
15/6/2560 FMS NCAM

http://app.fms.psu.ac.th/ncam2017/registration/DisplayDocConfirmFullPaper.php?IdxAttendant=66 1/1

ที� ศธ 0521.1.0801/364 คณะวทิยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ ่
จ.สงขลา 90112

     15  มถินุายน  2560
เรื�อง   ตอบรับการนําเสนอบทความงานประชมุวชิาการ
เรยีน  นางสาวจฑุามาส  ศริภิกัษ์

            ตามที�ทา่นไดส้ง่บทความเรื�อง “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิสําหรับแมไ่ม ้
มวยไทย” เพื�อพจิารณานําเสนอในงานประชมุวชิาการระดบัชาตดิา้นการบรหิารจัดการ ครั �งที� 9 ประจําปี
2560 นั�น

            ในการนี� คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่ บทความ
ฉบบัแกไ้ขของทา่น ไดผ้า่นการตรวจสอบความถกูตอ้งและพจิารณาใหม้านําเสนอในงานประชมุวชิาการดงั
กลา่ว ในวนัเสารท์ี� 1 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวจัิยและพัฒนาองคค์วามรูเ้พื�อการจัดการ คณะวทิยาการ
จัดการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ทั �งนี� ขอใหท้า่นเตรยีมไฟล ์Microsoft PowerPoint สําหรับการนํา
เสนอ โดยใชเ้วลาในการนําเสนอ 15 นาที

            จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ และเขา้รว่มการนําเสนอบทความตามวนัและสถานที�ดงักลา่วดว้ย

     ขอแสดงความนับถอื

     
     (ดร.สมพร คณุวชิติ)

     ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
     งานประชมุวชิาการระดบัชาตดิา้นการบรหิารจัดการ ครั �งที� 9 ประจําปี 2560

ฝ่ายประสานงาน
โทรศพัท ์0 7428 7840
โทรสาร 0 7428 7890



1 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมส าหรับแม่ไม้มวยไทย 

Augmented Reality Technology for Thai boxing (Mae Mai Muay Thai) 

 
จุฑามาส  ศิริภักษ์  Jutamas  Siripak1 

พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  Poonpong Boonbrahm2 

 

บทคัดย่อ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality)  ส าหรับแม่ไม้มวยไทย 
พัฒนาขึน้เพ่ือเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ผู้ สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ มองเห็นได้ทุกมุมมองโดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริม ในการน าเสนอศิลปะแม่ไม้มวยไทย และเพ่ือหารูปแบบแนวทางในการ
น าเสนอศลิปะแมไ่ม้มวยไทยให้มีความนา่สนใจ โดยประกอบด้วยท่าทางทัง้หมด 15 ท่า โดยใช้เทคนิค 
Motion Capture ในการท าให้โมเดลเคล่ือนไหวท่าทาง และน าเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยีความ
จริงเสริม ซึง่เป็นรูปแบบการท่ีจะปรับเปล่ียนเป็นโลกเสมือนผสานกบัโลกแห่งความจริง ในการผลิตส่ือ
ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นหลกั คือ โปรแกรม Maya ในการสร้างตวั
ละคร 3 มิติ, โปรแกรม Unity เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการเช่ือมการท างานระหว่างและเคร่ืองหมาย 
(Marker) กบั วตัถ ุ3 มิติ เข้าด้วยกนั และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับตกแตง่ภาพและออกแบบหนงัสือ และผลการศกึษาความพงึพอใจแบง่ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
เนือ้หาและข้อมลู ผลความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และด้านการใช้งาน ผลความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องตรงตามวตัถปุระสงค์ 

ค าส าคัญ : แมไ่ม้มวยไทย เทคโนโลยีความจริงเสริม เทคนิคการจบัภาพเคล่ือนไหว  

 

 

 

                                                           
1
 นกัศึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  คณะสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ E-mail:ninew_434@msn.com 

2
 รศ.ดร. อาจารย์ท่ีปรึกษา ภาควิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ E-mail: bpoonpon@wu.ac.th 



