
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ/ผลงาน 

การพฒันาบุคลากรผ่านนวตักรรม : PSU Innovation Challenge 2021 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

_______________________________ 

 

คณะ/ส่วนงาน/หน่วยงาน:  สํานกัวิทยบริการ 

ผู้ส่งผลงาน/ผู้รับผดิชอบ:   ขวญัเนตร ปุญญถาวร และอนนัต ์คาเรง 

 

1. ช่ือโครงการ   

 OAR VR ระบบนาํชมเสมือนจริงของสํานกัวิทยบริการเพ่ือการให้บริการในยคุโควิด 19 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (Coronavirus Disease Starting in 2019 

หรือ COVID-19) ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของโลกเท่านั้น แต่ยงันาํไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม

อยา่งรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาทัว่โลก ทาํให้โรงเรียน มหาวิทยาลยัหรือ

หน่วยงานหลายแห่งตอ้งปิดพ้ืนท่ีการให้บริการและให้บุคลากรทาํงานจากท่ีบา้น (WFH) เพ่ือความปลอดภยั  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกาศมาตรการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ โดยให้มีการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 100% ในภาคการศึกษา 1/2564  

หน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตปัตตานีตอ้งปิดพ้ืนท่ีให้บริการ รวมถึงสํานกัวิทยบริการท่ีไดร้ับผลกระทบโดยตรงตอ่

การให้บริการต่าง ๆ ดังนั้นรูปแบบการให้บริการท่ีเป็นแบบ Onsite ตอ้งถูกปรับเปล่ียนให้อยู่ในรูปแบบ Online 

ทั้งหมด เพ่ือรองรับความตอ้งการของนกัศึกษา อาจารย ์นกัวิจยัและบุคคลทัว่ไปในการเขา้ถึงบริการในยุคโควิด 19 

 จากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดงานวิจยัเร่ือง OAR VR ระบบนําชมเสมือนจริงสํานักวิทยบริการเพ่ือการ

ให้บริการในยุคโควิด 19 ท่ีจะรวบรวมบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ การอบรม ช่องการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี และ

กิจกรรมต่าง ๆ มาให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเสมือนจริงเพ่ือให้ผูใ้ช้บริการมีความรู้สึกเหมือนได้มาใช้บริการท่ี

สํานกัวิทยบริการในสถานท่ีจริง  

 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพฒันาระบบนาํชมเสมือนจริงสํานกัวิทยบริการเพ่ือการให้บริการในยคุโควิด 19 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อระบบนาํชมเสมือนจริงสํานกัวิทยบริการเพ่ือการให้บริการใน

ยุคโควิด 19 

 

 

 

 

 



 

 

4. ตัวชี้วัด 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัช้ีวดัไว ้2 ส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีตั้งไว ้คือ 

 1) ประสิทธิภาพของระบบนําชมเสมือนจริงสํานักวิทยบริการเพ่ือการให้บริการในยุคโควิด 19 

  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านประเมินประสิทธิภาพของระบบและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดบัมาก 

 

 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบนําชมเสมือนจริงสํานักวิทยบริการเพ่ือการให้บริการในยุคโควิด 

19 

  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง สํ า ห รั บ ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี  คื อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ข อ ง สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีใช้งานระบบนําชมเสมือนจริงสํานักวิทยบริการเพ่ือการ

ให้บริการในยุคโควิด 19 จาํนวน 50 คน 

  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อระบบนําชมเสมือนจริงสํานักวิทยบริการเพ่ือการ

ให้บริการในยุคโควิด 19 ท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยได้ทาํการวดัดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์

(Index of item objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน โดยผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การแปลผลค่า

คะแนนของ บุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

5. วิธีดําเนินการ 

  การพัฒนาระบบนําชมเสมือนจริงสํานักวิทยบริการเพ่ือการให้บริการในยุคโควิด 19 ผู ้วิจัยได้ใช้

กระบวนการ PDCA มาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบเพ่ือให้เกิดกระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้

และเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงกระบวนการ PDCA ประกอบไปดว้ย 4 กระบวนการ ดงัน้ี  

 1) การวางแผน (Plan)  

