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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับ

การศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 2) เพือศึกษาผลการรับรู้ทางด้าน     

การอนรัุกษ์ของผู้ ใช้สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ  

ชิโน-โปรตุกีส กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักท่องเทียวทีมาเทียวจังหวัดภูเก็ต

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 30 คนและนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม

ทีไม่เคยมาเทียวจังหวัดภูเก็ตและไม่เคยรู้จักงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส

จํานวน 30 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส 2) แบบประเมินคุณภาพของสือ

มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์สาํหรับผู้ เชียวชาญ 3) แบบประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างทีมี

ต่อสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนโดยผ่านการหาคุณภาพ และ          

การวิเคราะห์หาค่าความเชือมัน0.83สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลียค่า

ร้อยละ สว่นเบียงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที (t - test) 
 

1วทิยานพินธ์ หลกัสตูรปริญญาวทิยาศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสือนฤมิต มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2556 

2นกัศึกษา หลกัสตูรปริญญาวทิยาศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสือนฤมิต  

3 อาจารย์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

4

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ มีคุณภาพตามเกณฑ์ ผล   

การประเมินจากผู้ เชียวชาญโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมือพิจารณารายด้าน ได้แก่ 

ด้านเนือหา ด้านการออกแบบและด้านการปฏิสมัพนัธ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

2) นักท่องเทียวทีมาเทียวทีจังหวัดภูเก็ตและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผล      

การรับรู้ทางด้านการอนรัุกษ์หลงัจากการศึกษาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือเปรียบเทียบผลการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ระหว่างนักท่องเทียวทีมาเทียวที

จงัหวัดภูเก็ตและนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคามพบว่า ผลการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ไม่

แตกต่างกนั 

 สรุปได้ว่าการศึกษาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ทําให้รับรู้ถึงความสําคัญของ

สถาปัตยกรรมในท้องถิน กระตุ้ นให้มีความต้องการมาเยียมชมสถานทีจริงและต้อง  

การมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ สาํหรับสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์นนัสามารถใช้เป็นต้นแบบ

ในการพฒันาสอืมัลติมีเดียทีเกียวกับงานสถาปัตยกรรมท้องถินประเภทอืนๆ และเป็น  

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวเชิงอนรัุกษ์อีกด้วย 

คําสําคัญ :  สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ , การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,ชิโน-โปรตุกีส,             

การรับรู้ 

 

ABSTRACT 

 The research aims are 1) to developan Interactive Multimedia for 

architectural studies of Sino - Portuguese style. 2) to study the conservative 

recognition of Interactive Multimedia user in architectural studies of Sino - 

Portuguese style. The representative samples used in this research are 30 

tourists in Phuket during July 2012 and 30 students of Mahasarakham 

University that never travel to Phuket and never know the architecture of Sino - 

Portuguese style. Research tools consist of 1) an Interactive Multimedia for 

architectural studies of Sino-Portuguese style. 2) a quality evaluation of 

Interactive Multimedia for specialist 3) a recognition evaluation for 

representative samples about the developed Interactive Multimedia that 
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developed by the researcher. They are passed the quality verify and analysis 

for a reliability test at 0.83 and the statistics that used to analyze the data was 

the percentage, the standard division and the t-test.  

 The research found that 1) the Interactive Multimedia had a 

standard quality and the evaluation from specialists was in an excellent level 

when considered each sides; content, designing and interaction and the result 

was in an excellent level. 2) Tourists in Phuket and students of Mahasarakham 

University have high level of conservative recognition after the studies of 

Interactive Multimedia when compared the conservative recognition between 

tourists in Phuket and students of Mahasarakham University found that the 

conservative recognition aren’t different.  

 In conclude, Interactive Multimedia for architectural studies help to 

realize how important of a local architecture, encourage to visit an actual 

location and want to participate the conservation. The Interactive Multimedia 

able to use as a role model to develop the local architectural multimedia and 

to publicize the conservative tourism as well. 

Keywords: Multimedia, Architectural Conservation, Sino-Portuguese, Recognitio 

 

บทนํา 

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดทีมีประวัติยาวนาน  จากการศึกษาประวัติศาสตร์

พบว่าชาวต่างชาติทีเข้ามาพํานักอาศัยอยู่ในดินแดนภูเก็ตสมัยแรกๆนันจะเป็นมอญ

หรือแมงและชาวอินเดีย ต่อมามีชาวโปรตเุกสชาววิลนัดาเป็นต้น แต่ชนชาติเหล่านีมิได้

ปลกูสร้างบ้านเรือนลงในภูเก็ตตามรูปแบบสถาปัตยกรรมหรือวัฒนธรรมของชนชาติ

เหล่านันไว้เลยหรือหากจะปลูกสร้างไว้ก็คงจะเป็นแต่เพียงทีอยู่อาศัยชัวคราวไม่ใช่

ถาวรวตัถจุงึผพุงัและสญูหายไปตามกาลเวลาไม่ปรากฏร่องรอยเหลือไว้ให้ศึกษาได้ใน

ปัจจบุนัต่างจากชนชาวจีนทีอพยพเข้าอยู่ในภูเก็ตสมัยรัชกาลที3-5ซึงมีอาชีพทําเหมือง

แร่และค้าขายคนเหล่านันได้สร้างบ้านเ รือนอาศัยอย่างถาวร โดยใช้ รูปแบบ
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สถาปัตยกรรมทีถ่ายทอดมาจากประเทศจีน กล่าวคือ ใช้วัสดุส่วนใหญ่ในการก่อสร้าง

