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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาแอปพลิเคชัน เรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชัน เรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 สาขาแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 
จ านวนทั้งสิ้น 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แอปพลิเคชัน เรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามโดยทดลองใช้แอปพลิเคชัน เรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพอยู่ในระดับมาก 
( =4.00)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านคุณภาพแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมาก ( =4.22) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารูปภาพประกอบมีความเหมาะสม ( =4.53)  และแอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ ( =4.53)  อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ : นวดกดจุดสะท้อนเท้า, แอปพลิเคชัน, นวดกดจุด, นวดเท้า  
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Abstract 

This research aimed to study the development of foot massage reflexology 
application for well-being and to study the satisfaction of the students who tried out the 
foot massage reflexology application for well-being. The sample were a total of 66 first and 
second year undergraduate students in Regular Program of Applied Thai Traditional 
Medicine, College of Allied Health Services, Suan Sunandha Rajabhat University, Academic 
Year 2018. The research tools were the foot massage reflexology application for well-being 
and a questionnaire on satisfaction. Data were analyzed for percentage, mean and standard 
deviation. 

 The results revealed that the satisfaction level of the respondents who used the 
foot massage reflexology application for well-being was rated in high level ( =4.00) and in 
each aspects it was found that the quality of the application program was also in high level 
( =4.22). Considering in each topic, it was revealed that illustrations appeared on the 
application was suitable ( =4.53) and the application program can be applied for further 
benefits ( =4.53) at the highest level. 
 
Keywords : Foot massage reflexology, Application, Reflexology, Foot massage 
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บทน า 
การนวดกดจุดฝ่าเท้าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย สามารถบ าบัดโรคและ

อาการต่างๆ เนื่องจากการนวดกดจุดฝ่าเท้าท าให้กล้ามเนื้อและระบบประสาทผ่อนคลาย เลือดไหลเวียน
สะดวก ช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นบริการ
หลักของสถาบันบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการนวดกดจุดและการนวดเท้า ปัจจุบันคนมักจะละเลยเท้า 
เนื่องจากมองว่าเท้าเป็นอวัยวะที่เล็ก แต่เท้าเป็นอวัยวะส าคัญของร่างกาย เนื่องจากเท้าเชื่อมต่อกับอวัยวะส่วน
ต่างๆ โดยท าหน้าที่ในการพยุงกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังท าให้ร่างกายมีความสมดุล รองรับน้ าหนัก
และการเคลื่อนไหวของแรงดึงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ทั้งยังเป็นพ้ืนที่สะท้อนกลับของร่างกาย (reflexology) 
โดยกระบวนการสะท้อนกลับของเท้า (foot reflexology) ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกนิยมใช้การนวดกดจุดสะท้อนเท้าในการบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยและเพ่ือผ่อนคลายความเครียดใน
ทุกกลุ่มอายุ (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

ศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้า เป็นศาสตร์ที่ถือก าเนิดมาจากชาวอียิปต์และชาวจีนโบราณซึ่งจะใช้
นิ้วหรือข้อมือกดลงบนจุดสะท้อนที่เท้าซึ่งเรียกว่าปลายประสาท โดยจุดสะท้อนที่เท้ามีทั้งหมด 62 จุด แต่ละ
จุดเป็นปลายประสาทที่เชื่อมโยงไปยังอวัยวะที่ส าคัญในร่างกายทั้ง 62 อย่างและมีความรู้สึกรับรู้ทั้งหมด 62 
แบบ ซึ่งการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าสามารถนวดได้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกช่วงอายุ  แม้กระทั่งเด็กแรกเกิด
หรือเด็กคลอดก่อนก าหนดก็สามารถนวดเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการได้ เพียงแต่น้ าหนักที่นวดจะแตกต่างกันไป 
(สถาบันพรหมวชิรญาณคลีนิกการแพทย์แผนไทยไทยจีน, 2561)  

อนึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต มนุษย์ได้คิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกต่อตนเอง
มากยิ่งขึ้น โดยมีเทคโนโลยีการเรียนรู้จากสื่อต่างๆโดยเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นตัวเลือกที่สามารถ
น ามาใช้ในการแนะน าการเรียนรู้และสามารถเข้าถึงได้ง่าย (ภาสกร เรื่องรอง , 2557) อีกทั้งจากการที่ศึกษา
ค้นคว้าพบว่ายังไม่มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการนวดเท้ากดจุดสะท้อนเท้า 
 จากบริบทดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้า
เพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป็นการลดและบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตลอดจนเป็นแนวทางแก่ผู้ที่ศึกษาการนวดกดจุด
สะท้อน ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาและเพ่ือ
เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการนวดกดจุดสะท้อนให้เป็นที่รู้จักและ
แพร่หลายมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพของนักศึกษาแพทย์

แผนไทยประยุกต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการนวดแผนไทย สรุปได้ว่า การนวดแผนไทย หมายถึง การนวดที่เป็นศาสตร์ช่วยผ่อน

คลายความเครียด บรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยใช้มือบีบหรือกด รวมทั้งบ าบัดโรคมาแต่โบราณ ซึ่งถือว่า การ
นวดแผนไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีเอกลักษณ์เฉพาะสามารถถ่ายทอดการเรียนรู้เป็นกิจจะลักษณะที่ลึกซึ้ง 
ประเภทของการนวดแผนไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ การนวดแบบราชส านักและการนวดทั่วไป  
ทฤษฎีเกี่ยวกับการนวดแผนไทยมี 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีธาตุ 4  เป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของ ธาตุดิน ธาตุน้ า 
ธาตุลม และธาตุไฟ โดยสมมติฐานของโรคและข้อมูลเหตุของโรค  และทฤษฎีเส้นประธานสิบ ว่าด้วยเรื่องเส้น
ซึ่งเป็นหลักส าคัญของวิชาการนวดไทยตามท่ีบูรพาจารย์ได้สืบทอดต่อกันมา เชื่อกันว่าเส้นอยู่ในร่างกายมากถึง 
72,000 เส้น ผู้วิจัยจึงใช้ทฤษฎีเส้นประธานสิบ เนื่องจากงานวิจัยเป็นเรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้า  
ประโยชน์ของการนวดแผนไทยแบ่งไว้ 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการ
รักษา และด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ความรู้ทั่วไปของการนวดกดจุดสะท้อนเท้า สรุปได้ว่า การนวดฝ่าเท้าเป็นการรักษาแบบแพทย์แผน
ธรรมชาติ มีมานานหลายพันปี โดยแบ่งการนวดฝ่าเท้าแบบสมัยใหม่ออกเป็น 2 สาขา คือ สาขา Zone 
Therapy หรือการรักษาตามแนวพ้ืนที่ซึ่งสัมพันธ์กับพ้ืนที่ ที่เจ็บป่วยในร่างกาย สาขาที่สอง คือ สาขา 
Reflexology หรือการนวดกดจุดสะท้อนบนฝ่าเท้าเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาการสะท้อนกลับไปสู่อวัยวะภายในแต่
ละส่วน โดยการนวดฝ่าเท้าอาจไม่ใช่การรักษาตามแบบแผนโดยตรง แต่มีผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผู้รักษา
เป็นอย่างมากจึงมีผลท าให้อาการเจ็บป่วยได้บรรเทาผ่อนคลายลง การนวดกดจุดสะท้อนเท้ามีประโยชน์เช่น 
บรรเทาอาการปวดเมื่อย เครียด เคล็ด ขัด ยอก และอาการต่างๆ การนวดท าให้เกิดการไหลเวียนของเลือด 
และน้ าเหลืองได้ดีขึ้น ท าให้กล้ามเนื้อคลายตัว คลายความเกร็ง ท าให้ เลือดไหลมาเลี้ยงผิวกระฉับกระเฉง 
คลายเครียด คลายกังวล หลับง่าย  ในศาสตร์แห่งการนวดกดจุดสะท้อนเท้า โดยร่างกายได้ถูกแบ่งออกเป็น
โซนต่างๆ จ านวน 10 โซนแต่ละโซนจะมีการใส่หมายเลขก ากับเอาไว้ โดยเริ่มจากหมายเลข 1 จนถึงหมายเลข 
5 ให้กับโซนต่างๆ ของร่างกายแต่ละซีก การไล่โซนต่าง ๆจะเริ่มจากปลายนิ้วเท้าไล่ขึ้นไปจนถึงศีรษะและไล่
ย้อนกลับสู่ปลายนิ้วมือ 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน สรุปได้ว่า วงจรการพัฒนาระบบ 
(ADDIE model) เป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนที่นักออกแบบการเรียนการสอนและนักพัฒนาการ
ฝึกอบรมนิยมใช้กัน ซึ่ง ADDIE Model มีล าดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์  
(analysis) การออกแบบ (design) การพัฒนา (development) การน าไปใช้  (implementation) และการ
ประเมินผล (evaluation) ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็นแนวทางที่มีลักษณะที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถน าไปสร้างเป็น
เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้โปรแกรม Marvel Apps ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและ
ออกแบบแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟน ซึ่งมีกระบวนการใช้งานที่เรียบง่ายไม่
ยุ่งยากหรือซับซ้อน และมีฟังก์ชันที่หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับ 
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กรอบแนวคิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 66 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แอปพลิเคชันเรื่อง 
การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ และแบบสอบถามความพึงพอในต่อการใช้แอปพลิเคชันเรื่อง การนวด
กดจุดสะท้อนเท้า ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน า
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้รับทั้งหมดไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard statistics) แล้ว ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลตามเกณฑ์ในการ
แปลความหมายของแบบสอบถาม ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า ( rating 
scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert scale)และอภิปรายผลในขั้นต่อไป 
 ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ ตามแนวคิดการ
พัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนรู้ ADDIE model (Seel & Glasrow, 1988) มีดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ( analysis) 
 ศึกษาข้อมูลแนวทาง หลักการ รูปแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (design) 