2 
 

Abstract 
Art publishing templates has been developed for wood boxing enthusiasts.  This 

application could help to Art Publishing "Mae Mai Muay Thai" especially for those wood 
boxing enthusiasts and for those who are interested in that kind of forte.  This application is 
visible from any angle because it uses Augmented Reality Technology.  To find ways and 
interesting to present the Art forms of "Mae Mai Muay Thai", this application consist of 15 
postures that would used the Motion Captured Technology which makes movements that is 
presented through Augmented Reality Technology. Furthermore, the production of 
computer software graphics, primarily programs for 3D character,  this creation used Maya 
Programs.  Unity program, is used to connect between workers and makers (Maker) with 3D 
objects together.  It has also a program for editing and book design that called Adobe 
Photoshop. The satisfaction study was divided in two areas content and information and 
then found out that the Satisfaction was at high level as well as the satisfaction being used. 
This is consistent with the objects. 

Keywords: Mae Mai Muay Thai boxing Augmented reality  Motion capture 

 
บทน า 

 ปัจจุบนัแม่ไม้มวยไทยได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก แต่คนไทยกลับมี
ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับท่าแม้ไม้มวยไทยน้อยมาก (พศัมน อศัวสินทวี,2555, น. 8) และ
แหลง่ข้อมลูท่ีจะศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัแมไ่ม้มวยไทยมีในรูปแบบของหนงัสือ หรือ VDO แตไ่ม่สามารถ
มองเห็นได้ทกุมมุมองจงึไม่สามารถน าไปปฏิบตัิจริงได้ และปัจจบุนัการศกึษาค้นคว้าจากหนงัสือ หรือ  
VDO ได้รับความนิยมน้อย ซึง่เทคโนโลยีใหม่ๆ  เชน่ อปุกรณ์พกพา จ าพวก โทรศพัท์มือถือ หรือเท็ปเลต 
ได้รับความนิยมและได้เข้ามาแทนท่ีเพราะมีความสะดวก พกพาติดตวัได้ง่าย ซึ่งแม่ไม้มวยไทยเป็น
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยแขนงหนึ่งของนาฏลีลาสยาม เป็นศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัว 
ศิลปะมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิน้หนึ่งของชนชาติไทย ยงัมีส่วนช่วยในการพฒันาร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม จิตใจ และสติปัญญา ให้เป็นผู้ มีความสมบรูณ์ทางกาย และจิตใจ สามารถปรับตวัอยู่
ในสงัคม อย่างมีความสุข ดงันัน้คนไทยทกุคนควรจะได้ฝึกฝนเพ่ือเป็นการออกก าลงักายให้ร่างกายมี
สมรรถภาพทางกายดีอยูเ่สมอ 
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบนั มีหลากหลายแบบ ซึ่งเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับแอนนิเมชัน ท่ีมี
ความน่าสนใจมากในปัจจุบนัก็คือ เทคโนโลยี Motion Capture และเทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality)โดย ดชักรณ์ ตนัเจริญ (2554, น.114)กล่าวว่าMotion Captureหรือเรียกสัน้ๆ 
ว่า Mocap เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการตรวจจบัการเคล่ือนไหว ถกูน ามาใช้ในการสร้างภาพยนตร์หรือ
การ์ตนูสามมิติ หรือเกมสามมิติ โดยใช้ตวัเซ็นเซอร์ติดตามร่างกายของนกัแสดง เพ่ืออ่านและแปรค่า
ความเคล่ือนไหวเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ท าให้ตวัละครสามมิติท่ีสร้างขึน้สามารถแสดงท่าทางได้อย่างนุ่ ม
เนียน สมจริง ช่วยเติมเต็มจินตนาการของผู้สร้างงานสามมิติหรือ แอนิเมชนัต่างๆ ส่วนสุพรรณพงศ์  
วงษ์ศรีเพ็ง (2554, น.1) กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) เป็นเทคนิค
รูปแบบหนึ่งท่ีพฒันาเทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกนัผ่าน
ซอฟต์แวร์และอปุกรณ์เช่ือมตอ่ตา่งๆเช่นกล้องวีดีโอหรืออปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องซึ่งจะแสดงผลผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอ่ืนๆโดยภาพเสมือนจริงอาจมีลกัษณะทัง้ท่ีเป็นภาพนิ่งสาม
มิตหิรือส่ือท่ีมีเสียงประกอบทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการออกแบบส่ือแตล่ะรูปแบบวา่ให้ออกมาแบบใด 