เป็นดินผสมด้วยวัสดุอย่างอืนเช่น เกลือ นําตาลแดงหรือแกลบ ซึงวัสดุเหล่านีมี

คณุสมบติัยดึดินให้เหนียวไม่เปราะและผพุงัง่าย โดยได้ปลกูบ้านเป็นทรงเตียๆเนืองจาก

สภาพของกําแพงดินจะไม่อํานวยให้ก่อขึนสงูได้มากนักเพราะต้องรองรับนําหนักมาก 

เสยีงต่อการพังทลาย หรืออาจถูกพายุพัดยามมีลมมรสมุบ้านเรือนลกัษณะนีจะมีอายุ

อยู่นานประมาณ 70–80  ปี  ปัจจบุนัจะหาดไูด้เพียงบางสว่นในตลาดตําบลกะทู้  อําเภอ

กะทู้  จงัหวดัภูเก็ต ซงึเป็นท้องถินกําเนิดเมืองภูเก็ตสมัยก่อน ส่วนในตัวเมืองภูเก็ตหาดู

ได้ยากเนืองจากถกูรือถอนออกไปเพราะสภาพเก่าเกินกว่าทีคงทนอยู่ได้โดยปราศจาก

การอนุรักษ์หรือบํารุงรักษาอย่างถูกวิธี (ประสิทธิ  ชิณการณ์, 2536 :84 )ต่อมาในสมัย

ของ พระยารัษฎานปุระดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี ณ ระนอง)เป็นสมุหเทศาภิบาลสําเร็จ

ราชการมณฑลภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2444-2456 ตรงกับสมัยรัชกาลที5 ชาวภูเก็ตได้มี

การติดต่อสมัพันธ์ทางการค้าขายกับเมืองปีนังทําให้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการใหม่ๆ

ตลอดจนรูปแบบศิลปะทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแบบปีนังได้

แพร่หลายเข้าสู่เมืองภูเก็ตจัดเป็นศิลปะทางสถาปัตยกรรมรูปแบบของยุโรปผสมจีน 

บรรดาสถาปนิกให้ชือรูปแบบการก่อสร้างลกัษณะนีว่า ชิโน–โปรตุกีสสไตล์ หมายถึง 

แบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมของจีนกับสถาปัตยกรรมโปรตุเกสซึงมีความสง่างาม

ภูมิฐานแบบยุโรป แต่มีความร่มเย็นสุขสบายและถ่ายเทอากาศได้สะดวกแบบ

ตะวนัออกหรือแบบจีน จะพบเห็นได้ทัวไปในตัวเมืองภูเก็ตทังในรูปแบบบ้านเดียวและ

ตึกแถวโดยเฉพาะอาคารตึกแถวนันด้านนอกของอาคารทีหันสู่ถนน มีหลังคาหรือ

เพดานคลมุตลอดไว้กนัแดดกนัฝน ลกัษณะเช่นนีเรียกว่า อาเขต ซึงเป็นแนวคิดทีสร้าง

ไว้สาํหรับเมืองภูเก็ตทีมีฝนตกชกุ (สมหมาย ปินพทุธศิลป์, 2540: 8 ) ปัจจุบัน บ้านแบบ 

ชิโน–โปรตุกีสมีเหลือให้ชมไม่มากแล้วอันเนืองมาจากข้อจํากัดทางด้านเงินทุนที

ชาวบ้านต้องซ่อมแซมบ้านเองถึงแม้ว่าตอนนีทางเทศบาลเมืองภูเก็ตจะมีการจัดตัง

มลูนิธิเมืองเก่าภูเก็ตขึนมาเพือดูแลในเรืองการอนุรักษ์ ซึงสามารถจะนําเงินมาช่วยได้

แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ  ปัจจบุนัทางจงัหวดัภูเก็ตได้เล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์บ้าน

แบบสถาปัตยกรรมชิโน–โปรตกีุสของจงัหวดัภูเก็ต ซึงนับเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น
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ทีเชิดชคูวามสง่างามของจงัหวดัภูเก็ตโดยได้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถินและวิทยากรทีมี

ความรู้ความสามารถ มาร่วมกันสัมมนาค้นคว้ารวบรวมหลักฐานจัดทําเป็นสือ

ประชาสมัพนัธ์ศิลปะบ้านแบบสถาปัตยกรรม ชิโน – โปรตกีุส จงัหวดัภูเก็ต (สกลุ ณ นคร

และคณะ, 2536 : 85)และสือประชาสมัพันธ์ทีทางจังหวัดภูเก็ตหรือสํานักโบราณคดี  

กรมศิลปากรได้รวบรวมและจัดทําขึนล้วนอยู่ในรูปแบบเอกสาร รายงาน การสมัมนาที

เป็นเอกสารสขีาวดํา ซึงไม่น่าสนใจ ไม่ทันสมัย สือความหมายได้ไม่ครบถ้วน และด้วย

ข้อจํากัดด้านงบประมาณทําให้ผลิตได้จํานวนน้อยและเผยแพร่ในวงแคบไม่สามารถ

สือสารไปได้ครอบคลุมเยาวชนและผู้ สนใจได้อย่างทัวถึง อีกทังหน่วยงานส่งเสริม       

การท่องเทียวหรือสํานักพิมพ์เอกชนทีได้จัดทําสือประชาสัมพันธ์เกียวกับบ้านแบบ

สถาปัตยกรรม ชิโน – โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ตเพือส่งเสริมการท่องเทียว ก็ยังคงอยู่ในรูป

