
73 
 

การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา 

เพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

Development of a 360-degree Virtual Reality Environment  

for Public Relations, Nakhon Pathom Rajabhat University 

 

ณัฐพล สําราญ และ ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

Nuttapon Samran and Salyapong Wichaidit 

 Multimedia technology, Science and Technology Nakon Phatom Rajabhat University 

  

Abstract 

Development of a 360-degree Virtual Reality Environment for Public Relations, 

Nakhon Pathom Rajabhat University, the objective is 1) to design and develop a 360-

degree virtual reality environment for public relations, Nakhon Pathom Rajabhat 

University 2) to study user satisfaction towards the development of a 360-degree 

virtual reality environment for public relations, Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Samples used in the research Obtained by simple randomization from the first year 

student population of the academic year 2019 of 3,251 people. Determine the size 

using the table of Crazy and Morgan. Received a sample of 344 people. The tools used 

for data collection consisted of 1) 360-degree virtual reality environment development 

materials for the public relations of Nakhon Pathom Rajabhat University. 2) the 

satisfaction assessment form for the multimedia media developed by the researcher. 

The results of the study showed that the mean was 4.02 in the high level and the 

standard deviation was 0.76. 
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บทคัดยอ  

  การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือน

จริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใชงานท่ีมีตอการพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดมาโดยการสุมอยางงายจากประชากร

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3,251 คน กําหนดขนาดโดยใชตารางของเครจซ่ีและ

มอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 344 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) สื่อ

การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 2) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวามี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.02 อยูในระดับมากและมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.76 

 

คําสําคัญ: ภาพเสมือนจริง , 360 องศา , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

1. บทนํา  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเริ่มกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2479 โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 211 ไร มี

อาคารท้ังสิ้น 38 อาคาร (วิกิพีเดีย,2562) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงบูรณาการความรูเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน วางเปาหมายมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตท่ีมี จิตอาสาเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน ผานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีทําใหนักศึกษาประมวลความรูใหเกิด

ความคิดรวบยอด สรางทักษะดวยกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม จัดการเรียน

การสอนใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีไดพัฒนาและปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ สราง

กระบวนการทดสอบความรูและทักษะกอนสําเร็จการศึกษา (หนึ่งฤทัย เพ็งสุวรรณ,2560) 

  ในการกาวเขามาเปนสมาชิกของรั้วมหาวิทยาลัยนี้นั้น สิ่งท่ีเห็นไดชัดก็คือลักษณะทาง

กายภาพของมหาวิทยาลัยท่ีเปนเอกลักษณ รวมท้ังมีอาคารสถานท่ีในการใหบริการวิชาการ และแหลง

อํานวยความสะดวกแกอาจารยและนักศึกษาอยางครบครัน ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     

มีอาคารตาง ๆ มากมายเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะแบงเปนคณะตาง ๆ ซ่ึงปจจุบันการประชาสัมพันธอาคารสถาน

ยังมีการแนะนําท่ีไมชัดเจน บอยครั้งท่ีทําใหนักศึกษาและผูปกครองท่ีมาใชบริการ ไมทราบแนชัดวา

แตละอาคารนั้นตั้งอยูตําแหนงไหนของมหาวิทยาลัย เชน นักศึกษาหรือผูปกครองตองการท่ีจะไป

อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไมสามารถทราบไดวาอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรนั้นตั้งอยูตําแหนง

ไหนของมหาวิทยาลัย หรือกรณีนักเรียนหรือผู ท่ีสนใจจะศึกษาเลาเรียนตอ อยากจะเห็น

สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ก็ไมสามารถเห็นไดท่ัวถึง เพราะไมมีสื่อชนิดใดสามารถเจาะจงหรือ

ประชาสัมพันธแบบเปนรูปธรรมได 
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  ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงจัดทําการพัฒนาสภาพแวดลอม

ภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกท่ัวไป ไดรูถึงรายละเอียดและตําแหนงท่ีตั้งของอาคาร

ตางๆ ในมหาวิทยาลัย  

 

2. วิธีการทดลอง/วิธีการวิจัย 

2.1 การวิเคราะหขอมูล 

  ทําการวิเคราะหขอมูลจากการรวบรวมขอมูลบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดยจะทําการเก็บขอมูลเปนรูปภาพ 360 องศาหรือภาพ Panorama ในแตละจุดของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมจํานวน 30 จุด และรวบรวมประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เพ่ือใชในการประกอบการพัฒนาการจําลองภาพใหเสมือนจริง แบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแผนท่ีบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ท่ีมา http://dept.npru.ac.th/conference12/ 
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ภาพท่ี 2 แสดงแผนท่ีภาพ google map บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps/place/มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครปฐม/@13.836833,100.0282958,17z/ 
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ภาพท่ี 3 แสดงการออกแบบการจําลองภาพใหเสมือนจริง แบบ 360 องศา 

 

 

 

 

 

2.2 การออกแบบ  
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2.3 การพัฒนา 

 การกําหนดตําแหนงภาพตางๆ ตามจุด โดยใชกลอง 360 องศา ทําการเก็บพิกัดทางเดินผาน

เสนทางถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยเวนระยะหางระหวางภาพประมาณ 50 เมตร โดยผานเสนทาง

อาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 30 จุด  

 
ภาพท่ี 4 แสดงการกําหนดตําแหนงภาพตามจุดตางๆ โดยใชกลอง 360 องศา 

 

