
การออกแบบเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธพิพิธภัณฑในจังหวัดสมุทรสงคราม 
  นทีธร  จรดล1 , นราทัศน  ประมวลสุข2   

1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 จังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑพ้ืนบานที่เก็บของเกาและเร่ืองราวตางๆของจังหวัด มี
ทั้งหมด 4 ที่ ไดแก 1) พิพิธภัณฑพระพุทธเลิศหลานภาลัย(ในอุทยานร.๒) 2) พิพิธภัณฑตั้งเซียมฮะ 3) พิพิธภัณฑ
เครื่องราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 4) พิพิธภัณฑบานสวนสมุทรสงคราม จากการสืบคน
ขอมูลบนเว็บไซตพบวา ทางฐานขอมูลของ Google ยังไมมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลใหอยูดวยกันของ
พิพิธภัณฑในจังหวัดสมุทรสงครามทําใหยากตอการคนควา  
 ในการนําเสนอขอมูลของพิพิธภัณฑในจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาขอมูล
ในการจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธพิพิธภัณฑในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแหลงรวบรวม
ขอมูลพิพิธภัณฑในจังหวัดสมุทรสงคราม นําเสนอประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑ เพ่ือเปนแหลงประกอบการ
ตัดสินใจในการไปเยี่ยมชม โดยวิธีการศึกษา จะเก็บขอมูลจาการสัมภาษณเจาของและผูดูแลพิพิธภัณฑทั้งหมด 4 
ทาน โดยเปนการสัมภาษณเชิงลึก  
 โดยผลท่ีได นํามาวิเคราะหเรียบเรียงนําเสนอผานเว็บไซตโดยมีขนาดของขอมูล 13.09 GB. ภายใน
เว็บไซตมีเมนูดังตอไปนี้ 1) การนําเสนอภาพ Slide show 2) การนําเสนอเก่ียวกับประวัติความเปนมา 3) การ
นําเสนอผังการจัดแสดง 4) การนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑเปนอนิเมชั่น 5) การนําเสนอผานทัวรเสมือนจริง 
 ผลของการวิจัยที่สรุปจะสามารถนําไปใชศึกษาประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑ ในรูปแบบของอนิ
เมชั่น และทําการนําเสนอดวยทัวรเสมือนจริงเสมือนกับไปยังที่พิพิธภัณฑนั้นจริง ๆ ทําใหเว็บไซตนาสนใจตางจาก
เว็บไซตพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ โดยการทําใหสื่อแตละอยางนั้นสามารถเขาถึงทุกเพศทุกวัย โทนสีเขากับยุคสมัยใน
ปจจุบัน 
 
คําสําคัญ : พิพิธภัณฑ, แอนิเมชั่น, ทัวรเสมือนจริง 
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บทนํา 
พิพิธภัณฑ เปนสถานที่ หรือ สถาบัน ที่จัดต้ังขึ้น

เพ่ือประโยชนในการศึกษาและนอกการศึกษาใน
ลักษณะสัทนาการความรูที่ไดรับจากการจัดแสดง 
รวมกับการอนุรักษจัดเก็บฟนฟูสภาพ โดยจัดแสดงทั้ง
ในรูปแบบของวัตถุที่มนุษยทําข้ึน ไดแก โบราณวัตถุ 
ศิลปะ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวัตถุที่เกิดจาก
ธรรมชาติ โดยจัดใหผูคนสามารถเขาชมไดทั้งถาวร 
หรือ ชั่วคราว พิพิธภัณฑสถานมักจะใหบริการแก
สาธารณชน เพ่ือแสดงความภูมิใจของทองถ่ินและ
ดึงดูดนักทองเท่ียว 

จากแหลงขอมูลการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสงครามป 2560 และป 2561 พิพิธภัณฑภายใน
จังหวัดนั้นจะมีอยู 5 แหง เพ่ือเปนการอนุรักษและเปน
สถานที่ที่ใหศึกษาหาความรูแกผูที่สนใจในเรื่องนั้นๆ
หรือกระทั่งเปนแรงดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาศึกษาภูมิ
ปญญาพ้ืนถิ่นของจังหวัดที่ควรคาใหเก็บรักษาหลายๆ
อย า ง เ ช น  เ รื อ น ไ ทยภ าคกล า งที่ เ ก า แก ที่ สุ ด 
เครื่องปนดินเผาต้ังแตสมัยตนรัตนโกสินทร เปนตน
และชวยใหเกิดรายไดหมุนเวียนภายในชุมชนจังหวัด 
สมุทสงครามและเปนรายไดที่ไมตองออกไปแสวงหา
จากภายนอกจังหวัด  

