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   บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
  การวจิยัเพื่อการพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อ
บ าบดัโรค เป็นการวจิยัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน
ส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัดงัน้ี   

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
3.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั         
4.  การด าเนินการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ตามเกณฑค์ดัเขา้จากมหา 

วทิยาลยัปิดและมหาวทิยาลยัเปิด ท่ีสภาการแพทยแ์ผนไทยรับรองตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2556 ซ่ึงก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ในสถาบนัการศึกษาปีการศึกษาท่ี 2561 ดงัน้ี 

    ก. สถาบนัท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์
แผนไทย 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 
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10.คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
11.คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
12.วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัพิษณุโลก สถาบนัสมทบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช    
      มงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
13.วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จงัหวดันนทบุรี สถาบนั 
      สมทบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
14.วทิยาลยัการแพทยบู์รณาการ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
15.วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
*16 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
17.คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
18.คณะแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
19.คณะแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 
   ข. รายช่ือสถาบนัท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญา สาขา     
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์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 
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วทิยาลยัปิด รวมถึงนกัศึกษาจากหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ครอบคลุม 4 
ภาค เหนือ กลาง ใต ้ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 5 สถาบนัท่ีมีความพร้อมและสมคัรใจในการ
ทดลองใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคโดยการเรียนรู้
ดว้ยตนเองในสถานท่ีท่ีตนเองสะดวก ไดแ้ก่ 1) ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2) วทิยาลยั 
สหเวชศาสตร์ ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา  3) คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขต
พทัลุง 4) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ และ 5) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา 
ธิราช สถาบนัละ 20 คน รวม 100 คน  

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

  1.  ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
  2.  แบบประเมินคุณภาพส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทย
เพื่อบ าบดัโรค 
  3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ
นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
 

3. กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือในกำรวจิัย  
กำรสร้ำงและพฒันำส่ือกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียควำมจริงเสมือนส ำหรับกำรนวดไทยเพ่ือ

บ ำบัดโรค 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ

นวดไทยเพื่อบ าบดัโรคโดยด าเนินการตามระบบประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนของ ADDIE Model ตามหลกัของ
วธีิการระบบ (System Approach)  โดยไดจ้ดัองคป์ระกอบของการพฒันาและทดลองส่ือการเรียนการสอน
มลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ การออกแบบ การพฒันา 
การน าไปใช ้และการประเมินผล ซ่ึงมีองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

 
  1. กำรวเิครำะห์ (Analyze)  
 การวเิคราะห์เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบและพฒันาท่ีควรใหค้วามสาคญัเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากเป็นพื้นฐานส าหรับการวางแผนในขั้นตอนอ่ืนๆ ผูว้จิยัวเิคราะห์องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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สร้างส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคทั้งหมดมีองคป์ระ 
กอบยอ่ย 4 ปัจจยั คือ 
  1) ศึกษาสภาพปัญหาทัว่ไป โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา นโยบายของรัฐ งานวิจยัในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการนวดไทย                                                                                                                        

              2) ศึกษาวเิคราะห์ผูเ้รียนและผูส้อน โดยศึกษาสภาพการใชส่ื้อ และการใชเ้ทคโนโลยใีนการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนและผูส้อน                                                                                                            

  3) ประเมินแหล่งทรัพยากรในการเรียน ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลดา้นเน้ือหา การใชส่ื้อ และการใช้

เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ของผูเ้รียน                                                                                              

  4) วเิคราะห์เน้ือหา ศึกษาเน้ือหาท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนและตอ้งฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ 

ศึกษาวธีิการถ่ายทอดเน้ือหาการนวดไทยของผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน 

 

  2. กำรออกแบบ (Design)  

 การออกแบบเป็นการน าผลจากการขั้นตอนการวเิคราะห์มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบ มี

องคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ คือ ออกแบบการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย

ความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคออกแบบเน้ือหาการเรียนการสอน และออกแบบ

รายละเอียด 

  2.1 กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียควำมจริงเสมือน
ส ำหรับกำรนวดไทยเพ่ือบ ำบัดโรค 

 เป็นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชม้ลัติมีเดียความจริง
เสมือนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา ออกแบบลกัษณะการเรียนผา่นส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริง
เสมือนซ่ึงผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือได ้โดยอธิบายการใชม้ลัติมีเดียความจริงเสมือนในการเรียน
ผา่นทางแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟน น าเสนอเน้ือหาโดยใชห้นงัสือและเทคโนโลยแีอปพลิเคชนับน
สมาร์ตโฟนเช่ือมการเรียนรู้ดว้ยภาพ marker ในหนงัสือไปสู่การเรียนรู้ดว้ยวิดีโอประกอบ Animation  และ
หลงัจากนั้นการท าแบบทดสอบหลงัเรียนในหนงัสือ โดยไดข้อ้มูลในการออกแบบจากการวเิคราะห์ขา้งตน้ 
และจากการศึกษาจากคณาจารยผ์ูส้อน  

  การออกแบบการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนมี
องคป์ระกอบยอ่ยในดา้นต่อไปน้ี   
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            1.1 ดา้นบุคลากร การวเิคราะห์ในขั้นน้ีเป็นการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนด าเนินงานดา้น
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน ซ่ึงประกอบดว้ยนกัเน้ือหา 
นกัออกแบบและจดัระบบส่ือ ทีมผูผ้ลิต ทีมกราฟิก ทีมเทคนิคการผลิต เป็นตน้  

            1.2 ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี การวเิคราะห์ในขั้นน้ีเป็นการวเิคราะห์ดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ต
และแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟนส าหรับการใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน เน่ืองจาก
อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟนเป็นปัจจยัต่อการส่งผา่นเน้ือหาความรู้ให้แก่ผูเ้รียน การออก 
แบบเน้ือหา  การปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือตอ้งมีการออกแบบให้มีขนาดเหมาะสมกบัความเร็วในการรับส่งขอ้มูล
ทางแอปพลิเคชนัท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อใหก้ารเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   2.2 กำรออกแบบเน้ือหำกำรเรียนกำรสอน   

   การวิเคราะห์เน้ือหาท่ีจะน ามาสร้างบทเรียนผ่านการเรียนการสอนทางมลัติมีเดียความจริง
 เสมือน  โดยผูว้จิยัมีการวเิคราะห์ดา้นการออกแบบการเรียนการสอนดงัน้ี   
 1. การออกแบบเน้ือหา                                                                                                                                                           

                   1.1 วเิคราะห์เน้ือหา เป็นการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีจะน ามาสร้างเป็นส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย

ความจริงเสมือนโดยการก าหนดเน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์โดยจดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ือง

และแบ่งเป็นหวัขอ้ตามล าดบัเน้ือหาการเรียนรู้ทางดา้นนวดไทยเพื่อรักษาอาการของโรคทั้ง 10 โรค 

ก าหนดกิจกรรม และวธีิการวดัและประเมินผล 

    1.2 การสร้างบทเรียน  
1) ผูว้ิจยัได้น าเน้ือหาท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างบทเรียนและก าหนดวตัถุประสงค์ในการ

เรียน คือ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายสาเหตุหรือปัจจยักระตุน้ อาการ การตรวจก่อนรักษา การรักษา และ
การตรวจหลงัรักษาได้ถูกตอ้ง โดยวิเคราะห์จากเน้ือหาแต่ละเร่ืองเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการ
ออกแบบบทเรียนและแบบทดสอบตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละเร่ืองมาวิเคราะห์
การเรียนรู้ใหค้รอบคลุมพฤติกรรมดา้นความจ า ดา้นความเขา้ใจ และดา้นการน าไปใช ้   

2) สร้างเน้ือหาในส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนโดยเน้ือหาเรียงตาม 
ล าดบัความรู้ตามขั้นตอนการรักษาทางการแพทยแ์ผนไทย โดยเนน้ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ และการ
น าไปใช ้ล าดบัเน้ือหาใหมี้ความต่อเน่ืองกนัเพื่อง่ายต่อการเรียนของผูเ้รียนโดยแบ่งเน้ือหาท่ีน ามาสร้างส่ือ
การเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนออกเป็น 10 เร่ือง คือ 1) ไมเกรน 2) คอตกหมอน 3) สะบกัจม 
4) ไหล่ติด 5) เอ็นขอ้ศอกดา้นนอกอกัเสบ (โรคลมปลายปัตตฆาตขอ้ศอกดา้นนอก) 6) น้ิวไกปืน 7) ยอก
หลงั 8) ปวดขดัสะโพก 9)โรคขอ้เข่าเส่ือม (โรคลมจบัโปงแหง้เข่า) 10) ขอ้เทา้แพลงระดบั 1 โดยไดแ้บ่ง
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เน้ือหาแต่ละเร่ืองออกเป็น 5 ประเด็น ตามการวิเคราะห์เน้ือหาจากหลกัสูตรการนวดแผนไทยของสถาบนั 
การศึกษาและการอา้งอิงในบทท่ี 2 ตามหลกัการสอนการนวดรักษาและค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นนวด
แผนไทย 3 คน ซ่ึงไดมี้การประชุมร่วมกนัจนไดข้อ้สรุปของเน้ือหาในการสร้างส่ือมลัติมีเดียความจริง
เสมือน โดยเร่ิมจากการซกัประวติัคน้หาสาเหตุ การตรวจร่างกายก่อนการรักษา การรักษา การตรวจหลงั
การรักษาและการใหค้  าแนะน าหลกัการนวดรักษา  ดงัแสดงรายละเอียดตามตาราง 

 
ล ำดับเน้ือหำ ประเด็นเน้ือหำ 

เร่ืองท่ี 1   
ไมเกรน 

1  สาเหตุ/ปัจจยักระตุน้ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา  

เร่ืองท่ี 2 
คอตกหมอน  

1  สาเหตุ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 

เร่ืองท่ี 3   
สะบกัจม 

1  สาเหตุ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 

เร่ืองท่ี 4 
ไหล่ติด 

1  สาเหตุ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 

เร่ืองท่ี 5 1  สาเหตุ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
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เอน็ขอ้ศอกดา้นนอก
อกัเสบ (โรคลม
ปลายปัตตฆาต
ขอ้ศอกดา้นนอก) 

