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บทคััดย่่อ
   งานวิิจัยั นี้้�มี ีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ออกแบบและพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่�องวิิธีกี ารนุ่่� งห่่มผ้้าของ            
ภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม  2) สอบถามความพึึงพอใจที่่�มี ีต่่อหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่�องวิิธีกี าร        
นุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน ซึ่่ง� เป็็ นการจำำ�ลองโมเดลวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าในลัักษณะแอนิิเมชัันบนระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์
เราสาธิิตการใช้้งานโดยการนำำ�เสนอเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม  ซึ่่�งเป็็ นเทคโนโลยีีที่่�ง่่ายต่่อการใช้้งาน
เนื่่�องจากผู้้ใ� ช้้งานจะรู้้�สึกึ เหมืือนว่่าพวกเขากำำ�ลังั ทำำ�งานกัับวััตถุุของจริิง โดยการนำำ�วัตั ถุุเสมืือนมาประกอบเข้้า
กัับบริิบทของโลกแห่่งความจริิงสามารถทำำ�ให้้ผู้ใ้� ช้้งานเกิิดประสบการณ์์ที่่มี� ีความหมายและมีีคุุณค่่าน่่าจดจำำ�    
ผลการวิิจัยั พบว่่า 1) ขั้้�นตอนการออกแบบและพััฒนามีี 6 ขั้้�นตอน มีีรููปแบบสามมิิติจำิ �ำ นวน 5 โมเดล ได้้แก่่    
โจงกระเบน โสร่่ง ซิ่่�น ผ้้าเบี่่�ยงแบบไท-ลาว ภููไท และผ้้าเบี่่�ยงแบบกููย เขมร 2) ผลการศึึกษาความพึึงพอใจ       
จากผู้้ใ� ช้้จำ�ำ นวน 40 คน ค่่าเฉลี่่ย� ความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับดีีมาก ได้้ค่่าคะแนนเฉลี่่ย� รวมเท่่ากัับ 4.53 และ          
ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 0.04 ซึ่่ง� สรุุปได้้ว่่า หนัังสืือสามมิิติเิ รื่่อ� งวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานนี้้� ช่่วยให้้   
ผู้้ใ� ช้้ได้้รู้้�ขั้้น� ตอนวิิธีกี ารนุ่่� งห่่มผ้้าของภาคอีีสานที่่�ถููกต้้อง ทั้้�งยัังช่่วยอนุุ รักั ษ์์ศิลิ ปะการนุ่่� งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน      
ให้้แก่่คนยุุคหลัังอีีกด้้วย
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Development of a 3D book: wrapping cloth method of Isan region
using augmented reality technology on android operating system
Chanchai Supaartagorn3 and Chanchai Naithong4