หนงัสอืนําเทียว เอกสาร วารสาร ทีมีราคาค่อนข้างสงู และยงัมีรายละเอียดเกียวกับบ้าน

แบบ สถาปัตยกรรม ชิโน – โปรตกีุสจงัหวดัภูเก็ตเพียงเลก็น้อย โดยเผยแพร่สอดแทรกอยู่

ในสาระเกียวกบัสถานทีและบริการนําเทียวจงัหวัดภูเก็ตด้านต่างๆ ทําให้ไม่สามารถสือ

ความหมายให้เห็นรายละเอียดเกียวกับประวัติ ความเป็นมา รวมทังโครงสร้างได้

หลากหลาย 

ปัจจบุนัสอืเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทงัคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (Software) เข้า

มามีส่วนเกียวข้องกับวิถี ชี วิตและความเป็นอยู่ของคนเรามากขึน ทุกองค์กรให้           

ความสนใจในเรืองการประยุกต์ใช้สือเทคโนโลยีเหล่านีเพือประโยชน์ทางการศึกษาและ

การเรียนรู้มากขึน มีการปรับปรุงวิธีการนําเสนอบทเรียนในรูปเสียงและภาพเคลือนไหว

โดยใช้เครืองคอมพิวเตอร์เรียกว่า มัลติมีเดีย (Multimedia) สือมัลติมีเดีย ทีผู้ ใช้สามารถ

โต้ตอบกบัระบบคอมพิวเตอร์และสามารถ ควบคุมสือเหล่านีให้แสดงออกมาตามต้องการ

ได้ เรียกว่ามัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ (Interactive Multimedia) ชึงเป็นโปรแกรมประยุกต์ที

ออกแบบให้รับการตอบสนองจากผู้ ใช้คีย์บอร์ด (Key board) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี 

(Pointer) (ปัทมาพร  เย็นบํารุง. 2541 : 67) 

ดังนันผู้ วิจัยจึงได้สนใจทีจะจัดทําสือเผยแพร่ประชาสมัพันธ์เกียวกับศิลปะ

สถาปัตยกรรมบ้านแบบ ชิโน–โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต ซึงถือเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น   
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ทีเชิดชคูวามสง่างามของจังหวัดภูเก็ตให้เยาวชนรุ่นหลงัได้ค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ โดยสร้าง

เป็นสอืทีทนัสมยั น่าสนใจในรูปแบบมลัติมีเดียปฏิสมัพันธ์ (Interactive Multimedia) ที

มีความหลากหลาย เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้กว้างขวาง สามารถโต้ตอบกับผู้ ใช้ได้ โดย 

จัดเก็บในเวปไซต์ทีสามารถศึกษาเรียนรู้ทีใดก็ได้ สามารถทําซําได้โดยใช้ต้นทุนน้อย 

เป็นการประหยดัและสามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้าง  

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือพฒันาสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ สาํหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรม

แบบชิโน-โปรตกีุส 

 2.  เพือศึกษาผลการรับรู้ทางด้านการอนุรักษ์ของผู้ ใช้สือมัลติมีเ ดีย

ปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส 

 

วิธีการวิจยั 

 ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากร ได้แก่ ผู้ ทีสนใจเข้าศึกษาสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สําหรับ

การศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุสในเว็บไซต์ www.sinophuket.com 

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน ทีได้มาโดยวิธี

เลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากนักท่องเทียวทีมาเทียวจังหวัดภูเก็ต 

ระหว่าง เดือน กรกฎาคม 2555 จํานวน 30 คน และจากนิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ทีไม่เคยมาเทียวจงัหวัดภูเก็ต และไม่เคยรู้จักสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส จํานวน 

30 คน  

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 1.สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-

โปรตุกีสผู้ วิจัยได้สร้างสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรม

แบบชิโน-โปรตุกีสโดยใช้ขันตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ของ ไชยยศ      

เรืองสวุรรณ ( 2547 : 119 )ดงันี 
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   1.1 วิเคราะห์ (Analyze) ทฤษฏีทีใช้ในสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ได้แก่การใช้สือมัลติมีเดียการใช้

สอืปฏิสมัพนัธ์การใช้สอืเสมือนจริงและทฤษฏีการรับรู้ เนือหาสาระประกอวด้วย ประวัติ

ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสประเภทของสถาปัตยกรรมแบบชิโน-

โปรตุกีสโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสและแนวทางในการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม 

   1.2 ออกแบบ (Design)ออกแบบผังงาน (Flow Chart) และแผน

โครงเรือง (Storyboard) ตามเนือหาทีกําหนด ให้สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ เพือเป็น    

