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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  พัฒนาส่ือมัลติมีเ ดียมุมมอง 360 องศา เ พ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บน Google Street view และ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อส่ือมัลติมีเดียมุมมอง 
360 องศา เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามบน Google Street View กลุ่มเป้าหมายท่ีใ ช้ใน  
การวิจัยคือ ผู้เช่ียวชาญ 3 คน และบุคคลท่ัวไป 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ไ ด้แก่ แบบประเมินคุณภาพ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อส่ือมัลติมีเดียมุมมอง 360 องศา เ พ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บน Google Street View สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บน Google Street View ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วยภาพมุมมอง 360 องศาบริเวณท่ีส าคัญภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท้ังหมด 24 ต าแหน่ง ผลการประเมินคุณภาพของส่ือในภาพรวม อยู่ในระดับมาก   
( ̅= 4.04, S.D.= 0.64) และ 2) ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผ่านส่ือในรูปแบบมมุมอง 
360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บน Google Street View โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.92, S.D.= 0.58) 
 

ค าส าคัญ: ส่ือมุมมอง 360 องศา, ประชาสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, Google Street View 
 

Abstract 
 

This study aimed 1) to develop 360-degree media to promote Rajabhat Maha Sarakham 
University on Google Street View, and 2) to study Viewers’ satisfaction towards the developed 
360-degree media used to promote Rajabhat Maha Sarakham University on Google Street View.  
Target group in this study was 3 experts and 100 people.  Tools used in this study were quality 
evaluation forms and questionnaires on satisfaction towards developed 360-degree media used 
in promoting Rajabhat Maha Sarakham University on Google Street view.  Statistics used in data 
analysis were mean and standard deviation.   
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The results of the study showed that 1) the quality of 24 important areas within Rajabhat 
Maha Sarakham University of the developed 360-degree media for promoting Rajabhat Maha 
Sarakham University, in general, was at a high level ( ̅ = 4.04 and S.D. = 0.64) and 2) the 
satisfaction of the viewers of the developed 360-degree media used in promoting Rajabhat Maha 
Sarakham University on Google Street View, in general, was at a high level ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.58). 
 

Keywords: Multimedia in the 360, Promoting, Rajabhat Maha Sarakham University, Google 
Street View. 

