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Muban Chombueng Rajabhat University offers programs that cover the full 

range of arts and sciences, including science and technology, health science, social 

science and the humanities. The university now comprises four faculties, one college 

and five academic offices. Degrees are offered at all levels, Bachelor, Master and 

Doctorate. University faculties and departments are listed below:  

Faculty of Education 

Faculty of Management Science 

Faculty of Humanities and Social Science 

Faculty of Science and Technology 

College of Muay Thai Study and Thai Traditional Medicine 

Office of Academic Support and Registration 

Office of Art and Culture 

Office of Academic Service and Information Technology 

Research and Development Institute 

Office of the President 
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All Courses offered in the Academic Year 2010 

 

1. The Faculty of Education provides Bachelor of Education and comprises 9 programs. 

 - Early Childhood Education 

 - English 

- Social Studies 

- General Science 

- Computer Education 

- Physical Education 

- Information Technology for Sports Media Reporter 

- Mathematics 

- Educational Technology 

- Thai 

2. The Faculty of Science and Technology offers both Bachelor of Science and Bachelor of Engineering  

and contains 13 programs. 

 Bachelor of Science 

- Chemistry 

- Applied Biology 

- Computer Science 

- Information Technology 

- Agriculture 

- Food Science and Technology 

- Manufacturing Technology 

- Electrical Technology 

- Construction Technology 

Bachelor of Engineering 

- Manufacturing Engineering 

- Civil Engineering 

- Electrical Engineering 
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- Logistics Engineering 

 

3. The Faculty of Humanities and Social Science provides Bachelor of Liberal Arts, Bachelor of Public  

Administration and Bachelor of Laws and contains 9 programs. 

Bachelor of Liberal Arts 

- Business English 

- Chinese 

- Applied Art Design 

- information science 

- Musical Art 

- Local Development Strategy 

- Interdisciplinary Studies for Local Development 

Bachelor of Public Administration 

- Public Administration 

Bachelor of Laws 

- Laws 

 

4. The Faculty of Management Science provides both Bachelor of Business Administration and 

Bachelor of Liberal Arts and consists of 7 programs. 

Bachelor of Bachelor of Business Administration 

- General Management 

- Business Computer 

- Marketing 

- Accounting  

- Human Resource Management 

Bachelor of Liberal Arts 

- Communication Arts 

- Radio and Television Major 

- Public Relations Major 

- Tourism Industry 

 



NATIONAL MUAYTHAI ACADEMIC SEMINAR 2013 In SPORT SCIENCES AND MUAYTHAI DELVELOPMENT ON FRIDAY,1st MARCH   2013 

At Rajapruk Conference Room College of Muaythai Study and Thai Traditional medicine Muban Chombueng Rajabhat University 4 

 

 

College for Muay Thai Study and Thai Traditional Medicine offers two degrees: Bachelor of Thai 

Traditional Medicine and Muay Thai Study. This college comprises two programmes. 

Bachelor of Thai Traditional Medicine 

- Thai Traditional Medicine 

Bachelor of Liberal Arts 

- Muay Thai Study 

As for postgraduate courses, MCRU continually develop its courses so that they meet the need of society. The  

programs are taught by the best qualifies and most knowledgeable lecturers who manipulate the most current  

and effective pedagogy and technology to impart course material. All courses offered are listed below. 

Doctorate Degree Programs 

- Doctor of Liberal Arts in Muay Thai Study (3 years) 

- Doctor of Philosophy in Organization Development Administration (3years) 

Master Degree Programmes 

- Master of Education in Educational Administration (2 years) 

- Master of Education in Teaching English as a Foreign Language (2 years) 

- Master of Liberal Arts in Interdisciplinary Studies for Local Development (2 years) 

- Master of Liberal Arts in Organization Development Administration (2 years) 

- Master of Liberal Arts in Muay Thai Study (2 years) 

- Master of Business Administration in General Management (2 years) 

- Master of Public Administration (2 years) 

 

Graduate Diploma Program in Teaching Profession (1 year) 

