

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.70 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาตรีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59 ระดบั
ปริญญาโทจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71  
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ตารางที ่10 แสดงข้อมูลทัว่ไปของคุณลกัษณะผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ีต่อระบบ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

39 
46 

45.88 
54.12 

รวม 85 100.00 

อายุ   
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15 ปี 

16 – 20 ปี 
41 – 50 ปี 
21 – 30 ปี 

มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 

66 
 6 
6 
5 
2 

77.65 
 7.06 
7.06 
5.88 
2.35 

รวม 85 100.00 

อาชีพ   
นกัเรียน 

ครู 
พระ 

72 
11 
 2 

84.71 
12.94 
 2.35 

รวม 85 100.00 

วุฒิการศึกษา   
มธัยมศึกษา 1- 3 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

72 
 9 
 4 

84.70 
10.59 
4.71 

รวม 85 100.00 

 

4.2.2.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและ
เทคโนโลยบ่ีงช้ีวตัถุอตัโนมัติ กรณศึีกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   

จากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามกลบัมาจาํนวน 85 ฉบบั สามารถวิเคราะห์ แยก
ขอ้มูลและประมวลผลไดด้งัน้ี 
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ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบหน้าจอติดต่อกบัผู้ใช้ (Design) 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวม ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบหน้าจอ
ติดต่อกบัผูใ้ช ้(Design) ของระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยี
บ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร  พบวา่ ความพึง
พอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้(Design) 

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.50) (S.D = 0.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการ
ใช ้AR ออกแบบมีการจดัวางตาํแหน่งส่วนต่าง ๆภาพหรือคาํอธิบายเหมาะสม ชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย

ใชง้านสะดวก ( x  = 4.65) (S.D = 0.59)  ดงัตารางท่ี 11 

ตารางที ่11  แสดงผลประเมินความพงึพอใจต่อระบบของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบหน้าจอติดต่อกบัผู้ใช้ (Design) 

ด้านการออกแบบและ 
การจัดรูปแบบหน้าจอติดต่อกบัผู้ใช้  

(Design) 

ระดบัความพึงพอใจ 

x  S.D. แปล 
ความหมาย 

1.  การใช ้AR ออกแบบมีการจดัวางตาํแหน่งส่วนต่าง ๆ ของภาพหรือ
คาํอธิบายเหมาะสม ชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย ใชง้านสะดวก 

4.65 0.59 มากท่ีสุด 

2. การเขา้ถึงระบบมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม ใชง้านง่าย และไม่ซับซ้อน  
4.60 

 
0.67 

 
มากท่ีสุด 

2. ภาษาท่ีใช ้มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.60 0.67 มากท่ีสุด 
3. ขนาด ลกัษณะและสีตวัอกัษรท่ีแสดงบนหนา้จอภาพ มีความ

เหมาะสม สวยงามและชดัเจน 
 

4.45 
 

0.80 
 

มาก 
3. เมนูคาํสัง่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม ครอบคลุมการใชง้าน 4.45 0.71 มาก 
4. AR ทาํใหก้ารเขา้ถึง รูปภาพ วดีิโอ เวบ็ไซด ์และ  การออกแบบแผน่

พบั มีความสวยงาม เช่ือมโยง อยา่งเป็นระบบ 
 

4.44 
 

0.74 
 

มาก 
5. AR ทาํให้หนา้จอ พ้ืนหลงัมีความสวยงาม 4.42 0.80 มาก 
6. ระบบ AR และ QR Code มีความสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้าน 
 

4.36 
 

0.76 
 

มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบหน้าจอ
ตดิต่อกบัผู้ใช้ (Design) 

4.50 0.73 มากทีสุ่ด 
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ด้านคุณภาพของเนือ้หา (Content) 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวม ด้านคุณภาพของเน้ือหา (Content) ของระบบ
พิพิธภณัฑ์ดิจิทลัด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร  พบวา่  ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ด้านคุณภาพของเน้ือหา (Content)  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.50)  
(S.D = 0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการใช้ QR Code ในการเช่ือมโยงรูปภาพและขอ้มูล ทาํได้รวดเร็ว 
สะดวกและมีความถูกตอ้ง ( x  = 4.59) (S.D = 0.69)  ดงัตารางท่ี 12 

ตารางที ่12 แสดงผลประเมินความพงึพอใจต่อระบบของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านคุณภาพของ
เนือ้หา (Content) 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา (Content) ระดบัความพึงพอใจ 

x  S.D. แปล 
ความหมาย 

1.  การใช ้QR Code ในการเช่ือมโยงรูปภาพและขอ้มูล 
ทาํไดร้วดเร็ว สะดวกและมีความถูกตอ้ง 

4.59 0.69 มากท่ีสุด 

2. การใชเ้ทคโนโลย ี QR Code ทาํใหเ้กิดความรวดเร็ว
ในการดาวน์โหลดขอ้มูลและรูปภาพ 

 
4.58 

 
0.60 

 
มากท่ีสุด 

3. เม่ือสแกน QR Code แลว้ สามารถคน้หาหรือเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้าย รวดเร็วในระยะเวลาอนัสั้น 

 
4.51 

 
0.71 

 
มากท่ีสุด 

4. การแกไ้ขขอ้มูล ทาํไดอ้ยา่งสะดวกและใชง้านง่าย 4. 46 0.70 มาก 
5. เน้ือหา/ขอ้มูลมีความเหมาะสมความถูกตอ้งครบถว้น 4.45 0.74 มาก 
6. ปริมาณเน้ือหาเพียงพอต่อการใชง้านคน้ขอ้มูล 4.34 0.48 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมด้านคุณภาพของเนือ้หา (Content) 4.50 0.68 มากทีสุ่ด 
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ด้านความถูกต้อง 

ผลการวิเคราะห์ดา้นการแสดงผลความถูกตอ้ง (Correctness) ของระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลั
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่ง ช้ีว ัตถุอัตโนมัติ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ 
มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร พบว่า ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามด้านการ
แสดงผลความถูกตอ้ง (Correctness) ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.59) 
(S.D = 0.66)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการศึกษาเพิ่ม 
และระบบน้ีมีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะใชง้านไดจ้ริง ( x  = 4.66) (S.D = 0.48)   ดงัตารางท่ี 13 

ตารางที ่13 แสดงผลประเมินความพงึพอใจต่อระบบของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการแสดงผล
ความถูกต้อง (Correctness) 

ด้านการแสดงผลความถูกต้อง (Correctness) ระดบัความพึงพอใจ 

x  S.D. แปล 
ความหมาย 

1.ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑไ์ดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิด                    
ความตอ้งการศึกษาเพิ่ม 

 
4.66 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

2. ระบบน้ีมีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะใชง้านไดจ้ริง 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
3. รูปแบบการแสดงผลการสืบคน้มีความเหมาะสม และ

ตรงตามความคาดหวงั                    
 

4.61 
 

0.65 
 

มากท่ีสุด 
4.รูปแบบการแสดงผลรายการการสืบคน้ใชข้อ้ความ

อธิบายหรือส่ือความหมายท่ีมีความเหมาะสมและ
สามารถอ่านไดง่้าย                    

 
 

4.61 

 
 

0.72 

 
 

มากท่ีสุด 
5.ระบบช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจและมีความรู้ดา้นวตัถุใน

พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร              
ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

 
 

4.61 

 
 

0.63 

 
 

มากท่ีสุด 
6. ผลการสืบคน้ มีความน่าเช่ือถือและตรงตามตอ้งการ 4. 49 0.71 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมด้านการแสดงผลความถูกต้อง 
(Correctness) 

4.59 0.66 มากทีสุ่ด 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอในภาพรวมของระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 
วดัราชาธิวาสวิหาร ในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.52) (S.D = 0.70)    ดงัน้ี  ความพึง
พอใจในภาพรวมด้านความถูกตอ้ง (Correctness) ( x  = 4.59) (S.D = 0.66)  ความพึงพอใจใน
ภาพรวมดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบหน้าจอติดต่อกบัผูใ้ช้ (Design) ( x  = 4.50) (S.D = 
0.73) และความพึงพอใจในภาพรวมดา้นคุณภาพของเน้ือหา (Content) ( x  = 4.50) (S.D = 0.68) ดงั
ตารางท่ี 14 

 

ตารางที ่14 แสดงผลประเมินความพงึพอใจต่อระบบของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมทั้ง 3 
ด้าน คือด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบหน้าจอติดต่อกบัผู้ใช้ (Design) ด้านคุณภาพของเนือ้หา
(Content) และด้านการแสดงผลความถูกต้อง (Correctness) 

ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น ระดบัความพึงพอใจ 

x  S.D. แปล 
ความหมาย 

ความพงึพอใจในภาพรวมด้านการแสดงผลความถูกต้อง 
(Correctness) 

4.59 0.66 มากทีสุ่ด 

ความพงึพอใจในภาพรวมด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบหน้าจอติดต่อกบัผู้ใช้ (Design) 

4.50 0.73 มากทีสุ่ด 

ความพงึพอใจในภาพรวมด้านคุณภาพของเนือ้หา 
(Content) 

4.50 0.68 มากทีสุ่ด 

ความพงึพอใจในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 4.52 0.70 มากทีสุ่ด 
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บทที ่5 

สรุปผลการวเิคราะห์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจยั การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ี
วตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร  เพื่อศึกษาและพฒันา
ระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอัตโนมัติ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร และเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ระบบท่ีพฒันาข้ึน 

การวิเคราะห์ปัญหาเร่ิมจากการศึกษาเอกสาร ศึกษาจากสถานท่ีจริง และสัมภาษณ์พระครู
สิริกวีวฒัน์ ผู ้ดูแลพิพิธภัณฑ์ตั้ งแต่ปี 2550 ในสาระของปัญหาและความต้องการจากระบบ 
นอกจากน้ีไดน้าํขอ้ปัญหามาออกแบบสอบถามความตอ้งการ นาํไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
203 รูป/คน ซ่ึงประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลายของโรงเรียน 
วดัราชาธิวาส จาํนวน 70 คน นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากร  ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท  และ
ปริญญาเอกปีการศึกษา 2560 จาํนวน 29 คน นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – ตอนปลายของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา จาํนวน 36 คน      นักท่องเท่ียว หรือผูท่ี้สนใจ 
จาํนวน 40 คน ครูโรงเรียนวดัราชาธิวาส จาํนวน 32 คน และพระภิกษุและสามเณร จาํนวน 28 รูป 
รวม 203 รูป/คน เม่ือไดข้อ้มูลความตอ้งการจากกลุ่มตวัอย่างเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัได้นาํมาพฒันา
ระบบการเรียนรู้ผา่นพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง (Augmented Reality: AR) และระบบ Quick Response 
Code (QR Code)   สร้างขอ้มูลวตัถุโบราณ นาํเสนอขอ้มูล ของพิพิธภณัฑ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวิหาร      
และประเมินความพึงพอใจในระบบท่ีพฒันาข้ึน เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนน้ีคือ  

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบดว้ย  Intel Core I5 3210M  ความเร็ว 3.2 Ghz, RAM 8 GB  
DDR3 1600 Mhz, Hard disk 250 GB, Mouse,Keyboard, ลาํโพง, จอภาพ ขนาด 21 น้ิว, เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ สี และAccess Point ปล่อยสัญญา Wifi 

ซอฟตแ์วร์ (Software) ประกอบดว้ย ระบบปฏิบติัการ Windows 10 Pro 64 bit, โปรแกรม 
XAMPP จาํลอง Server, โปรแกรม NotePad++, โปรแกรม Layar  สําหรับทาํเทคโนโลยีท่ีนาํ
ภาพเสมือน (AR), โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน่ 10 ข้ึนไป, โปรแกรม
ฐานขอ้มูล MySQL และโปรแกรม  jraja 64 bit 
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แบบทดสอบระบบและแบบประเมินความพึงพอใจในระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่า IOC [2] 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
การพฒันาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุ

อตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร  สามารถสรุปผลวิจยัได้
ดงัน้ี 

5.1.1 ผลการศึกษาระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยี
บ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร  พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามความตอ้งการส่วนใหญ่อายุมากกว่า 30 ปีข้ึนไปจาํนวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 37.44 
เป็นนักเรียน/นักศึกษาจาํนวน 103 คนคิดเป็นร้อยละ 50.47 และเคยเขา้ชมพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 จาํนวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 55.67  

ส่วนด้านความต้องการในภาพรวมทั้ งหมด 3 ด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย               
( x  = 4.28) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.80)  กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการดา้นความรู้เป็นลาํดบัแรก 
ความต้องการด้านความรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.36) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 (S.D =0.71) และขอ้ท่ีตอ้งการมากท่ีสุดคือ ความเป็นมาและความสาํคญั/คุณค่าทางประวติัศาสตร์ มี
ค่าเฉล่ีย ( x  = 4.47) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.65) ลาํดบัรองลงมาคือ ด้านเทคโนโลย ี   
ในภาพรวมมีความตอ้งการมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.32) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.84) ดา้น
เทคโนโลยี กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการมากท่ีสุดคือ  มีการใชเ้ทคโนโลยี QR Code เขา้มาร่วมเพื่อให้ผูช้ม
สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ครอบคลุมยิ่งข้ึน มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.36) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D = 0.72) และความตอ้งการในภาพรวมระดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมี
ความตอ้งการระดบัมากเช่นกนั มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.20) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.83)  ดา้น
การจดัการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการมากท่ีสุดคือ การจดัตั้งวตัถุแสดงและมีคาํบรรยายประกอบมี
ค่าเฉล่ีย ( x  = 4.37) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.60) 

5.1.2 ผลการสร้างระบบพิพิธภณัฑ ์วดัราชาธิวาสวหิารและประเมินความพึงพอใจในระบบ
ท่ีพฒันาข้ึน  

5.1.2.1 ผูว้ิจยัไดส้ร้างระบบพิพิธภณัฑ์ วดัราชาธิวาสวิหาร 2 ระบบดงัน้ี  1.ระบบ 
Quick Response Code (QR Code) ผลท่ีได้จากการพฒันาระบบผูดู้แลระบบสามารถจดัทาํ
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แผ่นกระดาษคิว อาร์ โคด้ ท่ีบรรจุขอ้มูลวตัถุโบราณแต่ละช้ิน ในพิพิธภณัฑ์ มหาราชานุสรณ์ ร.4 
วดัราชาธิวาสวหิาร เพื่อใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลไดอี้กรูปแบบหน่ึง พร้อมคู่มือ ส่วนผูใ้ชง้านสามารถ
แสกน คิวอาร์โคด้ เพื่อเขา้ดูวตัถุโบราณและรับรู้ขอ้มูลของวตัถุโบราณช้ินนั้นๆ ได้ ในกรณีน้ีมี
ขอ้จาํกดัตรงท่ีทางวดัขอสงวนสิทธ์ให้ใช้ขอ้มูลส่วนน้ีได้เฉพาะในตึกพิพิธภณัฑ์เท่านั้น และ 2.
ระบบการเรียนรู้โดยผา่นพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง (Augmented Reality: AR) ไดแ้ผน่พบัเพื่อใชใ้นการ
เผยแพร่ขอ้มูลของวดัราชาธิวาสวิหาร และไดคู้่มือซ่ึงมีขั้นตอนการใชง้าน ระบบ AR ผูดู้แลระบบ
สามารถปรับปรุง/พัฒนา แผ่นพับหรือจัดทําแผ่นพับข้ึนมาใหม่ ส่วนผู ้ใช้งานสามารถใช้
โทรศพัทมื์อถือ (smart Phone) ทาํการโหลดและติดตั้ง Application Layar ใน Play Store มีทั้งระบบ 
Android และ IOS จากนั้นนาํไปสแกนขอ้มูลท่ีอยูใ่นแผน่พบั เพื่อดูขอ้มูลใน รูปแบบวิดีโอ ภาพและ
ล้ิงคต่์างๆ ท่ีทางพิพิธภณัฑจ์ดัไวใ้นมือถือได ้

5.1.2.2 ผลท่ีไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจในระบบท่ีพฒันาข้ึนทั้ง 2 ระบบ จาก
การแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยผ่านพิพิธภณัฑ์: กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหา
ราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวิหาร ให้กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้งส้ิน 85 รูป/คน  ประกอบด้วย 
นกัเรียน จาํนวน 72 คน ครู 11 คนของโรงเรียนวดับางยี่ขนัวิทยาคม และพระวดัราชาธิวาสวิหาร 
จาํนวน 2 รูป ส่วนใหญ่มีอายุต ํ่ากวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.65 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
จาํนวน 72 คนคิดเป็นร้อยละ 84.70 ปริญญาตรี 9 คน และปริญญาโท 4 คนคิดเป็นร้อยละ 10.59 
และ4.71 ตามลาํดบั 

สรุปผลการวเิคราะห์ความพึงพอในระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี บ่ ง ช้ี ว ัต ถุ อั ต โ น มั ติ  ก ร ณี ศึ ก ษ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ม ห า ร า ช า นุ ส ร ณ์  ร .  4 
 วดัราชาธิวาสวิหาร  ในภาพรวมพบว่า ในทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.52) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.70) กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระบบการพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลั
ดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร  ในภาพรวมดา้น  การแสดงผลความถูกตอ้ง (Correctness) เป็นลาํดบั
แรก ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.59) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D = 0.66) และดา้นน้ีมีขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่ง มี    ความพึงพอใจมากท่ีสุดมี 2 ขอ้ คือผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการศึกษาเพิ่มข้ึนจริง และระบบน้ีมีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะใชง้านได้
จริง มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.66) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.48) ลาํดบัรองลงมาคือ ความพึงพอใจ
ในภาพรวมด้านการออกแบบ  และการจดัรูปแบบหน้าจอติดต่อกับผูใ้ช้ (Design) ในภาพรวมมี   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  ( x  = 4.50) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.73) ด้านการ
ออกแบบและการจดัรูปแบบหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การใช ้



  71 

AR ออกแบบมีการจดัวางตาํแหน่งส่วนต่าง ๆภาพหรือคาํอธิบายเหมาะสม ชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย ใช้
งานสะดวก มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.65) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.89) และความพึงพอใจใน
ระบบการเรียนรู้โดยผ่านพิพิธภณัฑ์ในภาพรวมระดับสุดท้ายคือ ความพึงพอใจในภาพรวมด้าน
คุณภาพของเน้ือหา (Content) ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง มีความตอ้งการระดบัมากท่ีสุดเช่นกัน มีค่าเฉล่ีย    
 ( x  = 4.50) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.68) ดา้นคุณภาพของเน้ือหา กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ การใช ้QR Code ในการเช่ือมโยงรูปภาพและขอ้มูล ทาํไดร้วดเร็ว สะดวกและมี ความ
ถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.59)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D =0.69) 

 

5.2 อภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยี

บ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   สามารถอภิปราย
ผลการวจิยั ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี  

1. ศึกษาและพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยี
บ่งช้ีวตัถุอตัโนมัติ กรณศึีกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร 
 ระบบไดผ้า่นประเมินความตอ้งการจากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ ความตอ้งการของผูเ้ช่ียวชาญรวม
มีขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์สามารถใช้ได้ และได้ผ่านการประเมินความตอ้งการจาก
กลุ่มตวัอย่างโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัดี พิจารณารายละเอียดเป็น 3 ด้านดงัน้ี ความตอ้งการใน
ภาพรวมดา้นความรู้อยูใ่นระดบัดี  ความตอ้งการในภาพรวมดา้นเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัดี   และใน
ลาํดบัสุดทา้ยคือ    ความตอ้งการในภาพรวมดา้นการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี  เน่ืองจากผูว้ิจยัได้
ใชส้ถิติการวิเคราะห์ขอ้มูลของ Siriwat Chanakhu [2] มาใชง้านและวิธีการออกกแบบระบบและ
พฒันาระบบแบบ  SDLC ตามแนวคิดของนเรศร์ บุญเลิศ [12] มาใช้งานจึงทาํให้ระบบมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ีจะตอ้งมีระบบ wifi ใช ้Internet ได ้ภาพเสมือนจริง นาํเทคโนโลยีต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ มีการนาํเสนอผ่าน ยูทูป เฟสบุ๊ก หรือ มลัติมีเดียอ่ืน ๆและมีการใช้คอมพิวเตอร์ มี
ระบบ touch screen ช่วยในกรณีไม่มีผูบ้รรยาย ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ เอกราช บุณยเกียรติ[16], 
ธิติพงษ ์วงสาโทและคณะ[11], ธชัชยั ตระกลูเลิศยศ[10],  กรด  เหล็กสมบูรณ์[5], Tsung-Yu Liu[3]
และMasaki Sekimoto Kazuo Ikeshiro and Hiroki Imamura[1] ในการทดสอบระบบ ระบบไดผ้า่น
ประเมินการทดสอบระบบ จากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ ความตอ้งการของผูเ้ช่ียวชาญรวมมีขอ้คาํถามวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคส์ามารถใชง้านไดดี้  เน่ืองจากผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติการวิเคราะห์ขอ้มูลของ Siriwat 



  72 

Chanakhu [2] มาใชง้านและวิธีการออกกแบบระบบและพฒันาระบบแบบ SDLC ตามแนวคิดของ
นเรศร์ บุญเลิศ [12]  

  2. เพือ่ประเมินความพงึพอใจในระบบทีพ่ฒันาขึน้ 

ระบบได้ผ่านประเมินความพึงพอใจในระบบจากผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ความพึงพอใจของ

ผูเ้ช่ียวชาญรวมมีขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคส์ามารถใชไ้ด ้และไดผ้า่นการประเมินความ

พึงพอใจระบบจากกลุ่มตวัอย่างโดยรวมพบวา่อยูใ่นระดบัดีมาก พิจารณารายละเอียดเป็น 3 ดา้น

ดงัน้ี ความพึงพอใจในภาพรวมดา้นความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัดีมาก ความพึงพอใจในภาพรวมดา้น

การออกแบบและการจดัรูปแบบหน้าจอติดต่อกบัผูใ้ช้อยู่ในระดบัดีมาก และความพึงพอใจใน

ภาพรวมดา้นคุณภาพของเน้ือหาอยู่ในระดบัดีมาก   เน่ืองจากผูว้ิจยัไดใ้ช้สถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล

ของ Siriwat Chanakhu [2] มาใชง้านและวธีิการออกกแบบระบบและพฒันาระบบแบบ SDLC ตาม

แนวคิดของนเรศร์ บุญเลิศ [12] มาใชง้านจึงทาํใหร้ะบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยพฒันาระบบ 2 

ระบบดงัน้ี 1. ระบบ   1) ระบบ Quick Response Code (QR Code)อยู่ในระดบัดีมาก เพราะว่า

ผูใ้ชง้านระบบส่วนมากใชง้านโทรศพัทมื์อถือประเภท Smart Phone เป็นหลกัและมีประโยชน์ใน

การเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ กรมศิลปากร[6], อนุภทัร 

ไทรเกตุ [15], เอกราช บุณยเกียรติ[16], ธิติพงษ์ วงสาโทและคณะ[11], กรด  เหล็กสมบูรณ์[5], 

Tsung-Yu Liu[3]  2)ระบบความจริงเสมือน(Augmented Reality: AR) อยูใ่นระดบัดีมาก เพราะวา่