 
บทน า 

 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและก าลังก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีเสมือนจริง ท่ีมี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบหลัก โดยเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ 360  Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีท่ี     
ถูกสร้างข้ึนเพ่ือจ าลองสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังจากสภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการข้ึนมาด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานท่ีจริง ท้ังนี้เทคโนโลยีเสมือนจริง ยังไ ด้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ เพียงมีสัญญาณ      
อินเทอร์เนต และในปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและการส่ือสารข้อมูลไร้สายรวมท้ัง การประมวลผลต่าง ๆ  มี
ความรวดเร็วข้ึนและราคาถูก ท าให้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีมีความสามารถในการติดต้ังแอปพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริง 
โดยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ง่าย น าไปสู่การประยุกต์ใช้งานท่ีหลากหลาย เช่น ด้านอุตสาหกรรม การทหาร 
การแพทย์ การตลาด การบันเทิง การส่ือสาร และการศึกษา [1] เทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถท าใ ห้ผู้ใ ช้เห็น
ภาพเสมือนจริงได้รอบด้าน 360 องศา โดยท่ีผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องไปยังสถานท่ีจริง เทคโนโลยีท่ีเช่ือมโยงภาพในโลก
เสมือนจริงนี้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อโลกปัจจุบันในทุกด้าน ท้ังการใช้ชีวิตประจ าวันและการเดินทาง จาก   
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในด้านการเดินทางท่องเท่ียวรวมถึงแผนท่ี ท าให้สามารถเดินทางไปท่ีต่าง ๆ  บน
โลกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเส้นทางและสถานท่ีก่อนเดินทางจริงไ ด้ท่ีบ้าน  เทคโนโลยี
เสมือนจริงจึงเป็นส่ือท่ีทันสมัยและเป็นช่องทางท่ีเด็กรุ่นใหม ่และบุคคลท่ัวไปให้ความสนใจเข้าศึกษาข้อมูลเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเข้าถึงง่าย สะดวก และเห็นภาพเสมือนอยู่ในสถานท่ีจริง จึงตอบโจทก์การเดินทางได้เป็นอย่างดีใน
สังคมยุคข้อมูลข่าวสารเครือข่ายไร้พรมแดน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนเปิดสอนในคณะต่าง ๆ 9 คณะ มีการจัดการ
เรียนการสอนในพ้ืนท่ีท้ังหมด 454 ไร่ ในอาคารประมาณ 57 หลัง [2] ด้วยพ้ืนท่ีท่ีกว้างขวางท าใ ห้นักศึกษาหรือ
บุคคลท่ีต้องการติดต่องานราชการไม่รู้จักเส้นทาง แม้กระท่ังนักศึกษาบางคร้ังก็ไม่ทราบท่ีต้ังของอาคารท้ังหมดใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดท าเอกสารเว็บไซต์เ พ่ือประชาสัมพันธ์สถานท่ี แต่การเข้าถึง ก็ยังไม่
ครอบคลุมและสัดส่วนไม่เหมือนจริงท าให้เข้าใจได้ไมชั่ดเจนเท่าท่ีควร ส่งผลให้เกิดปัญหาในการเดินทางเพ่ือไปติดต่อ
ราชการของบุคคลท่ัวไปและการเดินทางเพ่ือไปเรียนหรือการไปสอบตามตารางเรียนโดยเฉพาะอย่าง ย่ิงกรณีวิชา
ศึกษาท่ัวไปท่ีนักศึกษาเดินทางไปเรียนหรือไปสอบไม่ตรงเวลาในคร้ังแรกเนื่องจากหาห้องเรียนหรืออาคารเรียนไม่
พบ ดังนั้นหากมีการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในมุมมอง 360 องศา เข้ามาจะท าให้การเข้าถึงเส้นทางและบริเวณต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัยท าได้ง่ายข้ึน จักเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกท่ีจะมาติดต่อราชการ 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่ีน่าอยู่ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ บุคคลภายนอกท่ีสนใจสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบมุมมอง 360 องศา บน Google Street View ข้ึน เพ่ือให้ง่าย
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ต่อการเข้าถึง เป็นแหล่งข้อมูลของสถานท่ีและการเดินทางให้กับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป รวมถึง เป็นข้อมูลใน    
การท าส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นท่ีรู้จักอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 พัฒนาส่ือมัลติมีเดียมุมมอง 360 องศา เ พ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
บน Google Street View 

1.2 ศึกษาความพึงพอใจต่อส่ือมัลติมีเดียมุมมอง 360 องศา เ พ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามบน Google Street View 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี (Good Relationship) 
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ตลอดจนด ารงไว้ซ่ึงทัศนคติท่ีดีของประชาชนต่อสถาบันให้คงอยู่ต่อไป
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามกระบวนการ นโยบาย วัตถุประสงค์ และ
ความเคล่ือนไหวของสถาบันหรือหน่วยงานนั้น ๆ [3, [4] 
 2.2 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ [5] คือ  
  1) เพ่ือสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กับองค์กร  
  2) เพ่ือสร้างความนิยมชมชอบ เล่ือมใสศรัทธาจากประชาชน พนักงาน เป็นต้น  
  3) เพ่ือป้องกัน แก้ไขความเข้าใจผิดความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน  
  4) เพ่ือด าเนินการรักษาความสัมพันธ์ เช่ือมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ไม่ให้เส่ือมคลายและเกิดความเช่ือถือ
ตลอดเวลา  
  5) เพ่ือกระตุ้นเพ่ิมพูนความสัมพันธ์ เพ่ิมขวัญก าลังใจในหมู่ประชาชน พนักงาน หุ้นส่วน ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ทุกกลุ่มอยู่ตลอดเวลา  
  6) เพ่ือให้บริการด้านสาธารณประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่สังคม  
  7) เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ เ ช่ือถือได้จากประชาชน ยืนยันความ มั่นคงแก่พนักงานและ
ประชาชน 
 2.3 ส่ือมัลติมีเดียมุมมอง 360 องศา 
  ส่ือมัลติมีเดียมุมมอง 360 องศา คือ การจ าลองบรรยากาศรอบข้างให้เป็น 3 มิติ นูน ลึก ต้ืน และ 
360 องศา จากนั้นจะสร้างภาพจ าลอง 3 มิติ จะเป็นภาพนิ่งหรือ วีดิโอท่ีเคล่ือนไหวได้ ข้ึนมาแสดงให้เราไ ด้รับชม 
เป็นเทคโนโลยีท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือ จ าลองสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังจากสภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการ 
ข้ึนมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานท่ีจริง ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ ท่ีไ ด้รับความ
สนใจในการประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย ท้ังด้านการประชาสัมพันธ์และการเรียนการสอน [6] 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