Academic Centres 

- Ratchaborikanukroh School 

- Rattanaratbamrung School 

- Samutsongkram Vocational School 

- Part-Time Education at Robinson Department Store, Ratchaburi 
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Introduction 

College of Muay Thai Study and Thai Traditional Medicine 

 

Background 
  

College of Muay Thai Study and Thai Traditional Medicine was established after             

a resolution of 10
th
 University Council Meeting held on October 7, 2007. Muay Thai Study 

College is a controlled institute and at the same time a faculty. The management is independent 

on relying its budget. The institutes academic programs offer Bachelor of Arts in Muay Thai, 

Bachelor of Thai Traditional  Medicine, Master of Arts and Doctor of Arts in Muay Thai Study  

 The focus is on Distance Educational management both in domestic and international in 

the future. 

 

Vision 

College of Muay Thai Study and Thai Traditional Medicine is a quality Learning 

Organization which emphasized on Arts, Culture and Thai Wisdom in 2015.  

 

Mission 

1. To produce the quality graduates in Thai culture and Thai wisdom. 

  2. To promote the research on Thai culture and Thai wisdom. 

 3. To give the academic service on Thai culture and Thai wisdom. 

 4. To conserve and promote the Arts, Culture and Thai Wisdom aboard  

 

 

 

 



NATIONAL MUAYTHAI ACADEMIC SEMINAR 2013 In SPORT SCIENCES AND MUAYTHAI DELVELOPMENT ON FRIDAY,1st MARCH   2013 

At Rajapruk Conference Room College of Muaythai Study and Thai Traditional medicine Muban Chombueng Rajabhat University 6 

 

Bachelor of Arts in Muay Thai Study 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Program Title    :    Bachelor of Arts Program in Muay Thai Study 

Name of Degree 

Full name   :    Bachelor of Arts Program (Muay Thai Study) 

Abbreviation   :    B.A. (Muay Thai Study) 
 

Philosophy in curriculum 

 Muaythai is the knowledge of Thai wisdom and the important culture’s Thai people. 

Now, Muaythai has accepted in foreign countries. This curriculum has taken the knowledge of 

science and technology to apply for developing Muaythai on training, before, between and after 

competition. Muaythai was used for developing on a quality life, economy and social.   
 

Objective of curriculum 

 1. To produce the Muaythai graduates who can be boxers, trainers, administrators and 

leader of Muaythai promotion in domestic and international. 

 2. To adapt and develop a quality life’s Muaythai personnel to create the social value in 

domestic and international. 

 3. To develop the Muaythai graduates to have quality, virtue and leadership on health, 

arts, culture and Thai wisdom. 
      

Curriculum Structure 

 Overall minimum credits are 124 credits. 

 General Studies course       33 credit 

 Specific Studies course      85 credit 

 Alternative course       6 credit 

 MT 6101 Muay Thai History     3(2-2-4) 

 MT 6102 Skills and Techniques of Muay Thai   3(2-2-4) 

 MT 6103 Skills and Techniques of Muay Thai Teaching  3(2-2-4) 

 MT 6104 Martial Art, tricks and Muay Thai Style Uses  3(2-2-4) 

  MT 6105 Muay Thai Sports Medicine    3(2-2-4) 

  MT 6106 Muay Thai Sports Psychology    3(2-2-4) 
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  MT 6107 Local Muay Thai     3(2-2-4) 

  MT 6108 Muay Thai in Foreign Country    3(2-2-4) 

  MT 6109 Professional Muay Thai     3(2-2-4) 

  MT 6110 Amateur Muay Thai     3(2-2-4) 

  MT 6111 Muay Thai for Conversation and Health for Promotion 3(2-2-4) 

  MT 6112 Muay Thai Laws     3(2-2-4) 

  MT 6113 Virtue and Morality for Muay Thai Boxer   3(2-2-4) 

  MT 7101 Foreign Language for Muay Thai    3(2-2-4) 

  MT 7102 Self Actualization for Muay Thai Teachers  3(2-2-4) 

  MT 7103 Principle of Muay Thai Administration and Management 3(2-2-4) 

