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บทคัดย่อ 

 การเรียนการสอนในเนือหาการตรวจสถานทีเกิดเหตุรายวิชานิติวิทยาศาสตร์

เบืองต้นเป็นปัญหาสาํหรับอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างยิง ด้วยเหตุทีไม่สามารถจะแสดงให้

ผู้ เรียนสามารถมองเห็นสภาพจริงตามทีต้องการได้ความเป็นจริงเสมือนเป็นเทคโนโลยี

เชิงปฏิสัมพันธ์ทีทําให้ผู้ ใช้เกิดความรู้สึกของการเข้าร่วมอยู่ในสิงแวดล้อมและ

สถานการณ์ทีเสมือนจริงทีสร้างจากคอมพิวเตอร์ ซงึในปัจจบุนัมีการนําสอืความเป็นจริง

เสมือนมาใช้ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิงการจําลองสถานการณ์ต่างๆ ทีไม่สามารถ

จะเห็นได้ในสถานการณ์จริง การนําสอืความเป็นจริงเสมือนมาใช้พฒันาสอืเพือการเรียน

การสอนในเนือหาดงักลา่ว จงึมีความมุ่งหมายเพือศึกษารูปแบบความเป็นจริงเสมือนที

เหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการพฒันาสอืการสอนในหัวเรือง การตรวจสถานทีเกิดเหตุใน

วิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น สาํหรับนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ตลอดจนศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนิสิตทีเรียนด้วยสือความเป็นจริง

เสมือนทีพฒันาขนึ กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการทดลองได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจาก

นิสติปริญญาตรีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทีเรียนรายวิชานิติวิทยาศาสตร์ในภาคเรียน

ที 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 38 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม

รูปแบบของสือความเป็นจริงเสมือน เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุ แบบประเมิน

คณุภาพสอืความจริงเสมือนโดยผู้ เชียวชาญ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และแบบวัด

ความพึงพอใจทีมีต่อสือ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย        

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยทําให้ได้รูปแบบสือความเป็นจริงเสมือนทีเหมาะสม

เพือนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาสอืความเป็นจริงเสมือน เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ    

4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างเนือหา ด้านเสยีง ด้านปฏิสมัพันธ์ และด้านภาพประกอบ โดย

นํารายข้อของแต่ละด้านทีมีค่าร้อยละมากทีสดุมาใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาสือ ผลจาก

การประเมินสอืโดยผู้ เชียวชาญ อยู่ในระดับมากทังโดยรวมและรายด้านผลการเรียนรู้ของ

กลุม่ตวัอย่างทีเรียนจากสอืโดยเฉลยีคิดเป็นร้อยละ 80.65 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

ทีมีต่อสอืความเป็นจริงเสมือน โดยทงัโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 

 โดยสรุป สือความเป็นจริงเสมือนทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนสามารถนําไปใช้

แก้ปัญหาในการเรียนการสอนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุในรายวิชานิติวิทยาศาสตร์

ได้เป็นอย่างดี ทําให้ผู้ เ รียนรู้สึกเสมือนอยู่ ในสิงแวดล้อมจริง รวมทังสามารถมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้ได้ 

คําสําคัญ : ความเป็นจริงเสมือน; นิติวิทยาศาสตร์; การตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

 

Abstract 

 Instruction in a crime scene investigation in the fundamental course of 

forensic science is the problem for instructors because the real condition as 

required cannot be shown to the students. Virtual reality is an interactive 

technology that allows the users participating in a virtual computer-generated 

environment. Currently, virtual reality is used in many ways, especially through 

simulations which cannot be found in real-world situations. Therefore, leads to 
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the development of virtual reality for teaching this subject. The aim of this 

study is to study a format of virtual reality that is appropriate to be used in the 

teaching of “Crime scene investigation” in the fundamental course of forensic 

science for undergraduate students at MSU, also to assess student learning 

outcome and satisfaction with the learning materials developed in the format of 

a virtual reality. The samples were selected by specifically choosing 38 

undergraduate students at MSU who participated in fundamental forensic 

science in the first semester 2012. The research was conducted by using a 

questionnaire to query about the format of virtual reality in “Crime scene 

investigation”, a media evaluation form for experts, learning test, and 

satisfaction survey. Statistical methods used for data analysis were 

percentages, means, and standard deviations. The research makes the virtual 

reality format appropriate for the development of virtual reality “Crime scene 

investigation” in four areas: content, sound, interactive, and images. The 

highest percentage of each area was used as a model to produce an overall 

average. The results of the created media as evaluated by the experts showed 

a high level quality, both in the overall and each aspect, the learning result 

meant scores from the students who used the virtual reality model were 80.65 

percent and the satisfaction of the students who used the virtual reality was at 

a high level, both in the overall and each aspect.  

 In summary, the developed virtual reality can be used in teaching a 

crime scene investigation course in fundamental forensic science. This allows 

the users to learn and enjoy the course and also makes the users feel that they 

can interact in the real environment. 

Keywords : Virtual reality; Forensic Science; Crime Scene Investigation. 
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บทนํา 

 วิชานิติวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ทีประยกุต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาใน

ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความ ซึงเป็นประโยชน์ต่อ

กระบวนการยุติธรรมสามารถให้ยุติธรรมให้กับผู้ เสียหายและผู้ ต้องหาได้เป็นอย่างดี 

การตรวจสอบสถานทีเกิดเหตเุป็นเนือหาหนงึทีมีความสาํคญัในการเก็บหลกัฐานเพือใช้

ในการพิสจูน์ความจริงเกียวกบัการกระทําผิดเกิดขึน ซึงจะทําให้ผู้ตรวจสถานทีเกิดเหตุ

นนัสามารถอ่านสภาพของสถานทีเกิดเหตุได้ว่าใครควรจะเป็นผู้กระทําผิด ทําอย่างไร 

ด้วยวิธีการใด เมือเวลาอะไร และประสงค์ต่ออะไร อาชญากรมักจะทิงร่องรอยใน

สถานทีเกิดเหตุเสมอ ถ้าทําการตรวจสถานทีเกิดเหตุอย่างมีขันตอนตามหลกัวิชาแล้ว 

จะทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากพยานวัตถุต่างๆ ในสถานทีเกิดเหตุได้อย่างเต็มที ซึง