     วรลักษณ์ วิทูวินิ ต และจรัญ แสนราช [7] ไ ด้ส ร้าง ส่ือการสอนมัลติมีเ ดียเสมือนจริง เ ร่ือง
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอยุธยา : กรณีศึกษาวัดพระราม เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของ ส่ือการสอนจาก
ผู้เช่ียวชาญและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในส่ือการสอนจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม ในมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ส่ือการสอนมัลติมีเ ดียเสมือนจริง เ ร่ือง
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอยุธยา : กรณีศึกษาวัดพระราม ผ่านการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เ ช่ียวชาญด้าน
เนื้อหาได้ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.42, S.D. = 0.40) และผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคได้ประเมิน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.53, S.D. = 0.46) และกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโล ยี
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.16) 
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   ฐาปนพงศ์ สารรัตน์ และ สืบศิริ แซ่ล้ี  [8] ไ ด้พัฒนาส่ือแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับ
ภาพเคล่ือนไหวแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดด้ิง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่ือ
ต้นแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า ส่ือต้นแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่าส่ือ
การเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ แบบมุมมอง 360 องศา มีคุณภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดด้ิง  ซ่ึงจะช่วย
สร้างความเข้าใจและช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิง อีกท้ังยังช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการเล่น
กีฬาชนิดนี้ได้อีกด้วย 
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 แบบประเมินคุณภาพส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามมหาสารคาม 
 1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา  เ พ่ือการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาสารคาม 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่ม ท่ี 1 ผู้เ ช่ี ยวชาญประเ มินความเหมาะสม คุณภาพส่ือในรูปแบบมุม มอง 360 องศา  เ พ่ือ                
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ านวน 3 คน คุณสมบัติเป็นผู้ท่ีมี คุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในส่ือมัลติมีเดีย หรือการจัดการเรียนการสอนในด้านมัลติมีเดีย ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

กลุ่มท่ี 2 เป็นบุคคลท่ัวไปและนักศึกษา ท่ีหาข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
และแอปพลิเคชันส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา 100 คน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าใ ช้งาน   
แอปพลิเคชัน Google Map 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บน Google Street View ก าหนดขอบเขตการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ศึกษาบริบท และแนวทางประชาสัมพันธ์สถานท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 ส ารวจอาคาร สถานท่ี ต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีส าคัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือก าหนดจุดใน

การเก็บภาพ และจุดเช่ือมต่อในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยฯ วางแผนต าแหน่งในการเก็บภาพ เพ่ือให้
ครอบคลุมสถานท่ี 

ระยะท่ี 2 เก็บข้อมูล ถ่ายท า ตัดต่อ จัดท าส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา โดยมีแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวข้อง
ดังนี้  
  1. Instar 360 Editor   
  2. Google Street View 
  3. Google Map 
 ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
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 1. ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ
ท่ีจ าเป็น วางแผนการเก็บข้อมูล ก าหนดจุดการถ่ายภาพ สร้างแผนผังเช่ือมโยงการเดินทาง ก าหนดรายละเอียด   
การเก็บข้อมูล 

 2. ข้ันตอนการผลิต (Production) ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาส่ือรูปแบบมุมมอง 360 
องศา  
 ระยะท่ี 3 ศึกษาคุณภาพของส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
วิธีการด้านสถิติท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่ม ผู้เ ช่ียวชาญ ซ่ึง เป็นข้อมูลท่ีไ ด้จากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง และแบบประเมินคุณภาพส่ือโดยผู้เ ช่ียวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อ
ส าคัญสามหัวข้อ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการตอบสนองผู้ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้างแบบประเมิน
คุณภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตราวัด ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ข้อค าถามมีความเหมาะสมในระดับ มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ข้อค าถามมีความเหมาะสมในระดับ มาก 
  3  หมายถึง  ข้อค าถามมีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ข้อค าถามมีความเหมาะสมในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง  ข้อค าถามมีความเหมาะสมในระดับ น้อยท่ีสุด 