Abstract
The purpose of this research was to 1) design and develop a 3D book: wrapping cloth method
of Isan region using augmented reality technology and 2) study the satisfaction of the 3D book: wrapping
cloth method of Isan region. Wrapping cloth method was simulated in animation which was able to
run on the Android operating system. We demonstrate the wrapping cloth method by presenting an
augmented reality that is a user-friendly technology as users feel like they are working with real objects.
Implanting virtual objects into the reality world provides users with meaningful and memorable
experiences. The results showed that 1) there are 6 steps in design and development process and 5
models in 3D, including loincloths, sarongs, Pha Sin, shawls of Thai-Laos Putai and shawls of Kui
Khmer. 2) Based on 40 users, users’ satisfaction was in strongly agree level (X̅ = 4.53) with standard
deviations (S.D.) at 0.04. It was found that the 3D book could help users to know the correct method
of wrapping cloth in Isan region, as well as promote the art of cloth wrapping method preservation of
Isan region for the next generations.
Keywords: 1. Wrapping cloth method 2. Isan region 3. Augmented reality 4. Android operating system
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เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม  (Augmented Reality: AR) เป็็ นรููปแบบหนึ่่�งของมััลติิมีเี ดีีย โดยเป็็ นการ   
บููรณาการข้้อมููลดิิจิิทัลั เข้้ากัับสภาพแวดล้้อมของผู้้�ใ ช้้ในเวลาจริิง ซึ่�่งข้้อมููลดิิจิิทัลั นั้้�น จะมี หี ลายรููปแบบ                  
ไม่่ว่่าจะเป็็ นรููปภาพ แอนิิเมชััน วิิดีีโอ เสีียงข้้อความ ซึ่ง�่ เรีียกรวมกัันว่่า ข้้อมููลมััลติิมีเี ดีีย หลัักการของเทคโนโลยีี
ความเป็็ นจริิงเสริิม  เป็็ นการนำำ�เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมมาผนวกกัับเทคโนโลยีีภาพ เพื่่อ� สร้้างสิ่่�งที่่�เสมืือนจริิง     
บนหน้้าจอให้้กับั ผู้้ใ� ช้้ รวมทั้้�งสามารถมีีปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์กับั ภาพเสมืือนดัังกล่่าวได้้ด้ว้ ย (Ding-Yu, 2016) ในปัั จจุบัุ นั
เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมได้้ถููกนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในงานด้้านต่่าง ๆ มากมาย โดยทางด้้านการศึึกษา
Ditcharoen, & Polyiam (2014) ได้้วิจัิ ยั เพื่่�อพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้เ� รื่่�องโครงสร้้างอะตอมและพัันธะเคมีีด้ว้ ย
เทคโนโลยีีออกเม็็นเต็็ดเรีียลลิิตีี  โดยประกอบด้้วยโมเดลสามมิิติจำิ �ำ นวน 34 โมเดล และจากผลการทดลอง        
ใช้้ประกอบการเรีียนการสอน พบว่่า สามารถสร้้างความสนใจให้้แก่่ผู้้เ� รีียน ผู้้เ� รีียนเกิิดความกระตืือรืือร้้น       
อยากรู้้�อยากเห็็นในเนื้้�อหาที่่�จะเรีียน และสามารถช่่วยแก้้ปััญหาความเข้้าใจคลาดเคลื่่�อนได้้ดีีผ่่านโมเดล
แอนิิเมชัันสามมิิติที่่ิ มี� กี ารเคลื่่�อนไหวและมองได้้รอบด้้าน ส่่วนทางด้้านส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว Sripramai, &
Limpinan (2017) ได้้วิจัิ ยั เพื่่อ� พััฒนาโมเดลส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยววััดมหาธาตุุ จัังหวััดสุโุ ขทััย ด้้วยเทคโนโลยีี
ออกเม็็นเต็็ดเรีียลลิิตีี  โดยประกอบไปด้้วยโมเดลจำำ�นวน 8 แบบ คืือ เจดีีย์์ประธาน พระวิิหารหลวง พระวิิหารสููง
พระอุุโบสถ มณฑปพระอััฏฐารส เจดีีย์์ทรงระฆััง เจดีีย์์ห้า้ ยอด และพระเจดีีย์์อื่น�่ ๆ และจากผลความพึึงพอใจ
จากกลุ่่�มเป้้ าหมายอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ผู้้ใ� ช้้ให้้ความสนใจโมเดลที่่�มี ีลัักษณะสามมิิติที่่ิ อ� อกมาจากหนัังสืือ
เนื่่�องจากให้้ภาพเสมืือนเห็็นสถานที่่�นั้้น� จริิง ๆ และทางด้้านศิิลปะและวััฒนธรรม Bunlikhitsiri (2018) ได้้วิจัิ ยั
โดยออกแบบสื่่อ� ความเป็็ นจริิงเสริิมของหอศิิลปะและวััฒนธรรมภาคตะวัันออก มหาวิิทยาลััยบููรพา โดยได้้พัฒั นา
โมเดลเพื่่อ� แสดงผลงานต่่าง ๆ ภายใน ซึ่่ง� ผู้้เ� ข้้าชมสามารถใช้้สมาร์์ตโฟนที่่�ติดตั้้
ิ ง� แอปพลิิเคชัันส่่องสััญลัักษณ์์
AR Marker ที่่�ติดตั้้
ิ ง� ตามจุุดต่่าง ๆ ที่่�แสดงผลงานได้้ ผลการสอบถามความคิิดเห็็นของกลุ่่มผู้
� เ้� ข้้าชม โดยภาพรวม
พบว่่า มีีความเหมาะสมของสื่่อ� ความเป็็ นจริิงเสริิมในหอศิิลปะและวััฒนธรรมภาคตะวัันออกอยู่่�ในระดัับมาก       
ทำำ�ให้้สามารถเผยแพร่่ข้้อมููลความรู้้เ� กี่่�ยวกัับประวััติศิ าสตร์์ ศิลิ ปะ และวััฒนธรรมในภาคตะวัันออกให้้กับั ผู้้ส� นใจ
ต่่อไปได้้ จากตััวอย่่างงานวิิจัยั ที่่�ได้้นำำ�เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมมาประยุุกต์์ใช้้ข้า้ งต้้น จะเห็็นว่่าเป็็ น
เทคโนโลยีีที่่�ใช้้สร้้างภาพความเป็็ นจริิงเสริิม  เพื่่�อเพิ่่�มการรัับรู้้แ� ละความรู้้�สึกึ ของการมองเห็็น ซึ่่�งนัับได้้ว่่า            
มีีประโยชน์์เป็็ นอย่่างมากในการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กับั งานในทุุกด้้าน
การนุ่่� งห่่มผ้้าแสดงให้้เห็็นถึึงความคิิดริเิ ริ่่ม� และการสร้้างสรรค์์ของมนุุ ษย์์ที่่�มี ีจุุดประสงค์์หลัักคืือ             
เพื่่อ� ปกปิิ ดร่่างกาย วััฒนธรรมการนุ่่�งห่่มของไทยที่่�ไม่่มีกี ารตััดเย็็บสะท้้อนให้้เห็็นถึึงการออกแบบเครื่่อ� งแต่่งกาย
ที่่�แยบยลของคนสมััยก่่อน เช่่น การเลืือกใช้้วัตั ถุุดิบิ การใช้้ผ้า้ เพีียงผืืนเดีียวสามารถนำำ�มานุ่่�งห่่ม จัับ พัับ จีีบ  