  MT 7104 International Muay Thai Organization and Association 3(2-2-4) 

  MT 7105 Anatomy and Physiology in Muay Thai   3(2-2-4) 

  MT 7106 Innovation and Technology in Muay Thai   3(2-2-4) 

  MT 7107 Food and Nutrition for Muay Thai Boxer   3(2-2-4) 

  MT 7108 Muay Thai Referee     3(2-2-4) 

 MT 7109 Muay Thai Music     3(2-2-4) 

 MT 7110 Thai Massage for Muay Thai    3(2-2-4) 

 MT 7111 Muay Thai for Business and Traveling   3(2-2-4) 

 MT 7112 Muay Thai Seminar     3(2-2-4) 

  MT 7201 Principle of Muay Thai Basic    3(2-2-4) 

  MT 7202 Capability Development of Muay Thai Instructor  3(2-2-4) 

  MT 7203 Basic of  being Muay Thai Trainer   3(2-2-4) 

  MT 7204 Efficiency Promotion for Muay Thai   3(2-2-4) 

  MT 7205 Organization and Administration of Muay Thai in Country 3(2-2-4) 

  MT 7206 Muay Thai Instruction in Foreign Country   3(2-2-4) 

  MT 7207 Principle of using Science Tool and Muay Thai Tools for exercising 

  MT 7208 A Quality life of Muay Thai Boxers   3(2-2-4) 

  MT 7209 Muay Thai Promotion     3(2-2-4) 

 MT 7210 Keep, Repair and Create the Muay Thai Equipments 3(2-2-4) 

 MT 7211 Muay Thai Administration for Business   3(2-2-4) 

 MT 7212 Thai Language and Thai Culture    3(2-2-4) 
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  MT 8101 Muay Thai Practicum in Country    3(2-2-4) 

 MT 8102  Muay Thai Practicum in Foreign Country     3(2-2-4) 
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Master of Arts in Muay Thai Study 

 

Program Title  :  Master of Arts Program in Muay Thai Study 

Name of Degree 

Full name  :    Master of Arts Program (Muay Thai Study) 

Abbreviation  :  M.A. (Muay Thai Study) 

Philosophy and Objective of curriculum  

  1. Philosophy 

 Muban Chombung Ratchabhat University aims to develop Muay Thai for inherit and 

promote to Thai youths and foreigner to show strength of fighting art and support to teach in high 

vacation. 

   Muay Thai is both scientific and art. In the past it was used in fighting to protect 

Thailand from enemies. By practicing Muay Thai, the learners become more patient, diligent, 

grateful, and harmonious.  

 Teaching of Muay Thai aims to encourage learners to learn to fight with Muay Thai; 

learn to think, to listen and to solve a problem before learning to fight.  
 

  2.  Objective 

  2.1 To produce graduates who are able to instruct Muay Thai in schools and at 

the same time carry it on to world reputation. 

  2.2  To study and research knowledge about Muay Thai, a kind of Thai wisdom, 

and bring it to a higher level of occupation and also integrate it with Thai culture in order to 

develop Thailand to be a civilized country. 

  2.3  To produce graduates who are able to apply knowledge about Thailand and 

use it in their careers efficiently, effectively and productively 

 

Curriculum Structure 

 Overall minimum credits are 40 credits. 

Foundation courses: (9 credits) 

 1. Training in Thinking and Writing Skills in academic Contexts    3(3-0) 

 2. Research Methodology                           3(2-2) 
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 3. Statistics for Research                                      3(3-0) 

 Compulsory course: (12 credits) 