ผูใ้ช้งานส่วนมากตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ในเทคโนโลยีในปัจจุบนัส่งผลให้ความรู้ในเทคโนโลยี

ดิจิทลัไม่ส้ินสุดและมีประโยชน์ในเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลผ่านวิดีโอ ภาพและเสียง ซ่ึงอยู่ในระบบ

ออนไลน์มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ กรมศิลปากร [6], อนุภทัร ไทรเกตุ[15], ธชัชยั ตระกูล

เลิศยศ[15], วิลาศ สมิทธิฤทธา[14], WICE Logistics[4] และ Masaki Sekimoto Kazuo Ikeshiro and 

Hiroki Imamura[1] 

ดงันั้นสามารถสรุปผลการประเมิน การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริง

เสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาส 

วหิาร  ไดว้า่ ระบบน้ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก และสามารถนาํระบบท่ีพฒันาแลว้ไปใชไ้ดจ้ริง 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.1 การวิจยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาท่ีจาํกดั ในขณะท่ีพิพิธภณัฑ์ มีวตัถุโบราณและขอ้มูลอีก

จาํนวนมาก ควรมีการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2 พิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร มีขอ้จาํกดัทางดา้นบุคลากร จึง
ควรวจิยัวา่ จะมีเทคโนโลยดีา้นใดอีกท่ีสามารถนาํมาสนบัสนุนงานของพิพิธภณัฑไ์ด ้

5.4 ข้อแนะน าในการน าเสนอผลการวจัิยมาใช้ 

 5.4.1  ควรใหผู้ดู้แลระบบควรเตรียมระบบ Internet และปล่อยสัญญาณ Wifi หรืออ่านคู่มือ

ใหช้าํนาญเสียก่อน 

5.4.2  ควรใหผู้ใ้ชง้านเตรียมความพร้อมเร่ือง โทรศพัทมื์อถือแบบ Smart Phone ใชง้านได้
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามความต้องการ 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ    ธารทศันวงศ์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั     ทีฆทรัพย  ์ ประธานสภาวชิาการและกรรมการ  
สภามหาวทิยาลยัธนบุรี 

3. รองศาสตราจารย ์พวงเพชร     รัตนรามา อาจารยพ์ิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั  

นกัวชิาการของคณะปฏิบติังานวทิยาการ

โครงการ อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

ท่ีปรึกษาการออกแบบพิพิธภณัฑจ์วนผูว้า่            

ราชการจงัหวดัหลงัเก่าจงัหวดันครพนม 

ท่ีปรึกษาการออกแบบศูนยก์ารเรียนรู้ธนาคาร           

แห่งประเทศไทย 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบระบบ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ    ธารทศันวงศ์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ณฐัพล      สุวรรณกุศลส่ง      อาจารยค์ณะจิตรกรรมและปะติมากรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ    ไพวทิยศิริธรรม อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามความพงึพอใจ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ    ธารทศันวงศ์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั     ทีฆทรัพย ์ ประธานสภาวชิาการและกรรมการ  
สภามหาวทิยาลยัธนบุรี 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ    ไพวทิยศิริธรรม  อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. พระครูสิริกววีฒัน์      เจา้หนา้ท่ีดูแลพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 
       วดัราชาธิวาสวหิาร ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบนั 
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ภาคผนวก ข  แบบสอบถามความต้องการ  แบบสอบถามความพงึพอใจ  

และแบบทดสอบระบบส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย 

เร่ือง การพฒันาพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเจ้าหน้าที่ 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................................................................ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั ........................................................................................................................... 

ประสบการณ์การทาํงาน .................................. ปี 

ตอนที ่1 ด้านเนือ้หาและการพฒันาระบบ 

1. ปัญหาท่ีท่านพบบ่อยคร้ังในการใหบ้ริการแก่บุคคลท่ีเขา้มาเยีย่มชมพิพิธภณัฑม์หาราชา
นุสรณ์ ร.4  วดัราชาธิวาสวหิาร มีเร่ืองใดบา้ง และท่านมีวธีิตอบคาํถามนั้นอยา่งไร  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านตอ้งการใหร้ะบบจดัเก็บขอ้มูลวตัถุ ในพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4   
วดัราชาธิวาสวหิาร จดัเก็บในรูปแบบใด และตอ้งการให้นาํเสนอในเร่ืองใดบา้ง  

………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านตอ้งการให้หนา้จอติดต่อกบัผูใ้ชง้านมีลกัษณะแบบใดแลประกอบดว้ยขอ้มูล
อะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (ระบุ) 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

ลงนาม .................................................................. 
 (พระครูสิริกวีวฒัน์)   
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แบบสอบถามความต้องการในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์ ในการพฒันาพพิธิภัณฑ์ดิจิทลัด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนและเทคโนโลยบ่ีงช้ีวตัถุอตัโนมัติ กรณศึีกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4  

วดัราชาธิวาสวหิาร   
 

 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บขอ้มูลในการวจิยั เร่ือง การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลั

ดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชา

นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตาม

ความจริงมากท่ีสุดเพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีได ้ ทั้งน้ีคาํตอบจากท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน

แต่อยา่งใด คาํตอบท่ีไดจ้ากท่านจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

ต่อไป 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล 

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของท่านต่อการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ 
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูล  
 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย √  ลงใน (    ) และกรอกขอ้ความในช่องตามความเป็นจริง 

1. เพศ (    ) 1. ชาย (    ) 2. หญิง 
 

2. อาย ุ (    ) 1. ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15  ปี        (    ) 2. 16 - 20 ปี        (    ) 3. 21 - 25 ปี 

 (    ) 4. 26 - 30 ปี (    ) 5. มากกวา่ 30 ปี 
 

3. อาชีพ (    ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา  (    ) 2. ครู/อาจารย ์   (    ) 3. พระ/สามเณร              
                    (    ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ) .................... 
 

4. สังกดั     (    ) 1. วดัราชาธิวาสวหิาร   (    ) 2. โรงเรียนวดัราชาธิวาส 
   (    ) 3. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา   
   (    ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................... 
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5. ระดบัการศึกษา (    ) 1. ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี   (    ) 2. ปริญญาตรี    (    ) 3. ปริญญาโท   
       (    ) 4. ปริญญาเอก  (    ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 

6. ท่านเคยเขา้ชมพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิารหรือไม่ 
   (    ) 1. เคย (    ) 2. ไม่เคย 

 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นต่อการเข้าชมพพิธิภัณฑ์  
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยระดบั                  
ความคิดเห็นตามเกณฑ์ต่อไปน้ี  

5  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยต่อขอ้คาํถามในระดบัมากท่ีสุด   
  4  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยต่อขอ้คาํถามในระดบัมาก  
  3  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยต่อขอ้คาํถามในระดบัปานกลาง  
  2  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยต่อขอ้คาํถามในระดบันอ้ย 

  1  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยต่อขอ้คาํถามในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ท่านตอ้งการใหก้ารจดัการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑมี์ลกัษณะอยา่งไร 
1. จดัตั้งวตัถุแสดงและมีคาํบรรยายประกอบ      
2. มีการจดัแสดงส่วนนาํเสนอ (Introduction) เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมทราบประวติัของ

พิพิธภณัฑแ์ละการนาํเขา้ชม 
     

3. มีบริเวณท่ีจดัฉายวดีิโอภาพยนตร์หรือสไลดเ์พื่อใหข้อ้มลู      
4. มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการนาํเสนอ      
5. มีการจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยายจาํลองเสมือนจริงใหผู้เ้ขา้ชมมีส่วนร่วม      
6. มีการรับฟังดว้ยเสียงบรรยายท่ีบนัทึกไว ้      
7. มีการนาํวตัถุจาํลอง/เสมือนจริงมาจดัแสดงเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมสัมผสัจบั

ตอ้งได ้
     

8. มีเอกสารหรือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ ท่ีอ่านเขา้ใจง่าย ขนาดพอเหมาะ แจก เพ่ือ
ประกอบการชมพิพิธภณัฑ ์

     

9. มีเกมส์ท่ีใหค้วามรู้และความสนุกหลายระดบัเก่ียวกบัวตัถุในพิพิธภณัฑ ์      
10. มีหนงัสือ/ตาํราท่ีใหข้อ้มลูเชิงลึก/ของท่ีระลึกเป็นวตัถุจาํลอง จาํหน่าย 
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 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

   

 
 

ด้านความรู้ 

ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใดบา้งจากการเขา้ชมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์
1. ความเป็นมาและความสาํคญั/คุณค่าทางประวติัศาสตร์      
2. ประโยชน์ใชส้อย แสดงวธีิการใชห้รือมีการสาธิตใหช้ม      
3. ยคุสมยั เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง      
4. ศิลปะ วฒันธรรม และศาสนา       
5. เทคนิควธีิการสร้าง/งานช่างสมยัโบราณ      

6. เร่ืองเล่านิทาน ตาํนาน ความเช่ือ การเล่นละคร และเกร็ดความรู้      
7. การอนุรักษ ์      

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 

ด้านเทคโนโลยี 
ท่านตอ้งการใหพ้ิพิธภณัฑมี์การใชเ้ทคโนโลยใีดบา้งเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. มีการใชเ้ทคโนโลย ี QR Code เขา้มาร่วมเพ่ือใหผู้ช้มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและ
ความรู้ไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 

     

2. มีการใชเ้ทคโนโลย ี 3 มิติเสมือนจริงเขา้มาร่วม เพ่ือให้ผูช้มสามารถมีปฏิสัมพนัธ์
กบัวตัถุท่ีจดัแสดง 

     

3. มีการเช่ือมโยงกบัเวป็ไซตข์องพิพิธภณัฑแ์ละสังคมออนไลน์ไดง่้าย      
4. มีการนาํเสนอดว้ยวดีิโอ คลิป และเสียงประกอบในรายวตัถุต่างๆ      

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

3.1 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นการจดัการเรียนรู้ 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นความรู้ 
 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3.3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นเทคโนโลย ี

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 

เผด็จ  สวพินัธ์ุ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   

ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี มุ่งท่ีจะพฒันาระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิ
หาร   กรุงเทพมหานคร 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ี  แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 4 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยี

ความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดั
ราชาธิวาสวิหาร   กรุงเทพมหานครเก่ียวกบั     ดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบหนา้จอติดต่อ
กบัผูใ้ช ้8 ขอ้ ดา้นคุณภาพของเน้ือหา 6 ขอ้ และดา้นการแสดงผลความถูกตอ้ง 6 ขอ้ รวมทั้งหมด 20 
ขอ้  

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุง จาํนวน 3 ขอ้ 
3. คาํตอบของท่านไม่มีผลกระทบต่อตวัท่าน หรือต่อการเรียนของท่าน หรือต่อหน้าท่ี                

การงานของท่าน หรือต่อการท่องเท่ียวของท่านแต่ประการใด แต่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
วิจยั เพื่อศึกษาพฒันาระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ี
วตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร   กรุงเทพมหานคร
เท่านั้น 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์คร้ังน้ี 
 
 

เผด็จ  สวพินัธ์ุ 
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ตอนที ่1 ขอ้เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 4 ขอ้ 

ค าช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงใน       หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเป็นจริง
เก่ียวกบัตวัท่าน 

1. เพศ      ชาย    หญิง      

2. อาย ุ

          ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15 ปี    16 – 20 ปี      21 – 30 ปี  31 – 40 ปี  

      41 – 50 ปี             51  ปีข้ึนไป                                                                                                                  

3. อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา ครู/อาจารย ์        อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................             

4. การศึกษา 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3    มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6       ปวช.         ปวส.                      

ปริญญาตรี           ปริญญาโท     ปริญญาเอก          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................   