3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 

เร่ืองท่ี 6 
น้ิวไกปืน 

1  สาเหตุ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 

เร่ืองท่ี 7 
ปวดขดัสะโพก 

1  สาเหตุ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 

เร่ืองท่ี 8 
ยอกหลงั 

1  สาเหตุ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 

เร่ืองท่ี 9                
โรคขอ้เข่าเส่ือม 
(โรคลมจบัโปงแหง้
เข่า) 

1  สาเหตุ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 

เร่ืองท่ี 10 
ขอ้เทา้แพลงระดบั 1 

1  สาเหตุ 
2 การตรวจก่อนรักษา 
3 การรักษา 
4 การตรวจหลงัการรักษา 
5 ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา 
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  1.3 วธีิการเรียน                                                                                                              

        1) ขั้นตอนการเรียนเป็นการก าหนดการน าเสนอเน้ือหาท่ีไดท้  าการวเิคราะห์ออกมาเป็นการ

เรียนแบบเส้นตรงและในแต่ละเร่ืองจะมีแบบฝึกหดัหลงัเรียนใหท้ดสอบตนเอง                                                        

       2) การเรียนแบ่งเป็นเร่ืองและแต่ละเร่ืองแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเรียงตามล าดบัตามขั้นตอน คือ 

สาเหตุของโรค การตรวจก่อนรักษา การรักษา การตรวจหลงัการรักษา ค าแนะน าหลงัการนวดรักษา โดย

ศึกษาจากการอ่านหนงัสือในแต่ละเร่ืองและท าการฝึกทกัษะปฏิบติัขั้นตอนการรักษาอาการของโรคแต่ละ

ขั้นตอนการรักษาจากมลัติมีเดียความจริงเสมือนโดยใชส้มาร์ตโฟนท่ีติดตั้งแอปพลิเคชนั Thai massage1  

Thai massage 2  และ Thai massage 3 ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์

(Harrow) ในการพฒันาทกัษะปฏิบติัโดยใหผู้เ้รียนท าตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

   ขั้นตอนท่ี 1 การเลียนแบบ เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนตอ้งศึกษาจากมลัติมีเดียความจริงเสมือนโดยใช้

สมาร์ตโฟนท่ีติดตั้งแอปพลิเคชนัดงักล่าวท าการศึกษาท่ีละขั้นตอนของการรักษาตามหลกัการนวดไทย 

ผูเ้รียนจะสังเกตการกระท าท่ีตอ้งการใหท้ าไดจ้ากการสาธิตในมลัติมีเดียความจริงเสมือน รับรู้สังเกตวา่มี

วธีิการนวดอยา่งไรบา้ง 

   ขั้นตอนท่ี 2 การลงมือท าตาม ผูเ้รียนสามารถท าตามมลัติมีเดียความจริงเสมือนทีละขั้นตอนจาก

การจดจ าในขั้นการเลียนแบบซ่ึงสามารถเปิดมลัติมีเดียความจริงเสมือนทบทวนและท าซ ้ าในการฝึกปฏิบติั

ตามได ้ท าใหไ้ดป้ระสบการณ์ในการลงมือท า 

   ขั้นตอนท่ี 3 การกระท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญสามารถ

ท าไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งดูมลัติมีเดียความจริงเสมือน  

   ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นการแสดงออก ผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนมากข้ึน จนกระทัง่สามารถท าส่ิงนั้นได้

ถูกตอ้งสมบูรณ์แบบอยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบร่ืน และดว้ยความมัน่ใจ 

      ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการกระท าอยา่งเป็นธรรมชาติจนมีความช านาญ                

    3) การประเมินผลการเรียน เป็นกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยการ

ประเมินผลก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และการประเมินผลหลงัเรียน ซ่ึงเป็นส่วนสุดทา้ยของกระบวนการ

ออกแบบการเรียนการสอน  
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                    2.3 ออกแบบรำยละเอยีด  
   เป็นการออกแบบในส่วนของรายละเอียดต่างๆของการเรียนการสอน ในดา้นรายละเอียดของ
จดัพิมพห์นงัสือพร้อมรูปประกอบ ดา้นแอปพลิเคชนั และรูปแบบการน าเสนอมลัติมีเดียความจริงเสมือน 
ซ่ึงการออกแบบรายละเอียดน้ีจะพิจารณาในดา้นรายละเอียด เช่น องคป์ระกอบภาพ ตวัอกัษร สี กราฟิก 
และวธีิการน าเสนอ 
 

    3. กำรพฒันำ (Development)                                                                 
   เป็นการด าเนินการต่อมาจากขั้นตอนการออกแบบ เพื่อก าหนดแผนการด าเนินการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนอยา่งเป็นระบบเพื่อใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคข์องการพฒันาโดย
ด าเนินการดงัน้ี        
                   กำรสร้ำงบทเรียน  