ระยะท่ี 4 การทดลองเผยแพร่ส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา บน Google Street View และสรุปผล
การใช้ส่ือมัลติมีเดียรูปแบบ มุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับสมบูรณ์  
 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน [9] โดยน าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   
                         ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
     ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
     ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
     ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย  
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  
  

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียมุมมอง 360 องศา เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บน 
Google Street View 
 1.1  ผลการศึกษาบริบท และแนวทางประชาสัมพันธ์สถานท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ สถานท่ีและเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังแผนท่ี
มหาวิทยาลัย ภาพท่ี 1 

จากนั้นก าหนดต าแหน่งในการเก็บข้อมูลภาพมุมมอง 360 องศา โดยใช้อุปกรณ์คือ กล้อง Instar 360  
เพ่ือเก็บข้อมูลภาพให้ครบตามมุมมอง 360 องศา จากแผนท่ีวางแผนบริเวณท่ีส าคัญภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ท้ังหมด 24 ต าแหน่ง ดังนี้ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะวิทยาการ
จัดการ 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 8. คณะนิติศาสตร์ 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10. ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ 11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12. ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัย 13. ศูนย์
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คอมพิวเตอร์ 14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15. โรงแรมสวนวรุณ 16. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
17. ส านักบริการวิชาการ 18. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 19. ส านักงานอธิการบดี 20. หอประชุม 80 พรรษา  
21. สนาม 3 22. ลานหิน 23. ป้ายมหาวิทยาลัย 24 ถนนหน้าป้าย เพ่ือครอบคลุมเส้นทางการเดินทางและสถานท่ี 
ท่ีส าคัญ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

  1.2 เก็บข้อมูล ถ่ายท า ตัดต่อ จัดท าสื่อในรูปแบบมุมมอง 360 องศา 
       1.2.1 ถ่ายภาพมุมมอง 360 องศา จุดต่าง ๆ ตามแผนท่ีวางไ ว้ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยใช้กล้อง 360 องศา 24 ต าแหน่งตามแผนงานท่ีวางได้ ตัวอย่างภาพดังแสดงภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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ภาพท่ี 2 ภาพมุมมอง 360 องศา บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ก) คณะวิทยาการจัดการ (ข) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ค) และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง) 

      1.2.2 ตัดต่อ ตกแต่งภาพ และด าเนินการอัปโหลดไฟล์ภาพมุมมอง 360 องศา บน Google 
Street View ผู้รับชมผ่านแอปพลิเคชันจะสามารถมองเห็นใน 360 องศา รอบทิศทางและแสดงการเดินทาง 
เส้นทาง จุดสังเกตโดยรอบสถานท่ีนั้น ๆ 

 ผู้สนใจสามารถเข้าชมผ่านแอปพลิเคชันแผนท่ี และ Google โดยเข้าชมได้ท้ังด้วยคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะเห็นภาพในมุมมอง 360 องศา รวมท้ังแสดงเส้นทางและน า
ทางในการเดินทาง  

 
1.3 ศึกษาคุณภาพของสื่อในรูปแบบมุมมอง 360 องศา 

       ในการด าเนินการวิจัยระยะท่ี 3 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคุณภาพของส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา 
โดยศึกษาคุณภาพของส่ือด้วยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และศึกษาความพึงพอใจต่อส่ือมุมมอง 360 องศา โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมส่ือมุมมอง 360 องศา จ านวน 100 คน ได้ผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

 ศึกษาท าการประเมินคุณภาพส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บน Google Street View ผ่านแบบสอบถาม โดยใช้ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือ 3 คน ไ ด้ผลการวิเคราะห์    
ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บน Google Street View 
 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  ความถูกต้องของต าแหน่ง 3.66 0.57 มาก 
2.  ความเหมาะสมของเส้นทาง 4.33 0.57 มาก 
3.  ความเหมาะสมของภาพ 4.33 0.57 มาก 
4.  ความเหมาะสมของต าแหน่งในการเก็บข้อมูล 4.33 0.57 มาก 
5.  ความชัดเจนของการน าเสนอเส้นทาง 4.66 0.57 มากที่สุด 
6.  คุณภาพของภาพ 3.66 0.57 มาก 
7.  ความเหมาะสมของมุมภาพ 3.66 0.57 มาก 
8.  ความเหมาะสมในการเผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
3.66 1.15 มาก 