ดงันัน้จึงได้คิดท ากรณีศกึษานีเ้พ่ือท่ีจะน าเทคโนโลยี Motion Capture มาผนวกเข้ากบัศิลปะ
แม่ไม้มวยไทยซึ่ง เป็นศิลปะประจ าชาติของไทย แล้วน าเสนอโดยใช้เทคนิคความจริงเสริม  
(Augmented Reality) เพ่ือให้ภาพท่ีออกมามีความสมจริง ไม่ว่าท่าจะมีความซบัซ้อนมากแคไ่หนท า
ให้ท่าออกมาเสมือนจริงมากยิ่งขึน้ การสร้างท่าทางตัวละครก็จะเป็นไปได้ง่ายขึน้ และเพิ่มความ
น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อหน่าย ส าหรับผู้ ท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นการเผยแพร่และอนุรักรักษ์ศิลปะ
มวยไทยได้อีกวิธีหนึง่ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเผยแพร่ศลิปะแมไ่ม้มวยไทยให้ผู้สนใจได้ศกึษาเรียนรู้ มองเห็นได้ทกุมมุมอง  

2. เพ่ือประยกุต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality)ในการน าเสนอศิลปะแม่ไม้
มวยไทย  

3. เพ่ือหารูปแบบแนวทางในการน าเสนอศลิปะแมไ่ม้มวยไทยให้มีความนา่สนใจ 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนา 
  เทคโนโลยี ความจริงเสริม (Augmented Reality, AR) สพุรรณพงศ์  วงษ์ศรีเพ็ง (2554, น.8) 
กล่าวว่าความจริงเสริมเป็นเทคนิคท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน
เทคนิคความจริงเสริม นัน้ความหมายจะแตกตา่งกบั สภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Environments) 
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หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่าความจริงเสมือน (Virtual Reality) ความจริงเสมือนนัน้จะเป็นสภาพแวดล้อม
เสมือนท่ีสมบรูณ์เน้นให้ผู้ ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสงัเคราะห์ขึน้ซึ่งจะท าให้ผู้ ใช้มองไม่เห็นถึงโลกแห่ง
ความเป็นจริงรอบๆตวัของผู้ ใช้แตกต่างจากความจริงเสริมท่ีให้ผู้ ใช้ได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงด้วย
วตัถเุสมือนท่ีถกูวางซ้อนทบัเข้าไปหรือเข้าไปผสมกบัโลกแห่งความเป็นจริงจากหลกัการดงักล่าวความ
เป็นจริงเสริมจงึเข้าไปเสริมกบัความเป็นจริงมากกวา่ท่ีจะเข้าไปแทนท่ีอยา่งสมบรูณ์ 

เทคนิคการจบัภาพเคล่ือนไหว (Motion Capture) เทคนิคอีกอย่างหนึ่งท่ีใช้ในการท าโครงการ
เร่ืองนีคื้อ เทคนิคการจับภาพเคล่ือนไหวในการสร้างการเคล่ือนไหวให้กับโมเดล เพ่ือให้เกิดความ
สมจริงของท่าทาง ซึ่ง Motion Capture มีจดุเร่ิมต้นในปลายปี 1970 และในระยะ 10 ปีมานี ้ Motion 
Capture ถูกใช้อย่างกว้างขวาง เพราะถือเป็นทางเลือกท่ีดีในการจับการเคล่ือนไหวด้วยกล้อง         
(rot scoping) รูปแบบของภาพเคล่ือนไหวในอดีตนัน้จะสร้างการเคล่ือนไหวตามภาพฟิล์มท่ีถกู บนัทึก
จากการเคล่ือนไหวของนกัแสดงจริงๆ การบนัทึกการเคล่ือนไหวเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากในการ
สร้างภาพเคล่ือนไหว ในอดีต การสร้างภาพเคล่ือนไหวโดย Animator นัน้ต้องใช้ระยะเวลาอนัยาวนาน 
การพฒันาและการคดิค้น ระบบบนัทึกการเคล่ือนไหว และการพฒันาโปรแกรม เพ่ือน ามาใช้กบัระบบ
นีท้ าให้การบันทึกการ เคล่ือนไหวกลายเป็นเคร่ืองมือส าหรับการสร้างภาพเคล่ือนไหวให้มี
ประสิทธิภาพ 