ในขณะท่ีมีพิพิธภัณฑบางแหงที่เปนที่รูจักแค
ภายในชุมชนเทานั้นเนื่องจากพิพิธภัณฑยังขาดสื่อ
ประชาสัมพันธที่จะชวยดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาชมการ
จั ด แ ส ด งภ าย ใ น พิ พิ ธ ภัณฑ  โ ด ย ส ว น ใ หญ สื่ อ
ประชาสัมพันธจะเปนเพียงการเขียนบทความแนะนํา
ภายในพิพิธภัณฑเพียงเทาน้ันและเปนขอมูลที่เกาขาด
การแกไขใหเปนปจจุบันและเว็บไซตเหลานั้นไมมีการ
นําเสนอใหนาสนใจเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวไมทําให
นักทองเที่ยวตองการไปเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑจริงๆ จึง

เปนเหตุใหพิพิธภัณฑบางแหงไดปดตัวลงไปเนื่องจาก
ไมมีนักทองเที่ ยว เข าชมการจัดแสดงและทําให
แหลงขอมูลทางประวัติศาสตรของประเทศและจังหวัด
สมุทรสงครามไดสูญหายไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือรวบรวมขอมูลพิพิธภัณฑภายใน
จังหวัดสมุทรสงครามไวในแหลงขอมูลในรูปแบบ
เว็บไซตเพ่ือความสะดวกในการศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับ
พิพิธภัณฑในจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือเผยแพรขอมูลของแตละพิพิธภัณฑ 
3. เพ่ือเปนแหลงประกอบการตัดสินใจใน

การจะไปเย่ียมชมในแตละพิพิธภัณฑ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาพิพิธภัณฑในจังหวัดสมุทรสงคราม
จะใชข อมูลจากกรมทอง เที่ ยวและกีฬาจั งหวัด
สมุทรสงครามในการสืบคนจํานวนพิพิธภัณฑที่ยังเปด
ใหบริการอยูในปจจุบัน จากนั้นจะทําการเก็บขอมูล
จากแบบสัมภาษณ เพ่ือนําไปสรางสื่อนําเสนอและ
จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธพิพิธภัณฑใน จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ภาพที่ 1 ตําแหนงที่อยูของแตละพิพิธภัณฑ 
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พิพิธภัณฑที่ตั้ งอยู ในจังหวัดสมุทรสงครามมีการ
กระจายตัวแยกกันไปในแตละอําเภอ ภาพที่ 1 

 หมายเลข 1 แสดงตําแหนง พิพิธภัณฑ
เครื่องราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 75110 

 หมายเลข 2 แสดงตําแหนง พิพิธภัณฑตั้ง
เซียมฮะ 120 หมู 8 ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

 หมายเลข 3 แสดงตําแหนง พิพิธภัณฑ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ตําบทอัมพวา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

 หมายเลข 4 แสดงตําแหนง พิพิธภัณฑ
บานสวนสมุทรสงคราม เลขที่ 2 หมูที่ 2 ถนนปฎิคน
คุ ณ วั ด  ตํ า บ ล ท า ค า  อํ า เ ภ อ อั ม พว า  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 75110 

 สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ
เจาของพิพิธภัณฑและผูดูแลพิพิธภัณฑ ทั้งหมด 4 ทาน
โดยทําการสัมภาษณทานละ 2 ครั้ง  ไดใชประเภท
คําถามแบบเปด (Open-Ended Question) เปน
คําถามท่ีตั้งขึ้นมา เพ่ือใหผูตอบสามารถคิดและตอบ
คําถามไดอยางอิสระ ไมมีการกําหนดรูปแบบตายตัว 
เปนคําถามที่เปดโอกาศใหผูตอบไดอธิบายหรือแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนวความคิดของตินไดอยางอิสระ
คําถามประกอบไปดวย 1) สัมภาษณประวัติความ
เปนมาของพิพิธภัณฑ 2) สัมภาษณเกี่ยวกับสื่อในการ
นําเสนอในปจจุบัน  
3) สัมภาษณความคิดเห็นการตั้งชื่อของ Domain 

name ที่เหมาะสม 

 