เฉล่ียโดยรวม 4.04 0.64 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 ผลจากการประเมินคุณภาพส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บน Google Street View ผู้เ ช่ียวชาญมีความเห็นด้านคุณภาพในภาพรวม  
ในระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D.= 0.64) โดยเห็นว่า คุณภาพด้านความชัดเจนของการน าเสนอเส้นทาง อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.66, S.D.= 0.57)  คุณภาพด้านความเหมาะสมของเส้นทาง 
ความเหมาะสมของภาพ และความเหมาะสมของต าแหน่งในการเก็บข้อมูล อยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.33 , S.D.= 
0.57)   และคุณภาพด้านความถูกต้องของต าแหน่ง  คุณภาพของภาพ ความเหมาะสมของมุมภาพ และ            
ความเหมาะสมในการเผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.66 , 
S.D.= 0.57) แสดงให้เห็นว่าส่ือมุมมอง 360 องศา ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความถูกต้องของต าแหน่งท่ีต้ัง ความถูกต้องของ
เส้นทาง ตามจุดประสงค์ของการใ ช้แอปพลิเคชัน Google Street View และสามารถใช้เ พ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ 
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2. ศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
บน Google Street View  

ผู้ศึกษาท าการประเมินความพึงพอใจประชาชน บุคคลท่ัวไป และนักศึกษา จ านวน 100 คน ผ่าน
แบบสอบถามได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บน Google Street View 
  

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ภาพที่น าเสนอมีความน่าสนใจ 3.63 0.61 มาก 
2. ภาพมีความชัดเจน 3.65 0.61 มาก 
3. ต าแหน่งในการน าเสนอมีความเหมาะสม 3.64 0.61 มาก 
4. แสดงต าแหน่งถูกต้อง ชัดเจน 4.55 0.57 มากที่สุด 
5. แสดงเส้นทางได้ถูกต้อง 4.66 0.47 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมของมุมภาพ 3.64 0.61 มาก 
7. มีประโยชน์ต่อการใช้งาน 3.65 0.61 มาก 

เฉล่ียโดยรวม 3.92 0.58 มาก 

 
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ชม ส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บน Google Street View ผู้ชมมีความพึงพอใจต่อส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 
องศา ภาพรวมในระดับมาก ( ̅ = 3.92, S.D.= 0.58) โดยมีความพึงพอใจต่อแสดงต าแหน่ง ถูกต้อง ชัดเจน และ
แสดงเส้นทางได้ถูกต้องในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.66 และ S.D.= 4.55) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเข้าใ ช้งาน 
Google Street View แสดงให้เห็นว่า การเผยแพร่ต าแหน่งและภาพในมุมมอง 360 องศา บน Google Street 
View จะท าให้มีผู้เข้าถึงข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้อีกช่องทางหนึ่ง อีกท้ังเป็นประโยชน์ในการเพ่ิม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

หลังจากท าการประเมินคุณภาพระยะท่ี 4 การทดลองเผยแพร่ส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา บน 
Google Street View และสรุปผลการใช้ส่ือมัลติมีเดียรูปแบบ มุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามจากผู้เช่ียวชาญและท าการปรับแก้ตามความเห็นแล้ว ผู้ศึกษาได้เผยแพร่ส่ือ และผู้เข้าชม
สามารถเข้าถึงได้ในมุมมอง 360 องศา ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 การเผยแพร่ส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา บน Google Street View 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยการพัฒนาส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บน Google Street View พบว่า 

1. การพัฒนาส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศา บน Google Street View ท่ีแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน และ
เข้าถึงง่าย โดยมีเนื้อหาบอกเส้นทางการเดินทาง ท่ีต้ัง และแสดงบริเวณต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เพ่ือประกอบการวางแผนการเดินทาง โดยมีการเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครอบคลุม
ท้ังหมด 24 ต าแหน่ง เพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางได้ครบถ้วนในจุดท่ีส าคัญ  