การกระตุ้นการรับรู้ได้แก่ 

    1.2.1 ด้านประวัติ ประวัติความเป็นมาของสถาปัตยกรรมแบบ  

ชิโน-โปรตุกีสใช้ทฤษฎีการรับรู้เกียวกับกฎความคล้ายคลึงในการรวมข้อมูลด้าน

ตัวอักษรและภาพใช้กฎแห่งความใกล้เ คียงจัดรูปแบบของกลุ่มข้อมูล เลือกใช้          

การนําเสนอข้อมลูตวัอกัษร ภาพ และวีดีทศัน์ 

    1.2.2 ด้านประเภทของสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสใช้กฎ

ความคล้ายคลึงในการรวมข้อมูลด้านตัวอักษรและภาพ ใช้กฎแห่งความใกล้เคียง

จดัรูปแบบของกลุม่ข้อมลูโดยแบ่งกลุม่ข้อมูลตามลกัษณะของโครงสร้างสถาปัตยกรรม 

เลอืกใช้การนําเสนอแบบข้อมลูตวัอกัษรและภาพ  

    1.2.3 ด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสใช้ทฤษฎี

การรับรู้ เกียวกับกฎแห่งความใกล้เคียงจัดรูปแบบของกลุ่มข้อมูลโดยแบ่งกลุ่มข้อมูล

ตามลกัษณะของโครงสร้างสถาปัตยกรรมเลือกใช้การนําเสนอ แบบข้อมูลตัวอักษร สือ

ปฏิสมัพนัธ์ และสอืเสมือนจริงในการจําลองรูปแบบอาคาร  

    1.2.4 ด้านแนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน -     

โปรตกีุสเลอืกใช้การนําเสนอ แบบข้อมลูตวัอกัษร 

    1.2.5 ด้านการออกแบบสี ใช้ทฤษฎีการรับรู้ เกียวกับกฎแห่ง

ความใกล้เคียงในการเลือกรูปแบบสี โดยอาศัยสีทีใกล้เคียงกับการใช้ในการตกแต่ง
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สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตกีุส เพือเป็นองค์ประกอบในการออกแบบให้กลมกลืนและเพิม

คณุภาพด้านการรับรู้ 

    1.2.6 ด้านการจัดวางเนือหาได้แยกเนือหาออกเป็นส่วนๆตาม

แผนผงังาน โดยออกแบบเพือให้ใช้งานได้สะดวกในรูปแบบของเว็บไซต์ การออกแบบใช้

กฎแห่งความต่อเนืองทําให้ได้ รูปแบบของโครงสร้างในแต่ละส่วน ใช้กฎแห่ง          

ความคล้ายคลึงในการจัดวางเมนู ใช้กฎแห่งความสมบูรณ์ ในการจัดวางเนือหา 

รูปภาพ วีดีโอ และระบบเสมือนจริง 

   1.3 พัฒนา (Develop) การพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับ

การศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส ผู้ วิจยัได้แบ่งการทํางานออกเป็น 2 ส่วน

ดงันี 

    1.3.1 การทําโมเดล 3 มิติ ได้คํานึงถึงสัดส่วนเพือให้ได้ขนาด

อาคารทีมีความสมจริง จากนันนําแบบอาคารทีได้เข้าโปรแกรมสําหรับสร้างโมเดล 3 

มิติ  

    1.3.2 การพัฒนาเว็บแอพลิเคชันการพัฒนาในส่วนของเว็บ

แอพพลิเคชัน ทําควบคู่ไปกับการพัฒนาในส่วนของความจริงเสมือนผ่านโปรแกรม

Unity โดยการพฒันาเว็บแอพลิเคชันพัฒนาตามการออกแบบของ Interface เป็นหลกั 

หลงัจากนนัจะนําสว่นทีพฒันาจากUnityมาใช้ร่วมกนั 

   1.4 นํ า ไปทดลองใ ช้  ( Implement/Try out)  นํ าสือมัล ติ มี เ ดีย

ปฏิสัมพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ทีผู้ เ ชียวชาญ

ประเมินแล้วว่ามีคณุภาพดีมากทกุรายการ ไปทดลองใช้ (Try out) เพือหาคุณภาพของ

สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ 2 ครัง กบัผู้สนใจทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คนและ 9 คน 

ซงึได้มาจากการการเลอืกแบบบงัเอิญ  

   1.5 ประเมินและแก้ไขปรับปรุง (Evaluate and Revise) โดยนําสือ

มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์และแบบประเมินการรับรู้ของสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ไปทดลอง

กบัผู้สนใจในสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบ

บงัเอิญ นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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  2. แบบประเมินคณุภาพของสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษา

งานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

เนือหา ด้านการออกแบบ ด้านปฏิสัมพันธ์ โดยดําเนินการสร้างตามวิธีของ ลิเคิร์ท 

(Likert) โดย กําหนดเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ค่าคะแนนคุณภาพ

ของสือ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ สือมีคุณภาพในระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควร

ปรับปรุง และแบบปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบประเมิน เพือถามความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้ค่ากลาง 3.50 ได้นําแบบประเมิน

คุณภาพของสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน- 

โปรตุกีส ให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพือพิจารณาความเทียงตรงเชิงเนือหา (Face 

validity)แล้วจงึนําผลการประเมินไปคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of 

Congruence) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 117) แล้วปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสม 

  3. แบบประ เมินการ รับ รู้ ด้านการอนุรัก ษ์ของผู้ ใ ช้สือมัลติ มีเ ดีย

ปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส จัดทําขึนเพือ ใ ช้

เพือสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ของผู้ สนใจ และดําเนิน   

การสร้างตามวิธีของ ลเิคิร์ท (Likert) โดย กําหนดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ใช้ค่าคะแนนคณุภาพของสอื เป็น 5 ระดับ ได้แก่ มีการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ ใน

ระดับ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสดุ  และแบบปลายเปิดในส่วนท้ายของ

แบบประเมิน เพือถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน โดย

ใช้ค่ากลาง 3.50 ได้นําแบบประเมินการรับรู้ของผู้ ใช้สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับ

การศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพือ

พิจารณาความเทียงตรงเชิงพินิจ (Face validity) แล้วจงึนําผลการประเมินไปคํานวณหา

ค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Congruence) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 117) 

แล้วปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมแล้วนําไปหาค่าความเชือมัน ของแบบประเมินการรับรู้ 

โดยใช้กลุม่ผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมจํานวน 30 คน ได้ค่าความเชือมนั 0.83 
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  โดยมีผู้ เชียวชาญ ให้คําแนะนํา และประเมินคุณภาพเครืองมือทีใช้ใน

การวิจยัดงัน ี

  1. อาจารย์ดร.อดุล นาคะโร ผู้ เชียวชาญด้านการวัดผลและวิจัยจาก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต ให้คําแนะนําด้านการสร้างแบบประเมิน 

  2. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปราณี สกุลพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิชุมชนภูเก็ต 

และรองประธานสมาคมเพอรานากนัจงัหวัดภูเก็ต ผู้ เชียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ประวติัศาสตร์ของภูเก็ต ให้คําแนะนําด้านเนือหา 

  3. อาจารย์ดร.คชากฤษ เหลียมไธสง ผู้ เชียวชาญด้านสือจากคณะ

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้คําปรึกษาด้านสือมัลติมีเดีย

ปฏิสมัพนัธ์ ตรวจ ให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา แล้วนํามาแก้ไข 

  การดําเนินการวิจยั ได้ดําเนินการดงันี 

                     1. การเตรียมการทดลอง ประสานงานด้านสถานทีได้แก่ พืนทีสาํหรับวาง

คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว และย่านเมืองเก่า 

บริเวณถนนถลาง ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2 จุด เตรียมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทีมีระบบมัลติมีเดีย และระบบเสียงทีใช้หูฟัง เตรียมผู้ ช่วยเพืออํานวย 

ความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างการดําเนินการทดลอง 

  2. ทําการทดลองตามระยะเวลาทีกําหนด 

   กําหนดเวลาทีจะทําการทดลอง เ ดือน กรกฎาคม พ .ศ.2555 

ดําเนินการเก็บข้อมลู ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. โดยทําการเก็บข้อมูลให้ครบตาม

เป้าหมาย ผู้ วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน ได้แก่ นักท่องเทียวทีมาเทียว

จังหวัดภูเก็ตจํานวน 30 คนทีได้มาโดยวิธีเลือกแบบบังเอิญ และนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทีไม่เคยมาเทียวจังหวัดภูเก็ตและไม่เคยรู้จักงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-

โปรตกีุส จํานวน 30 คน ทีได้มาโดยวิธีเลอืกแบบบงัเอิญ  

  3.ตอบแบบประเมินการรับรู้หลงัการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่าง ทําแบบ

ประเมินการรับรู้ สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-

โปรตกีุส เพือประเมินการรับรู้ด้านการอนรัุกษ์ 
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  4. วิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากการทดลอง 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูดงัน ี

 1. ค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลยี และค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 

 2. การหาคณุภาพของเครืองมือ ได้แก่ การหาความเทียงตรงเชิงเนือหา โดย

ใช้ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินการรับรู้ และหา

ค่าความเชือมนั ของแบบประเมินการรับรู้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 117) 

 3. ศึกษาผลการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ระหว่างกลุ่มทีรู้จักสถาปัตยกรรม         

ชิโน-โปรตกีุส กบักลุม่ทีไม่รู้จกัสถาปัตยกรรม ชิโน-โปรตุกีสโดยโดยใช้สถิติ ที (t - test for 

independent samples) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 165 ) 

 

ผลการศึกษา 

  ด้านการพัฒนาผู้ วิจัยได้พัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สําหรับ

การศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสโดยใช้ขันตอนการออกแบบและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ของไชยยศ เรืองสวุรรณ (2547 : 119) เริมจากดําเนินการ

วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ค้นคว้าเอกสารหลักฐาน

ประกอบเนือหา การออกแบบผังงาน (FlowChart) การสร้างโครงเรือง (Storyboard) 

การบูรณาการหลักการทฤษฎีการสร้างสือมัลติมีเดีย สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ สือ