จะนําไปสู่ความสําเร็จในการคลีคลายคดีนันๆ ดังทีมีผู้กล่าวว่าสถานทีเกิดเหตุเหมือน

หนึงเป็น “คลังสมบัติแห่งหลกัฐาน” แม้ว่าจะเป็นอาชญากรรมทีมีการวางแผนอย่าง

รอบคอบสกัเพียงใด ก็จะต้องมีข้อมูลทังทีมีรูปร่างลกัษณะและไม่มีรูปร่างลกัษณะซึง

สามารถสบืหาเบาะแสของคนร้าย หรือข้อเท็จจริงเกียวกับอาชญากรรมนันได้ สถานที

เกิดเหตจุงึเป็นหวัใจของการสบืสวนและสอบสวน (อรรถพล แช่มสวุรรณวงค์และคณะ, 

2544 : 38) 

 จากงานวิจยัของณชุชนา สวสัดี (2552 : 82) เรืองวิธีปฏิบติัในการรักษาสภาพ

ของสถานทีเกิดเหตุในคดีฆาตกรรมพบว่า เจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีในสถานทีเกิดเหตุทัง

เจ้าหน้าทีตํารวจแพทย์เจ้าหน้าทีมูลนิธิขาดความรู้หรือละเลยความสําคัญของวัตถุ

พยานและสถานทีเกิดเหตุหรือไม่ปฏิบัติตามลําดับของการปฏิบัติหน้าทีในสถานทีเกิด

เหตทุีกําหนดและทีเป็นไปตามหลกัสากลรวมถงึประชาชนทีขาดความรู้และความเข้าใจ

ในความสําคัญของวัตถุพยานและสถานทีเกิดเหตุด้วยส่งผลให้วัตถุพยานและสภาพ

ของสถานทีเกิดเหตุเกิดการเปลียนแปลงไปจากเดิมและรวมไปถึงการไปศึกษาถึง

สถานทีเกิดเหตจุริงๆนนัเป็นเรืองเป็นไปได้ยาก เพราะไม่สามารถนําบุคคลภายนอกหรือ

ผู้ทีไม่เกียวข้องกบัการสบืสวนเข้าไปในพืนทีสถานทีเกิดเหตุได้ และอาจเป็นเหตุทีทําให้

สถานทีเกิดเหตเุสยีหายได้ซงึจะสง่ผลต่อการสืบสวนคดีและสถานทีเกิดเหตุจริงนันเป็น

สถานทีทีมีอนัตรายอีกด้วยซงึการเรียนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตนุนัมีเนือหาทีมี 
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ความจําเป็นต้องใช้ของจริงในการสอนแต่เนืองจากไม่สามารถทีจะให้ผู้ เรียนได้เรียน

จากสถานการณ์จริงดังกล่าวได้ การจัดสภาพของการจําลองของสถานทีเกิดเหตุให้

เหมือนจริงจึงเป็นสิงจําเป็นทีต้องนํามาใช้ทดแทน แม้จะเป็นเรืองยากและสินเปลืองก็

ตามความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) เป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบทีผลกัดัน

ให้ผู้ใช้เกิดความรู้สกึของการเข้ารวมอยู่ภายในสงิแวดล้อมทีไม่ได้มีอยู่จริงทีสร้างขึนโดย

คอมพิวเตอร์ ความเป็นจริงเสมือนได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดง่ายๆ แต่มีอํานาจมาก

เกียวกับการทีจะเสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดีทีสุด นันคือ ถ้าผู้ออกแบบสามารถให้

ประสาทสมัผสัของมนษุย์มีความค่อยเป็นค่อยไปในปฏิสมัพันธ์กับโลกทางกายภาพ ซึง

เป็นสงิทีอยู่ล้อมรอบตวัเราแล้ว มนุษย์จะสามารถรับและเข้าใจสารสนเทศได้ง่ายยิงขึน

ถ้าสารสนเทศนนักระตุ้นการรับรู้สมัผสัของผู้ รับ (Kallawsky, 1996 และ กิดานันท์ มลิทอง, 

2548 อ้างอิงใน วิรงรอง วงษ์วฒันะ, 2551 : 4) ปัจจบุนัได้มีการนําสือความเป็นจริงเสมือน

มาใช้ในทางการศึกษามากขึน จากงานวิจัยของ แซนกีธา และกิรูบาคาราน (Sangeetha 

andKirubakaran, 2011 : 301) เรืองการส่งเสริม E-Learning ด้วยเทคนิค VRMLทีได้ใช้

สือความเป็นจริงเสมือนทีใช้ฝึกสอนทีเกียวกับเรืองความดันโลหิต ได้กล่าวถึงจุดเด่น

ของความเป็นจริงเสมือนว่า ความเป็นจริงเสมือนสามารถเป็นเครืองมือทีใช้ได้ผล

สําหรับนักการศึกษาในการช่วยเหลือนักเรียนให้จดจ่ออยู่สภาพแวดล้อมทีพวกเขา

สามารถมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเทคโนโลยีทีจําลองสภาพแวดล้อม ซึงช่วย

ให้เราสามารถพบประสบการณ์การเรียนรู้แบบ การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ซึงนักเรียน

สามารถเรียนรู้ในขณะทีพวกเขากําลังอยู่ในเนือหาทีพวกเขาเรียนรู้ทีจะนํามา

ประยุกต์ใช้ ผู้ เรียนจะได้รับการโต้ตอบทันทีทีผู้ เรียนเข้าไปสํารวจทําความเข้าใจใน

เนือหาซงึทําให้นกัศกึษามีผลการเรียนรู้ทีได้จากสอืความเป็นจริงเสมือนมากกว่าการใช้

การสอนแบบบรรยายและการสอนแบบนําเสนอเนือหาแบบภาพสองมิตินอกจากนีใน

งานวิจยัของ ชูบูล่า,โฟคิดีส,โซลาคิดดิสและวลาซาริส (Zouboula, Fokides, Tsolakidis & 