ตอนที่ 2  สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร. 4 

                วดัราชาธิวาสวหิาร   กรุงเทพมหานคร  
ค าช้ีแจง  1. ข้อสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบการพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชา
นุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร   กรุงเทพมหานคร  มีทั้งหมด 20  ขอ้ แต่ละขอ้จะเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ให้ท่านทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัสภาพเป็นจริงในความ
คิดเห็นของท่านโดยพิจารณาดงัน้ี 
 ระดบั  5  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                                                                              

ระดบั  4  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
2. AR = augmented Reality เป็นเทคโนโลยท่ีีนาํภาพเสมือนแบบ 3 มิติ จาํลองเขา้สู่โลก

จริงผา่นกลอ้งและมีการประมวลผลผา่นคอมพิวเตอร์ มือถือ แทบ็เล็ต ฯลฯ (สภาพแวดลอ้มจริงกบั
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วตัถุเสมือนรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดียวกนั ในเวลาเดียวกนั) โดยวตัถุเสมือนอาจจะเป็น ภาพ วดิีโอ 
เสียง ขอ้มูลต่างๆ  

3. QR = Quick Response Code เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่าง ๆ 

หัวข้อการประเมินความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบหน้าจอ ติดต่อกบัผู้ใช้ (Design)      

1.1 การใช ้AR ออกแบบ มีการจดัวางตาํแหน่งส่วนต่างๆ ภาพหรือคาํอธิบายเหมาะสม 
ชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย ใชง้านไดส้ะดวก 

     

1.2 การเขา้สู่ระบบมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม ใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น       
1.3 ขนาด ลกัษณะ และสีตวัอกัษรท่ีแสดงบนหนา้จอภาพ มีความเหมาะสม สวยงาม

และชดัเจน  
     

1.4 เมนูคาํส่ังอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม ครอบคลุมการใชง้าน      
1.5 ภาษาท่ีใช ้มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย      
1.6 ระบบ AR และ QR Code มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน      
1.7 AR ทาํให ้หนา้จอ พ้ืนหลงั มีความสวยงาม       
1.8 AR ทาํใหก้ารเขา้ถึง รูปภาพ วดีิโอ เวบ็ไซด ์และการออกแบบแผน่พบั มีความ

สวยงาม เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ 
     

2.  ด้านคุณภาพของเนือ้หา (content)      
2.1 การใชเ้ทคโนโลย ี QR Code ทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการดาวน์โหลด ขอ้มลูและ

รูปภาพ  
     

2.2 การแกไ้ขขอ้มลู ทาํไดอ้ยา่งสะดวกและใชง้านง่าย      
2.3 เม่ือสแกน QR Code แลว้ สามารถคน้หาหรือเขา้ถึงขอ้มลูท่ีตอ้งการไดง่้าย รวดเร็ว 

ในระยะเวลาอนัส้ัน 
     

2.4 เน้ือหา/ขอ้มลูมีความเหมาะสม ความถูกตอ้งครบถว้น      
2.5 การใช ้QR Code ในการเช่ือมโยงรูปภาพกบัขอ้มลูทาํไดร้วดเร็วสะดวก และมีความ

ถูกตอ้ง 
     

2.6 ปริมาณเน้ือหาเพียงพอต่อการใชง้านคน้ขอ้มลู      
ด้านการแสดงผลความถูกต้อง (Correctness) 
      3.1 รูปแบบการแสดงผลการสืบคน้มีความเหมาะสมและ ตรงตาม             
  ความคาดหวงั 

     

     3.2 รูปแบบการแสดงผลรายการสืบคน้ใชข้อ้ความอธิบายหรือส่ือความหมายท่ีมีความ
เหมาะสม และสามารถอ่านไดง่้าย 
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หัวข้อการประเมินความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
3.ด้านการแสดงผลความถูกต้อง (Correctness) (ต่อ)      

3.3 ผลของการสืบคน้ มีความน่าเช่ือถือ และตรงตามตอ้งการ      
3.4 ระบบช่วยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจและมีความรู้ดา้นวตัถุในพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 

วดัราชาธิวาสวหิาร ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
     

3.5 ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑไ์ดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติม      
3.6 ระบบน้ีมีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะใชง้านไดจ้ริง      

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

3.1 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้(Design) 
  

3.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นคุณภาพของเน้ือหา (Content) 
 

3.3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นการแสดงผลความถูกตอ้ง (Correctness) 
 

 
 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เผด็จ  สวพินัธ์ุ  
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แบบทดสอบระบบส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
   เร่ือง  การพฒันาพพิธิภัณฑ์ดิจิทลัด้วยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบ่ีงช้ีวตัถุ

อตัโนมัติ กรณีศึกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   
................................ 

ค าช้ีแจง 
 ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญกรุณาทดสอบระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี บ่ ง ช้ี ว ัต ถุ อั ต โ น มั ติ  ก ร ณี ศึ ก ษ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ม ห า ร า ช า นุ ส ร ณ์  ร .  4  
วดัราชาธิวาสวหิาร  โดยใส่เคร่ืองหมาย ( √ )   ลงในช่องพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการนาํไปแกไ้ขระบบต่อไป 

ประเด็นในการประเมิน ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ข้อแก้ไข 

ระบบฐานข้อมูล และท า Quick Response  Code 
(QR Code)  พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์  
ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 
1. ผูดู้แลระบบสามารถเขา้สู่ระบบได ้

   

  
  

2. ผูดู้แลระบบสามารถ สร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มลูในระบบ
ได ้

   

3. ผูใ้ชง้านสามารถ ดูขอ้มูลวตัถุโบราณ โดยไม่ตอ้งเขา้สู่
ระบบ 

   

4.  ผูดู้แลระบบสามารถ สร้าง ลบ แก้ไข ประเภทวตัถุ
โบราณได ้

   

5. ผู้ดูแลระบบสามารถ สร้าง ลบ แก้ไข ข้อมูลวัตถุ
โบราณได ้ 

   

6. ผูดู้แลระบบสามารถ สร้าง QR code ของวตัถุโบราณ
ช้ินนั้นๆ ได ้

   

7. ผูใ้ชง้าน แสกน QR code ของวตัถุโบราณช้ินนั้นๆ ไป
ยงัหนา้เวบ็ เพ่ือดูขอ้มลูวตัถุโบราณช้ินนั้นๆ ได ้

   

ระบบ AR พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4              
วดัราชาธิวาสวหิาร 

1.  ผูใ้ชง้านสามารถ แสกน AR ได ้

   

2.  ผูใ้ชง้านสามารถ เขา้ถึงขอ้มลู ลิง้คเ์วบ็ไซต ์วดิีโอ 
รูปภาพ ระบบ AR  ขอ้มลูพิพิธภณัฑ ์
มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิารได ้
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 
3.1 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมระบบฐานขอ้มูล และทาํ QR Code พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4        

วดัราชาธิวาสวหิาร 
 

3.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมระบบ AR พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 
 
 

 
 

(ลงนาม)..................................................................................ผูป้ระเมิน 
 

(...............................................................................) 
 
   ตาํแหน่ง...............................................................................  
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ภาคผนวก ค  

ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

แบบสอบถามความต้องการ  แบบสอบถามการทดลองระบบ  

และแบบสอบถามความพงึพอใจในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์ 
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แบบประเมินจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
แบบสอบถามความต้องการในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์ ในการพฒันาระบบพพิธิภัณฑ์ดิจิทลั  

ด้วยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบ่ีงช้ีวตัถุอัตโนมัติ  
กรณีศึกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   

 
ค าช้ีแจง   แบบประเมินน้ี เพื่อให้ผู ้เ ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ

วตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของเคร่ืองมือการวิจยัวา่ มี
ความเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไป
ออกแบบในการวิจยั เร่ืองการพฒันา พิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
และเทคโนโลยีบ่ง ช้ีว ัตถุอัตโนมัติ  กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.  4  
วดัราชาธิวาสวิหาร  ซ่ึงจะทําการประเมินความเท่ียงตรงในตอนท่ี 2 และ 3 ของ
แบบสอบถาม  โดยไดก้าํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเท่ียงตรงดงัน้ี 

  +1  = แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาะสม 
    0  = ไม่แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาะสม 

- 1  = แน่ใจวา่คาํถามไม่มีความเหมาะสม 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน วา่ขอ้คาํถามมีความ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์พียงใด  

 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นต่อความต้องการในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์  

ลกัษณะคาํถามแต่ละคาํถามมี 5 ระดบั ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นจาก
ระดบัมากท่ีสุด  จนถึงระดบัน้อยท่ีสุด โดยใช้เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากท่ีสุด  
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ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ขอ้เสนอแนะ 

เหมาะสม ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็นดว้ย เพิ่มเติม 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ท่านตอ้งการใหก้ารจดัการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑมี์ลกัษณะอยา่งไร 

1. จดัตั้งวตัถุแสดงและมีคาํบรรยายประกอบ     
2. มีการจดัแสดงส่วนนาํเสนอ (Introduction) เพื่อใหผู้ ้

เขา้ชมทราบประวติัของพิพิธภณัฑแ์ละการนาํเขา้ชม 
    

3. มีบริเวณท่ีจดัฉายวดีิโอภาพยนตร์หรือสไลดเ์พื่อให้
ขอ้มลู 

    

      
4. มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยใน    

การนาํเสนอ 
    

5. มีการจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยายจาํลองเสมือนจริงใหผู้ ้
เขา้ชมมีส่วนร่วม     

      
6. มีการรับฟังดว้ยเสียงบรรยายท่ีบนัทึกไว ้     
7. มีการนาํวตัถุจาํลอง/เสมือนจริงมาจดัแสดงเพื่อเปิด

โอกาสใหผู้เ้ขา้ชมสัมผสัจบัตอ้งได ้
    

8. มีเอกสารหรือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์และ
ประกอบการชมพิพิธภณัฑ ์

    

9. มีเกมส์ท่ีใหค้วามรู้และความสนุกเก่ียวกบัวตัถุใน
พิพิธภณัฑ ์

    

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

      

ด้านความรู้ 
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ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใดบา้งจากการเขา้ชมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์
1. ความเป็นมาและความสาํคญั/คุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ 
    

2. ประโยชน์ใชส้อย     
3. ยคุสมยั เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง     
4. ศิลปะ วฒันธรรม และศาสนา     
5. เทคนิควธีิการสร้าง/งานช่างสมยัโบราณ     
6. เร่ืองเล่า ตาํนาน ความเช่ือและเกร็ดความรู้     
7. การอนุรักษ ์     
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
    

    
  

 
 

ด้านเทคโนโลย ี 
ท่านตอ้งการใหพ้ิพิธภณัฑมี์การใชเ้ทคโนโลยใีดบา้งเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. มีการใชเ้ทคโนโลย ี QR Code เขา้มาร่วมเพ่ือใหผู้ช้ม
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูและความรู้ไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 

    

2. มีการใชเ้ทคโนโลย ี 3 มิติเสมือนจริงเขา้มาร่วม เพ่ือให้
ผูช้มสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุท่ีจดัแสดง 

    

3. มีการเช่ือมโยงกบัเวป็ไซตข์องพิพิธภณัฑแ์ละสังคม
ออนไลน์ไดง่้าย 

    

4. มีการนาํเสนอดว้ยวดีิโอ คลิป และเสียงประกอบในราย
วตัถุต่างๆ 

    

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
 

    

 
 
 
 
 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
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3.1 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นการจดัการเรียนรู้ 
.....................................................................  

    

3.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นความรู้ 
..................................................................... 

    

3.3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นเทคโนโลย ี
..................................................................... 