ให้้มี ีความเหมาะสมต่่อการดำำ�รงชีีวิิต และขนบธรรมเนีียมประเพณีี นอกจากนี้้� วิิธีกี ารนุ่่�งห่่มในแต่่ละพื้้�นที่่�ก็จ็ ะ
มีเี อกลัักษณ์์ที่่แ� ตกต่่างกัันไป การแต่่งกายส่่วนใหญ่่จะใช้้ผ้า้ ทอมืือ ซึ่ง�่ ทำำ�มาจากเส้้นใยธรรมชาติิ เช่่น ผ้้าฝ้้ าย       
ผ้้าไหม  ผ้้าพื้้�นเมืืองอีีสาน โดยเฉพาะพื้้�นที่่�ภาคอีีสาน ชาวอีีสานจะถืือว่่าการทอผ้้าเป็็ นกิิจกรรมยามว่่าง             
หลัังจากฤดููการทำำ�นาหรืือว่่างจากงานประจำำ�อื่น�่ ๆ   นอกจากนี้้� ในพื้้�นที่่�ภาคอีีสานยัังมีีวััฒนธรรมการแต่่งกายที่่�             
หลากหลาย อัันสืืบเนื่่�องมาจากภาคอีีสาน ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็ นศููนย์์รวมของประชากรหลากหลายเชื้้อ� ชาติิ และมีีการ
ติิดต่่อกัับประเทศเพื่่อ� นบ้้าน เช่่น ลาว กััมพููชา และเวีียดนาม จึึงทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� นทางวััฒนธรรมขึ้้�น
แต่่ในปัั จจุบัุ นั เมื่่อ� ประเทศไทยมีีการติิดต่่อสััมพันั ธ์์กับั ประเทศตะวัันตก และได้้รับั อิิทธิิพลตะวัันตกเข้้ามาในสัังคมไทย
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การแต่่งกายของคนในสัังคมไทยก็็เริ่่ม� เปลี่่ย� นแปลงตามไปด้้วย ชาวบ้้านให้้ความสนใจในการแต่่งกายประจำำ�ท้อ้ งถิ่่�น
ของตนเองน้้อยลง จึึงทำำ�ให้้ไม่่เข้้าใจวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าประจำำ�ถิ่่น� ที่่�ถููกต้้องตามแบบฉบัับดั้้�งเดิิม ดังั นั้้�นในทุุกภาคส่่วน
จึึงต้้องช่่วยกัันอนุุรักั ษ์์วิธีิ กี ารนุ่่�งห่่มผ้้าให้้เป็็ นที่่�รู้จั้� กั ของเยาวชนรุ่่น� หลัังต่่อไป
จากความสำำ�คัญ
ั และปัั ญหาที่่�กล่่าวมาทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั  พบว่่า ถ้้าได้้นำำ�เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม              
มาประยุุกต์์และออกแบบโมเดลสามมิิติวิิ ธีิ กี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน จะช่่วยให้้เยาวชนรุ่่น� หลัังและผู้้�ที่่ส� นใจ  
มีีความเข้้าใจและสามารถนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานได้้ถููกวิิธีี การพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� งวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของ
ภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมในครั้้�งนี้้� จึงึ เป็็ นการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยส่่งเสริิมและอนุุ รักั ษ์์
คุุณค่่าทางศิิลปะการนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานให้้แก่่คนรุ่่น� หลัังสืืบต่่อไป
วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่�อออกแบบและพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่�องวิิธีกี ารนุ่่� งห่่มผ้้าของภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีี            
ความเป็็ นจริิงเสริิม
2. เพื่่อ� สอบถามความพึึงพอใจที่่�มี ีต่่อหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� งวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน
การทบทวนวรรณกรรม
เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิ งเสริิ ม (Augmented Reality: AR)
Hosch (2010) ได้้กล่่าวว่่า เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม  เป็็ นกลุ่่�มงานวิิจัยั ทางด้้านวิิทยาการ
คอมพิิวเตอร์์ ที่่ไ� ด้้รวมข้้อมููลดิิจิทัิ ลั และโลกความเป็็ นจริิงแบบเรีียลไทม์์ (real time) ด้้วยการแสดงในรููปแบบ   
สามมิิติิ
Steve (2016) ได้้กล่่าวว่่า เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม เป็็ นเทคโนโลยีีในการแสดงผลที่่�หลากหลาย
โดยสามารถนำำ�ข้อ้ มููลตััวอักั ษร ตััวเลข สััญลัักษณ์์ ภาพกราฟิิ กมารวมและซ้้อนทัับกัันได้้ ทำ�ำ ให้้เป็็ นการ              
เปิิ ดมุมม
ุ องของผู้้ใ� ช้้เสมืือนอยู่่ใ� นโลกแห่่งความจริิง
สำำ�หรัับหลัักการทำำ�งานของเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมนี้�้ สามารถแบ่่งประเภทตามส่่วนวิิเคราะห์์ภาพ
(image analysis) เป็็ น 2 ประเภท ได้้แก่่ ส่่วนที่่� 1 คืือ การวิิเคราะห์์ภาพโดยอาศััยมาร์์คเกอร์์ (marker) เป็็ นหลััก
ในการทำำ�งาน (marker based AR) และส่่วนที่่� 2 คืือ การวิิเคราะห์์ภาพโดยใช้้ลักั ษณะต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในภาพ       
มาวิิเคราะห์์ (marker-less based AR) กระบวนการทำำ�งานภายในประกอบไปด้้วย 3 โมดููล ดัังแสดงในภาพที่่� 1
(Sanni, 2012) ได้้แก่่
1. โมดููลการจัับภาพ (capturing module) เป็็ นขั้้�นตอนการจัับภาพ โดยจะทำำ�การค้้นหามาร์์คเกอร์์จาก
ภาพที่่�ได้้จากกล้้อง แล้้วทำ�ำ การสืืบค้้นจากฐานข้้อมููลที่่�มีกี ารเก็็บข้้อมููลขนาดและรููปแบบมาร์์คเกอร์์ที่่ถูู� กออกแบบไว้้
2. โมดููลการติิดตาม (tracking module) เป็็ นขั้้�นตอนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม โดยจะ
มีกี ารคำำ�นวณค่่าตำำ�แหน่่งเชิิงสามมิิติขิ องมาร์์คเกอร์์เทีียบกัับกล้้อง แสดงในรููปแบบเมทริิกซ์์ที่่ร� ะบุุความสััมพันั ธ์์
ระหว่่างตำำ�แหน่่งของกล้้องและตำำ�แหน่่งของมาร์์คเกอร์์ ในขั้้�นตอนนี้้�จะช่่วยให้้ระบบสามารถเพิ่่�มส่่วนประกอบ
ความเป็็ นจริิงเสริิมเข้้าเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของฉากจริิงได้้
3. โมดููลการแสดงผล (rendering module) เป็็ นขั้้�นตอนการรวมภาพต้้นฉบัับ และส่่วนประกอบ        
ความเป็็ นจริิงเสริิมโดยใช้้รููปแบบที่่�คำ�ำ นวณไว้้แล้้วในขั้้�นตอนที่่� 1 และ 2 ให้้ปรากฏบนจอแสดงผลของอุุปกรณ์์
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ภาพที่่ � 1 ภาพแสดงขั้้�นตอนการทำำ�งานของเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม
(Sanni, 2012)