Vratsalis, 2008 : 89-95) เรืองความเป็นจริงเสมือนและพิพิธภัณฑ์, โปรแกรมประยุกต์ 

สําหรับพิพิพิธภัณฑ์เพือการศึกษา ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ความเป็นจริงเสมือนทีแสดง

ประวัติศาสตร์ยุคจักรวรรดิไบแซนไทน์ใช้ในการสอนเปรียบเทียบกับการสอนด้วย 
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PowerPoint ซงึมีกลุม่การทดลองคือนกัเรียนเกรด 5 และ 6 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนแต่

ละระดบัมีผลการเรียนรู้ทีเกิดจากการเรียนด้วยสอืความเป็นจริงเสมือนมากกว่า การเรียนรู้

ด้วย Power Point ทีเป็นสอืแบบทางเดียว ทงัสองระดบัชนั 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนผ่านหน้าจอ จึงเป็นอีก

ทางเลอืกหนงึทีน่าสนใจสาํหรับการศึกษายุคใหม่ และอนาคตอย่างมาก เพราะจัดเป็น

สอืสงิเร้าทีดี แปลกใหม่น่าสนใจ สามารถสาํรวจสถานทีและสงิของทีและสิงของทีมีอยู่ที

ผู้ เรียนยงัไม่อาจเข้าถงึได้ ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการรับรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหรือร่วมมือ

กันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพือทําให้บทเรียนมีความน่าสนใจ นําเสนอข้อมูลได้

ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และจําจดได้มากขึน อันจะทําให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ มี

ความคิดรวบยอดในวิชาทีมีความเป็นนามธรรม หรือรูปธรรมทีเข้าใจยาก สามารถ

นํามาใช้เพือการศึกษาทดลองในสถานการณ์ หรือสภาวะทีเป็นอันตราย ด้วยการรับ

สมัผัสผ่านเทคโนโลยีเพือรับรู้และตีความสิงทีเห็นอย่างมีจินตนาการเพือตอบสนอง 

และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฝึกการสํารวจสิงแวดล้อมเสมือน ทีไม่

สามารถเดินทางไปถึงหรือเดินทางลําบากในสถานการณ์จริง (Stephen, 1996 และ         

กิดานันท์ มลิทอง, 2543 อ้างถึงใน ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2547 : 3-4) ผู้ วิจัยจึงนําความเป็น

จริงเสมือนผ่านหน้าจอ (Non-Immersive VR or Desktop VR) มาประยุกต์ใช้ในการสอน

เกียวกบัการตรวจสถานทีเกิดเหตเุพือให้การสอนเกียวกับการตรวจสถานทีเกิดเหตุให้มี

ประสทิธิภาพยิงขนึ  

 

วัตถปุระสงค์ 

1. เพือศกึษารูปแบบของสอืความเป็นจริงเสมือนทีเหมาะสมสําหรับใช้เป็นแบบ

ในการพัฒนาสือความจริงเสมือน เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชานิติวิทยาศาสตร์

เบืองต้นสาํหรับนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 2. เพือพัฒนาสือความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชา     

นิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสาํหรับนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตามรูปแบบที

ได้จากการศกึษา ให้มีคณุภาพ 
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 3. เพือศึกษาผลการเรียนรู้ทีเกิดจากการเรียนด้วยสือความเป็นจริงเสมือน

เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสําหรับนิสิตปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 4. เพือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียน ทีเรียนด้วยสือความเป็นจริงเสมือน

เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสําหรับนิสิตปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นิสิตทีเรียนรายวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ระยะ ตามขันตอนการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างระยะที 1 การศึกษารูปแบบทีเหมาะสมของสือความจริงเสมือน 

เป็นนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์

เบืองต้นภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยอาสาสมัคร จํานวน 30 คน กําหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ 15-30% ของจํานวนประชากร 

 กลุม่ตวัอย่างระยะที 2 การทดลองเพือหาประสิทธิภาพของสือความเป็นจริง

เสมือน ได้มาโดยอาสาสมัคร จากนิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น 

ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 38 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

เกณฑ์ 15-30% ของจํานวนประชากร 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี 

 1. แบบสอบถามรูปแบบของสอืความเป็นจริงเสมือน 

 2. สอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

 3. แบบประเมินคุณภาพสือความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

โดยผู้ เชียวชาญ 

 4. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 5. แบบวดัความพงึพอใจทีมีต่อสอื 
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 การสร้างเครืองมือการวิจยั 

 1. การสร้างแบบสอบถามรูปแบบทีเหมาะสมของสอืความเป็นจริงเสมือน 

    1.1 ศึกษารูปแบบและลกัษณะของสือความเป็นจริงเสมือนจากเอกสารและ

งานวิจยัทีเกียวข้องทําให้ได้องค์ประกอบทีสําคัญของสือความเป็นจริงเสมือน 4 ด้าน คือ 

ด้านโครงสร้างเนือหาและคู่มือการใช้งาน ด้านเสยีง ด้านปฏิสมัพนัธ์ และด้านภาพ 

     1.2 สร้างแบบสอบถามโดยยดึองค์ประกอบ 4 ด้านเป็นหลกั ในแต่ละด้าน

แจงเป็นรายข้อหลกั และรายข้อย่อยทีครอบคลมุตามลกัษณะของแต่ละด้านและรายข้อ

หลกั แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบปลายปิด โดยในแต่ละรายข้อผู้ตอบจะเลือกตอบ

คําตอบเดียว 

     1.3 นําแบบสอบถามทีร่างขึนให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 5ท่านทีเชียวชาญใน

ด้านการวดัประเมินผล การใช้ภาษา และด้านเนือหา เพือตรวจสอบความเหมาะสมขอ

แบบสอบถามในด้านต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ เชียวชาญ 

 2. การพฒันาสอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

     ในการพัฒนาสือความจริงเสมือน ได้ยึดการพัฒนาตามขันตอนการออกแบบ

และพัฒนาระบบมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ (Interactive Multimedia System Design and 