 1. Wisdom of Thai Self - Defense                                       3(2-2) 

 2. Science and Art of Thai Self - Defense                                     3(2-2) 

 3. Muay Thai Teaching Skills and Techniques           3(2-2) 

 4. Muay Thai Administration and Management                               3(2-2) 

 5. Muay Thai Sport Science                                                     3(2-2) 

 6. Individual Study on Muay Thai                                               3(2-2) 

 Alternative course  

 1. Seminar in Muay Thai                               3(2-2) 

 2. Thai Massage for Muay Thai                                           3(2-2)            

 3. Information technology for Muay – Thai Development              3(2-2) 

 4. Thai Martial Arts Development                                         3(2-2)                       

 5. English for Muay Thai                                                 3(2-2)  

 6. Muay  Thai Sport Medicine                                     3(2-2) 

 7. Practicum  in Muay Thai                                                     3(150) 

 8. Muay Thai Sport Psychology                                         3(2-2) 

 9. Muay Thai Sport Nutrition                                                  3(2-2) 

 10. Comparative Seminar in Muay Thai        3(2-2)  

Thesis course… 

 Thesis                                                                          12 credits 

Minor Thesis…. 

 Minor Thesis                                                                   6 credits 

 

2536101 Training in Thinking and Writing Skills in Academic Contexts. 

 This course is a study of the basic principles of academic writing from textbooks as 

well as careful examination of model texts and discussion with authors of various text types.        

It also involves a synthesis of the knowledge to create examined practical conceptual frameworks. 

In addition, students will practice writing various interesting academic text types such as                

a textbooks, core course books, supplementary reading books, teaching documents, supportive 

documents, academic articles, development project reports, research reports, etc. 
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1045204  Research Methodology 

 This course is an overview of research on its meaning, characteristics, types, 

techniques, procedures and designs. The study covers writing term paper or thesis titles and 

proposals, research tool construction, basic statistics, reference statistics, data analysis, writing a 

research report, evaluation, synthesis and application of research results in the improvement of  

educational  management quality. 

  

1045105 Statistics for Research 

 This course is a study and analysis of educational research.  It involves discussions 

on types of data and methods of data collection, hypothesis testing, statistics used in research 

including basic statistics, parametric and non - parametric reference statistics.  It also deals with 

analysis and discussion on selection of statistics appropriate for data analysis on computer and 

interpretation of the result.   

 

4085101 Wisdom of Thai Self Defense 

 A study of Muay Thai history, Thai wisdom concepts and integrating Thai wisdom 

in the arts of fighting, weapons, music, rites, cultures transferred from age to age, the value of 

Thai self-defense as well as the virtue and morality of Muay Thai.   

 

4085102 Science and Arts of Thai-Self-Defense 

 A study of arts in paying respect to teachers (Wai Kru), basic Thai boxing 

techniques (Mae Mai Muay Thai) such as attack, defense, body movement, using body parts as 

weapons and application of Muay Thai to present ways of life. 

 

4085103 Muay  Thai Teaching Skills and Techniques  

 This is a study of advanced Muay Thai teaching skills and techniques, skills in 

keeping up guard, using parts of the body (head, fists, feet, knees and elbows) as weapons in 

attacking, blocking up, protecting, and delivering a riposte. It also includes passing on knowledge 

and skills of Muay Thai techniques as well as instilling positive attitudes towards Muay Thai. 
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4085104 Thai Massage for  Muay Thai  

 A study of principles and theories of Thai massage including herbal steam, massage 

with hot herbal press, massage preceding boxing for preparation and after the fight for relaxing 

the muscles as well as practical massage with herbal steam and hot herbal press. 

 

4085105 Muay-Thai Administration and Management 

 A study of the principles of Muay Thai administration, the virtue and morality in 

Muay Thai administration and management in the context of social, economic, political and 

technological changes, the modern age of Muay Thai administration, Muay Thai business, 

running a boxing camp, holding Muay Thai competition, learning and teaching Muay Thai rules 

and regulations as well as Muay Thai law. 

 

4085106 Muay Thai Sport Science 

 A study of the principles and concepts of various fields of sports science affecting 

boxers such as sports physiology, biomechanics in sports, sports sociology, sports psychology and 

physical fitness activities based on application of scientific knowledge to Muay Thai training. 

 

4085903 Individual Study on Muay – Thai 

 This course is a study based on students’ interest in the field of Muay Thai  

knowledge. It is a practice of Muay – Thai knowledge creation for academic purposes including 

the advanced level through various types of studies such as documentary descriptive qualitative 

studies.  

