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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ
นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย
ความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อส่ือการเรียนการ
สอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค กลุ่มประชากรไดแ้ก่ ผูเ้รียนท่ีก าลงัศึกษาใน
ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 ของสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์จ  านวน 29 สถาบนั กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มแบบชั้นภูมิแลว้สุ่มอยา่งง่ายเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวั 
อยา่งตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มประชากร เพื่อใหไ้ดต้วัแทนครอบคลุมทั้งมหาวทิยาลยัเปิดและ
มหาวทิยาลยัปิด รวมถึงนกัศึกษาจากหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 5 สถาบนั สถาบนัละ 20 คน ซ่ึงเป็นผูเ้รียนผา่นการเรียนนวดพื้นฐานและจุดสัญญาณ ผา่นการเรียนวชิา
ร่างกายมนุษยม์าแลว้ รวมทั้งส้ิน 100 คน เคร่ืองมือส าหรับการรวบรวมขอ้มูล คือ ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย
ความจริงเสมือนส าหรับการนวดเพื่อบ าบดัโรคท่ีมีการสร้างและพฒันาโดยหาประสิทธิภาพส่ือไดต้ามเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้80/80 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test  
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
 1. ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคมีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัดี มีประสิทธิภาพ 85 / 87  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 3. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อ
บ าบดัโรคโดยภาพรวมในระดบัมาก  
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Abstract    
The purposes of this research were (1) to develop the augmented reality multimedia for Thai 

massage therapy, (2) to study the learning achievement of learners using the augmented reality multimedia 
for Thai massage therapy and (3) to study the satisfactions of learners towards the augmented reality 
multimedia for Thai massage therapy. The eligible participants to be recruited into the population groups 
included the third-year students of the academic year 2018 who were studying in 29 educational institutions 
offering traditional Thai medicine and applied Thai traditional medicine courses. The participants were 
recruited by using stratified random sampling and divided into groups based on the proportion of sample size 
and population. To achieve an appropriate ratio of the participants from both open universities and government 
universities, the students from Thai Traditional Medicine and Applied Thai Traditional Medicine courses were 
recruited and divided into 5 sample groups from 5 institutions (20 participants each institution). These students 
had already studied basic massage lessons and signal points through learning about the human body. A total 
number of all the participants were 100. The tools for data collection were virtual reality multimedia used as 
teaching media for therapeutic massage which had been created and developed by finding effective media to 
the criteria set at 80/80. The research tools utilized in this study were the Augmented Reality Multimedia for 
Thai massage therapy, quality evaluation from, pretest and achievement test and the questionnaire. Data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test. The results of this research were as follows:  
  1. The augmented reality multimedia for Thai massage therapy was evaluated as “good” quality 
and had the efficiency at 85 / 87 and the learners’ achievement scores after studying were statistically 
significantly higher than the learners’ pre-test scores at .05.  
  2. The satisfactions of students were at high level with the augmented reality multimedia for Thai 
massage therapy. 
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