ตารางที่ 1 ตัวอยางแบบสัมภาษณในเรื่องเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ตัวอยางแบบสัมภาษณที่เกี่ยวของที่ชวย
สนับสนุนในโครงการ 

 

ผลการวิจัย 

 ผลที่ไดจากการสัมภาษณขอมูลประวัติแต
ละพิพิธภัณฑนํามาทําเปนอนิเมชั่น ในโปรแกรม After 

effect และนําเสนอผานเว็บไซตเปนอนิเมชั่นสั้นๆ โดย
ใชคอนเซ็ปที่สามารถรับชมไดทุกวัย ตัวละครในอนิ
เมชั่นจะออกแบบใหมีความโคงมนเพ่ือใหเปนมิตรแกผู
รับชม และออกแบบใหเขากับยุคสมัยในปจจุบัน 

 

 

 

สภาพทัว่ไปของโครงการ 
คําถาม คําตอบที่บงชี้ 

I. ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑ
ของทาน เปนอยางไร  
2. ทานคิดวาในปจจุบันนี้
นักทองเที่ยวใหความสนใจกับการจัด
แสดงพิพิธภัณฑของทานแคไหน 

 

3. วัตถุที่จัดแสดงภายในพิพธิภัณฑมี
ความเปนมาอยางไร  

ขอมูลที่เกี่ยวของที่ชวยสนับสนุนในโครงการ 

คําถาม คําตอบที่บงชี้ 

1. ทานคิดวาเว็บไซตประชาสัมพันธยังจาํเปน
อยูไหม 

  

2 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกบัเรื่องสื่อ
ในปจจุบันและถาพิพธิภัณฑของทานมีสื่อหรือ
เทคนิคตางๆ ทานมีความคิดเห็นอยางไรบาง 
จะชวยใหพิพธิภัณฑไดรับความสนใจเพิม่ขึ้น
หรือไม ชวยอธิบายเพิ่มเติม 
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1) พิพิธภัณฑพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

ภาพที่ 2 ชวงแรกของอนิเมชั่นพิพิธภัณฑพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย 

 

2) พิพิธภัณฑตั้งเซียมฮะ 

ภาพที่ 3 ชวงแรกของอนิเมชั่นพิพิธภัณฑตั้งเซียมฮะ 

3) พิพิธภัณฑเคร่ืองราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 

 

ภาพที่ 4 ชวงแรกของอนิเมชั่นพิพิธภัณฑเคร่ืองราช
ศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

4) พิพิธภัณฑบานสวนสมุทรสงคราม 

 

ภาพที่ 5 ชวงแรกของอนิเมชั่นพิพิธภัณฑบานสวน
สมุทรสงคราม 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวละครในอนิเมชั่น 

 

ผลที่ไดจากการสัมภาษณการนําเสนอสื่อใน
ปจจุบัน นํามาทําเปน ทัวรเสมือนจริง(Virtual Tour) 

ในโปรแกรม Panotour  และนําเสนอผานเว็บไซตใน
ฟงกชั่นภาพ 360 องศา สามารถหมุนไดตามการ
เคลื่อนไหวของเมาส โดยคอนเซ็ปจะเปนการที่สามารถ
ใชงานไดงายเครื่องมือตาง ๆเห็นไดชัดเจน 
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1) พิพิธภัณฑพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 
ภาพที่ 7 ทัวรเสมือนจริงพิพิธภัณฑพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย 

2) พิพิธภัณฑตั้งเซียมฮะ 

 

ภาพที่ 8 ทัวรเสมือนจริงพิพิธภัณฑตั้งเซียมฮะ 

3) พิพิธภัณฑเครื่องราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5  

 

ภาพที่ 9 ทัวรเสมือนจริงพิพิธภัณฑเครื่องราชศรัทธา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่5 

 

4) พิพิธภัณฑบานสวนสมุทรสงคราม 

 

ภาพที่ 10 ทัวรเสมือนจริงพิพิธภัณฑบานสวน
สมุทรสงคราม 

สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นการตั้ง
ชื่อ Domain name ที่เหมาะสมไดดังนี้ Domain 

name ที่ไดคะแนนมากท่ีสุดคือ 

www.museuminsamutsongkram.com 

 