  เป็นขั้นตอนในการเตรียมขอ้มูลสําหรับใชใ้นการนาํเสนอทรัพยากรสารสรนเทศและบริการต่าง ๆ 

ของสํานักวิทยบริการและหอสมุดหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  จากบรรณารักษ์ฝ่ายบริการและบุคลากรท่ีมี

หนา้ท่ีนาํชมของสํานกัวิทยบริการ รวมถึงกาํหนดขอบเขตของระบบภายในระบบนําชมเสมือจริง ภาพรวมของ

ฟังชนัการทาํงานของระบบ รวมถึงซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์ท่ีนาํมาใชง้านสําหรับการพฒันา 



  

ภาพที่ 1 การจดัเตรียมขอ้มูลร่วมกับบรรณารักษแ์ละกาํหนดขอบเขตพื้นท่ีของระบบ 

   

 2) การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do)  

  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนไดแ้ก ่

  2.1 การจดัเตรียมสถานท่ี ภายหลงัจากการกาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีจะถูกนาํเสนอภายในระบบแลว้ 

การจดัเตรียมสถานท่ีจริงให้มีความเรียบร้อยและพร้อมสําหรับการถ่ายภาพเป็นขั้นตอนสําคญัในการนําเสนอ

สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม เพ่ือดึงดูดใจผูเ้ขา้ชมให้เกิดความประทบัใจ 

  2.2 การถ่ายภาพ การสร้างสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงภายในระบบนําชมเสมือนจริง เป็นการใช้

กล่องถ่ายภาพท่ีมีโหมดพาโนรามา เพ่ือถ่ายออกมาเป็นภาพพาโนรามาประเภท Equirectangular ท่ีมีขนาดภาพ

ท่ีทาํมุม 360 องศาแนวนอนและ 180 องศาในมุมมองแนวตั้ง บนอตัราส่วน 2:1 ส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงในการ

ถ่ายภาพไดแ้ก่ แสงของสถานท่ี, วตัถุท่ีเคล่ือนไหว รวมถึงการถ่ายติดบุคคล ภายหลงัจากถ่ายภาพในสถานท่ีจริง

แลว้ การตกแต่งรูปภาพ ปรับเพ่ิมแสงในสถานท่ีท่ีมีแสงนอ้ย หรือเบลอใบหนา้ เพ่ือทาํให้ภาพสามารถถ่ายทอด

สภาพแวดลอ้มท่ีเสมือนสถานท่ีจริงมากท่ีสุด 

  

  

ภาพที่ 2 การถ่ายภาพในสถานท่ีจริงทั้งภายในและภายนอกอาคาร 22 

 



  2.3 การออกแบบและพฒันาระบบ สามารถทาํไดโ้ดยนําภาพพาโนรามาท่ีสมบูรณ์ของสถานท่ี มา

เช่ือมโยงกนัผ่านโปรแกรมพฒันาระบบนําชมเสมือนจริง โดยเป็นการเช่ือมโยงแต่ละภาพผ่านจุดฮอตสปอต 

(Hotspot) ท่ีใช้แทนรูปแบบในการกา้วเดินตามทิศทางภายในภาพ และเช่ือมโยงการให้บริการผ่านลิงก์ (Link) 

และวิดีโอ (Video) เพ่ือนําเสนอการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกับขอ้มูลท่ีได้จดัเตรียมไวใ้น

ขั้นตอนการวางแผนและสถานท่ีจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การออกแบบและพฒันาระบบดว้ยโปรแกรมพฒันาระบบนาํชมเสมือนจริง 

 

 3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) 

  การตรวจสอบผลของระบบเป็นขั้นตอนสําหรับการตรวจสอบระบบว่าสามารถทาํงานได้อย่าง

ปกติและตรงตามท่ีไดว้างแผนไว ้ได้แก่ การตรวจสอบการเช่ือมโยงของลิงค์ การตรวจสอบฟังชนัการทาํงาน

ของปุ่ม การวางจุดเช่ือมต่อระว่างภาพ เป็นตน้  

 

 4) การดําเนินการและปรับปรุงให้ตรงตามเป้าหมาย (Action) 