    

 
(ลงนาม)..................................................................................ผูป้ระเมิน 

 
                                 (.......................................................................) 
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แบบประเมินจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
แบบสอบถามความพงึพอใจในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์ ใน   

การพฒันาพพิธิภัณฑ์ ดิจิทลั ด้วยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบ่ีงช้ีวตัถุอัตโนมัติ 
กรณีศึกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   

 

ค าช้ีแจง   แบบประเมินน้ี เพื่อให้ผู ้เ ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของเคร่ืองมือการวิจยัวา่ มี
ความเหมาะสมในการนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้ระบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุ
อัต โ น มัติ  ก ร ณี ศึ ก ษ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ม ห า ร า ช า นุ ส ร ณ์  ร .  4  ว ัด ร า ช า ธิ ว า ส วิห า ร  
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะทํา การประเมินความเท่ียงตรงในตอนท่ี 2 และ 3 ของ
แบบสอบถาม  โดยไดก้าํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเท่ียงตรงดงัน้ี 

  +1  = แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาะสม 
    0  = ไม่แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาะสม 

- 1  = แน่ใจวา่คาํถามไม่มีความเหมาะสม 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน วา่ขอ้คาํถามมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์พียงใด  
ตอนที ่2  สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ การพฒันาพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยี

ความจริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ 
ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   กรุงเทพมหานคร  

ค าช้ีแจง  1. ขอ้สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความ

จริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีว ัตถุอัตโนมัติ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4  

วดัราชาธิวาสวิหาร   กรุงเทพมหานคร  มีทั้งหมด 20  ขอ้ แต่ละขอ้จะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ

ค่า 3ระดบั ใหท้่านทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัสภาพเป็นจริงในความคิดเห็นของท่าน

โดยพิจารณาดงัน้ี 

 เหมาะสม หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์ 
   ไม่แน่ใจ หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
   ไม่เห็นดว้ย หมายถึง ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
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2. AR = augmented Reality เป็นเทคโนโลยท่ีีนาํภาพเสมือนแบบ 3 มิติ จาํลองเขา้สู่โลก
จริงผา่นกลอ้งและมีการประมวลผลผา่นคอมพิวเตอร์ มือถือ แทบ็เล็ต ฯลฯ (สภาพแวดลอ้มจริงกบั
วตัถุเสมือนรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดียวกนั ในเวลาเดียวกนั) โดยวตัถุเสมือนอาจจะเป็น ภาพ วดิีโอ 
เสียง ขอ้มูลต่างๆ ตวัอยา่งเช่น เกมส์โปเกมอน โก (Poke man Go)  

3. QR = Quick Response Code เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่าง ๆ 
 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ขอ้เสนอแนะ 

เหมาะสม ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

เพ่ิมเติม 

การประเมินความพงึพอใจ  
ดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้(Design) 

1. การใช ้AR ออกแบบ มีการจดัวางตาํแหน่งส่วนต่างๆ ภาพ
หรือคาํอธิบายเหมาะสม ชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย ใชง้านได้
สะดวก 

    

2. การเขา้สู่ระบบมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม ใชง้านง่ายและไม่
ซบัซอ้น  

    

3. ขนาด ลกัษณะ และสีตวัอกัษรท่ีแสดงบนหนา้จอภาพ มี
ความเหมาะสม สวยงามและชดัเจน  

    

4. เมนูคาํส่ังอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม ครอบคลุมการใชง้าน     
5. ภาษาท่ีใช ้มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย     
6. ระบบ AR และ QR Code มีความสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
    

7. AR ทาํให ้หนา้จอ พ้ืนหลงั มีความสวยงาม     
8. AR ทาํใหก้ารเขา้ถึง รูปภาพ วดีิโอ เวบ็ไซต ์และการ

ออกแบบ  แผน่พบั มีความสวยงาม เช่ือมโยงอยา่งเป็น
ระบบ 
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การประเมินความพงึพอใจ  
ดา้นคุณภาพของเน้ือหา (content) 

1. การใชเ้ทคโนโลย ี QR Code ทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการ
ดาวน์โหลด ขอ้มลูและรูปภาพ  

    

2 การแกไ้ขขอ้มลู ทาํไดอ้ยา่งสะดวกและใชง้านง่าย     
3. เม่ือสแกน QR Code แลว้ สามารถคน้หาหรือเขา้ถึงขอ้มลูท่ี

ตอ้งการไดง่้าย รวดเร็ว ในระยะเวลาอนัส้ัน 
    

4. เน้ือหา/ขอ้มลูมีความเหมาะสม ความถูกตอ้งครบถว้น     
5. 
6. 

การใช ้ QR Code ในการเช่ือมโยงรูปภาพกบัขอ้มลูทาํได้
รวดเร็วสะดวก และมีความถูกตอ้ง 
ปริมาณเน้ือหาเพียงพอต่อการใชง้านคน้ขอ้มลู 

     

     

5. การใช ้ QR Code ในการเช่ือมโยงรูปภาพกบัขอ้มลูทาํได้
รวดเร็วสะดวก และมีความถูกตอ้ง 

     

      
      

  
การประเมินความพงึพอใจ  

ดา้นการแสดงผลความถูกตอ้ง (Correctness) 
1. รูปแบบการแสดงผลการสืบคน้มีความเหมาะสมและ ตรงตาม

ความคาดหวงั 
    

2. รูปแบบการแสดงผลรายการสืบคน้ใชข้อ้ความอธิบายหรือส่ือ
ความหมายท่ีมีความเหมาะสม และสามารถอ่านไดง่้าย 

    

3. ผลของการสืบคน้ มีความน่าเช่ือถือ และตรงตามตอ้งการ     
4. ระบบช่วยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจและมีความรู้ดา้นวสัดุใน

พิพิธภณัฑม์หาราขานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร ไดเ้พ่ิมมาก
ข้ึน 

    

5. ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑไ์ดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการศึกษา
เพ่ิมเติม 

    

6 ระบบน้ีมีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะใชง้านไดจ้ริง     
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ขอ้เสนอแนะ 

เหมาะสม ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็นดว้ย เพ่ิมเติม 

3.1 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นการออกแบบและ       
การจดัรูปแบบหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้ (Design) 
.......................................................................  

    

3.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นคุณภาพของเน้ือหา  (Content) 
.......................................................................  

    

3.3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นการแสดงผล 
ความถูกตอ้ง (Correctness) 
.......................................................................  

    

 
 

    

(ลงนาม)..................................................................................ผูป้ระเมิน 
 

                                                    (...............................................................................) 
 

                                      ตาํแหน่ง................................................................................................ 
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ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
แบบสอบถามความต้องการในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์ ในการพฒันาระบบพพิธิภัณฑ์ดิจิทลั  

ด้วยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบ่ีงช้ีวตัถุอัตโนมัติ  
กรณีศึกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

ค าช้ีแจง 
แบบค่าสถิติแสดงดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item – 

Objective Congruence: IOC)  ของเคร่ืองมือการวิจยัเร่ือง ความตอ้งการในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ ใน 

การพฒันาระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั 

กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

เคร่ืองมือวจิยัมีสถิติ ดงัน้ี 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นต่อการเข้าชมพพิธิภัณฑ์  
ลกัษณะคาํถามแต่ละคาํถามมี 5 ระดบั ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นจาก

ระดบัมากท่ีสุด  จนถึงระดบันอ้ยท่ีสุด โดยใชเ้คร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด  
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คาํถา
ม 

 ผลการพิจารณา 

ขอ้ท่ี ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คน

ท่ี 3 

ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุป
ผล 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ท่านตอ้งการใหก้ารจดัการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑล์กัษณะอยา่งไร 
1. จดัตั้งวตัถุแสดงและมีคาํบรรยาย

ประกอบ 
+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

2. มีการจดัแสดงส่วนนาํเสนอ 
(Introduction) เพื่อใหผู้เ้ขา้ชม
ทราบประวติัของพิพิธภณัฑแ์ละ
การนาํเขา้ชม 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3  
การลาํดบัเน้ือหา
ควรพยายามเรียง
จากซา้ยไปขวาหรือ
การอ่านของภาษาท่ี
ใชจ้ดัแสดง
เร่ืองราวจะต่อเน่ือง
อยา่งไม่สะดุด 

+3 1 ใชไ้ด ้

3. มีบริเวณท่ีจดัฉายวดีิโอภาพยนตร์
หรือสไลดเ์พื่อใหข้อ้มลู 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3  
อุปกรณ์ตอ้งดี 

+3 1 ใชไ้ด ้
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  ผลการพิจารณา 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุป

ผล 

ด้านการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ท่านตอ้งการใหก้ารจดัการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑล์กัษณะอยา่งไร 

4. มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มา
ช่วยในการนาํเสนอ 

+1 +1 0 ผูเ้ช่ียวชาญคน
ท่ี 3  
การใช้
เทคโนโลยตีอ้ง
เลือกให้
เหมาะสมกบั
ระดบัความรู้ 
ความสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยี
นั้นของผูเ้ขา้
ชม 

+2 0.67 ใชไ้ด ้

5. มีการจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยาย
จาํลองเสมือนจริงให้ผูเ้ขา้ชมมีส่วน
ร่วม 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคน
ท่ี 3  
ถา้อาคารจดั
แสดงเป็น
อาคารอนุรักษ ์
ควรใหเ้ห็นวา่ 
นิทรรศการอยู่
ในอาคาร
อนุรักษด์ว้ย
แมว้า่จะตอ้งทาํ
กล่องจดัแสดง
ข้ึนใหม่เพ่ือ
ไม่ใหก้ระทบ
อาคาร 

+3 1 ใชไ้ด ้
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  ผลการพิจารณา 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุป

ผล 

ด้านการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ท่านตอ้งการใหก้ารจดัการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑล์กัษณะอยา่งไร 

6. มีการรับฟังดว้ยเสียงบรรยายท่ี
บนัทึกไว ้

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคน
ท่ี 3  
ระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์
ตอ้งดี ฟังเขา้ใจ 
หอ้งท่ีมีการฟัง
เสียงควรระบุ
วสัดุดูดซบั
เสียงดว้ย 

+3 1 ใชไ้ด ้

7. มีการนาํวตัถุจาํลอง/เสมือนจริงมา
จดัแสดงเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชม
สัมผสัจบัตอ้งได ้

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคน
ท่ี 3  
ควรมีสาํรอง
เผือ่การแตกหกั
เสียหาย 

+3 1 ใชไ้ด ้

8. มีเอกสารหรือแผน่พบั
ประชาสัมพนัธ์และประกอบการ
ชมพิพิธภณัฑ ์

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคน
ท่ี 3  
ควรมีขนาด
พอเหมาะกบั
การพกพา อ่าน
เขา้ใจง่าย 

+3 1 ใชไ้ด ้

9. มีเกมส์ท่ีใหค้วามรู้และความสนุก
เก่ียวกบัวตัถุในพิพิธภณัฑ ์

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคน
ท่ี 3  
เกมส์ควรเป็น
แบบท่ีเล่นได้
หลายวนัและ
ปรับเปล่ียนได้
เสมอ 

+3 1 ใชไ้ด ้
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  ผลการพิจารณา 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุป

ผล 

ด้านการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ท่านตอ้งการใหก้ารจดัการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑล์กัษณะอยา่งไร 

 อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)................................. 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 2 
- มีหนงัสือ/ตาํราท่ีใหข้อ้มลูเชิงลึก

จาํหน่าย ถา้ผูส้นใจตอ้งการ 
- มีการจาํหน่ายของท่ีระลึกเป็น

วตัถุจาํลอง 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 3 
- ถา้เป็นงานฝีมือ แสดงดว้ยวตัถุ

จริงและแยกช้ินใหเ้ห็นความงาม 
และวธีิการทาํของมนั 

- ถา้เป็นเพลงพ้ืนบา้น มีอุปกรณ์
ใหฟั้งไดด้ว้ย ใครเป็นผูแ้ต่ง ใคร
เป็นผูข้บัร้อง มีข้ึนเม่ือไหร่ 