โปรแกรม Maya เป็นโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการสร้างโมเดลตวัละคร มีหลายโปรแกรม ซึ่ง
โครงการนีเ้ลือกใช้โปรแกรม Maya เน่ืองจากเป็นโปแกรมท่ีใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซึ่งพฒันาขึน้โดย
บริษัท Autodesk เป็นโปรแกรมส าหรับ สร้างงานแอนิเมชนั 3 มิติท่ีได้รวบรวมเทคนิคในการสร้างงาน 
3D ไว้มากมาย รวมถึง plug-in ตา่งๆ ท่ีรวมไว้อยู่ในตวัโปรแกรม เพ่ือใช้ในการออกแบบฉากและตวั
ละคร เพ่ือน ามาพฒันาในโครงงาน 

ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
  ลกัษณะลีลา แมไ่ม้มวยไทย ศลิปะการป้องกนัตวั มีหลายรูปแบบ ซึ่งโครงการนีศ้กึษาเก่ียวกบั
ศลิปะการป้องกนัตวัแบบ แม่ไม้มวยไทย คือกระบวนท่าศิลปะป้องกนัตวัจากฝ่ายรุกท่ีมีความสง่างาม 
และน่าเกรงขาม เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ท่ีบรรพบุรุษของคนไทยได้คิดสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด มี
วิวัฒนาการมานับพันปีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสั่งสมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า แม่ไม้ คือ การปฏิบัติการหลัก ท่ีเป็นแม่บทของการ
ปฏิบตักิารรุก และรับ เป็นแมไ่ม้ท่ีใช้ป้องกนัตวั ซึง่ประกอบด้วย 15 ทา่ 
 แอนิเมชัน่ เป็นสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ โดย อดิศรเจียมจิตร (2551) กล่าวว่าค าว่า Animation คือ
ภาพเคล่ือนไหว ส าหรับความหมายในภาษาไทยนัน้คือ ภาพยนตร์ ซึ่งความหมายค าว่า Animation 
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ไมไ่ด้หมายถึงเพียงแคก่าร์ตนูเท่านัน้ แตค่ าว่า Animation ยงัมีความหมาย มีเทคนิคและวิธีสร้างสรรค์
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย และแอนิเมชนั (animation) ยงัหมายถึง กระบวนการท่ีเฟรมแต่ละเฟรมของ
ภาพยนตร์ถกูผลิตขึน้ ทีละเฟรมแล้วน ามาเรียบเรียงเข้าด้วยกนั ท าได้โดยการฉายตอ่เน่ืองกนั ไม่ว่าจะ
ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกถ่ายภาพรูปวาด หรือรูปถ่าย แตท่่าทางของหุ่นจ าลองท่ีค่อยๆขยบั เม่ือน าภาพ
ดงักล่าวมาฉายด้วยความเร็วตัง้แต่ 16 เฟรมตอ่วินาทีขึน้ไป ก็จะเห็นเหมือนว่าภาพนัน้เคล่ือนไหวได้
ตอ่เน่ืองกนั เน่ืองจากการเห็นภาพท่ีตดิตา 
 
วิเคราะห์ระบบ 

รูปแบบการน าเสนอ 
 จากปัญหาตา่งๆเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอ ด้านมุมมอง ความสะดวก และความน่าสนใจ 
จึงท าโครงการท่ีมีการน าเสนอแม่ไม้มวยไทย โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality, 
AR) ผ่านทางโทรศพัท์มือถือท่ีใช้กนัในชีวิตประจ าวนั สามารถพกพาได้สะดวก มองเห็นได้ทุกทิศทาง 
360 องศา เป็นรูปแบบท่ีแปลกใหมน่า่สนใจ 

การสร้างการเคล่ือนไหวหรือการสร้างแอนิเมชัน 
 จากปัญหาต่างๆเก่ียวกับการสร้างแอนิเมชนั เก่ียวกับระยะเวลาการท างานท่ีนานและความ
สมจริงของท่าทาง จึงเลือกใช้เทคนิคการจับภาพเคล่ือนไหว (Motion Capture) ในการสร้างการ
เคล่ือนไหวให้กบัโมเดลเน่ืองจากการเคล่ือนไหวท่ีมาจากมนษุย์จงึท าให้ท่าทางออกมาสมจริง 