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าเป็นโครงสร้างบทเรียนส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความ
จริงเสมือนผา่นแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟน  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน   ดงัน้ี 

     1)  ปฐมนิเทศการเรียนการสอน  เป็นการช้ีแจงวธีิการศึกษา เน้ือหาการเรียน วตัถุประสงค ์
กิจกรรมการเรียน  และการประเมินผล  รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 

 2)  รายละเอียดเน้ือหา  เป็นการใหร้ายละเอียดเน้ือหาในแต่ละเร่ืองแต่ละประเด็นตามวตัถุ 
ประสงคข์องการเรียน พร้อมทั้งมีแบบฝึดหดัหลงัเรียนในแต่ละเร่ืองเพื่อทดสอบความรู้หลงัเรียนดว้ย
ตนเอง โดยมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบั 1) ไมเกรน 2) คอตกหมอน 3) สะบกัจม 4) ไหล่ติด 5) เอ็นขอ้ศอกดา้น
นอกอกัเสบ (โรคลมปลายปัตตฆาตขอ้ศอกดา้นนอก) 6) น้ิวไกปืน 7) ยอกหลงั 8) ปวดขดัสะโพก 9)โรคขอ้
เข่าเส่ือม (โรคลมจบัโปงแหง้เข่า) 10) ขอ้เทา้แพลงระดบั 1 วธีิการน าเสนอเน้ือหาสาระ เป็นการน าเสนอ
ดว้ยส่ือส่ิงพิมพ(์หนงัสือพร้อมภาพประกอบ)และมีภาพ Maker เช่ือมโยงไปยงัมลัติมีเดียความจริงเสมือน
โดยใชแ้อปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟน โดยแบ่งเน้ือหาเป็นหวัขอ้หรือประเด็นยอ่ยตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้   

 การน าเสนอเน้ือหา มีก าหนดเน้ือหาใหอ้ยูใ่นหนงัสือในแต่ละหวัขอ้ยอ่ย และมีการสร้าง
ภาพกราฟิกเป็น Maker ในทา้ยเร่ืองเพื่อลิงคไ์ปสู่การศึกษาดว้ยมลัติมีเดียความจริงเสมือนท่ีมีอาจารยผ์ูส้อน
เป็นผูบ้รรยายประกอบการสาธิตพร้อมภาพกราฟิกการกดจุดนวดพร้อมตวัอกัษร เพื่อเป็นหลกัในการฝึก
ทกัษะปฏิบติัดา้นการนวดรักษาอาการเรียงตามล าดบัตามหลกัการของการนวดไทยท่ีวิเคราะห์ไว ้ การ
สาธิตน้ีสามารถถ่ายทอดความรู้ในมลัติมีเดียความจริงเสมือนผา่นแอปพลิเคชนั Thai massag1  Thai 
massag 2 และ Thai massag 3  บนสมาร์ตโฟนระบบ Android ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตทีละขั้นตอนยอ่ยเพื่อ
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ   
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  กำรสร้ำงมัลติมีเดีย  
   1)  วางแผนการผลิต  เป็นขั้นตอนในการเตรียมเน้ือหาสาระ ก าหนดวธีิการน าเสนอ  เตรียม
วสัดุอุปกรณ์และประสานงานการผลิต 

     2)  เขียนโครงสร้างบทเรียน  เป็นการก าหนดและวางแนวทางล าดบัการน าเสนอเน้ือหาท่ี
ก าหนดไวใ้นแต่ละประเด็นใหมี้ความสัมพนัธ์กบัการออกแบบส่ือมลัติมีเดียความจริงเสมือน 
           3) เขียนบท หรือ storyboard   เป็นการน าโครงสร้างบทเรียนมาก าหนดรายละเอียดในการ 
ผลิตหนงัสือและวดีีโอมากข้ึน โดยก าหนดเป็นเฟรม (frame) ประกอบดว้ยภาพ ขอ้ความ เสียง เทคนิคพิเศษ 
การก าหนดแหล่งขอ้มูลภาพสัญลกัษณ์  ระบบน าทางและปฏิสัมพนัธ์  
        4) ขั้นการผลิต ด าเนินการผลิตหนงัสือท่ีมีเน้ือหาสาระและมีภาพกราฟิกเป็น Maker อา้งอิง
เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหามลัติมีเดียความจริงเสมือนท่ีเราตอ้งการ จดัเรียงหนา้หนงัสือพร้อมกราฟิกสวยงาม 
ผลิตคลิปวดีีโอตามท่ีไดว้เิคราะห์เน้ือหา ออกแบบ และบทหรือ storyboard ท่ีก าหนดไว ้สร้างกราฟิก 
animation บนัทึกเสียงบรรยาย สร้างเสียงเอฟเฟค ตดัต่อล าดบัภาพ และผสมเสียงเพื่อความสมบูรณ์ของ
มลัติมีเดีย และใชเ้ทคนิคทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อความสมบูรณ์ จากนั้นท าการอพัโหลดไฟลว์ดีีโอ
ทั้งหมดข้ึนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
  