- ถา้เป็นวตัถุโบราณหรือของมีค่า 
ควรมีการจดัวางและจดัแสดง
พิเศษ มีการป้องกนัการเสียหาย
สูญหาย 

       

ด้านความรู้ 

ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใดบา้งจาการเขา้ชมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์
1. ความเป็นมาและความสาํคญั/

คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคน

ท่ี 3  
สาํคญัมากแต่
ตอ้งทาํใหไ้ม่           
น่าเบ่ือ เช่น 
เป็นคลิปส้ันๆ 

+3 1 ใชไ้ด ้
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  ผลการพิจารณา 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุป

ผล 

ด้านความรู้ (ต่อ) 
ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใดบา้งจาการเขา้ชมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์

2. ประโยชน์ใชส้อย +1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3  
ส่ิงท่ีไม่เคยรู้จกั
ตอ้งมีคลิปแสดง
วธีิการใชใ้หช้ม 
หรือมีการสาธิต
ดว้ย 

+3 1 ใชไ้ด ้

3. ยคุสมยั เศรษฐกิจ การเมือง และ          
การปกครอง 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3  
ทุกอยา่งมี
ผลกระทบกนั 

+3 1 ใชไ้ด ้

4. ศิลปะ วฒันธรรม และศาสนา +1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3  
วฒันธรรมต่าง
ทอ้งท่ีก็มีต่างๆกนั 

+3 1 ใชไ้ด ้

5. เทคนิควธีิการสร้าง/งานช่างสมยั
โบราณ 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3  
เทคนิควธีิการ
ก่อสร้างหรือ
ความเช่ือท่ี
ประกอบพิธีการ 
อาจมีส่ิงท่ี
น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ 

+3 1 ใชไ้ด ้
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  ผลการพิจารณา 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุป

ผล 

ด้านความรู้ (ต่อ) 
ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใดบา้งจาการเขา้ชมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์

6. เร่ืองเล่า ตาํนาน ความเช่ือและ
เกร็ดความรู้ 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3  
ประเดน็น้ีน่า
นาํมาสร้าง
เร่ืองราวให้
น่าสนใจ อาจจะ
ดว้ยการเล่านิทาน 
การเล่นละคร 
การทาํหุ่น
กระบอกตุ๊กตา 

+3 1 ใชไ้ด ้

7. การอนุรักษ ์ +1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3  
ช้ีประเดน็ต่างๆ 
ของชุมชนท่ีควร
ค่าแก่การอนุรักษ ์

+3 1 ใชไ้ด ้

 อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)................................. 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 2 
- การเปรียบเทียบกบัวฒันธรรม

ของประเทศอ่ืนในช่วงเวลา
เดียวกนั 

ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 3 
- คนสาํคญัของทอ้งถ่ิน นกัปราชญ ์

หมอพ้ืนบา้น ช่างฝีมือ ตอ้งรีบ
บนัทึกถา้บุคคลเหล่าน้ียงัมีชีวติ
อยูย่ิง่ดี 
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  ผลการพิจารณา 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุป

ผล 

ด้านเทคโนโลยี  
ท่านตอ้งการใหพ้ิพิธภณัฑมี์การใชเ้ทคโนโลยใีดบา้งเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. มีการใชเ้ทคโนโลย ี QR Code เขา้
มาร่วมเพ่ือให้ผูช้มสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูและความรู้ไดค้รอบคลุม
ยิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3  
ปัจจุบนัจาํเป็นทั้ง
ยงัปรับ เปล่ียน 
ขอ้มลูใหท้นัสมยั
ไดเ้สมอ 

+3 1 ใชไ้ด ้

2. มีการใชเ้ทคโนโลย ี 3 มิติเสมือน
จริงเขา้มาร่วม เพ่ือใหผู้ช้มสามารถ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุท่ีจดัแสดง 

+1 +1 0  +2 0.67 ใชไ้ด ้

3. มีการเช่ือมโยงกบัเวป็ไซตข์อง
พิพิธภณัฑแ์ละสังคมออนไลน์ได้
ง่าย 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

4. มีการนาํเสนอดว้ยวดีิโอ คลิป และ
เสียงประกอบในรายวตัถุต่างๆ 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

 อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)................................. 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 2 
- มีการเช่ือมโยงกบัพิพิธภณัฑอ่ื์น 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 3 
- เทคนิคแบบพ้ืนบา้น แท่นหมุน
ดว้ยมือ แผน่พบัพลิก 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

  ผลการพิจารณา 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอ 

แนะ 
รวม IOC สรุป 

ผล 

3.1 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นการจดัการ
เรียนรู้ 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 2 
- จดัทาํ website ของพิพิธภณัฑมี์การ
จดัการเสวนาเพื่อพฒันาองคค์วามรู้
เป็นระยะ 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 3 
- ทาํกิจกรรมร่วมกนั workshop ระยะ
ส้ันๆ เหมาะสมกบัเวลาท่ีชาวบา้นมี 
เช่นช่วงเยน็ หลงัเลิกงาน เลิกเรียน  
- เนน้ย ํ้าเร่ืองการใชนิ้ทาน ตาํนานพ้ืน
ถ่ินดว้ย ส่ิงต่างๆ รอบตวัเช่น ศาสนา 
เกษตรกรรม ลาํนาํ คาํร้อง กว ี
ภาพเขียน 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

3.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นความรู้ 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 2 
- พฒันาองคค์วามรู้ในรายละเอียด
เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 3 
-นอกจากจะมีวทิยากรประจาํ
พิพิธภณัฑแ์ลว้ ควรมีการเชิญผูรู้้ใน
ชุมชนหรือจากชุมชนอ่ืนมาให้ความรู้
เพ่ิมเติม 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

 

 
 
 
 
 



  113 

  ผลการพิจารณา 

ขอ้ ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุป

ผล 

ด้านความรู้ (ต่อ) 
ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใดบา้งจาการเขา้ชมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ ์

3.3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นเทคโนโลย ี
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 2 
- ปรับประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหท้นัสมยั
อยูเ่สมอ 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 3 
-มีการจดัอบรมใหรู้้จกัเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ การใชก้ารจดัการกบัเทคโนโลยี
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านใน
พ้ืนท่ีทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้
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ผลการแบบประเมินจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
แบบสอบถามการทดสอบระบบ  การพฒันาพพิธิภัณฑ์ดิจิทลัด้วยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน 

 และเทคโนโลยบ่ีงช้ีวตัถุอตัโนมัติ กรณีศึกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   
 

ค าช้ีแจง  แบบประเมินน้ี เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งระหว่างการจดัทาํระบบกบั
วตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของเคร่ืองมือการวิจยัวา่ มี
ความเหมาะสมในการนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัทาํระบบในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
มหาราชานุสรณ์ ร.4  เร่ือง   การพฒันาพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
และเทคโนโลยีบ่ง ช้ีว ัตถุอัตโนมัติ  กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 
 วดัราชาธิวาสวหิาร  โดยไดก้าํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเท่ียงตรงดงัน้ี 

  +1  = แน่ใจวา่ระบบมีความเหมาะสม 
    0  = ไม่แน่ใจวา่ระบบมีความเหมาะสม 

- 1  = แน่ใจวา่ระบบไม่มีความเหมาะสม 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน วา่ขอ้คาํถามเก่ียวกบัระบบ
ท่ีนาํเสนอในแต่ละระบบมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์พียงใด  
ความคิดเห็นต่อระบบทีใ่ช้ในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์ 

ลกัษณะคาํถามแต่ละคาํถามมี 3 ความคิดเห็นให้ผูเ้ช่ียวชาญตอบพร้อมกบัการสาธิตระบบ
ไปดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น โดยใชเ้คร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบั
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด  
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คาํถาม  ผลการพิจารณา 

ขอ้ท่ี ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 

  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุปผล 

การประเมินระบบฐานข้อมูล และ 

การท า Quick Response Code (QR Code) 

1. ผูดู้แลระบบสามารถเขา้สู่ระบบได ้ +1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

2. ผูดู้แลระบบสามารถ สร้าง ลบ แกไ้ข 
ขอ้มลูในระบบได ้

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

3. ผูใ้ชง้านสามารถ ดูขอ้มลูวตัถุโบราณ 
โดยไม่ตอ้งเขา้สู่ระบบ 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
3 
อาจตอ้งเก็บ
ขอ้มลูจริงเดิมไว้
ในคลงั 

+3 1 ใชไ้ด ้

4. ผูดู้แลระบบสามารถ สร้าง ลบ แกไ้ข 
ประเภทวตัถุโบราณได ้

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
3 
อาจตอ้งเก็บ
ขอ้มลูจริงเดิมไว้
ในคลงั 

+3 1 ใชไ้ด ้

5. ผูดู้แลระบบสามารถ สร้าง ลบ แกไ้ข 
ขอ้มลูวตัถุโบราณได ้

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

6. ผูดู้แลระบบสามารถ สร้าง QR code 
ของวตัถุโบราณช้ินนั้นๆ ได ้

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

7. ผูใ้ชง้าน แสกน QR code ของวตัถุ
โบราณช้ินนั้นๆ ไปยงัหนา้เวบ็ เพ่ือดู
ขอ้มลูวตัถุโบราณช้ินนั้นๆ ได ้

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

การประเมินระบบ Augmented Reality (AR) หรือ 

ความเป็นจริงเสมือน 
1. ผูใ้ชง้านสามารถ แสกน AR ได ้ +1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

2. ผูใ้ชง้านสามารถ เขา้ถึงขอ้มลู ลิ้งค์
เวบ็ไซต ์ วีดิโอ รูปภาพ ระบบ AR 
ขอ้มลูพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 
วดัราชาธิวาสวหิารได ้

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

 
คาํถาม  ผลการพิจารณา 

ขอ้ท่ี ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 

  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอ 

แนะ 
รวม IOC สรุป 

ผล 

3.1 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมระบบฐานขอ้มลู 
และทาํ QR Code พิพิธภณัฑม์หา
ราชานุสรณ์ ร.4    วดัราชาธิวาสวิหาร 
................................................. 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 3 
ขอ้มลูท่ีผูดู้แล
สามารถ เพ่ิม 
ลบ และสร้าง
ได ้ อาจจะ
ตอ้งมีระบบท่ี
เก็บขอ้มลูเดิม
เอาไว ้ หาก
เปล่ียนผูดู้แล
ก็ยงัสามารถ
สืบคน้ขอ้มลู
เดิมได ้
(ขอ้มลูเดิมไม่            
สูญหาย) 

+3 1 ใชไ้ด ้

3.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมระบบ AR 
พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4                 
วดัราชาธิวาสวหิาร 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้
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ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
แบบสอบถามความพงึพอใจ ในการพฒันาพพิธิภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน  

และเทคโนโลยบ่ีงช้ีวตัถุอตัโนมัติ กรณีศึกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวหิาร   
 

ค าช้ีแจง   แบบประเมินน้ี เพื่อให้ผู ้เ ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของเคร่ืองมือการวิจยัวา่ มี
ความเหมาะสมในการนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจใน
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4  เร่ืองการพฒันาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วย
เทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหา
ราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิวาสวิหาร   ซ่ึงจะทาํ การประเมินความเท่ียงตรงในตอนท่ี 2 
และ 3 ของแบบสอบถาม  โดยไดก้าํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเท่ียงตรงดงัน้ี 

  +1  = แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาะสม 
    0  = ไม่แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาะสม 

- 1  = แน่ใจวา่คาํถามไม่มีความเหมาะสม 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน วา่ขอ้คาํถามมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์พียงใด  
ตอนที่ 2  สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบพิพิธภณัฑ์ดิจิทลัดว้ยเทคโนโลยีความจริง

เสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 
 วดัราชาธิวาสวหิาร   กรุงเทพมหานคร  

ค าช้ีแจง  1. ขอ้สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนและเทคโนโลยีบ่งช้ีวตัถุอตัโนมติั กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วดัราชาธิ
วาสวหิาร  กรุงเทพมหานคร  มีทั้งหมด 20  ขอ้ แต่ละขอ้จะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ให้ท่านทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัสภาพเป็นจริงใน     ความคิดเห็นของท่านโดย
พิจารณาดงัน้ี 
 ระดบั  5  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                                                                              

ระดบั  4  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง ระดบัท่ีตรงกบัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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2. AR = augmented Reality เป็นเทคโนโลยท่ีีนาํภาพเสมือนแบบ 3 มิติ จาํลองเขา้สู่โลก
จริงผา่นกลอ้งและมีการประมวลผลผา่นคอมพิวเตอร์ มือถือ แทบ็เล็ต ฯลฯ (สภาพแวดลอ้มจริงกบั
วตัถุเสมือนรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดียวกนั ในเวลาเดียวกนั) โดยวตัถุเสมือนอาจจะเป็น ภาพ วดิีโอ 
เสียง ขอ้มูลต่างๆ ตวัอยา่งเช่น เกมส์โปเก มอน โก (Poke man Go)  

3. QR = Quick Response Code เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่าง ๆ 
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คาํถาม  ผลการพิจารณา 

ขอ้ท่ี ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุปผล 

การประเมินความพงึพอใจ  
ดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้(Design) 

1. การใช ้ AR ออกแบบ มีการจดัวาง
ตาํแหน่งส่วนต่างๆ ภาพหรือ
คาํอธิบายเหมาะสม ชดัเจน อ่านเขา้ใจ
ง่าย ใชง้านไดส้ะดวก 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

2. การเขา้สู่ระบบมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
ใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

3. ขนาด ลกัษณะ และสีตวัอกัษรท่ีแสดง
บนหนา้จอภาพ มีความเหมาะสม 
สวยงามและชดัเจน  

+1 +1 0  +2 0.67 ใชไ้ด ้

4. เมนูคาํส่ังอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 
ครอบคลุมการใชง้าน 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

5. ภาษาท่ีใช ้มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย +1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

6. ระบบ AR และ QR Code มีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

7. AR ทาํให ้ หนา้จอ พ้ืนหลงั มีความ
สวยงาม 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

8. AR ทาํใหก้ารเขา้ถึง รูปภาพ วดีิโอ 
เวบ็ไซด ์ และการออกแบบแผน่พบั มี
ความสวยงาม เช่ือมโยงอยา่งเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

1. การใชเ้ทคโนโลย ี QR Code ทาํให้
เกิดความรวดเร็วในการดาวน์โหลด 
ขอ้มลูและรูปภาพ  

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

2 การแกไ้ขขอ้มลู ทาํไดอ้ยา่งสะดวก
และใชง้านง่าย 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้
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คาํถาม  ผลการพิจารณา 

ขอ้ท่ี ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 

  คนท่ี 
1 

คนท่ี 2 คนท่ี 3 ขอ้เสนอ 
แนะ 

รวม IOC สรุปผล 

การประเมินความพงึพอใจ  
ดา้นคุณภาพของเน้ือหา (content) 

3. เม่ือสแกน QR Code แลว้ สามารถคน้หา
หรือเขา้ถึงขอ้มลูท่ีตอ้งการไดง่้าย 
รวดเร็ว ในระยะเวลาอนัส้ัน 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3 
คิดสาํหรับ
สถานท่ีท่ีไม่มี 
Net ดว้ย 

+3 1 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหา/ขอ้มลูมีความเหมาะสม ความ
ถูกตอ้งครบถว้น 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

5. การใช ้ QR Code ในการเช่ือมโยง
รูปภาพกบัขอ้มลูทาํไดร้วดเร็วสะดวก 
และมีความถูก 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

6. ปริมาณเน้ือหาเพียงพอต่อการใชง้านคน้
ขอ้มลู 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

การประเมินความพงึพอใจ  
ดา้นการแสดงผลความถูกตอ้ง (Correctness)  

1. รูปแบบการแสดงผลการสืบคน้มีความ
เหมาะสมและ ตรงตาม ความคาดหวงั 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

2. รูปแบบการแสดงผลรายการสืบคน้ใช้
ขอ้ความอธิบายหรือส่ือความหมายท่ีมี
ความเหมาะสม และสามารถอ่านไดง่้าย 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

3. ผลของการสืบคน้มีความน่าเช่ือถือ         
และตรงตามตอ้งการ 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

4. ระบบช่วยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจและมีความรู้
ดา้นวสัดุในพิพิธภณัฑ ์               มหารา
ขานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาส    วหิาร ได้
เพ่ิมมากข้ึน 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

5. ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑไ์ดรั้บการกระตุน้ให้
เกิดความตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติม 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

6. ระบบน้ีมีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะใชง้าน
ไดจ้ริง 

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 
คาํถาม  ผลการพิจารณา 
ขอ้ท่ี ประเด็นในการเก็บขอ้มูล ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (n=3) 
  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 

3 

ขอ้เสนอแนะ รวม IOC สรุป 
ผล 

3.1 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้น                
การออกแบบและการจดัรูปแบบ
หนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้(Design) 
..................................................... 

+1 +1 +1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3 
รูปท่ีนาํมาใชอ้าจ
ปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมและมี
ความสวยงาม
โดยเรียงลาํดบั
ความสาํคญั 

+3 1 ใชไ้ด ้

3.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นคุณภาพของ
เน้ือหา (content) 
.....................................................  

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้

3.3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้น                 
การแสดงผลความถูกตอ้ง 
.....................................................  

+1 +1 +1  +3 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง  

คู่มือระบบความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) 

คู่มือระบบ Quick Response Code (QR Code) 
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คู่มือโปรแกรมความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) 

พพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

โปรแกรมระบบความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality :AR) พิพิธภณัฑม์หาราชา

นุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวิหาร ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี 1.ประวติัวดัราชาธิวาสวหิาร 2.ขอ้มูลการ

ติดต่อวดัราชาธิวาสวหิาร และ 3.ขอ้มูลพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4  วดัราชาธิวาสวหิาร 

คุณสมบัติอุปกรณ์ Smart Phone 

 - ความละเอียดจอภาพ 1,280×720 ข้ึนไป 

 - ใชไ้ดก้บัระบบ Android 5.0 ข้ึนไป และระบบ IOS 9.0 ข้ึนไป 

 - cpu ความเร็ว  1.5 GHz ข้ึนไป 

 - หน่วยความจาํ 2 GB ข้ึนไป 

 - เน้ือท่ี 300 MB ข้ึนไป 

 - หนา้จอขนาด 5 น้ิว ข้ึนไป  แบบทชัสกรีน (Touch Screen)  
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ส าหรับ ผู้ใช้งาน 

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality: AR)  

 พพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

 1. ทาํการโหลดและติดตั้ง Application Layar ใน Play Store สามารถใชไ้ดท้ั้งระบบ 

Android และ IOS ดงัรูปท่ี 26 

 

รูปท่ี 26 หนา้จอการโหลดและติดตั้ง Application Layar 
 

2. เปิด Application Layar แลว้ทาํการส่อง ไปท่ีแผน่พบัท่ีทางพิพิธภณัฑแ์จกให ้ดงัรูปท่ี 27  

 

รูปท่ี 27 หนา้จอการส่องแผน่พบั โดยใช ้Application Layar 
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 3. จากนั้นกดปุ่ม  tap screen to scan เพื่อสแกนขอ้มูลท่ีอยูใ่นแผน่พบัท่ีทางพิพิธภณัฑแ์จก

ให ้

 4. รอประมาณ 15 วนิาที หนา้จอโทรศพัทจ์ะแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบ วดีีโอ ภาพและลิงค์

ต่างๆ  ข้ึนมา ดงัรูปท่ี 28 

 

รูปท่ี 28 หนา้จอแสดงผลขอ้มูลจากแผน่พบั โดยใช ้Application Layar 
 

----------------------------------------- 
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คู่มือโปรแกรมระบบ Quick Response Code (QR Code) 

พพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

โปรแกรมระบบ Quick Response Code (QR Code) พิพิธภณัฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4         

วดัราชาธิวาสวิหาร มีขอ้มูลวตัถุโบราณอยู่เป็นจาํนวนมาก ผูดู้แลระบบสามารถสร้าง ลบ แก้ไข 

ขอ้มูลของ  ผูดู้แลระบบคนอ่ืนๆ  สามารถ สร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ  และสามารถ 

สร้าง QR Code  วตัถุโบราณช้ินนั้นๆ ส่วนผูใ้ชง้านสามารถสแกน QR Code เขา้ถึงวตัถุโบราณช้ิน

นั้นๆ ได ้

คุณสมบัติอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

 - ความละเอียดจอภาพ 1,280×720 ข้ึนไป 

 - ระบบปฏิบติัการ windows 7 ข้ึนไป 

 - หน่วยประมวลผล intel core i3 ความเร็ว 2.5 GHz ข้ึนไป 

 - หน่วยความจาํ 4 GB ข้ึนไป 

 - หน่วยเก็บขอ้มูล  120 GB ข้ึนไป 

 - DVD-ROM – ขนาด 8 X ข้ึนไป 

 - หนา้จอขนาด 21 น้ิว  

คุณสมบัติอุปกรณ์ Smart Phone 

 - ความละเอียดจอภาพ 1,280×720 ข้ึนไป 

 - ใชไ้ดร้ะบบ Android 5.0 ข้ึนไป และระบบ IOS 9.0 ข้ึนไป 

 - หน่วยประมวลผล ความเร็ว 1.5 Ghz ข้ึนไป 

 - หน่วยความจาํ 2 GB ข้ึนไป 

 - สามารถแสกน QR Code ได ้
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 - หนา้จอขนาด 5 น้ิว ข้ึนไป  แบบทชัสกรีน (Touch Screen)  

ส าหรับ ผู้ดูแลระบบ 

ขั้นตอนการเปิดโปรแกรมระบบ Quick Response Code (QR Code) 

พพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 

 1. เปิดโปรแกรม Xampp  Control Panel  

 2. เม่ือเปิดโปรแกรม Xampp  Control Panel เรียบร้อยแลว้ ทาํการเปิดปุ่ม Start ในแถว 

Apache และ MySQL จะปรากฏแทบแสดงสีเขียวท่ี Apache และ MySQL (เพื่อใชง้าน ฐานขอ้มูล 

ใน Server) ดงัรูปท่ี 29 

 

รูปท่ี 29 หนา้จอแสดงการเปิดฐานขอ้มูล ใน Server โปรแกรม Xampp Control Panel 
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ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมระบบ Quick Response Code (QR Code) 

พพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4  วดัราชาธิวาสวหิาร 

1.เขา้เวบ็ไซต ์ Google Chomeโดยพิมพ ์ URL http://192.168.0.107/museum/ จะปรากฏ หนา้แรก 

เวบ็ไซตแ์สดงขอ้มูลวตัถุโบราณ  ดงัรูปท่ี 30 

 

รูปท่ี 30 หนา้จอแสดงเวบ็ไซต ์google chrome เขา้ URL  http://192.168.0.107/museum/ 
 

2. เขา้สู่ระบบ โดยไปท่ีเมนู แถวบนขวาของจอภาพ จากนั้นเลือกปุ่ม “เขา้สู่ระบบสําหรับผูดู้แล

ระบบ”   ดงัรูปท่ี 31 

 

รูปท่ี 31 หนา้จอแสดงการคาํสั่ง “เขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ” 

http://192.168.0.107/museum/
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3. เม่ือคลิกปุ่ม “เขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ” หนา้จอจะเปล่ียนไปแสดงหนา้เวบ็ “เขา้สู่ ระบบ

