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บทที ่4 
 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

  ผูว้จิยัด าเนินการวิจยัเพื่อการพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน 
ส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
  ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาและทดลองส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ
นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดว้ยส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย
ความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค   
  ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน 
ส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
                  โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี  
 
ตอนที ่1 ผลกำรพฒันำและทดลองส่ือกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียควำมจริงเสมือนส ำหรับกำรนวดไทย 
เพ่ือบ ำบัดโรค 
  ผูว้จิยัไดศึ้กษาและวเิคราะห์เอกสาร ต ารา เน้ือหา บทความ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อนและผูเ้รียนเก่ียวกบัความตอ้งการในส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน 
ส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือ คือ ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริง
เสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค  แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลงัเรียน และแบบประเมินส่ือ
ทางดา้นเน้ือหา และแบบประเมินคุณภาพมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
โดยมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา และดา้นวดัและประเมินผลการศึกษา จากนั้นหา
คุณภาพและประสิทธิภาพเคร่ืองมือ ดงัผลการประเมินแสดงเป็นตารางดงัน้ี  
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        ตำรำงที ่4.1 ผลการวเิคราะห์แบบประเมินคุณภาพส่ือทางดา้นเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา (n=5)    
 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

1 ด้ำนเน้ือหำและกำรน ำเสนอเน้ือหำ                                                     X                   แปลผล                 
1.1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้  5  ดีมาก 
1.2 เน้ือหามีความถูกตอ้งชดัเจนต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5 ดีมาก 
1.3 เน้ือหาท่ีน าเสนอมีปริมาณความเหมาะสม 5 ดีมาก 
1.4 เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.8 ดีมาก 
1.5 รูปแบบและการจดัล าดบัการน าเสนอเน้ือหา 5 ดีมาก 
1.6 ภาษาท่ีใชช้ดัเจน เขา้ใจง่ายถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 4.6 ดีมาก 
1.7 การน าเสนอเน้ือหามีความน่าสนใจ 5 ดีมาก 

ค่ำเฉลีย่     4.91 

2 รูปภำพ ตัวอกัษร และเสียง                                                                X               แปลผล 
2.1 รูปภาพสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงค ์ 5 ดีมาก 
2.2 รูปภาพเหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 ดีมาก 
2.3 รูปภาพมีความชดัเจน ส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจง่าย 5 ดีมาก 
2.4  ตวัอกัษรมีความชดัเจน สวยงาม อ่านง่าย 5 ดีมาก 
2.5  ตวัอกัษรมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.8 ดีมาก 
2.6  เสียงบรรยายมีความชดัเจน น่าฟัง 4.6 ดีมาก 
2.7  เสียงประกอบมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.6 ดีมาก 

ค่ำเฉลีย่ 4.86 
 
  จากตารางท่ี 4.1 จากผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นเน้ือหาและการน าเสนอ
เน้ือหา ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.91 อยูใ่นระดบั ดีมาก ส าหรับดา้นรูปภาพ ตวัอกัษรและเสียงค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.86 อยูใ่นระดบั ดีมาก สามารน าไปทดลองได ้   
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           ตำรำงที่ 4.2 ผลการวเิคราะห์แบบประเมินคุณภาพส่ือดา้นเทคนิคการน าเสนอโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เทคโนโลยกีารศึกษา (n=6)           

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

X  แปลผล 

1. ด้ำนกำรออกแบบหนังสือ 
1.1 ตวัอกัษรสวยงามดึงดูดความสนใจ 4.6 ดีมาก 
1.2 สีและขนาดตวัอกัษรชดัเจน อ่านง่าย 4.4 ดี 
1.3 ภาพประกอบช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน 4.4 ดี 
1.4 ภาพ Marker มีความชดัเจน ใชง่้ายสะดวก 5 ดีมาก 
1.5 รูปเล่มและหนา้หนงัสือมีการจดัวางสวยงาม ง่ายต่อการเรียนรู้ 4.8 ดีมาก 
1.6 หนงัสือมีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ 4.8 ดีมาก 