  กำรสร้ำงมัลติมีเดียควำมจริงเสมือน ( Augmented Reality ) 
                    ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างมลัติมีเดียความจริงเสมือน หรือ Augmented Reality (AR) ซ่ึงมี  
Vuforia เป็นชุดเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันาแอปพลิเคชนัความจริงเสมือนหรือเรียกวา่ Augmented SDK 
(Software Development Kit) โดยใชเ้ทคโนโลยกีารจดจ าภาพและการติดตามภาพ การพฒันาแอปพลิเคชนั
ความจริงเสริมจะด าเนินการพฒันาในสองส่วน คือ ส่วนแรกการสร้าง SDK เพื่อสร้างฐานขอ้มูลของภาพท่ี
จะใหจ้ดจ าและการติดตามภาพ โดยโปรแกรมจะใชเ้ทคโนโลย ีImage Processing เพื่อการวเิคราะห์รูปภาพ
ท่ีใชท้  าใหส้ามารถจดจ าภาพท่ีใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่วนท่ีสองส่วนการสร้างแอปพลิเคชนัเพื่อใช้
งานกลอ้งและการแสดงผลส่ือมลัติมีเดียโดยใชง้านโปรแกรม Unity  
  ขั้นตอนการสร้างชุดเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาแอปพลิเคชนัความจริงเสมือนหรือเรียกวา่ 
Augmented SDK (Software Development Kit) โดยมีขั้นตอนการสร้างคือ 
  1. ลงทะเบียนการใชง้านโปรแกรม Vuforia ไดฟ้รีท่ีเวบ็ไซต ์https://developer.vuforia.com/  
  2. การสร้าง Development Key คือการสร้างรหสัของการพฒันา เพื่อใชเ้ช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูล
ท่ีสร้างข้ึนบนเวบ็ไซต ์Vuforia โดยจะตอ้งน ารหสัท่ีไดน้ าไปใส่ในโปรแกรม Unity3D 
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  3. สร้างฐานขอ้มูล Database ของรูปภาพท่ีตอ้งการใหโ้ปรแกรมจดจ าภาพและติดตามภาพ เพื่อ
ใชเ้ก็บไฟลรู์ปภาพท่ีใชอ้า้งอิง  
  4. สร้างรูปภาพในฐานขอ้มูล เรียกวา่ Image Target โดยการอพัโหลดไฟลรู์ปภาพเขา้ไปไวใ้น
ฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์โปรแกรมจะท าการวเิคราะห์ความสมบูรณ์และคุณภาพของรูปภาพเพื่อจดจ าและ
การติดตามภาพ โดยแสดงความสมบูรณ์และคุณภาพของรูปภาพเป็น Rating โดยถา้ไดค้ะแนนนอ้ยการ
จดจ าภาพและการติดตามภาพจะมีประสิทธิภาพต ่า 
  5. การ Export Augmented SDK หลงัการสร้างฐานขอ้มูลและการจดจ าภาพและติดตามภาพ
เรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อมาคือการ Export Augmented SDK จากเวบ็ไซต ์https://developer.vuforia.com/  
เพื่อน าไฟล ์SDK ไปใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนัในโปรแกรม Unity3D ต่อไป 
  Unity3D เป็นโปรแกรมส าหรับการพฒันาเกม 2 มิติ และ 3 มิติ และสามารถสร้างแอปพลิเคชนั
ส าหรับการน าเสนอแบบปฎิสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและไดรั้บความนิยมทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับ
การพฒันาโดยไม่หวงัผลก าไรสามารถใชง้านโปรแกรมไดฟ้รี สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมใชง้านไดท่ี้
เวบ็ไซต ์https://unity.com/ ในการพฒันาแอปพลิเคชนัความจริงเสมือนมีขั้นตอนคือ 
  1. สร้าง Project ในการท างานใหม่ โดยเลือกรูปแบบ 3D 
  2. น าเขา้ไฟล ์Vuforia Augmented SDK ท่ีไดจ้ากการสร้างในขั้นตอนแรก เขา้มาในโปรแกรม 
Unity3D โดยใชค้  าสั่ง Import Package จากนั้นเลือกไฟล ์Vuforia Augmented SDK ท่ี Export มาจาก
ขั้นตอนแรก 
  3. ก าหนดค่ากลอ้ง AR เพื่อเรียกใชง้านกลอ้งจากโทรศพัทมื์อถือหรือจากอุปกรณ์ โดย
ก าหนดใหก้ลอ้งใชง้านฐานขอ้มูลของ Augmented SDK จาก https://developer.vuforia.com 
  4. สร้างส่ือมลัติเดียส าหรับการน าเสนอ ประกอบดว้ยวดีิโอสาธิตการนวด น าเขา้ไฟลว์ิดีโอ
เพื่อใหแ้สดงผลเม่ือกลอ้งส่องท่ีภาพวตัถุของฐานขอ้มูล โดยท าการจบัคู่ระหวา่งวดีิโอและภาพอา้งอิง 
  5. สร้างค าสั่งในการควบคุมและปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือวดีิโอ เพื่อควบคุมการเล่น การเปิด / ปิด / 
หยดุเล่น / ยอ้นกลบั / เดินหนา้ โดยใชก้ารสัมผสัท่ีหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ 
  6. เม่ือด าเนินการจบัคู่ส่ือวดีิโอและภาพท่ีใชใ้นการอา้งอิงเรียบร้อยทั้งหมดแลว้ ด าเนินการ 
Export ไฟลง์านส าหรับน าเขา้ระบบปฏิบติัการ Android โดย Export เป็นไฟล ์.apk  
  7. สมคัรสมาชิกเป็นผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัของ Google Developer ในระบบปฏิบติัการ Android 
จากนั้น สร้างแอปพลิเคชนัและอพัโหลดไฟล ์.apk  เขา้ไปในระบบ Google Developer เพื่อน าแอปพลิเค
ชนัเผยแพร่ใน Play Store  
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  8. ระบบของ  Google Developer จะท าการตรวจสอบไฟลท่ี์อพัโหลดวา่เหมาะสมในการ
เผยแพร่หรือไม่ เม่ือผา่นการตรวจสอบแลว้แอปพลิเคชนัจะปรากฏบน Play Store และสามารถติดตั้งบน
โทรศพัทมื์อถือ 
 