เสมือนจริงและทฤษฎีการรับ รู้ ได้สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  จัดเ ก็บในเวปไซต์

www.sinophuket.comเป็นการบันทึกงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ไว้สําหรับ

การถ่ายทอดและศกึษาเรียนรู้แก่ผู้สนใจ ประกอบด้วยสือเสมือนจริง รูปภาพทังภาพนิง 

ภาพเคลือนไหว วีดิทัศน์ มีข้อความบรรยายและเสียงประกอบ มีความสะดวก และ

รวดเร็ว ในการเข้าเลือกดูเนือหา ข้อมูล รูปภาพต่างๆ ได้ตามความต้องการของแต่ละ

บุคคล ได้โดยอิสระตามความสนใจ นําเสนอสาระเกียวกับประวัติ โครงสร้างอาคาร 

ตลอดจนแนวทางของการบํารุงรักษาและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีส

แสดงตวัอย่าง ดงัภาพ1-11 
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ภาพตัวอย่างสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ

ชิโน-โปรตุกีส 

 
ภาพ 1 หน้าแรก 

 
ภาพ 2 ประวติัความเป็นมา 

 
ภาพ 3 วีดีทศัน์ประชาสมัพนัธ์ 
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ภาพ 4 ประเภทของสถาปัตยกรรม ฉู่ 

 

 
ภาพ 5 แบบจําลอง โครงสร้างแบบ ฉู่ 

 

 
ภาพ 6ประเภทของสถาปัตยกรรม องัหม้อหลาว 
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ภาพ 7 แบบจําลองโครงสร้างแบบองัหม้อหลาว 

 

 
ภาพ 8 โครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 

 

 
ภาพ 9 แนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
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ภาพ 10 แผนทีนําเทียว ย่านเมืองเก่า 

 

 
ภาพ 11 google street view ย่านเมืองเก่า 

 

  ด้านการเผยแพร่พบว่า สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษา

งานสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีสมีการผสมผสานรูปแบบโดยใช้ตัวอักษร ภาพ สือ

ปฏิสมัพนัธ์ สอืเสมือนจริง มีการจดัเนือหาทีเหมาะสม  มีการจัดระบบการนําเสนอและ

มีปฏิสัมพันธ์ ให้เหมาะกับการเผยแพร่  เป็นการให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์    

การท่องเทียว ซงึผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานทางเวปไซต์ ได้สะดวกทุกเวลา ทุกทีทีมีระบบ

อินเทอร์เน็ต สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทังให้ความรู้และสร้างการรับรู้ด้าน       

การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสสามารถส่งเสริมให้ผู้ชมรู้คุณค่างาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส รวมทังส่งเสริมการมีจิตอาสาในการร่วมอนุรักษ์งาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุสได้ 
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  ด้านคุณภาพ ผู้ เชียวชาญได้ประเมินคุณภาพและมีความคิดเห็นต่อสือ

มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสทีผู้ วิจัยได้

พัฒนาขึนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากเมือพิจารณารายด้านทังด้านเนือหาด้าน    

การออกแบบและด้านการปฏิสมัพนัธ์อยู่ในระดบัดีมาก  

  ผลการรับรู้ทางด้านการอนุรักษ์ 

  ผลการรับ รู้ทางด้านการอนุรักษ์ของผู้ สนใจที มี ต่อสือมัลติมีเ ดีย

ปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับ มาก เ มือพิจารณาความคิดเห็นเ กียวกับการรับ รู้ทางด้านการอนุรัก ษ์

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ทีละรายการ พบว่า ความคิดเห็นทุกรายการอยู่ใน

ระดับมากถึงมากทีสุด โดยรายการทีมีคะแนนเฉลียมากทีสดุ ได้แก่ ท่านคิดว่าควรมี 

การดูแลรักษาอาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ในจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการที

ถกูต้อง ไม่ให้ผพุงั เสยีหายไปตามกาลเวลา รองลงมา ได้แก่ ท่านมีความต้องการเข้ามา

เยียมชมงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสในจังหวัดภูเก็ต และท่านต้องการพูดคุย

สนทนาแบ่งปันความคิดเห็นกบัผู้ทีสนใจในการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 

ในจงัหวดัภูเก็ตตามลาํดบั 

  เมือแยกพิจารณาผลการรับรู้ของกลุม่ตวัอย่างโดยภาพรวม พบว่า  

  1. กลุม่ตวัอย่างทีรู้จกังานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จํานวน 30 คน มี

การรับรู้ สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 

ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ โดยรายการทีมีคะแนนเฉลียมาก

ทีสุดของกลุ่มตัวอย่างทีรู้จักงานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ได้แก่ ท่านคิดว่าควรมี  

การดูแลรักษาอาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสในจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการที

ถูกต้องไม่ให้ผุพัง เสียหายไปตามกาลเวลา รองลงมาได้แก่ สถาปัตยกรรมแบบชิโน- 

โปรตกีุสในจงัหวดัภูเก็ตเป็นโบราณสถานทีมีคณุค่าควรแก่การอนรัุกษ์ 

  2. กลุม่ตวัอย่างทีไม่รู้จกังานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จํานวน 30 คน มี

การรับรู้สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสที

ผู้ วิจยัพฒันาขนึโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีคะแนนเฉลียมากทีสดุ ได้แก่ 