การพััฒนาหนัังสืือสามมิิ ติิด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิ งเสริิ ม
เป็็ นการพััฒนาหนัังสืือที่่�ประกอบไปด้้วยข้้อความ รููปภาพเพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลในเรื่่�องราวต่่างๆ นอกจากนี้้�    
ยัังมีีส่่วนประกอบของมาร์์คเกอร์์ เพื่่อ� ใช้้เป็็ นจุุดสำ�ำ หรัับสแกนจากสมาร์์ตโฟน ทำำ�ให้้ปรากฏเป็็ นโมเดลสามมิิติิ
ประกอบด้้วยข้้อความ ภาพ ภาพเคลื่่อ� นไหว และเสีียง ซึ่่ง� มีีมุุมมองถึึง 360 องศา ทำำ�ให้้กระตุ้้�นการเรีียนรู้้แ� ละ
ช่่วยเสริิมสร้้างการเรีียนรู้้�ที่่แ� ตกต่่างจากหนัังสืือธรรมดา
ตััว อย่่างเทคโนโลยีี ค วามเป็็ นจริิ ง เสริิ ม กัับ งานทางด้้ า นศิิ ล ปวััฒ นธรรมและโบราณคดีี
(Angelopoulou, Bouki, Economou, & Psarrou, 2011)
จากข้้อมููลการสำำ�รวจการจััดแสดงศิิลปวััฒนธรรมและโบราณคดีีของพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ พบว่่า 35% ของ
พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ในทวีีปยุุโรป ได้้นำำ�เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม (AR) และเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสมืือน (Virtual
Reality: VR) มาใช้้เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจััดนิทิ รรศการ ในขณะที่่�ส่่วนที่่�เหลืือก็็มีแี นวโน้้มที่่เ� พิ่่�มขึ้้น�  อัันเป็็ น     
ตััวบ่่งชี้้ไ� ด้้ว่่า เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมสามารถสร้้างความน่่าสนใจและดึึงดููดให้้กับั ผู้้เ� ข้้าชมได้้เป็็ นอย่่างดีี 
ในส่่วนงานวิิจัยั นี้้� ได้้นำำ�เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมมาประยุุกต์์ใช้้ในส่่วนของการจััดแสดงงานศิิลปวััฒนธรรม
และโบราณคดีี Sutton Hoo เมืือง Suffolk ประเทศ UK ซึ่่ง� เป็็ นที่่�รู้จั้� กั อย่่างกว้้างขวางเกี่่�ยวกัับเรืือฝัั งศพของ
กษััตริิย์์ Anglo-Saxon เพื่่อ� ให้้ผู้เ้� ข้้าชมสามารถที่่�จะมีปี ฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ในส่่วนของการจััดแสดงต่่าง ๆ ทั้้�งภายในอาคาร
และภายนอกอาคารได้้
ตััวอย่่างแอปพลิิเคชััน ในภาพที่่� 2 จะแสดงการนำำ�ทางภายนอกอาคารที่่�แสดงตำำ�แหน่่งและทิิศทางของ
วััตถุุที่่ขุ� ดพ
ุ บตามเนิินดิินต่่าง ๆ
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ภาพที่่ � 2 ภาพแสดงตััวอย่่างพร้้อมตำำ�แหน่่งและทิิศทางไปยัังเนิินดิินถััดไปจะปรากฏที่่�มุุมด้้านบน วััตถุุที่่ขุ� ดพ
ุ บในเนิินดิินนี้้�
 จะปรากฏบริิเวณด้้านล่่าง
(Angelopoulou, Bouki, Economou, & Psarrou, 2011)

