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บทคัดย่อ
โครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัด
บุรรี มั ย์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อสารสนเทศ จัดทาฐานข้อมูล และศึกษาความเหมาะสมของ
การแสดงผล ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพืน้ ถิน่ เพื่อสร้างสภาวะน่าสบาย จานวน 3 กรณีศกึ ษา ได้แก่ อุโบสถวัดขุนก้อง อาเภอ
นางรอง อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า อาเภอสตึก และอุโบสถวัดชัยมงคล อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรรี มั ย์
งานวิจยั มีกลุ่มเป้าหมายในการใช้ส่อื สารสนเทศเป็ นนักท่องเทีย่ วทีม่ กี ารใช้อุปกรณ์ส่อื สาร
พกพาในการเข้าเยีย่ มชมอุโบสถ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ศึกษาแนวความคิดการสร้างสื่อสารสนเทศที่
เป็นตัวอย่างของการเก็บข้อมูลและเผยแพร่ในรูปแบบสารสนเทศสาหรับใช้ประกอบการเยีย่ มชม
อุโบสถ โดยกระบวนการวิจยั เป็ นการวิเคราะห์สรุปแนวความคิดหารูปแบบในการสร้างสรรค์ส่อื ที่
มีความเหมาะสมและจัดสร้างสื่อสารสนเทศจานวน 3 ชุดความรู้ ได้แก่ การสร้างสื่อชุดความรูต้ าม
กรอบการสารวจสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ การสร้างสื่อชุดความรูก้ ารแสดงแบบทางสถาปตั ยกรรม
การสร้างสื่อชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปตั ยกรรมทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย
จากนัน้ จึงเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านรูปแบบเว็บไซต์จานวน 3 เว็บไซต์ ได้แก่ วัดหนองบัวเจ้าปา่
www.wnbcp.archbru.com วัดขุนก้อง www.wkk.archbru.com วัดชัยมงคล
www.wcmk.archbru.com และจัดทาป้ายข้อมูลสรุปชุดความรูพ้ ร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านรหัส
คิวอาร์ (QR Code) เพื่อนาไปขยายผลสู่อุโบสถกรณีศกึ ษาทัง้ 3 แห่ง พร้อมทัง้ ทดสอบการ
แสดงผลผ่านหน้าจออุปกรณ์ส่อื สารพกพาผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทีส่ ามารถแสดงผลปกติใน
ทุกขนาดหน้าจอแสดงผลทีน่ ามาทดสอบ เนื่องจากในขัน้ ตอนการสร้างเว็บไซต์ได้ใช้ระบบการ
แสดงผลแบบ Responsive ผลการวิจยั ทาให้ได้ตวั อย่างแนวทางการสร้างสื่อสารสนเทศ
ภูมปิ ญั ญาสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ และตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์สาหรับวัดอื่นๆ ทีม่ รี ปู แบบการ
จัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับวัดและอุโบสถรวมถึงการนาเสนอข้อมูลสาหรับการท่องเทีย่ วและใช้ในการ
อนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ สืบไป

คำสำคัญ : สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ , สภาวะสบาย , การท่องเทีย่ ว , สื่อสารสนเทศ
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ABSTRACT
The research project entitled Development of Information Media of Local Wisdom
in Local temple that create thermal comfort for conservative tourism: the case study of
ubosot in Buriram province. The objective of this research project were to create
information media and data base and to study the suitability of data showing via QR Code
technology from a set of knowledge of local wisdom of local temple design that create
thermal comfort including 3 case studies of local temple in Buriram province ;Wat
Khunkong temple’s chapel at Nangrong district, Wat Nongbua-Chaopa temple’s chapel at
Satuk district and Wat Chai-mongkol temple’s chapel at Prakonchai district.
The purposive sample groups of the research project that used this created
information media were the tourists who used smart phones for their local temple touring.
Therefore this research was the study of the concept of information media creating as the
sample of data collection and information dissemination for local temple touring. The
research process was the analysis of concept in seeking of the information creating
model that was suitable for local temple touring .This research also created the
information media as the 3 sets of knowledge i.e. the information media creating
according to the frame of local architect survey, the information media creating for
displaying of architecture plan, and the information media creating for showing the
discipline of architecture design that create the thermal comfort. Then, the 3 created
information media were disseminated in 3 websites i.e. www.wnbcp.archbru.com,
www.wkk.archbru.com and www.wcmk.archbru.com as for,Wat Nongbau-Chaopa , Wat
Khunkong and Wat Chai-mongkol respectively. Moreover, the set of knowledge
conclusion tags were linked using QR Code for extending the created information to the 3
local temple meanwhile the test of the dissemination result showing through smart phone
monitors via QR Code showing the usual data in any sizes of examined monitors due to
the fact that in the step of website creating ,the responsive data showing system was
used. The result obtained from the research was the example of guideline of information
media creating of local wisdom architecture that will be useful for other temples that want
to create the website using the like information media creating and disseminate it in the
future as well.
Keywords: local architecture , thermal comfort , tourism , information media
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บทที่ 1

บทนำ
โครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัด
บุรรี มั ย์ มีความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หาจากแนวคิดการเผยแพร่งานวิจยั เกี่ยวกับคุณค่า
ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ต้องการถ่ายทอดความรูค้ ุณค่าของภูมปิ ญั ญา
ด้วยสื่อสารสนเทศให้กบั นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมอุโบสถ โดยใช้ชุดความรูใ้ นรูปแบบสื่อ
สารสนเทศเป็นสื่อในการอธิบายความให้เกิดความเข้าใจผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพาให้เกิดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมใิ จใน
อัตลักษณ์ของชุมชนส่งผลให้เกิดการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ซึง่ มีรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั ระยะเวลาดาเนินการ วิธดี าเนินการวิจยั
แผนการวิจยั และนิยามศัพท์ ดังนี้

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการศึกษาวิจยั เรือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะ
สบาย: กรณีศกึ ษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ได้แสดงถึงผลทางวิทยาศาสตร์ในด้านสภาวะสบาย
ของอุโบสถซึง่ เป็นข้อมูลในเชิงลึกทางด้านงานสถาปตั ยกรรม ว่าด้วยบรรพบุรษุ ผูส้ ร้างสรรค์ได้ม ี
ภูมปิ ญั ญาทีส่ ามารถอธิบายความด้วยหลักการออกแบบสถาปตั ยกรรมทีท่ าให้เกิดสภาวะสบาย
(Comfort Zone) ให้เกิดขึน้ กับผูเ้ ข้าใช้สอยอาคารอย่างมีเหตุมผี ลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อเป็นฐานข้อมูลทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จในอัตลักษณ์ของชุมชนทีน่ อกจากจะสะท้อนถึงภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ ในงานสถาปตั ยกรรมแล้วยังส่งผลให้งานสถาปตั ยกรรมมีคุณค่าเพิม่ ขึน้ อีกด้วย
ยังผลให้เกิดการอนุ รกั ษ์ทาให้สถาปตั ยกรรมทีม่ คี ุณค่าของชุมชนมิสญ
ู สลายยังคงอยู่เป็ นรากเหง้า
มรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของท้องถิน่ ซึง่ ผลการศึกษาถือเป็นชุดองค์ความรูใ้ นการวิจยั ทีต่ อ้ งมี
การเผยแพร่องค์ความรูเ้ ชิงวิชาการสู่สาธารณชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ หนังสืองานวิจยั
และการประชุมงานวิจยั เป็ นต้น ส่งผลให้การเผยแพร่งานวิจยั จากัดอยูใ่ นวงการวิชาการ ไม่ได้
นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม
ในปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ทม่ี กี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนหนึ่งของ
ชีวติ ประจาวันมากขึน้ การสืบค้นข้อมูลทีส่ อดคล้องกับการเผยแพร่ขอ้ มูลจึงควรเป็ นไปในรูปแบบ
เดียวกันและพัฒนาให้เกิดความน่ าสนใจด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็นการนาวิทยาการที่
ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สารสนเทศ ทาให้สารสนเทศ
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มีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึน้ (เทคโนโลยีสารสนเทศ,สสวท.,2546,หน้า 5) ดังนัน้
การสร้างสรรค์ชุดความรูเ้ พื่อการเผยแพร่งานวิจยั ในรูปแบบสื่อสารสนเทศจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
สามารถเข้าถึงสาธารณชนในวงกว้างและรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีววิ ฒ
ั นาการ
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องตามสมรรถนะของอุปกรณ์ทม่ี คี วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึน้
จนอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีส่ ามารถทีจ่ ะแสดงผลข้อมูลจากสื่อสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ทได้
ทุกทีท่ ุกเวลา ส่งผลให้การสร้างชุดองค์ความรูเ้ ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีม่ แี นวคิด
ทีว่ ่ามนุษย์จาเป็ นต้องแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของโลก
โดยการเรียนรูข้ องมนุษย์ไม่เฉพาะทีโ่ รงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่มนุษย์ตอ้ งสามารถเรียนรูไ้ ด้
ตลอดเวลาและต้องสามารถเลือกศึกษาได้ในช่วงเวลาต่างๆ ของชีวติ ตามความเหมาะสม
การศึกษาและการเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะในครอบครัว วัด ชุมชน สถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ และแหล่งวิชาต่างๆ การศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ กลายเป็ นความจาเป็น
ของมนุ ษย์ปจั จุบนั (การบูรณาการเครือ่ งมือทางการศึกษาสาหรับ E-learning,2555,หน้า 2)
นอกจากนี้การนาชุดความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนเป็ นอีกสิง่ หนึ่งทีท่ าให้งานวิจยั เรือ่ ง
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบายเกิดประสิทธิภาพ การที่
อาคารอุโบสถกรณีศกึ ษาเป็ นอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีม่ อี ายุมากกว่า 50 ปี เป็นอาคารสาธารณะทีเ่ ป็ นศูนย์
รวมในการประกอบพิธกี รรมทางศาสนา เป็ นศูนย์รวมจิตใจทีส่ าคัญของชุมชนตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปจั จุบนั ส่งผลให้อุโบสถมีคุณค่าทางการอนุ รกั ษ์งานสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพสามารถ
ส่งเสริมเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วประเภทประวัตศิ าสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา (อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว,2555,หน้า 91) ดังนัน้ การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศชุดองค์ความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการ
ท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์โดยการให้ขอ้ มูลในมิตดิ า้ นงานสถาปตั ยกรรมของอุโบสถกรณีศกึ ษา ด้วย
การนารหัสคิวอาร์ (QR Code) (Quick Respond Code) ทีเ่ ป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ไปใช้ในสถานที่
จริง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็นการถอดโค้ดให้รวดเร็วขึน้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนัน้ ๆ ได้
อย่างง่าย และเร็ว (แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค 2011,2553,หน้า 26) จากนัน้ จึงนาข้อมูล
ในแต่ละส่วนของงานสถาปตั ยกรรมในชุดองค์ความรูม้ าแสดงผลผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพาของ
นักท่องเทีย่ วและบุคคลในชุมชน ซึง่ การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) เป็นการประหยัดงบประมาณ
ในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อนาเสนองานในสถานทีจ่ ริง เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จาก
จอแสดงผลของอุปกรณ์ส่อื สารของนักท่องเทีย่ ว และสามารถจัดทาได้อย่างรวดเร็ว แต่ใน
ปจั จุบนั การแสดงผลของอุปกรณ์ส่อื สารพกพามีขนาดทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ความเหมาะสมต่อการ
แสดงผลของข้อมูลจึงเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีน่ ามาใช้ในการศึกษาเพื่อหาความเหมาะสมในการ
แสดงผลกับอุปกรณ์ส่อื สารพกพาในขนาดต่างๆ กัน
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การศึกษาครัง้ นี้จงึ เป็ นการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุดความรู้เรือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
ออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย โดยใช้ส่อื สารสนเทศประเภทเทคโนโลยีส่อื หลาย
แบบ (Multimedia) ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์จดั เก็บ และแสดงข้อมูล ข้อความ ภาพ
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ขณะเดียวกันก็สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ เทคโนโลยีน้จี ะมีประโยชน์ต่อ
การฝึกอบรมการเรียนการสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการขายสินค้า (การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่ ,2548 , หน้า 173) และนาชุดองค์ความรูท้ ไ่ี ด้นามาจัดทาเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อนาไปใช้ค่กู บั การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากสถานทีจ่ ริงของอุโบสถ
กรณีศกึ ษาในงานวิจยั นี้ ได้แก่ อุโบสถวัดขุนก้อง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ , อุโบสถวัดหนอง
บัวเจ้าป่า อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ , อุโบสถวัดชัยมงคล อาประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์
จากนัน้ จึงศึกษาถึงผลการนาไปใช้กบั อุปกรณ์ส่อื สารพกพาในขนาดต่างๆ เพื่อหารูปแบบและ
ขนาดการแสดงผลทีเ่ หมาะสมในการแสดงผล การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้นอกจากจะเป็นการต่อยอดจาก
การศึกษาวิจยั เรือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะสบายแล้วยัง
คาดหวังต่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนทัง้ ในด้านการท่องเทีย่ วและการอนุ รกั ษ์อนุรกั ษ์ภูม ิ
ปญั ญาของงานสถาปตั ยกรรมท้องถิน่ ในการการเก็บรักษาข้อมูลและเผยแพร่ขอ้ มูลเพื่อสร้างความ
เข้าใจถึงคุณค่าของภูมปิ ญั ญาการออกแบบสถาปตั ยกรรมของสถาปตั ยกรรมท้องถิน่ อย่างทัวถึ
่ งต่อ
นักท่องเทีย่ ว เยาวชนและบุคคลทัวไปได้
่
อย่างยังยื
่ นสืบไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิ จยั
1.2.1 สร้างสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ที่
สร้างสภาวะน่าสบาย : กรณีศกึ ษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์
1.2.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย : กรณีศกึ ษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ เพื่อใช้เผยแพร่ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต และสืบค้นผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
1.2.3 ศึกษาความเหมาะสมการแสดงผลของข้อมูลชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
ออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย : กรณีศกึ ษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ผ่านรหัส
คิวอาร์ (QR Code) จากอุปกรณ์ส่อื สารพกพา

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิ จยั
13.1 สร้างสื่อสารสนเทศชุดความรูข้ องอุโบสถพืน้ ถิน่ 3 กรณีศกึ ษา ได้แก่ วัดขุนก้อง
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ วัดหนองบัวเจ้าปา่ อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ และวัดชัยมงคล
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยมีขอบเขตของการสร้างชุดความรู้ ดังนี้
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13.1.1 ชุดความรูต้ ามกรอบการสารวจสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ประกอบด้วย ประวัตคิ วาม
เป็นมาของวัด ประกอบด้วย การตัง้ วัด การสร้าง เจ้าอาวาส ความสาคัญของวัดต่อชุมชน ใน
อดีตจนถึงปจั จุบนั ข้อมูลของอาคาร ประกอบด้วย ประวัตกิ ารสร้าง ประวัตกิ ารบูรณะ การใช้
สอยในอดีต การใช้สอยในปจั จุบนั สภาพของอาคาร ความชารุดเสียหาย โครงสร้างของอาคาร
รูปทรงอาคาร การใช้วสั ดุก่อสร้าง
13.1.2 ชุดความรูก้ ารแสดงแบบทางสถาปตั ยกรรมประกอบด้วย แปลนพืน้ แปลน
หลังคา รูปด้าน 4 ด้าน รูปตัด 2 ด้าน ภาพสามมิติ
13.1.3 ชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปตั ยกรรมทีส่ ร้างสภาวะน่ า
สบาย โดยมีปจั จัยเรือ่ งการวางผัง รูปทรงของหลังคา รูปทรงของอาคาร ช่องเปิด ต่อสภาวะ
น่ าสบายทางด้านอุณหภูม ิ โดยพิจารณาเฉพาะปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมโดยการวัดค่าอุณหภูม ิ
ของอากาศ ความชืน้ สัมพัทธ์ และความเร็วลมด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่
เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และแอนีโมมิเตอร์ รวมถึงการสร้างภาพจาลอง 3 มิตดิ ว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อหาระยะการแผ่รงั สีความร้อน ในแต่ละเดือน
13.2 ศึกษาความเหมาะสมของการแสดงผลกับอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่ ประกอบด้วย
13.2.1 ระบบปฏิบตั กิ าร Android และ ios
13.2.2 อุปกรณ์ ส่อื สารเคลื่อ นที่ จอแสดงผลขนาด 3.5 นิ้ว ,4 นิ้ว , 4.3 นิ้ว , 5.5 นิ้ว ,
10.1 นิ้ว

1.4 วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
วิจยั ครัง้ นี้เป็นงานวิจยั เชิงพรรณา โดยมีวธิ ดี าเนินการวิจยั เป็น 15 ขัน้ ตอน ดังนี้
1.4.1 ประชุมสร้างความเข้าใจกับผูน้ าชุมชน ผูด้ แู ลอาคาร อบต. คนในชุมชน
1.4.2 รวบรวมข้อมูลชุดความรูต้ ามกรอบสารวจสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
1.4.3 รวบรวมข้อมูลชุดความรูก้ ารแสดงแบบสถาปตั ยกรรม
1.4.4 รวบรวมข้อมูลชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปตั ยกรรมทีส่ ร้าง
สภาวะน่ าสบาย
1.4.5 จัดสร้างสื่อสารสนเทศชุดความรูต้ ามกรอบสารวจสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
1.4.6 จัดสร้างสื่อสารสนเทศชุดความรูก้ ารแสดงแบบสถาปตั ยกรรม
1.4.7 จัดสร้างสื่อสารสนเทศชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปตั ยกรรม
ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย
1.4.8 จัดสร้างเว็บไซต์พร้อมภาพรหัสคิวอาร์ (QR Code)
1.4.9 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และทดสอบการทางานกับอุปกรณ์ส่อื สาร
พกพา
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1.4.10 นาเสนอผลงานในพืน้ ทีใ่ นรูปนิทรรศการกลางแจ้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ ใน 3 พืน้ ที่
1.4.11 เขียนร่างรายงานวิจยั แล้วตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และพิสจู น์อกั ษร
1.4.12 จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
1.4.13 เขียนบทความงานวิจยั
1.4.14 จัดทาโปสเตอร์เผยแพร่งานวิจยั
1.4.15 ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ 5 เล่มแก่แหล่งทุน มอบแก่หอ้ งสมุดของชุมชนและ
นักวิจยั

1.5 ระยะเวลำทำกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาทาการวิจยั รวม 12 เดือน นับจากการลงนามทาสัญญา

1.6 นิ ยำมศัพท์
วัดขุนก้อง หมายถึง วัดขุนก้อง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์
วัดหนองบัวเจ้าปา่ หมายถึง วัดหนองบัวเจ้าปา่ อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์
วัดชัยมงคล หมายถึง วัดชัยมงคล อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์
อุปกรณ์ส่อื สารพกพา หมายถึง โทรศัพท์มอื ถืออัจฉริยะ , แท็บเล็ต

1.7 คำอธิ บำยสัญลักษณ์ และคำย่อที่ใช้ในกำรวิ จยั
JPG หมายถึง

ชนิดของไฟล์ภาพสามารถแสดงสีได้ 16.7 ล้านสี

PNG หมายถึง

ชนิดของไฟล์ภาพสามารถแสดงสีได้ 256 สี

GIF หมายถึง

ชนิดของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวสามารถแสดงสีได้ 256 สี

SWF หมายถึง

ชนิดของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวทีส่ ร้างโดยโปรแกรม Flash

MP4 หมายถึง

มาตรฐานการบีบอัดไฟล์ภาพยนตร์ให้มขี นาดเล็กในคุณภาพทีด่ ี

VDO หมายถึง

สื่อวีดที ศั น์

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัด
บุรรี มั ย์ ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช้ในการสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจยั โดยกาหนดคาค้น ดังนี้
การจัดการสารสนเทศ การเผยแพร่สารสนเทศ การเรียนรูผ้ ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
รหัสคิวอาร์ (QR Code) เทคโนโลยีส่อื หลายแบบ รูปแบบไฟล์กราฟิกสาหรับเว็บเพจ โครงสร้าง
ข้อมูลในเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ทด่ี ี การออกแบบการใช้ขอ้ มูลในเว็บเพจ การสร้างและ
ผลิตภาพยนตร์ สภาวะสบาย คุณค่าสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ แรงจูงใจทีท่ าให้เกิดการอนุ รกั ษ์
2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการจัดสร้างสื่อสารสนเทศและการเผยแพร่

การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
ความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือ
ประสบการณ์อยูใ่ นรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์
หรือกลิน่ ทีถ่ ูกนามาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธกี ารทีเ่ รียกว่า กรรมวิธจี ดั การข้อมูล
(Data Manipulation) ผลลัพธ์ทไ่ี ด้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงและทันกับความต้องการ และ
ผลทีไ่ ด้หรือสารสนเทศสามารถนาเสนอได้หลากหลายวิธ ี เช่น การนาเสนอผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ ได้แก่
หนังสือพิมพ์ จุลสาร แผ่นพับ คู่มอื เอกสารแนะนา หรือการนาเสนอผ่านสื่อวิทยุหอกระจายข่าว
ได้แก่ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจาหมูบ่ า้ น หรือการนาเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ หรือการ
นาเสนอผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ ได้แก่ แผ่น CD DVD เว็บไซต์ (Web Site) Internet เทปเสียง
การนาเสนอผ่านแบบจาลอง(Model) การนาเสนอผ่านสื่อบุคคล ได้แก่ ผูน้ าชุมชน องค์กรชุมชน
ประชาชน เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและเอกชน (จารีย์ พรหมเกิด, 2549)

หลักการสื่อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สกนธ์ ภู่งามดี(2546: 87-88) อธิบายถึงหลักการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพว่าการผลิตสื่อ
เป็นช่องทางการสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ดังนัน้ การผลิตสื่อทีม่ ี
คุณภาพสามารถส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์จงึ ต้องอาศัยหลักสาคัญเกีย่ วกับ
กระบวนการ ติดต่อสื่อสาร ดังต่อไปนี้
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1. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (Context) ความเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรม
หรือสภาพแวดล้อมอื่น ณ เวลาที่ เกิดการติดต่อสื่อสารนัน้ โดยต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ
ของการสื่อสารว่ามีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม ทัง้ นี้ผสู้ ่งสารต้องปรับเนื้อหาสารให้
เหมาะสมกับระดับการรับรู้ ของผูร้ บั สาร ตลอดจนสามารถเลือกช่องทางที่ สามารถเข้าถึงผูร้ บั
สารกลุ่มเป้าหมายได้โดยยึดเอาผูร้ บั สารเป็ นสาคัญ
2. ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) ความเชื่อมันของผู
่
ร้ บั ข่าวสารทีม่ ตี ่อข่าวสาร และมีต่อผู้
ส่งสาร ความน่ าเชื่อถือนี้เป็ นสิง่ จาเป็ นมากต่อผูร้ บั สาร ผูส้ ่งสารทีน่ ่ าเชื่อถือย่อมทาให้ผูร้ บั สาร
ยอมรับในสารนัน้ ได้ ข่าวสารทีม่ าจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือย่อมสร้างความเชื่อมันในข้
่ อมูลได้
3. ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของข่าวสารทีต่ อ้ งใช้ภาษาซึง่ ผูร้ บั เข้าใจง่าย
รวดเร็วภาษาไม่กากวม และต้องใช้ระดับภาษาทีเ่ หมาะสม
4. การเลือกช่องทางข่าวสาร (Channels) โดยเลือกช่องทางทีผ่ ู้รบั สามารถเปิดรับสาร
ได้สมบูรณ์ทส่ี ุด ถึงแม้ว่าบางช่องทางอาจทันสมัยและมีความน่าสนใจแต่หากเข้าไม่ถงึ
ความสามารถรับสารของกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ม ี ประโยชน์ การเลือกช่องทางต้องพิจารณาผูร้ ั บสาร
เป็นศูนย์กลางการเลือกช่องทางเพื่อความสมบูรณ์ของการสื่อสาร
5. เนื้ อหาสาระ (Content) ข่าวสารทีด่ ี จะต้องมีความหมายต่อผู้รบั ข่าวสาร ทาให้เกิด
ความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน การกระตุ้นให้เกิดความคิดด้านต่างๆ เพื่อทาให้ผรู้ บั ข่าวสาร
เกิดการตัดสินใจ เนื้ อหาสาระทีด่ ตี อ้ งไม่สนั ้ หรือไม่ยาวจนเกินไป ปรับให้เหมาะสมกับช่องทางที่
ต้องการสื่อสาร
6. การยา้ ให้เกิ ดความสมา่ เสมอและ ต่อเนื่ องกัน (Continuity and Consistency)
สร้างความทรงจาหรือเปลีย่ นทัศนคติ นาไปสู่การโน้มน้าวใจของกลุ่มเป้าหมาย การย้าเพื่อให้
เกิดความสม่าเสมอ และ ต่อเนื่องนัน้ จะทาให้เกิดการจดจาทีด่ ขี น้ึ
7. ศักยภาพของผู้รบั ข่าวสาร (Capability of Receiver) ความพร้อม หรือ ศักยภาพ
ของผูร้ บั ข่าวสารเป็ นปจั จัยสาคัญ ทีส่ ามารถส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการติดต่อสื่อสาร
การทีผ่ สู้ ่อื สารมีศกั ยภาพเหมาะสมกับช่องทางและเนื้อหาจะทาให้การสื่อสารสมบูรณ์ขน้ึ

การเผยแพร่สารสนเทศ
เวิลด์ไวเว็บ (World Wide Web หรือ WWW) เป็นบริการพืน้ ฐานทีน่ ิยมใช้กนั มากทีส่ ุด
ข้อมูลของ WWW จะอยูใ่ นรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ HTML) ทีเ่ รียกดูบนจอคอมพิวเตอร์ได้
โดยใช้โปรแกรม บราวเซอร์ (Browser) เช่น Internet Explorer หรือ Firefox โดยข้อมูลจะถูก
แสดงออกมาในรูปของเว็บเพจ (Web Page) หรือหน้าเอกสารของเว็บ ซึง่ สามารถแสดงผลได้ทงั ้
ข้อความ ภาพ เสียง วิดโี อ และมัลติมเี ดีย นอกจากนี้ในเว็บเพจแต่ละหน้าจะมีการเชื่อมโยงหรือ
ลิงค์ (Link) หรือเรียกว่า HyperLink เพื่อให้ผชู้ มคลิกเรียกดูเอกสารหน้าอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
สะดวก
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เว็บไซท์และเว็บเพจ
1.เว็บไซท์ (Web Site) หมายถึง กลุ่มของเว็บเพจทีเ่ กี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เช่น กลุ่มของ
เว็บเพจทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประวัติ รวมทัง้ สินค้าและบริการของบริษทั หนึ่ง เป็นต้น ภายในเว็บ
ไซท์นอกจากเว็บเพจหรือไฟล์ HTML แล้ว ยังประกอบด้วยไฟล์ชนิดอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นสาหรับส้ราง
เป็นหน้าเว็บเพจ เช่น รูปภาพ , มัลติมเี ดีย , ไฟล์โปรแกรมภาษาสคริปต์ และไฟล์ขอ้ มูลสาหรับให้
ดาวน์โหลด เป็นต้น
1.1 โฮมเพจ (Home Page) คือเว็บเพจหน้าแรกซึง่ เป็ นทางเข้าหลักของเว็บไซท์
ดังนัน้ โฮมเพจจึงเปรียบเสมือนหน้าร้าน ซึง่ จะถูกออกแบบให้มคี วามโดดเด่นและหน้าสนใจมาก
ทีส่ ุด
1.2 เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง หน้าเอกสารของบริการ WWW ซึง่ ตามปกติ
จะถูกเก็บอยูใ่ นรูปไฟล์ HTML โดยไฟล์ HTML 1 ไฟล์กค็ อื เว็บเพจ 1 หน้า ภายในเว็บเพจอาจ
ประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง วิดโี อ และภาพเคลื่อนไหวแบบมัลติมเี ดีย นอกจากนี้เว็บเพจ
แต่ละหน้าจะมีการเชื่อมโยงหรือ link เพื่อให้สามารถชมหน้าอื่นๆได้

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างเว็บไซต์เกีย่ วกับสถาปตั ยกรรมไทยพืน้ ถิน่

โครงสร้างระบบข้อมูลในเว็บไซต์
ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544) ได้อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลว่า เป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล ซึง่ จะมีผลต่อความสะดวกในการท่องเว็บไซต์ของผูใ้ ช้ ระบบ
โครงสร้างข้อมูลทีด่ ี จะช่วยเพิม่ ความชัดเจนให้กบั เนื้อหา โครงสร้างหลักของระบบข้อมูลใน
เว็บไซต์ มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 รูปแบบได้แก่
1.โครงสร้างระบบข้อมูลแบบลาดับชัน้ นับว่าเป็นพืน้ ฐานของโครงสร้างระบบ
ข้อมูลทีด่ ี เนื่องจากมีการแบ่งแยกกลุ่มอย่างชัดเจน อีกทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างชัน้ ข้อมูลก็เป็นสิง่
ทีผ่ ใู้ ช้คุน้ เคย และเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลทีซ่ บั ซ้อนในเว็บไซต์ได้งา่ ยและรวดเร็ว มีขอ้ พึงระวัง
เพียง อย่าสร้างโครงสร้างระบบข้อมูลทีล่ กึ เกินไป หรือมีจานวนชัน้ ของข้อมูลในโครงสร้างแคบ
และลึกมากเกินไป เพราะจะทาให้ผใู้ ช้ตอ้ งคลิกหลายครัง้ จนกว่าจะเข้าถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการ ขณะทีถ่ ้า
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ออกแบบโครงสร้างระบบข้อมูลมีลกั ษณะแบบกว้างและตืน้ มาก หมายถึงมีจานวนรายการทีม่ อี ยูใ่ น
แต่ล่ะชัน้ ข้อมูล อาจทาให้ผใู้ ช้รสู้ กึ ว่าเนื้อหาในส่วนนัน้ มีน้อยเกินกว่าทีค่ ดิ เอาไว้หลังผูใ้ ช้คลิกไปได้
2. โครงสร้างระบบข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ เป็นโครงสร้างระบบข้อมูลแบบใหม่
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเครือข่ายโยงใย โครงสร้างระบบนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือรายการ หรือกลุ่ม
ข้อมูลทีถ่ ูกลิงค์ กับลิงค์ทเ่ี ชื่อมโยงข้อมูลเหล่านัน้ องค์ประกอบ 2 ส่วนนี้เมือ่ รวมกัน จะเกิดเป็ น
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นตัวอักษร, ข้อมูล, รูปภาพ, เสียง หรือ
ภาพยนตร์ โดยการเชื่อมโยงนัน้ อาจเป็ นไปตามลาดับชัน้ ข้อมูลหรือไม่เป็นไปตามตามลาดับชัน้
ข้อมูล หรือทัง้ สองอย่างรวมกันก็ได้จากความยืดหยุ่นสูงของระบบไฮเปอร์เท็กซ์น้เี อง จึงเป็นไปได้
ง่ายทีน่ กั ออกแบบจะทาการเชื่อมโยงซับซ้อนเกินไปจนผูใ้ ช้สบั สน และไม่สามารถนึกถึงโครงสร้าง
รวมของเว็บไซต์ได้ เราจึงมักนาเอาไฮเปอร์เท็กซ์มาใช้เป็นส่วนเสริมให้กบั โครงสร้างข้อมูลแบบ
ลาดับชัน้ มากกว่าจะใช้เป็ นโครงสร้างหลักเสียเอง
3.โครงสร้างระบบข้อมูลแบบฐานข้อมูล โครงสร้างระบบข้อมูลแบบนี้มกั นาไปใช้กบั
เว็บขนาดใหญ่ ทีม่ ผี รู้ บั ผิดชอบเรือ่ งระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ การจัดระบบข้อมูลแบบฐานข้อมูล
นี้ ข้อมูลจะถูกจัดอยูใ่ นรูปแถวและคอลัมน์ดว้ ยกฎเกณฑ์บางอย่างทีม่ กี ารกาหนดไว้เฉพาะ
ฐานข้อมูลนัน้ ๆ การนาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์จะช่วยเพิม่ ความสามารถในการ
ค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนัน้ การใช้ระบบฐานข้อมูลยังช่วยเพิม่ ความ
สะดวกในการดูแลและปรับปรุงเนื้อหาอีกด้วย
อย่างไรก็ดี ในระบบฐานข้อมูลมีความซับซ้อนของกฎเกณฑ์และข้อจากัดต่ างๆ อยู่
มาก จึงควรนาไปใช้กบั บางส่วนของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ยอ่ ยทีม่ กี ลุ่มของข้อมูลประเภทเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น รายชื่อสมาชิก, แหล่งรวมข้อมูล, ข่าวย้อนหลัง หรือข้อมูลสินค้า เป็นต้น