อภิปรายผล 

ผลท่ีไดจากการสัมภาษณและการจัดทําสื่อการ
นําเสนอ ผูทําวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและทําการแบง
หมวดหมูเนื้อหา อธิบายเปนโครงสรางเว็บไซตไดดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงโครงสรางเว็บไซต 
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ทําใหแตละพิพิธภัณฑประกอบไปดวยเมนู 
1) หนาแรกของเว็บไซต 

ภาพที่ 12 แสดงหนาแรกของเว็บไซต 
 

หนาแรกของเว็บไซตจะเปนสไลดโชวรูปปาย
ของแตละพิพิธภัณฑทําใหเห็นวาภายในเว็บไซตมี
พิพิธภัณฑอะไรบางและถัดลงมาจะเปนเมนูลิงคที่จะ
ลิงคไปยังเว็บไซตอ่ืนตามแตละหัวขอ 

2) หนาแรกของแตละพิพิธภัณฑ 

ภาพที่ 13 แสดงหนาแรกของแตละพิพิธภัณฑ 
 

หนาแรกของแตละพิพิธภัณฑสวนแรกจะเปน
สไลดโชวเลื่อนลงมาจะเปนประวัติโดยยอของแตละ
พิพิธภัณฑ พรอมทั้งยังมีปุมท่ีจะพาไปยังอีกหนาเพจคือ

ประวัติทั้งหมดของแตละพิพิธภัณฑ และสวนสุดทาย
จะเปน Animation  

 

3) หนาประวัติของแตละพิพิธภัณฑ 
 

ภาพที่ 14 แสดงหนาประวัติของแตละพิพิธภัณฑ 
 

หนาประวัติโดยสวนแรกจะเปนประวัติความ
เปนมาของแตละพิพิธภัณฑโดยพิพิธภัณฑเริ่มตนจาก
ใคร โดยจะใสรูปภาพของเจาของพิพิธภัณฑไวในสวน
แรก และสวนตอมาจะเปนตัวอักษรเพียงอยางเดียว
โดยจะใสภาพไวเปนพื้นหลัง 
 

4) หนาวีดิทัศนของแตละพิพิธภัณฑ 

ภาพที่ 15 แสดงหนาวีดิทัศนของแตละพิพิธภัณฑ 
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หนาวีดิทัศนจะใหวีดิทัศนไวตรงกลางและใหญ
ที่สุดเปนสวนแรกเพ่ือดึงดูดใหผูเขาชมสนใจจึงจะไปดู
วีดิทัศนอื่นเพ่ิมเติม 

5) หนาทัวรเสมือนจริง 

ภาพที่ 16 แสดงหนาทัวรเสมือนจริง 
 

หนาทัวรเสมือนจริงจะเปนทัวรทั้งหนาเว็บ
เพ่ือใหการใชงานไดงายและชัดเจน 

 

6) หนาการติดตอ 

ภาพที่ 17 แสดงหนาการติดตอ 

 

 หนาการติดตอของแตละพิพิธภัณฑจะ
เปนการแบงเปน 2 สวนโดยจะมีสวนของขอมูลของ
การติดตอ และสวนของแผนที่ Google map 

 

 

ขอเสนอแนะ 

อุปสรรค 
ปญหาที่พบจากการแสดงเน้ือหาในสวนของการ

นําเสนอทัวรเสมือนจริงของแตละพิพิธภัณฑ ตรงสวน
ของเมนูของทัวรเสมือนจริงไมสามารถเพ่ิมปุม Full 

Screen ไดจึงไมสามารถดูทัวรเสมือนจริงแบบเต็มหนา
จอคอมพิวเตอรได 

ปญหาที่พบจากการวาดตัวการตูน infographic 
ลายเสนไมทันสมัยดูแลวอาจไมเขาถึงกลุมเปาหมาย 
   
 แนะทางการแกไข 

1) ปรับใหทัวรเสมือนจริงใหเต็มหนาจอการ
แสดงผลของเว็บไซตแทน 
 

ภาพที่ 18 แสดงแถบเมนูของทัวรเสมือนจริงกอน
แกไข 
 

ภาพที่ 19 แสดงการปรับเปล่ียนใหเต็มจอ 

 

2) ปรับเปลี่ยนมุมมของกราฟกของตัวการตูน
และใสแสงและเงาใหกับตัวการตูนปรับเปลี่ยนให
สัดสวนสมจริงมากขึ้น 
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ภาพที่ 20 แสดงรูปตัวการตูนท่ีวาดครั้งแรก 

 

 

ภาพที่ 21 แสดงรูปตัวการตูนท่ีแกไขแลว 
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