รูปแบบโมเดล 
เลือกใช้โมเดลเพศชาย เน่ืองจากเพศชายเป็นเพศท่ีมีความแข็งแรงของท่าทาง ท าให้ท่าท่ี

แสดงออกมาสมจริง เลือกใช้เป็นโมเดลชาวไทยชกกบัชาวตา่งชาติเน่ืองจาก ปัจจบุนันีช้าวตา่งชาติให้
ความสนใจเก่ียวกบัมวยไทยเป็นอย่างมาก และตวัเดน่เป็นคนไทย ท่ีมีแคค่นเดียวเน่ืองจากต้องการท่ี
จะส่ือให้เห็นวา่ทา่แมไ่ม้มวยไทยสามารถใช้ตอ่สู้ ได้กบันกัมวยหลายๆคนได้ และเป็นการส่งเสริมศิลปะ
แมไ่ม้มวยไทยให้คนไทยรักและหวงแหน ชว่ยกนัสืบทอดตอ่ไปแก่คนรุ่นหลงั 

 
การออกแบบ 

กระบวนการท างานระบบการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมส าหรับแมไ่ม้มวยไทยซึง่มี
กระบวนการตามแผนภาพดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพที ่1 แผนผงัการออกแบบพฒันาระบบ 
 

การพัฒนา ตดิตัง้และทดสอบ 
การพัฒนาระบบ 

 การสร้างโมเดล (Modeling) ประกอบด้วยโมเดลทัง้หมด 7 โมเดล ซึง่เป็นโมเดลนกัมวยไทย 1 
โมเดล และ โมเดลนกัมวยชาวตา่งชาต ิ6 โมเดล 

กระบวนการท า Motion capture เป็นกระบวนการบนัทึกการเคล่ือนไหวของนกัแสดง แล้วท า
การปรับเปล่ียนข้อมลูการเคล่ือนไหวนัน้ให้เข้าไปอยูใ่นโมเดลจ าลองท่ีสร้างขึน้มาจากโปรแกรม 3 มิต ิ

 
ภาพที ่2 นกัแสดงเข้ายืน T-Pose 
 

ออกแบบ Marker ซึ่งMarker การชก 1 ท่า จะประกอบด้วย Marker 3 ใบ ซึ่งในโครงงานนีมี้
จ านวน Marker ทัง้หมด 45 Marker การเช่ือมตอ่ Marker กบั วตัถสุามมิติโดยใช้ SDK ท่ีดาวน์โหลด
จาก vuforia ซึง่เป็น plug-in ท่ีใช้กบั Autodesk Unity ซึง่ท าการเช่ือมตอ่โมเดลกบั Marker เข้าด้วยกนั 
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ภาพที ่3 ปกหน้า-ปกหลงั 

  
การตดิตัง้ระบบ 

 น าตวัโปรแกรมท่ีท าส าเร็จเข้าไปตดิตัง้ในมือถือจะแสดงเมนโูปรแกรม 

 
ภาพที ่4 หน้าตา่งเมน ู
 

 การทดสอบระบบ 
 ท าการทดสอบการเช่ือมตอ่ระหวา่ง Marker กบัโมเดล 
 

 

 
 
 
ภาพที ่5 ทดสอบการเช่ือมตอ่ระหวา่ง Marker กบัโมเดล ทา่สลบัฟันปลา 

 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยมีการรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และน าข้อมลูมาท าการ

วิเคราะห์ผล โดยท าการทดสอบก่อนการใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นครูและนักเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคสิชล จ านวน 10 คน และท าการเก็บรวบรวมจากบุคคลในอ าลานสกา จังหวัด
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นครศรีธรรมราช โดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 คน ส าหรับสถิติท่ีใช้ ได้แก่ คะแนน
เฉล่ีย (Mean) และ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตารางท่ี 1 
ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นด้านเนือ้หาและข้อมูล 
ท่ี รายการ x  S.D. ระดบัคณุภาพ 
1 ความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีน าเสนอ* 4.50 0.51 มากท่ีสดุ 
2 รูปแบบการน าเสนอ 4.47 0.51 มาก 

เฉล่ีย 4.49 0.51 มาก 
จากตาราง ความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านเนือ้หาและข้อมลู อยู่ในระดบัมาก ( x =4.49, S.D=0.51) 

เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีน าเสนอ และรูปแบบการน าเสนอ 

ตารางท่ี 2 
ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นด้านการใช้งาน 
ท่ี รายการ x  S.D. ระดบัคณุภาพ 
1 ใช้เทคนิคท่ีมีความแปลกใหม ่ 4.80 0.41 มากท่ีสดุ 
2 มีความดงึดดูและมีความนา่สนใจตอ่ผู้ใช้งาน 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 
3 ใช้งานได้ง่าย 4.40 0.56 มาก 
4 ความรวดเร็วในการเข้าใช้งาน 4.03 0.41 มาก 
5 สามารถชว่ยให้การเรียนรู้มีความสนกุสนาน 4.87 0.35 มากท่ีสดุ 
6 สามารถเรียนรู้และปฏิบตัติามได้จริง 4.23 0.68 มาก 
7 สง่เสริมศลิปะแมไ่ม้มวยไทย 4.77 0.43 มากท่ีสดุ 
8 มองเห็นได้ทกุมมุมอง 4.47 0.51 มาก 

เฉล่ีย 4.55 0.47 มากท่ีสดุ 
จากตาราง พบว่าความคิดเห็นด้านการใช้งานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( x =4.55, S.D=0.47) โดย

เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้สามารถช่วยให้การเรียนรู้มีความสนกุสนานท่ีสดุ และความรวดเร็ว
ในการเข้าใช้งานน้อยท่ีสดุ  

ท าการเปรียบเทียบความพงึพอใจแยกตามกลุม่เพศและอายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. แยกตามกลุม่ของเพศ 
ด้านเนือ้หาและข้อมลู พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมีระดบัความพงึพอใจสงูกวา่เพศหญิง 
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ด้านการใช้งาน พบว่าเพศหญิงมีระดบัความพึงพอใจสูงกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงให้ความ
สนใจด้านเทคนิคท่ีมีความแปลกใหม ่สว่นเพศชายให้ความสนใจด้านการเรียนรู้มีความสนกุสนาน 

2. แยกตามกลุม่ของอาย ุ
ด้านเนือ้หาและข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอายุ 21-40ปี จะมีระดบัความพึงพอใจท่ี

สงูท่ีสดุ โดย จะให้ความสนใจด้านความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีน าเสนอมากท่ีสดุ 
ด้านการใช้งาน พบวา่อาย ุ12-20ปี มีระดบัความพงึพอใจสงูสดุ ด้านเทคนิคมีความแปลกใหม ่

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผล 
จากการด าเนินงานของโครงงานทัง้หมดในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมส าหรับแม่

ไม้มวยไทย ผู้ทดสอบโปรแกรมและท าแบบสอบถาม เป็นบุคคลทัว่ๆไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านเนือ้หา
และข้อมูล คือความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีน าเสนอ*รูปแบบการน าเสนอ อยู่ในระดบัมาก ด้านการใช้
งาน คือ สามารถชว่ยให้การเรียนรู้มีความสนกุสนาน มีความดงึดดูและมีความน่าสนใจตอ่ผู้ ใช้งาน ใช้
เทคนิคท่ีมีความแปลกใหม่ ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโครงงาน คือเพ่ือจะท่ีเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ผู้สนใจได้
ศกึษาเรียนรู้ เพ่ือประยกุต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) ในการน าเสนอศิลปะแม่
ไม้มวยไทย และหารูปแบบแนวทางในการน าเสนอศลิปะแมไ่ม้มวยไทยให้มีความนา่สนใจ 

 และด้านอ่ืนๆ คือมองเห็นได้ทุกมุมมอง ใช้งานได้ง่าย สามารถเรียนรู้และปฏิบตัิตามได้จริง 
และความรวดเร็วในการเข้าใช้งาน มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก สรุปแล้วด้านการใช้งานมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจะมีเสียงหรือดนตรีประกอบเพ่ือเพิ่มความน่าสนใจ และจดัท าในรูปแบบของ E-book 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพ่ือง่ายตอ่การเข้าถึงและเพิ่มชอ่งทางในการเผยแพร่ 
 2. ในอนาคตอาจมีการพฒันาน าเสนอในรูปแบบภาษาองักฤษ และสามารถตอ่ยอดใช้กบังาน
ด้านอ่ืนๆได้ เช่นการสอนร าไทย หรือเนือ้หาอ่ืนๆได้ 
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