 

4085901 Seminar in Muay Thai  

 This is a study of how to hold a seminar, place preparation and steps to conducting a 

seminar.  It also involves an analysis of the context, issues and Thai boxing alteration as well as 

the arrangement of a full Muay Thai seminar program . 

  

4085107 Information Technology for Muay – Thai Development 
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 A study of information technology evolution, information resource searching from 

domestic and foreign media in forms of electronics and others, and application of the information 

technology to develop Muay Thai.    

 

4085108 Thai Martial Arts Development 

 A study of Thai martial arts principles, application of the Thai martial arts to other 

activities such as exercise, other Thai and foreign sports, and Thai identity based human resource 

development for mental and physical health like Muay Thai aerobics and Thai morality. 

 

1555601 English for Muay Thai 

 A study of Muay-Thai technical terms, frequently used vocabulary, questions and 

responses for communication and language forms for a talk with foreigners about Muay Thai such 

as discussions on Muay Thai competition and Muay Thai news.   

  

4085109 Muay Thai Sport Medicine   

 A study of principles of Muay Thai sport medicine, kinds and causes of injury, 

injury protection from Muay-Thai, first aid, resuscitation, physical rehabilitation, and the rights 

and responsibilities of commissioned doctors according to Boxing Act.   

 

4085801 Practicum in Muay Thai 

 This course requires a professional experience in Muay Thai such as conducting a 

Muay-Thai competition, being a Muay Thai referee or a boxing manager or a supervisor or a 

trainer or a staff coach or a boxer.  Advisors are available for practicum supervision.  

 

4085110 Muay Thai Sport Psychology  

 A study of elements of Muay Thai sport psychology as well as other fields of 

psychology which can help Muay Thai boxers develop their potential in training and competition,  

meditation, psychological practice related to meditation, sports psychology practice in helping 

skills, developing Muay Thai boxers’ psychological skills in sports in order to increase their 

ability. 
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4085111 Muay Thai Sports Nutrition   

 The course focuses on nutrition as well as preparing foods for boxers preceding, 

during and following training.  It also involves misbeliefs and misunderstandings about nutrition 

for athletes, and weight-control food, losing and gaining weight, and the relation between food 

consumption and safe scientific-method-based exercises. 

 

4085902 Comparative Seminar in Muay Thai 

 This is a study of how to hold a seminar, place arrangement and steps in conducting 

a seminar.  It also involves an analysis of context, major differences of Muay Thai in each region 

of Thailand and in foreign countries, Muay Thai study trips abroad in order to create 

understanding among all Muay Thai development networks. 

 

1026991 Thesis 

 The course requires a researched and written thesis.  It includes a study and analysis 

of  thesis writing styles, thesis title creation focusing on  Muay Thai knowledge construction for 

development and promotion,  thesis proposal writing,  related research studies, thesis proposal 

presentation including  research methodology and instrument development, and request for thesis 

proposal approval. 

  It also involves developing research tools for data collection, an analysis of the data 

for conclusion and discussion in a written presentation for submitting to the advisor and the 

committee, and revision of the written presentation after a thesis defense in front of the 

committee. 

 

1026992 Minor Thesis 

 The course requires a researched and written minor thesis.  It includes a study and 

analysis of minor thesis writing styles, minor thesis title creation focusing on profound Muay 

Thai knowledge construction, related research studies, minor thesis proposal presentation 

including research methodology and instrument development,  a written minor thesis presentation 

for submitting to the advisor and the committee, and revision of the written presentation after a 

minor thesis defense in front of the committee. 
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1555101 English for Graduate Students 

 The course is a study of English needed by graduate students using both printed and 

electronic media. It aims to develop English skills in listening, speaking, reading and writing.       

It emphasizes reading research abstracts and academic documents for main ideas as well as 

writing an abstract.   