                                                                                       ค่ำเฉลีย่                                   4.7 

2. ด้ำนกำรน ำเสนอมัลติมีเดียควำมจริงเสมือน 
2.1 วดีิโอและกราฟิกสวยงามช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน 4.6 ดีมาก 
2.2 เสียงบรรยายชดัเจน น ้าเสียงน่าฟัง  4.8 ดีมาก 
2.3 เสียงประกอบช่วยกระตุน้การเรียนรู้ 4.4 ดี 
2.4 ตวัอกัษรมีขนาดชดัเจน อ่านง่าย 4.6 ดีมาก 
2.5 ภาพสาธิตกบัเสียงบรรยายสอดคลอ้งง่ายต่อการเรียนรู้ 4.6 ดีมาก 
2.6 การสแกนภาพ Marker เพื่อเรียกมลัติมีเดียใหแ้สดงผลมีความรวดเร็ว 4.8 ดีมาก 
2.7 ภาพ Marker และมลัติมีเดียเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเน้ือหา 4.8 ดีมาก 
2.8 ภาพ Marker มีขนาดใหญ่ มองเห็นไดช้ดัเจน 4.8 ดีมาก 
2.9 สามารถควบคุมการแสดงผลมลัติมีเดียไดต้ามความตอ้งการ 4.2 ดี 
2.10 ระยะเวลาในการน าเสนอส่ือมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.4 ดี 

                                               ค่ำเฉลีย่                                           4.6 

3. ด้ำนกำรใช้งำนแอปพลเิคชันมัลติมีเดียควำมจริงเสมือน 

3.1 การติดตั้งแอปพลิเคชนัมัลติมีเดียความจริงเสมือนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.2 ดี 
3.2 ระยะเวลาในการโหลดแอปพลิเคชนัรวดเร็ว   4.4 ดี 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

X  แปลผล 

3.3 การใชง้านแอปพลิเคชนัมลัติมีเดียความจริงเสมือนใชง้านง่าย ไม่
ซบัซอ้น 

4.8 ดี 
 

                                                                                       ค่ำเฉลีย่                                  4.5 

4. ด้ำนประโยชน์ของส่ือกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียควำมจริงเสมือนส ำหรับกำรนวดไทยเพ่ือบ ำบัดโรค            
4.1 ช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากข้ึน 4.8 ดีมาก 
4.2 ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้จากนามธรรมเป็นรูปธรรม 4.8 ดีมาก 
4.3 ช่วยใหเ้ขา้ใจวธีิการนวดรักษาโรคง่ายข้ึน 4.8 ดีมาก 
4.4 ช่วยพฒันาทกัษะการนวดรักษาโรคมากข้ึน 4.6 ดีมาก 
4.5 น าไปใชใ้นการเรียนการสอนนวดไทยได ้ 4.8 ดีมาก 

                                                   ค่ำเฉลีย่                                      4.8 
 
  จากตารางท่ี 4.2 จากผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา ส าหรับดา้นการ  
ออกแบบหนงัสือ ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.7 อยูใ่นระดบั ดีมาก ส าหรับดา้นการน าเสนอมลัติมีเดียความจริง
เสมือน ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.6 อยูใ่นระดบั ดีมาก ส าหรับดา้นการใชง้านแอปพลิเคชนัมลัติมีเดียความจริง
เสมือน ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.5 อยูใ่นระดบั ดีมาก ส าหรับดา้นประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอนมลัติ 
มีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.8 อยูใ่นระดบั ดีมาก  
สามารถน าไปทดลองได ้ 
 
  ตำรำงที ่4.3 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน
ส าหรับการนวดไทย เพื่อบ าบดัโรคของกลุ่มทดลองใช ้(Try out)  
  การทดสอบประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทย 
เพื่อบ าบดัโรค แสดงดงัตารางท่ี 4.3.1 – 4.3.3  
 
  4.3.1 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ
นวดไทย เพื่อบ าบดัโรค ซ่ึงทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว โดยคละกนัระหวา่งผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนใน
ระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน รวมทั้งหมด จ านวน 3 คน โดยใชสู้ตรการหา ประสิทธิภาพ (E1/E2) ดงัตาราง
ท่ี 4.3.1   
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                         ตารางท่ี 4.3.1  การทดสอบประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับ    
       การนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ในการทดสอบแบบเด่ียว (n = 3) 
 

ร้อยละของคะแนน 

กิจกรรมระหวา่งเรียน 

(E1) 

ร้อยละของคะแนน 

ทดสอบหลงัเรียน 

(E2) 

E1/E2 

79.33 87.33 79/87 

  จากตารางท่ี 4.3.1 พบวา่การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียวของส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย                     

         ความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ประสิทธิภาพ 79/87  ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

  หลงัจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูเ้รียนแบบเด่ียวจ านวน  3 คน 

หลงัจากสัมภาษณ์แลว้ผูว้จิยัไดน้ าส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดั

โรค มาปรับปรุงดงัต่อไปน้ี     

 

 

 

 

   

  4.3.2 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับ     
การนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ซ่ึงทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม รวมทั้งหมดจ านวน 10 คน โดยใชสู้ตรการหา      
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ดงัตารางท่ี 4.3.2 