  กำรตรวจสอบคุณภำพ  
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตรวจสอบคุณภาพส่ือ ดงัน้ี 

                    1. การตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนการทดลอง ผูว้จิยัทดลองใชง้านเพื่อทดสอบการเช่ือมโยง            
และความถูกตอ้งของการน าเสนอส่ือ และท าการปรับปรุงตามขอ้คน้พบของการทดลองใชส่ื้อ  
  2. น ามลัติมีเดียความจริงเสมือนท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนพร้อมแบบประเมินคุณภาพไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 5 คน ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 6 คน ประเมินคุณภาพ เพื่อน าขอ้มูลมาใชป้รับปรุง
แกไ้ขจนสามารถน าไปใชไ้ด ้ 
  3. น ามลัติมีเดียความจริงเสมือนท่ีผา่นการแกไ้ขจากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจเน้ือหา ความเขา้ใจการใชแ้ละหาประสิทธิภาพของส่ือ โดยมีขั้นตอนการทดลอง 3 
คร้ัง คือ   
       การทดลองคร้ังท่ี 1 เป็นการทดลองรายบุคคล 1:1 จ านวน 3 คน โดยติดต่อนดัหมายผูเ้รียนเพื่อ
อธิบายการใชส่ื้อ และใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง พบวา่ ควรเพิ่มขอ้ความและสัญลกัษณ์ใหรู้้วา่เป็นภาพ 
Marker (AR)  
  การทดลองคร้ังท่ี 2 เป็นการทดลองรายกลุ่ม จ านวน 10 คน พบวา่ แอปพลิเคชนั Thai massage 
2 บางคนเปิดดูไม่ไดเ้น่ืองจากโทรศพัทเ์ป็นสมาร์ตโฟนรุ่นเก่า ผูว้จิยัจึงปรับแกไ้ขโดยเปล่ียนความตอ้งการ
ของระบบใหต้ ่าลง 
  การทดลองคร้ังท่ี 3 เป็นการทดลองภาคสนามจ านวน 23 คน หลงัจากไดป้รับปรุงแกไ้ขจาก 
การทดลองคร้ังท่ี 1 และ 2 เรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยันดัหมายกลุ่มทดลองภาคสนามมาทดลองในหอ้งเรียนและ
อธิบายวธีิการศึกษา จากนั้นใหผู้เ้รียนศึกษาจากส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ
นวดไทยเพื่อบ าบดัโรคทีละเร่ืองและท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนแต่ละเร่ือง เร่ืองละ 5 ขอ้ เม่ือผูเ้รียนเรียน
ครบเน้ือหาทั้งหมดแลว้ไดใ้ห้ท าแบบทดสอบหลงัเรียน ผูว้ิจยัน ามาวเิคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ ผลท่ีได ้
คือ มีค่าร้อยละเฉล่ียของกลุ่มผูเ้รียนเท่ากบั 85.22 และผูเ้รียนไดผ้ลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 
87.57  ดงันั้นประสิทธิภาพมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับนวดไทยจึงมีผลเท่ากบั 85.22/87.57 เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 จึงสามารถน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้
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  กำรสร้ำงแบบประเมินคุณภำพส่ือกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียควำมจริงเสมือนส ำหรับกำรนวด
ไทยเพ่ือบ ำบัดโรค 

  ผูว้จิยัไดส้ร้างเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  
 ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1. ศึกษาและวเิคราะห์เอกสารและต าราเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินโดยใชแ้บบประเมินค่า 5 
 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑป์ระเมินดงัน้ี 