ระบบเนวิ เกชั ่น
นอกเหนือจากการออกแบบโครงสร้างข้อมูลทีด่ ี จะช่วยให้ผใู้ ช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึน้
ระบบเนวิเกชันก็
่ เป็นส่วนเสริมอีกอันหนึ่งในการสร้างสิง่ แวดล้อมทีส่ ่อื ความหมาย เพื่อช่วยให้ผใู้ ช้
ท่องเว็บได้อย่างคล่องตัว ค้นหาสิง่ ทีต่ อ้ งการเจออย่างรวดเร็ว รูปแบบของเนวิเกชันแบ่
่ งออกเป็น
4 รูปแบบดังนี้
1.ระบบเนวิ เกชันแบบล
่
าดับชัน้ ระบบเนวิเกชันแบบล
่
าดับชัน้ นี้เป็ นแบบพืน้ ฐานทีผ่ คู้ น
มักใช้กนั ตามปกติอยูแ่ ล้ว คือการทีม่ โี ฮมเพจหนึ่งหน้า และมีลงิ ค์ไปยังหน้าอื่นๆ ภายในเว็บไซต์
นัน้ ก็ถอื ว่าเป็ นลาดับชัน้ อย่างหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ดี เว็บไซต์แบบนี้มขี อ้ จากัดในการเคลื่อนทีไ่ ด้
เฉพาะแนวตัง้ คือจากหน้าหลักไปหน้าย่อยถัดลงไปหรือย้อนกลับขึน้ มา
2.ระบบเนวิ เกชันแบบโกลบอล
่
ระบบเนวิเกชันแบบโกลบอล
่
หรือแบบตลอดทัวทั
่ ง้
เว็บไซต์ เป็นระบบทีช่ ่วยเสริมข้อจากัดของระบบเนวิเกชันแบบล
่
าดับชัน้ ทาให้สามารถเคลื่อนที่
ได้ทงั ้ ในแนวตัง้ และแนวนอนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทัง้ เว็บไซต์ โดยปกติแล้วระบบนี้จะใช้เพื่อ
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เป็นลิงค์ไปยังส่วนหลักๆ ของเว็บไซต์ ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของเนวิเกชันบาร์
่ ทว่ี างไว้ดา้ นบนหรือด้าน
ล่างสุดของเว็บเพจทุกหน้าก็ได้
3.ระบบเนวิ เกชันแบบโลคอล
่
สาหรับเว็บทีม่ คี วามซับซ้อนมาก นอกจากระบบเน
วิเกชันแบบโกลบอลแล้
่
ว ยังอาจต้องใช้ระบบเนวิเกชันแบบโลคอล
่
หรือแบบเฉพาะส่วนเข้ามาช่วย
เมือ่ มีบางส่วนของเว็บไซต์ทต่ี อ้ งการระบบเนวิเกชันซึ
่ ง่ มีลกั ษณะเฉพาะตัว เช่น หัวข้อย่อยของ
เนื้อหาทีอ่ ยู่ภายในส่วนหลักๆ ของเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกและสื่อความหมายได้ชดั เจนขึน้
4.ระบบเนวิ เกชันเฉพาะที
่
่ ระบบเนวิเกชันแบบนี
่
้มอี กี ชื่อหนึ่งว่า ระบบเนวิเกชันแบบ
่
เฉพาะทีต่ ามความจาเป็ นของเนื้อหา ซึง่ ก็คอื ลิงค์ของคาหรือข้อความทีน่ ่ าสนใจซึง่ ฝงั อยูใ่ น
ประโยค (Embedded Link) ทีเ่ ชื่อมโยงไปยังรายละเอียดเกีย่ วกับคานัน้ ๆ เพิม่ เติม (ธวัชชัย ศรีสุ
เทพ,2544)

องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี
ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544) นัน้ ได้กล่าวถึงการออกแบบเว็บไซต์ทด่ี ตี อ้ งมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1.ความเรียบง่าย ไม่ซบั ซ้อน ใช้งานได้งา่ ย สะดวก ใช้เวลาในการดาวน์โหลด
น้อย แสดงผลเร็ว ไม่มกี ราฟิกหรือตัวอักษรทีเ่ คลื่อนไหวตลอดเวลามารบกวนสายตาและสร้าง
ความราคาญต่อผูใ้ ช้ กล่าวคือ มีการสื่อสารเนื้อหาถึงผูใ้ ช้โดยจากัดองค์ประกอบเสริมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการนาเสนอให้เหลือเฉพาะสิง่ ทีจ่ าเป็นเท่านัน้
2.ความสมา่ เสมอ โดยมีรปู แบบเดียวกันตลอดทัง้ เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ
ของหน้า, สไตล์ของกราฟิก, ระบบเนวิเกชัน่ หรือโทนสีทใ่ี ช้ เนื่องจาก ถ้าลักษณะของแต่ละหน้า
แตกต่างกันมากผูใ้ ช้กจ็ ะเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากาลังอยูใ่ นเว็บเดิมหรือไม่
3.ความเป็ นเอกลักษณ์ การออกแบบต้องคานึงถึงลักษณะขององค์กรเนื่องจาก
รูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรได้ ผูอ้ อกแบบจึงต้อง
เลือกการใช้องค์ประกอบทัง้ ชุดสี, ชนิดตัวอักษร, รูปภาพ และกราฟิกอย่างระมัดระวัง
4.เนื้ อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาถือเป็นสิง่ สาคัญทีส่ ุดในเว็บไซต์ ดังนัน้ ในเว็บไซต์
ควรมีการจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการเอาไว้ให้ถูกต้อง จัดแบ่งเป็ นหมวดหมูใ่ ห้
เรียบร้อย ครบถ้วน และสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพิม่ เติมให้ทนั ต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
5.ระบบเนวิ เกชันที
่ ่ใช้งานง่าย โดยมีกราฟิกทีส่ ่อื ความหมาย ร่วมกับคาอธิบายชัดเจน
รวมทัง้ มีรปู แบบและลาดับของรายการทีส่ ม่าเสมอ วางเอาไว้ในตาแหน่งเดียวกันของทุกหน้า
6.มีลกั ษณะที่สวยงามน่ าดึงดูดใจ แม้เรือ่ งนี้จะตัดสินได้ยาก เพราะเป็ นเรือ่ งของ
รสนิยมเฉพาะบุคคล แต่คุณภาพกราฟิกทีใ่ ช้จะต้องสมบูรณ์ ไม่มรี อ่ งรอยเสียหาย หรือเป็นขอบขัน้
บันไดให้เห็น ตัวหนังสือต้องอ่านง่าย สบายตา มีการใช้โทนสีทเ่ี ข้ากันอย่างสวยงามเป็นต้น
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7.การใช้งานอย่างไม่จากัด เว็บไซต์ทด่ี ตี อ้ งสามารถเข้าถึงผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ได้มากทีส่ ุด
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีการติดตัง้ โปรแกรมใดๆ เพิม่ เติม สามารถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบตั กิ าร
และทีค่ วามละเอียดหน้าจอต่างๆ กันได้อย่างไม่มปี ญั หา
8.คุณภาพในการออกแบบ ต้องมีการออกแบบและเรียบเรียงจัดเนื้อหาอย่าง
รอบคอบ เพื่อ ให้ผใู้ ช้เกิดความเชื่อถือ
9.ระบบการใช้งานที่ถกู ต้อง ต้องคอยตรวจสอบระบบการทางานต่างๆ ในเว็บไซต์ ว่ามี
ความแน่ นอน และทาหน้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้องอยูเ่ สมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแบบฟอร์มสาหรับให้
ผูใ้ ช้กรอก ก็ตอ้ งแน่ใจว่าแบบฟอร์มนัน้ ใช้งานได้จริง หรือลิงค์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่นนั ้ ได้เชื่อมโยงไปยัง
หน้าทีถ่ ูกต้อง

แนวคิ ดการออกแบบเว็บไซต์
ดวงพร เกีย๋ งคาและวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ ได้กล่าวถึง หลักการออกแบบเว็บไซต์ ซึง่
สิง่ ทีค่ วรรูก้ ่อนเริม่ ลงมือสร้างเว็บไซต์ คือ
1. กาหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์ ว่าจุดมุง่ หมายทีส่ ร้างเว็บไซต์ขน้ึ มาเพื่ออะไร ซึง่ จะได้
เตรียมข้อมูล และวางแนวทางของเว็บไซต์ได้ตรงกับเป้าหมายทีว่ างไว้ได้มากทีส่ ุด
2. ให้ความสาคัญของการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ทด่ี ี จะมีส่วนช่วยให้
เว็บไซต์เป็นทีน่ ิยมของนักท่องเว็บได้ จึงมีส่วนสาคัญทีจ่ ะดึงดูดใจให้ผใู้ ช้เข้าไปใช้บริการและอยู่
กับเว็บไซต์นานทีส่ ุด และกลับเข้ามาใช้บริการอีกในอนาคต
3. หาจุดเด่นของเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์กค็ อื หน้าร้านของคุณ ลูกค้าเดินเข้าไปแล้ว
อยากให้เจออะไรก่อน อะไรหลัง เหมือนกับการจัดโชว์สนิ ค้าให้กบั ลูกค้าได้ดไู ด้ลองนันเอง
่
4. ความเรียบง่าย อ่านง่ายสบายตา เว็บไซต์ทม่ี รี ปู แบบเรียบง่าย ไม่ซบั ซ้อน และใช้งาน
ได้อย่างสะดวก การจัดหมวดหมูใ่ ห้กบั ข้อมูลภาพกราฟิกหรือตัวอักษร และใช้สอี ย่างเหมาะสม จะ
ได้เปรียบเว็บทีส่ บั สนวุ่นวาย
5. ความสมา่ เสมอ เว็บเพจในเว็บไซต์ตอ้ งเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดทัง้ เว็บไซต์
อาจใช้รปู แบบเดียว หรือแตกต่างบ้างระหว่างหน้าหลักกับหน้าทัวไป
่
6. เนื้ อหาดีมีประโยชน์ เนื้อหาเป็นสิง่ สาคัญทีส่ ุดสาหรับเว็บไซต์ โดยนาเสนอเนื้อหาที่
ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ และควรมีการปรับปรุงให้ทนั ต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
7. มีความเป็ นเอกลักษณ์ รูปแบบเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะของ
องค์กรนัน้ ได้ เช่น การใช้ชุดสี ชนิดตัวอักษร รูปภาพและกราฟิกทีเ่ ป็ นสีขององค์กรนัน้ ๆ
8. มีระบบเนวิ เกชันที่ดี เนวิเกชัน หรือระบบนาทางในเว็บไซต์ ทุกทิศมีทไ่ี ป มี
เครือ่ งหมายให้ตดิ ตาม เพื่อให้ผเู้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์สามารถเลือกทีจ่ ะเข้าไปใช้บริการได้ตรงจุดที่
สนใจได้อย่างสะดวก และสามารถทีจ่ ะย้อนกลับไปยังหน้าเว็บต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้
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9. ระบบการใช้งานที่ถกู ต้อง การทางานต่างๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและทา
หน้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง ต้องตรวจสอบลิงค์ และการแสดงผลกับบราวเซอร์ทแ่ี ตกต่างกันต่างๆ
10. ลดขนาดของภาพให้พอดี (Fixed Image Size) ภาพกราฟิกทีน่ ามาใช้อย่ามีขนาด
ใหญ่จนเกินไป เพราะเวลาโหลดจะช้าและนานทาให้ผชู้ มเบื่อกับการรอคอย
10.1 โหลดไม่ช้าหน้ าไม่ยาว (Fast Load) เนื้อหาภายในเว็บเพจโดยปกติไม่
ควรยาวเกิน 3 หน้าจอ ถ้าเนื้อหายาวมากควรจะแยกหัวข้อหรือเพิม่ ลิงค์ให้ดหู น้าต่อไป
10.2 มีคาถามคาตอบ (FAQ) หากผูช้ มเข้าไปใช้บริการแล้วมีปญั หาหรือสงสัย
ต้องการความช่วยเหลือ ต้องมีคาตอบให้ ซึง่ จะทาให้ผชู้ มรูส้ กึ ดีกบั เว็บไซต์ของคุณ
10.3 ติ ดต่อได้สะดวก (Contact) โลโก้ ชื่อการค้า เบอร์โทร รวมไปถึงข้อมูลทีใ่ ช้
ติดต่อเว็บไซต์ เช่น แผนที่ อีเมล์ หรืออื่นๆ ต้องเห็นชัด เพื่อให้ผชู้ มสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก
10.4 หมันปรั
่ บปรุงเว็บไซต์ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ข้อมูลต้อง Update ให้ทนั สมัย
อยูเ่ สมอ
ในปจั จุบนั เว็บไซต์เกีย่ วกับวัดและอุโบสถ รวมถึงงานสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ยังไม่ม ี
รูปแบบทีช่ ดั เจน สังเกตุได้จากเว็บไซต์ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทห่ี วั ข้อเว็บลิงค์ท่ี
แสดงหน้าเพจรวมเว็บไซต์ของวัดทัวประเทศ
่
จะพบว่าในแต่ละเว็บไซต์มคี วามหลากหลาย
ทางการออกแบบและการจัดประเภทของข้อมูล ซึง่ โดยรวมยังขาดข้อมูลด้านงานสถาปตั ยกรรม
และมีการแสดงผลต่ออุปกรณ์ส่อื สารพกพาทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 เว็บเพจรวมเว็บไซต์วดั ของเว็บไซต์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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ภาพที่ 2.3 หน้าเว็บไซต์วดั บวรนิเวศวิหารในการแสดงผลหน้าจอหลายขนาด
จากภาพที่ 2.3 จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์วดั ขนาดใหญ่ดงั ตัวอย่างวัดบวรนิเวศวิหารมี
ฐานข้อมูลเป็นข้อความของประวัตวิ ดั และภาพของอาคารสถานทีใ่ นวัด ยังขาดข้อมูลรายละเอียด
ด้านสถาปตั ยกรรมทีช่ ดั เจน และการแสดงผลหน้าจอหลายขนาด ข้อมูลสื่อทีอ่ ยูห่ น้าเว็บเพจไม่
ตอบสนองต่อหน้าจอขนาดทีเ่ ล็กลง ดังภาพทีข่ อ้ ความไม่ปรับตามขนาดหน้าจอ ส่งผลให้การ
แสดงผลผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพาไม่สมบูรณ์

การเรียนรู้ผา่ นอุปกรณ์ สื่อสารพกพา
Mobile learning
การนาอุปกรณ์มอื ถือและเทคโนโลยีแบบพกพาต่างๆ เข้ามาใช้ในระบบการเรียนรูห้ รือที่
เรียกกันว่า M-Learning ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทส่ี ่งผลให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ทุกทีท่ ุกเวลา ผ่าน
อุปกรณ์ทม่ี ขี นาดเล็ก พกพาสะดวก ผ่านเครือข่ายไร้สายต่างๆ หรือ เครือข่ายของผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์มอื ถือ โดยการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือแอพพลิเคชันใน
่
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
นวัตกรรมรหัสคิ วอาร์ (QR Code)
QR Code หรือเรียกอีกอย่าง Quick Respond Code ซึง่ แปลตรงๆ อาจหมายถึง การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ถูกสร้างขึน้ โดยบริษทั หนึ่งในประเทศญี่ปนุ่
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็นการถอดโค้ดให้รวดเร็วขึน้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนัน้ ๆ ได้อย่างง่าย
และเร็ว
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ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะการใช้งานของรหัสคิวอาร์ (QR Code)
รหัสคิ วอาร์ (QR Code) นี้ มีใน 2 รูปแบบ ได้แก่ QR Code และ Bee Tag คือ
สัญลักษณ์ของข้อมูล ทีเ่ ป็นไปได้ทงั ้ ข้อความ รูปภาพ SMS เบอร์โทรศัพท์ พิกดั GPS หรือจะ
เป็น URL ของเว็บไซต์แหล่งข้อมูลนัน้ ๆ หรือเหมือนกับบาร์โค้ดของสินค้า โดยติดตัง้ โปรแกรม
หรือ Application สาหรับอ่าน QR Code มาใส่ไว้ในมือถือ และสามารถใช้กล้องของ
โทรศัพท์มอื ถือ ไปสแกนเพื่ออ่านข้อมูล หรืออ่านโค้ดนัน้ ๆ
การประยุกต์ใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) กับการเรียนการสอน สามารถทาได้แทนทีก่ าร
พิมพ์ URL ในการเข้า webpage แหล่งการเรียน และการนา รหัสคิวอาร์ (QR Code) มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างการเรียนการสอนหรือระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ ซึง่ นักเรียนจะสามารถถาม
คาถามกับอาจารย์ได้สะดวกขึน้ รวมถึงนักเรียนสามารถใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ติดต่อสื่อสาร
กันระหว่างทีเ่ รียนอยูไ่ ด้ดว้ ย นอกเหนือจากนี้ ตาราในอนาคตทีเ่ ราจะผลิตขึน้ มา อาจทาในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อประหยัดพืน้ ทีแ่ ละสามารถอ่านข้อมูลนี้ได้ในทุกอุปกรณ์พกพา เก็บ
ข้อมูล และแบ่งปนั ความรูไ้ ด้อย่างง่ายดายโดยไม่ได้มขี นาดใหญ่เท่าตาราในปจั จุบนั
การศึกษาเกีย่ วกับการนานวัตกรรม M-Learning มาใช้ในการศึกษา ดังเช่น Susono} H.
& Shimomura} T.(2006) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีส่ แกน QR Code เพื่อใช้
แทนทีก่ ารพิมพ์ URL ในการเข้า Webpage และการนา รหัสคิวอาร์ (QR Code) มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างการเรียนการสอนระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ ซึง่ นักเรียนจะสามารถถาม
คาถามกับอาจารย์ได้สะดวกขึน้ รวมถึงนักเรียนยังสามารถใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างทีเ่ รียนได้
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เทคโนโลยีสื่อหลายแบบ (Multimedia)
เป็นเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จดั เก็บ และแสดงข้อมูล ข้อความ ภาพ
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ขณะเดียวกันก็สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ เทคโนโลยีน้จี ะมีประโยชน์ต่อ
การฝึกอบรมการเรียนการสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการขายสินค้า
สื่อมัลติมเี ดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ
ประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดทิ ศั น์ (Jeffcoate. 1995)
สื่อมัลติมเี ดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ส่อื ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น
ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดที ศั น์ เป็นต้น
ถ้าผูใ้ ช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมเี ดีย
ปฏิสมั พันธ์ (Interactive Multimedia) (Vaughan. 1993)
สื่อมัลติมเี ดีย คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ทอ่ี าศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนาเสนอ
โปรแกรมประยุกต์ซง่ึ รวมถึงการนาเสนอข้อความสีสนั ภาพกราฟิก (Graphic
images) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตร์วดี ทิ ศั น์ (Full motion
Video) ส่วนมัลติมเี ดียปฏิสมั พันธ์ (Interactive Multimedia) จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ทร่ี บั การ
ตอบสนองจากผูใ้ ช้คยี บ์ อร์ด (Key board) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) (Hall. 1996)
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปความหมายของสื่อมัลติมเี ดียได้ว่า สื่อมัลติมเี ดีย คือ การใช้
คอมพิวเตอร์รว่ มกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด
เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดทิ ศั น์
(Video) เป็นต้น และถ้าผูใ้ ช้สามารถทีจ่ ะควบคุมสื่อให้นาเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า
สื่อมัลติมเี ดียปฏิสมั พันธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสมั พันธ์ของผูใ้ ช้สามารถจะกระทาได้
โดยผ่านทางคียบ์ อร์ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) หรือการสัมผัสหน้าจอ
(Touch Screen) เป็นต้น การใช้ส่อื มัลติมเี ดียในลักษณะปฏิสมั พันธ์กเ็ พื่อช่วยให้ผใู้ ช้สามารถ
เรียนรูห้ รือทากิจกรรม รวมถึงดูส่อื ต่างๆ ด้วยตนเองได้ส่อื ต่างๆ ทีน่ ามารวมไว้ในสื่อมัลติมเี ดีย
เช่น ภาพ เสียง วีดทิ ศั น์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์อนั เป็นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ทท่ี าให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจ และเร้าความสนใจ เพิม่ ความ
สนุกสนานในการเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้
จากการศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่าสื่อมัลติมเี ดียเป็ นการสร้างสื่อในหลายๆ รูปแบบทีส่ ามารถ
สอดคล้องกับงานวิจยั ได้ เช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงการแสดงการเคลื่อนทีข่ องลมที่
แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวผ่านตัวอาคารอุโบสถ หรือการเคลื่อนทีข่ องดวงอาทิตย์ทม่ี ผี ลต่อ
แสงเงาของอุโบสถ ทีส่ ่อื มัลติมเี ดียสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวให้ผใู้ ช้ได้เข้าใจถึงการโคจรของ
ดวงอาทิตย์ทม่ี ผี ลต่อช่องเปิดของอาคารอุโบสถ ซึง่ เป็ นการทาให้งานนาเสนอมีความน่าสนใจ
และสร้างความเข้าใจได้มากกว่าการใช้รปู ภาพแสดงผลของชุดความรู้ นอกจากนี้ยงั สามารถ
สร้างการตอบโต้กบั ผูใ้ ช้เพื่อให้สามารถศึกษาค้นคว้าในเชิงปฏิบตั ไิ ด้จากการสัมผัสหน้าจอจาก
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อุปกรณ์พกพา โดยสื่อมัลติมเี ดียจะถูกรวบรวมเป็ นหมวดหมูต่ ามชุดความรูใ้ นการใช้การจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ และทางด้านรหัสคิวอาร์ (QR Code) จะช่วยในการแสดงผล
ของสื่อมัลติมเี ดียเฉพาะเนื้อหาทีต่ อ้ งการศึกษาได้จากสถานทีจ่ ริง ช่วยให้การค้นหามี
ความสัมพันธ์กบั ความเป็นจริงมากยิง่ ขึน้

รูปแบบไฟล์กราฟิ กสาหรับเว็บเพจ
ภาพกราฟิกทีเ่ ป็นมาตรฐานสาหรับใช้บนเว็บเพจมีอยู่ 3 ชนิด ซึง่ แต่ละชนิดมีความ
เหมาะสมสาหรับการแสดงผลทีต่ ่างกันออกไป ดังนี้
JPG (Joint Photographic Expert Group) ภาพชนิดนี้สามารถแสดงสีได้ถงึ 16.7 ล้านสี
(24 บิท) จึงเหมาะสาหรับภาพถ่ายหรือภาพทีใ่ ช้สจี านวนมาก มีคุณสมบัตใิ นการแสดงผลแบบ
การเพิม่ ความคมชัดขึน้ เป็ นระดับ (Progressive) แต่ไม่สามารถทาภาพให้เกิดความโปร่งใสหรือ
ทาความเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ยงั สามารถกาหนดระดับการบีบอัดข้อมูลเพื่อขนาดของไฟล์
ภาพได้ แต่คุณภาพทีไ่ ด้กจ็ ะน้อยตามไปด้วย ภาพชนิด JPG มีนามสกุล .JPG
PNG (Portable Network Graphic) ภาพชนิดนี้มคี ุณสมบัตเิ ด่นในการสนับสนุ นสีหลาย
รูปแบบ โดย PNG-8 เป็นรูปแบบทีใ่ ช้สเี พียง 256 สี และมีคุณสมบัตคิ ล้ายกับไฟล์ GIF สามารถ
ทาภาพพืน้ หลังโปร่งใสได้ เหมาะกับภาพลายเส้น โลโก้ อีกรูปแบบหนึ่งคือ PNG-24 เป็น
รูปแบบทีใ่ ช้สไี ด้ถงึ 16.7 ล้านสีเช่นเดียวกับไฟล์ JPG จึงเหมาะสาหรับภาพถ่าย และยังสามารถ
ทาภาพโปร่งใสแบบไล่ระดับได้ 256 ระดับ แต่เนื่องจาก PNG ใช้วธิ บี บี อัดข้อมูลแบบไม่สญ
ู เสีย
คุณภาพ ดังนัน้ ไฟล์ทไ่ี ด้จงึ มีขนาดใหญ่
GIF (Graphic Interchange Format) ไฟล์กราฟิกชนิด GIF นิยมนามาสร้างเป็นโลโก้
การ์ตูน ภาพวาดลายเส้น ตัวอักษร และภาพเคลื่อนไหว มีจดุ เด่นตรงทีส่ ามารถกาหนดให้ฉาก
หลังของวัตถุโปร่งใส (Transparent) จนมองทะลุไปด้านหลังได้ แต่มขี อ้ จากัดด้านจานวนสีทม่ี ี
เพียง 256 สี (8 บิท) ซึง่ มีลกั ษณะสีทบึ ไม่มกี ารไล่ระดับสีมากนัก และมีขอบทีค่ มชัด ภาพชนิด
GIF สามารถกาหนดการแสดงผลแบบไล่ระดับความชัด (Interlace) ได้ ( คู่มอื สร้างเว็บไซต์ดว้ ย
ตนเอง, โปรวิชน,2549,หน้
ั่
า 49)
SWF (ShockWave Flash) เป็นไฟล์ประเภทภาพเคลื่อนไหว animation ทีส่ ร้างขึน้ โดย
โปรแกรม Adobe Flash มีจุดเด่นทีม่ ขี นาดเล็ก มีความคมชัด สามารถเขียนคาสังโต้
่ ตอบกับ
ผูใ้ ช้งานได้ จึงนิยมทาไฟล์ animation game banner แต่มขี อ้ จากัดในการแสดงผลซึง่ Browser
ทีแ่ สดงผลต้องติดตัง้ Plugin Flash Player อีกทัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร IOS ไม่รองรับการแสดงผล
จึงทาให้ความนิยมในการใช้งานมีจานวนลดลง นอกจากจะแปลงไฟล์ไปเป็นไฟล์ประเภทอื่นที่
สามารถแสดงผลได้ เช่นไฟล์ GIF MP4 HTML
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โดยสรุปจากรูปแบบไฟล์ทก่ี ราฟิกทีใ่ ช้ในงานเว็บเพจ ต้องคานึงถึงการแสดงผลให้ตรงกับ
สื่อทีใ่ ช้ เช่น การใช้ไฟล์ JPG สาหรับภาพถ่าย นอกจากนี้ยงั ต้องคานึงถึงขนาดของไฟล์ทต่ี อ้ งมี
ขนาดทีไ่ ม่ใหญ่จนเกินไป