Development : IMSDD) ของแดชแบช(Dastbaz) (ทวีศักดิ กาญจนสวุรรณ, 2546 : 354) 

มาใช้ โดยได้แบ่งเป็น 4 ขนัตอนได้แก่ 

     2.1 ศึกษาความต้องการระบบ (System Requirements) เป็นระยะเริมต้น

ของการศึกษาความต้องการในระบบ โดยจะครอบคลมุตังแต่การศึกษาความเป็นไปได้ 

(Feasibility) ในด้านต่างๆ ดงันี 

           2.1.1 กําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ ใช้งานให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ระบบ 

           2.1.2 พิจารณาและจดัหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครืองมือพัฒนาสือ

ทีเหมาะสม รวมไปถึงพิจารณาวิธีการบันทึก จัดเก็บและเผยแพร่ เนืองจากผู้ วิจัยได้ใช้

ระบบความเป็นจริงเสมือนผ่านหน้าจออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จึงได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล (PC) ทีมีระบบประมวลผล (CPU) อย่างน้อย Corei5 RAM 4 Gb. และการ์ด

แสดงผล 3 มิติ (VGA) และซอฟต์แวร์ทีใช้พัฒนาประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์ทีใช้สร้าง
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วตัถ ุ3 มิติ, ตดัแต่งภาพ, ตดัแต่งเสยีง และทีใช้รวบรวมองค์ประกอบทังหมดเข้าด้วยกัน

เพือสร้างเป็นสือความเป็นจริงเสมือน ผู้ วิจัยได้บันทึกสือความเป็นจริงเสมือนทีได้

พฒันาลงในแผ่นดิสก์ (CD) 

           2.1.3 ศึกษารูปแบบ หรือคุณลกัษณะของสือความเป็นจริงเสมือนที

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ 

     2.2 ขนัตอนออกแบบ (Designing) เป็นระยะของการออกแบบระบบ เพือให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ ซงึมีรายละเอียดในแต่ละขนัตอนดงันี 

           2.2.1 ออกแบบเมทาเฟอร์ (Design Metaphor) ออกแบบสือโดยนํา

รูปแบบทีได้จากการศกึษามาเป็นแนวทางในการออกแบบ เช่น การปฏิสมัพันธ์กับผู้ ใช้ 

ตําแหน่งของปุ่ มเมนผูู้ใช้รูปแบบของเมนหูน้าหลกัของสอื เป็นต้น 

           2.2.2 ออกแบบเนือหา (Design Information) ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารที

เกียวข้องกับการตรวจสถานทีเกิดเหตุ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ และโครงร่างเนือหาที

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และนําเสนอผู้ เชียวชาญด้านเนือหาเพือตรวจสอบความถูกต้อง 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

           2.2.3 ออกแบบแผนโครงเรือง (Storyboard) และนําเสนอผู้ เชียวชาญ

ด้านเนือหา ด้านสอื และด้านการใช้ภาษาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทํา

ให้ได้บททีจะนํามาสร้างสอืทีสมบรูณ์ 

           2.2.4 ออกแบบเครืองช่วยนําทาง (Design Navigator) และองค์ประกอบ

อืนๆ โดยยึดรูปแบบตามข้อมูลทีได้จากขันตอนการศึกษารูปแบบ มาเป็นแนวทางใน          

การออกแบบสอื 

     2.3 พฒันาและติดตงัระบบ (Implementation) 

           2.3.1 รวบรวมข้อมูลทีได้จากขันตอนก่อนหน้านีทังหมดมาทําการสร้างสือ

ความเป็นจริงเสมือน โดยเริมต้นจากการสร้างวัตถุ 3 มิติ ตามทีได้กําหนดไว้ในแผน

โครงเรือง (Storyboard) ตัดต่อเสียงเสียงประกอบ เสียงบรรยาย และทํากรอบแสดง

เนือหาตามทีได้กําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หลงัจากนันนําเอาองค์ประกอบ

ทงัหมดมาสร้างสอืความเป็นจริงเสมือนในโปรแกรม Quest3D 
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     2.4 ขนัตอนประเมินผล (Evaluation) 

           2.4.1 นําสอืทีสร้างขนึให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบ และประเมินสือโดยใช้

แบบประเมินทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน ผู้ เชียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เชียวชาญ

ด้านสอื (3 ท่าน) ด้านเนือหา ด้านการใช้ภาษา จากนันนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ 

หากพบว่าข้อใดทีผู้ เชียวชาญประเมินมีค่าเฉลยีตํากว่า 3.50 จะทําการปรับปรุงแก้ไข 

           2.4.2 นําสอืทีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญแล้ว ไปทดลอง

กบันิสติกลุม่อ่อนจํานวน 1 คน ในวนัที 8 มิถนุายน พ.ศ. 2555 โดยขอให้นิสิตได้ศึกษา

จากสือทีสร้างขึน พร้อมกับผู้ วิจัยได้แนะนําและสอบถามแบบกันเอง เพือให้นิสิตที

ทดลองใช้สอืได้ชีข้อบกพร่องผู้ วิจยัได้บนัทกึข้อบกพร่องทีพบเพือการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อบกพร่องทีพบต่อไป 

           2.4.3 นําสอืทีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนิสิตนิสิตทีลงทะเบียน

เรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 30 คน ในวันที 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมีขันตอน กระบวนการทดลอง

เช่นเดียวกบัการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจริงทุกประการ หลงัจากทีนิสิตแต่ละคนเรียนจาก

สอืจบแล้ว ให้นิสติทําแบบวดัผลการเรียนรู้ และแบบประเมินความพงึพอใจทีผู้ วิจัยสร้างขึน 

เพือนําแบบวดัการเรียนรู้และแบบประเมินไปทําการวิเคราะห์ต่อไป 

 3. การสร้างแบบประเมินคุณภาพสือความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจ

สถานทีเกิดเหต ุ

     3.1 ศกึษาหลกัการสร้างแบบประเมิน และกําหนดกรอบแนวความคิดของ

แบบประเมินคุณภาพสือจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง รวมทังกําหนดประเด็น