จดัการฐานขอ้มูล” จากนั้นผูดู้แลระบบตอ้งพิมพค์าํวา่ “Admin” ในช่อง User Name: และในช่อง  

Password : พิมพค์าํวา่ “admin2018” เพื่อเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลวตัถุโบราณ ดงัรูปท่ี 32 

 

รูปท่ี 32 หนา้จอแสดงการเขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ 
 

 4. เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ กรณีผูดู้แลระบบตอ้งการ สร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มูล ผูดู้แล

ระบบสามารถ ทาํการกดท่ี เมนู เลือกปุ่ม “ผูดู้แลระบบ” เพียงเท่าน้ี ผูดู้แลระบบจะสามารถจดัการ

ฐานขอ้มูลของผูดู้แลระบบไดท้นัที  ดงัรูปท่ี 33 
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รูปท่ี 33 หนา้จอแสดงการจดัการฐานขอ้มูลของผูดู้แลระบบ 

 

4.1 การสร้างขอ้มูลของผูดู้แลระบบทุกคน ผูดู้แลระบบ กดปุ่ม Add จากนั้นทาํการพิมพข์อ้มูลของ

ผูดู้แลระบบทุกคนลงในช่องต่างๆเม่ือพิมพค์รบเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม save ดงัรูปท่ี 34 

 

รูปท่ี 34 หนา้จอแสดงการสร้างขอ้มูลของผูดู้แลระบบ 
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4.2 การแกไ้ขขอ้มูลของผูดู้แลระบบทุกคน ผูดู้แลระบบเลือกขอ้มูลจากตารางของผูดู้แลระบบคนท่ี

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล จากนั้นกดปุ่ม Edit  ทาํการแกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบคนท่ีตอ้งการแกไ้ขไดท้นัที 

เม่ือเสร็จการแกไ้ขแลว้ กดปุ่ม save ดงัรูปท่ี 35 

 

รูปท่ี 35 หนา้จอการแสดงแกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
4.3 การ ลบ ขอ้มูลผูดู้แลระบบคนใดคนหน่ึง ผูดู้แลระบบเลือกขอ้มูลผูดู้แลระบบท่ีตอ้งการลบ ใน

ตาราง จากนั้นกดปุ่ม Delete  จะมีขอ้ความแสดงมาวา่ แน่ใจวา่จะลบหรือไม่ หากตอ้งการลบ ใหก้ด

ปุ่ม ok ยนืยนั หากไม่ตอ้งการลบ ใหก้ดปุ่ม “cancel”  ดงัรูปท่ี 36 
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รูปท่ี 36 หนา้จอการแสดงลบขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
 

5. การสร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ ผูดู้แลระบบ สามารถคลิกเลือก ปุ่ม “ประเภทวตัถุ

โบราณ” เพียงเท่าน้ีผูดู้แลระบบ สามารถจดัการฐานขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณไดท้นัที ดงัรูปท่ี 37 

 

รูปท่ี 37 หนา้จอแสดงการจดัการฐานขอ้มูล ประเภทวตัถุโบราณ 
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5.1 การสร้างขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ ผูดู้แลระบบ ทาํการกดปุ่ม Add จากนั้นทาํ การพิมพข์อ้มูล

ประเภทวตัถุโบราณ เม่ือพิมพข์อ้มูลเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม save ดงัรูปท่ี 38 

 

รูปท่ี 38 หนา้จอแสดงการสร้างขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ 
 

5.2 การแกไ้ขขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ ผูดู้แลระบบเลือกขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณท่ีตอ้งการ

แกไ้ข ในตาราง จากนั้นกดปุ่ม Edit  แลว้ ทาํการแกไ้ขขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณไดท้นัที จากนั้น 

กดปุ่ม save ดงัรูปท่ี 39 

กรอกขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ 
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รูปท่ี 39 หนา้จอการแสดงแกไ้ขขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ 
 

5.3 การลบขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ ผูดู้แลระบบเลือกขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ ในตาราง กดปุ่ม 

Delete  จากนั้นจะมีขอ้ความแสดงมาวา่ “แน่ใจวา่จะลบหรือไม”่ หากแน่ใจกดปุ่ม “ok” หาก

ตอ้งการยกเลิกกดปุ่ม “cancel” ดงัรูปท่ี 40 

 

แกไ้ขขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 40 หนา้จอแสดงการลบขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ 
 

6. การ สร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มูลวตัถุโบราณ ผูดู้แลระบบสามารถ คลิกท่ี เมนู เลือกปุ่ม วตัถุโบราณ 

เพียงเท่าน้ีผูดู้แลระบบ สามารถจดัการฐานขอ้มูลวตัถุโบราณไดท้นัที ดงัรูปท่ี 41 

 

รูปท่ี 41 หนา้จอแสดงการจดัการฐานขอ้มูลวตัถุโบราณ 
 

6.1 การสร้างขอ้มูลวตัถุโบราณ ผูดู้แลระบบกดปุ่ม Add จากนั้นทาํการกรอกขอ้มูลวตัถุโบราณ เม่ือ

กรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม save ดงัรูปท่ี 42 
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รูปท่ี 42 หนา้จอการแสดงการสร้างขอ้มูลวตัถุโบราณ 
 

6.2 การแกไ้ขขอ้มูลวตัถุโบราณ ผูดู้แลระบบเลือกขอ้มูลวตัถุโบราณท่ีตอ้งการแกไ้ข ในตาราง กด

ปุ่ม Edit ทาํการแกไ้ขขอ้มูลประเภทวตัถุโบราณ เสร็จแลว้กดปุ่ม save ดงัรูปท่ี 43 

 

รูปท่ี 43 หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลวตัถุโบราณ 

ท าการกรอกข้อมูล

วตัถุโบราณ 

หลงัจากนั้นกดปุ่ม 

save 

ท าการแก้ไขข้อมูล

วตัถุโบราณ 

หลงัจากนั้นกดปุ่ม 

save 
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6.3 การลบขอ้มูลวตัถุโบราณ ผูดู้แลระบบเลือกขอ้มูลวตัถุโบราณท่ีตอ้งการลบ ในตาราง กดปุ่ม 

Delete  จากนั้นจะมีขอ้ความแสดงมาวา่ “แน่ใจวา่จะลบหรือไม”่ หากแน่ใจกดปุ่ม “ok” หาก

ตอ้งการยกเลิกกดปุ่ม “cancel” ดงัรูปท่ี 44 

 

รูปท่ี 44 หนา้จอการแสดงลบขอ้มูลวตัถุโบราณ 
 

 7. การ พิมพ ์ QR Code เพื่อไปติดหนา้วตัถุโบราณช้ินใดช้ินหน่ึง ผูดู้แลระบบ ทาํการเลือก

ขอ้มูลวตัถุโบราณในแถวท่ีมีขอ้มูลวตัถุโบราณช้ินท่ีตอ้งการนั้นปรากฏอยู ่แลว้กดปุ่ม QR Code ดงั

รูปท่ี 45 

 

รูปท่ี 45 หนา้จอแสดงการเลือกขอ้มูล วตัถุช้ินนั้นๆ แสดงผลรูปแบบ QR Code 
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8. เม่ือกดปุ่ม QR Code เรียบร้อยแลว้ ระบบ ทาํการสร้าง QR Code ผูดู้แลระบบสามารถ พิมพ ์QR 

Code แลว้นาํไปติดหนา้วตัถุโบราณช้ินนั้นไดท้นัที  ดงัรูปท่ี 46 

 

รูปท่ี 46 หนา้จอแสดงผล เป็น QR Code 
 

 9. การออกจากระบบ ผูดู้แลระบบ สามารถคลิกท่ี เมนู “ออกจากระบบ” เพียงเท่าน้ี ผูดู้แล

ระบบ จะออกจากระบบไดท้นัที ดงัรูปท่ี 47 

 

รูปท่ี 47 หนา้จอแสดงการออกจากระบบ QR Code พิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4  
วดัราชาธิวาสวหิาร 
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ส าหรับ ผู้ใช้งาน 

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ Quick Response Code (QR Code) พพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 

 วดัราชาธิวาสวหิาร 

 1. ผูใ้ชง้านทาํการเช่ือมต่อ WIFI ผา่น Smart Phone ท่ีมีช่ือวา่  “rachativat” โดยไม่ตอ้งเขา้

รหสัผา่น ดงัรูปท่ี 48 

 

รูปท่ี 48 หนา้จอแสดงการเช่ือม WIFI 
 2. จากนั้นผูใ้ชง้าน ทาํการเปิด Application Line จากนั้น กดปุ่ม “เพิ่มเพื่อน” แลว้เลือก ปุ่ม .

คิวอาร์โคด้ เพื่อทาํการสแกน QR Code ดงัรูปท่ี 49 

 

รูปท่ี 49 หนา้จอแสดง Application Line เพื่อแสกน QR Code 
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 3. หลงัจากนั้น ผูใ้ชง้าน ทาํการสแกน QR Code หนา้วตัถุโบราณท่ีจดัทาํไวใ้ห ้ดงัรูปท่ี 50 

 

รูปท่ี 50 หนา้จอแสดง Application Line ผูใ้ชง้านสแกน QR Code หนา้วตัถุโบราณช้ินนั้นๆ 
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 4. หลงัจากสแกน QR Code เรียบร้อยแลว้ ระบบจะไปยงัหนา้เวบ็ไซต ์ขอ้มูลวตัถุโบราณ ท่ี

ผูใ้ชง้านแสกน QR Code หนา้วตัถุช้ินนั้นๆ โดยผูใ้ชง้านสามารถเปิด อ่านขอ้มูล ฟังเสียงบรรยาย 

เก่ียวขอ้งกบัวตัถุช้ินนั้น ทั้งยงัสามารถ ฟังเสียงเพลง ไดด้ว้ย ดงัรูปท่ี 51 

 

รูปท่ี 51 หนา้จอแสดงเวบ็ไซต ์ท่ีผูใ้ชส้แกน QR Code ของวตัถุโบราณช้ินนั้นๆ 
 

....................................................... 
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ภาคผนวก จ ภาพกจิกรรม การพฒันาพพิธิภัณฑ์ ดิจิทลั ด้วยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและ

เทคโนโลยบ่ีงช้ีวตัถุอตัโนมัติ  กรณีศึกษาพพิธิภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 
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รูปท่ี 52 ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามความตอ้งการ ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาความตอ้งการระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 53  ผูว้จิยั อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 เขา้พบรองเจา้อาวาสวดัราชาธิวาสวหิาร 
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รูปท่ี 54 ผูว้จิยันาํแบบประเมินพึงพอใจ  ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง และทดสอบระบบพิพิธภณัฑดิ์จิทลัดว้ย
เทคโนโลยคีวามจริงเสมือนและเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั:  กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ ์

มหาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร 
 

 
 

รูปท่ี 55 ผูว้จิยั อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวฒิภายนอก  
และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ส่งมอบระบบพิพิธภณัฑ ์ดิจิทลั ดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน 
 และเทคโนโลยบี่งช้ีวตัถุอตัโนมติั:  กรณีศึกษาพิพิธภณัฑม์หาราชานุสรณ์ ร.4 วดัราชาธิวาสวหิาร
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นายเผด็จ  สวพินัธ์ุ 
วนั เดือน ปี เกดิ 8 มิถุนายน 2537 
สถานทีเ่กดิ โรงพยาบาลบางเลน 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2559  จบการศึกษา  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ   คณะวทิยาศาสตร์   

                 มหาวทิยาลยัศิลปากร  
พ.ศ.2560   ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาสนเทศศาสตร์  
                  เพื่อการศึกษา คณะบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 13  หมู่ 7 ตาํบลไทรงาม  อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม   
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