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บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเร่ือง การพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทย
เพื่อบ าบดัโรค สรุปผลไดด้งัน้ี 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย   

 1. เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค  
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน 
                  ส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ 
                  นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 
 

ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 

1. ประชากร ไดแ้ก่ ผูเ้รียนของสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและเปิด  

    สอนในปีการศึกษาท่ี 2561 

2. กลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายจากผูส้มคัรใจและพร้อมท่ีจะทดลองใชส่ื้อ โดยก าหนดกลุ่ม 

    ตวัอยา่งจ านวน 100 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย มีดงัน้ี  

 1.  ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค 

 2.  แบบประเมินคุณภาพส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อ 

                  บ าบดัโรค 

 3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทย  

                   เพื่อบ าบดัโรค 
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กำรด ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

1. ติดต่อประสานงานกลุ่มตวัอยา่งในการทดลองเพื่อสอบถามความสมคัรใจในการใชส่ื้อและ 
                           อธิบาย วตัถุประสงคใ์นการวจิยั วธีิการใช ้ขั้นตอนการเรียนและการประเมินผลการเรียน 

2.   ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 50 ขอ้ 
                     3.  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนดว้ยส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทย    
                           เพื่อบ าบดัโรค จ านวนเน้ือหา 10 เร่ือง 

4. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 50 ขอ้ 
5. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบประเมินความพึงพอใจ  

 
สรุปผลกำรวจัิย  
 1. ผลการวเิคราะห์การพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวด
ไทยเพื่อบ าบดัโรค ซ่ึงทดสอบประสิทธิภาพส่ือแบบภาคสนามกบัผูเ้รียนจ านวน 23 คน โดยใชสู้ตรการ
หาประสิทธิภาพ (E1/E2) พบวา่ มีประสิทธิภาพ 85 / 87 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

 และหลงัเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ
 นวดไทยเพื่อบ าบดัโรค จ านวน 100 คน พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแสดงวา่ผูเ้รียน
 มีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 37.594)     

  3. การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือน
 ส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรค พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหาและการออกแบบหนงัสือ 
 ดา้นมลัติมีเดียความจริงเสมือน ดา้นการใชง้านของส่ือ และดา้นประโยชน์ของส่ือ อยูใ่นเกณฑร์ะดบั
 มากทุกหวัขอ้ของการประเมิน  