และขอบเขตข้อคําถามโดยแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 4 ส่วน ดังนี ด้านเนือหาด้าน

ความเป็นจริงเสมือนด้านการออกแบบด้านการใช้งาน 

     3.2 ดําเนินการสร้างแบบประเมินฉบับร่าง โดยแบบประเมินทีสร้างขึนจะ

เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การประเมิน เป็น 5 ระดับ มากทีสดุ 

มากปานกลางน้อย และน้อยทีสดุ 
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     3.3 นําแบบประเมินคุณภาพสือความเป็นจริงเสมือนเสนอต่อผู้ เชียวชาญ 

จํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบคณุภาพของเครืองมือ ความชัดเจนของภาษา และความถูก

ต้องของเนือหา 

     3.4 แก้ไขปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพสือตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ เชียวชาญ แล้วแบบประเมินนีไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูต่อไป 

 4.การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

     4.1 ศกึษาและวิเคราะห์เนือหาในเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา

นิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นและเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้องเพือกําหนดเนือหาสาระสําคัญ

และผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัรวมถึงข้อกําหนดลกัษณะของแบบทดสอบทีดีและวิธีสร้าง

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จากเอกสารต่างๆ 

     4.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องและครอบคลมุเนือหา

และวตัถปุระสงค์ของสอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุเป็นแบบปรนัย

เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจํานวน 20 ข้อ 

     4.3 นําแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เสนอผู้ เชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน โดย

นํามาวัดผลตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อสอบ

ประเมินความถูกต้องโดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องผู้ วิจัยเลือกข้อทีมีค่าอยู่

ระหว่าง 0.67 - 1.00 และนําแบบทดสอบวดัผลเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามทีผู้ เชียวชาญ

ด้านเนือหาเสนอแนะ 

     4.4 นําแบบทดสอบวดัผลเรียนรู้ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบใช้ (Try Out) 

พร้อมกบัทดสอบสอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุ แบบวัดความพึงพอใจ

กับนิสิตนิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 

2555 ทีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จํานวน30คน ในวันที 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพือหาค่าดัชนี

ความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชือมัน (rtt) ของแบบทดสอบวัดผล

เรียนรู้โดยทผีู้ วิจยัได้คดัเลอืกข้อคําถามทีมีค่าดชันีความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกราย

ข้อดงันีแบบทดสอบวดัผลเรียนรู้ จํานวน 20 ข้อมีค่าดัชนีความยากง่ายรายข้อตังแต่ 0.63 
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ถงึ 0.77 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อตังแต่0.27ถึง0.47และมีความเชือมันของแบบทดสอบ

ทงัฉบบัเท่ากบั 0.75 

     4.5 นําแบบทดสอบทีคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขแล้วมาจัดพิมพ์

แบบทดสอบวดัผลเรียนรู้ฉบบัจริงเพือนําไปใช้เก็บข้อมลูกลุม่ตวัอย่างต่อไป 

 5. แบบวดัความพงึพอใจต่อสอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

     5.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบวดัความพงึพอใจของนิสิตทีมีต่อสือความจริง

เสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตจุากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

     5.2 สร้างแบบวดัพงึพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามวิธีของลิเคิท (Likert) จํานวน 17 ข้อ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 

มากทีสดุมากปานกลางน้อย และน้อยทีสดุ 

     5.3 นําแบบวัดความพึงพอใจทีผ่านการแก้ไขแล้วเสนอผู้ เชียวชาญจํานวน 

3 ท่านเพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องของข้อคําถามซึงผู้ วิจัยเลือกข้อทีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 

     5.4 นําแบบวดัความพงึพอใจทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบใช้ (Try Out) 

พร้อมกับการทดสอบสือความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานที เกิดเหตุ และ

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้กับนิสิตนิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์

เบืองต้น ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ในวันที 

15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพือนําข้อมูลทีได้มาหาค่าอํานาจจําแนกโดยใช้วิธีหา           

ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total 

Correlation) ตามวิธีสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนัแล้วทําการคัดเลือก

ข้อคําถามทีมีค่าความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทีมีค่าใกล้ 1.00 

โดยใช้เกณฑ์ 0.20 ขนึไป และหาค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับโดยใช้สตูร

สมัประสทิธิ อลัฟา (Alpha-Coefficient) ของCronbachโดยทีผู้ วิจัยคัดเลือกข้อคําถามที

มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อดงันี แบบวดัความพงึพอใจ จํานวน 17 ข้อมีค่าอํานาจจําแนก

รายข้อตงัแต่0.26ถงึ0.58และมีความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั 0.82 
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     5.5 นําแบบวดัความพงึพอใจทีผ่านการหาค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชือมนั

ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะคือ  

 ระยะที 1ศกึษารูปแบบสอืความเป็นจริงเสมือน 

 ผู้ วิจยัได้เก็บข้อมูลโดยนําแบบสอบถามรูปแบบสือความเป็นจริงเสมือนไป

เก็บข้อมูลกับนิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น มหาวิทยาลัย

มหาสารคามจํานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบสือความจริงเสมือนที

ผู้ วิจัยพัฒนาขึน ให้นิสิตได้ตอบในเวลาเรียนช่วงเวลา 18.00 – 19.40 ในวันที22

กนัยายน พ.ศ. 2554 และเก็บคืนทนัทีทีนิสติแต่ละคนตอบแบบสอบถามเสร็จ 

 ระยะที 2 การทดลองเพือหาประสทิธิภาพของสอื 

 ระยะนีเป็นการนําสือทีผ่านความเห็นและการประเมินของผู้ เชียวชาญแล้ว 

ไปใช้ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างเรียนเพือนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสือ 

ผู้ วิจัยเตรียมสถานทีในการทดลองโดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึงมีเครือง

คอมพิวเตอร์อยู่ จํานวน 40 เครือง โดยทําการติดตงัสอืความเป็นจริงเสมือนลงในเครือง

คอมพิวเตอร์ เพือให้ใช้ผู้ เรียนใช้เครือง 1 คน ต่อ 1 เครือง ผู้ วิจัยได้ประสานกับอาจารย์