ศึกษาเรื่องโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพและ
ออกแบบการแสดงผลของแอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้ใช้ 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา (development) 
พัฒนาแอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ

น าให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านประเมินคุณภาพเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 

ตวัแปรตน้

ตวัแปรตาม

ข้อม ลพื้นฐาน

  เพศ

 อายุ

 ที่พัก

องค์ประกอบของแอปพลิเคชัน

 ด้านเน้ือหา

 ด้านคุณภาพของแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกด
จุดสะท้อนเท้าเพื่อสขุภาพ

    ความพ งพอ จของนัก  ก า
สาขาแพทย์แ น ทยประยุกต์ต่อ
การ ช้แอปพลิเคชันเรื่อง การนวด

กดจุดสะท้อนเท้าเพือ่สุขภาพ
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ภาพที่ 1 แอปพลิเคชันเรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 

 
 ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้ (implementation)  

น าแอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (evaluation)  
น าแอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้เรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้กับกลุม่ตัวอย่าง  
 

 ลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์แอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้เรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ จ าแนกได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ 
เพ  จ านวน ร้อยละ 

     ชาย 12 18.2 
     หญิง 54 81.8 
               รวม 66 100 

 
จากตารางที ่1 พบว่านักศึกษา เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.8 และนักศึกษาชาย คิดเป็นร้อยละ 18.2 
 

ตารางที่ 2  ร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามที่พักอาศัยปัจจุบัน 
ที่พักอา ัย จ านวน ร้อยละ 

บ้าน 18 27.3 
หอพัก 47 71.2 
ที่อ่ืนๆ 1 1.5 

               รวม 66 100 
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จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่หอพัก คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาพักอยู่ที่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 27.3 และพักอยู่ที่อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน เรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ     
จ าแนกเป็นรายด้าน 

ความพ งพอ จ 
ระดับความพ งพอ จ 

  S.D. แปล ล 

1.ด้านเนื้อหา 3.79 0.90 มาก 
2.ด้านคุณภาพของแอปพลิเคชัน 4.22 0.38 มาก 

รวม 4.00 0.30 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน เรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือ

สุขภาพ สรุปผลโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชันเรื่องนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือ
สุขภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือด้านคุณภาพ
ของแอปพลิเคชัน ( =4.22)  รองลงมาด้านด้านเนื้อหา ( =3.79)  ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน เรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ 
จ าแนกด้านเนื้อหา 

ด้านเนื้อหา 
ระดับความพ งพอ จ 

  S.D. แปล ล 

1. อ่านเข้าใจง่าย ท าให้รู้สึก  สนใจเนื้อหามากขึ้น 2.70 0.53 ปานกลาง 
2. มีการน าเสนออย่างเหมาะสม 4.24 0.63 มาก 
3. ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย 4.74 0.47 มากที่สุด 
4. สามารถจดจ าและเรียนรู้เนื้อหาภายในแอปพลิเคชันได้ง่าย 4.20 0.73 มาก 
5. เนื้อหามีความครอบคลุมสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย 3.86 0.72 มาก 
6. มีความน่าเชื่อถือ  4.55 0.50 มากที่สุด 
 รวม  4.00 0.30 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจทางด้านเนื้อหาที่ได้รับโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.79) ซึ่ง

ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่ายมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( =4.74) รองลงมาคือเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ ( =4.55) 
และน้อยที่สุดคือ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ท าให้รู้สึก สนใจเนื้อหามากขึ้น( =2.70)  

 
 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1720] 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน เรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ 
จ าแนกด้านคุณภาพของแอปพลิเคชัน 

ด้านคุณภาพของแอปพลิเคชัน 
ระดับความพ งพอ จ 

  S.D. แปล ล 

1. แอปพลิเคชันมีการประมวลผลรวดเร็ว 4.29 0.85 มาก 
2. หน้าจอแสดงเนื้อหาครบถ้วนไม่ขาดหาย 4.20 0.70 มาก 
3. รูปภาพประกอบมีความเหมาะสม 4.53 0.50 มากที่สุด 
4. สีของตัวอักษรและพ้ืนหลังมีความเหมาะสม 3.33 0.85 ปานกลาง 
5. ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านสบายตา 3.79 0.90 ปานกลาง 
6. วีดีโอมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย สามารถท าตามได้ 4.42 0.70 มาก 
7. เสียงในวีดีโอประกอบมีความเหมาะสม 
8. แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

4.33 
4.53 

0.75 
0.53 

มาก 
มากที่สุด 

9. แอปพลิเคชันใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.42 0.68 มาก 
10. ความน่าสนใจของแอปพลิเคชันโดยภาพรวม 4.41 0.65 มาก 
 รวม  4.22 0.38 มาก 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่าความพึงพอใจทางด้านคุณภาพของแอปพลิเคชันที่ได้รับโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( =4.22) ซึ่งแอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้และรูปภาพประกอบมีความเหมาะสมมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ( =4.53) รองลงมาคือวีดีโอมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย สามารถท าตามได้และ
แอปพลิเคชันใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน( =4.42) และน้อยที่สุดคือสีของตัวอักษรและพ้ืนหลังมีความเหมาะสม 
( =3.33) 
 

อภิปราย ล 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อน

เท้าเพ่ือสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากเปรียบเทียบในรายด้าน 
จะพบว่าด้านคุณภาพของแอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก พิจารณาตามรายข้อพบว่า  รูปภาพ
ประกอบมีความเหมาะสมและแอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ เกตุรัตน์(2559) และอัจฉรา บุญแทน (2556) แต่ ที่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง และตามด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า  
ภาษาเข้าใจงา่ย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด มีการน าเสนออย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา 
ในระดับมาก และอ่านเข้าใจง่าย ท าให้รู้สึกสนใจเนื้อหามากข้ึน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับ Mahdi Naseri และ Mohammad Mahdi Salaree (2016) โดยพิจารณาตามรายข้อ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1721] 

ข้อเสนอแนะ นการวิจัยครั้งต่อ ป 
 1. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันในเรื่องการนวดประเภทต่างๆ เช่น นวดจับเส้น นวดน้ ามัน นวดประคบ 
เป็นต้น 
 2. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันในเรื่องการนวดต่างๆ 
เพ่ือน าไปเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

 
กิตติกรรมประกา  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี  
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