การออกแบบใช้ข้อมูลมัลติ มีเดียในเว็บเพจ
องค์ประกอบของมัลติมเี ดียบนเว็บ ได้รบั การประสมประสานด้วยการทางานของเว็บ
บราวเซอร์ ทาให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นข้อความ เสียง ภาพ ประสมประสานอยูใ่ นเว็บเพจและด้วย
เทคโนโลยี Streaming ทาให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ หรือโปรแกรมปลักอิ
๊ นสามารถเริม่ การ
แสดงผลแฟ้มเสียงและวีดทิ ศั น์ได้ ในขณะทีม่ กี ารเรียกใช้แฟ้ม โดยไม่ตอ้ งคอยให้เรียกข้อมูลของ
แฟ้มทัง้ หมดก่อนจึงจะแสดงผลได้ การใช้องค์ประกอบมัลติมเี ดียเกีย่ วข้องกับการใช้ขอ้ ความ สี
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วีดทิ ศั น์ และเสียง ให้มคี วามเหมาะสม ประสมประสานในการนาเสนอ
ข้อมูลจากเว็บเพจนัน้ ๆ ให้น่าสนใจและเกิดการรับรูข้ องข้อมูลได้ดขี น้ึ การวางรูปแบบของ
องค์ประกอบมัลติมเี ดียในเว็บเพจจะต้องมีความคงเส้นคงวา และมีตรรกะ
1.การใช้ข้อความ
1.1 ไม่ควรบรรจุข้อความเต็มหน้ าจอ เพราะทาให้ยากต่อการอ่าน ทาให้รสู้ กึ
น่าเบื่ออาจลดการเรียนรูล้ งได้ ควรใช้การเขียนเป็ นแบบโครงร่างรายการแทน อาจใช้วธิ วี างรูป
ประกอบไว้ดา้ นข้างของข้อความ หรือแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย สิง่ สาคัญของการออกแบบ
หน้าจอให้มปี ระสิทธิผล คือ การทาให้หน้าจอนัน้ ดูธรรมดา และใช้ลกั ษณะตัวอักษร หัวข้อหลัก
และหัวข้อย่อยในเว็บเพจแต่ละหน้าอย่างคงเส้นคงวา
1.2 การใช้ข้อความเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบการพิ มพ์ที่เหมาะสม
กล่าวคือ เลือกลักษณะของตัวละคร และจัดแถววางแนวของตัวอักษรในแต่ละหน้าของเว็บเพจ
โดยมีขอ้ ควรพิจารณาดังนี้ คือ ขนาดของตัวอักษรมีความคงเส้นคงวา ไม่ควรใช้ตวั อักษรเกินกว่า
2 รูปแบบในภาวะปกติ ไม่เจตนาเน้นคาจนเกินควร จัดข้อความให้อยูใ่ นรูปแบบทีอ่ ่านง่าย และ
กาหนดช่องว่างหรือช่องไฟให้เหมาะสม
1.3 ใช้ข้อความเป็ นส่วนเชื่อมโยงเพื่อกาหนดทิ ศทาง การใช้ในลักษณะนี้ เป็น
การใช้ทค่ี ุน้ เคยกัน ข้อความทีเ่ ป็นไฮเปอร์ลงิ ค์ จะมีเส้นขีดใต้ขอ้ ความสีน้าเงินด้วยเหตุน้ใี นหน้า
เว็บเพจจึงควรมีขอ้ ความเป็ นไฮเปอร์ลงิ ค์ควบคู่กบั การใช้ภาพกราฟิกเป็นส่วนกาหนดทิศทาง
ข้อดีของการใช้ขอ้ ความเป็ นส่วนเชื่อมโยงคือ เข้าถึงข้อมูลเร็ว ดังนัน้ ถ้าเว็บเพจนัน้ ใช้ภาพกราฟิก
ขนาดใหญ่ การใช้ขอ้ ความเป็นส่วนเชื่อมโยงก็จะมีความเหมาะสม ส่วนข้อเสียคือ การใช้ขอ้ ความ
เป็นส่วนเชื่อมโยงจะทาให้ดูน่าเบื่อ และถ้ามีมากไปก็ทาให้ยากต่อการใช้ ในกรณีน้คี วรใช้แถบสี
ช่วยให้ดนู ่ ามอง
1.4 ใช้เป็ นเมนูแบบแสดงรายการให้เลือก โดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์สร้าง เมนู
แบบแสดงรายการให้เลือกนี้ จะใช้พน้ื ทีใ่ นหน้าจอน้อยกว่าการใช้กราฟิก
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2. การใช้พื้นหลังและสี แนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้พน้ื หลัง และสีตวั อักษรมีดงั นี้
2.1 ถ้าเลือกใช้พื้นหลังสีเข้ม ให้เลือกสีตวั หนังสือสีอ่อน หรือถ้าเลือกพืน้ หลังสี
อ่อนให้เลือกสีตวั หนังสือสีเข้ม
2.2 ให้ระมัดระวังเมื่อใช้พื้นหลังที่มีลาย ข้อความหรือกราฟิกบนพืน้ ลวดลาย
มักจะทาให้อ่านได้ลาบาก ถ้าต้องใช้พน้ื หลังทีม่ ลี าย ให้ใช้สพี น้ื เรียบเป็ นพืน้ รองรับส่วนทีเ่ ป็น
ข้อความและกราฟิกนัน้ อีกครัง้
3. การใช้กราฟิ ก กราฟิกมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นภาพลายเส้น ภาพ 3 มิติ และภาพถ่าย การใช้
กราฟิกในเว็บมีเหตุผลหลักอยู่ 3 ประการคือ เพื่อทาให้เว็บเพจนัน้ น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของ
ผูใ้ ช้เมือ่ มาเยีย่ มหน้าแรกของเว็บไซต์ และทาให้หวั ข้อเด่นน่ าสนใจติดตาม นอกจากนี้ในการใช้
กราฟิกในแต่ละหน้าของเว็บเพจจะต้องมีความคงเส้นคงวา รูปแบบของการใช้กราฟิกในเว็บเพจมี
ดังนี้
3.1 ใช้เป็ นปุ่ มกาหนดทิ ศทาง (navigation button) เพื่อช่วยให้ผมู้ าเยีย่ มชมใช้
เข้าไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ หากออกแบบได้ดี ปุม่ เหล่านี้จะมองหาและอ่านได้ง่ายกว่าการใช้
ข้อความเป็ นส่วนเชื่อมโยง ภาพกราฟิกช่วยเพิม่ ความเด่น เพิม่ สีสนั และลักษณะเฉพาะของ
เว็บไซต์จงึ มักพบว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้กราฟิกเป็ นปุ่มกาหนดทิศทาง ข้อดีของการใช้กราฟิกเป็น
ปุม่ กาหนดทิศทาง คือ ทาให้น่าดู คนเรามักจะสะดุดตากับสีสนั หรือส่วนทีเ่ ปลีย่ นไปทีส่ าคัญช่วยให้
ผูเ้ ข้ามาเว็บไซต์นนั ้ ใช้ได้สะดวก ข้อเสียคือ หากใช้ขนาดทีไ่ ม่เหมาะสม อาจจะใช้เวลาในการถ่าย
โอนนานและดูเกะกะสายตา ควรใช้ปมุ่ ทีม่ ขี นาดของแฟ้มภาพประมาณ 1-5K และมีความกว้าง
60-165 จุด ความสูง 25-60 จุด และไม่ควรใช้เอฟเฟ็ กต์ในการแสดงปุ่มมากจนผูใ้ ช้ไม่เข้าใจว่าเป็ น
ปุม่ ไฮเปอร์ลงิ ค์ และถ้ากาหนดให้มขี อ้ ความปรากฏก่อนภาพ (alternative text) จะช่วยให้ผใู้ ช้
สามารถคลิกเชื่อมโยงได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ภาพถ่ายโอนมาเสร็จ
3.2 เป็ นภาพแผนที่ เพื่อช่วยให้ผมู้ าเยีย่ มชมเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์
หากออกแบบได้ดี ภาพแผนทีจ่ ะช่วยดึงดูดสายตาในเว็บเพจหน้านัน้ ภาพแผนทีเ่ ป็นภาพหนึ่ง
ภาพทีเ่ มือ่ คลิกส่วนต่างๆ ของภาพจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าต่างกัน มีขอ้ ดีคอื ทาให้
ผูอ้ อกแบบสร้างสรรค์กราฟิ กให้สวยงามได้มากกว่าการออกแบบปุม่ และในบางครัง้ การถ่ายโอน
ภาพเพียงภาพเดียวจะเร็วกว่าการถ่ายโอนปุม่ หลายปุม่ ส่วนข้อเสียทีพ่ บคือ การออกแบบสร้าง
ภาพให้สวยงามทีม่ คี วามซับซ้อน จะทาให้ใช้เวลาในการถ่ายโอนนาน
3.3 ใช้เป็ นโลโก้ เพื่อแสดงภาพสัญลักษณ์ขององค์กร โลโก้ช่วยให้เกิดการจดจา
ชื่อและเพิม่ ความน่ามองให้กบั เอกสารหรือเว็บเพจนัน้
3.4 ใช้เป็ นจุดบูลเล็ต (bullet point) เพื่อดึงสายตาผูม้ าเยีย่ มชมให้มองเห็นส่วน
หลักของเอกสาร และยังใช้เพื่อคันย่
่ อหน้าในเว็บเพจทีม่ หี ลายย่อหน้า
3.5 ใช้เป็ นหัวเรื่อง (masthead) เพื่อให้ผมู้ าเยีย่ มชมรูว้ ่าอยูส่ ่วนไหนของเว็บเพจ
โดยอาจเพิม่ ภาพคลิปอาร์ต (clip art) ให้ดนู ่ามองขึน้
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3.6 ใช้เป็ นเส้นแบ่งหรือเส้นขัน้ (divider line หรือ horizontal rule) โดยทัวไป
่
ใช้เพื่อกัน้ ส่วนท้ายของหน้า ทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับหัวข้อ คาถามและคาตอบ
3.7 ใช้เป็ นภาพพื้นหลัง (background image) เพื่อให้เว็บเพจดูสวยงาม และง่าย
สาหรับผูใ้ ช้ในการเข้าไปในส่วนต่างๆ พืน้ หลังทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม คือ แถบด้านข้างทีม่ สี ่วนเชื่อมโยงไป
ยังเว็บเพจหน้าอื่นๆ
3.8 ใช้เป็ นหัวข้อ (heading) ด้วยข้อความทีเ่ ป็นกราฟิก เพื่อลดปญั หาการไม่ม ี
รูปแบบอักขระในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้
3.9 ใช้เป็ นภาพถ่าย (photo) มักใช้เพื่อให้เว็บเพจนัน้ เกิดความน่ าสนใจด้วย
ภาพถ่ายของคน

ข้อควรพิ จารณาในการใช้กราฟิ ก มีดงั นี้
1.ในภาวะปกติไม่ควรต้องใช้เวลาในการรอให้ภาพปรากฏนานกว่า 10 วินาที
2.ใช้กราฟิกเพื่อเป็นส่วนนาทางของผูอ้ ่านไปยังข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
3.ใช้กราฟิกเพื่อทาให้หวั ข้อหลักน่าสนใจและสื่อความหมาย
4.ใช้กราฟิกเพื่อทาให้เว็บเพจหน้านัน้ เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
เว็บเพจนัน้ และเหมาะกับความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นความต้องการของผูใ้ ช้
5.เว็บจะมองดูเหมือนเว็บทีส่ ร้างด้วยมืออาชีพ เมือ่ ใช้ชุดของกราฟิกที่
ประกอบด้วย ส่วนทีเ่ ป็นเส้นทางเดิน โลโก้ บูลเล็ต และหัวเรือ่ งเท่านัน้ เพื่อให้ใช้เวลาในการ
แสดงผลรวดเร็ว ใช้กราฟิกอื่นประกอบก็ต่อเมือ่ เวลาทีใ่ ช้ในการแสดงผลชุดของกราฟิกดังกล่าวใช้
เวลาไม่นานนัก
6. ขนาดของเว็บเพจควรอยู่ระหว่าง 40-60K ซึง่ เป็ นกฏโดยทัวไป
่ แต่ถา้ จาเป็ น
ต้องมีภาพในเว็บเพจ เว็บเพจขนาด 75K ก็ยงั มีความเหมาะสมต่อระยะเวลาในการถ่ายโอน
กล่าวโดยสรุป การใช้กราฟิ กจะต้องพิจารณาถึงความเร็วในการปรากฏภาพเป้าประสงค์ การเน้น
กราฟิก พืน้ ทีใ่ นการวางหัวข้อ และ “ความรูส้ กึ ” ทัง้ นี้กราฟิกในเว็บไซต์ควรมี สี อักขระ และการ
แสดงผลแบบพิเศษทีเ่ ข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น ข้อความบนปุ่มทุกปุ่มควรเป็ นอักขระรูปแบบเดียวกัน
และใช้การแสดงผลพิเศษแบบเดียวกัน ทัง้ นี้ปุ่มทิศทาง หัวเรือ่ ง บูลเล็ต และเส้นแบ่ง จะดูดขี น้ึ
เมือ่ ออกแบบให้ใช้สใี ดสีหนึ่งทีม่ อี ยูใ่ นโลโก้ของเว็บไซต์นนั ้
4.การใช้ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวมีอทิ ธิพลต่อการมองสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ น
สภาพโดยรอบ การทีต่ อ้ งอ่านอะไรในสภาพทีม่ สี งิ่ เคลื่อนไหวไปมาโดยรอบ จะทาให้เกิดความรูส้ กึ
ราคาญ จึงไม่ควรมีภาพเคลื่อนไหวถาวรในหน้าเว็บเพจ เพราะจะทาให้ผใู้ ช้ไม่มสี มาธิในการอ่าน
ข้อความ นอกจากนี้ ก่อนจะใช้ภาพเคลื่อนไหวควรตรวจสอบโฮมเพจทีส่ ร้างก่อนว่าง่ายต่อการ
อ่านง่ายต่อการไปยังส่วนต่างๆ มีความคงเส้นคงวาในการออกแบบ และใช้เวลาไม่นานในการ
ปรากฏหรือไม่ เพราะภาพเคลื่อนไหวหรือเทคนิคพิเศษทีใ่ ช้จะเพิม่ เวลาในการปรากฏ และ
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ภาพเคลื่อนไหวบางชนิดจาเป็นต้องติดตัง้ โปรแกรมสาหรับแสดงผลก่อน จึงจะแสดงได้ เช่น
โปรแกรม ShockwavePlayer และโปรแกรม Flash Player การนาภาพเคลื่อนไหวมาใช้ ต้อง
พิจารณาข้อดีและความเหมาะสมในการนามาใช้และมีจุดประสงค์ในการนาเสนอดังนี้
4.1 แสดงความต่อเนื่องของภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
4.2 บ่งบอกขนาดและมิตใิ นการเปลีย่ น
4.3 แสดงการเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา
4.4 แสดงสิง่ หลากหลายอย่าง
4.5 ทาให้ภาพกราฟิกน่ าสนใจมากขึน้
4.6 ช่วยในการมองโครงสร้าง 3 มิติ
4.7 ใช้ดงึ ดูดความสนใจในช่วงเริม่ ต้น แล้วให้หยุดนิ่งเพื่อไม่ให้น่าราคาญ
4.8 เพื่อให้ผใู้ ช้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ข้อมูล

ทฤษฎีกระบวนการรับรู้และประมวลผล
(Cognitive Load Theory and Dual Load Theory)
การรับรูห้ รือการตระหนักนัน้ เปรียบเสมือนเป็นสะพานทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างตัวเราและ
สิง่ แวดล้อมต่างๆทีผ่ ่านระบบประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือการรับสัมผัส, การมองเห็น, การได้ยนิ , การ
รับรส และการรับกลิน่ โดยใช้กระบวนการรับรู้ โดยเฉพาะการรับรูท้ างสายตา ข้อมูลในการรับรู้
ต่างๆเหล่านี้ จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล และตอบสนองต่อการสถานการณ์เฉพาะอย่าง
(schemata) ต่อจากนัน้ การรับรูต้ ่างๆ ทีม่ นุ ษย์เผชิญจะถูกใส่เข้าไปในแฟ้มข้อมูลทีเ่ หมาะสม
( Frostig M, Horne D, and Maslow PF อ้างใน นันทณี, อริสา: 2538) จากการกล่าวข้างต้นการ
ออกแบบสื่อ Sweller, Chandler, Tiemey และ Cooper (1990:176-192) กล่าวว่าขีดจากัดของ
หน่วยความจาของมนุษย์ มีผลต่อความเข้าใจของผูเ้ รียน การทีจ่ ะช่วยให้การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ
ดีขน้ึ จะต้องให้ความสนใจกับการจัดการข้อมูลในหน่วยความจาทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัด
ทฤษฎี Cognitive Load Theory ของ Sweller (1994: 295-312) ทีใ่ ห้ขอ้ อธิบายว่า การ
เรียนรูท้ ด่ี ที ส่ี ุดนัน้ จะเกิดขึน้ ภายใต้เงือ่ นไขหรือสภาพการบางประการ การรับรูร้ ายละเอียด
เกีย่ วกับ“ภาพ” และ “คา” จานวนมากเกินไป ทาให้ระบบสมอง และหน่วยความจาต้องแบกรับภาระ
ทีห่ นักเกินไป ไม่เพียงเท่านัน้ ข้อมูลบางส่วนทีร่ บั เข้าไป ยังไม่สามารถนาไปประมวลผล ดังนัน้
การเรียนและการฝึกฝนเรือ่ งต่างๆ ควรเป็นไปในลักษณะทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน หรือมีขอ้ มูลเชิง
ภาพและคามากเกินไป
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กระบวนการสร้างและพัฒนาภาพยนตร์โฆษณา
วณิช สุขศิร ิ อธิบายถึง กระบวนการสร้างและพัฒนาภาพยนตร์ มีขนั ้ ตอนการ
ดาเนินการสร้าง ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการผลิ ตสื่อโฆษณาทางวิ ทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาเป็ นการนา
องค์ประกอบทางด้านภาพ (Video Side) และเสียง (Audio Side) มาประกอบกันอย่างสอดคล้อง
เป็นเหตุเป็นผลและสื่อความหายได้ตรงตามทีผ่ สู้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณากาหนดไว้ ขัน้ ตอน
การผลิตงานโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์มดี งั นี้
1.1 ขัน้ เตรียมการก่อนการถ่ายทา เป็นการเตรียมการจัดทาบทภาพยนตร์ (Script)
แล้วจึงนาไปเขียนผังการโฆษณา (Story Board) เมือ่ ได้ผงั การโฆษณาแล้วจึงนามาแยก
รายละเอียดของฉากต่างๆ เพื่อจัดทาตารางการถ่ายทา จากนัน้ จึงเตรียมฉาก อุปกรณ์ ประกอบ
ฉาก (Property) สถานทีถ่ ่าย การถ่ายทาและอุปกรณ์สร้างผลพิเศษต่างๆ นัดหมายกาหนดการณ์
ทีมงาน ตลอดจนการฝึกซ้อมนักแสดงตามบทภาพยนตร์
1.2 ขัน้ ตอนระหว่างการถ่ายทา เป็นการปฏิบตั งิ านตามตารางทีก่ าหนดไว้โดยมี
บุคคลหลายฝา่ ยเช่น ช่างกล้อง ผูก้ ากับการแสดง เจ้าหน้าทีค่ วบคุมแสงเสียง ผูแ้ สดง ช่างแต่งหน้า
อาจถ่ายทานอกสถานทีห่ รือโรงถ่ายทีจ่ ดั เตรียมฉากไว้ ในการถ่ายทาอาจต้องมีการถ่ายทาซ้า
หลายครัง้ เพื่อให้ได้ภาพทีด่ ที ส่ี ุด โดยมีมุมภาพ ขนาดภาพและการเคลื่อนไหวของภาพทีส่ ่อื
ความหมายได้ชดั เจน
1.3 ขัน้ ตอนหลังการถ่ายทา หลังจากการถ่ายทาภาพยนตร์ ยังมีขนั ้ ตอนสาคัญทีจ่ ะ
ทาให้ภาพยนตร์โฆษณามีความสมบูรณ์ได้แก่ การตัดต่อเพื่อลาดับภาพตามเรือ่ งราวทีก่ าหนด
ฟิลม์ ทีน่ ามาตัดต่อเรียกว่าเวิรค์ พริน้ ท์ (Work Print) โดยมีการประสานงานระหว่างผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยศิลป์ (Art Director) ผูต้ ดั ต่อและลูกค้า จากนัน้ จึงทาการอัดเสียง ทัง้ เสียงพูด (Wording)
เสียงเพลง (Jingle or Music) และเสียงประกอบ (Sound Effect) ตามทีก่ าหนดไว้ แล้วบันทึกลง
บนเส้นเสียงแม่เหล็กในฟิลม์ ภาพยนตร์ ขึน้ ตอนสุดด้ายคือการพิมพ์ฟิลม์ เพื่อนาไปฉายตาม
สถานีโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์หรือมอบให้ผจู้ ดั รายการทีไ่ ด้รบั การอุปถัมภ์รายการจากบริษทั ผู้
โฆษณา
2. การออกแบบสื่อ คือการเขียน Story board โดยมีส่วนประกอบทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน คือ
2.1 ความสัมพันธ์กนั ระหว่างภาพและเสียง ต้องสนับสนุ นซึง่ กันและกัน ในสื่อ
ยาว 30 วินาที ควรมีคาพูดประมาณ 60 คา ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความเหมาะสม สื่อบางเรือ่ งอาจเน้นที่
เสียงเพลงหรือภาพ ใช้คาพูดในส่วนปิดการขายเท่านัน้
2.2 ลักษณะในการสร้างสื่อ อาจจะใช้อนิเมชันเพื
่ ่อให้มคี วามแตกต่างจากชีวติ จริง
หรือดึงดูดความสนใจหรือใช้ภาพจริง ทีส่ ามารถรับรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์และคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการได้อย่างสมจริง
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2.3 จานวนฉากและความต่อเนื่ อง สื่อความหมาย 30 วินาที ไม่ควรเปลีย่ นฉาก
เกิน 5 ฉาก เพื่อให้ผชู้ มมีเวลาติดตามเรือ่ งโดยไม่สบั สน
3. การเขียน Story board เป็นตัวแทนความคิดและเนื้อหาของเรือ่ งทัง้ หมดทีแ่ สดงให้
เห็นฉากการเปลีย่ นแปลงมุมกล้อง การเปลีย่ นแปลงท่าทาง สิง่ ประกอบในฉาก ซึง่ ในการถ่ายทา
ภาพยนตร์อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปบ้าง องค์ประกอบในบทโฆษณาโทรทัศน์มดี งั นี้
3.1 ด้านของภาพ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
3.1.1 องค์ประกอบของภาพ ได้แก่ ส่วนสาคัญของภาพหรือนักแสดง (Subject)
ส่วนทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าเรียกว่า ฉากหน้า (Foreground) หรือ F.G. ส่วนทีอ่ ยูด่ า้ นหลังเรียกว่าฉากหลัง
(Background) หรือ B.G. ส่วนตัวอักษรทีป่ รากฏบนจอ เรียกว่าซูปเปอร์ (Super) ภาพแต่ละภาพ
บนแผ่นฟิลม์ เรียกว่า กรอบภาพ (Frame) มีขนาด 3:4 คือ สูง 3 กว้าง 4 ส่วน ส่วนช้อต (Shot)
คือ การบันทึกภาพแต่ละครัง้ โดยไม่มกี ารตัดภาพ ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนกล้องหรือการเคลื่อนไหว
ของนักแสดงก็ตาม
3.1.2 ระยะและทิ ศทางของกล้อง มีศพั ท์เทคนิคได้แก่
3.1.2.1 ภาพระยะไกลมาก (Establishing Shot) หรือ E.L.S. หมายถึง การ
ถ่ายภาพให้เห็นภาพในมุมกว้างไกล มักใช้เป็นช้อตเปิดเรือ่ งเพื่อบอกให้ผชู้ มทราบว่าเหตุการณ์
เกิดขึน้ ทีใ่ ด
3.1.2.2 ภาพระยะไกล (Long Shot) หรือ L.S. หมายถึง การถ่ายให้เห็นภาพ
ในมุมกว้าง เพื่อบอกเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในฉากนัน้ หากเป็นภาพคนจะ
เป็นภาพคนเต็มตัวมีทว่ี ่างเหนือศีรษะและปลายเท้าพอสมควร
3.1.2.3 ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot) หรือ M.L.S.
หมายถึง ภาพคนตัง้ แต่ศรี ษะถึงเข่า แสดงให้เห็นถึงการกระทา (Action) ของตัวแสดงและฉาก
บางส่วน
3.1.2.4 ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) หรือ M.S. หมายถึง ภาพคน
ตัง้ แต่ศรี ษะถึงเอว เห็นฉากบางส่วนเป็ นระยะของภาพทีส่ บายตาในการมองตัวแสดงในภาพ
3.1.2.5 ภาพระยะใกล้ปานกลาง (Medium Close-Up) หรือ M.C.U หมายถึง
ภาพคนตัง้ แต่ศรี ษะถึงหน้าอก เห็นใบหน้าชัดเจนขึน้
3.1.2.6 ภาพระยะใกล้ (Close-Up) หรือ C.U. หมายถึง ภาพคนตัง้ แต่ศรี ษะ
ถึงบ่า เป็นขนาดภาพทีเ่ น้นถึงความสาคัญของตัวแสดงหรือส่วนสาคัญในภาพมากกว่า
สภาพแวดล้อม แสดงให้เห็นสีหน้าของตัวแสดงได้ชดั เจน
3.1.2.7 ภาพระยะใกล้มาก (Extreme Close-Up) หรือ E.C.U. หมายถึง การ
จากัดเนื้อทีข่ องภาพให้อยูบ่ ริเวณทีเ่ ล็กทีส่ ุดส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้า เช่น ตา จมูก ปาก เพียง
ส่วนเดียวเพื่อนเน้นความสาคัญของสิง่ นัน้
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3.1.3 ด้านของเสียง มีองค์ประกอบและศัพท์เทคนิคดังต่อไปนี้
3.1.3.1 เสียงตัวละคร หมายถึง เสียงของตัวแสดงทีอ่ ยูใ่ นเรือ่ งปรากฏเป็นภาพ
เสียงตัวละครชาย เรียกว่าเมนวอยซ์ (Men Voice) หรือ M.V.O. เสียงตัวละครผูห้ ญิง เรียกว่า ฟี
เมนวอยซ์ (Female Voice) หรือ F.V.O. และหากตัวแสดงไม่อยูใ่ นภาพมีแต่เสียง เรียกว่า ออฟ
ซีน (Off Scene) หรือ O.S.
3.1.3.2 เสียงโฆษก หมายถึง เสียงของผูป้ ระกาศทีไ่ ม่ใช่ตวั แสดงในเรือ่ ง เรียกว่า
วอยซ์โอเวอร์ (Voice Over) หรือ V.O. ซึง่ ต้องระมัดระวังในเรือ่ งของน้ าเสียงและพลังเสียงมี่สร้าง
ความน่ าเชื่อถือหรือสร้างสภาวะอารมณ์แก่ผชู้ มได้
3.1.3.3 เสียงดนตรี หมายถึง เสียงดนตรีประกอบ ทีช่ ่วยสร้างจินตภาพและ
บุคลิกให้แก่สนิ ค้า สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่างดี เรียกว่า มิวสิค (Music)
3.1.3.4 เพลงโฆษณา หมายถึง ดนตรีประกอบเนื้อเพลงทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับสินค้า
และบริการ เพื่อสร้างความจดจา เรียกว่า จิงเกิล้ (Jingle)
3.1.3.5 เสียงประกอบ หมายถึง เสียงทีท่ าให้เกิดความสมจริงเพื่อสร้างสภาวะ
อารมณ์และมีความเหมาะสมตรงเนื้อเรือ่ งของภาพยนตร์โฆษณา เช่น เสียงเนตร เสียไก่ขนั เสียง
นกร้อง เสียงโทรศัพท์ เรียกว่า ซาวน์เอฟเฟค (Sound Effect) หรือ SFX.
จากการศึกษากระบวนการการพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้ เรือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ใน
การออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ : กรณีศกึ ษา
อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ เพื่อนามาพัฒนาสื่อสารสนเทศขุดความรูต้ อ้ งคานึงถึงเนื้อหา เรือ่ งราว
รายละเอียด ต้องอาศัยหลักการทางานตามกระบวนการสร้าง การลาดับภาพและเสียง หลัก
เบือ้ งต้นในการสร้างสื่อสารสนเทศคานึงถึงส่วนประกอบหลายๆอย่างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ได้มาซึง่ องค์ประกอบการพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้ มีเนื้อหาทีส่ มบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง และ
การสื่อสานความหมายต่อผูช้ มได้อย่างน่ าสนใจ ผูว้ จิ ยั ได้นาหลักการและขัน้ ตอนต่างๆ นามาใช้
ในการพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้ ทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์
2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับสภาวะสบาย สภาวะสบายด้านอุณหภูมิ ขอบเขตสภาวะสบาย
สภาวะน่ าสบาย
จากการศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องจากนักวิชาการหลายคน ผูว้ จิ ยั สามารถเขียนสรุป
ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อสภาวะน่ าสบายของมนุ ษย์ภายในอาคารได้ดงั แผนภาพที่ 2
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สภาวะน่าสบายของมนุษย์
ในสถาปตั ยกรรม
สภาวะน่าสบายด้าน
อุณหภูม ิ (Thermal comfort)
ปจั จัยด้านตัวบุคคล
 อัตราการเผาผลาญ
อาหารของร่างกาย
 เสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่
 เชือ้ ชาติ
 ลักษณะอาหารทีก่ นิ

สภาวะน่าสบายด้านการ
มองเห็น(Visual comfort)
ปจั จัยด้านจิตวิทยา

สี
 พืน
้ ผิว
 แสง
 ความรูส้ กึ ส่วน
บุคคล


สภาวะน่าสบายด้านการได้
ยิน(Audio comfort)
ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อม
 การแผ่รงั สีความร้อน
 อุณหภูมขิ องอากาศ
 ความชืน้ สัมพัทธ์
 ความเร็วลม

 กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใน
แต่ละเวลา

ภาพที่ 2.5 ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อสภาวะน่ าสบายของมนุ ษย์ภายในอาคาร
ชนินทร์ ทิพโยภาส (2543 : 2-2-2-4) กล่าวถึง สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูม ิ (Thermal
Comfort) มีปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบ ได้แก่ ปจั จัยด้านตัวบุคคล ปจั จัยด้านจิตวิทยา และปจั จัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทัง้ นี้ นักวิชาการ นักวิจยั หลายคนมุง่ ศึกษาปจั จัยด้านสภาพแวดล้อม ส่วนปจั จัยด้านตัว
บุคคลและปจั จัยด้านจิตวิทยาเป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะได้ขอ้ สรุป งานวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีขอบเขตศึกษา
สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมเิ ป็นหลัก
สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูม ิ หมายถึง สภาวะทีอ่ ากาศมีอุณหภูม ิ ความชืน้ ในอากาศ และ
ความเร็วลมทีพ่ อเหมาะกับการทีจ่ ะทาให้รา่ งกายมนุษย์รสู้ กึ สบาย ไม่รอ้ น ไม่หนาวจนเกินไป
ร่างกายไม่มเี หงือ่ ไม่มไี อน้ าในอากาศมากหรือน้อยเกินไป และมีความเร็วลมทีไ่ ม่รบกวนจนรูส้ กึ
ได้ โดยปกติรา่ งกายมนุษย์จะมีอุณหภูมใิ นร่างกายที่ 37 ˚c และอุณหภูมทิ ผ่ี วิ หนังประมาณ 3134 ˚c และมนุษย์ตอ้ งการรักษาสมดุลของอุณหภูมใิ นร่างกายเพื่อให้อยูใ่ นสภาพปกติ ดังนัน้
ความสัมพันธ์ในการรักษาสภาวะร่างกายให้เป็ นปกติ จะสอดคล้องตามสภาพอากาศและสภาพ
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บุคคลซึง่ จะสัมพันธ์กนั จนเกิดสภาวะน่าสบายขึน้ ซึง่ การเกิดสภาวะสบายของแต่ละบุคคลอาจ
แตกต่างกันตามสภาพอากาศโดยรอบ เช่น อุณหภูม ิ ความชืน้ ความเร็วลม และลักษณะบุคคล
เช่น เพศและวัย ชาติพนั ธุ์ เสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ กิจกรรม เป็นต้น ทัง้ หมดเหล่านี้จงึ มีผลต่อความ
พอใจในสภาพอากาศ จึงกาหนดออกมาเป็ นขอบเขตสภาวะสบาย (comfort zone) ในการแสดง
เป็นระยะของการยอมรับถึงสภาวะสบายของแต่ละบุคคล
ขอบเขตสภาวะสบาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ (2539 : 10) กล่าวถึงเขตความสบายของมนุษย์ (comfort zone) มี
ผลมาจากปจั จัยทางด้านสภาพแวดล้อม 4 ประการ ได้แก่ อุณหภูมขิ องอากาศ การเคลื่อนไหว
ของลม ความชืน้ การแผ่รงั สี
พรรณชลัท สุรโิ ยธิน และคณะ (2541 : 112) ทาการวิเคราะห์สภาพภูมอิ ากาศเพื่อ
นาไปใช้ในการออกแบบอาคาร อ้างถึงการศึกษาวิจยั ของ (P.O. fanger. 1967) ทีร่ ะบุถงึ ตัวแปร
6 ตัวทีม่ ผี ลต่อสภาวะน่ าสบาย ได้แก่ 1)อุณหภูมโิ ดยรวมของสภาพแวดล้อม (air temperature)
2)อุณหภูมพิ น้ื ผิวโดยรอบ (mean radiant temperature) 3)ความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศ(relative
humidity) 4)การเคลื่อนทีข่ องอากาศ(air movement) 5)ผลกระทบของเสือ้ ผ้า (clothing effect)
6)อัตราการเผาผลาญพลังงาน(metabolism) โดยอ้างถึงสถาปนิกนาม Victor Olgyay ได้คดิ ค้น
แผนภูมอิ ย่างง่ายทีเ่ รียกว่า “Bioclimatic Chart” เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสภาพภูมอิ ากาศ
ประกอบด้วยค่าของอุณหภูม ิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และความเร็วลมในช่วงสภาวะน่ าสบาย
Victor Olgyay (1963 อ้างถึงในมาลินี ศรีสุวรรณ. 2543 : 14-15) ระบุขอบเขตสบาย
ของกรุงเทพฯทีอ่ ุณหภูม ิ 22-29˚c ความชืน้ สัมพัทธ์ท่ี 20-75% ความเร็วลมค่อนข้างสงบ อุณหภูม ิ
อากาศและอุณหภูมผิ วิ พืน้ โดยรอบมีค่าเท่ากัน การแต่งกายเป็ นแบบลาลอง และกิจกรรมเบาๆ
และเมือ่ สภาวะอากาศอยู่นอกเขตสบายนี้ โดยมีอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์สงู กว่าทีก่ าหนดก็
สามารถใช้กระแสลมทีค่ วามเร็วทีเ่ หมาะสมมาช่วยให้อยู่ในเขตสบายได้
สุนทร บุญญาธิการ (2542 : 34,39) อ้างถึงการศึกษาของ Victor Olgyay (1973) พบว่า
คนเราจะรูส้ กึ สบายเมือ่ อุณหภูมอิ ยู่ระหว่าง 22-27˚c ความชืน้ สัมพัทธ์ระหว่าง 20-75% โดยมี
เงือ่ นไขความเร็วลมค่อนข้างสงบ (ประมาณ 0-1 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
หรือ 0-50 ฟุตต่อนาที)
อุณหภูมอิ ากาศและอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของผนังมีค่าเท่ากัน การแต่งกายเป็นแบบลาลองจานวนเสือ้ ผ้า
น้อยชิน้ และบุคคลอยูใ่ นอิรยิ าบทปกติสบายๆ เช่น นังอ่
่ านหนังสือ นังเล่
่ น เป็นต้น และสุนทร
บุญญาธิการ ได้ปรับปรุงแผนภูมไิ บโอไคลเมตริกของ Victor Olgyay โดยเพิม่ คาอธิบายเพื่อให้
เข้าใจง่ายขึน้ ดังภาพที่ 2.6
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ภาพที่ 2.6 แผนภูมไิ บโอไคลเมตริกของ Victor Olgyayปรับปรุงโดยสุนทร บุญญาธิการ
2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่ น
คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่ น
สถาปตั ยกรรมเป็ นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ตามความหมาย
ขององค์การยูเนสโก โดย อรศิร ิ ปาณินท์ (2541,หน้า 23) กล่าวถึงการประเมินคุณค่าของ
สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ในแต่ละแหล่งทีต่ งั ้ และได้จาแนกความสาคัญด้วยปจั จัย 3 ประการ คือ
1. คุณค่าทีต่ วั สถาปตั ยกรรมเอง
2. คุณค่าของการคงอยูใ่ นสังคมและวัฒนธรรมท้องถิน่
3. คุณค่าของการคงอยูใ่ นสภาพแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะท้องถิน่
ปิ่นรัชฏ์ กาญจนัษฐิติ และคณะ (2542, หน้า 1 – 2) กล่าวถึง การประเมินคุณค่าของ
โบราณสถาน หรืออาคารทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ โครงการอนุ รกั ษ์พฒ
ั นานคร
ประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยประเมินคุณค่าเป็น 4 ด้าน ดังนี้
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1. คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ ได้แก่ คุณค่าทางด้านศิลปกรรม คุณค่าทางด้านความ
กลมกลืนทางสถาปตั ยกรรม คุณค่าทางด้านผังบริเวณ
2. คุณค่าทางด้านประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี ได้แก่ ประวัตศิ าสตร์ของโบราณสถาน
หรืออาคารทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์ หลักฐานทางโบราณคดี อายุสมัย
3. คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา ได้แก่ ความเป็ นของแท้ ความหายาก การสื่อ
ความหมาย การเป็นตัวแทน
4. คุณค่าทางด้านสังคม ได้แก่ ความผูกพันต่อท้องถิน่ วัฒนธรรมท้องถิน่ ความ
สืบเนื่องของวิถชี วี ติ
Catanese and Suyder (1979 อ้างถึงใน สิทธิพร ภิรมย์รน่ื , 2547, หน้า 43)
กล่าวถึงหลักเกณฑ์ทน่ี กั อนุ รกั ษ์หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์ นิยมนามาใช้ในการพิจารณา
คัดเลือก หรือ ตัดสินใจเพื่ออนุรกั ษ์ ได้แก่
1. สุนทรียภาพ (Aesthetic) ความสวยงาม แบบอย่าง (Style) ความสาเร็จในการ
ออกแบบหรือการก่อสร้างในสมัยหนึ่ง ความพิเศษ มีคุณค่าทางด้านศิลปะ สถาปตั ยกรรมและ
วิศวกรรม
2. ตัวแทน (Typical) อาคาร หรือสิง่ ก่อสร้าง ทีเ่ ป็นตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะ
สถาปตั ยกรรม และวิศวกรรมทีแ่ พร่หลาย
3. หายาก (Scarcity) อาคารหรือสิง่ ก่อสร้างทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ แปลก ไม่มที อ่ี ่นื ในโลก
หรือยังเหลืออยูเ่ พียงหลังเดียว
4. ความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ (Historic Role) อาคารหรือสิง่ ก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีความสาคัญในสมัยใดสมัยหนึ่ง หรือเหตุการณ์หนึ่งในประวัตศิ าสตร์
5. ส่งเสริมบริเวณข้างเคียง (Enhancement of Adjacent Areas) อาคาร กลุ่ม
อาคาร หรือบริเวณทีช่ ่วยส่งเสริมให้บริเวณนัน้ โดยรวมทัง้ หมดมีคุณค่า หากขาดส่วนใดบริเวณ
หนึ่งจะทาให้คุณค่าลดลง
6. ความเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่ง (Super Latives) อาคารหรือสิง่ ก่อสร้างทีม่ คี วาม
เป็นเลิศหรือยอดเยีย่ มในทางใดทางหนึ่ง เช่น อาคารหลังแรก เก่าทีส่ ุด สูงทีส่ ุด ยาวทีส่ ุด
ใหญ่ทส่ี ุด ฯลฯ
7. ความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Significance) อาคารสถานที่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี แนวปฏิบตั ิ วิถชี วี ติ ของผู้คน กลุ่มเชือ้ ชาติ การสักการะบูชา และ
พิธกี รรมทางศาสนา อาจมีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรมสาหรับชุมชนใดชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะ
สรุปได้ว่าคุณค่าของสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ มีความหมายใน 3 ประเด็น นัน่ คือ คุณค่าในตัว
สถาปตั ยกรรมเอง คุณค่าของสถาปตั ยกรรมทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อม และคุณค่าของสถาปตั ยกรรม
ทีม่ ตี ่อคน
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สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ เป็ นรากเหง้าทีส่ ร้างความ
ภาคภูมใิ นอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ของชุมชนในปจั จุบนั และสาหรับอนาคตของคนรุ่นต่อไปโดย
จักรรถ (ม.ร.ว.) จิตรพงศ์ (2548, หน้า 101) กล่าวว่า คนไทยเพียงสามรุ่นเท่านัน้ คือ
รุน่ ปู่ รุ่นพ่อและรุ่นเราทีม่ ชี วี ติ อยูร่ ว่ มกันในขณะใดขณะหนึ่ง ดังนัน้ มิตวิ ฒ
ั นธรรมจะยาวนานมา
เท่าใดก็ตาม ต้องฝากความหวังไว้กบั คนสามรุน่ เท่านัน้ จึงเป็นภาระของคนทัง้ สามรุน่ ทีจ่ ะสร้าง
มรดกวัฒนธรรมอันดีไว้ให้เป็นสมบัตขิ องชาติ ของแผ่นดินเป็ นทุนเดิมต่อไปในอนาคต
ทัง้ นี้ Ando (1998. อ้างถึงในกิจชัย จิตขจรวานิช, 2546, หน้า 113) กล่าวถึงบทบาท
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนัน้ สาคัญมาก ถ้าความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมถูกผสม
ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวย่อมหมายถึงการทาลายลักษณะเฉพาะตัวอันเป็นประเพณีของแต่ละชาติ
แต่ละท้องถิน่ หรือกลุ่มชนทีเ่ ป็นมรดกตกทอดมา รวมทัง้ ยังทาลายความรูส้ กึ ถึงความ
เฉพาะเจาะจงของแต่ละภูมภิ าค ศีลธรรมและจิตวิญญาณทีม่ รี ากฐานมาแต่เดิม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพืน้ แผ่นดินไทยกาลังเป็ นประเด็นปญั หาทีส่ าคัญของ
ประเทศไทยในขณะนี้ ความภาคภูมใิ จดังกล่าวเป็ นการสังสม
่ บ่มเพาะโดยใช้เวลายาวนาน ในทาง
กลับกันหากขาดความภาคภูมใิ จก็นาสู่การไม่รซู้ ง้ึ ถึงคุณค่าหรือขาดแรงจูงใจทีท่ าให้เกิดการ
อนุรกั ษ์
แรงจูงใจที่ทาให้เกิ ดการอนุรกั ษ์
Catanese and Suyder (1979. อ้างถึงในสิทธิพร ภิรมย์รน่ื , 2547, หน้า 42) ระบุถงึ
แรงจูงใจหลายประการทีผ่ ลักดันและนาไปสู่การดาเนินการอนุ รกั ษ์ ได้แก่
1. เพื่อพิทกั ษ์มรดกของสังคม (Protect our Legacy / heritage) การอนุรกั ษ์เป็ นการ
พิทกั ษ์มรดกทีไ่ ด้รบั มาจากอดีตไว้ให้ผคู้ นในปจั จุบนั และอนาคต ได้ช่นื ชมมรดกของบรรพบุรษุ
2. เพื่อสร้างความหลากหลายมีชวี ติ ชีวาให้เกิดขึน้ ในเมือง (Ensure Variety in Urban
fabric) ชุมชนทีม่ สี ภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลาย ทัง้ เก่าและใหม่ทผ่ี สมผสานกันอย่างเหมาะสมมี
ชีวติ ชีวาน่าอยูอ่ าศัยมากกว่าชุมชนทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ทงั ้ หมด
3. เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) การอนุ รกั ษ์มกั จะให้ผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ผลตอบแทนเหล่านัน้ มักจะมาจากกิจกรรมพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการอนุ รกั ษ์
4. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) การอนุรกั ษ์เป็นการรักษาสิง่ ทีเ่ คยมีในอดีตไว้เป็น
สัญลักษณ์ หรือตัวแทนเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รจู้ กั รับทราบและเกิดความภาคภูมใิ จ
ปิ่นรัชฏ์ กาญจนัษฐิติ (2542, หน้า 3 - 75) กล่าวว่า การอนุ รกั ษ์จะเป็นเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้อง
กับประวัตศิ าสตร์ และสถาปตั ยกรรม บทบาทของการอนุ รกั ษ์คอื การรักษาวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชน ซึง่ จะไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาของเมืองในปจั จุบนั แต่กลับจะเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยส่งเสริม
เมืองในด้านเอกลักษณ์ เศรษฐกิจและสังคม
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ประโยชน์ทางด้านเอกลักษณ์ เช่น การบูรณะอาคารเก่า จะช่วยให้เข้าใจถึงอดีตอันเป็น
รากฐานของสังคม และความงามของสถาปตั ยกรรมในอดีตยังเป็นเครือ่ งช่วยจรรโลงชีวติ ความ
เป็นอยูอ่ ย่างสมัยใหม่ให้มคี วามหมายมากขึน้
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การอนุรกั ษ์อาคารและย่านเมืองเก่าจะมีบทบาทในการ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาในท้องถิน่ อาคารเก่าได้รบั การบูรณะให้มชี วี ติ ขึน้ มาใหม่ โดยมี
ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ เช่น เป็นศูนย์การค้าหรือสานักงาน ซึง่ การปรับปรุงอาคารเก่านี้ยงั เป็ น
การประหยัด เพราะใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้เป็นประโยชน์
ประโยชน์ทางด้านสังคม การอนุ รกั ษ์สามารถจะช่วยผสานสังคมให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันได้ ทาให้คนในสังคมนัน้ มีความรูส้ กึ ถึงความเป็นเจ้าของชุมชนและมีส่วนร่วมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปจั จุบนั เมือ่ ความงามของ
สถาปตั ยกรรมสมัยใหม่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราเห็นได้ชดั และบ่อยๆ สิง่ ก่อสร้างในอดีตถูกทาลายลงเพื่อ
เปิดทางให้สงิ่ ใหม่ๆ หรือไม่กก็ ลายเป็ นเพียงสิง่ ทีต่ งั ้ แสดงในพิพธิ ภัณฑ์ การอนุรกั ษ์จาเป็ นต้องใช้
แรงบันดาลใจในอดีตผสมผสานกับความคิดเป็ นเหตุเป็ นผลแบบสมัยใหม่ ทาให้อดีตสามารถจะ
สนองปจั จุบนั ได้ และมีส่วนในการพัฒนาเมืองและชุมชนต่อไปในอนาคต
ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าการสร้างความประทับใจจากการสัมผัสประสบการณ์ตรงในสถานทีจ่ ริง
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทม่ี ปี ระสิทธิผลต่อนักท่องเทีย่ ว ประชาชนในชุมชน และ
บุคคลทัวไป
่
ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
จากชุดความรูภ้ ูมปิ ญั ญาสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ลงมือปฏิบตั แิ นะนา
แลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ่งผลให้ให้สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ มีคุณค่าทัง้ ทางจิตใจและทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน
2.4 กรอบแนวความคิ ดของการวิ จยั
งานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั เชิงพรรณา ได้ทบทวนทฤษฎี หลักการและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง กาหนดเป็ นกรอบแนวความคิดของการวิจยั ดังนี้
การตระหนักและภาคภูมใิ จในคุณค่าของสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ย่อมทาให้เกิดแรงจูงใจใน
การอนุ รกั ษ์ โดยเกิดจากการสร้างชุดความรูท้ ส่ี ร้างความเข้าใจถึงคุณค่าโดยอาศัยการอธิบาย
ความถึงหลักการทางสถาปตั ยกรรมและประกอบสถิตดิ ว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และและ
เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ส่อื สารสนเทศประเภทสื่อหลายแบบ
(Multimedia) สร้างความเข้าใจในเนื้อหาทีง่ ่ายต่อการเข้าใจ สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสถานทีจ่ ริง
มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้งาน และแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีห่ ลายขนาด
เพื่อใช้ประกอบข้อมูลการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ดังแผนภาพ
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การวิเคราะห์และออกแบบชุดความรู้ให้
เหมาะสมกับการนาเสนอสื่อหลายแบบ
ประกอบด้วย
 ข้อความ
 ภาพ
 ภาพเคลื่อนไหว
 ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง

จัดเก็บฐานข้อมูลสื่อสารสนเทศ
 ชุดความรู้ตามกรอบการสารวจสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น
 ชุดความรู้การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
 ชุดความรู้ที่อธิบายความถึงหลักการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่สร้างสภาวะน่าสบาย

อุโบสถพื้นถิ่น

การเผยแพร่งานวิจัยออนไลน์
World Wide Web

QR Code

Mobile + Tablet
นักท่องเที่ยว
ชุมชน

การนาไปใช้ประโยชน์

ความสมบูรณ์ของการแสดงผล
เข้าใจภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเผยแพร่งานวิจัย

ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ประชาชนทั่วไป
ชุมชน

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจยั
โครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัด
บุรรี มั ย์ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั 3 ประการ คือ 1) สร้างสรรค์ส่อื สารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย 2) จัดทาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย :
กรณีศกึ ษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ เพื่อใช้เผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสืบค้นผ่านรหัสคิว
อาร์ (QR Code) และ 3) ศึกษาความเหมาะสมการแสดงผลของข้อมูลชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย : กรณีศกึ ษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์
ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่ โดยมีวธิ ดี าเนินการวิจยั ดังนี้

3.1 ขัน้ ตอนในกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็นงานวิจยั เชิงพรรณา โดยมีวธิ ดี าเนินการวิจยั เป็น 15 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจกับเจ้าอาวาส ผูน้ าชุมชน ผูด้ แู ลอาคาร อบต. ชุมชน
ขัน้ ที่ 2 รวบรวมข้อมูลชุดความรูต้ ามกรอบสารวจสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
ขัน้ ที่ 3 รวบรวมข้อมูลชุดความรูก้ ารแสดงแบบสถาปตั ยกรรม
ขัน้ ที่ 4 รวบรวมข้อมูลชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึงหลักการออกแบบสถาปตั ยกรรมทีส่ ร้าง
สภาวะน่าสบาย
ขัน้ ที่ 5 จัดสร้างสื่อสารสนเทศชุดความรูต้ ามกรอบสารวจสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
ขัน้ ที่ 6 จัดสร้างสื่อสารสนเทศชุดความรูก้ ารแสดงแบบสถาปตั ยกรรม
ขัน้ ที่ 7 จัดสร้างสื่อสารสนเทศชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึงหลักการออกแบบ
สถาปตั ยกรรมทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย
ขัน้ ที่ 8 จัดสร้างเว็บไซต์พร้อมภาพรหัส QR Code
ขัน้ ที่ 9 ออกแบบจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ทดสอบการทางานกับอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
ขัน้ ที่ 10 นาเสนอผลงานในพืน้ ทีใ่ นรูปนิทรรศการกลางแจ้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ ใน 3 พืน้ ที่
ขัน้ ที่ 11 เขียนร่างรายงานวิจยั แล้วตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และพิสจู น์อกั ษร
ขัน้ ที่ 12 จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ขัน้ ที่ 13 เขียนบทความงานวิจยั
ขัน้ ที่ 14 จัดทาโปสเตอร์เผยแพร่งานวิจยั
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ขัน้ ที่ 15 ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ 5 เล่มแก่แหล่งทุน มอบแก่หอ้ งสมุดของชุมชนและ
นักวิจยั 10 เล่ม

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้สามารถแบ่งตามแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
3.2.1 ขัน้ ที่ 2-3 เป็ น การรวบรวมข้อ มูล บริบทชุมชน ประวัติของชุมชนจากผู้นาชุมชน
ั ญาท้ อ งถิ่น ในการ
ผู้ดูแ ลอาคาร อบต.และคนในชุ ม ชนโดยใช้ข้อ มูล จากงานวิจ ยั เรื่อ งภู ม ิป ญ
ออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย: กรณีศึกษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ประกอบการ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในพื้นที่ด้านภาพและเสียงสาหรับการจัดทาสื่อ โดยใช้ชุดคาถามที่สร้างแรง
กระตุน้ ถึงการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
3.2.2 ขัน้ ที่ 4 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึง
หลักการออกแบบสถาปตั ยกรรมทีส่ ร้างสภาวะน่าสบายจากภาพและข้อความเพื่อจัดสร้างเป็ น
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.2.3 ขัน้ ที่ 5-7 วิเคราะห์การสร้างและเลือกใช้ส่อื หลายแบบจากข้อจากัดด้านการ
แสดงผลผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพา หลักการการออกแบบการใช้ขอ้ มูลมัลติมเี ดียในเว็บเพจ ทฤษฏี
กระบวนการรับรูแ้ ละประมวลผล เพือ่ จัดสร้างสื่อสารสนเทศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.2.4 ขัน้ ที่ 8 สร้างเว็บไซต์ชุดความรูด้ ว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจัดสร้างภาพรหัส
คิวอาร์ (QR Code) จากโปรแกรมบนอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
3.2.5 ขัน้ ที่ 9 จัดสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ชุดความรูด้ ว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ดาเนินการทดสอบการแสดงผลผ่านหน้าจออุปกรณ์ส่อื สารพกพา

3.3 กำรรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มกี ารรวบรวมข้อมูลแบ่งตามแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
3.3.1 ขัน้ ที่ 2-3 เป็ นการรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน ประวัติของชุมชนโดยการสัมภาษณ์
เจาะลึก ผูน้ าชุมชน อบต.และคนในชุมชน เพื่อจัดทาสื่อภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง
3.3.2 ขัน้ ที่ 4 เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึงหลักการออกแบบ
สถาปตั ยกรรมทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย นามาเก็บในรูปแบบสื่อสารสนเทศแต่ละชนิดข้อมูลที่
สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์
3.3.3 ขัน้ ที่ 9 เป็นการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลทีแ่ สดงผลผ่านสื่อสารสนเทศ
รูปแบบเว็บไซต์
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ภำพที่ 3.1 นักวิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั ร่วมเก็บข้อมูลและผลิตสื่อสารสนเทศตามชุดความรู้
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3.4 กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งตามแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
3.4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลชุดความรูจ้ ากการศึกษาวิจยั เรื่องภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย: กรณีศกึ ษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ถึงแนวความคิดในการ
ออกแบบสื่อสารสนเทศและความเหมาะสมในการใช้ส่อื ผสมเพื่อให้ชุดความรู้สามารถเข้าใจได้
อย่างรวดเร็ว เกิดความน่ าสนใจ และการแสดงผลที่ส มบูรณ์ ภายใต้ข้อ จากัดของการแสดงผล
หน้ าจอหลายขนาดของอุ ปกรณ์ ส่อื สารพกพา โดยยึด ข้อจากัดด้านการแสดงผลผ่ านอุ ปกรณ์
สื่อสารพกพา หลักการการออกแบบการใช้ขอ้ มูลมัลติมเี ดียในเว็บเพจ และทฤษฏีกระบวนการรับรู้
และประมวลผล
3.4.2 วิเคราะห์ชนิดของข้อมูลในการเก็บข้อมูล ประเภทสื่อ สารสนเทศที่สามารถแสดง
ผลได้อ ย่างสมบูรณ์ ก ับการแสดงผลหน้ าจอหลายขนาดของอุปกรณ์ ส่อื สารพกพา โดยใช้การ
ทดลองการแสดงผลกับอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
3.4.3 วิเคราะห์การออกแบบเว็บไซต์ ตัง้ แต่การเลือกโปรแกรมในการพัฒนา ทีส่ ามารถ
แสดงผลได้อย่างสมบูรณ์กบั การแสดงผลหน้าจอหลายขนาดของอุปกรณ์ส่อื สารพกพา โครงสร้าง
ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ทเ่ี ก็บข้อมูลด้านการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ โดยยึดหลักโครงสร้าง
ระบบข้อมูลในเว็บไซต์ องค์ประกอบเว็บไซต์ทด่ี ี และฐานข้อมูลของชุดความรู้จากการศึกษาวิจยั
เรือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะสบาย: กรณีศกึ ษาอุโบสถใน
จังหวัดบุรรี มั ย์

ชุดความรูเ้ ดิม

ทฤษฏี และ ข้อกาหนด

1.สื่อข้อความ
2.สื่อภาพ
3.สื่อ Animation
4.สื่อ VDO

ภำพที่ 3.2 แนวทางในการวิเคราะห์พฒ
ั นาสื่อสารสนเทศชุดความรู้

ชุดความรูใ้ หม่
1.สื่อข้อความ
2.สื่อภาพ
3.สื่อ Animation
4.สื่อ VDO

บทที่ 4

ผลการวิจยั
โครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รื่องภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัด
บุรรี มั ย์ มีขนั ้ ตอนการดาเนินการในการจัดสร้างและทดสอบสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
วิเคราะห์และออกแบบชุดความรูใ้ ห้
เหมาะสมกับการนาเสนอสื่อหลายแบบ
ประกอบด้วย
 ข้อความ
 ภาพ
 ภาพเคลื่อนไหว
 ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง

จัดเก็บฐานข้อมูลสื่อสารสนเทศ
 ชุดความรูต้ ามกรอบการสารวจ
สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
 ชุดความรูก้ ารแสดงแบบทางสถาปตั ยกรรม
 ชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึงหลักการ
ออกแบบสถาปตั ยกรรมทีส่ ร้างสภาวะน่ า
สบาย

จัดสร้างเว็บไซต์
เผยแพร่ชุดความรูส้ ถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่

เข้าใจภูมปิ ญั ญาของสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
การเผยแพร่งานวิจยั
Mobile + Tablet
นักท่องเทีย่ ว
ชุมชน

ผลิตสื่อภาพรหัส QR Code
ทดสอบการใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
ความสมบูรณ์ของการแสดงผล

ภาพที่ 4.1 ขัน้ ตอนการดาเนินการในการจัดสร้างและทดสอบสื่อสารสนเทศ
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จากแผนภาพที่ 4.1 จะแสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนการดาเนินงานในการจัดสร้างสื่อสาร
สนเทศชุดความรู้เรื่อ งภู มปิ ญั ญาท้องถิ่นในการออกแบบอุ โบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะน่ าสบาย
กรณีศึกษา อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ จาเป็ นต้องมีการศึกษาการจัดสร้างสื่อสารสนเทศในด้าน
การวิเคราะห์ค วามเหมาะสมของการสร้างสื่อ รูปแบบที่เหมาะสมในการการจัดเก็บข้อ มูล ชุด
ความรู้ รูปแบบที่เหมาะสมในการแสดงผลของสื่อสารสนเทศ รูปแบบที่เหมาะสมในการสร้าง
เว็บไซต์ท่สี ามารถแสดงผลข้อมูลผ่ านอุปกรณ์ ส่อื สารพกพา มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ และ
ออกแบบชุดความรู้ ดังนี้
4.1 หลักเกณฑ์ที่ใช้ ประกอบการวิ เคราะห์การออกแบบสื่อสารสนเทศสาหรับ
อุปกรณ์สื่อสารพกพา
Mobile Website คือ การออกแบบเว็บไซต์ท่ถี ูกเรียกแสดงผลผ่านอุปกรณ์ส่อื สาร
พกพา โดยเว็บไซต์ท่ถี ูกออกแบบมาสาหรับแสดงผลบนอุปกรณ์น้ีโดยเฉพาะ แม้ว่าอุปกรณ์จะมี
ยีห่ อ้ รุน่ หน้าจอแสดงผล เว็บบราวเซอร์ หรือระบบปฏิบตั กิ ารทีแ่ ตกต่างกัน ก็จะสามารถแสดงผล
เว็บไซต์ได้เหมือนกัน ซึ่งการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เ พื่อให้แสดงผลบนอุปกรณ์พกพานัน้
จะแตกต่างจากการพัฒนาเว็บไซต์โดยทัวไป
่
เนื่องจากอุปกรณ์พกพามีขอ้ จากัดหลายข้อที่ต้อง
คานึงถึง ดังนี้
4.1.1 อุป กรณ์ สื่ อ สารพกพาแต่ ล ะยี่ ห้ อ และแต่ ล ะรุ่น มีข นาดหน้ าจอการ
แสดงผลที่ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ การพัฒนาเว็บไซต์จงึ ควรทราบขนาดความละเอียดของหน้าจอ
การแสดงผลของอุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อจะได้กาหนดขนาดเว็บไซต์ และขนาดรูปภาพทีจ่ ะแสดงบน
เว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 อุปกรณ์ สื่ อ สารพกพามี ห น้ าจอการแสดงผลที่ มีข นาดค่ อนข้ างเล็ก
ดังนัน้ เว็บไซต์ท่จี ะพัฒ นาจึงควรมีเนื้อหาที่กระชับ ไม่มากเกินไป เลือกเฉพาะส่ วนที่สาคัญ
เท่านัน้
4.1.3 อุป กรณ์ พ กพาจะรองรับ การท างานในรูป แบบระบบสัม ผัส หน้ าจอ
ดังนัน้ ลิงค์ต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ควรกาหนดให้มขี นาดใหญ่พอสมควร ผูใ้ ช้งานจะได้สามารถใช้
นิ้วสัมผัสทีล่ งิ ค์ได้โดยง่าย
4.1.4 อุ ป กรณ์ สื่ อ สารพกพามี ข้ อ จ ากัด เรื่ อ งความเร็ว ในการเชื่ อ มต่ อ
อิ นเตอร์เน็ ต กล่าวคือ อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายของผู้ให้บริการ
เครือข่าย เช่น 3G , Edge , GPRS เป็ นต้น ซึ่งจะช้ากว่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านสายโทรศัพท์ เช่น ADSL ดังนัน้ เว็บไซต์ทพ่ี ฒ
ั นาจึงไม่ควรมีกราฟิกมาก ต้องเน้นให้สามารถ
แสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เร็วและใช้งานง่าย
จากข้อจากัดดังกล่าว ในการออกแบบและพัฒ นาเว็บไซต์เพื่อให้แสดงผลบนอุปกรณ์
สื่อสารพกพาได้ผลที่ดจี งึ ไม่ควรใส่ข้อมูลทัง้ หมดลงไปในเว็บไซต์ได้ การพัฒนาเว็บไซต์จงึ ควร
เริม่ ต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
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1.วิเคราะห์ ฟ งั ก์ ช นั ่ การท างานหลัก ๆ ของเว็บ ไซต์ ท่ีจ ะตอบสนองความต้ อ งการของ
ผูใ้ ช้งานว่ามีอะไรบ้าง เพื่อหยิบเอาเฉพาะฟงั ก์ชนที
ั ่ ส่ าคัญไปพัฒนาเว็บไซต์
2.วิเคราะห์ขอ้ จากัดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบตั กิ าร ios ไม่สนับสนุ น
การทางานของ FLASH หากเว็บไซต์มกี ารแสดงผลไฟล์ FLASH จาเป็ นที่ต้องปรับการแสดงผล
ไปในรูปแบบอื่นเพื่อให้แสดงผลบนอุปกรณ์ส่อื สารพกพาได้ เป็นต้น
3.วิเคราะห์การออกแบบเว็บไซต์ว่าจะให้มรี ปู แบบการแสดงผลอย่างไร เนื่องจากเว็บไซต์
ทีจ่ ะแสดงผลบนอุปกรณ์ส่อื สารพกพาควรเป็นไปในทิศทางเดียวกับเว็บไซต์ทม่ี อี ยูเ่ ดิม (คู่มอื สร้าง
เว็บไซต์ดว้ ย HTML5 CSS3 & JavaScript ฉบับสมบูรณ์ , โปรวิชน,2556,หน้
ั่
า 250-251)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถนามาวิเคราะห์การจัดสร้างสื่อสารสนเทศชุดความรู้ตาม
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
4.2 การวิ เคราะห์แนวความคิ ดเพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศ
เป็ นขัน้ ตอนการวิเคราะห์และออกแบบชุดความรู้จากข้อมูลโครงการวิจยั ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพื้นถิน่ ที่สร้างสภาวะสบาย : กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์
ให้เหมาะสมกับการนาเสนอสื่อ หลายแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อความ (Text) ภาพประกอบ
(Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) ตามหลักเกณฑ์
ข้อ มูล ข้อ จากัด ในการแสดงผลผ่ านอุ ป กรณ์ ส่ือ สารแบบพกพา สามารถแยกประเภทผลการ
วิเคราะห์การออกแบบสื่อสารสนเทศให้เหมาะสมกับข้อมูลด้านต่างๆ ได้ผลดังต่อไปนี้
4.2.1 ข้อมูลประวัติวดั เป็ นชุดความรูท้ ม่ี เี นื้อหาทีส่ าคัญและมีเนื้อหาทีม่ จี านวน
มาก ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ส่อื ข้อความอธิบาย อาจมีภาพประกอบเป็ นรูปวัดเพื่อช่วยให้
ผู้อ่านเห็นภาพของสถานที่จริง โดยรูปแบบการอธิบายความประวัติของวัดจะเป็ นการเล่าเรื่อง
จากอดีตจนถึงปจั จุบนั ซึง่ ถ้าวัดไหนมีภาพในอดีตก็จะเป็นการอธิบายข้อความให้เข้าใจได้ง่ายขึน้
แต่ ในกรณี ท่วี ดั ใดไม่มภี าพที่ส อดคล้อ งกับประวัติในอดีต อาจต้อ งสร้างภาพประกอบเพื่อ ให้
การศึกษาประวัตมิ คี วามน่าสนใจเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ในส่วนรูปแบบของการอธิบายความประวัตขิ องวัด
ในงานวิจยั นี้จงึ เลือกใช้ส่อื ข้อความประกอบภาพทีว่ าดขึน้ ใหม่โดยมีเนื้อหาของภาพทีส่ อดคล้องกับ
เนื้อหาของข้อ ความ เช่น สมุดนิทาน เพื่อให้เกิดการสื่อ เรื่องราวได้อ ย่างรวดเร็ว มีการสรุป
ประวัติไม่ให้ยาวเกิน ไปเพื่อ ให้เนื้อ หากระชับ ผู้อ่ านสามารถเข้าใจได้อ ย่างรวดเร็ว ในหน้ าจอ
แสดงผลทีแ่ ตกต่างกัน
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ชุดความรู้เดิ ม