ผู้สอนและทําหนงัสอืจากคณะวิทยาการสารสนเทศเพือขออนุญาตทําการทดลอง และ

ได้ดําเนินการทดในช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. วนัที 29 มิถนุายนพ.ศ. 2555 

 การทดลองเริมจากชีแจงทําความเข้าใจกับนิสิตกลุ่มตัวอย่างให้ทราบถึง

วิธีการดําเนินการทดลองจุดมุ่งหมายของการทดลอง เวลาทีใช้ในการทําการทดลอง

ตังแต่ 10.00 - 12.00 น. โดยให้เวลาในใช้สือ 1 ชัวโมง 30 นาที เวลาในการทํา

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และแบบวดัความพงึพอใจเป็นเวลา 30 นาที 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์รูปแบบสือความเป็นจริงเสมือน โดยใช้ค่าร้อยละ โดยนําค่า  

ร้อยละทีสงูทีสดุของแต่ละข้อมาใช้เป็นรูปแบบของสอืความเป็นจริงเสมือนทีจะพฒันา 
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 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีประเมินสือความเป็นจริงเสมือน

จากแบบประเมินสอืโดยผู้ เชียวชาญทีผู้ วิจยัพฒันาขนึโดยใช้ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน นําค่าเฉลยีมาประเมินคณุภาพของสอื โดยใช้เกณฑ์ดงันี 

   ค่าเฉลีย           ระดบัคณุภาพสือ 

  4.51 – 5.00          มีคณุภาพ    มากทีสดุ 

  3.51 – 4.50          มีคณุภาพ    มาก 

  2.51 – 3.50          มีคณุภาพ    ปานกลาง 

  1.51 – 2.50          มีคณุภาพ    น้อย 

  0.00 – 1.50          มีคณุภาพ    น้อยทีสดุ 

 3. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทีเกิดจากการใช้สือความเป็นจริงเสมือน โดยนํา

คะแนนของผู้ เรียนมาหาค่าเฉลยี และคิดเป็นร้อยละ 

 4. วิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อสอืความเป็นจริงเสมือน โดยการนํา

ข้อมูลทีได้จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนมาหาค่าเฉลียโดยรวม 

รายด้าน และรายข้อ แล้วนํามาเทียบระดบัความพงึพอใจโดยใช้เกณฑ์ดงันี 

  ค่าเฉลีย           ระดบัคณุภาพสือ 

  4.51 – 5.00        มีความพงึพอใจ        มากทีสดุ 

  3.51 – 4.50        มีความพงึพอใจ          มาก 

  2.51 – 3.50        มีความพงึพอใจ        ปานกลาง 

  1.51 – 2.50        มีความพงึพอใจ         น้อย 

  0.00 – 1.50        มีความพงึพอใจ         น้อยทีสดุ 

 

ผลการศึกษา 

 การวิจยัระยะที 1 การศกึษารูปแบบความเป็นจริงเสมือน 

 ผู้ วิจัยได้ศึกษารูปแบบความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุ

โดยนําองค์ประกอบทีมีค่าร้อยละ มากทีสดุมาใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาสือ พบว่า ได้

องค์ประกอบของรูปแบบสอืความเป็นจริงเสมือนเป็น 4 ด้าน ดงันี 
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1. ด้านโครงสร้างเนือหาและคู่มือการใช้งาน 

      1.1 ดําเนินเนือหาทีเหมาะสมคือ แบบไม่เป็นเส้นตรง (Non-Linear 

Structure) โดยสามารถเลอืกดําเนินเนือหาใดก่อนหลงัได้ 

      1.2 ให้มีการให้คําแนะนําการใช้โปรแกรม ทีนําเสนอไว้ภายใน

โปรแกรม 

  2. ด้านเสยีงควรให้มีทงัเสยีงดนตรีประกอบและเสยีงบรรยาย 

  3. ด้านปฏิสมัพนัธ์ 

      3.1 สามารถเข้าไปสาํรวจพืนทีภายในฉากได้อย่างอิสระ 

      3.2 สามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัวตัถเุป้าหมายสาํคญัๆเท่านนั 

  4. ด้านภาพ 

      4.1 มมุมองบคุคลที 1 (First-person view) 

      4.2 มมุมอง 180 ทงัในแนวตงั (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) 

      4.3 ปุ่ มเมนภูายในสอืเป็นภาษาไทย 

      4.4 โทนสทีี 5 

      4.5 หน้าหลกัของสอืแบบที 1 

      4.6 รูปแบบของเมนแูบบที 2   

      4.7 ตําแหน่งของปุ่ มเมนผูู้ใช้ แบบอยู่สว่นทางด้านซ้ายของจอภาพ 

      4.8 ลกัษณะตวัอกัษรภาษาไทยแบบ PS Pimpdeed II Medium 

      4.9 ลกัษณะตวัอกัษรภาษาองักฤษแบบ PS Pimpdeed II Medium 

 การวิจยัระยะที 2 การพฒันาสอืและหาประสทิธิภาพสอืความเป็นจริงเสมือน 

 1. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ 

     พบว่าคณุภาพโดยรวมของสืออยู่ในระดับดี เมือพิจารณารายด้านพบว่า 

ทกุด้าน ได้แก่ด้านเนือหา ด้านความเป็นจริงเสมือน ด้านการออกแบบ และด้านการใช้

งาน อยู่ในระดบัดี โดยด้านทีมีค่าเฉลยีสงูสดุได้แก่ ด้านเนือหารองลงมาคือด้านความเป็น

จริงเสมือน และด้านการใช้งาน ตามลาํดบั 
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ตารางท ี1 ค่าเฉลยีและสว่นเบียงเบนมาตรฐานความเห็นผู้ เชียวชาญทีมีต่อสือความเป็น