จากการประเมินคุณภาพของส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บน Google Street View โดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน พบว่า คุณภาพส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บน Google Street View ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
( ̅ = 4.04, S.D.= 0.64) โดยคุณภาพด้านความชัดเจนของการน าเสนอเส้นทาง อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีคะแนน
เฉล่ียในระดับ 4.66 คุณภาพด้านความเหมาะสมของเส้นทาง ความเหมาะสมของภาพ และความเหมาะสมของ
ต าแหน่งในการเก็บข้อมูลอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.33, S.D.= 0.57 ) และคุณภาพด้านความถูกต้องของต าแหน่ง 
คุณภาพของภาพ ความเหมาะสมของมุมภาพ และความเหมาะสมในการเผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.66, S.D.= 0.57) แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณภาพภาพรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับมาตรฐานและมีความเหมาะสมในการใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ 
และเนื่องจากส่ือรูปแบบมุมมอง 360 องศา เป็นส่ือท่ีก าลังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และบุคคลท่ัวไป จึง
ตอบสนองต่อการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี เพราะมีลักษณะท่ีเหมาะสม 5 ประการ ดังนี้  [10] 

 1) ตอบสนองจุดประสงค์ในการส่ือความหมายได้อย่างเต็มท่ี 
 2) มีความชัดเจนในภาพลักษณ์และข้อความท่ีใช้ในการส่ือความหมายมีความกระจ่าง 
 3) รูปภาพ และข้อความท่ีน าเสนอมีความสอดคล้อง สัมพันธ์ ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน 
 4) จะต้องสร้างความเร้าใจ ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด 
 5) มีความกะทัดรัด และแสดงแนวคิดหลักเพียงอย่างเดียว 
สอดคล้องกับการศึกษาของ วีรวัฒน์ เพ็ง ช่วย และสมชาย ทิพอ้าย [11] ท่ีไ ด้ท าการผลิตระบบชม

ภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า 
ส่ือ ท่ีมีคุณภาพในระดับดี จะต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาของ ส่ือเข้าใจง่าย  สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายการประชาสัมพันธ์และเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง ส่ือในรูปแบบ
มุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บน Google Street View ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน
ได้วางแผนการจัดท าให้มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนรุ่นใหม่และค านึงถึงประโยชน์ของการใ ช้
งาน และมีกระบวนการสร้างถูกต้องตามหลักการสร้างส่ือ จึงท าให้ได้ส่ือท่ีมีคุณภาพ 
 2. ความพึงพอใจของผู้ชมส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 อง ศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บน Google Street View ผู้ชมมีความพึงพอใจต่อส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาภาพรวมในระดับ
มาก ( ̅ = 3.92, S.D.= 0.58) โดยมีความพึงพอใจต่อแสดงต าแหน่งถูกต้อง ชัดเจน และแสดงเส้นทางได้ถูกต้อง ใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.66, S.D.= 0.47 และ  ̅ = 4.55, S.D.= 0.57) ตามล าดับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเข้า
ใช้งาน Google Street View แสดงให้เห็นว่าการเผยแพร่ต าแหน่งและภาพในมุมมอง 360 องศา บน Google 
Street View จะท าให้มีผู้เข้าถึงข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้อีกช่องทางหนึ่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับความพึงพอใจของผู้ชมส่ือในรูปแบบมุมมอง 
360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บน Google Street View อยู่ในระดับมาก 
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เนื่องจากเป็นส่ือท่ีแปลกใหม่ ให้ข้อมูลท่ีชัดเจน เข้าถึงง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ อ านาจ หังษา [10] ท่ีไ ด้ท า
การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ความเป็นจริง เสมือนเพ่ือการท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพบว่า 
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อส่ือ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นส่ือแปลกใหม่ ท่ีมี   
ความน่าสนใจ ท าให้ผู้ใช้สนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดประโยชน์บรรลุเป้าหมายด้วย จะเห็นได้จากการวางแผน
ต าแหน่งการเก็บข้อมูลท่ีครอบคลุม โดยค านึงถึงเป้าหมายของผู้ใช้ และจากลักษณะของส่ือมุ มมอง 360 องศา ท่ี
น่าสนใจ จึงท าให้ส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บน Google 
Street View ได้รับความพึงพอใจจากผู้ชมอยู่ในระดับมาก   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. เนื่องจากการถ่ายท ามีข้อจ ากัด เก่ียวกับสภาพอากาศ เช่น แสงหรือสภาพอากาศ ท าให้บางการถ่ายท า
ไม่เป็นไปตามท่ีวางแผน จึงควรมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการถ่ายท า และมีการวางแผนงานให้ยืดหยุ่นเป็นปัจจุบันเพ่ือ
ช่วยให้การถ่ายท าเป็นไปตามแผน 

2. ควรมีการอัพเดตสถานท่ีในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น งานประจ าปีเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
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