    ตารางท่ี 4.3.2  การทดสอบประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน    
     ส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ในการทดสอบแบบกลุ่ม (n = 10) 
 

                    สัมภำษณ์                                  ปรับปรุง 

- ควรเพิ่มขอ้ความและสัญลกัษณ์ใหรู้้
วา่ภาพ Marker คือภาพใด  

 

                     - เพิ่มขอ้ความและสัญลกัษณ์           
                             ของ marker 
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          ร้อยละของคะแนน  

         กิจกรรมระหวา่งเรียน 

                     (E1) 

       ร้อยละของคะแนน  

       ทดสอบหลงัเรียน 

                (E2) 

              E1/E2 

79.41381 86.78122 79/87 

  จากตารางท่ี 4.3.2 พบวา่การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กของส่ือการเรียนการสอน

มลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ประสิทธิภาพ  79/87  ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์

ก าหนด 

  หลงัจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูเ้รียนแบบกลุ่ม จ านวน 10 

คน หลงัจากสัมภาษณ์แลว้ผูว้ิจยัไดน้ าส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อ

บ าบดัโรคมาปรับปรุงดงัต่อไปน้ี 

 

 

  

        

  

        4.3.3 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ

นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค ซ่ึงทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม รวมทั้งหมดจ านวน 23 คน โดยใชสู้ตรการหา

ประสิทธิ ภาพ (E1/E2) ดงัตารางท่ี 4.4.3 

  ตารางท่ี 4.3.3  การทดสอบประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน

ส าหรับการนวดไทย เพื่อบ าบดัโรค ในการทดสอบแบบภาคสนาม (n = 23) 

 

 

 

                    สัมภำษณ์                                  ปรับปรุง 

-  แอปพลิเคชนั Thai massage 2 และ 3 บาง

คนเปิดดูไม่ไดเ้น่ืองจากโทรศพัทเ์ป็นสมาร์ต

โฟนรุ่นเก่า 

               - เปล่ียนความตอ้งการของระบบ 

               ใหต้  ่าลง    
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            ร้อยละของคะแนน  
            กิจกรรมระหวา่งเรียน 
                        (E1) 

           ร้อยละของคะแนน  
           ทดสอบหลงัเรียน 
                     (E2) 

               E1/E2 

                  85.2174  87.5652             85 / 87  

  จากตารางท่ี 4.3.3 พบวา่การทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนามของส่ือการเรียนการสอน

มลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทย เพื่อบ าบดัโรค มีประสิทธิภาพ 85 / 87  เป็นไปตามเกณฑท่ี์

ก าหนด 

 
ตอนที่ 2 ผลกำรศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียนด้วยส่ือกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียควำมจริงเสมือน
ส ำหรับกำรนวดไทยเพ่ือบ ำบัดโรค 
           ผูว้จิยัไดน้ าส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคท่ี
สร้างข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง จ านวน 100 คน จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
 
 ตำรำงที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 

คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 
t - test 

X  S.D. X  S.D. 

17.49 3.70 34.37 3.62 37.594 

                P< .05   df = 99   t = 37.594     
     จากตารางท่ี 4.4 พบวา่  คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยส่ือการเรียน
การสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค จ านวน 100 คน มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนแสดงวา่ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ตอนที ่3  ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนักศึกษำทีเ่รียนด้วยส่ือกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียควำมจริง
เสมือนส ำหรับกำรนวดไทย เพ่ือบ ำบัดโรค 
 หลงัจากกลุ่มทดลองไดศึ้กษาและท าแบบประเมินหลงัเรียนแลว้ ผูว้จิยัไดใ้หก้ลุ่มทดลองท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจกลุ่มตวัอยา่ง ปรากฏดงัตารางท่ี 4.5 
 
 ตำรำงที ่4.5 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน
ส าหรับการนวดไทย เพื่อบ าบดัโรค (n=100) 

รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมพงึพอใจ 

X  S.D. มำก
ทีสุ่ด 
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. ควำมพงึพอใจด้ำนเน้ือหำและกำรออกแบบหนังสือ   
1.1 เน้ือหาชดัเจนและเขา้ใจง่าย   37 53 6 3 1 4.22 0.77 
1.2 ตวัอกัษร ภาพกราฟิก สวยงามใชง้านง่าย 50 39 7 3 1 4.34 0.82 
1.4 ขนาด รูปเล่ม สวยงามน่าสนใจ 52 36 8 3 1 4.35 0.83 
1.5 การล าดบัเน้ือหาง่ายต่อการเรียนรู้ 46 45 5 2 2 4.31 0.83 

2. ควำมพงึพอใจด้ำนมัลติมีเดียควำมจริงเสมือน   
2.1 ส่ืออธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน ง่ายต่อการ