 
 อภิปรำยผล  
  1. ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคมี
 ประสิทธิภาพ 85 / 87 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากไดพ้ฒันาข้ึนตามหลกัการผลิตส่ือ
 ท่ีมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบยดึตามหลกัการออกแบบและพฒันาส่ือของ ADDIE และหลกัการฝึก
 ทกัษะปฏิบติัของ Harrow และไดรั้บค าแนะน าและการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นเทค  
 โนโลยกีารศึกษาและดา้นวดัและประเมินผลการศึกษา จึงท าใหผ้ลของคุณภาพส่ืออยูใ่นระดบัดีมาก 
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 และมีประสิทธิภาพสามารถน าไปทดลองหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้สอดคลอ้งกบัหลกัการผลิตและ
 การใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของ ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ (2523) ท่ีวา่ ควรมี
 ระบบการผลิตส่ือท่ีผา่นการตรวจสอบและวจิยัหาประสิทธิภาพแลว้ ยดึหลกัการใชส่ื้อประสมท่ีจะส่ง
 ถึงนกัศึกษาจ านวนมากท่ีสุด และช่วยใหน้กัศึกษาเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด เลือกผลิตและใช้
 เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและควรใชส่ื้อแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาท่ีสอน
 และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ มานพ สวา่งจิต (2557) ในการวจิยัเร่ือง 
 การพฒันาส่ือความจริงเสมือนวชิาวทิยาศาสตร์โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานสังกดั
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ซ่ึงพบวา่ ส่ือความจริงเสมือนมีคุณภาพอยูใ่น
 ระดบัดีมาก และมีประสิทธิภาพ 88.33/87.17  และสอดคลอ้งกบักณัฑรี วรอาจ (2556) ในการวจิยัเร่ือง 
 การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีความจริงเสมือน เร่ืองประเทศสิงคโปร์ผา่นไอแพดส าหรับนกัเรียน
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีความจริงเสมือนเร่ืองประเทศสิงคโปร์
 ผา่นไอแพดมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีโดยดา้นเน้ือหามีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี และดา้นเทคนิคมีคุณภาพอยู่
 ในระดบัดีมาก และสอดคลอ้งกบั ณฐัพงศ ์พลสยม และ สุพจน์ สุทาธรรม (2559) วจิยัเร่ือง การพฒันา
 ส่ือการเรียนรู้เร่ืองฮาร์ดแวร์ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Reality ซ่ึงผลการวจิยั พบวา่ส่ือการเรียนรู้เร่ือง
 ฮาร์ดแวร์ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Reality  ท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
  2. ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั
 ทดลองส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคโดยใชส้ถิติ   
 t-test พบวา่ คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทาง
 สถิติท่ีระดบั .05 (t = 37.594) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กณัฑรี วรอาจ (2556) ในการวจิยัเร่ือง การ
 พฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีความจริงเสมือน เร่ืองประเทศสิงคโปร์ผา่นไอแพดส าหรับนกัเรียนชั้น
 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส า 
 คญัทางสถิติ และFleck and Simon (2013) ท่ีไดศึ้กษาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงในการเรียนรู้ดารา
 ศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาร่วมกบักระบวนการสืบเสาะหาความรู้โดยการเปรียบเทียบการ
 เรียนรู้จากสภาพ แวดลอ้มทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มจากความจริงเสมือน ผลปรากฎวา่การเรียน
 ทั้ง 2 แบบ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ี ยงัพบวา่ 
 AR ช่วยเพิ่มปฏิสัมพนัธ์ทางประสาทสัมผสันกัเรียนไดล้ดความซบัซอ้นในการสร้างความเขา้ใจทาง
 วทิยาศาสตร์ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ AR น้ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งไดอี้กดว้ย และสอดคลอ้ง
 กบัมานพ สวา่งจิต. (2557). ในการวจิยัเร่ือง การพฒันาส่ือความจริงเสมือนวชิาวทิยาศาสตร์โรงเรียนท่ีมี
 ผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ซ่ึงผลการ 
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 วจิยัพบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน ดว้ยส่ือความจริงเสมือนหลงัเรียนสูงกวา่
 คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั จุฑามาศ ธญัญเจริญ (2557) 
 ท าวจิยัเร่ือง การพฒันาหนงัสือภาพความจริงเสมือนผา่นไอแพด เร่ืองท่าร าวงมาตรฐาน ส าหรับนกัเรียน
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน
 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการปฏิบติัท่าร าวงมาตรฐานของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก  
 ทั้งน้ีเน่ืองจากการพฒันามลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดแผนไทยไดน้ าหลกัการ แนวคิด 
 ทฤษฏี และค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งในดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศึกษามาเป็นขอ้มูลในการ
 ออกแบบและพฒันาส่ือ และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสมคัรใจมีคุณสมบติัผา่นการเรียนนวด
 พื้นฐานและจุดสัญญาณและผา่นการเรียนวชิาร่างกายมนุษยม์าแลว้ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีตอ้งมีก่อนการใช้
 ส่ือมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดแผนไทยและสนใจอยากเรียนรู้ดว้ยส่ือ จึงน าไปสู่การ
 บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ไดแ้ละส่งผลท าใหมี้ความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึน 
  3. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ
 นวดไทยเพื่อบ าบดัโรคพบวา่ดา้นเน้ือหาและการออกแบบหนงัสือ ดา้นมลัติมีเดียความจริงเสมือน ดา้น
 การใชง้านของส่ือ ดา้นประโยชน์ของส่ือ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก ทุกหวัขอ้ของการประเมิน มีผลมาจาก
 การทดลองน้ีเป็นส่ือท่ีทนัสมยัและยงัไม่เคยมีใชใ้นการเรียนการสอนนวดไทย ซ่ึงเทคโนโลยท่ีีใชน้ี้มี
 ความทนัสมยั สะดวกต่อการเรียนรู้และการใชง้าน เหมาะสมกบัผูเ้รียนในยคุปัจจุบนั จึงท าใหก้ลุ่มตวั 
 อยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั Markus, Wang & Lee (2012) ท่ีวา่ เทคโนโลยโีลก
 เสมือนผสานโลกจริงท่ีพฒันาข้ึนสามารถดึงดูดใจผูเ้รียน สามารถส่งเสริมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้
 ในรูปแบบใหม่และน่าสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท าให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ
 ใหม่ ส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ไดดี้และน่าสนใจมากข้ึนกวา่เดิม และสอดคลอ้งกบัววิฒัน์    
 มีสุวรรณ์ (2555) ท่ีกล่าววา่พฒันาการของเทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริงสามารถน ามาใชก้บัการ
 เรียนการสอนแบบปกติแบบเผชิญหนา้ในลกัษณะร่วมกนัเรียนรู้ในหอ้งเรียนหรือห้องเรียนระยะไกล 
 ผูเ้รียนจะไดใ้ชก้ระบวนการคิด การใชภ้าษาพูด ภาษาท่าทาง หรือการส่ือสารอ่ืนๆ น ามาใชใ้นการเรียนรู้ 
 ทั้งน้ีเน่ืองจากโลกเสมือนผสานโลกจริงมีศกัยภาพการน าเสนอเน้ือหาท่ีไดเ้ปรียบกวา่การใชส่ื้อแบบเดิม
 และเปิดโอกาสใหส้ามารถใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายและเป็นธรรมชาติมากข้ึน ดว้ยการเรียนรู้ 
 ท่ีเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้ทางกายภาพในรูปแบบสามมิติของผูเ้รียนร่วมกนั และสร้างรูปแบบการตอบสนอง 
 และปฏิสัมพนัธ์ท่ีแปลกใหม่ร่วมกนัได ้โดยเทคโนโลยน้ีีมีขอ้ดี คือ ลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของรอยต่อระ 
 หวา่งสภาพแวดลอ้มจริงและเสมือนได ้ ความสามารถในการยกระดบัความเป็นโลกแห่งความจริงได ้
 และเรียนรู้แบบเผชิญหนา้กนัไดท้ั้งในหอ้งเรียนเดียวกนัและไดจ้ากระยะไกล และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
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 ของ กณัฑรี วรอาจ (2556) วิจยัเร่ือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีความจริงเสมือน เร่ืองประเทศ
 สิงคโปร์ผา่นไอแพดส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และอนุมาต สวา่งแสง (2560) วจิยั เร่ือง การ
 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้
 เร่ือง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และณฐัพงศ ์พลสยม และ สุพจน์ สุทาธรรม (2559) วจิยัเร่ือง การพฒันาส่ือ
 การเรียนรู้ เร่ือง ฮาร์ดแวร์ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Reality และปัญจรัตน์ ทบัเป่ีย (2555)  วจิยั เร่ือง 
 การพฒันาชุดส่ือประสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เร่ือง โครงสร้างและการท างานของหวัใจ