ข้อกาหนด
ประกอบการวิ เคราะห์

แนวความคิ ดในการออกแบบสื่อ

สื่อที่ใช้

-ประวัติวดั
เป็นข้อมูล
ข้อความ

-Mobile Website
-การออกแบบ
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ

การเล่าเรือ่ งผ่านภาพประกอบที่
สอดคล้องกับเนื้อหา

-ข้อความ
-ภาพประกอบ

4.2.2 ข้อมูลของเจ้าอาวาส เป็ นข้อมูลทีแ่ สดงถึงบุคลากรที่ดูแลวัดแห่งนัน้ จะมี
เนื้อหาน้ อยหรือมากขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาการก่อตัง้ ของวัดดังกล่าวที่ต้องมีก ารเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะเวลา ซึง่ การแสดงผลของเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้สองวิธ ี ดังนี้ วิธแี รกเป็ นการใส่ขอ้ มูล
ของเจ้าอาวาสตัง้ แต่ อดีตจนถึงปจั จุบนั ซึง่ จะมีขอ้ มูลทีม่ จี านวนมากและใช้การแสดงผลทีน่ านขึน้
ส่วนวิธที ่สี องจะเป็ นการแสดงผลเฉพาะเจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั และข้อความเชื่อมโยง (Link) เจ้า
อาวาสในอดีต ซึ่งวิธที ่สี องจะเป็ นการแสดงผลที่เลือกใช้ขอ้ มูลเฉพาะปจั จุบนั มีปริมาณข้อมูลที่
น้อยส่งผลให้การแสดงผลกับอุปกรณ์ส่อื สารพกพามีความรวดเร็วขึน้ ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ เลือก
นาเสนอในรูปแบบทีส่ องเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงผลของอุปกรณ์ส่อื สารพกพารวมถึงมีการใส่
ข้อมูลการติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อได้โดยตรง
ชุดความรู้เดิ ม
-เจ้าอาวาส
เป็นข้อมูล
ข้อความและ
ภาพ

ข้อกาหนด
ประกอบการวิ เคราะห์

แนวความคิ ด ในการออกแบบ สื่อที่ใช้
สื่อ
-Mobile Website
นาเสนอเจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั เป็ น -ข้อความ
-การออกแบบ
หลัก เน้นรูปและข้อมูลโดยย่อ
-ภาพเจ้าอาวาส
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ และสามารถศึกษาประวัตโิ ดย
-แนวคิดการออกแบบ ละเอียดได้จากการเชื่อมโยงข้อมูล
เว็บไซต์

4.2.3 เส้นทางการเดิ นทางมายังวัด เป็ นข้อมูลทีแ่ สดงถึงการเดินทางมายังวัดซึง่
ผูท้ ด่ี ูขอ้ มูลมีความประสงค์จะทราบตาแหน่ งทีต่ งั ้ ของวัดว่าอยู่ส่วนไหนของจังหวัด สามารถเข้าใจ
ได้ ง่า ย ซึ่ง ในป จั จุ บ ัน มีก ารใช้ ก ารแสดงแผนที่ 3 รูป แบบ ได้แ ก่ 1) การบอกต าแหน่ งผ่ า น
ข้อความ 2) การบอกตาแหน่ งทีต่ งั ้ ผ่านภาพในรูปแบบแผนที่ ทีม่ ขี อ้ ดีในการรับทรายข้อมูลโดยไม่
ต้อ งต่ อ สัญ ญาณระบุ พ ิก ัด GPS ของอุ ป กรณ์ ส่ือ สาร ใช้เพีย งข้อ มูล สัญ ญาณอิน เตอร์เน็ ต ใน
ปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป แต่กม็ ขี อ้ ด้อยในเรื่องข้อจากัดของขอบเขตการแสดงผลทีจ่ ากัดแค่ใน
พื้น ที่ข องภาพแผนที่เท่ า นั ้น 3) การแสดงแผนที่โดยใช้ web application google map บอก
ตาแหน่ งจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ซึง่ มีขอ้ ดีทม่ี คี วามเป็ นสากลและเลือกชมได้หลายระดับ
เช่นการดูระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถดูรายละเอียดได้จนถึงระดับหมู่บา้ น แสดง
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ที่ตงั ้ ของสถานที่เป็ นสัญลักษณ์ การปกั หมุด แต่การใช้วธิ ดี งั กล่าวยังมีขอ้ ด้อยในเรื่องของการใช้
ปริมาณข้อมูลอินเตอร์เน็ตทีม่ ปี ริมาณมาก อีกทัง้ ผูท้ อ่ี ่านข้อมูลยังต้องมีความรูก้ ารใช้งานในระดับ
หนึ่ง ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของการแสดงผลข้อมูลตาแหน่ งทีต่ งั ้ ของวัด จึงได้เลือกใช้
การแสดงสื่อ ข้อความบอกที่ตงั ้ เป็ นลาดับแรกและภาพแผนที่เป็ นลาดับสองในหน้ าแรกของการ
แสดงผล และถ้าต้องการรายละเอียดในเชิงลึก สามารถดูแผนที่จาก web application google
map ได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลทีก่ าหนดไว้
ชุดความรู้เดิ ม
-การเดิ นทาง
เป็นข้อมูล
ข้อความ

ข้อกาหนด
ประกอบการวิ เคราะห์

แนวความคิ ด ในการออกแบบ สื่อที่ใช้
สื่อ
-Mobile Website
นาเสนอแผนทีจ่ ากภาพประกอบที่ -ข้อความทีอ่ ยู่
-การออกแบบ
เหลือเฉพาะสถานทีส่ าคัญที่
-ภาพทีต่ งั ้ วัด
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ เกีย่ วข้อง และสามารถค้นข้อมูล
-แนวคิดการออกแบบ แผนทีแ่ บบละเอียดได้จาก google
เว็บไซต์
map โดยการเชื่อมโยงข้อมูล

4.2.4 ภาพวัด สถานที่ อุโบสถ บุคคล ชุมชน กิ จกรรม เป็ นสื่อชนิดหนึ่งทีใ่ ช้เพื่อ
สื่อถึงอาคาร สถานที่ บรรยากาศ ภายในศาสนสถาน บรรยากาศในกิจกรรมงานเทศกาล หรือ
งานประเพณีวฒ
ั นธรรมของชุมชนที่ใช้วดั เป็ นสถานที่จดั งาน การใช้ส่อื ภาพในสื่อสารสนเทศถือ
เป็นสื่อทีส่ าคัญทีสุดในการพัฒนาเว็บไซต์เนื่องจากเป็นสื่อทีส่ ามารถสร้างความน่ าสนใจให้กบั ผูช้ ม
ข้อมูลให้เกิดความประทับใจและตัดสินใจที่จะมาเยีย่ มชมสถานที่จริงได้ ดังนัน้ การออกแบบสื่อ
ภาพจึงควรให้ความสาคัญกับมุมมองของภาพ เวลาของแสงสว่างและการตกแต่งภาพให้ออกมามี
ความสวยงามน่ าสนใจ เช่นการเลือกถ่ายภาพเฉพาะส่วน การเลือกถ่ายภาพอาคารในเวลาที่ม ี
แสงที่ทาให้อาคารเกิดมิติสวยงาม หรือการตกแต่งสีของภาพให้อาคารเกิดความสวยงาม การ
ถ่ายภาพบรรยากาศรอบข้างที่ส่งเสริมให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ดังภาพที่ 4.2 ที่ได้มกี ารเลือ ก
มุมมองและตกแต่งภาพให้เกิดความสวยงาม อีกทัง้ ภาพที่ปรากฏบนสื่อควรที่จะมีขอ้ ความเพื่อ
แสดงความเป็ นลิ ข สิ ท ธิ ข์ องสื่ อ ภาพ นอกจากนี้ ก ารเก็ บ ภาพควรเก็ บ ตามมุ ม มองทาง
สถาปตั ยกรรมเพื่อเป็ นหลักฐานในการบูรณะต่อไป เช่นการเก็บภาพมุมกว้าง การเก็บภาพรูป
ด้าน หน้าต่าง ประตู หลังคา เสา คาน พื้น และรายละเอียดในระยะใกล้ เช่น ภาพเขียนสี ช่อฟ้า
เป็นต้น
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ภาพที่ 4.2 ภาพถ่ายทีผ่ ่านการตกแต่งเพื่อนาไปแสดงในสื่อสารสนเทศ
ชุดความรู้เดิ ม ข้อกาหนด
แนวความคิ ด ในการออกแบบ
ประกอบการวิ เคราะห์ สื่อ
-Mobile Website
-ใช้ภาพทีม่ คี วามสวยงามเพื่อ
-ภาพวัด
-การออกแบบ
ดึงดูดให้ผชู้ มเกิดความประทับใจ
อุโบสถ
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ และอยากมาเยีย่ มชม สื่อภาพต้อง
ภาพถ่าย
-แนวคิดการออกแบบ มีขอ้ ความปรากฏบนภาพเพื่อเป็น
เว็บไซต์
ลิขสิทธิ ์ในการเผยแพร่
-คุณค่าทาง
-เก็บภาพตามมิตทิ าง
สถาปตั ยกรรม
สถาปตั ยกรรม เช่น รูปด้าน ประตู
หน้าต่าง เสา คาน พืน้ ภาพเขียนสี
ช่อฟ้า
-การเก็บภาพมุมกว้าง

สื่อที่ใช้
-ข้อความ
-ภาพวัดและ
อุโบสถ

4.2.5 ประวัติ อุโบสถ ในแต่ ละวัดจะมีอุ โบสถที่มปี ระวัติค วามเป็ นมาอย่างน้ อ ย
จานวนหนึ่งอาคาร การเก็บข้อมูลประวัตขิ องอุโบสถเป็นการแสดงข้อมูลทีแ่ ยกออกมาจากประวัติ
ของวัดเพื่อ ไม่ให้ข้อ มูลประวัติมขี นาดข้อ มูล ที่มากเกินไป ดังนัน้ การนาเสนอสื่อ จึงมีลกั ษณะ
เหมือนกับประวัตขิ องวัด ทีม่ กี ารนาเสนอภาพประกอบข้อความ
ชุดความรู้เดิ ม ข้อกาหนด
แนวความคิ ดในการออกแบบสื่อ สื่อที่ใช้
ประกอบการวิ เคราะห์

-ประวัติอโุ บสถ -Mobile Website
-การออกแบบ
เป็นข้อมูล
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ
ข้อความ

การเล่าเรือ่ งผ่านภาพประกอบที่
สอดคล้องกับเนื้อหา

-ข้อความ
-ภาพประกอบ
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4.2.6 ประวัติการซ่ อมแซมบูรณะ เป็ นการนาเสนอประวัติของอุโบสถในมิติ
ทางการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรม และยังเสนอให้เห็นถึงความสาคัญของอุโบสถทีม่ ตี ่อชุมชน ดังนัน้
ในการนาเสนอเรื่องราวของสื่อจึงสมควรนาเสนอภาพประกอบข้อความ โดยภาพที่นาเสนอจะ
เป็ นภาพก่อนการบูรณะ ระหว่างบูรณะ ภาพหลังการบูรณะ และถ้ามีภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจะทาให้ขอ้ มูลมีความน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ และชุมชนจะเกิดความภาคภูมใิ จในการทีผ่ อู้ ่นื รับรู้
ถึงการทางานของชุมชน นอกจากนี้ถ้ามีขอ้ มูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) หรือเอกสาร
เกี่ยวกับการบูรณะอาคารก็สมควรทีจ่ ะนามาแสดงในสื่อสารสนเทศเพื่อให้เป็ นทีร่ วบรวมข้อมูลใน
การบูรณะให้ผอู้ ่นื ได้ศกึ ษาในการนาไปประกอบการบูรณะอาคารอุโบสถสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ หลัง
อื่นต่ อไป ดังตัวอย่างภาพการบูรณะวัดหนองบัวเจ้าป่าที่มกี ารเก็บข้อมูลก่ อนบูรณะ ระหว่าง
บูรณะ และหลังบูรณะรวมถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการบูรณะอาคาร ที่ถือว่าเป็ นข้อ มูลที่ เกือ บ
สมบูรณ์เพราะขาดข้อมูลเพียงข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO)

ภาพประชุมก่อนการบูรณะ

ภาพระหว่างบูรณะ
ภาพที่ 4.3 ภาพข้อมูลกระบวนการบูรณะอุโบสถ

ภาพก่อนการบูรณะ

ภาพหลังบูรณะ
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ชุดความรู้เดิ ม

ข้อกาหนดประกอบการ
วิ เคราะห์

แนวความคิ ดในการออกแบบสื่อ สื่อที่ใช้

-ประวัติการ
ซ่อมแซมบูรณะ
เป็นข้อมูล
ข้อความและภาพ

-Mobile Website
-การออกแบบ
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ
-แนวคิดการออกแบบ
เว็บไซต์
-คุณค่าทาง
สถาปตั ยกรรม

การนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับการ
บูรณะอุโบสถทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
ก่อนบูรณะ ระหว่างบูรณะ และหลัง
บูรณะ จนถึงเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อให้ผชู้ มได้ศกึ ษาและเป็ น
ตัวอย่างในการอนุรกั ษ์อุโบสถหลัง
อื่นต่อไป

-ข้อความ
-ภาพ
-วีดที ศั น์
-เอกสารที่
เกีย่ วข้อง

4.2.7 การใช้สอยอาคาร เป็ นการนาเสนอลักษณะการใช้งานของอุโบสถ เพื่อให้
ผู้ชมอุโบสถทราบถึงการใช้งานของอุโบสถ ตัวอย่างเช่น พื้นทีใ่ ช้สอยภายในอาคารขนาดกว้าง
ประมาณ 3.70 เมตร ยาวประมาณ 7.20 เมตร (26.64 ตารางเมตร) อุโบสถหลังนี้ยงั คงใช้ประกอบ
สังฆกรรมตามปกติ แต่จากัดจานวนผูเ้ ข้าไปในโบสถ์ มิให้มจี านวนมากเกินไปเนือ่ งจากสภาพของ
อาคารทีม่ กี ารชารุด นอกจากนี้อาจจะมีภาพประกอบทีก่ าลังใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ของอุโบสถ
เพื่อความสมบูรณ์ของการนาเสนอข้อมูล เช่น ภาพการใช้อุโบสถเป็นสถานทีใ่ นการอุปสมบท
ชุดความรู้เดิ ม ข้อกาหนดประกอบการ แนวความคิ ดในการออกแบบสื่อ สื่อที่ใช้
วิ เคราะห์

-การใช้สอย
เป็นข้อมูล
ข้อความ

-Mobile Website
-การออกแบบ
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ
-แนวคิดการออกแบบ
เว็บไซต์
-คุณค่าทาง
สถาปตั ยกรรม

การนาเสนอการใช้งานอุโบสถ
-ข้อความ
เพื่อให้เห็นถึงกิจกรรมของอุโบสถใน -ภาพ
อดีตจนถึงปจั จุบนั

4.2.8.ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็ นการนาเสนอลักษณะทางสถาปตั ยกรรมใน
มิตติ ่างๆ โดยการบรรยายในลักษณะเรียงความ ซึ่งผู้ท่ีไม่ได้มคี วามรูท้ างด้านสถาปตั ยกรรมจะ
เกิดไม่สามารถทาความเข้าใจจากข้อความดังกล่าวได้ในทันที ดังนัน้ จึงต้องมีการนาเสนอสื่อด้าน
อื่นๆ ประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจนขึน้ เช่น การนาภาพอาคารที่มกี ารใช้ลูกศรชี้บอก
ตาแหน่ งขององค์ประกอบทางสถาปตั ยกรรม เพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพที่ชดั เจน และมีการนาภาพ
animation ของการก่ อ สร้า งอาคารมาช่ ว ยอธิบ ายความเพื่อ ให้ เกิด ความน่ า สนใจและเข้า ใจ
กระบวนการก่อสร้างอาคารอุโบสถมากยิง่ ขึน้
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ภาพที่ 4.4 ภาพลักษณะทางสถาปตั ยกรรมตัง้ แต่องค์ประกอบจนถึงขัน้ ตอนการก่อสร้าง
ชุดความรู้เดิ ม ข้อกาหนดประกอบการ แนวความคิ ดในการออกแบบสื่อ สื่อที่ใช้
วิ เคราะห์

-ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม
เป็นข้อมูล
ข้อความ

-Mobile Website
-การออกแบบ
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ
-แนวคิดการออกแบบ
เว็บไซต์
-คุณค่าทาง
สถาปตั ยกรรม

อธิบายองค์ประกอบทาง
สถาปตั ยกรรมผ่านภาพและ
ข้อความและอธิบายขัน้ ตอนการ
ก่อสร้างอุโบสถผ่านภาพเคลีอ่ นไหว
(animation) ในรูปแบบไฟล์ VDO

-ข้อความ
-ภาพ
-animation
-VDO

4.2.9.ชุดการแสดงแบบทางสถาปั ตยกรรม เป็ นการนาเสนอแบบก่อสร้างทาง
สถาปตั ยกรรมของอุ โบสถเพื่อให้ผู้ชมทัวไปได้
่
เห็นมิตทิ างแบบสถาปตั ยกรรม เช่น ความสูง ผัง
พืน้ รูปด้าน รูปตัด เป็นต้น นอกจากนี้ยงั เป็นการรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นทางด้านแบบก่อสร้างทาง
สถาปตั ยกรรมเพื่อใช้ในการอนุ รกั ษ์ซ่อมแซมอาคารต่อไปในอนาคต
ชุดความรู้เดิ ม ข้อกาหนดประกอบการ แนวความคิ ดในการออกแบบสื่อ สื่อที่ใช้
วิ เคราะห์

-ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม
เป็นข้อมูลภาพ

-Mobile Website
-การออกแบบ
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ
-การอนุ รกั ษ์
สถาปตั ยกรรม

รวบรวมและนาเสนอแบบก่อสร้าง -ข้อความ
อาคารทางด้านสถาปตั ยกรรมที่
-ภาพ
แสดงผลผ่านแสดงอุปกรณ์ส่อื สาร -เอกสาร
พกพาและสามารถดาวน์โหลด
เอกสารแบบละเอียดเพื่อใช้ประกอบ
แบบก่อสร้างอาคารสาหรับการใช้
งานด้านอื่นๆ
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4.2.10.ภูมิ ปั ญ ญาสิ ม สบาย เป็ น การน าเสนอชุ ด ความรู้ท่ีได้อ ธิบ ายความภู ม ิ
ั ญาของบรรพบุ รุษ ในการออกแบบอุ โบสถพื้น ถิ่น ที่ส ร้างสภาวะสบายด้านอุ ณ หภูม ิ จาก
ปญ
โครงการวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : กรณีศึกษา
อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ที่ได้อธิบายความเชิงพรรณนาและมีภาพประกอบ ซึง่ เป็ นการอธิบาย
ความที่ส ามารถให้ผู้ชมข้อ มูล เข้าใจได้ดีในรูป เล่ มงานวิจยั แต่ ในสื่อ สารสนเทศ ที่จดั เก็บ และ
เผยแพร่ในรูป แบบเว็บ ไซต์ สามารถน าเสนอสื่อ ให้อ อกมาในหลายรูป แบบ โดยเฉพาะการ
นาเสนอเรื่องของภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) ซึง่ ในเนื้อหา
ภูมปิ ญั ญาการออกแบบอุโบสถพื้นถิน่ ที่สร้างสภาวะสบายด้านอุณหภูม ิ เป็ นการเล่าเรื่องของภูม ิ
ปญั ญาทีข่ อ้ มูลบางอย่างต้องใช้ภาพเคลื่อนไหวเพื่อทาความเข้าใจประกอบข้อความ ที่ส่งผลให้
สามารถทาความเข้าใจกับหลักการของภูมปิ ญั ญาได้เร็วขึน้ ทัง้ นี้เพื่อให้นั กท่องเที่ยวที่เข้าเยีย่ ม
ชมอุโบสถได้ใช้เวลาในการทาความเข้าใจในเวลาที่รวดเร็ว และเกิดการจดจาที่ดี รวมถึงทาให้
การศึกษาภูมปิ ญั ญาเป็ นเรื่อ งที่น่าสนใจส าหรับคนทุ ก วัย เช่ น หลังคาสองชัน้ ทรงสูง ช่วยลด
ปริมาณการไหลผ่านของความร้อนได้ด ี ใช้ทว่ี ่างของอากาศใต้หลังคาเป็ นตัวป้องกันความร้อนของ
วัดหนองบัวเจ้าปา่ ในการอธิบายความผ่านภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประกอบข้อความได้ใช้
ลูกศรแทนความร้อนเข้าสู่หลังคา และหลังคาชัน้ บนจะเป็ นพื้นที่ท่รี บั ความร้อนโดยตรงซึ่งแทน
ด้วยพื้น ที่ส ีแ ดงใต้ห ลังคา จากนัน้ ความร้อ นสะสมจะค่ อ ยๆ ลดลงมาสู่ฝ้ าเพดานที่พ้นื ที่ใต้ฝ้ า
เพดานจะเป็ น สีฟ้า แทนถึงการลดปริมาณการไหลผ่านของความร้อนใต้หลังคา และเล่นวนซ้า
ไปเรือ่ ยๆ ดังภาพ

1
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2

ภาพที่ 4.5 แสดงการจาลองสถานการณ์ของภาพเคลื่อนไหวพร้อมข้อความ (animation)
ชุดความรู้เดิ ม

ข้อกาหนดประกอบการ
วิ เคราะห์

แนวความคิ ดในการออกแบบสื่อ สื่อที่ใช้

-ภูมิปัญญาสิ ม
สบาย
เป็นข้อมูล
ข้อความและ
ภาพประกอบ

-Mobile Website
-การออกแบบ
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ
-แนวคิดการออกแบบ
เว็บไซต์
-กระบวนการรับรูแ้ ละ
ประมวลผล

อธิบายความภูมปิ ญั ญาการ
-ข้อความ
ออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้าง
-animation
สภาวะสบายด้วยภาพเคลื่อนไหว
(animation) พร้อมข้อความประกอบ

4.2.11 วิ เคราะห์การออกแบบสื่ อภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสี ยง (VDO) เป็ นการ
นาเสนอสรุปเรื่องราวของวัดและอุโบสถ รวมถึงความรูส้ กึ ของคนในชุมชนและนอกชุมชนทีม่ ตี ่อ
วัดและอุโบสถ เพื่อ เป็ นข้อมูลรวมสาหรับวัดและชุมชนใช้ในการนาเสนอสรุปต่อผู้มาเยีย่ มชมใน
งานกิจกรรมต่างๆ โดยมีเรื่องราวการนาเสนอต่อไปนี้ 1) ไตเติ้ล VDO แนะนาชื่อวัด สถานทีต่ งั ้
2) เล่าเรื่อประวัตวิ ดั และการจัดสร้างอุโบสถผ่านภาพประกอบรวมถึงวิดที ศั น์ก ารสัมภาษณ์บุคคล
ในชุมชนเพื่อเล่าเรื่อง 3) เล่าประวัติการซ่อมแซมบูรณะพร้อมภาพประกอบรวมถึงวิดที ศั น์การ
สัมภาษณ์ บุค คลในชุมชน หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เล่าเรื่อง 4) วีดีทศั น์ การสัมภาษณ์ บุค คล
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ในชุม ชนโดยมีค าถามความรู้ส ึก เกี่ยวกับ วัดและอุ โบสถ รวมถึงการเชิญ ชวนให้มาท่ อ งเที่ย ว
5) จบการนาเสนอด้วยภาพประกอบกิจกรรมของวัดและชุมชน
ชุดความรู้เดิ ม

ข้อกาหนดประกอบการ
วิ เคราะห์

แนวความคิ ดในการออกแบบสื่อ สื่อที่ใช้

-ภูมิปัญญาสิ ม
สบาย
เป็นข้อมูล
ข้อความและ
ภาพประกอบ

-Mobile Website
-การออกแบบ
มัลติมเี ดียในเว็บเพจ
-แนวคิดการออกแบบ
เว็บไซต์
-กระบวนการสร้าง
ภาพยนตร์โฆษณา