ส่่วนภายในอาคารก็็จะมีกี ารจััดแสดงตััวอย่่างของวััตถุุที่่ขุ� ดพ
ุ บ โดยใช้้สมาร์์ตโฟนที่่�ติดตั้้
ิ �งแอปพลิิเคชัันแล้้ว 
ทำำ�การส่่องผ่่านตััวมาร์์คเกอร์์ ก็จ็ ะปรากฏโมเดลสามมิิติปิ รากฏให้้เห็็น โดยภาพที่่� 3 จะแสดงตััวอย่่างดัังภาพที่่� 3

ภาพที่่ � 3 ภาพแสดงโมเดลสามมิิติจิ ากการส่่องมาร์์เกอร์์
(Angelopoulou, Bouki, Economou, & Psarrou, 2011)

สรุุปแล้้ว งานวิิจัยั นี้้�ได้้ช่่วยเปิิ ดมุมม
ุ องและเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั ประสบการณ์์ของผู้้เ� ยี่่�ยมชมในการเข้้าเยี่่�ยมชม
นิิทรรศการ การจััดแสดงศิิลปวััฒนธรรมและโบราณคดีี โดยนำำ�เอาเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมมาช่่วยพััฒนา
แอปพลิิเคชััน ทำำ�ให้้ผู้เ้� ยี่่ย� มชมเกิิดความประทัับใจและมีปี ฏิิสัมพั
ั นั ธ์์โต้้ตอบกัับแอปพลิิเคชััน อัันเป็็ นการยกระดัับ
การเรีียนรู้้�ที่่มี� ีความยืืดหยุ่่�น มีีอิิสระทั้้�งเรื่่อ� งของเวลาและสถานที่่�
ความรู้้�พื้้น� ฐานของวิิ ธีีการนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน
วััฒนธรรมการแต่่งกายหรืือการนุ่่� งห่่มผ้้าของชาวภาคอีีสานมีีความหลากหลาย เนื่่�องจากภาคอีีสาน     
มีีความหลากหลายของวััฒนธรรมทางเชื้้อ� ชาติิของประเทศพื้้�นบ้้านใกล้้เคีียง ในส่่วนนี้้�จะได้้ทำ�ำ การทบทวน
วรรณกรรมข้้อมููลวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน จำำ�นวน 5 วิิธีี ดัังนี้้�
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1. โจงกระเบน สำำ�หรัับชาวอีีสานน่่าจะได้้เรีียนรู้้วิ� ธีิ กี ารนุ่่�งโจงกระเบนมาจากราชสำำ�นักั โดยมีีลำำ�ดับั วิิธีกี าร
นุ่่�งโจงกระเบน ดัังนี้้� 1.1 เริ่่ม� ด้้วยการจููงผ้้าไปด้้านหน้้า จััดริมิ ผ้้าสองด้้านให้้เท่่ากััน 1.2 มััดปมตามขนาดเอว
ของผู้้�นุ่่� ง 1.3 จากนั้้�นพัับผ้้าลงแนวเฉีียงแล้้วม้ว้ นผ้้า (คล้้ายหางปลากระเบน) 1.4 กางขาให้้ห่่างออกจากกััน
แล้้วดึงึ ม้้วนผ้้าลอดระหว่่างขาอ้้อมลงไปด้้านหลััง 1.5 เหน็็บชายผ้้าไว้้ที่่เ� อวด้้านหลััง แล้้วจััดทรงให้้จีีบสวยงาม
สามารถเดิินได้้สะดวกคล้้ายกางเกง (Samanchart, 2019: 79)
2. โสร่่ง วิิธีกี ารนุ่่�งโสร่่งของชาวอีีสานนั้้�น สามารถนุ่่�งทั้้�งแบบที่่�เป็็ นทางการและแบบที่่�นุ่่�งอยู่่�บ้า้ นในชีีวิิต
ประจำำ�วันั ในกรณีีแบบที่่�เป็็ นทางการนั้้�น จะเป็็ นการนุ่่� งแบบ “นุ่่� งป้้ ายทบจีีบด้้านหน้้า” ซึ่่�งจะใช้้เข็็มขัดั เงิิน        
หรืือโลหะอื่่น� คาดเอวให้้เรีียบร้้อย ส่่วนการนุ่่�งแบบที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั  จะเป็็ นการนุ่่�งแบบ “นุ่่�งทบทั้้�งสองด้้าน
แล้้วผููกปมตรงกลาง” ที่่�สามารถถอดได้้สะดวกกว่่าในการเข้้าห้้องน้ำำ��  หรืือถกขึ้้น� ให้้สั้้น� ลงได้้ง่่ายในการทำำ�งาน
(Samanchart, 2019: 73)
3. ซิ่่�น วิิธีกี ารนุ่่�งซิ่่�น จะมีีการกำำ�หนดใช้้องค์์ประกอบผ้้าซิ่่�น ได้้แก่่ “หััวซิ่่น� ” จะใช้้นุ่่�งอยู่่�ด้า้ นบน ส่่วน       
“ตััวซิ่่น� ” จะอยู่่�ช่่วงกลางลำำ�ตัว 
ั และ “ตีีนซิ่่�น” จะอยู่่�ส่่วนล่่าง โดยสามารถนุ่่�งทั้้�งแบบเหน็็บเอวไว้้ง่่าย ๆ หรืือจะใช้้เข็็ม
กลััดให้้แน่่นไม่่ให้้หลุุดออกง่่าย โดยเฉพาะเวลานุ่่� งไปทำำ�บุุญที่่�วัด ธ
ั รรมเนีียมวิิธีกี ารนุ่่� งซิ่่�นแบบดั้้�งเดิิม คืือ         
การนุ่่�งแบบ “ป้้ ายไขว้้มาด้้านหน้้า” ซึ่่ง� ได้้ข้อ้ สัังเกตว่่า การนุ่่�งแบบนี้้� ด้้านหน้้าจะสั้้�นกว่่าด้้านหลััง ทำำ�ให้้ก้า้ วขา
ทำำ�งานในไร่่นาได้้สะดวก (Samanchart, 2019: 68)
4. ผ้้าเบี่่�ยงแบบไท-ลาว ภููไท วิิธีกี ารเบี่่�ยงผ้้าแบบไท-ลาว ภููไท จะมีีลำำ�ดับั การเบี่่�ยงผ้้าดัังนี้้� 4.1 พาดผ้้า   
ที่่�ไหล่่ซ้้ายให้้ผ้า้ ห้้อยลงมาด้้านหน้้า 4.2 อ้้อมชายผ้้าไปด้้านหลัังลอดรัักแร้้ 4.3 แล้้วพับั มุุมกลัับจากระดัับเอว 4.4
แล้้วพาดผ้้าขึ้้น� ไปเกยทัับผ้้าเบี่่�ยงที่่�พาดหััวไหล่่ไว้้ ปล่่อยชายให้้ทิ้้ง� ไปด้้านหลััง ส่่วนชายครุุยของแพรเบี่่�ยงจะ
เคลื่่อ� นส่่ายไปมาตามจัังหวะการเคลื่่อ� นตััว (Samanchart, 2019: 76)
5. ผ้้าเบี่่�ยงแบบกููย เขมร วิิธีกี ารพาดเบี่่�ยงผ้้าของชาวกููย นั้้�นพบว่่ามีีรููปแบบที่่�แตกต่่างจากที่่�อื่น�่ กล่่าวคืือ
พาดที่่�ไหล่่ซ้้าย ให้้ผ้า้ ห้้อยลงมาด้้านหน้้า แล้้วอ้อ้ มชายผ้้าไปด้้านหลัังลอดรัักแร้้ (แต่่ไม่่ได้้พาดเกยทัับผ้้าเบี่่�ยง
ที่่�พาดหััวไหล่่ไว้้แบบชาวภููไทหรืือไท-ลาว) แต่่พาดย้้อนกลัับที่่�หัวั ไหล่่ ปล่่อยชายให้้ทิ้้ง� ไปด้้านหลััง (Samanchart,
2019: 78)
กรอบแนวคิิ ดการวิิ จัยั
ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้�เป็็ นงานวิิจัยั และพััฒนา (Research and Development: R&D) โดยพััฒนานวััตกรรม
แอปพลิิเ คชััน หนััง สืือสามมิิติิ เรื่่�อ ง วิิธีีก ารนุ่่� ง ห่่มผ้้า ของภาคอีีสานด้้ว ยเทคโนโลยีีความเป็็ น จริิง เสริิม                      
บนระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์ กรอบแนวคิิดประกอบไปด้้วย 4 ส่่วน คืือ 1. ข้้อมููลการนุ่่�งห่่มของภาคอีีสาน
ซึ่ง�่ มีวิี ธีิ กี ารนุ่่�งห่่ม 5 วิิธีี ได้้แก่่ โจงกระเบน โสร่่ง ซิ่่�น ผ้้าเบี่่�ยงแบบไท-ลาว ภููไท และผ้้าเบี่่�ยงแบบกููย เขมร       
2. การออกแบบแอปพลิิเคชััน ได้้แก่่ การออกแบบโมเดลเพื่่อ� นำำ�เสนอวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มในแต่่ละวิิธีี รวมทั้้�งการออกแบบ
ส่่วนปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์กับั ผู้้ใ� ช้้ 3. การออกแบบหนัังสืือสามมิิติิ ได้้แก่่ การออกแบบมาร์์คเกอร์์สำ�ำ หรัับโมเดล รวมทั้้�ง
การกำำ�หนดเนื้้�อหา รููปภาพที่่�จะแสดงในหนัังสืือ และ 4. เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม ได้้แก่่ การนำำ�องค์์ประกอบ
ข้้างต้้นทั้้�งหมดมารวมกััน และพััฒนาเป็็ นแอปพลิิเคชัันเพื่่อ� แสดงวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีี
ความเป็็ นจริิงเสริิม และสุุดท้า้ ยคืือ การศึึกษาความพึึงพอใจของผู้้ใ� ช้้ต่่อการใช้้งานหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� ง วิิธีกี าร
นุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม ภาพกรอบแนวคิิดแสดงดัังภาพที่่� 4
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ข้้อมููลการนุ่่�งห่่มภาคอีีสาน
(information of wrapping cloth method
of Isan region)
1. โจงกระเบน
2. โสร่่ง
3. ซิ่่�น
4. ผ้้าเบี่่�ยงแบบไท-ลาว ภููไท
5. ผ้้าเบี่่�ยงแบบกููย เขมร
การพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� ง วิิธีกี ารนุ่่�งห่่ม
ผ้้าของภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีีความ
เป็็ นจริิงเสริิมบนระบบปฏิิ บัติั ิการแอนดรอยด์์