 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงผลการวจิยัมีความพึงพอใจในระดบัมาก นอกจากน้ียงัมีการวจิยั
 ของ จุฑามาศ ธญัญเจริญ (2556) การพฒันาหนงัสือภาพความจริงเสมือนผา่นไอแพดเร่ืองท่าร าวง
 มาตรฐานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และปัญจรัตน์ ทบัเป่ีย (2555)  วิจยั เร่ือง การพฒันาชุด
 ส่ือประสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เร่ืองโครงสร้างและการท างานของหวัใจส าหรับนกัเรียนชั้น
 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 และมานพ  สวา่งจิต (2557) วจิยัเร่ือง การพฒันาส่ือความจริงเสมือนวิชาวทิยาศาสตร์
 โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นคร 
 นายก ซ่ึงผลการวจิยัมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความ
 จริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อบ าบดัโรคเป็นส่ือทนัสมยัท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สะดวกต่อ
 การใชง้านทุกท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการเรียนรู้ท าให้เกิดบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อการเรียนรู้  
  จากคุณสมบติัท่ีดีของส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยเพื่อ
 บ าบดัโรคท่ีท าใหผู้เ้รียนพึงพอใจดงักล่าวแลว้ จุดเด่น คือ เป็นส่ือท่ีทนัสมยัเขา้ถึงส่ือไดง่้ายสะดวกดว้ย
 การใชส้มาร์ตโฟนท่ีพกติดตวัในการศึกษาไดทุ้กท่ี และยงัมีจุดเด่นในหลายๆดา้น คือ เน้ือหาชดัเจนและ
 เขา้ใจง่าย ตวัอกัษร ภาพกราฟิก สวยงามใชง้านง่าย ขนาด รูปเล่ม สวยงามน่าสนใจ การล าดบัเน้ือหาง่าย
 ต่อการเรียนรู้ อธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน ระยะเวลาการน าเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม ภาพ เสียงบรรยาย
 และตวัอกัษรชดัเจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ภาพกราฟิกเหมาะสมสวยงามส่ือความหมายไดช้ดัเจน รูป 
 แบบและล าดบัขั้นตอนการน าเสนอน่าสนใจช่วยใหเ้กิดความรู้จากนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม การใชง้าน
 ของส่ือมีความสะดวกแสดงผลมลัติมีเดียความจริงเสมือนไดร้วดเร็ว สามารถควบคุมการแสดงผลตามท่ี
 ตอ้งการได ้นอกจากน้ียงัมีประโยชนท่ี์ส าคญัคือท าให้เขา้ใจเน้ือหาไดม้ากข้ึน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และ
 สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการฝึกปฏิบติันวดไดด้ว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัมลัติ 
 มีเดียความจริงเสมือนซ่ึงผูเ้รียนสามารถควบคุม หยดุเล่น ยอ้นกลบั (reverse) และเดินหนา้ (forward)  
 ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเองได ้
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   4. ขอ้เสนอแนะของผูเ้รียนในการตอบแบบประเมิน 
  สรุปผลจากขอ้เสนอแนะของผูเ้รียนในประเด็นต่างๆ คือ ควรมีการสร้างเน้ือหาใหม้ากกวา่น้ี
 โดยใหมี้ครบเน้ือหาทุกโรคและมีเทคนิคการนวดต่างๆมากข้ึน ควรเพิ่มสีสันโดยพิมพเ์ป็นภาพสี
 ทั้งหมดเพราะจะท าใหน่้าอ่านมากยิง่ข้ึน ควรใชก้บั smartphone ระบบปฏิบติัการอ่ืนไดด้ว้ย ควรสร้าง
 เน้ือหาใหอ้ยูใ่นแอปพลิเคชนัเดียว หรือสร้างเน้ือหาทั้งหมดในแอปพลิเคชนั เน่ืองจากการพฒันาส่ือใน
 การวจิยัคร้ังน้ีมีขีดจ ากดัในเร่ืองงบประมาณ และเวลาในการวจิยั ดงันั้นขอ้เสนอแนะดงักล่าวควรน าไป
 พฒันาต่อยอดงานวจิยัเก่ียวกบัการนวดไทยในคร้ังต่อไป ซ่ึงตรงกบัขอ้เสนอแนะท่ีผูเ้รียนกล่าววา่ ควรมี
 ขายตามร้านหนงัสือทัว่ไป และอยากใหมี้การพฒันาส่ือเพิ่มข้ึนต่อไปเร่ือยๆ 
  ในประเด็นท่ีวา่เน้ือหาส่วนใหญ่บอกเพียงแนวเส้นใด จุดใด หากเป็นคนท่ีไม่มีความรู้เร่ืองการ
 นวดเลยอาจกดพลาดได ้หากตอ้งการให้ผูท่ี้ไม่มีความรู้เร่ืองการนวดใชห้นงัสือเล่มน้ี อาจจะมีเกร่ิน
 ความรู้พื้นฐานเร่ืองจุด/เส้น/ขอ้ควรระวงัในการนวดไวด้ว้ย อยากใหมี้ภาพอนาโตม่ีบอกพวกกลา้มเน้ือ 
 เส้นเลือด เส้นประสาท ขอ้เสนอแนะดงักล่าวผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงในการสร้างส่ือท่ีมีขอ้จ ากดัในเร่ือง
 ของเวลาและงบประมาณ ซ่ึงไดว้เิคราะห์เน้ือหาร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาในการสร้างส่ือแลว้ และ
 ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้และผา่นการเรียนพื้นฐานการเรียนอนาโตม่ี และนวดไทย
 เบ้ืองตน้ในหลกัสูตรมาแลว้ 
 