  1   หมายถึง   มีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
  2 หมายถึง  มีคุณภาพนอ้ย 
  3 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง  
  4 หมายถึง  มีคุณภาพมาก  
  5 หมายถึง  มีคุณภาพมากท่ีสุด  
                                 และไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปรความหมาย ดงัน้ี   
  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ เหมาะสมมากท่ีสุด 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง  
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ เหมาะสมนอ้ย 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
2.  น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 กำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียน ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ดา้นพุทธิปัญญา (Cognitive domain)  ใช้
แบบทดสอบปรนยัจ านวน 10 ขอ้ในแต่ละเร่ือง แต่ละขอ้ค าถามมีตวัเลือก 4 ตวัเลือก ใชท้ดสอบก่อนการใช้
ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค จ านวน 5 ขอ้ และหลงั
การใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค จ านวน 5 ขอ้ 
โดยแบบทดสอบน้ีวดัความรู้ความจ า ความเขา้ใจและการน าไปใช ้ 

-แบบทดสอบก่อนใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อ
บ าบดัโรค รวมทั้งส้ินมีจ านวนขอ้สอบ 50 ขอ้ ครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 10 เร่ืองๆละ 5 ขอ้ 
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-แบบทดสอบหลงัใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อ
บ าบดัโรค รวมทั้งส้ินมีจ านวนขอ้สอบ 50 ขอ้ ครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 10 เร่ืองๆละ 5 ขอ้ 

ขอ้ค าถามในแบบทดสอบน้ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาการเรียนการสอน เพื่อน าผลมา
เปรียบเทียบพฒันาการของการเรียนรู้ของผูเ้รียนภายหลงัจากการเรียนจบแลว้ มีขั้นตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 

 1) ศึกษาแนวทางการออกแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ความจ า ความเขา้ใจและ
การน าไปใชเ้ก่ียวกบัการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค โดยศึกษาวธีิการสร้างขอ้สอบแบบปรนยัท่ีดี มีความเป็น
ปรนยัและความชดัเจนของค าถามและค าตอบ และสร้างข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีการวดัและการประเมินผล
การเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) แปลผลเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ ์(Criterion reference) เกณฑ์
ผา่นท่ีร้อยละ 80 ในแต่ละบทท่ีเรียนจากส่ือ AR 

 2) สร้างแบบทดสอบคู่ขนาดโดยแบ่งออกเป็น 2 ฉบบั คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียนใหมี้ความครอบคลุมเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียน 

 3) น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 3 คนตรวจสอบแกไ้ขขอ้ค าถามและ
น ามาปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 3 คนและผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เน้ือหา 2 คนตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยด าเนินการวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดให้ 

   +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
  -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
      น าแบบทดสอบมาค านวณหาค่า IOC ผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ขอ้ค าถามทั้ง 50 

ขอ้ มีค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงคร์ะหวา่ง .8 ถึง 1.00 ซ่ึงผา่นเกณฑก์ารพิจารณา
ของค่า IOC ท่ีเหมาะสมซ่ึงตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั .50 จากนั้นท าการปรับแกไ้ขค าถามบางค าถามใหอ่้าน
เขา้ใจง่ายข้ึนตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผล 

 4) น าไปทดลองกบัผูเ้รียนจ านวน 23 คน ทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน
แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบก่อนเรียนผลท่ีไดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.47 ถึง 
0.6 และของแบบทดสอบหลงัเรียนผลท่ีไดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.40  ถึง 0.6 หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนซ่ึงผลท่ีไดมี้ค่า 0.60 ข้ึนไปและมีค่าความเช่ือมัน่ (KR-
20) ของแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากบั 0.95 และของแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 0.92 ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
น าไปใชไ้ด ้  
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 5) น าเคร่ืองมือท่ีผา่นเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 
 กำรสร้ำงแบบประเมินควำมพงึพอใจของนักศึกษำทีม่ีต่อส่ือกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียควำม

จริงเสมือนส ำหรับกำรนวดไทยเพ่ือบ ำบัดโรค 
 ผูว้จิยัไดส้ร้างเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดบั  

ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 1 ศึกษาและวเิคราะห์เอกสารและต าราเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินโดยใชแ้บบประเมินค่า 5 

 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑป์ระเมินดงัน้ี 
  1   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  5 หมายถึง  มีความเพึงพอใจมากท่ีสุด 
และไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปรความหมาย ดงัน้ี   
  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ มากท่ีสุด 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ มาก 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ ปานกลาง 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ นอ้ย 
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ นอ้ยท่ีสุด 
 2. น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

              4.  กำรน ำไปใช้ ( Implementation)  
  เม่ือไดส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคและ
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญและหาประสิทธิภาพแลว้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิจยัและ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยติดต่อประสานกบัคณาจารยผ์ูส้อนของสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตร
นวดแผนไทยท่ีไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling)โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ 
หรือแบ่งเป็นชั้นภูมิก่อน โดยหน่วยประชากรในแต่ละชั้นภูมิจะมีลกัษณะเหมือนกนั (homogenious) แลว้
สุ่มอยา่งง่ายเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสัด ส่วนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มประชากร เพื่อใหไ้ด้
ตวัแทนครอบคลุมทั้งมหาวทิยาลยัเปิดและมหาวทิยาลยัปิด รวมถึงนกัศึกษาจากหลกั สูตรการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ครอบคลุม 4 ภาค เหนือ กลาง ใต ้ตะวนัออกเฉียง เหนือ ไดก้ลุ่ม