สื่อ VDO นาเสนอเรือ่ งราวสรุปของ
วัดและอุโบสถพร้อมความคิดเห็น
ของคนในชุมชน

-VDO

ส าหรับ สื่อ ภาพเคลื่อ นไหวพร้อ มเสียง (VDO) ในงานวิจยั นี้ ม ีข นั ้ ตอนการผลิต สื่อ ตาม
กระบวนการสร้างสื่อของ วณิช สุขศิร ิ (2547) ดังต่อไปนี้
1.ขัน้ ก่อนการผลิ ต Pre-production
นาผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เจ้าอาวาส ผูใ้ หญ่บา้ นชาวบ้านทัง้ สาม
ชุมชน และการศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจยั มาออกแบบการประชุมเพื่อวางแผนตารางการ
ทางาน การเก็บข้อมูลและนาผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การถ่ายภาพนิ่ง การ
ลงพืน้ ทีใ่ นชุมชน เพื่อสร้างสื่อสารสนเทศชุดความรู้ ของอุโบสถพืน้ ถิน่ 3 กรณีศกึ ษา โดยมี
ขอบเขตของการสร้างชุดความรู้ ดังนี้ชุดความรูต้ ามมกรอบการสารวจสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
ประกอบด้วย ประวัตคิ วามเป็นมาของวัด ประกอบด้วย การตัง้ วัด การสร้าง เจ้าอาวาส
ความสาคัญของวัดต่อชุมชน ในอดีตจนถึงปจั จุบนั ข้อมูลของอาคาร ประกอบด้วย ประวัตกิ าร
สร้าง ประวัตกิ ารบูรณะ การใช้สอยในอดีต การใช้สอยในปจั จุบนั สภาพของอาคาร ความชารุด
เสียหาย โครงสร้างของอาคาร รูปทรงอาคาร
2.ขัน้ การผลิ ตสื่อ Production
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลมาเขียนเป็ นบทบรรยาย โดย
เนื้อหาในบทบรรยายนัน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใช้ภาษาพูดเป็ นหลัก โดยในบทวีดที ศั น์น้ีม ี
เนื้อหาประกอบด้วย การตัง้ วัด การสร้าง เจ้าอาวาสความสาคัญของวัดต่อชุมชน ในอดีตจนถึง
ปจั จุบนั ข้อมูลของอาคาร ประกอบด้วย ประวัตกิ ารสร้าง ประวัตกิ ารบูรณะ การใช้สอยในอดีต
การใช้สอยในปจั จุบนั สภาพของอาคาร ความชารุดเสียหาย โครงสร้างของอาคาร รูปทรงอาคาร
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ขัน้ ตอนการถ่ายทาวีดทิ ศั น์ การเตรียมบันทึกภาพ นัดหมายเวลา ทาความเข้าใจกับเจ้า
อาวาสผูน้ าชุมชนและชาวบ้าน ทีมงานในขัน้ ตอนและกระบวนการต่ างๆ ตามบทวีดทิ ศั น์ทไ่ี ด้
เตรียมไว้ การถ่ายทาวีดทิ ศั น์จดั หาภาพประกอบ จัดทาตัวอักษรข้อความต่างๆ ทีจ่ ะปรากฏขึน้
ในวีดทิ ศั น์ทงั ้ หมด การบันทึกภาพ ใช้กล้องถ่ายวีดโิ อระบบ Full HD (Pal DV) ขนาดจอภาพ
4:3 เก็บบันทึกข้อมูลทัง้ หมดในรูปแบบหน่วยความจา SD Card ซึง่ เป็ นระบบมาตรฐานของการ
บันทึกภาพแบบดิจติ อลวีดโิ อทัวไป
่ การบันทึกภาพในวีดทิ ศั น์ น้ี แบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ การ
เก็บภาพรายละเอียดทัวไปของอาคารสถาป
่
ตั ยกรรมพืน้ ถิน่ แสดงภาพส่วนประกอบต่างๆของ
อาคารอุโบสถหลายๆมุมมอง การถ่ายภาพบันทึกการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสผูน้ าชุมชนและตัวแทน
ชาวบ้าน
3. ขัน้ หลังการผลิ ต Post-production
1) ตัดต่อและลาดับภาพ
2) ตกแต่งรูปภาพและตกแต่งรูปแบบตัวอักษร
3) ลงเสียงบรรยาย เสียงตัวประกอบ
รูปแบบของแฟ้มเสียง การบันทึกให้ตรงกับเนื้อหาข้อมูลเสียงบรรยายวีดทิ ศั น์ และ
สถานทีต่ รงกับลักษณะภาพในบทวีดทิ ศั น์ บันทึกภาพด้วยกล้องวีดโี อ โดยใช้แสงธรรมชาติการ
บันทึกภาพขัน้ ตอนการสัมภาษณ์ บันทึกภาพโดยใช้ขาตัง้ กล้อง โดยบันทึกขัน้ ตอนการให้ขอ้ มูล
ความรูส้ กึ และแสดงความคิดเห็น ขัน้ ตอนการตัดต่อบางช่วงนาข้อมูลภาพนิ่งเข้ามาแทรก
เพื่อให้เห็นภาพอาคารในอดีต รวมทัง้ ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนามาจัดเรียงลาดับกันตาม
บท โดยไฟล์ของภาพวีดโิ อทัง้ หมดจะถูกนาเข้าสู่โปรแกรมตัดต่อแล้วคัดเลือกช่วงเวลาทีต่ อ้ งจาก
ไฟล์ทบ่ี นั ทึกมานามาคัดเลือกปรับแต่งสีภาพ ความชัดเจน ใส่ตวั อักษร รวมทัง้ ภาพประกอบ
ต่างๆ และจัดทาเทคนิคพิเศษ เช่น การตกแต่งภาพเก่าทีช่ ารุด เพื่อนามาประกอบเป็ นภาพ
วีดโิ อในความเร็วทีต่ ้องการ แล้วนาไฟล์วดี โิ อทัง้ หมดมาจัดเรียง เพื่อให้ได้ไฟล์วดี โิ อมีลกั ษณะ
เหมือนกับบทวีดทิ ศั น์ท่ี ได้เตรียมไว้ในขัน้ ตอนก่อนหน้าหลังจากนัน้ รวบรวมภาพวีดโิ อทีไ่ ด้จาก
การตัดต่อมาประมวลผลให้เป็นไฟล์เดียว (Export) แล้วจึงนาไฟล์ทไ่ี ด้เข้าสู่โปรแกรมบันทึกเสียง
ต่อไป
การบันทึกเสียง เลือกใช้เสียงบรรยายเป็ นผูห้ ญิงโดยบันทึกเสียงบรรยายตามบทวีดิ
ทัศน์โดยให้ตรงกับลักษณะภาพทีป่ รากฏในวีดทิ ศั น์ มากทีส่ ุด แล้วใช้การตัดต่อเสียงบางช่วงเวลา
เพื่อแก้ไขให้จงั หวะของภาพและเสียงบรรยายเป็ นจังหวะเดียวกัน และทาดนตรีประกอบในส่วน
ต่างๆเพื่อให้เกิดความน่ าสนใจ โดยปรับลดความดังในบางช่วงเวลาให้ม ี ระดับความดังทีพ่ อดี
เหมาะสมกับระดับความดังของเสียงบรรยาย
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4) ใส่เทคนิคพิเศษด้านภาพ (Special Effect)
5) ใส่เทคนิคพิเศษด้านเสียง (Sound Effect) นาไฟล์ทไ่ี ด้จากการตัดต่อมาบันทึก
6) นาสื่อวิดที ศั น์ทเ่ี สร็จสมบูรณ์มาแปลงไฟล์เพื่อนาไปใช้ในระบบเน็ตเวิรก์ เพื่อ
ความสะดวกของผูส้ นใจในการท่องเทีย่ วหรือสืบค้นข้อมูลต่อไป ตรวจแก้ไขทัง้ หมดอีกครัง้ เพื่อ
ความสมบูรณ์ หลังจากนัน้ นาไฟล์ทร่ี วมเสียงและภาพเป็ นไฟล์วดี โิ อบันทึกข้อมูลลงแผ่น DVDVideo และนาวีดทิ ศั น์ไปทดสอบ ทัง้ นี้เพื่อจะนาข้อมูลมาปรับแก้ไขต่อไป

ภาพที่ 4.6 ภาพการพัฒนาสื่อภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) วัดหนองบัวเจ้าป่า
4.3 การวิ เคราะห์การจัดเก็บฐานข้อมูลในรูปแบบสื่อสารสนเทศ
เป็ นขัน้ ตอนการจัด เก็บ ฐานข้อ มูลภู มปิ ญั ญาสถาป ตั ยกรรมพื้นถิ่น ที่นอกจากจะมีก าร
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารงานวิจยั แล้ว การจัดเก็บฐานข้อ มูล ในรูปแบบสื่อสารสนเทศยังเป็ น
ฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าการจัดเก็บแบบเอกสาร เช่น การจัดเก็บข้อมูลด้าน
ภาพเคลื่อนไหว (animation) ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สามารถอธิบาย
ความได้มากกว่างานเอกสารในบางเรือ่ ง แต่การเก็บข้อมูลประเภทสื่อสารสนเทศต้องมีการเลือก
ประเภทของชนิดข้อมูลทีจ่ ดั เก็บเนื่องจากในระดับประเภทของการจัดเก็บมีหลายประเภท และมี
การใช้งานที่แ ตกต่ างกัน รวมถึงการแสดงผล และปริม าณข้อ มูล ที่แ ตกต่ างกัน ดังนั น้ การ
วิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลสื่อสารสนเทศในงานวิจยั นี้จงึ สามารถสรุปได้ดงั นี้
4.3.1 การจัด เก็บ ข้ อ ความและชนิ ดไฟล์ที่ เหมาะสมในการแสดงผล เป็ น สื่อ ที่
สามารถจัดเก็บได้ในจานวนมากเพราะมีการใช้พ้นื ที่ในการจัดเก็บน้ อย แต่ในการแสดงผลกับ
อุปกรณ์ส่อื สารพกพาที่มพี ้นื ที่การแสดงผลที่น้อย ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลด้านข้อความต้องมี
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การคัด กรองเฉพาะเนื้ อ หาที่ส าคัญ เพื่อ ให้ผู้ชมผ่ านอุ ป กรณ์ ส่อื สารที่ใช้ชมข้อ มูล ในการรับ ชม
อุโบสถจากสถานที่จริง เข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและใช้เ วลาอ่านไม่มากจนเกินไป อีกทัง้ การ
แสดงผลของข้อความยังต้องมีขนาดที่ไม่เล็กจนเกินไปเพื่อ การอ่านข้อ ความในอุปกรณ์ ส่อื สาร
พกพาที่มขี นาดข้อความทีส่ ามารถอ่านทาความเข้าใจได้ นอกจากนี้การแสดงผลข้อความยัง มี
ผลต่อการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์เพราะการแสดงผลของข้อความและการเชื่อมโยงควร
แยกหรือพัฒนาให้เกิดความแตกต่างกับข้อความปกติเพื่อ ความชัดเจนในการใช้งานสัมผัสหน้าจอ
ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพา และการจัดเก็บข้อความและนาเสนอของสื่อสารสนเทศจะจัดเก็บผ่าน
สื่อสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์
4.3.2 การจัดเก็บภาพและชนิ ดไฟล์ที่เหมาะสมในการแสดงผล เป็ นสื่อชนิดหนึ่งทีใ่ ช้
เพื่อสื่อถึงอาคาร สถานที่ บรรยากาศ ภายในศาสนสถาน ซึง่ การใช้ภาพถ่ายอาคาร สถานที่ การ
จัดเก็บข้อมูลภาพให้เกิดความเหมาะสมและสมบูรณ์ กบั งานสถาปตั ยกรรมพื้นถิน่ มีด้วยกันหลาย
ชนิด ดังนี้ ภาพถ่ายภายนอกอาคาร ประกอบด้วย ภาพถ่ ายอาคารเดี่ยว ภายถ่ ายกลุ่มอาคาร
ภาพถ่ายแบบพาโนรามา ส่วนภาพถ่ายภายในอาคาร จะเป็ นภาพถ่ายทีแ่ สดงบรรยากาศภายใน
อาคาร เช่นบรรยากาศโดยรวม จิต รกรรมฝาผนัง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการถ่ ายระยะใกล้ท่ี
แสดงถึงรายละเอียดของสิ่งที่ถู ก ถ่ าย ส่ ว นใหญ่ จะใช้กับ วัต ถุ เช่นวัต ถุ มงคล พระพุ ทธรูป หรือ
หนังสือใบลาน เป็ นต้น ซึ่งการถ่ายภาพอาคารทางด้านศาสนสถานเพื่อเก็บเป็ นข้อมูลทางด้าน
การอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรม จะต้องถ่ายภาพในมุมมองดังต่อไปนี้ รูปด้านทัง้ 4 ด้าน รูปทัศนียภาพ
และยังต้องเก็บภาพรายละเอียดส่วนต่ างๆ เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ภาพจิต รกรรม
ประตู หน้าต่าง รูปทรงหลังคา รายละเอียดหลังคา เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นหลักฐานทางการเก็บ
ข้อมูลและสามารถนามาใช้ในการทาสื่อสารสนเทศในการแสดงของข้อมูลทางด้านลักษณะทาง
สถาปตั ยกรรม อีก ทัง้ การเก็บภาพควรเก็บภาพในอดีตจากเอกสารเพื่อเป็ นการรักษาข้อมูล
สาคัญไว้ในระบบสื่อสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและศึกษาในอนาคตก่อนทีข่ อ้ มูลจะสูญหายไป
นอกจากภาพทางสถาปตั ยกรรมแล้วควรมีภาพถ่ ายจากบุ คคลสาคัญ เช่น ภาพถ่ ายเจ้า
อาวาส กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน บุคคลสาคัญ ในชุมชนทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับทางวัด ภาพกิจกรรมของ
ทางวัดที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น งานบวช งานกฐิน เพื่อให้ภาพได้เล่าเรื่องประกอบข้อความได้
ชัดเจนยิง่ ขึน้
การจัดเก็บภาพในรูปแบบไฟล์ดจิ ติ อลทีใ่ ช้ในเว็บไซต์ในปจั จุบนั มีมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับ
การเก็บ ข้อ มูล ในรูป แบบเว็บ ไซต์ อ ยู่ 2 ประเภทได้แก่ ไฟล์ น ามสกุ ล JPG และนามสกุ ล PNG
เนื่องจากเป็ นไฟล์ท่สี ามารถเปิ ดดูได้ทุกอุปกรณ์ มีขนาดไฟล์ท่เี ล็กทาให้ประหยัดการใช้ข้อมูล
อินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
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4.3.3 การจัด เก็บ ภาพเคลื่ อ นไหว (animation) และชนิ ดไฟล์ที่ เหมาะสมในการ
แสดงผล เป็ น สื่อ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพในการสื่อ สารอธิบ ายความโดยใช้ ก ารจ าลอง
สถานการณ์ เพื่อสื่อสารให้ผู้ชมข้อมูลเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อได้อย่างรวดเร็วและประหยัด
ค่าใช้จ่ายจากการ จาลองสถาณการณ์ จากสถานที่จริง เช่น ในงานวิจยั ที่จาลองสถานการการ
สร้างอุโบสถให้ผู้ชมข้อมูลได้รบั ทราบขัน้ ตอนการก่อสร้างในระดับเบื้องต้น โดยที่ไม่ต้องมีการ
ก่อสร้างอาคารจริง ดังนัน้ การพัฒนาไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (animation) จึงเป็ นการพัฒนาจากโป
แกรมคอมพิวเตอร์เป็ นหลัก ซึง่ ชนิดไฟล์ทน่ี ิยมในการใช้แสดงผลภาพเคลื่อนไหว (animation) มี
จานวน 3 ชนิด ได้แก่
1) ไฟล์ GIF ที่เป็ น ไฟล์ภ าพเคลื่อ นไหวที่เกิด จากการน าภาพที่ม ีก ารเคลื่อ นไหวทีล ะ
ขัน้ ตอนมาเรีย งเข้ า ด้ ว ยกั น ซึ่ ง ข้ อ ดี ข องไฟล์ GIF เป็ น ไฟล์ ท่ี ม ีข นาดไฟล์ เ ล็ ก ใช้ ข้ อ มู ล
อินเตอร์เน็ตในปริมาณน้อย สามารถเปิดดูได้จากทุกอุปกรณ์และไม่ตอ้ งใช้โปรแกรมเสริม (Plugin)
ในการเปิดดู แต่มขี อ้ ด้อยในเรือ่ งของการแสดงสีและความคมชัด
2) ไฟล์ SWF ที่เป็ นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวทีเ่ กิดจากการสร้างขึน้ โดยใช้โปรแกรม ADOBE
FLASH ที่มคี วามยืดหยุ่นสูงในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation) สามารถเขียนคาสังเพื
่ ่อให้
ภาพเคลื่อนไหว (animation) โต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ ซึ่งข้อดีของไฟล์ SWF เป็ นไฟล์ทม่ี ขี นาดเล็ก ใช้
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตในปริมาณน้อย มีความคมชัดสูง สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานได้ แต่มขี อ้ ด้อย
ในเรื่อ งของการแสดงผลที่ไ ม่ส ามารถแสดงผลได้ในทันทีทุกอุ ป กรณ์ ส่อื สารพกพา ต้อ งติดตัง้
โปรแกรมเสริม (Plugin) ในการเปิดดูขอ้ มูล
3) ไฟล์ OAM ที่เป็ นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากการสร้างขึน้ โดยใช้โปรแกรม Adobe
Edge Animate ที่มคี วามยืดหยุ่นสูงในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation) สามารถเขียนคาสัง่
เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหว (animation) โต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ ซึ่งข้อดีของไฟล์ OAM เป็ นไฟล์ทม่ี ขี นาด
เล็ก ใช้ขอ้ มูลอินเตอร์เน็ตในปริมาณน้อย มีความคมชัดสูง สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานได้ แต่ม ี
ข้อด้อยในเรือ่ งของการไม่สามารถนาไฟล์เข้าไปใช้ในโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ได้ทุกโปรแกรม ซึง่
โปรแกรมที่ร องรับ ไฟล์ OAM จะเป็ น โปรแกรมของบริษั ท ADOBE เป็ น หลัก เนื่ อ งจากเป็ น
ผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรม Edge Animate
4) ไฟล์ HTML5 เป็นไฟล์ทม่ี คี ุณสมบัตเิ กีย่ วกับการแสดงผลวีดโี อและไฟล์เสียงต่างๆ โดย
ไม่ต้องติดตัง้ โปรแกรมเสริม ในเกือบทุกอุปกรณ์ส่อื สารพกพาและหน้าจอขนาดปกติ ดังนัน้ การ
พัฒนาภาพเคลื่อนไหว (animation) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่สี ามารถ Export ไฟล์ออกมาเป็ น
ไฟล์ HTML5 จึงเป็ น การน าไปใช้อีก ช่ อ งหนึ่ งที่ส ามารถแสดงผลภาพเคลื่อ นไหว (animation)
สามารถสร้างงานและจัดเก็บเพื่อนาไปแสดงผลได้
ดังนัน้ การจัดเก็บไฟล์ ภาพเคลื่อนไหว (animation) ในชนิดไฟล์รูปแบบ ไฟล์ GIF และ
HTML5 จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซต์ท่ตี ้องแสดงผลกับอุปกรณ์ส่อื สารพกพาหลาย
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ขนาด เนื่อ งจากสามารถน าไปใช้ได้กับ โปรแกรมพัฒ นาเว็บไซต์ได้ห ลากหลายโปรแกรมและ
สามารถแสดงผลผ่าน Browser ได้โดยไม่ตอ้ งลงโปรแกรมเสริมให้กบั อุปกรณ์ส่อื สารพกพา
4.การจัด เก็บภาพเคลื่ อนไหวพร้อมเสี ย ง (VDO) และชนิ ดไฟล์ที่ เหมาะสมในการ
แสดงผล เป็ น สื่อ ชนิ ด หนึ่ งที่ม ีช นิ ด ไฟล์ห ลายประเภท ขนาดไฟล์ข นาดใหญ่ ใช้ป ริม าณ
อินเตอร์เน็ตสูง ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์ประเภท AVI , WMA , MKV , MP4 และอื่นๆ อีกมาก ดังนัน้
รูปแบบการจัดเก็บไฟล์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ามารถแสดงผลได้กบั อุปกรณ์ส่อื สารพกพา จะต้องเป็ นไฟล์
ทีร่ องรับการเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ส่อื สารพกพา ซึง่ ไฟล์ VDO ทีร่ องรับทุกอุปกรณ์ในการแสดงผล
ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพาจะเป็ นไฟล์ชนิด MP4 เนื่องจากเป็ นไฟล์ทม่ี ขี นาดเล็ก แต่ให้คุณภาพที่
ดีในการแสดงผล และสามารถนาไปใช้กับโปรแกรมพัฒ นาเว็บ ไซต์ได้ห ลากหลายโปรแกรม
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารน าไฟล์ ภ าพเคลื่ อ นไหวพร้ อ มเสี ย ง (VDO) ไปจัด เก็ บ ไว้ ท่ี เ ว็ บ ไซต์
www.Youtube.com จากนัน้ จึงนาข้อความเชื่อมโยงทีอ่ ยูไ่ ฟล์ไปแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ ทผ่ี พู้ ฒ
ั นา
ต้อ งการให้แ สดงผล ซึ่งวิธ ีน้ีผู้ชมจะสามารถแสดงความคิดเห็นในการรับชมภาพเคลื่อนไหว
พร้อ มเสียง (VDO) ได้ ดังนัน้ การจัดเก็บภาพเคลื่อนไหวพร้อ มเสียง (VDO) จึงควรจัดเก็บใน
รูปแบบไฟล์ประเภท MP4 ส่วนขัน้ ตอนการนาไปใช้สามารถทาได้สองวิธคี อื การนาเอาไฟล์ไปเก็บ
ไว้ท่ี Hosting เพื่อแสดงผล หรือนาไฟล์เก็บไว้ท่ี www.youtube.com แล้วนาข้อความเชื่อมโยงมา
ใช้ในพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการแสดงผลในเว็บไซต์
4.4 การวิ เคราะห์การออกแบบสร้างเว็บไซต์
การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ส่อื สารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
ออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ มีหลักในการ
ออกแบบและจัดสร้างเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้
4.4.1 วิ เคราะห์เลือกโปรแกรมที่ เลือกใช้ ในการพัฒนาเว็บไซต์ ทีใ่ นปจั จุบนั มี
หลากหลายโปรแกรมให้เลือกพัฒนาในรูปแบบแตกต่างกันไป ในการเลือกใช้การพัฒนาเว็บไซต์
ในงานวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ ประสงค์ดงั นี้
1) สามารถน าเสนอสื่อ ข้อ ความ ภาพ ภาพเคลื่อ นไหว (animation) ภาพเคลื่อ นไหว
พร้อมเสียง (VDO)
2) รองรับ รูป แบบการแสดงผลในลัก ษณะยืด หยุ่ น (Responsive) ซึ่งเป็ น แนวคิด การ
ออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Layout ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
3) การแสดงภาพเคลื่อนไหว (animation) ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) จะต้องไม่
ติด ตัง้ Application เสริม หรือ Plugin เพื่อ ช่ ว ยในการแสดงผลข้อ มูล เช่ น การติด ตัง้ Plugin
Flash Player เพื่อแสดงผลของไฟล์ภาพเคลื่อนไหว animation ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผูช้ มข้อมูลมากทีส่ ุด
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4) สามารถเพิ่มข้อมูลภายหลัง ได้โดยไม่ต้องใช้ผู้พฒ
ั นาเว็บไซต์ ทัง้ นี้เพื่อให้เว็บไซต์ม ี
การเพิ่ม ข่ า วสารกิจ กรรมของวัด เพื่อ เป็ น การประชาสัม พัน ธ์แ ละส่ ง ผลให้ เว็บ ไซต์ ม ีค วาม
เคลื่อนไหว เกิดความน่าสนใจ และมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน
5) การใช้งานโปรแกรมสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีคู่มอื ในการสอนใช้งานจาหน่ าย
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากต้องการให้ วัดอื่นๆ สามารถพัฒนาเว็บไซต์ตามต้นแบบในงานวิจยั ได้
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการต่อยอดและขยายผลให้เกิดมาตรฐานในการพัฒนาสื่อสารสนเทศสาหรับอนุ รกั ษ์
งานสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ต่อไป
6) เป็นโปรแกรมทีไ่ ม่เสียค่าใช้จา่ ย
7) เป็ น โปรแกรมส าหรับจัดทาเว็บไซต์ท่รี องรับการจัด สร้างเว็บ ไซต์ขนาดเล็กจนถึง
ขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ทเ่ี ป็นหน่วยงานระดับองค์กรทีม่ ขี นาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
8) สามารถเปลีย่ นหน้าตาเพิม่ เมนูหรือปรับเปลีย่ นรูปแบบเว็บไซต์ได้ในระดับง่าย
9) สามารถรองรับระบบสมาชิก สามารถกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานได้ ง่ายทัง้ การพัฒนา
และการใช้งาน
10) มีความปลอดภัยและได้รบั การพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
จากจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกโปรแกรมทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ในการสร้างเว็บไซต์มาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศได้ผลตามตารางดังนี้
No. ข้อกาหนดในการเลือกโปรแกรม Dreamweaver Wordpress
Joomla 3



1 นาเสนอสื่อได้ครบถ้วน



2 การแสดงผลใน ลั ก ษ ณ ะยื ด ห ยุ่ น
(Responsive)



3 ไม่ใช้ Plugin เสริมในการแสดงผล


4 เพิ่มบทความ ข่าวประชาสัม พันธ์ใน
ภายหลังด้วยตนเอง


5 มีค่มู อื ศึกษาได้ดว้ ยตนเอง


6 เป็นโปรแกรมทีไ่ ม่เสียค่าใช้จ่าย


7 รองรับการพัฒนาเว็บไซต์ทุกขนาด



8 เปลีย่ นรูปแบบหน้าตาของเว็บไซต์ได้

9 มีระบบสมาชิก กาหนดสิทธิการเข้า
ใช้งานได้งา่ ย



10 มีความปลอดภัยและมีการพัฒนา
ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบการเลือกใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์
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จากตารางเปรีย บเทีย บการเลือ กใช้โปรแกรมเพื่อ พัฒ นาเว็บไซต์ส่อื สารสนเทศ
สรุปได้ว่า ผู้พ ฒ
ั นาควรที่จะเลือกใช้การเก็บข้อ มูล และพัฒ นาเว็บไซต์ด้ว ยระบบ CMS โดยใช้
โปรแกรม Joomla เวอร์ชนั ่ 3 ขึน้ ไป เนื่องจากรองรับการใช้ระบบการแสดงผลแบบ Responsive
มีคู่มอื และข้อ มูล ในการศึก ษาเป็ นจานวนมาก สามารถสร้างเนื้อหาได้เองในอนาคตผ่ านหน้ า
เว็บไซต์ของตนเองโดยทีไ่ ม่ตอ้ งเป็นผูพ้ ฒ
ั นาเว็บไซต์ทม่ี คี วามรูด้ า้ นการเขียนโปรแกรม รองรับการ
สร้างเว็บไซต์ตงั ้ แต่ ระดับบุ ค คลจนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ สามารถกาหนดสิทธิผู้ใช้งานได้
และท้ายทีส่ ุดเป็นโปรแกรมทีไ่ ม่มคี ่าใช้จา่ ย ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการขยายผลการพัฒนาเว็บไซต์ไปสู่
พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ได้งา่ ยและรวดเร็ว
4.4.2 ขัน้ ตอนการพัฒ นาเว็บไซต์ ในการสร้างเว็บไซต์ท่มี ขี นาดเล็กถึงขนาด
กลางกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้ ( คู่มอื สร้างเว็บไซต์ดว้ ยตนเอง,
โปรวิชน,2549,หน้
ั่
า 28)
กาหนดเป้าหมายและวางแผน
วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล
ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล
ลงมือสร้างและทดสอบ
เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็ นทีร่ จู้ กั
ดูแลและปรับปรุงต่อเนื่อง
ภาพที่ 4.7 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
4.4.2.1 กาหนดเป้ าหมายและวางแผน
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เพื่อเป็ นเว็บไซต์สาหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ั ญาท้อ งถิ่นและข้อ มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อ เป็ น แหล่ง ข้อ มูล สาหรับ
วัด อุ โบสถรวมถึงภูมปิ ญ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมและประชาชนทัวไปส
่ าหรับค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง
กลุ่มเป้ าหมาย นักท่องเทีย่ ว ประชาชนในชุมชน ประชาชนทัวไป
่
แหล่งข้อมูล ชุดความรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ บุคคลในชุมชน
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4.4.2.2 วิ เคราะห์และจัดโครงสร้างเว็บไซต์ ในการออกแบบเว็บไซต์โครงสร้าง
เว็บไซต์เป็ นแผนผังของการลาดับเนื้อหา หรือการจัดวางตาแหน่ งเว็บเพจทัง้ หมด ซึง่ จะทาให้รู้
ว่าทัง้ เว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้อ หาอะไร และมีเว็บเพจหน้ าอะไรที่เกี่ยวข้อ งเชื่อมโยงถึงกัน
ทาให้ผู้ออกแบบเว็บไซต์เห็นหน้ าตาของเว็บไซต์เป็ นรูปธรรมมากขึ้ น สามารถออกแบบระบบ
เนวิเกชันได้
่ เหมาะสม และมีแนวทางการทางานที่ชดั เจนสาหรับขัน้ ตอนต่ อ ๆ ไป นอกจากนี้
โครงสร้างเว็บไซต์ท่ดี ยี งั ช่วยให้ผู้ชมไม่สบั สนและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ( คู่มอื
สร้างเว็บ ไซต์ด้ว ยตนเอง, โปรวิชน,2549,หน้
ั่
า 37) สาหรับ เว็บ ไซต์ในงานวิจ ยั นี้ ได้อ อกแบบ
ั ญาท้อ งถิ่นในการออกแบบ
โครงสร้างเว็บ ไซต์โดยใช้พ้ืน ฐานข้อ มูล จากชุด ความรู้เรื่อ งภูม ิป ญ
อุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย เป็นพืน้ ฐาน ดังผังโครงสร้างต่อไปนี้

หน้าแรก

ชื่อวัด

-ประวัตวิ ดั
-เจ้าอาวาส
-การเดินทาง

ชื่ออุโบสถ
-ภาพอุโบสถ
-ประวัตอิ ุโบสถ
-ประวัตกิ ารบูรณะ
-การใช้สอย
-ลักษณะทาง
สถาปตั ยกรรม
-ชุดการแสดงแบบ
ทางสถาปตั ยกรรม

ภูมปิ ญั ญา

-การวางผัง
-รูปทรงหลังคา
-รูปทรงอาคาร
-ช่องเปิ ดอุโบสถ

ข่าว

ติดต่อ
งานวิจยั

รางวัล
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

วิจยั 1
วิจยั 2
วิจยั 3

ภาพที่ 4.8 ผังโครงสร้างเว็บไซต์ชุดความรูภ้ มู ปิ ญั ญาสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
4.4.2.3 ออกแบบเว็บเพจและเตรีย มข้ อมูล ในการออกแบบเพจสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนหลักดังต่อไปนี้
1.ส่ วนหัว (Header) เป็ น ส่ วนสาคัญ ของเว็บ เพจ เนื่ องจากเป็ น ส่ วนแรกที่ผู้ช ม
ข้อ มูล จะเห็น เป็ น อัน ดับ แรก ดังนั น้ ในการออกแบบเว็บ เพจงานวิจ ยั นี้ จ ึงเลือ กที่ ม ีห ัว ข้อ การ
เชื่อมโยงข้อมูลอยู่ดา้ นบน ถัดลงมาเป็นชื่อวัดและบอกทีอ่ ยูร่ ะดับอาเภอและจังหวัด ถัดลงมาเป็ น
รูปของอุโบสถขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดสายตาและสร้างความโดดเด่นให้กบั อุโบสถ
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ภาพที่ 4.9 แสดงภาพแบบส่วนหัวของหน้าเว็บเพจ
2.ส่ ว นเนื้ อหา (Page Body) เป็ น ส่ ว นที่อ ยู่ต อนกลางของหน้ า เว็บ เพจ แสดง
เนื้อหาของเว็บเพจ การออกแบบงานวิจยั นี้เลือกทีจ่ ะมีเมนู หลักอยู่ดา้ นซ้ายเพิม่ เติมจากด้านบน
เนื่องจากเมือ่ ย่อขนาดหน้าจอแล้ว หัวข้อการเชื่อมโยงด้านบนส่วนหัวจะถูกย่อจนเป็ นปุม่ รวมกลุ่ม
หัว ข้ อ อยู่ ด้ า นบนซ้ า ยมีล ัก ษณะสีดี ขีด สีข าวตรงกลางสามขีด ซึ่ง ถ้ า เป็ น ผู้ ใ ช้ ง านที่ ไ ม่ ม ี
ประสบการณ์ จะไม่ส ามารถหาหัวข้อการเชื่อมโยงข้อ มูลได้ และส่ วนกลางของเนื้อหาเลือกใช้
หัวข้อทีเ่ ป็ นส่วนสาคัญในการนาชมอุโบสถได้แก่ ประวัตวิ ดั หรือประวัตอิ ุโบสถ แผนทีก่ ารเดินทาง
ลักษณะทางสถาปตั ยกรรม ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) ข่าวกิจกรรม รางวัลที่ได้รบั ซึ่ง
ถ้าวัดใดไม่มขี อ้ มูลด้านรางวัลที่ภาคภูมใิ จ สามารถเปลีย่ นเป็ นหัวข้ออื่นๆ เช่น ประวัตกิ ารบูรณะ
ซ่อมแซมเป็นต้น