2.4 การนําไปใช/ทดลองใช 

 นําตนแบบสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปทดสอบการใชงาน โดยดูจากความราบรื่นตอเนื่องของภาพ เพ่ือ

นํามาปรับแกไขรายละเอียดใหมีความเคลื่อนไหวของภาพใหใกลเคียงกับการดูของมนุษยใหมากท่ีสุด 

กอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

 

 
ภาพท่ี 5 แสดงการทดสอบการใชงานของระบบ 
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2.5 การประเมินผล 

 นําสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ไปทดสอบการใชงานจริงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 344 คน โดยใหทําการทดสอบการใช

งานและทําการประเมินผลผานแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

3.1 ผลการทดลอง 

  การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชประชากรเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 

3,251 คน  กําหนดขนาดโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 344 คน ทํา

การทดสอบการใชงานและทําการประเมินผลความพึงพอใจ พบวาในสวนดาน Function Test 

ผูใชงานมีความพึงพอใจในสวนของความแมนยําของเครื่องมือภายในสื่อประชาสัมพันธ ,  เมนูท่ีใชใน

โปรแกรมใชงานงาย ไมซับซอน  และ สามารถเลือกตําแหนงอาคารจากหนาแผนผังไดถูกตอง อยูใน

ระดับมากใน 3 ลําดับแรก และในสวนของดานขอมูล/เนื้อหา ความพึงพอใจในสวนของสื่อมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงค , ความคมชัดของภาพภายในสื่อ และ สื่อประชาสัมพันธของเรามีประโยชน

ตอคุณมากนอยเพียงใด อยูในระดับมากใน 3 ลําดับแรก  โดยมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยอยูท่ีระดับมาก 

ดังตารางท่ี 1 

  

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง N= 344 

รายการประเมิน 𝑿𝑿� S.D. แปลผล 

ดาน Function Test 

สามารถเลือกตําแหนงอาคารจากหนาแผนผังไดถูกตอง 3.92 0.77 มาก 

ขณะท่ีกําลังชมสถานท่ีอาคาร สามารถเปลี่ยนไปสถานท่ีอ่ืนไดอยางถูกตอง 3.90 0.74 มาก 

ความแมนยําของเครื่องมือภายในสื่อประชาสัมพันธ 3.97 0.77 มาก 

เมนูท่ีใชในโปรแกรมใชงานงาย ไมซับซอน 3.93 0.84 มาก 

ความเสถียรของระบบ 3.88 0.81 มาก 

ดานขอมูล/เนื้อหา 

สื่อมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.18 0.70 มาก 

ความคมชัดของภาพภายในสื่อ 4.18 0.73 มาก 

ความเหมาะสมของเพลงประกอบสื่อ 3.97 0.87 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) ตารางสรุปผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง N= 344 

รายการประเมิน 𝑿𝑿� S.D. แปลผล 

ความเหมาะสมขององคประกอบหนาจอ 4.03 0.71 มาก 

แบบอักษรท่ีใชในการนําเสนออานไดชัดเจน 4.05 0.74 มาก 

ขอมูลท่ีนําเสนอครบถวนตรงกับความตองการ 4.12 0.72 มาก 

ความเหมาะสมของระยะหางแตละ จุด Point 3.94 0.78 มาก 

สื่อประชาสัมพันธของเรามีประโยชนตอคุณมากนอยเพียงใด 4.15 0.73 มาก 

รวมท้ังหมด 4.02 0.76 มาก 

 

3.2 การอภิปรายผล 

  ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอการพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 

องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลสรุปความพึงพอใจของผูใชงานพบวา 

ความพึงพอใจของผูใชงานโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (X ̅= 4.02, S.D.= 0.76) และมีหัวขอเฉลี่ย

สูงสุด คือ ความคมชัดของภาพภายในสื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.73 และ 

สื่อมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.70 รองลงมา 

คือ สื่อประชาสัมพันธของเรามีประโยชนตอคุณมากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.73 ขอมูลท่ีนําเสนอครบถวนตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.72 แบบอักษรท่ีใชในการนําเสนออานไดชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.74 ความเหมาะสมขององคประกอบหนาจอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.71 ความเหมาะสมของเพลงประกอบสื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีคาเบี่ยงเบน

เทากับ 0.87 ความแมนยําของเครื่องมือภายในสื่อประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.77 ความเหมาะสมของระยะหางแตละ จุด Point มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.78 เมนูท่ีใชในโปรแกรมใชงานงาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.84 สามารถเลือกตําแหนงอาคารจากหนาแผนผังไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 

และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.77 ขณะท่ีกําลังชมสถานท่ีอาคาร สามารถเปลี่ยนไปสถานท่ีอ่ืนไดอยาง

ถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.74 ตามลําดับ และมีหัวขอท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ความเสถียรของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.81 
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4. บทสรุป 

การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ไดทําการพัฒนาข้ึนเพ่ือนํามาเปนสื่อในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและบุคคลท่ัวไปไดรูจัก โดยสื่อ

ประชาสัมพันธจะประกอบไปดวย ภาพถาย 360 องศา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอมูล

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเสียง จนเกิดเปนสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ

เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบ 360 องศา ท่ีมีความนาสนใจ เขาใจงาย และยังสามารถนําขอมูลท่ีได ไปใช

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตอไป 

 

5. ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควรมีการเพ่ิมเติมจุดการเคลื่อนท่ีของภาพใหมีความถ่ีมากข้ึน เพ่ือให

การเคลื่อนไหวของภาพมีความราบรื่นมากข้ึน 
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