52 
 

ตวัอยา่ง 5 สถาบนั ไดแ้ก่ 1)ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2)วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ม.ราช
ภฏัสวนสุนนัทา  3) คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 4) คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ และ 5) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สถาบนั
ละ 20 คน รวม 100 คน และไดจ้  านวนผูเ้รียนท่ีสมคัรใจและมีอุปกรณ์พร้อมทดลองสถาบนัละ 20 คน รวม
ทั้งส้ิน 100 คน จากนั้นไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
  1)  ขั้นก่อนการเรียน ผูว้จิยัแนะน า/อธิบายวธีิการเรียนดว้ยส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความ
จริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค โดยมีอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละสถาบนัการศึกษาเป็นผูดู้แล
จดัการหอ้งเรียนและควบคุมการทดลองให ้และใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบประเมินก่อนเรียน   

  2) ขั้นการเรียนรู้ ไดแ้จกส่ือมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคให้
กลุ่มตวัอยา่งน าไปศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใหฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองตามขั้นตอนของส่ือ 12 สัปดาห์ 
  3) ขั้นหลงัการเรียน เม่ือครบก าหนดการเรียนรู้แลว้ผูว้ิจยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบประเมินหลงั

เรียน และท าแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริง

เสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคโดยมีอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละสถาบนัเป็นดูแลการสอบให้ 

 

        5.  กำรประเมินผล/วเิครำะห์ข้อมูล     
  ผูว้จิยัน าผลการทดลองมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ประเด็น  

ดงัน้ี (1)  การวเิคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบประเมินผลก่อนเรียนและแบบประเมินผลหลงั 

เรียนโดยใชค้่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test  และ (2) การวเิคราะห์ความพึง

พอใจของผูเ้รียนโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ  

  1) การวิเคราะห์แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนโดยใช้

ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ลว้น สายยศ 2540: 169-175)   

 การหาค่าคะแนนเฉล่ีย    
N

fx
X


  

  เม่ือ  X  =  ค่าเฉล่ีย  X  = ผลรวมของคะแนนท่ีก าหนด 

     f = จ านวนผูต้อบแต่ละขอ้ค าถาม 

     N = จ านวนผูเ้ขา้รับการทดสอบ 
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  การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    

   
 
  การหาค่า t –test    

    
 
1

22











n

DDn

D
t  

 
 2)  การวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนใชค้่าเฉล่ีย (X )  และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.)  

(ลว้น  สายยศ  2540 : 169-175)   
 การวิเคราะห์แบบประเมินของผูเ้ช่ียวชาญและแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนก าหนด

ช่วงของค่าเฉล่ีย X  ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  (Likert Rating Scale)  ดงัน้ี 
  

ค่ำเฉลีย่ กำรแปลควำมหมำย 
4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 นอ้ย 
1.00 – 1.50 นอ้ยท่ีสุด 
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  จากขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้น้ี ผูว้ิจยัสามารถแสดงขั้นตอนการพฒันา 
และทดลองตน้แบบส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
ดว้ยภาพไดด้งัน้ี   
                                              A                        D                       D                       I                         E 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
  
 

 
 
 
 
 
  

    
 
    

 
การพฒันาและทดลองส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน 

ส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 

1 

วิเคราะห์  

2     

ออกแบบ 

3    

พัฒนา 

4 

น าไปใช้ 

5 

ประเมิน 

ผล 

วิเคราะห์

สภาพปัญหา

การเรียนการ

สอน

ภาษาองักฤษ  

 

วิเคราะห์ผูเ้รียน

และผูส้อน 

  
วิเคราะห์ 

ทรัพยากรการ

เรียนรู้ 

  
วิเคราะห์ 

สถานการณ์

ปัจจุบนั 

  

ทดลองกบั

กลุ่มตวัอยา่ง 

-ผลสมัฤทธ์ิ    

ทางการเรียน  

- ความพึงพอใจ 

ออกแบบการ

เรียนการสอน

โดยใช้

มลัติมีเดีย

ความจริง

เสมือน  

สร้างโครงสร้าง

บทเรียน และส่ือ 

ออกแบบ

เน้ือหาการ

เรียนการสอน  

ออกแบบ

รายละเอียด 

สร้างและพฒันา/ 

ประเมิน เน้ือหา  

มลัติมีเดียฯ  แอป

พลิเคชนั 

ตรวจสอบคุณภาพ

ดว้ยตนเองและ

ผูเ้ช่ียวชาญ / น ามา

ปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพส่ือ 

/ ปรับปรุงแกไ้ข 

ส่ือกำรเรียนกำร

สอนมลัตมิเีดยี

ควำมจริงเสมือน 

ส ำหรับกำรนวด

ไทยเพ่ือบ ำบัด

โรค 