ภาพที่ 4.10 แสดงภาพแบบส่วนกลางของหน้าเว็บเพจ
3.ส่วนท้ าย (Page Footer) เป็ นส่วนที่อยู่ดา้ นล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ในงานวิจยั
นี้เลือกแสดงข้อความการเชื่อ มโยงข้อมูลไปยังส่ วนราชการที่จดั สร้างเว็บไซต์ และมีข้อ ความ
แสดงลิขสิทธิ ์ของเว็บไซต์

ภาพที่ 4.11 แสดงรูปแบบส่วนท้ายของหน้าเว็บเพจ
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4.4.2.4 ผลการออกแบบและจัดสร้างเว็บไซต์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
ได้จดั สร้างสื่อสารสนเทศรูปแบบเว็บไซต์ได้ผลการแสดงเว็บเพจดังต่อไปนี้
1.หน้ าแรก เนื่องจากต้อ งการให้มคี วามโดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้ชมข้อมูลให้เข้ามา
เยี่ย มสถานที่ จ ริง ดัง นั ้น การใช้ ภ าพที่ ม ีมุ ม มองที่ ส วยงามขนาดใหญ่ ใ น หน้ า แรกจึง เป็ น
แนวความคิดหลักที่ต้องการให้ผู้ช มเกิดความประทับใจการเข้าเยี่ยมชม และแสดงผลได้ในทุก
อุปกรณ์

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างหน้าเว็บเพจหน้าแรกทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
2.หัวข้อการนาเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์มจี ุดประสงค์ท่กี าร
แสดงผลผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพา ดังนั น้ จากผลการวิเคราะห์การออกแบบสื่อข้อความ จึงต้อง
ออกแบบเมนูให้มคี วามแตกต่างจากข้อความเนื้อหาทัวไป
่ เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
การแบ่งหัวข้อเมนูได้แบ่งหัวข้อตามชุดความรูด้ งั ต่อไปนี้
2.1 ห้ วข้อหน้ าแรก เป็ นหัวข้อที่กลับมาเริม่ ต้น หน้ าเว็บเพจแรกที่แสดงหัวข้อ ที่
จาเป็ นในการเยีย่ มชมอุโบสถ เช่น ประวัติ เส้นทางการเดินทาง ลักษณะทางสถาปตั ยกรรม VDO
ข่าวกิจกรรมของทางวัด เป็นต้น
2.2 หัวข้ อ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ วัด เป็ น หัว ข้อ น าเสนอข้อ มูล ทัว่ ไปของวัด ได้แ ก่
ประวัตวิ ดั เจ้าอาวาส เส้นทางมายังวัด
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ภาพที่ 4.13 หัวข้อหลักข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับวัดแสดงหัวข้อย่อยด้านล่าง
หัว ข้อ หลัก ที่ก าหนดให้เป็ น ชื่อ วัด แต่ ล ะวัด มีห ัว ข้อ ย่อ ยหลัก อยู่ 3 ส่ ว น ได้แ ก่
ประวัติวดั เจ้าอาวาสวัด เส้นทางมายังวัด ด้านในมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุดความรูต้ ามกรอบการ
สารวจสถาปตั ยกรรมพื้นถิ่น ดังตัวอย่างหัวข้อ ประวัติวดั จะมีข้อมูลที่เป็ นข้อความประวัติและ
ภาพประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาประวัติ

ภาพที่ 4.14 หน้าเว็บเพจหัวข้อประวัตวิ ดั ทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
2.3 หัวข้ อ อุโบสถวัด เป็ นหัวข้อนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับอุ โบสถ มีหวั ข้อย่อ ย
ได้แก่ ภาพอุโบสถวัด ประวัติการสร้างอุโบสถ ประวัติการซ่อมแซมบูรณะ การใช้สอยอาคาร
ลักษณะทางสถาปตั ยกรรม และชุดการแสดงแบบทางสถาปตั ยกรรม
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2.3.1 หัวข้อย่อยภาพอุโบสถ

ภาพที่ 4.15 เว็บเพจหัวข้อภาพอุโบสถทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
2.3.2 หัวข้อย่อยประวัติการสร้างอุโบสถ

ภาพที่ 4.16 เว็บเพจหัวข้อประวัตอิ ุโบสถทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
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2.3.3 หัวข้อย่อยประวัติการซ่อมแซมบูรณะ

ภาพที่ 4.17 เว็บเพจหัวข้อประวัตบิ รู ณะทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
2.3.4 หัวข้อย่อยการใช้สอยอาคาร เป็นหัวข้อทีบ่ อกถึงลักษณะการใช้งานอาคาร

ภาพที่ 4.18 เว็บเพจหัวข้อการใช้สอยอาคารทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์ส่อื สารพกพา
2.3.5 หั ว ข้ อ ย่ อ ยลัก ษณ ะทางสถาปั ต ยกรรม อธิบ ายองค์ ป ระกอบทาง
สถาปตั ยกรรมไปจนถึงขัน้ ตอนการก่อสร้างโดยใช้ส่อื ภาพเคลื่อนไหว (animation)
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ภาพที่ 4.19 เว็บเพจหัวข้อลักษณะทางสถาปตั ยกรรมทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์สอ่ื สารพกพา

2.3.6 หัวข้อย่อยชุดการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม จัดเก็บแบบก่อสร้าง

ภาพที่ 4.20 เว็บเพจชุดการแสดงแบบสถาปตั ยกรรมทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์สอ่ื สารพกพา

ั ญา
2.4 หัวข้ อ ภูมิ ปั ญ ญาสิ ม สบาย เป็ นหัว ข้อ น าเสนอข้อ มูล ชุ ด ความรู้ภู ม ิป ญ
สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ด้านการออกแบบอุโบสถทีม่ สี ภาวะน่าสบาย มีหวั ข้อย่อย ได้แก่ การวางผัง
อุโบสถ รูปทรงหลังคาอุโบสถ รูปทรงอาคารอุโบสถ ช่องเปิดอุโบสถ

ภาพที่ 4.21 เว็บเพจหัวข้อภูมปิ ญั ญาสิมสบายทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์สอ่ื สารพกพา
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2.5 หัวข้อรางวัลศิ ลปะสถาปัตยกรรม เป็นหัวข้อนาเสนอข้อมูลทีท่ างวัดได้รบั
รางวัลหรือความภาคภูมใิ จของวัดทีม่ กี บั ชุมชน และสังคมสาธารณะ

ภาพที่ 4.22 เว็บเพจหัวข้อรางวัลศิลปสถาปตั ยกรรมทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์สอ่ื สารพกพา

2.6 หัวข้ องานวิ จยั สิ มสบาย เป็ นหัวข้อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารงานวิจยั
โครงการวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : กรณีศึกษา
อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ และ โครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รื่องภูมปิ ญั ญา
ท้อ งถิ่น ในการออกแบบอุ โบสถพื้น ถิ่น ที่ส ร้างสภาวะน่ าสบาย เพื่อ การท่ อ งเที่ย วเชิงอนุ รกั ษ์
กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ทัง้ นี้เพื่อให้ผชู้ มข้อมูลทีต่ ้องการศึกษาข้อมูลในรายละเอียด
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติมหรือใช้อา้ งอิงในด้านวิชาการ

ภาพที่ 4.23 หน้าเว็บเพจหัวข้องานวิจยั ทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์สอ่ื สารพกพา
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2.7 หัวข้อข่าวกิ จกรรม เป็ นหัวข้อนาเสนอข้อมูลข่าวกิจกรรมของวัดให้เว็บไซต์
ได้มกี ารเคลื่อนไหวด้านข้อมูลและเป็ นการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของวัดให้ชุมชนและบุคคล
ทัวไปได้
่
รบั ทราบข้อมูล เช่น งานทอดผ้าปา่ ประจาปี เป็ นต้น

ภาพที่ 4.24 หน้าเว็บเพจหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทแ่ี สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์สอ่ื สารพกพา

2.8 หัว ข้ อ ติ ด ต่ อ สอบถาม เป็ น หัว ข้อ น าเสนอข้อ มูล เกี่ย วกับ บุ ค คลในพื้น ที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับวัด เช่น เจ้าอาวาส กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน หรือผู้พฒ
ั นาเว็บไซต์ รวมถึง ผู้วจิ ยั เพื่อให้
บุคคลทัวไปได้
่
สอบถามข้อมูลด้านต่างๆ ในภายหลังได้

ภาพที่ 4.25 หน้าเว็บเพจหัวข้อติดต่อสอบถามทีแ่ สดงผลผ่านหน้าจอปกติและอุปกรณ์สอ่ื สารพกพา
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4.5 การผลิ ตสื่อภาพรหัสการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยรหัสคิ วอาร์ (QR Code)
ในปจั จุบนั มีการใช้ภาพรหัส QR Code อย่างแพร่หลาย เช่น การใช้ในสินค้าและ
บริการ การใช้งานประกอบหนังสือ การใช้งานป้ายข้อมูลตามสถานทีท่ ่องเทีย่ ว และอื่นๆ อีกมาก
ดังนัน้ การที่จะใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ในปจั จุบนั จึงเป็ นเรื่องที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
สาหรับผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ส่อื สารพกพา และการนารหัสคิวอาร์ (QR Code) มาใช้กบั การนาเสนอ
ข้อมูลในสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีน่ อกจากจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลในเบือ้ งต้นแล้ว ยังเป็ นการเพิม่
ช่ อ งทางเลื อ กให้ ก ั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ส ามารถถึ ง สื่ อ สารสนเทศในรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น สื่ อ
ภาพเคลื่อนไหว (animation) และ สื่อ ภาพเคลื่อ นไหวพร้อ มเสียง (VDO) ในงานวิจยั นี้ผู้ว ิจยั
เลือกทีจ่ ะสร้างภาพกราฟิก QR Code ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพา โดยใช้ทอ่ี ยู่ Web address ของ
เว็บไซต์วดั ทัง้ สามวัดเป็นข้อมูลในการสร้างรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้
4.5.1 วัดหนองบัวเจ้าป่ า

ภาพที่ 4.26 ขัน้ ตอนการสร้าง QR Code จาก Web Address ของวัดหนองบัวเจ้าปา่
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4.5.2 วัดขุนก้อง

ภาพที่ 4.27 ขัน้ ตอนการสร้าง QR Code จาก Web Address ของวัดขุนก้อง
4.5.3 วัดชัยมงคล

ภาพที่ 4.28 ขัน้ ตอนการสร้าง QR Code จาก Web Address ของวัดชัยมงคล
โดยสรุปการสร้างและการแสดงผลด้วยเทคโนโลยี QR Code สามารถแสดงผลใน
อุปกรณ์ส่อื สารแบบพกพาได้ตรงตามทีอ่ ยูข่ อง Web Address
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4.6 การทดสอบการแสดงผลผ่านหน้ าจออุปกรณ์สื่อสารพกพาหลายขนาด
ในงานวิจยั นี้ได้ทาการทดสอบการแสดงผลผ่านอุปกรณ์ ส่อื สารพกพา โดยการใช้
อุปกรณ์ส่อื สารพกพาอ่านรหัสภาพ QR Code จากนัน้ สังเกตุ การแสดงผลของเนื้อหาและสื่อว่ามี
การปรับขนาดให้พอดีกบั ขนาดหน้าจอขนาดต่างๆ กันได้หรือไม่ ถ้าเนื้อหาชุดความรูม้ กี ารปรับ
ขนาดจะถือว่าการแสดงผลปกติ แต่ถ้าเนื้อหาชุดความรูไ้ ม่สามารถปรับขนาดตามหน้าจออุปกรณ์
สื่อสารพาได้ จะถือว่าการแสดงผลไม่ปกติ โดยมีผลการทดสอบดังต่อไปนี้
1.อุปกรณ์ สื่อสารพกพาที่มีขนาดหน้ าจอแสดงผล 3.5 นิ้ ว มีรุ่นอุปกรณ์ส่อื สาร
พกพาได้แก่ Acer Z3S และ IPhone 4 ผลการทดสอบมีการแสดงผลปกติ

ภาพที่ 4.29 การทดสอบการแสดงผลของอุปกรณ์ส่อื สารพกพา ขนาดหน้าจอ 3.5 นิ้ว
2.อุปกรณ์ สื่อสารพกพาที่ มีขนาดหน้ าจอแสดงผล 4 นิ้ ว มีรุ่นอุปกรณ์ส่อื สาร
พกพาได้แก่ IPhone 5S ผลการทดสอบมีการแสดงผลปกติ

ภาพที่ 4.30 การทดสอบการแสดงผลของอุปกรณ์ส่อื สารพกพา ขนาดหน้าจอ 4 นิ้ว
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3.อุปกรณ์ สื่อสารพกพาที่ มีขนาดหน้ าจอแสดงผล 4.3 นิ้ ว มีรุ่นอุปกรณ์ส่อื สาร
พกพาได้แก่ galaxy S2 ผลการทดสอบมีการแสดงผลปกติ ดังภาพ

ภาพที่ 4.31 การทดสอบการแสดงผลของอุปกรณ์ส่อื สารพกพา ขนาดหน้าจอ 4.3 นิ้ว
4.อุปกรณ์ สื่อสารพกพาที่มีขนาดหน้ าจอแสดงผล 5.5 นิ้ ว มีรุ่นอุปกรณ์ส่อื สาร
พกพาได้แก่ galaxy Note 3 Duos และ IPhone 6 Plus ผลการทดสอบมีการแสดงผลปกติ

ภาพที่ 4.32 การทดสอบการแสดงผลของอุปกรณ์ส่อื สารพกพา ขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว
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5.อุป กรณ์ สื่ อ สารพกพาที่ มี ข นาดหน้ าจอแสดงผล 10.1 นิ้ ว มีรุ่น อุ ป กรณ์
สื่อสารพกพาได้แก่ galaxy Note 10.1 ผลการทดสอบมีการแสดงผลปกติ

ภาพที่ 4.33 การทดสอบการแสดงผลของอุปกรณ์ส่อื สารพกพา ขนาดหน้าจอ 10.1 นิ้ว
จากการทดสอบผ่านอุปกรณ์ ส่อื สารพกพาหลายขนาดพบว่า การวางแผนสร้าง
เว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลแบบยืดหยุ่น (Responsive) ส่งผลให้การแสดงผลผ่านหน้าจอขนาด
ต่างๆ ของอุปกรณ์ส่อื สารพกพา มีการแสดงผลปกติ ทุกขนาดหน้าจอ และในการทดสอบผูว้ จิ ยั
พบปญั หาการแสดงผลของไฟล์บางประเภท เช่น ภาพเคลื่อนไหวทีม่ นี ามสกุลไฟล์ .oam ที่สร้าง
จากโปรแกรม Adobe Edge Animate ที่ไฟล์มขี นาดเล็กความคมชัดสูง และเมื่อทดลองนามาใช้
ในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ ผลปรากฏว่าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่สามารถปรับขนาดให้
พอดีกบั อุปกรณ์ส่อื สารพกพาได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเปลีย่ นประเภทของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเป็ นไฟล์
GIF ทีไ่ ด้ทดสอบแล้วสามารถปรับขนาดให้พอดีกบั อุปกรณ์ส่อื สารพกพาได้ในทุกอุปกรณ์

4.7 การใช้ประโยชน์สื่อสารสนเทศในพื้นที่กรณี ศึกษา
เป็ นการนาผลงานวิจยั ไปนาเสนอต่อชุมชนและทดสอบการใช้งานในสถานที่จริง
ซึ่งเว็บไซต์ท่ไี ด้จดั สร้างขึน้ ได้มอบให้ทางวัด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์ได้
นอกจากนี้ยงั มีป้ายข้อมูลสรุปชุดความรูส้ ่อื สารสนเทศทีไ่ ด้มอบไว้กบั ชุมชน
พืน้ ทีท่ ่ไี ด้มกี ารเยีย่ มชมอย่างเป็ นทางการได้แก่พน้ื ที่กรณีศกึ ษาวัดหนองบัวเจ้าป่า
ทีไ่ ด้มโี อกาสต้อนรับคณะนักวิจยั จากการประชุมวิชาการ CHINNO Congress 2 ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์
เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ่งชุมชนได้เตรียมการต้อนรับอย่างเต็มกาลังความสามารถ
แสดงศักยภาพของชุมชนและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
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ภาพที่ 4.34 คณะนักวิจยั การประชุมวิชาการ CHINNO Congress 2 เยีย่ มชมวัดหนองบัวเจ้าปา่
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ภาพที่ 4.35 ภาพการคืนข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์งานวิจยั ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
โครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัด
บุรรี มั ย์ ศึกษาจากอุโบสถจานวน 3 หลัง ได้แก่ อุโบสถวัดขุนก้อง อ.นางรอง วัดหนองบัวเจ้าปา่
อ.สตึก และวัดชัยมงคล อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั 3 ประการ คือ 1) สร้าง
สื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ า
สบาย : กรณีศกึ ษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ 2) จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ ง
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย : กรณีศกึ ษาอุโบสถใน
จังหวัดบุรรี มั ย์ เพื่อใช้เผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสืบค้นผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3) ศึกษาความเหมาะสมการแสดงผลของข้อมูลชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบ
อุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย : กรณีศกึ ษาอุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ผ่านรหัสคิวอาร์
(QR Code) จากอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่ โดยผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ความเหมาะสมของการสร้างสื่อ
รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการการจัดเก็บข้อมูลชุดความรู้ รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการแสดงผลของ
สื่อสารสนเทศ รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการสร้างเว็บไซต์ทส่ี ามารถแสดงผลข้อมูลผ่านอุปกรณ์
สื่อสารพกพา เพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศในชุดความรูช้ ุดความรูต้ ามกรอบการสารวจ
สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ชุดความรูก้ ารแสดงแบบทางสถาปตั ยกรรม ชุดความรูท้ อ่ี ธิบายความถึง
หลักการออกแบบสถาปตั ยกรรมทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย รวมถึงการสร้างรหัสภาพ QR Code
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผล
ในการพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้
ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบายสามารถสรุปผลการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสื่อสารสนเทศ
เพื่อค้นหารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการสร้างสื่อสารสนเทศด้านการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ เพื่อ
แสดงผลได้ในอุปกรณ์ส่อื สารแบบพกพา โดยการเชื่อมโยงด้วยรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้ผล
ดังต่อไปนี้
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ข้อมูล
ประวัตวิ ดั

เจ้าอาวาส

แผนทีเ่ ดินทาง
ไปวัด

ภาพวัด

ประวัตอิ ุโบสถ

แนวความคิ ด

สื่อที่ใช้และรูปแบบของสื่อ การแสดงผลผ่านอุปกรณ์
สื่อสารพกพา
การเล่าเรื่องผ่านภาพประกอบ 1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
ทีส่ อดคล้องกับเนื้อหา
2.ภาพ (JPG,PNG)
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
ขนาดสือ่ ได้
นาเสนอเจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั 1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
เป็ นหลัก ส่วนอดีตเจ้าอาวาส 2.ภาพ (JPG,PNG)
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
สามารถดูขอ้ มูลได้ในหน้า
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
ถัดไป
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
ขนาดสือ่ ได้
นาเสนอแผนทีจ่ าก
1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
ภาพประกอบทีแ่ สดงผลเฉพาะ 1.1 ข้อความเชื่อมโยง
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
สถานทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
(Hyperlink)
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
และมีขอ้ ความเชื่อมโยงไป
2.ภาพ (JPG,PNG)
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
ตาแหน่งทีต่ งั ้ ผ่าน Google
ขนาดสือ่ ได้
Map
-ข้อความเชื่อมโยงแสดง
ผลได้ตรงตามทีต่ งั ้ จริงผ่าน
Application Google Map
-เน้นความสวยงามของภาพ
1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ วและ
2.ภาพ (JPG,PNG)
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
-เก็บข้อมูลตามรูปแบบ
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
ั
สถาปตยกรรม เช่น รูปด้าน
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
ทัศนียภาพ ภาพมุมกว้าง
ขนาดสือ่ ได้
-รายละเอียดทาง
สถาปตั ยกรรม
-ตัวหนังสือแสดงลิขสิทธิภาพ
์
การเล่าเรื่องผ่านภาพประกอบ 1.ข้อความ (Text)
ทีส่ อดคล้องกับเนื้อหา
2.ภาพ (JPG,PNG)

-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
ขนาดสือ่ ได้
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สื่อที่ใช้และรูปแบบของสื่อ การแสดงผลผ่านอุปกรณ์
สื่อสารพกพา
ประวัตกิ าร
นาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับการ
1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
บูรณะ
บูรณะอุโบสถทุกขัน้ ตอน
2.ภาพ (JPG,PNG)
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
ตัง้ แต่ก่อนบูรณะ ระหว่าง
3.เอกสาร (PDF)
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
บูรณะ และหลังบูรณะ จนถึง
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้ผชู้ ม
ขนาดสือ่ ได้
ได้ศกึ ษาและเป็ นตัวอย่างใน
-สือ่ เอกสารมีขนาดไฟล์ใหญ่
การอนุรกั ษ์อุโบสถหลังอื่น
ต้องมีการแจ้งขนาดไฟล์
ต่อไป
และประเภทของไฟล์กากับ
เพื่อให้ผใู้ ช้งานตัดสินใจก่อน
การดาว์นโหลดข้อมูล
การใช้สอย
นาเสนอการใช้งานอุโบสถ
1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
อาคาร
เพื่อให้เห็นถึงกิจกรรมของ
2.ภาพ (JPG,PNG)
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
ั บนั
อุโบสถในอดีตจนถึงปจจุ
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
ขนาดสือ่ ได้
ลักษณะทาง
อธิบายองค์ประกอบทาง
1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
ั
ั
สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมผ่านภาพและ
2.ภาพ (JPG,PNG)
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
ข้อความและอธิบายขัน้ ตอน
3.Animation
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
การก่อสร้างอุโบสถผ่านภาพ (GIF,Flash,HTML5)
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
เคลีอ่ นไหว (animation) ใน
4.VDO (MP4) Link from
ขนาดสือ่ ได้
รูปแบบไฟล์ VDO
Youtube
-ไฟล์ Flash ไม่สามารถ
แสดงผลได้ตามขนาด
หน้าจอและต้องใช้ Plugin
เสริมในการแสดงผล , ไฟล์
GIF และ HTML5 มีการ
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ
แสดงผลแต่คุณภาพการ
แสดงผลไม่เทียบเท่าการ
แสดงผลผ่านไฟล์ Flash
-ไฟล์ MP4 ทีแ่ สดงผลผ่าน
Youtube สามารถปรับ
ขนาดการแสดงผลได้ตาม
ขนาดหน้าจออุปกรณ์
สือ่ สารพกพาแต่ในการใช้
งานต้องใช้ขอ้ มูล
อินเตอร์เน็ตจานวนมาก
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สื่อที่ใช้และรูปแบบของสื่อ การแสดงผลผ่านอุปกรณ์
สื่อสารพกพา
ชุดการแสดง รวบรวมและนาเสนอแบบ
1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
แบบทาง
ก่อสร้างอาคารทางด้าน
2.ภาพ (JPG,PNG)
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
สถาปตั ยกรรม สถาปตั ยกรรม เพื่อใช้เป็ น
3.เอกสาร (PDF)
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
ข้อมูลในการอนุรกั ษ์อโุ บสถ
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
ขนาดสือ่ ได้
-สือ่ เอกสาร ต้องมีการแจ้ง
ขนาดไฟล์และประเภทของ
ไฟล์กากับเพื่อให้ผใู้ ช้งาน
ตัดสินใจก่อนการ
ดาว์นโหลดข้อมูล
ั
ภูมปิ ญั ญา
อธิบายความภูมปิ ญญาการ
1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
พืน้ ถิน่
ออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้าง 2.ภาพ (JPG,PNG)
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
สภาวะน่าสบายด้วย
3.Animation
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานจะ
ภาพเคลื่อนไหว (animation) (GIF,Flash,HTML5)
ไม่สามารถย่อหรือขยาย
พร้อมข้อความประกอบ และ
ขนาดสือ่ ได้
เล่นซ้าเพื่อสร้างความเข้าใจ
-ไฟล์ Flash ไม่สามารถ
แสดงผลตามขนาดหน้าจอ
ต้องใช้ Plugin เสริมในการ
แสดงผล , ไฟล์ GIF และ
HTML5 มีการปรับขนาด
หน้าจอแสดงผลแต่คุณภาพ
การแสดงผลไม่เทียบเท่า
การแสดงผลไฟล์ Flash
สือ่ VDO
สือ่ VDO นาเสนอเรื่องราวและ 1.ข้อความ (Text)
-สือ่ สามารถปรับขนาดได้
แนะนาวัด
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 2.VDO (MP4) Link from
ตามขนาดหน้าจอแสดงผล
และผูม้ าเยีย่ มชม เพื่อให้ผชู้ ม Youtube
หลายขนาด แต่ผใู้ ช้งานไม่
ได้เข้าใจในภาพรวมของ
สามารถปรับขนาดสือ่ ได้
อุโบสถรวมถึงสร้างแรงกระตุน้
-ไฟล์ MP4 ทีแ่ สดงผลผ่าน
ในการอนุรกั ษ์สถาปตั ยกรรม
Youtube สามารถปรับ
พืน้ ถิน่ จากสือ่ VDO และเพื่อ
ขนาดการแสดงผลได้ตาม
ไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ สือ่
ขนาดหน้าจออุปกรณ์
VDO จึงไม่ควรใช้เวลาในการ
สือ่ สารพกพาแต่ในการใช้
ชมนานเกินไป
งานต้องใช้ขอ้ มูล
อินเตอร์เน็ตจานวนมาก

ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์แนวความคิด,การจัดเก็บและการแสดงผลไฟล์สอ่ื สารสนเทศ
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จากข้อสรุปตามตารางข้างต้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสื่อ
สารสนเทศเพื่อนาไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์ต่อไปในพื้นทีอ่ ่นื ๆ ได้ โดยการใช้เลือกใช้ส่อื และทดลอง
การแสดงผลสามารถสรุปได้ดงั นี้
1.ข้อความ (Text) จะมีการเก็บในรูปแบบภาษา HTML ทีม่ กี ารปรับขนาดตัวอักษร การ
ตัดคาให้พอดีกบั การแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ส่อื สารหลายขนาด แต่ในการใช้งานผ่าน
อุปกรณ์ส่อื สารพกพาไม่สามารถปรับขนาดย่อหรือขยายข้อความได้ดว้ ยตนเอง
2.สื่อภาพ จะมีการเก็บไฟล์ในรูปแบบ JPG และ PNG ทีม่ กี ารปรับขนาดภาพให้พอดีกบั
หน้าจอของอุปกรณ์ส่อื สารพกพาหลายขนาดได้ แต่ในการใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพาไม่
สามารถปรับขนาดย่อหรือขยายข้อความได้ดว้ ยตนเอง
3.สื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation) ควรทีจ่ ะมีการผลิตสื่อให้แสดงผลในรูปแบบไฟล์ GIF
และ HTML5 เนื่องจากสามารถแสดงผลผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพาได้หลายขนาด และเนื่องจาก
การแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ส่อื สารมีขนาดทีจ่ ากัด ดังนัน้ ความคมชัดของสื่อในไฟล์ GIF และ
HTML จึงมีอยูใ่ นเกณฑ์ทส่ี ามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ เนื่องจากสื่อ Animation ทีส่ ร้างขึน้
ไม่ได้ใช้การแสดงผลจากภาพจริง แต่ในการใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพาไม่สามารถปรับ
ขนาดย่อหรือขยายข้อความได้ดว้ ยตนเอง
4.สื่อภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) ควรทีจ่ ะผลิตสื่อให้แสดงผลผ่านเว็บไซต์
Youtube และนามาแสดงผลในเว็บเพจเนื่องจากสามารถแสดงผลผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพาได้
หลายขนาดและประหยัดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บรวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นและเป็นการเผยแพร่
สื่อผ่านอินเตอร์เน็ตอีกช่องทางหนึ่ง แต่ในการใช้งานยังมีขอ้ จากัดในเรือ่ งของการรับชมทีต่ อ้ งใช้
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตจานวนมาก ดังนัน้ สื่อภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) ควรมีการผลิตสอง
รูปแบบ รูปแบบแรกควรมีการผลิตในลักษณะสื่อโฆษณาระยะสัน้ เพื่อดึงดูดความสนใจและสรุป
ใจความเพื่อให้สามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีพ่ กพาได้ รูปแบบทีส่ องควรเป็นการ
ผลิตสื่อทีแ่ สดงรายละเอียดในเชิงลึกเกีย่ วกับวัดและชุมชนในระยะเวลาไม่เกิน 15-20 นาที เพื่อใช้
ในการประชาสัมพันธ์วดั ทีส่ ามารถรับชมภายหลังได้
และการพัฒนาเว็บไซต์ผวู้ จิ ยั ได้สรุปเลือกการใช้งานโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ประเภท
CMS โปรแกรม Joomla version 3 ขึน้ ไป เนื่องจากเหตุผลทางด้านการแสดงผลทีม่ คี วามยืดหยุ่น
(Responsive) สามารถแสดงผลได้ดกี บั อุปกรณ์ส่อื สารพกพา มีส่วนขยายทีเ่ พิม่ ความสามารถ
ให้กบั เว็บไซต์ได้ในอนาคตโดยไม่ตอ้ งเขียนโปรแกรมเอง สามารถเพิม่ เนื้อหาข่าวกิจกรรมของวัด
ได้จากหน้าเว็บไซต์ และรองรับการจัดทาเว็บไซต์ได้ตงั ้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึง่ ผูว้ จิ ยั มี
ความเห็นควรเพิม่ เติมความรูข้ องชุมชนด้วยการการบริการวิชาการสู่ชุมชนด้านการอบรมให้
ความรูแ้ ก่บุคลากรในศาสนสถานเพื่อให้เกิดทักษะความสามารถในการดูแลเว็บไซต์ของวัดได้ดว้ ย
ตนเองต่อไปในอนาคต
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สรุปผลด้านการออกแบบเว็บไซต์ตน้ แบบสาหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับวัดอื่นๆ
เพื่อใช้สาหรับงานด้านอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ และการท่องเทีย่ ว ได้ผลดังนี้
1.วัดหนองบัวเจ้าป่ า www.wnbcp.archbru.com
QR Code

2.วัดขุนก้อง www.wkk.archbru.com
QR Code

3.วัดชัยมงคล www.wcmk.archbru.com
QR Code
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สรุปผลด้านการแสดงผลกับอุปกรณ์ส่อื สารพกพาทีม่ หี ลายขนาด จากการผลิตสื่อ
เว็บไซต์ได้ทาการแสดงผลผ่านอุปกรณ์ส่อื สารหน้าจอแสดงผลขนาด 3.5 นิ้ว ,4 นิ้ว , 4.3 นิ้ว ,
5.5 นิ้ว , 10.1 นิ้ว ทัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Android และ IOS ได้ผลดังต่อไปนี้
ขนาดหน้ าจอ ระบบ Android
ระบบ IOS
QR Code
ตัวอย่างภาพการ
(รุน่ อุปกรณ์)
(รุน่ อุปกรณ์)
(การแสดงผล)
แสดงผล
แสดงผล
3.5
Acer Z3S
Iphone 4
แสดงผลปกติ