  ข้อเสนอแนะ  
  จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้
 และขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
 
 1. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้  
  1.1 การผลิตส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยจ าเป็นจะตอ้ง
 พิจารณาความตอ้งการและความพร้อมของผูเ้รียนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการเลือก 
 ใชแ้ละออกแบบ/ผลิตส่ือการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม  
  1.2 การใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยนั้น ผูเ้รียนตอ้ง
 เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟนในเบ้ืองตน้จึงจะสามารถเขา้ถึงส่ือ
 ไดส้ะดวกและใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนทางดา้นนวดไทยจึงควรมีวชิา
 พื้นฐานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ การใชอิ้นเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชนัต่างๆในการ
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 เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อเป็นพื้นฐานใหก้บัผูเ้รียนไดรู้้เท่าทนัเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีจะน าไปใชใ้น
 การศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง   
   1.3 การใชส่ื้อการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยส าหรับการ
 เรียนการสอนเน้ือหานวดไทยของสถาบนัการศึกษานั้น ตอ้งน าไปใชก้บัผูเ้รียนท่ีมีความพร้อมในการ 
 ใชส้มาร์ตโฟนท่ีติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูเ้รียนใชง้านเป็นจ านวนมากข้ึน สถาบนัการ
 ศึกษาจึงควรมีการผลิตส่ือ มลัติมีเดียความจริงเสมือนเพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ตาม
 ความตอ้งการของผูเ้รียนและเป็นส่ือท่ีทนัสมยัช่วยส่งเสริมและกระตุน้การเรียนรู้ไดดี้ สะดวกในการใช้
 งาน สามารถเช่ือมโยง/ประสานส่ืออ่ืนๆไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว  
  1.4 สามารถน าส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยไป
 ประยกุตใ์ช/้พฒันา/ใชเ้ตม็รูปแบบในการสร้างมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับเน้ือหาวชิาใน
 หลกัสูตรนวดไทยท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และโครงการฝึกอบรมอ่ืนๆใน
 สถาบนัการศึกษาของไทย 
     
 2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยในคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยใน
 เน้ือหาอ่ืนท่ีมีการเปิดสอนในแต่ละสถาบนัการศึกษา 
  2.2 ควรมีการศึกษาการสร้างมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยในเน้ือหาอ่ืนๆโดย
 การสร้างแอปพลิเคชนัเฉพาะ 
  2.3 ควรมีการพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยใหมี้  
      เทคโนโลยแีละกราฟิกเคล่ือนไหวเก่ียวกบัอนาโตม่ีทั้งกลา้มเน้ือ เส้นเลือด เส้นประสาท 
  2.4 ควรมีการสร้างส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยกบั
 ผูเ้รียนท่ี มีความพบพร่องทางการไดย้นิเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
 

 
 

 

 

 

 

 