การออกแบบแอปพลิิ เคชััน
(application design)
การออกแบบหนัังสืือสามมิิ ติิ
(3D book design)

การศึึกษาความพึึงพอใจต่่อการใช้้งาน
หนัังสืือสามมิิ ติิ
1. ด้้านการใช้้งาน
2. ด้้านหน้้าที่่�และความถููกต้้อง
3. ด้้านฟัั งก์์ชันั การทำำ�งาน
4. ด้้านสมรรถนะการทำำ�งานของระบบ

เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิ งเสริิ ม
(augmented reality)

ภาพที่่ � 4 กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั เรื่่อ� ง การพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� ง วิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีี
ความเป็็ นจริิงเสริิมบนระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์

วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
	ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรและกลุ่่มตั
� วั อย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจัยั นี้้� แบ่่งเป็็ น 2 กลุ่่ม 
� ได้้แก่่ 1. ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญซึ่่ง� เป็็ นอาจารย์์ประจำำ�
หลัักสููตรการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ คณะศิิลปประยุุกต์์และสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ จำ�ำ นวน 1 คน และอาจารย์์ประจำำ�
หลัักสููตรเทคโนโลยีีสารสนเทศ จำำ�นวน 4 คน รวมทั้้�งสิ้้น� 5 คน และ 2. กลุ่่มผู้
� ใ้� ช้้ ซึ่่ง� เป็็ นนัักเรีียนในระดัับชั้้�น
ปวช. และ ปวส. จากวิิทยาลััยเทคนิิคหัวั ตะพาน จัังหวััดอำ�ำ นาจเจริิญ จำำ�นวน 45 คน ที่่�มาศึึกษาดููงานในหลัักสููตร
เทคโนโลยีีสารสนเทศ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี ในวัันที่่� 11 กรกฎาคม 2562 ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้
กำำ�หนดจำำ�นวนกลุ่่มตั
� วั อย่่างด้้วยวิิธีี Krejcie & Morgan โดยได้้จำ�ำ นวนกลุ่่มตั
� วั อย่่างเท่่ากัับ 40 คน และใช้้วิธีิ กี าร  
สุ่่�มตัวั อย่่างแบบบัังเอิิญหรืือไม่่เฉพาะเจาะจง (accidental sampling)
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิ จัยั
แบบสอบถามความพึึงพอใจที่่�มี ีต่่อหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� งวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีี
ความเป็็ นจริิงเสริิม ผู้วิ้� จัิ ยั ได้้ทำ�ำ การตรวจสอบการหาประสิิทธิิภาพของเครื่่อ� งมืือใน 2 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) การ
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ตรวจสอบความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหา (content validity) ได้้ใช้้ดัชนีีคว
ั
ามสอดคล้้อง IOC (Index of Item Objective
Congruence) โดยมีีค่่า IOC เท่่ากัับบ 0.81 พบว่่ามีีความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหา และ 2) การหาค่่าความเชื่่อ� มั่่�น
(reliability) โดยผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้้ (try out) กัับกลุ่่�มตัวั อย่่าง ซึ่่�งเป็็ นนัักศึึกษาจาก             
คณะศิิลปประยุุกต์์และสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ สาขาสิ่่�งทอและแฟชั่่�น จำำ�นวน 5 คน ได้้ใช้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �อััลฟา
(alpha coefficient) ของ Cronbach พบว่่า แบบสอบถามที่่�ใช้้ในการวิิจัยั นี้้�มี ีค่่าความเชื่่อ� มั่่�นทั้้�งฉบัับเท่่ากัับ .955
คิิดเป็็ นร้้อยละ 95.50 ซึ่ง�่ ถืือว่่าแบบสอบถามที่่�ใช้้นี้มี�้ ีค่่าความเชื่่อ� มั่่�นอยู่่�ในระดัับสููง สามารถนำำ�ไปใช้้ในการศึึกษาได้้
ขั้้�นตอนการออกแบบและพััฒนา
ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้แบ่่งขั้้�นตอนการออกแบบและพััฒนาเป็็ น 6 ส่่วน ได้้แก่่ 1) การออกแบบและพััฒนาโมเดล         
สามมิิติิ ซึ่ง�่ เป็็ นแบบจำำ�ลองแสดงลัักษณะของวิิธีกี ารนุ่่� งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน โดยเป็็ นในลัักษณะของโมเดล
ภาพเคลื่่อ� นไหว 2) การออกแบบและพััฒนามาร์์คเกอร์์ สำ�ำ หรัับระบุุตำ�ำ แหน่่งที่่�จะให้้แอปพลิิเคชัันแสดงผลโมเดล            
3) การสร้้างเสีียงประกอบ 4) การพััฒนาส่่วนปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ 5) การรวมองค์์ประกอบและ 6) การพััฒนาแอปพลิิเคชััน
เพื่่�อให้้สามารถแสดงผลโมเดลที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� บนแท็็บเล็็ต หรืือสมาร์์ตโฟนที่่�ใช้้ระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์         
สรุุปขั้้�นตอนการพััฒนาเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม แสดงดัังภาพที่่� 5

ภาพที่่ � 5 ขั้้�นตอนการออกแบบและพััฒนาแอปพลิิเคชััน

		ขั้้�นตอนที่่� 1 การออกแบบและพััฒนาโมเดลสามมิิ ติิ (create models)
ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ใช้้โปรแกรม Autodesk Maya ในการออกแบบและพััฒนาโมเดลสามมิิติที่่ิ เ� กี่่�ยวกัับ    
วิิธีกี ารนุ่่� งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน โดยการศึึกษาข้้อมููลวิิธีกี ารนุ่่� งห่่มผ้้าในแต่่ละวิิธีีจากคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์ ดร.สิิทธิิชัยั สมานชาติิ อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ คณะศิิลปประยุุกต์์และ
สถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี รวมทั้้�งหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในอิินเทอร์์เน็็ต ตััวอย่่างโมเดลของ
คนและผ้้าที่่�นุ่่�ง แสดงดัังภาพที่่� 6
นอกจากนั้้�น ในการพััฒนาโมเดลสามมิิตินี้ิ �้ยังั ประกอบไปด้้วยขั้้�นตอนของการพััฒนาให้้โมเดล
สามารถเคลื่่อ� นไหวได้้ โดยจะต้้องกำำ�หนด keyframe การเคลื่่อ� นไหวและทิิศทางในแต่่ละขั้้�นตอน ซึ่่ง� เป็็ นขั้้�นตอนย่่อย   
ที่่�สำ�คั
ำ ญั  ที่่�จะทำำ�ให้้โมเดลแสดงขั้้�นตอนการนุ่่�งห่่มผ้้าไปทีีละขั้้�นตอนตั้้�งแต่่เริ่่มจ
� นจบ ตััวอย่่างการพััฒนาโมเดลเคลื่่อ� นไหว
แสดงดัังภาพที่่� 7
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ภาพที่่ � 6 การออกแบบและพััฒนาโมเดลวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานด้้วยโปรแกรม Autodesk Maya
(ที่่�มา : Chanchai Supaartagorn)

ภาพที่่ � 7 ตััวอย่่างการสร้้างโมเดลเคลื่่อ� นไหว
(ที่่�มา : Chanchai Supaartagorn)

	ขั้้�นตอนที่่� 2 การออกแบบและพััฒนามาร์์คเกอร์์ (create markers)
ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ใช้้โปรแกรม Vuforia เพื่่อ� สร้้างมาร์์คเกอร์์ โดยเป็็ นการเลืือกภาพที่่�ต้อ้ งการ และการ
กำำ�หนดขนาดที่่�ต้อ้ งการ ดัังตััวอย่่างการสร้้างมาค์์เกอร์์ของวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าเบี่่�ยงแบบไท-ลาว ภููไท แสดงดัังภาพที่่� 8

ภาพที่่ � 8 ตััวอย่่างมาร์์คเกอร์์วิธีิ กี ารนุ่่�งห่่มผ้้าเบี่่�ยงแบบไท-ลาว ภููไท ในโปรแกรม Vuforia
(ที่่�มา : Chanchai Supaartagorn)
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ในส่่วนของการออกแบบและพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ วิิธีกี ารนุ่่� งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน ผู้้วิ� จัิ ยั             
ใช้้โปรแกรม Adobe Photoshop (ภาพที่่� 9) ซึ่่ง� จะแสดงปกหน้้าและปกหลัังของหนัังสืือสามมิิตินี้ิ �้ และในการ
ออกแบบและพััฒนามาร์์คเกอร์์ได้้ออกแบบให้้รููปโมเดลของคนที่่�แสดงวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าวางไว้้บริิเวณตรงกลาง
ของมาร์์คเกอร์์ เพื่่�อสื่่อ� ความหมายและทำำ�ให้้ผู้ใ้� ช้้งานเข้้าใจได้้ง่่าย ตััวอย่่างของการออกแบบหน้้าข้้อมููลและ
มาร์์คเกอร์์สำ�ำ หรัับโมเดลวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าเบี่่�ยงแบบกููย เขมร แสดงดัังภาพที่่� 10