  จากการตรวจสอบผลของระบบหากการทาํงานของระบบมีความผิดปกติ จะทาํการแกไ้ขปรับปรุง

ก่อนการนาํระบบใชง้านจริง  

  ภายหลงัการปรับปรุงจนอย่างครบถว้นแลว้ ดาํเนินการเผยแพร่โดยการส่งออกไฟล์ของระบบ

ทั้งหมดออกมาในรูปแบบของ HTML5 ท่ีเหมาะสําหรับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ จากนั้นอัพโหลดไฟล์ขึ้น

เซิร์ฟเวอร์ของสํานกัวิทยบริการเพ่ือการใชง้านจริง 

  ระบบนาํชมเสมือนจริงสํานกัวิทยบริการเพ่ือการให้บริการในยุคโควิด 19 สามารถเขา้ใชง้านระบบนาํชม

เสมือนจริงสํานกัวิทยบริการผ่านเวบ็ไซต ์ https://vr.oas.psu.ac.th หรือเขา้ใชง้านผ่านอุปกรณ์ส่ือสารพกพาผ่าน

การสแกนคิวอาร์โคด้ ดงัน้ี 

 
 

https://vr.oas.psu.ac.th/


 

 

 

 



 
ภาพที่ 4  ระบบนาํชมเสมือนจริงสํานกัวิทยบริการเพื่อการให้บริการในยุคโควิด 19 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 มกราคม 2564 - สิงหาคม 2564   

การดาํเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ส.ค. 

การวางแผน         

การจดัเตรียมสถานท่ี        

การถ่ายภาพ        

การออกแบบและพฒันาระบบ        

การตรวจสอบผลของระบบ        

การเผยแพร่ระบบ        

 

7. สถานที่จัด 

 สํานกัวิทยบริการ แบ่งเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่

 1) พ้ืนท่ีโดยรอบ อาคาร 22 ของสํานกัวิทยบริการ 

 2) พ้ืนท่ีสนรส. หลงัอาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวตักรรมการเรียนรู ้

 3) พ้ืนท่ีหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อาคาร 17 ชั้น 1, ชั้น 2 และ ชั้น 3 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัศึกษา อาจารย ์บุคลกร และบุคคลทัว่ไป 

 

9. งบประมาณ 

 กลอ้งพาโนรามา 360 องศา  12,000 บาท 

 โปรแกรมพฒันาระบบนาํชมเสมือนจริง 20,000 บาท  

 รวม     32,000 บาท 

 



10. การประเมินผล 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อระบบนาํชมเสมือนจริงสํานกัวิทยบริการเพ่ือการให้บริการ

ในยุคโควิด 19 โดยมีกลุ่มตวัอย่างตอบแบบประเมิน จาํนวน 50 คน ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อระบบนาํชมเสมือนจริงสํานกัวิทยบริการเพ่ือการ

ให้บริการในยุคโควิด 19 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1. ด้านการนําเสนอ 

1.1 การนาํเสนอตรงกบัความตอ้งการในการใชบ้ริการ 

1.2 การนาํเสนอสามารถสนบัสนุนการเรียนรู้และการคน้ควา้ 

1.3 การนาํเสนอบริการเขา้ใจง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน 