4

Iphone 5S

4.3

Galaxy S2

5.5

Galaxy Note 3
Duos

10.1

Galaxy Note
10.1

แสดงผลปกติ

แสดงผลปกติ

Iphone 6 Plus

แสดงผลปกติ

แสดงผลปกติ

เว็บไซต์ชุดความรูส้ ามารถปรับขนาดให้พอดีกบั หน้าจอได้ทุกอุปกรณ์ทท่ี ดสอบ
สรุปผล
ตารางที่ 5.2 สรุปการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ส่อื สารพกพาผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
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5.3 อภิ ปรายผล
5.3.1 ด้านการเผยแพร่งานวิ จยั โครงการวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถ
พืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะสบาย : กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ได้ศกึ ษาวิจยั จนได้ชุดความรู้
เกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาทางสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ซึง่ เป็นชุดความรูท้ ม่ี ปี ระโยชน์ต่อชุมชนและ
ประชาชนทัวไป
่ การทีน่ าชุดความรูด้ งั กล่าวมาพัฒนาเป็นสื่อสารสนเทศ เพื่อใช้ในการท่องเทีย่ ง
เชิงอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ จึงเป็ นการเผยแพร่ขอ้ มูลสู่สาธารณชนอย่างยังยื
่ น เนื่องจาก
ประชาชนทัวไปสามารถศึ
่
กษาได้ดว้ ยตนเอง ดังนัน้ สื่อสารสนเทศชุดความรูส้ ถาปตั ยกรรมพืน้
ถิน่ จึงเป็ นเครือ่ งมือในการให้ขอ้ มูลสาหรับนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมอุโบสถโดยการใช้อุปกรณ์
สื่อสารพกพาเป็ นสื่อกลางการแสดงผลข้อมูลได้ในระดับเบือ้ งต้น แต่ในด้านข้อมูลเชิงวิชาการใน
ระดับเชิงลึกจาเป็นจะต้องสอบถามกับนักวิจยั เพิม่ เติมภายหลัง
5.3.2 ด้านการพัฒนาสื่อสารสนเทศ โครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้
เรือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่ าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิง
อนุรกั ษ์ กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ได้ใช้แนวความคิดการออกแบบสื่อสารสนเทศจาก
ข้อจากัดของการแสดงผลผ่านอุปกรณ์ส่อื สารพกพา การออกแบบสื่อมัลติมเี ดียในเว็บเพจ
แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ คุณค่าการอนุ รกั ษ์งานสถาปตั ยกรรม ทฤษฏีกระบวนการรับรูแ้ ละ
ประมวลผล เพื่อการสร้างความเข้าใจในระดับเบือ้ งต้น ทีส่ ามารถทาความเข้าใจในทันทีจงึ เป็ นสิง่
ทีจ่ าเป็นในการแสดงผลข้อมูล ดังนัน้ การใช้ขอ้ ความทีไ่ ม่ยาวจนเกินไป การใช้ภาพทีน่ ่าสนใจ
และภาพเคลื่อนไหวทีก่ ระชับ จึงเป็นสื่อทีต่ อบสนองความคิดดังกล่าวข้างต้น แต่ในการสร้างสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (VDO) สามารถสร้างความผูกพันของชุมชนให้เกิดกับสื่อได้เป็นอย่าง
ดี เนื่องจากผูน้ าชุมชนหรือชุมชนรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและดีใจทีม่ บี ุคคลภายนอกให้ความสาคัญกับ
ตนเองและงานสถาปตั ยกรรมของชุมชน ดังนัน้ การสร้างคาถามทีเ่ กีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ภมู ปิ ญั ญา
สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ จึงเป็ นเครือ่ งมือในการกระตุน้ จิตสานึกในการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่
และสามารถใช้ประโยชน์ดา้ นประชาสัมพันธ์ให้กบั วัดและชุมชนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้การ
สร้างแบบจาลองสามมิตขิ องอุโบสถสามารถนาไปใช้ประกอบสื่อให้เกิดความน่าสนใจได้ในหลาย
รูปแบบและเป็ นการอนุ รกั ษ์งานสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ทีส่ ่อื อื่นๆ ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ซึง่ ใน
การสร้างแบบจาลองสามมิตขิ องอุโบสถพืน้ ถิน่ สามารถต่อยอดและขยายผลเป็นงานปฏิบตั ใิ นด้าน
การเรียนการสอนของสถาบันทีม่ กี ารเรียนการสอนทางสถาปตั ยกรรมได้ทวประเทศ
ั่
5.3.3 ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ในปจั จุบนั เว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วกับศาสนสถานมีความ
หลากหลายทางการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลหรือบางแห่งไม่มฐี านข้อมูลและเว็บไซต์เป็นของ
ตัวเอง เช่น วัดในกรณีศกึ ษาของงานวิจยั ทัง้ สามแห่ง เมือ่ ค้นหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปรากฏ
ว่าไม่มเี ว็บไซต์ของวัดโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ทร่ี วบรวมข้อมูลของวัดในเชิงพืน้ ฐาน เช่น
ประวัติ ภาพประกอบ ข่าวเกีย่ วกับวัด และตาแหน่งทีต่ งั ้ เพียงอย่างเดียว ยังไม่มขี อ้ มูลด้านงาน
สถาปตั ยกรรม เช่น ลักษณะทางสถาปตั ยกรรม ประวัตกิ ารซ่อมแซมบูรณะอุโบสถ ภาพประกอบ
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ในมิตทิ างสถาปตั ยกรรม และความน่ าสนใจของข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการเยีย่ มชมอุโบสถ
หรือข้อมูลเชิงพืน้ ทีเ่ ช่น ความสัมพันธ์ของวัดกับชุมชน รางวัลทีไ่ ด้รบั กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ
ประจาปี ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วขาดข้อมูลเบือ้ งต้นในการเดินทางไปเยีย่ มชม หรือขาดข้อมูลใน
เชิงลึกด้านอุโบสถในการนาเทีย่ ว นอกจากนี้การพัฒนาเว็บไซต์ของวัดโดยตรงยังเป็นการใช้
เพื่อเก็บข้อมูลของวัดและชุมชนเพื่อใช้ในการอนุ รกั ษ์อุโบสถหรือใช้เพื่อการศึกษาด้าน
ประวัตศิ าสตร์และภูมปิ ญั ญาพืน้ ถิน่ ให้กบั เยาวชนหรือบุคคลทัวไป
่ รวมถึงหน่วยงานราชการที่
ขาดข้อมูลเกีย่ วกับศาสนสถานในจังหวัดของตนเอง ดังนัน้ ในด้านการพัฒนาเว็บไซต์วดั และ
อุโบสถทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์สาหรับการสืบค้นข้อมูล จึงเป็ นประโยชน์ในทุกระดับ สมควรทีม่ ี
การเพิม่ จานวนอย่างเป็ นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในทุกพืน้ ที่

5.4 ข้อเสนอแนะ
1.ในขัน้ ตอนสุดท้ายของการพัฒนาเว็บไซต์คอื การดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึง่
หลังจากทีเ่ ว็บไซต์ได้เผยแพร่ออกไป ผูด้ แู ลเว็บไซต์ควรปรับปรุงให้เกิดความเปลีย่ นแปลง มี
ความทันสมัยด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อผูช้ มข้อมูลจะได้รบั ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การพัฒนา
ผูด้ แู ลเว็บไซต์จงึ เป็นหัวข้อในการต่อยอดจากงานโครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้
เรือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิง
อนุรกั ษ์ กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ในด้านงานบริการวิชาการ ด้วยการจัดอบรม
ศึกษาการเป็ นผูด้ แู ลเว็บไซต์ของแต่ละวัด เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเพิม่ เนื้อหาข่าวกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลได้ดว้ ยตนเอง
2.นาผลการวิจยั จากโครงการวิจยั การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์ ถ่ายทอดการพัฒนาสื่อสารสนเทศไปสู่วดั อื่นๆ ในรูปแบบ
ตาราวิชาการ หรือการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการเก็บข้อมูล
สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ในรูปแบบเว็บไซต์ในวงกว้าง ซึง่ เป็นผลดีต่อนักท่องเทีย่ ว ประชาชนใน
ชุมชน และเป็นข้อมูลสาหรับการหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
3.นาผลการวิจยั พัฒนาเป็ นโจทย์ปฏิบตั เิ ชิงบูรณาการต่างสาขาวิชาแก่สถานศึกษาในแต่
ละพืน้ ทีเ่ พื่อเพิม่ จานวนเว็บไซต์เกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ เช่น สาขาวิชาที่
เกีย่ วกับศาสตร์สถาปตั ยกรรมเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลทางด้านสถาปตั ยกรรม สาขาวิชาเกีย่ วกับการ
พัฒนาสังคมเก็บข้อมูลด้านชุมชนและสังคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นาข้อมูลที่ได้
พัฒนาเป็ นเว็บไซต์สาหรับวัดในพืน้ ทีต่ ่างๆ เป็นต้น
4.ควรทีจ่ ะมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มกี ารแสดงผลข้อมูลในรูปแบบสองภาษาทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลให้กบั นังท่
่ องเทีย่ วต่างประเทศ
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5.5 ผลผลิ ต
1.วัดกรณีศกึ ษาทัง้ 3 แห่งมีเว็บไซต์และป้ายประชาสัมพันธ์ทม่ี ขี อ้ มูลด้านสถาปตั ยกรรม
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทีย่ วเป็นของตนเอง
2.นาเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์ในงาน Cheinno Congress 2 เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ.2557
3.ชุมชนวัดหนองบัวเจ้าป่า มีโอกาสในการใช้ส่อื สารสนเทศเป็นข้อมูลในการต้อนรับคณะ
นักวิจยั ในโครงการประชุมวิชาการ Cheinno Congress 2 ทีไ่ ด้เข้าเยีย่ มชมอุโบสถในฐานะ
นักท่องเทีย่ ว เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557
4.เป็นฐานข้อมูลการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ระดับชุมชน ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ในด้านการแนะนาข้อมูลเกีย่ วกับวัดและอุโบสถ เพื่อการศึกษาด้วยตนเองสาหรับ
นักท่องเทีย่ วและประชาชนทัวไป
่
5.นาเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์และแบบบรรยายในงาน HERP Congress 3 ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558

80

บรรณานุกรม
เกศินี จุฑาวิจติ ร. (2548). การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม.
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. แนวโน้ มการจัดการ
เรียนการสอนยุค 2011, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ดวงพร เกีย๋ งคา .(2551). คู่มือสร้างเว็บไซท์ด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ :โปรวิชน.
ั่
ดวงพร เกีย๋ งคา .(2556). คู่มือสร้าง Web Site ฉบับสมบูรณ์ . นนทบุร ี :ไอดีซฯี .
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). การวิ เคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชัน.่
กังวาน อัศวไชยวศิน และคณะ .(2556) . คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 CSS3 & JavaScript
ฉบับสมบูรณ์ . กรุงเทพฯ : โปรวิชน.
ั่
เกียรติพงษ์ บุญจิตร. (2556). คู่มือ Dreamweaver CS6 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์ .
นนทบุร ี : ไอดีซฯี .
วิภารัตน์ พิศภูมวิ ถิ .ี (2557). คู่มือสร้างเว็บไซต์และ Mobile Web ด้วย Joomla ฉบับ Basic
& Workshop. นนทบุร ี : ไอดีซฯี .
สาธิต ชัยวิวฒ
ั น์ตระกูล. (2556). สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Joomla 3.x ฉบับ Quick
Start. กรุงเทพฯ : วิตตีก้ รุป๊ .
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์. (2557). Flash CS6 Essential . นนทบุร ี : ไอดีซฯี .
วณิช สุขศิร.ิ (2547) การออกแบบภาพยนต์โฆษณาเพื่อเสริ มสร้างทัศนคติ ที่ดีต่อศาสนา
พุทธ. [วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.] กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร .
สกนธ์ ภู่งามดี. (2546). การออกแบบและผลิ ตงานโฆษณา. กรุงเทพฯ: แซทโฟร์พริน้ ติง้ จากัด
วิภา อุตมฉันท์. (2544). การผลิ ตสื่อโทรทัศน์ และสื่อคอมพิ วเตอร์: กระบวนการ
สร้างสรรค์เทคนิ คการผลิ ต.พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์.
ธวัชชัย ศรีสุเทพ.(2544). คัมภีรเ์ ว็บดีไซน์. กรุงเทพ: โปรวิชน.
ั่
สื่อมัลติ มีเดีย Available from : http://yalor.yru.ac.th/~sirichai/4123617/slide/chapter1.pdf
กัญจนี ญาณะชัย. (2546, ปีการศึกษา 2546). “ธาตุลม หนึ่งในธาตุสก่ี บั การสร้างสภาวะความสบาย
ในงานสถาปตั ยกรรม.” วารสารวิ ชาการสถาปัตย์วิชาการ. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
46(4), 186-201.

81

กิจชัย จิตขจรวานิช. (2547). สภาวะน่ าสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนใน
ท้องถิ่ น. กรุงเทพฯ : คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จารีรตั น ปรกแก้ว และคนอื่นๆ. (2546). ศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การทางานร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพื่อสร้างเสริ มความ
เข้มแข็งของชุมชน : กรณี ศึกษาพื้นที่ภมู ิ ปัญญาท้องถิ่ นบุรีรมั ย์ในเขตการ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน. บุรรี มั ย์: สถาบันราชภัฏบุรรี มั ย์.
จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2538). ภูมิปัญญาอีสาน. มหาสารคาม: โรงพิมพ์นางนวลออฟเซท.
ชนินทร์ ทิพโยภาส. (2543). ความเข้าใจสภาวะอากาศ อาคาร มนุษย์และแนวทางการ
ออกแบบอาคารให้สบาย. กรุงเทพฯ : คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ดิเรก ฤกษ์หร่าย. (2527). การพัฒนาชนบท : เน้ นการพัฒนาสังคมและแนวความคิ ด
ความจาเป็ น พื้นฐาน. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ตรึงใจ บูรณสมภพ. (2539). การออกแบบอาคารที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการประหยัด
พลังงาน. กรุงเทพฯ : คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธีรดา นามให และ ศยามล ไกยูรวงศ์. (2546). ทิ ศทางการปฏิ รปู การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนในภาคอีสาน. อุบลราชธานี : ศิรธิ รรมออฟเซ็ท.
นันทสาร สีสลับ. (2541, พฤษภาคม-มิถุนายน). ภูมิปัญญาไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร วิโรฒศิลปวัฒนธรรม, 41(2), 17-20.
นิธ ิ เอีย่ วศรีวงศ์. (2536). การศึกษาของชาติ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่ น. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พ
ริน้ ตริง้ .
ปรีชา รังสิรกั ษ์. (2535). แนวคิ ดในเรื่องสภาวะสบาย. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พรรณชลัท สุรโิ ยธิน และคณะ. (2540). “การวิเคราะห์สภาพภูมอิ ากาศเพื่อนาไปใช้ในการ
ออกแบบอาคาร.” สาระศาสตร์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รชฏ ประทีป ณ ถลาง. (2552). สภาวะน่ าสบายของเรือนล้านนาร่วมสมัย : กรณี ศึกษา
รัตนา โตสกุล และคณะ. (2548). เดิ นทีละก้าว กิ นข้าวทีละคา : ภูมิปัญญาในการจัดการ
ความรู้ของชุมชน. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์.
วัฒนา ศรีวาจนะ. (2545). ผลของความเร็วลมต่อภาวะสบายเชิ งความร้อน. วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วิเชียร สุวรรณรัตน์. (2537). ภูมิอากาศวิ ทยาและการออกแบบสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ :
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

82

--------. (2544). “คติการสร้างพระอุโบสถในประเทศไทย.” วารสารวิ ชาการสถาปัตย์วิชาการ.
(3), 47-59.
วิโรฒ ศรีสุโร. (2547). วิกฤตสถาปตั ย์พน้ื ถิน่ ในดินแดนอีสาน. วารสารอีสานศึกษา,
2(5 ต.ค.- ธ.ค.), 9-15.
--------. (ม.ป.ป.). สิ มอีสาน. ขอนแก่น: มูลนิธโิ ตโยต้า.
วิทยาลัยครูบุรรี มั ย์. (ม.ป.ท.). สถาปัตยกรรมท้องถิ่ นจังหวัดบุรีรมั ย์. บุรรี มั ย์: เรวัตการพิมพ์.
สรรสุดา เจียมจิต. (2548). การประเมิ นสภาวะน่ าสบายในอาคารสถาปัตยกรรมไทยใน
ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น. วิทยานิพนธ์สถาปยั กรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตั ยกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สามารถ จันทรสูรย์. (2536). ภูมิปัญญาชาวบ้าน. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท
เล่ม 1. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริน้ ติง้ กรุฟ๊ .
สุนทร บุญญาธิการ. (2542). เทคนิ คการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมใจ นิ่มเล็ก. (2547). อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพ: เมืองโบราณ.
สมสิทธิ ์ นิตยะ. (2545). การออกแบบอาคารสาหรับภูมิอากาศร้อนชื้น. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). คู่มือการอยู่อาศัยประหยัด
พลังงาน. ม.ป.ท.
อรศิร ิ ปาณินท์. (2529). “การอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมและสภาพแวดล้อม.” วารสารหน้ าจัว,่ (3),
63-78.
--------. (2541). “ศักยภาพในการคงอยู่ของสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ .” วารสารสาระศาสตร์
สถาปัตย์, (02 :41), 22-39.
เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2536). ภูมิปัญญาสี่ภาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Allard, F. (1998). Natural Ventilation in Buidings : A Design Handbook. London :
james & james.
Olgyay, V. (1992). Design with Climate : Bioclimatic Approach to Architectural
Regionalism. New York : Van Nostrand Reinhold

83

ประวัติคณะผู้วิจยั
1.หัวหน้ าโครงการวิ จยั
ชื่อผูว้ ิ จยั นายวิสาข์ แฝงเวียง
ตาแหน่ ง อาจารย์
สัดส่วนความรับผิดชอบ ร้อยละ 40
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-4499-00202-96-2
หน่ วยงานที่สงั กัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
31000
ที่อยู่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตั ยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรรี มั ย์ โทรศัพท์ 0-4461-121 ต่อ 226
E-mail address: jojoplant@gmail.com
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒติ ่าไปสูงตามลาดับ)
1) สถาปตั ยกรรมศาตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยรังสิต
2) สถาปตั ยกรรมศาตรมหาบัณฑิต (สถาปตั ยกรรม) ปีการศึกษา 2553 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิ ชาการ
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1) โครงการวิ จยั ประเมิ นความสาเร็จของโครงการบูรณาการเรียนการสอน การ
วิ จยั การบริ การวิ ชาการ กิ จกรรมนักศึกษาและการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม ของ
สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2557 ตาแหน่ง หัวหน้าโครงการ ( วิจยั เป็นทีม
4 คน)
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31000
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1) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปตั ยกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1) ปีการศึกษา 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สถาปตั ยกรรม) ปีการศึกษา 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานทางวิ ชาการ
บทความทางวิ ชาการ
1) บทสรุปผลการวิ จยั โครงการวิ จยั เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น :
กรณี ศึกษา ผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหมของอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรมั ย์ จานวน 7 หน้า วารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ปีท่ี 2 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2545
2) มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์กบั การวางผังแม่บททางกายภาพ จานวน 11 หน้า
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ปีท่ี 2 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2546
3) สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีแนวความคิ ดการออกแบบจากปราสาทขอม
จานวน 11 หน้า วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2547
4) การรับรู้ทางสถาปัตยกรรมและความคิ ดเห็นที่ มีต่อสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มี
แนวความคิ ดการออกแบบจากปราสาทขอม จานวน 15 หน้า วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2547
5) การวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิ ตให้ได้
คุณภาพมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ระดับชุมชน กรณี ศึกษา: ผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เครือข่าย
กลุ่มผูผ้ ลิ ตเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 12 หน้า วารสารการประชุมทางวิชาการเพื่อ
นาเสนอผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับการวิจยั เพื่อท้องถิน่ พ.ศ.2547
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6) เสื้อดา ตาแพร ซิ่ นไหม : ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่ น จานวน 14 หน้า วารสาร
สังคมลุ่มน้ าโขง ศูนย์วจิ ยั พหุลกั ษณ์สงั คมลุ่มแม่น้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 2 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2549
7) สภาพการอนุรกั ษ์อโุ บสถพื้นถิ่ นในจังหวัดบุรีรมั ย์ จานวน 8 หน้า วารสารวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2550
8) วิ ธีการคานวณ ค่า K ที่สถาปนิ กควรรู้. จานวน 2 หน้า วารสารอาษา สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 06: 53- 07: 53 ปี พ.ศ.2553
9) ค่า K กับงานก่อสร้างอาคารราชการที่สถาปนิ กควรรู้. จานวน 4 หน้า วารสาร
อาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 10: 53- 11: 53 ปี พ.ศ.2553
10) แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้.
จานวน 11 หน้า วารสารวิชาการการท่องเทีย่ วไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2551
ผลงานวิ จยั
1) โครงการวิ จยั เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่ น กรณี ศึกษา:
ผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหมของอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรมั ย์ เสนอต่อ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติรว่ มกับสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2545 ตาแหน่ง
หัวหน้าโครงการ (วิจยั เป็ นทีม 6 คน)
2) โครงการจัดทาผังแม่บททางกายภาพมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ เสนอต่อ
สถาบันราชภัฏบุรรี มั ย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2545 ตาแหน่ ง หัวหน้าโครงการ (วิจยั เป็ นทีม 3 คน)
3) โครงการจัดทาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่ น กรณี ศึกษา : ผ้าทอพื้นบ้านที่มี
ชื่อเสียงจาแนกตามกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในจังหวัดบุรีรมั ย์ เสนอต่อ สถาบันราชภัฏบุรรี มั ย์ แล้ว
เสร็จ ปี พ.ศ. 2546 ตาแหน่ ง หัวหน้าโครงการ (วิจยั เป็ นทีม 5 คน)
4) โครงการวิ จยั ปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิ ตภัณฑ์
ชุมชน กรณี ศึกษา: ผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหมของเครือข่ายกลุ่มผูผ้ ลิ ตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เสนอต่อ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วเสร็จ
ปี พ.ศ.2547 ตาแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจยั เป็ นทีม 4 คน)
5) โครงการวิ จยั ประเมิ นผลกลุ่มอาชีพสหกรณ์ โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์
ปี พ.ศ.2544-2545 กรณี ศึกษา: ผลิ ตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เสนอต่อ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2547 ตาแหน่ง นักวิจยั (วิจยั คน
เดียว)
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6) โครงการวิ จยั ประเมิ นผลโครงการพัฒนาพื้นที่พึ่งตนเองอย่างยังยื
่ น จังหวัด
บุรีรมั ย์ (ADP) อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรมั ย์ เสนอต่อ มูลนิธศิ ุภนิมติ แห่งประเทศไทย
แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2548 ตาแหน่ง นักวิจยั (วิจยั เป็ นทีม 2 คน)
7) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ OPC ปี 2547 การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ผา้ มัดหมี่
กลุ่มแม่บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 ตาบลรอบเมือง กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านวัง
ใหม่ ตาบลกกโพธิ์ และการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ผ้าห่ มทอมือกลุ่มแม่บ้านประชาสามัคคี หมู่
ที่ 1 ตาบลรอบเมือง และกลุ่มสตรีทอผ้าตาบลภูเขาทอง อาเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด เสนอต่อ คณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในคณะกรรมการ
อานวยการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2548 ตาแหน่ง ผูด้ าเนินการ
พัฒนา (วิจยั คนเดียว)
8) โครงการวิ จยั สภาพการอนุรกั ษ์อโุ บสถพื้นถิ่ น จังหวัดบุรีรมั ย์ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรรี มั ย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2549 (วิจยั คนเดียว)
9) โครงการวิ จยั ประเมิ นผลโครงการพัฒนาพื้นที่พึ่งตนเองอย่างยังยื
่ น จังหวัด
สุรินทร์(ADP) อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เสนอต่อ มูลนิธศิ ุภนิมติ แห่งประเทศไทย
แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2550 ตาแหน่ง นักวิจยั (วิจยั เป็ นทีม 3 คน)
10) โครงการวิ จยั แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวในเขต
อีสานใต้ เสนอต่อ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2550 ตาแหน่ง
หัวหน้าโครงการ(วิจยั เป็นทีม 3 คน)
11) โครงการวิ จยั เพื่อการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ
งานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นอย่างยังยื
่ น เสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ประจาปี 2551 แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2552 ตาแหน่ง นักวิจยั
(วิจยั เป็ นทีม 2 คน)
12) โครงการวิ จยั แนวทางพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรรี มั ย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2552 (วิจยั คนเดียว)
13) โครงการสังเคราะห์วิจยั การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติ ดโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนอย่างยังยื
่ นเขตชายแดน ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง เสนอต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3
แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2552 ตาแหน่ง นักวิจยั (งานวิจยั เป็ นทีม 2 คน)
14) โครงการวิ จยั รูปแบบวิ ธีการสนับสนุนทุนวิ จยั เพื่อท้องถิ่ นในการทา
วิ ทยานิ พนธ์ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโท จังหวัดบุรีรมั ย์ เสนอต่อ สานักงานกองทุน
สนับสนุ นงานวิจยั เพื่อท้องถิน่ ชุดโครงการวิจยั การพัฒนารูปแบบการสนับสนุ นทุนวิจยั เพื่อท้องถิน่
ในการทาวิทยานิพนธ์ ของนิสติ นักศึกษาปริญญาโท พืน้ ทีภ่ าคอีสาน (CBMAG : Community
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Based Master Research Grant)แล้วเสร็จ พ.ศ. 2552 ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานโครงการ
(งานวิจยั เป็ นทีม 3 คน)
15) โครงการวิ จยั การส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการด้าน
ท่องเที่ยวอุทยานลาน้ามาศ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรมั ย์ เสนอต่อ เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจาปี 2552 แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2552
ตาแหน่ง นักวิจยั (วิจยั เป็ นทีม 3 คน)
16) โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่างที่มีต่อการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดของรัฐบาล เสนอต่อ
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2553 ตาแหน่ง นักวิจยั
(งานวิจยั เป็ นทีม 4 คน)
17) โครงการพัฒนาและวิ จยั เพื่อสุขภาวะชุมชนอยู่ดีมีสขุ ปี ที่ 1 เสนอต่อ สานักงาน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหนองคู อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรรี มั ย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2552 ตาแหน่ง นักวิจยั (งานวิจยั ชุดโครงการเป็ นทีม 8 คน)
18) การพัฒนาต้นแบบลวดลายเรขศิ ลป์ 2 มิ ติจากลวดลายส่วนประดับของ
ปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรมั ย์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ดาเนินการแล้วเสร็จ ปี
พ.ศ.2554 ตาแหน่ง นักวิจยั (งานวิจยั คนเดียว)
19) โครงการอัตลักษณ์ ผา้ ทอบุรีรมั ย์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2554 ตาแหน่ง นักวิจยั (งานวิจยั คนเดียว)
20) โครงการพัฒนาลวดลายผ้าทอบุรีรมั ย์ด้วยลวดลายเรขศิ ลป์ 2 มิ ติจากลวดลาย
ส่วนประดับของปราสาทขอม เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2555
ตาแหน่ง นักวิจยั (งานวิจยั คนเดียว)
21) แนวทางพัฒนาสุขภาวะด้านสังคมของผูส้ งู อายุในพื้นที่ลาน้าห้วยจรเข้มาก
จังหวัดบุรีรมั ย์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2556 ตาแหน่ง หัวหน้า
โครงการวิจยั (งานวิจยั 4 คน)
22) แนวทางจัดสภาพแวดล้อมและที่พกั อาศัยที่เป็ นมิ ตรสาหรับผูส้ งู อายุ พื้นที่ใน
ลาน้าห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรมั ย์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ แล้วเสร็จ ปี
พ.ศ.2556 ตาแหน่ง นักวิจยั (งานวิจยั คนเดียว)
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3.ผูร้ ่วมวิ จยั
ชื่อผูว้ ิ จยั นายกฤษณ์ ปิ ตาทะสังข์ ตาแหน่ ง อาจารย์
สัดส่วนความรับผิดชอบ ร้อยละ 30
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-3101-00853-31-7
หน่ วยงานที่สงั กัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
31000
ที่อยู่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรรี มั ย์ โทรศัพท์ 0-4461-121
E-mail address: mrt_media@hotmail.com
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒติ ่าไปสูงตามลาดับ)
1) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม-ออกแบบนิเทศศิลป์) ปีการศึกษา 2544
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อนฤมิต) ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รายงานสรุปการเงิ น ประจาปี งบประมาณ 2557
โครงการส่งเสริ มการวิ จยั ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชื่อมหาวิ ทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบอุโบสถ
พืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างสภาวะน่าสบาย เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ กรณีศกึ ษา อุโบสถในจังหวัดบุรรี มั ย์
ชื่อหัวหน้ าโครงการ วิสาข์ แฝงเวียง
รายงานในช่วงตัง้ แต่วนั ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557
รายจ่าย
หมวด
งบประมาณรวม ค่าใช้จ่ายงวด คงเหลือ
ทัง้ โครงการ
ปจั จุบนั
(หรือเกิน)
1.ค่าตอบแทนผูว้ จิ ยั 15%
22,230
23,230
0
2.ค่าจ้าง ผูช้ ่วยวิจยั ผลิตสื่อสารสนเทศ
92,800
92,800
0
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสารสนเทศ
40,000
40,000
0
วัสดุจดั นิทรรศการ วัสดุสานักงาน
4.ค่าใช้สอย บริจาคทาบุญวัด ล้างอัดภาพ
37,970
37,970
0
ค่าอาหาร ค่าเดินทางนาเสนองานวิจยั
5.ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
7,000
7,000
0
200,000
200,000
0
รวม
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั และจานวนเงินคงเหลือ
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั
งวดที่ 1
งวดที่ 2
รวม

120,000 บาท
80,000 บาท
200,000 บาท

(อ.วิสาข์ แฝงเวียง)
หัวหน้าโครงการ

เมือ่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557
เมือ่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558

(รศ.สมบัติ ประจญศานต์)
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินโครงการ

