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บทที ่1  

บทน ำ  

 

  ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำที่ท ำกำรวจัิย          

      การนวดไทยก าลงัไดรั้บความนิยมกวา้งไกลทั้งในกลุ่มของคนไทยเองและต่างชาติ มีสถาบนัการ

สอนนวดไทยมากมายหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงสาธารณสุขไดร่้วมมือกบักระทรวงแรง 

งานและสวสัดิการสังคมพฒันาการเรียนการสอนเร่ืองนวด รวมถึงการส่งเสริมสถาบนัต่างๆท่ีมีการเรียน

การสอนเร่ืองนวดไทยใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั มีผลสรุปล่าสุดวา่ อาชีพนวดไทยสามารถก่อรายไดใ้ห ้  

แก่ประเทศไดปี้ละกวา่พนัลา้นบาท แผนยทุธศาสตร์ชาติการพฒันาภูมิปัญญาไทยสุขภาพวถีิไท ฉบบัท่ี 2 

(พ.ศ. 2555-2559)  ไดก้  าหนดพนัธกิจไวเ้พื่อพฒันาฐานทางวชิาการดา้นการแพทยพ์ื้นบา้น การแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทยท์างเลือกใหเ้ขม้แขง็ในทุกระดบั สร้างความเขม้แขง็ของระบบสุขภาพภาคประชาชนท่ี

พึ่งตนเองดว้ยภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการพฒันาก าลงัคนในดา้นปริมาณและคุณภาพอยา่งเหมาะสม  การ

พฒันาก าลงัคนไดก้ าหนดให้มีการพฒันาระบบการเรียนการสอนของการแพทยแ์ผนไทยทั้งในแบบครูรับ

มอบตวัศิษยแ์ละแบบสถาบนัการศึกษา ตั้งแต่ มาตรฐานหลกัสูตร ครู ต ารา คู่มือ อุปกรณ์การเรียนการสอน 

การฝึกปฏิบติังาน การประชุมวชิาการ การวิจยั เป็นตน้  จากความนิยมและแผนการพฒันาการนวดไทยน้ี 

ยงัมีโครงการความร่วมมือดา้นการฝึกอบรมการนวดไทยในต่างแดนท่ีมีการจดัฝึกอบรมในต่างประเทศ 

โดยใชว้ทิยากรในการฝึกอบรมท่ีมีความช านาญดา้นการนวดไทย และผา่นการอบรมการเป็นวทิยากรจาก

กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นการส่งเสริมการนวดไทยในต่างประเทศ ช่วยใหค้นไทยประกอบอาชีพดา้น

การนวดไทยไดอ้ยา่งมีคุณภาพถูกตอ้งตามมาตรฐานในหลกัวชิาการ ภายใตภู้มิปัญญาอนัเป็นเอกลกัษณ์

ของชาติไทย ส่งผลใหก้ารนวดไทยเป็นท่ียอมรับ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อนานาประเทศอีกดว้ย (กรม

พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข : 2559)  นอกจากน้ียงัมีการศึกษา

คน้ควา้และวจิยัดา้นการนวดไทยมากมายท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่การนวดไทยเป็นภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กายวภิาค และผลจากการวจิยันั้นเป็นท่ีน่ายนิดีวา่การนวดไทยสามารถบ าบดัโรคไดห้ลายอยา่ง ดัง่เช่นการ

วจิยัของ ณรงคศ์กัด์ิ จนัทะวงั และคณะในปี 2558 พบวา่ จุดนวด จุดสัญญาณและเส้นพื้นฐานของการนวด

แบบราชส านกัมีความเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างทางกายวภิาคศาสตร์ของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลอดเลือด 
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เส้นประสาท และงานวจิยัของ ธงชยั แกว้สียา (2555) พบวา่ การนวดแบบราชส านกัมีผลต่อการบรรเทา

อาการปวดไมเกรนลดลง และยงัช่วยลดความถ่ีของอาการปวดออกไปไดอี้กเพราะการนวดราชส านกัท าให้

ระบบไหลเวยีนโลหิตดีข้ึนจึงมีผลต่ออาการลดปวดไมเกรนของผูป่้วย  ดงันั้นการพฒันาการนวดไทย

จ าเป็นจะตอ้งท าไปพร้อมๆกนัทุกดา้น ทั้งดา้นนโยบายภาครัฐ ดา้นการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูส้นใจ

หรือผูเ้รียนหลกัสูตรการนวดไทย ดา้นการส่งเสริมพฒันาส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนรู้ และดา้นการ

ส่งเสริมการวจิยัทางการนวดไทย การส่งเสริมใหผู้เ้รียนและผูส้นใจไดฝึ้กทกัษะการนวดท่ีดีและถูกตอ้งการ

ฝึกซ ้ าๆจนเกิดความช านาญจากการนวดขั้นพื้นฐานเพื่อน าไปสู่การนวดเพื่อบ าบดัโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิ 

ภาพแทจ้ริงน้ี ส่ือและเทคโนโลยเีสมือนจริงจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีเขา้มามีบทบาทในการเป็นตวักลางถ่ายทอด

ความรู้จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียนจ านวนมากได ้ซ่ึงปัจจุบนัการถ่ายทอดความรู้การนวดไทยนั้นมีการถ่ายทอด

โดยใชต้ ารา หนงัสือ หรือเอกสารการสอนท่ีมีตวัอกัษรบรรยายเป็นหลกัและมีภาพท่านวดประกอบ 

นอกจากน้ีมีการสาธิต การฝึกปฏิบติัจริง การใชส่ื้อวดีีโอ เวบ็แคส และส่ือบุคคลในการเรียนการสอนซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบเผชิญหนา้ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน แต่ปัจจุบนัส่ือและเทคโนโลยไีดพ้ฒันาไป

อยา่งรวดเร็ว ส่ือประเภทหน่ึงท่ีมีการน าระบบความจริงเสมือนมาผนวกกบัเทคโนโลยีภาพเพื่อสร้างส่ิงท่ี

เสมือนจริงท่ีเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในชีวติประจ าวนัท่ีเต็มไปดว้ยสมาร์ตโฟน แทบ็เล็ต กลอ้งดิจิตอล 

คอมพิวเตอร์ และนวตักรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ นัน่ก็คือ เทคโนโลยคีวามจริงเสมือน หรือ 

Augmented Reality (AR)  นิพนธ์ บริเวธานนัท ์(2559) กล่าววา่ หลกัของเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน คือ 

การพฒันาเทคโนโลยท่ีีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเขา้ดว้ยกนัผา่นซอฟตแ์วร์และ

อุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ หนา้จอโทรศพัท ์

มือถือ แทบ็เล็ต บนเคร่ืองฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอ่ืนๆ โดยภาพเสมือนจริงท่ีปรากฏข้ึนจะมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชไ้ดท้นัที ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นภาพน่ิง ภาพสามมิติ ภาพเคล่ือนไหว หรืออาจจะเป็นส่ือท่ีมี

เสียงประกอบ ข้ึนกบัการออกแบบส่ือแต่ละรูปแบบวา่ให้ออกมาแบบใด ประเภทของการใชง้านเทคโนโลยี

ความจริงเสมือนน้ีสามารถใชง้านผา่นอุปกรณ์แบบพกพาประเภทสมาร์ตโฟนและแทบ็เล็ตต่างๆ และ

สามารถใชง้านผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยจะตอ้งมีกลอ้งเวบ็แคมในการอ่านสัญลกัษณ์เพื่อน าไปประมวล 

ผลและแสดงผลกราฟิกผา่นหนา้จอ สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถเขา้ถึงและสะดวก

ในการพกติดตวัไปในสถานท่ีต่างๆและมีผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากข้ึนทุกวนั หากเราน าขอ้ดีดา้นการใชง้านท่ี

สะดวกน้ีมาใชใ้หเ้กิดการเรียนรู้ดา้นการนวดไทยก็จะท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดง่้ายและสะดวกมาก

ยิง่ข้ึน เขา้ถึงส่ือไดส้ะดวกรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนไดม้ากยิง่ข้ึน   
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  จากขอ้มูลเหล่าน้ีจึงท าให้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ของการนวดไทยทั้งทาง 

ดา้นภูมิปัญญาท่ีส าคญัของชาติ ดา้นท่ีดีต่อสุขภาพร่างกาย ดีต่อระบบกลา้มเน้ือ หลอดเลือด และเส้นประ 

สาทและยงัเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัตนเองและประเทศชาติได ้หากเราสามารถสร้างและพฒันาส่ือ

การเรียนรู้ดา้นนวดไทยใหมี้ความเหมาะสมทนัสมยัมากยิง่ข้ึนโดยน าคุณสมบติัของเทคโนโลยคีวามจริง

เสมือนมาใชป้ระโยชน์ในการสร้างส่ือผสมร่วมกบัต าราหรือหนงัสือนวดไทยก็จะท าใหผู้เ้รียนในสถาบนั 

การศึกษาท่ีเปิดสอนนวดไทยเพื่อสุขภาพท่ีผา่นการรับรองหลกัสูตรจากกระทรวงสาธารณสุขสามารถน า 

ไปใชฝึ้กฝนหรือฝึกปฏิบติัการนวดซ ้ าๆไดด้ว้ยตนเอง โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเปิดดูคลิปวีดีโอขั้นตอนการ

รักษาแต่ละขั้นตอนในส่ือมลัติมีเดียความจริงเสมือนและฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนดงักล่าวไดต้ลอดเวลาเม่ือมี

ขอ้สงสัยหรือยงัไม่สามารถจดจ าการวางท่าหรือการนวดจุดต่างๆได ้ ซ่ึงเป็นการช่วยย  ้าความจ าดว้ยภาพ

และเสียงจากส่ือ ท าใหส้ามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความแม่นย  าในการจดจ าขั้นตอนการนวดรักษา

แต่ละขั้นตอนอนัเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผูป่้วยตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งเป็นการส่งผลดีต่อการรักษาแก่

ผูป่้วย การผสานภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบเสมือนจริงส่งผา่นสมาร์ตโฟนหรือแทบ็เล็ตน้ีสามารถ

พกติดตวัไปเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการ ซ่ึงจุฑามาศ ธญัญเจริญ (2557) และ ปัญจรัตน์ ทบัเป่ีย (2555) 

ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยโีลกเสมือนจริงมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีพิสูจน์แลว้วา่ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และผูเ้รียนมีความสนใจและพึงพอใจต่อ

ส่ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัจึงเห็นวา่ควรมีการวจิยั เร่ือง  “ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความ

จริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค”  ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้การนวดไทยสู่ผูเ้รียนไดถู้กตอ้ง

แม่นย  า โดยผูเ้รียนหรือผูส้นใจสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและท าซ ้ าๆไดด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการเรียนรู้   

อนัเป็นผลท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ และยงัเป็นการรักษาภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าของไทยใหค้งอยู่

ตลอดไปไดอี้กดว้ย 

  

วตัถุประสงค์กำรวจัิย  

 1. เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค  

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน

ส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค  

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ

นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
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สมมติฐำนกำรวจัิย 

  1. ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80                                                                                                                         
  2. ผูเ้รียนท่ีเรียนผา่นส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อ
บ าบดัโรคท่ีพฒันาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
    
ขอบเขตกำรวจัิยและกรอบแนวคิดกำรวจัิย   
   1. ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ตามเกณฑค์ดัเขา้จาก
มหาวทิยาลยัปิดและมหาวทิยาลยัเปิด ท่ีสภาการแพทยแ์ผนไทยรับรองตามพระราชบญัญติัวชิาชีพการ 
แพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2556 จ านวน 29 สถาบนั และก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 ดงัน้ี 
 ก. สถาบนัท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทยแ์ผนไทย 
จ านวน 19 แห่ง ประกอบดว้ยสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนแบบระบบเปิด* และระบบปิด ดงัน้ี 
1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
3. คณะแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
4.วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัยะลา สถาบนัสมทบ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
5.วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัชลบุรี  สถาบนัร่วมผลิต มหาวทิยาลยับูรพา 
6.วทิยาลยัการแพทยพ์ื้นบา้นและการแพทยท์างเลือก มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
7.คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 
8.คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
9.คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวทิยาเขตสกลนคร 
10.คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
11.คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
12.วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัพิษณุโลก สถาบนัสมทบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
      อีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
13.วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จงัหวดันนทบุรี สถาบนัสมทบ  
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
14.วทิยาลยัการแพทยบู์รณาการ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
15.วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
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16.หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
17.คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
18.คณะแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
19.คณะแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 
   ข. รายช่ือสถาบนัท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์
แผนไทยประยกุต ์จ  านวน 10 แห่งดงัน้ี 
1. สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
2.สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
3.วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบนัพระบรมราชชนก 
4.วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
5.คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร ม.บูรพา 
6.วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา 
7.ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 
8.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร 
9.คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 
10.คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา 
  2. กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีมีความเป็นตวัแทนของประชากร
(Population) ครอบคลุมประชากรท่ีกล่าวในขอ้ ก.และ ข. ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified 
sampling)โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรยอ่ยๆ หรือแบ่งเป็นชั้นภูมิก่อน โดยหน่วยประชากรใน
แต่ละชั้นภูมิจะมีลกัษณะเหมือนกนั (homogenious) แลว้สุ่มอยา่งง่ายเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสัด 
ส่วนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มประชากร เพื่อใหไ้ดต้วัแทนครอบคลุมทั้งมหาวทิยาลยัเปิดและมหา 
วทิยาลยัปิด รวมถึงนกัศึกษาจากหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ครอบคลุม 4 
ภาค เหนือ กลาง ใต ้ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 5 สถาบนัซึง่เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปี
ท่ี 3 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยหรือแพทยแ์ผนไทยประยกุตท่ี์ผา่นการเรียนนวดพื้นฐานและจุดสัญญาณ 
ผา่นการเรียนวชิาร่างกายมนุษยม์าแลว้ และสามารถเขา้ร่วมโครงการวจิยัไดจ้นจบโครงการ ไดแ้ก่ 1)ส านกั
วชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2)วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา  3) คณะวทิยาการ
สุขภาพและการกีฬา มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 4) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏัสุรินทร์ และ 5) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สถาบนัละ 20 คน รวม 100 คน 
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  3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 12 สัปดาห์ 
  4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คร้ังน้ี 
         4.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ
นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค โดยผูเ้รียนสามารถน าไปศึกษาดว้ยตนเองไดทุ้กทีทุกเวลาตามท่ีตนตอ้งการเรียนรู้  
         4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
    1) คุณภาพของส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ 
         นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค   
    2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้จากส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริง 
        เสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
    3) ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนจากส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความ 
        จริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
  5. เน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ
นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค  เป็นเน้ือหาท่ีไดท้  าการวเิคราะห์เน้ือหาจากต ารา หนงัสือ เอกสารการสอนและจาก
การวเิคราะห์ของคณาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ดา้นหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทย ไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 10 เร่ือง 
ไดแ้ก่ ไมเกรน  คอตกหมอน สะบกัจมไหล่ติด  เอน็ขอ้ศอกดา้นนอกอกัเสบ น้ิวไกปืน (น้ิวล๊อก) ยอกหลงั 
ปวดขดัสะโพก โรคขอ้เข่าเส่ือม (โรคลมจบัโปงแหง้เข่า) และ ขอ้เทา้แพลง   
         6. แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกได ้ดงัน้ี  
     1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา เป็นผูมี้คุณวฒิุการศึกษาในสาขาเทคโนโลยกีารศึกษา
ระดบัปริญญาเอกมีประสบการณ์ในการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาและเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 3 
ปี หรือระดบัปริญญาโทมีประสบการณ์ในการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาและเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไม่นอ้ย
กวา่ 5 ปี และตอ้งมีต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์รวมทั้งหมดจ านวน 5 คน เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาโครงการ1 คน พิจารณาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับ
การนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค  
     2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา เป็นผูมี้คุณวฒิุหรืออาจารยป์ระจ าหรือเป็นผูเ้ขียนเน้ือหาวชิาหรือ
ผูส้อนนวดแผนไทยของสถาบนัการศึกษา/โรงเรียนท่ีผา่นการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน      
4 คนเป็นผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน  
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กรอบแนวคดิกำรวจิยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรนวดไทยเพ่ือบ ำบัดโรค 

สาเหตุ 
การตรวจก่อนรักษา 
การรักษา 
การตรวจหลงัการรักษา 
ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 

 

 

รูปแบบการเรียนการสอน

ขั้นตอนการรักษาท่ีเนน้ทกัษะ

ปฏิบติัของแฮร์โรว ์(Harrow)    

ส่ือกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียควำมจริงเสมือน      
( ADDIE )  

 Augmented Reality 
หนงัสือเรียน 

วดีีโอสาธิตขั้นตอนการนวดรักษา 

ขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว 

เสียงบรรยายประกอบเขา้ดว้ยกนั 

ปฎิสัมพนัธ์กบัส่ือ                   

ควบคุมการเปิด / ปิด / หยดุเล่น / 

ยอ้นกลบั / เดินหนา้ ไดต้ามความ

ตอ้งการ 

ผู้เรียน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความพึงพอใจ 
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นิยำมศัพท์ 
1. มลัติมีเดียความจริงเสมือน หมายถึง การใชโ้ทรศพัทส์มาร์ตโฟนหรือแทบ็เล็ตร่วมกบัแอปพลิ 

เคชนัในการส่ือความหมายดว้ยการน าเสนอส่ือท่ีเรียกวา่การประสานส่ือ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ือหลายชนิด 
เช่น ขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวดิีทศัน์ เป็นตน้ และท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชส่ื้อโดย
ผูใ้ชส้ามารถมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัส่ือ ซ่ึงสามารถน าโทรศพัทส์มาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตท่ีเปิดแอปพลิเค
ชนัแลว้ส่องไปยงั marker ในแต่ละขั้นตอนในหนา้หนงัสือ เม่ือภาพวดีีโอปรากฏจะสามารถดบัเบิ้ลคลิก
หนา้จอเพื่อเคล่ือนยา้ยโทรศพัทส์มาร์ตโฟนหรือแทบ็เล็ตออกจากภาพ marker ได ้ สามารถควบคุมการเปิด 
/ ปิด / หยดุเล่น / ยอ้นกลบั / เดินหนา้ ไดต้ามความตอ้งการ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการศึกษาดว้ยตนเอง
จากส่ือ 

 2. ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค หมายถึง 
หนงัสือท่ีมีเน้ือหาสาระและภาพประกอบเก่ียวกบัการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค จ านวน 10 เร่ือง และมีภาพ
สัญลกัษณ์ในแต่ละเร่ืองอา้งอิงเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลท่ีเราตอ้งการสอน โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ภาพ
สัญลกัษณ์อา้งอิงผา่นกลอ้งจากอุปกรณ์แบบพกพาประเภทสมาร์ตโฟนและแทบ็เล็ตต่างๆท่ีสามารถพกพา
ไดส้ะดวกและมีระบบปฏิบติัการท่ีรองรับเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) ท่ีเรียก
ผา่น Application ส่องดูรูปภาพสัญลกัษณ์อา้งอิงท่ีก าหนดจะปรากฏส่ือหรือเช่ือมโยงไปยงัส่ือวดีีโอท่ี
ตอ้งการเพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาใหเ้กิดความรู้และทกัษะปฏิบติัในการนวดรักษาอาการของโรคทั้ง 10 โรค 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนจากส่ือการเรียนการสอน
มลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั คือ
พอใจมากท่ีสุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอ้ย พอใจนอ้ยท่ีสุด 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การวดัผลการเรียนท่ีไดจ้ากคะแนนการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนจากส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวด
ไทยเพื่อบ าบดัโรค  

 
 
 
 
 
 
 

 