ท่านมีความต้องการเข้ามาเยียมชมสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ในจังหวัดภูเก็ต 
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รองลงมาได้แก่ ท่านคิดว่าควรมีการดูแลรักษาอาคารสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีส

ในจงัหวดัภูเก็ตด้วยวิธีการทีถกูต้อง ไม่ให้ผพุงั เสยีหายไปตามกาลเวลา 

  เมือเปรียบเทียบผลการรับรู้โดยใช้คะแนนที (t-test)ระหว่างกลุ ่ม

ตัวอย่างที รู้จ ักงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสกับกลุ่มตัวอย่างทีไม่รู้จักงาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสเมือได้ศกึษาสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษา

งานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสทีผู้ วิจัยสร้างขึน พบว่ามีผลการรับรู้ด้านการอนุรักษ์

แตกต่างก ันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทังคนที รู้จักงาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสกับคนทีไม่รู้จักงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส       

มีผลการรับรู้ด้านการอนรัุกษ์ไม่แตกต่างกนั 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย เรืองการพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงัน ี

 1. สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-

โปรตุกีส ทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนมีลกัษณะเป็น“สือแบบโต้ตอบกับผู้ ใช้”หรือ“มัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์”จัดเก็บในเวปไซต์www.sinophuket.com มีความสะดวก และรวดเร็ว    

การเข้าเลือกดูเนือหา ข้อมูล รูปภาพต่างๆ ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลโดย

อิสระตามความสนใจซึงผู้ ใช้สามารถเรียกใช้งานทางเวปไซต์ได้ทุกเวลาทุกทีทีมีระบบ

อินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นต่อสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ 

สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

เมือพิจารณารายด้านทังสามด้าน ได้แก่ ด้านเนือหา ด้านการออกแบบ ด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับดีมากทังสามด้าน ทังนีอาจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้กําหนดวิธี      

การพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-   

โปรตกีุส โดยได้ดดัแปลงมาจากขันตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ของไชยยศ เรืองสวุรรณ (2547 : 119) โดยผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ออกแบบและ

พฒันาสอืมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ค้นคว้าเอกสารหลกัฐานเนือหาประกอบการออกแบบ

ผังงาน การสร้างโครงเรืองการบูรณาการทฤษฎีการสร้างสือมัลติมีเดียและทฤษฎี     

การรับรู้ แล้วนําสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ทีได้พฒันาขึนไปปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษาและ
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ผู้ เชียวชาญเพือขอข้อเสนอแนะต่างๆ เพือนํามาปรับปรุงแก้ไขนอกจากนี เมือศึกษา

งานวิจยัต่างๆ พบว่ายงัไม่มีงานวิจยัเกียวกบัสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษา

งานสถาปัตยกรรมทีจดัเก็บในเวปไซต์ แต่พอจะเทียบเคียงกับงานวิจัยต่างๆทีเกียวข้อง

กับงานสือเสมือนจริง พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง และสือมัลติมีเดีย ได้แก่ มนตรี สมหอม  

(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สาํหรับบรรจภุัณฑ์ พบว่า คณุภาพของสอื และความพงึพอใจของผู้ทีได้เข้ารับชมสือ อยู่

ในระดับมากธีรศานต์ ไหลหลงั (2545 : บทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษาเรืองการออกแบบ

บทเรียนมลัติมีเดียวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น สําหรับนักศึกษาทางไกล โดยได้

ผสมผสานหลกัการออกแบบบทเรียนมลัติมีเดีย ผลการวิจัยพบว่าการออกแบบบทเรียน

มลัติมีเดียโดยอาศยัยทุธวิธีการเรียนการสอนมาใช้ในการออกแบบจะทําให้ผู้ เรียนได้มี

โอกาสโต้ตอบกับระบบมัลติมีเดียมากขึน มากกว่าการออกแบบโดยนําเสนอเนือหา

เพียงอย่างเดียวศราวุธ จิตพิไล (2551: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาสือมัลติมีเดียพิพิธภัณฑ์

กลุม่ชาติพนัธุ์ไทยโซ่ อําเภอกสุมุาลย์ จงัหวดัสกลนคร พบว่าได้สือมัลติมีเดีย ในรูปแบบ

โต้ตอบกบัผู้ใช้ หรือ มัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ และความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อสือ

มัลติมีเดียทีผู้ ศึกษาได้พัฒนาขึนโดยภาพรวมอยู่ในทีระดับดีมากปิยะนาถ อึงสกุล 

(2551: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาและหาประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

แนะนําหอภาพยนตร์แห่งชาติ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแนะนําหอภาพยนตร์แห่งชาติ มีประสิทธิภาพเป็นที

ยอมรับของผู้ เชียวชาญและผู้ ใช้บริการในหอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นตามเกณฑ์ที

กําหนดไว้เซียและเจียกัง (Xia & Jiangang, 2008 : บทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษาถึง 

เทคโนโลยีของความเป็นจริงเสมือนว่าทําให้ขยายขีดความสามารถในการจัดแสดงของ

พิพิธภัณฑ์ ขยายขีดความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารและผู้ เข้าชมสามารถได้รับ