ภาพที่่ � 9 ปกหน้้าและปกหลัังของหนัังสืือสามมิิติิ
(ที่่�มา : Chanchai Supaartagorn)

ภาพที่่ � 10 ตััวอย่่างหน้้าข้้อมููลและมาร์์คเกอร์์วิธีิ กี ารนุ่่�งห่่มผ้้าเบี่่�ยงแบบกููย เขมร
(ที่่�มา : Chanchai Supaartagorn)

		ขั้้�นตอนที่่� 3 การสร้้างเสีียงประกอบ (create sounds)
เสีียงที่่�นำำ�มาใช้้ในแอปพลิิเคชัันเป็็ นเสีียงที่่�ได้้จากการบัันทึึกในโปรแกรม Adobe Audition CC
โดยบรรยายถึึงลัักษณะของวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าในแต่่ละวิิธีี และทำำ�การส่่งออกเป็็ นไฟล์์ .mp3 ตััวอย่่างการบัันทึึกเสีียง
แสดงดัังภาพที่่� 11
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ภาพที่่ � 11 การบัันทึึกเสีียงในโปรแกรม Adobe Audition CC
(ที่่�มา : Chanchai Supaartagorn)

		ขั้้�นตอนที่่� 4 การพััฒนาส่่วนปฏิิ สัมั พัันธ์์ (create interactives)
ผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้โปรแกรม Unity ร่่วมกัับปลั๊๊�กอิิน Lean Touch พััฒนาส่่วนปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ของวััตถุุ ได้้แก่่
ปุ่่�มหมุุนซ้้าย-ขวาของโมเดล ปุ่่�มเปิิ ด-ปิิ ดเสีียงบรรยาย
		ขั้้�นตอนที่่� 5 การรวมองค์์ประกอบ (integration)
เมื่่�อสร้้างส่่วนประกอบต่่าง ๆ เรีียบร้้อยแล้้วจึงึ นำำ�โมเดล มาร์์คเกอร์์ เสีียงประกอบและ                
ส่่วนปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ มาเชื่่อ� มโยงกัันด้้วยโปรแกรม Unity
		ขั้้�นตอนที่่� 6 การพััฒนาแอปพลิิ เคชััน (export to android)
ขั้้�นตอนสุุดท้า้ ยจะเป็็ นการ export ไฟล์์ โดยไฟล์์ที่่ไ� ด้้จะมีีนามสกุุลเป็็ น .apk ซึ่่ง� สามารถนำำ�ไป
ติิดตั้้ง� ในแท็็บเล็็ต หรืือสมาร์์ตโฟนบนระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์ ทำ�ำ ให้้สามารถอ่่านค่่ามาร์์คเกอร์์ผ่่านกล้้อง
แล้้วแสดงผลโมเดลสามมิิติที่่ิ ต� รงกัันได้้
ผลการวิิ จัยั
	ผลการพััฒนาแอปพลิิ เคชััน
ผลการพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� งวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน ประกอบด้้วยโมเดลสามมิิติจำิ �ำ นวน
5 โมเดล ได้้แก่่ โจงกระเบน โสร่่ง ซิ่่�น ผ้้าเบี่่�ยงแบบไท-ลาว ภููไท และผ้้าเบี่่�ยงแบบกููย เขมร ตััวอย่่างการแสดงโมเดล
วิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าเบี่่�ยงแบบไท-ลาว ภููไท บนสมาร์์ตโฟน แสดงดัังภาพที่่� 12
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ภาพที่่ � 12 การแสดงโมเดลการนุ่่�งห่่มผ้้าเบี่่�ยงแบบไท-ลาว ภููไท
(ที่่�มา : Chanchai Supaartagorn)

	ผลการสอบถามความพึึงพอใจ
การศึึกษาความพึึงพอใจของผู้้ใ� ช้้ด้ว้ ยแบบสอบถามจากนัักเรีียนในระดัับชั้้�น ปวช. และ ปวส. ที่่�มา       
ดููงานที่่�คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี จำำ�นวน 40 คน ประกอบด้้วย ผู้้�ชาย 14 คน และผู้้ห� ญิิง
26 คน โดยแบบสอบถามประกอบไปด้้วยคำำ�ถามจำำ�นวน 4 ด้้าน ได้้ค่่าคะแนนเฉลี่่ย� รวมเท่่ากัับ 4.53 อยู่่�ในระดัับ
ดีีมาก และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ 0.04 ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่ � 1 ผลการประเมิินคุุณภาพของหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� ง วิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานจากผู้้ใ� ช้้
X̅

S.D.