 จริงเสมือน 

รายด้าน X  S.D คุณภาพ 

เนือหา 4.17 0.67 มาก 

ความเป็นจริงเสมือน 4.05 0.60 มาก 

การออกแบบ 3.96 0.64 มาก 

การใช้งาน 3.85 0.55 มาก 

โดยรวม 4.01 0.58 มาก 
 

 2. ผลการทดลองเพือหาประสทิธิภาพของสอืความเป็นจริงเสมือน 

     2.1 คะแนนผลการเรียนรู้ของนิสติทีเกิดจากการใช้สือความจริงเสมือน มี

ค่าเฉลยีเท่ากบั 16.13 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.65 

 

ตาราง 2 ค่าเฉลยี และค่าร้อยละของคะแนนทีได้จากการทดลองใช้สอืความจริงเสมือน 

คะแนนเต็ม N 
คะแนนทีได้ 

คะแนนรวมทกุคน X  ร้อยละ 

20 38 613 16.13 80.65 
 

     2.2 ความพงึพอใจต่อสอืความเป็นจริงเสมือนพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ

มากเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมาก โดยด้านทีมีค่าเฉลียสงูสดุ

ได้แก่ ด้านความเป็นจริงเสมือนรองลงมา ด้านการออกแบบสือ และด้านการใช้สือ

ตามลาํดบั 
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ตาราง 3 ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจทีมีต่อสอืความจริงเสมือน  

รายด้าน X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

ด้านเนือหา 3.91 0.29 มาก 

ด้านความจริงเสมือน 4.05 0.30 มาก 

ด้านการออกแบบ 3.98 0.30 มาก 

ด้านการใช้สอื 3.73 0.27 มาก 

โดยรวม 3.92 0.18 มาก 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิจัย สือความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชา

นิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสาํหรับนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคามมีประเด็นที

นํามาอภิปราย ดงันี 

 1. ผลการศึกษารูปแบบสือความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิด

เหตใุนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

พบว่า ด้านการนําเสนอเนือหา ชอบให้มีการดําเนินเนือหาและการเข้าสู่เนือหาแบบไม่

เป็นเส้นตรง (Non-Linear Structure) ซึงสอดคล้องกับหลกัการเรียนรู้ และเรืองของ

ความแตกต่างระหว่างบคุคล แม้ว่าการเข้าสู่เนือหาแบบเป็นเส้นตรง จะทําให้การเข้าสู่

เนือหาเป็นระบบทีต่อเนือง ทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนไปได้เรือยๆ ตามบทเรียนทีผู้สร้าง

บทเรียนนําเสนอ แต่การเข้าถึงเนือหาในลกัษณะดังกล่าว ย่อมไม่สนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล บทเรียนทีดีจึงต้องสามารถสนองความแตกต่างในประเด็นนีนันคือ 

ผู้ เรียนสามารถเลือกเข้าสู่เนือหาทีตนเองสนใจได้ สําหรับคู่มือการใช้งาน ต้องการให้

นําเสนอไว้ภายในโปรแกรมลกัษณะเช่นนีทําให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานได้

สะดวกระหว่างใช้สอืโดยทีไม่จําเป็นจะต้องเปลยีนตําแหน่งสายตาของการมองออกจาก

หน้าจอ นอกจากนันยังทําให้เกิดความสะดวกในแง่การนําสือไปใช้ ตลอดจนเรืองของ

การประหยดั อีกด้วย 
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 2. ด้านคุณภาพของสือความจริงเสมือน ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นต่อสือ

ความเป็นจริงเสมือนทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึน ทังโดยรวมรายด้าน อยู่ในระดับดี อาจเป็น

เพราะผู้ วิจัยได้นําผลการศึกษารูปแบบสือความเป็นจริงเสมือนมาเป็นแนวในการพัฒนา 

นอกจากนันการพัฒนาสือยังได้ยึดกระบวนการตามแบบจําลองของเดทสบาซ

(Dastbaz)(Interactive Multimedia System Design and Development : IMSDD Model) 

(ทวีศกัดิ กาญจนสวุรรณ, 2546 : 354) มาประยุกต์ใช้เพือพัฒนาสือความเป็นจริงเสมือนซึงมี 

4 ขันตอนคือ ศึกษาความต้องการในระบบ (System Requirements) ออกแบบ (Designing) 

ดําเนินการพัฒนาทดลองใช้ (Implementation) ขันตอนสดุท้ายคือประเมินผล (Evaluation) 

โดยในแต่ละขนัตอนของการพฒันา ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะ 

 3. ผลการเรียนรู้ของนิสิตทีเรียนด้วยสือความเป็นจริงเสมือน พบว่า มีผล      

การเรียนรู้เฉลียคิดเป็นร้อยละ 80.65หากจะมองในเชิงการตังวัตถุประสงค์ของการเรียน  

การสอน ก็ถือว่า เกณฑ์ร้อยละ 80 เป็นเกณฑ์การตงัวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอนทีอยู่

ในระดบัสงู ผลการเรียนจากสือความจริงเสมือนสอดคล้องกับงานวิจัยของ แซนกีธา และ    

กิรูบาคาราน (Sangeetha & Kirubakaran, 2011 : 301) เรืองการส่งเสริม E-Learning ด้วยเทคนิค 

VRMLพบว่าการใช้สอืความเป็นจริงเสมือนทีใช้ฝึกสอนทเีกียวกบัเรืองความดันโลหิต มีผล

การเรียนรู้มากกว่าการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบนําเสนอเนือหาแบบภาพสอง

มิติ ซงึเขาได้ให้เหตุผลว่า ความเป็นจริงเสมือนสามารถเป็นเครืองมือทีใช้ได้ผลสําหรับ

นักการศึกษาในการช่วยเหลือนักเรียนให้จดจ่ออยู่สภาพแวดล้อมทีพวกเขาสามารถมี    

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเทคโนโลยีทีจําลองสภาพแวดล้อม ความเป็นจริง

เสมือนช่วยให้เราสามารถพบประสบการณ์การเรียนรู้แบบการปฏิสมัพันธ์โต้ตอบ ซึง

นกัเรียนสามารถเรียนรู้ในขณะทีพวกเขากําลงัอยู่ในเนือหาทีพวกเขาเรียนรู้ทีจะนํามา

ประยุกต์ใช้ ผู้ เรียนจะได้รับการโต้ตอบทันทีทีผู้ เรียนเข้าไปสํารวจทําความเข้าใจใน