1.4 มีการปรับปรุงการบริการให้เป็นปัจจุบนั ทนัสมยั 

1.5 การนาํเสนอบริการท่ีเสมือนไดไ้ปใชบ้ริการสถานท่ีจริง 

4.62 

4.36 

4.30 

4.40 

4.32 

0.48 

0.51 

0.45 

0.48 

0.46 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2. ด้านการออกแบบ 

2.1 ภาพมีคุณภาพ สวยงาม ตวัอกัษรเหมาะสม 

2.2 ปุ่มควบคุมทิศทาง ใชง้านสะดวก 

2.3 เสียงประกอบมีความเหมาะสม 

2.4 ส่ือมีการตอบสนองผูใ้ชง้านไดอ้ย่างรวดเร็ว 

2.5 ส่ือสามารถให้ประสบการณ์ใหม่ในการชมสถานท่ี 

4.28 

4.32 

4.32 

4.30 

4.32 

0.64 

0.62 

0.58 

0.57 

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

3. ด้านการใช้งานระบบ 

3.1 การใชง้านระบบเขา้ใจไดง่้าย 

3.2 ระบบมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

3.3 การใชง้านระบบมีความสะดวก รวดเร็ว 

3.4 ระบบมีความเสถียร 

3.5 ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ 

4.34 

4.40 

4.32 

4.32 

4.46 

0.64 

0.62 

0.58 

0.57 

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

4. ด้านประโยชน์ของระบบ 

4.1 ท่านไดร้ับบริการของสํานกัวิทยบริการผ่านระบบ 

นาํชมเสมือนจริง 

4.2 ท่านไดเ้ขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศของสํานกัวิทยบริการ

ผ่านระบบนาํชมเสมือนจริง 

4.3 โดยภาพรวมท่านไดป้ระโยชน์จากระบบ 

4.48 

 

4.44 

 

4.40 

0.53 

 

0.49 

 

0.48 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.37 0.52 มาก 

  

 



11. การพัฒนาปรับปรุงผลงาน/โครงการ 

  สํานกัวิทยบริการได้มีการวางแผนและตั้งงบประมาณในการพฒันาปรับปรุงระบบนาํชมเสมือนจริงสํานัก

วิทยบริการเพ่ือการให้บริการในยุคโควิด 19 ให้ขยายไปยงัคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตปัตตานี  

ในโครงการช่ือ PSU Virtual Learning Campus และจะขยายไปยงัห้องสมุดของทั้ง 5 วิทยาเขต สามารถเขา้ชมไดท่ี้ 

  1) OAR VR   https://vr.oas.psu.ac.th 

 
 
 

2) PSU Virtual Learning Campus  https://vr.oas.psu.ac.th/psuvlc 

 
 

 

12. การติดตามผลงาน/โครงการ 

 การติดตามโครงการจะมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อระบบนาํชมเสมือนจริงสํานกัวิทยบริการ

เพ่ือการให้บริการในยุคโควิด 19 อยู่ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์เม่ือผูใ้ชเ้ขา้มาใชง้านระบบ 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ไดร้ะบบระบบนาํชมเสมือนจริงสํานกัวิทยบริการเพ่ือการให้บริการในยุคโควิด 19 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2) ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อระบบนาํชมเสมือนจริงสํานกัวิทยบริการเพ่ือการให้บริการในยุคโควิด 19   

 3) ช่วยลดงบประมาณของมหาวิทยลยัไดห้ลายร้อยลา้นบาทในการสร้างตึกใหม่หลายสิบชั้น โดยการสร้าง

ตึกเสมือนจริงในโลกดิจิทลัทดแทนการสร้างตึกใหม่ โดยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse) จะเขา้มามี

บทบาทในชีวิตประจําวนั และการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ในยุคของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะ

ประหยดังบประมาณในการสร้างตึก ลดงบประมาณในการจ้างบุคลากร เปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง และผูใ้ช้

สามารถเขา้ถึงบริการไดจ้ากทุกท่ีทัว่โลก 

 

 

 

https://vr.oas.psu.ac.th/
https://vr.oas.psu.ac.th/psuvlc


 4) สํานักวิทยบริการได้นําองค์ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีเสมือนจริงรับงานทั้งภายในและภายนอกซ่ึงจะเป็น

ช่องทางสร้างรายไดใ้ห้กบัสํานกัวิทยบริการและมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ตารางที่ 2 ประโยชน์ของเทคโนโลยีเสมือนจริงต่อการเรียนการสอน 

โลกเสมือนจริง โลกความจริง 

ประหยดังบประมาณในการสร้างตกึจริง ใส่อุปกรณ์

เทคโนโลยีไดต้ามท่ีตอ้งการ ไม่ตอ้งจา้งบุคลากร เปิดบริการ

ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และใชบ้ริการไดทุ้กท่ีจากทัว่โลก 

ใชง้บประมาณสูงในการสร้างตกึและซ้ืออุปกรณ์ 

จา้งบุคลากรดูแล เปิดบริการไม่ตลอด 24 ชัว่โมง 

และตอ้งเดินทางมาใชบ้ริการ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