ข้อมูลเพิมเติมผ่านการเชือมต่อภายในโอคเกิล (Ogle,1999 : 651-670)ได้ศึกษาถึง

ระบบเสมือนจริงของเมืองมรดกโลกอยุธยาของไทย สรุปว่าการแสดงผลทีมีการใช้

เทคโนโลยีทีเหมาะสมของการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กับวิทยาศาสตร์ทําให้สามารถ

ผลติสอืเสมือนจริงของแหลง่ท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ทีสามารถเป็นเอกสารการวิจัย



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2  กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2556 

 

21

และเป็นทีชืนชอบและ สตีวาร์ด (Stewart,1994: บทคดัย่อ)ได้ศกึษาการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้วยการเสนอเนือเรืองทีมีลกัษณะเหมือนจริง โดยได้ออกแบบ

การช่วยเหลือผู้ เรียนให้ง่ายต่อการใช้งานทีสุด โดยมีตัวอย่างเป็นมัลติมีเดียแบบ       

การโต้ตอบประกอบกบัการเรียน 

  2. ผลการรับรู้ทางด้านการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ของ

ผู้ ใช้สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาความคิดเห็นทีละรายการ พบว่า ความ

คิดเห็นทุกรายการอยู่ในระดับมากถึงมากทีสดุ เมือแยกพิจารณาผลการรับรู้ของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยภาพรวม พบว่ากลุม่ตวัอย่างทีรู้จกังานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จํานวน 

30 คน มีการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบั มากทีสดุ สว่นกลุม่ตวัอย่างทีไม่รู้จักงานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จํานวน 30 

คน มีการรับรู้ทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือเปรียบเทียบผลการรับรู้ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทีรู้จักสถาปัตยกรรมแบบ

ชิโน-โปรตุกีสกบักลุม่ตวัอย่างทีไม่รู้จกัสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสโดยการทดสอบ

ทางสถิติที (t-test) พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง

ทงัคนทีรู้จกังานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และคนทีไม่รู้จักงานสถาปัตยกรรมแบบ   

ชิโน-โปรตกีุส มีผลการรับรู้ด้านการอนรัุกษ์จากการศึกษาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับ

การศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส ไม่แตกต่างกนั ทงันีอาจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้

พฒันาและออกแบบสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ สาํหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ

ชิโน -โปรตุ กีส  โดยใช้การรวมหลายสือ ไว้ ด้วยกัน  มีการนํ า เสนอ เ ป็นภ าพส ี

ภาพเคลือนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ให้สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ส่งผลดีต่อการรับรู้ 

ทําให้เรียนรู้ได้ง่ายเรียนรู้ได้สมบรูณ์ยิงขนึทงัยงัสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทุกเวลา ทุก

ทีทีมีระบบอินเทอร์เน็ต รวมทงัได้พฒันาคณุภาพของแบบประเมินการรับรู้ตามขันตอน 

ได้แก่ การหาค่าความเทียงตรง ของแบบประเมินการรับรู้ โดยผู้ เชียวชาญ รวมทังการหา

ค่าความเชือมันของแบบประเมินการรับรู้ ได้ค่าความเชือมัน 0.83 และเมือศึกษา

งานวิจัยต่างๆ พบว่ายังไม่มีงานวิจัยทีเกียวข้องกับการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ แต่พอจะ
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เทียบเคียงกบังานวิจยัต่างๆ เกียวกบัการรับรู้ ได้แก่ เชาวลติ นาสา (2545: บทคัดย่อ)ได้

ศึกษาการรับรู้ข่าวสารความรู้และทัศนคติทีมีต่อพระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิก

สภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 ผลการวิจยัพบว่า สมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีได้รับข่าวสารจากสือมวลชนจากโทรทัศน์มาก และมีทัศนคติเกียวกับ

พระราชบญัญัติการเลอืกตงัสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 อยู่ใน

ระดบัดีกิตติพงษ์ กาละยศ (2549 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาผลการรับรู้ระยะทางสมัพัทธ์ต่อ

ตัวชีนําระยะทางในภาพ 3 มิติบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเปรียบเทียบตัวชีนํา

ระยะทางแบบต่างๆ ในภาพ 3 มิติ บนจอคอมพิวเตอร์ทีส่งผลต่อการรับรู้ระยะทาง

สมัพทัธ์ในภาพ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลการรับรู้ระยะทางสมัพัทธ์ในภาพ3มิติบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์จากตวัชีนําระยะทางแบบบังกันแบบเลือนหาย แบบขนาด แบบมุมสงู 

แบบแนวเส้น และแบบพืนผิว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

0.05 

 สรุปได้ว่าสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ

ชิโน-โปรตุกีสทําให้ผู้ทีสนใจศึกษาได้รับรู้ถึงความสําคัญของสถาปัตยกรรมในท้องถิน

สามารถกระตุ้ นให้มีความต้องการมาเยียมชมสถานทีจริงและต้องการมีส่วนร่วมใน  

การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส สําหรับสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์นัน 

สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพฒันาสือมัลติมีเดียทีเกียวกับงานสถาปัตยกรรมท้องถิน

ประเภทอืนๆ และเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวเชิงอนรัุกษ์อีกด้วย 
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