เนือหา 

 4. ความพงึพอใจต่อสอืความเป็นจริงเสมือน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ทังโดยรวม และรายด้านทุกด้าน โดยด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ด้านความเป็นจริง

เสมือน ทงันีอาจเป็นเพราะ การพัฒนาสือความจริงเสมือนได้คํานึงถึงความสมจริงใน
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การสร้างวตัถแุละตวัละครภายในฉาก โดยอ้างอิงจากสเกลจริงของวัตถุนันๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิงพบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจเกียวกับการเคลือนทีของมุมกล้อง ซึงอาจาเป็น

เพราะมีความสมจริง  สว่นด้านความเป็นจริงเสมือนพบว่า มีความพึงพอใจแม้จะอยู่ใน

ระดบัมาก แต่ก็น้อยกว่าด้านอืน อาจเป็นเพราะผู้ ใช้สือมีอาการ Motion Sickness ขึน 

สอดคล้องกบังานวิจยัของโสอาร์เอซวาย และ โลดับบลิวที(So, & Lo, 1999 : 237–241) 

ทีได้ทําการศึกษา Cybersickness ของสือความเป็นจริงเสมือนทีเป็นผลมาจาก       

การหมุนของมุมกล้อง พบว่าการหมุนของมุมกล้องจะเป็นผลทําให้เพิมโอกาสเกิด

อาการ คลนืไส้ และ Motion Sickness อย่างมีนยัสาํคญั สาํหรับด้านทีเหลือ อีก 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านเนือหา ด้านการออกแบบสือ และ ด้านใช้สือ ต่างก็มีค่าความพึงพอใจเฉลีย 

อยู่ในระดบัมาก เช่นกนั ซงึสอดคล้องกับงานวิจัยของ ควันเทมซัน ชิงลิงลินและเชนมินวัง 

(Koun-Tem, & Wang, 2010 : 689 - 710) เรืองรูปแบบความเป็นจริงเสมือนสามมิติของ

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สําหรับ   E-Learningทีใช้กับโรงเรียนประถมศึกษา ซึงใช้สือ

ความเป็นจริงเสมือน เรืองระบบวงโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับนักเรียนเกรด 4 

จํานวน 4 ห้องเรียน จํานวน 128 คน โดยสุ่มตัวอย่างจนได้ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 63 

คน และได้ทําการเปรียบเทียบกบันกัเรียนทีเรียนโดยวิธีเรียนในชันเรียนตามปกติ พบว่า 

นกัเรียนทีเรียนจากสอืความเป็นจริงเสมือนมีผลการเรียนรู้สงูกว่ากลุ่มทีเรียนจากในชัน

เรียนตามปกติ และมีความพงึพอใจในสือความเป็นจริงเสมือนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ทงันีผู้ วิจยัได้ให้เหตผุลว่า เป็นผลมาจากการออกแบบกระบวนการเรียนในสอืความเป็นจริง

เสมือนได้พฒันาขนึได้เน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัโดยผู้ เรียนมีอิสระในการเรียนการให้ผู้ เรียนได้

เลอืกเรียนตามความสามารถตามความสนใจทีอยากจะเรียนโดยการเลือกแสวงหาความรู้

ตามความถนดัของตนและสามารถค้นหาคําตอบได้ด้วยตนเองรวมทังสือความเป็นจริง

เสมือนสามารถช่วยให้การเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทีมีเนือหาทีเข้าใจยากให้

ง่ายยิงขึน เป็นส่วนหนึงในการส่งเสริมความพอใจในการเรียนจากสือทีพัฒนาขึนยัง

ประกอบไปด้วยภาพนิงภาพเคลอืนไหวเสยีงทําให้ผู้ เรียนสนกุสนานและยงัมีแบบทดสอบ

เพือเร้าให้ผู้ เรียนเกิดความท้าทายและส่งต่อความพึงพอใจกับสือความเป็นจริงเสมือน

มากยิงขนึ  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําสือไปใช้ 

     1.1 เครืองคอมพิเตอร์ทีจะนํามาใช้ ควรมีระบบอย่างตําอยู่ที CPU Core i5 

RAM 4 GB เพือให้การแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และควรมีหูฟัง เพือไม่ให้รบกวนคนใช้

อืนๆ 

     1.2 ควรลดความเร็วของการขยับเมาส์ทีมีต่อการเคลือนทีของมุมกล้อง 

ทงัในแนวตงัและแนวนอน เพือลดอาการ Motion Sickness ทีจะเกิดขนักบัผู้ใช้ 

     1.3 ในการนําสอืไปใช้แต่ละครัง ควรมีการศึกษาผลการนําสือไปใช้ เพือ

การปรับปรุงแก้ไขให้มีประสทิธิภาพยิงขนึ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

     2.1 ในการพฒันาสอืความจริงเสมือน ซึงมีข้อจํากัดทังในด้านของเครือง

คอมพิวเตอร์ทีจะนํามาใช้ และโปรแกรมทีจะนํามาใช้ในการพัฒนาความจริงเสมือน 

ผู้พฒันาควรศึกษาข้อได้เปรียบ เสียเปรียบของโปรแกรมต่างๆ และเลือกโปรแกรมทีมี

ความเหมาะสมกบังานทีจะพฒันา 

     2.2 การศึกษารูปแบบของสือ เพือให้ได้สือทีมีความเหมาะสมและเกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ ผู้ วิจยัจะต้องจํากดัความคําว่า รูปแบบให้ชดัเจน เพือให้ได้รูปแบบที

เหมาะสมทีสดุเพือนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาสอืการศกึษาผลการเรียนรู้ทีเกิดจาก

สอืทีพฒันาขนึ ควรมีการนิยามคําว่า การเรียนรู้ให้ชดัเจน และใช้กระบวนการเพือวัดผล

การเรียนรู้ทีชดัเจนและครอบคลมุให้มากทีสดุ 
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