เรียนรู้ 
52 38 7 2 1 

4.37 0.82 

2.2  ระยะเวลาการน าเสนอเน้ือหาของส่ือมี
ความเหมาะสม 

39 50 6 3 2 
4.21 0.84 

2.3 ความชดัเจนของภาพ เสียงบรรยายและ
ตวัอกัษรสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

46 42 8 1 3 
4.27 0.89 

2.4 ภาพกราฟิกเหมาะสม สวยงาม ส่ือ
ความหมายไดช้ดัเจน 

47 39 10 1 3 
4.26 0.91 

2.5 รูปแบบและล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ
น่าสนใจ 

43 40 13 1 3 
4.19 0.92 

2.6 ช่วยใหเ้กิดความรู้จากนามธรรมใหเ้ป็น
รูปธรรม 

45 42 9 2 2 
4.26 0.86 
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รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมพงึพอใจ 

X  S.D. มำก
ทีสุ่ด 
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

3. ควำมพงึพอใจด้ำนกำรใช้งำนของส่ือ   
   3.1 สะดวกในการใชง้าน มีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก 35 46 14 5 0 4.11 0.83 
   3.2 การแสดงผลมลัติมีเดียความจริงเสมือน
รวดเร็ว 

37 44 13 5 1 4.11 0.89 

   3.3สามารถควบคุมการแสดงผลมลัติมีเดียตามท่ี
ตอ้งการได ้

37 42 16 5 0 4.11 0.85 

4. ควำมพงึพอใจด้ำนประโยชน์ของส่ือ   
4.1 ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดม้ากข้ึน 50 41 6 1 2 4.36 0.81 

     4.2  สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 59 32 5 2 2 4.44 0.84 
     4.3  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการฝึก
ปฏิบติันวดได ้

52 41 3 1 3 4.38 0.85 

     4.4  มีความพึงพอใจในส่ือมลัติมีเดียความจริง
เสมือนส าหรับการนวดแผนไทยเพื่อบ าบดัโรคใน
ภาพรวม 

48 45 3 3 1 4.36 0.77 

              จากตาราง 4.5 พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอดา้นเน้ือหาและการออกแบบหนงัสือ ดา้นมลัติมีเดียความจริง
เสมือน ดา้นการใชง้านของส่ือ ดา้นประโยชน์ของส่ือ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก ทุกหวัขอ้ของการประเมิน  

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 ผูว้จิยัไดร้วบรวมและสรุปขอ้เสนอแนะจากผูเ้รียน ไดด้งัน้ี 

- ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนและผูท่ี้จะน าไปปฏิบติัเพื่อการ
รักษามาก  

- รูปแบบสวยงาม น่าอ่าน เน้ือหาในมลัติมีเดียน าเสนอออกมาดีมากสามารถเรียนดว้ยตนเอง เรียนรู้ง่าย 
เขา้ใจง่ายไดด้ว้ยตนเองโดยอ่านคู่ไปพร้อมกบัหนงัสือ  

- ควรมีการสร้างเน้ือหาใหม้ากกวา่น้ีโดยใหมี้ครบเน้ือหาทุกโรคและมีเทคนิคการนวดต่างๆมากข้ึน    
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- ควรเพิ่มสีสันโดยพิมพเ์ป็นภาพสีทั้งหมดเพราะจะท าใหน่้าอ่านมากยิง่ข้ึน  
- ควรใชก้บั smartphone ระบบปฏิบติัการอ่ืนไดด้ว้ย  
- เน้ือหาส่วนใหญ่บอกเพียงแนวเส้นใด จุดใด หากเป็นคนท่ีไม่มีความรู้เร่ืองการนวดเลยอาจกดพลาดได ้
- ควรสร้างเน้ือหาใหอ้ยูใ่นแอปพลิเคชนัเดียว หรือสร้างเน้ือหาทั้งหมดในแอปพลิเคชนั 
- หากตอ้งการใหผู้ท่ี้ไม่มีความรู้เร่ืองการนวดใชห้นงัสือเล่มน้ี อาจจะมีเกร่ินความรู้พื้นฐานเร่ืองจุด/เส้น/

ขอ้ควรระวงัในการนวดไวด้ว้ย  
- อยากใหมี้ภาพอนาโตม่ีบอกพวกกลา้มเน้ือ เส้นเลือด เส้นประสาท 
- ควรมีขายตามร้านหนงัสือทัว่ไป 
- อยากใหมี้การพฒันาส่ือเพิ่มข้ึนต่อไปเร่ือยๆ 
- เป็นส่ิงทนัสมยัและเหมาะแก่การเรียนนวดแผนไทยในระบบทางไกลมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