เชิิ งคุุณภาพ

1. ด้้านการใช้้งาน

4.42

0.13

ดีี

2. ด้้านหน้้าที่่�และความถููกต้้อง

4.54

0.07

ดีีมาก

3. ด้้านฟัั งก์์ชันั การทำำ�งาน

4.70

0.04

ดีีมาก

4. ด้้านสมรรถนะการทำำ�งานของระบบ

4.47

0.11

ดีี

รวม

4.53

0.04

ดีีมาก

รายการประเมิิ น

จากตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่ย� ความพึึงพอใจโดยรวมของผู้้ใ� ช้้มี ีค่่าเท่่ากัับ 4.53 อยู่่�ในระดัับดีีมาก และ              
ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐานมีีค่่าเท่่ากัับ 0.04 เมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายด้้าน พบว่่า ผู้้ใ� ช้้ส่่วนใหญ่่ให้้ความพึึงพอใจ     
ใน 3 ลำำ�ดับั แรก ได้้แก่่ ด้้านฟัังก์์ชันั การทำำ�งาน (4.70) ด้้านหน้้าที่่�และความถููกต้้อง (4.54) และด้้านสมรรถนะ               
การทำำ�งานของระบบ (4.47)
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อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
จากผลการพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� งวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม
ทำำ�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพขององค์์ความรู้้ท� างด้้านวิิชาการในศาสตร์์ของวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ ในการสร้้างโมเดล
สามมิิติิ เพื่่อ� แสดงและอธิิบายข้้อมููลที่่�ยากให้้ง่่ายในการทำำ�ความเข้้าใจ ในด้้านองค์์ความรู้้�ต่่อชุุมชนการพััฒนา
ในครั้้�งนี้้� ช่่วยให้้ผู้้�ที่่ส� นใจและต้้องการศึึกษาวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าได้้เข้้าใจวััฒนธรรม ลัักษณะการนุ่่�งห่่มผ้้าในพื้้�นที่่�
ภาคอีีสานมากยิ่่�งขึ้้น� นอกจากนั้้�น การศึึกษาวิิจัยั ครั้้�งนี้้�ผู้วิ้� จัิ ยั ได้้ค้น้ พบประเด็็นที่่�ควรนำำ�มาอภิิปราย คืือ ผู้้ใ� ช้้      
มีีประสบการณ์์ การเรีียนรู้้�  มีีความเข้้าใจดีีขึ้้�นในเรื่่�องวิิธีกี ารนุ่่� งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน เนื่่�องจากเทคโนโลยีี        
ความเป็็ นจริิงเสริิมช่่วยเพิ่่�มความเข้้าใจ ความน่่าสนใจของคอนเทนต์์โดยแสดงในลัักษณะแอนิิเมชัันสามมิิติิ
สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั เรื่่�อง เทคโนโลยีีความจริิงเสริิมเพื่่อ� การจััดแสดงเครื่่�องถ้้วยไทยในรููปแบบวััตถุุสามมิิติิ
(Jitkaseamphuree, Sarasalin, & Panichrutiwong, 2018) ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้การจััดแสดงเครื่่อ� งถ้้วยนั้้�นน่่าสนใจขึ้้�น
การนำำ�เสนอที่่�หลากหลายมุุมมอง การเข้้าถึึงที่่�ง่่ายขึ้้น� และไม่่จำำ�เป็็ นต้้องเดิินทางไปถึึงพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ที่่จั� ดั แสดง
ทำำ�นองเดีียวกัับงานวิิจัยั เรื่่อ� ง การพััฒนาแบบจำำ�ลองสารสนเทศสามมิิติเิ ชิิงแนะนำำ�สำ�ำ หรัับผลิิตภััณฑ์์ฟาร์์มเกษตร
ด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสมืือน (Dowsai, & Nattawuttisit, 2018) โดยได้้พัฒั นาแอปพลิิเคชัันด้้วยเทคโนโลยีี
ความเป็็ นจริิงเสริิม  เพื่่อ� แนะนำำ�ผลิติ ภััณฑ์์ผักั ไฮโดรโปนิิกส์์สำ�ำ หรัับสเตชัันฟาร์์ม  โดยผู้้ใ� ช้้งานสามารถมองเห็็น
ภาพและมุุมมองใหม่่ที่่�ทันั สมััย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง รููปแบบสื่่�อสามมิิติที่่ิ ส� ามารถสอดแทรกข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั          
เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์การเกษตรได้้ตรงตามความต้้องการของธุุรกิิจฟาร์์มเกษตรได้้หลากหลาย ดัังนั้้�น การนำำ�
เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมมาประยุุกต์์ใช้้กับั งานทางด้้านต่่าง ๆ จะช่่วยเปิิ ดมุุมมองใหม่่ให้้กับั ผู้้�รับั ชม           
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งรููปแบบสื่่อ� สามมิิติขิ องตััวโมเดล ซึ่ง�่ สามารถสอดแทรกข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�ต้อ้ งการนำำ�เสนอได้้
ทำำ�ให้้เพิ่่�มอรรถรสในด้้านการรัับรู้้แ� ละการปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์กับั โลกแห่่งความเป็็ นจริิงได้้เป็็ นอย่่างดีี
สรุุป

การพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่�อง วิิธีกี ารนุ่่� งห่่มผ้้าของภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม          
บนระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์นี้�้ เป็็ นการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมกับั งานทางด้้านศิิลปะและ
วััฒนธรรม และยัังเป็็ นการช่่วยอนุุรักั ษ์์และร่่วมสืืบสานวิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานให้้คนรุ่่น� หลัังได้้รู้จั้� กั และศึึกษา
อีีกทั้้�งยัังเพื่่อ� ให้้เยาวชนตระหนัักถึึงคุุณค่่าที่่�นับั วัันจะเลืือนหายไป เนื่่�องจากวััฒนธรรมใหม่่เริ่่ม� เข้้ามาสอดแทรก
สรุุปผลการวิิจัยั  ดัังนี้้�
1. การพััฒนาหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� ง วิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสานด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม
บนระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์ สามารถใช้้งานได้้ทั้้ง� แท็็บเล็็ต หรืือสมาร์์ตโฟนบนระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์
ซึ่่ง� ผู้้ใ� ช้้งานสามารถหาซื้้�อได้้สะดวกในราคาประหยััด มาร์์คเกอร์์ออกแบบให้้อ่่านง่่ายด้้วยกล้้องและสื่่อ� ความหมาย      
ให้้ผู้ใ้� ช้้งานเข้้าใจง่่าย
2. ความพึึงพอใจของผู้้ใ� ช้้จำ�ำ นวน 40 คน โดยภาพรวมค่่าความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับดีีมาก มีีค่่าเฉลี่่ย�
เท่่ากัับ 4.53 และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 0.04
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ข้้อเสนอแนะ
ข้้อเสนอแนะในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ การส่่งเสริิมให้้นำำ�เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม ซึ่ง�่ เป็็ นเทคโนโลยีี
ที่่�มีปี ระโยชน์์อย่่างมาก และมีีความหลากหลายต่่อการนำำ�มาปรัับใช้้กับั งานในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ทางด้้านศิิลปะ
วิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้า ที่่�ผ่่านมาจะถููกนำำ�เสนอในรููปแบบของหนัังสืือและวีีดิิทัศน์
ั ์ ซึ่่ง� อาจไม่่ดึึงดููดความสนใจสำำ�หรัับ
ผู้้�รับั ชม แต่่การนำำ�เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมมาประยุุกต์์ใช้้จะช่่วยให้้สามารถนำำ�เสนอได้้ในมุุมมองสามมิิติิ
รวมทั้้�งมีีปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์กับั ผู้้�รับั ชมอีีกด้้วย นอกจากนั้้�น แอปพลิิเคชัันหนัังสืือสามมิิติิ เรื่่อ� ง วิิธีกี ารนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน
ด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมบนระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์นี้ ยั
�้ งั สามารถพััฒนาให้้ใช้้งานได้้ในระบบปฏิิบัติั กิ าร
อื่่น� ๆ เช่่น ระบบปฏิิบัติั กิ าร iOS ได้้ในอนาคต เพื่่อ� เพิ่่�มจำ�ำ นวนผู้้ใ� ช้้งานและเป็็ นช่่องทางในการเผยแพร่่ศิิลปะ
การนุ่่�งห่่มผ้้าของภาคอีีสาน และเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั แอปพลิิเคชัันที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น�
กิิ ตติิ กรรมประกาศ
ขอขอบคุุณผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สิิทธิิชัยั สมานชาติิ อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
คณะศิิลปประยุุกต์์และสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี ที่่�ได้้ให้้ข้อ้ มููลและคำำ�แนะนำำ�วิิธีกี ารนุ่่�งห่่ม
ของภาคอีีสาน และนายชาญชััย ในทอง นัักศึึกษาสาขาวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
อุุบลราชธานีี ที่่�ช่่วยในการพััฒนาแอปพลิิเคชัันและเก็็บรวบรวมข้้อมููลจนงานวิิจัยั นี้้�สำ�ำ เร็็จลุุล่่วง
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