 

4125101 Computer for Graduate Students 

 A study of basic computer knowledge and the use of computers focusing on 

information technology skills, searching for information on internet and its applications, and basic 

knowledge of computer application programs for administration 
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Doctor of Arts in Muay Thai Study 

------------------------------------- 

Program Title  :  Doctor of  Arts in Muay Thai Study 

Name of Degree   

 Full  name  :  Doctor of Arts in Muay Thai Study 

 Abbreviation  :  D.A. (Muay  Thai  Study) 

 

Cause and  Effect, Philosophy  and Objective of the Program 

 1. Cause and Effect 

Muay Thai is the fighting art of Thailand which the king used in fighting to protect 

Thailand. Knowledge about Muay Thai will promote in fight art, exercising and use in 

occupation. Knowledge about Muay Thai has changed until today and to be mixing in Art, 

Humanity, Education, and Physical sciences. The teacher is Kru Muay who doesn’t manage 

teaching in school system. And most of Kru Muays are old which will make knowledge about 

Muay Thai to loose. Foreigners interested in Muay Thai but Thai youths interested in other sport. 

In this case Muay Thai may be a part of other sport and may be forgotten. 

 Muay Thai Study College knows in problem. In this occasion we have arranged the 

Doctor of Philosophy in Muay Thai Study for conservation, promoting Muay Thai of Art. Muay 

Thai Study College has reclaimed to generate Kru Muay Thai in Master of Art. We have 

necessity and requirement Kru Muay Thai who have knowledge in Doctor of Philosophy level. So 

Muay Thai Study College presents to open teaching in Doctor of Philosophy Curriculum in Muay 

Thai Study for personnel and producing Muay Thai for Thailand development. 
 

 

 2. Philosophy  of the  Program 

2.1  To produce the leader in Muay Thai for researching and creating in Muay 

Thai knowledge.  

2.2  To create valuable in Muay Thai for sustainable development efficiency and 

effectiveness 
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3. Objectives  of  the  Program 

 3.1 To produce graduates who are able to instruct Muay Thai in schools and at 

the same time carry it on to world reputation 

 3.2  To study and research knowledge about Muay Thai, a kind of Thai wisdom, 

and bring it to a higher level of occupation and also integrate it with Thai culture in order to 

develop Thailand to be a civilized country. 

 3.3  To produce graduates who are able to apply knowledge about Thailand and 

use it in their careers efficiently, effectively and productively. 

 3.4  To leader in Muay Thai development. 

 

Curriculum Structure 

 1.  Plan  1  to study on thesis 48 credits  

 2.  Plan  2 

   16.2.1  Required  Courses  ( 8 credits ) 

  (1)  English for Academic Communication    2  credits  

  (2)  Advance Research for Muay Thai Development     3  credits 

  (3)  Design and develop in Muay Thai Instruction    3  credits 

   16.2.2  Elective Course  ( 9 credits ) 

              (1)  Knowledge on Thai Wisdom of Thai Self Defense    3  credits 

   (2)  Developing Competency of Muay Thai Instruction    3  credits 

   (3)  Philosophy of Social Sciences for Country Development  3  credits 

   (4)  Muay Thai for Country Development    3 credits 

  16.2.3  Alternative Course (no less than 3 credits)   

   (1)  Information Management and Muay Thai information Promotion 3 credits

   (2)  Strategic Management Information System   3 credits 

   (3)  Strategy of a New Muay Thai Management     3 credits 

   (4)  Seminar in International Muay Thai      3 credits 

   (5)  Researching for developing innovation and producing Muay Thai  3 credits 

   (6)  Science and Muay Thai Development     3 credits 
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   (7)  Muay Thai Business     3 credits

  

 

1555202 English for Academic Communication 

 The course is a study of English needed by graduate students using both printed and 

electronic media. It aims to develop English skills in listening, speaking, reading, writing and 

academic communication, Muay Thai research. It emphasizes reading research abstracts and 

academic documents for main ideas as well as writing an abstract.   

 

1045204  Advance Research for Muay Thai Development 

 This course is an overview of research on its concept, theory, techniques, procedures 

and designs of quantitative and qualitative research. The study covers writing term paper or thesis 

titles and proposals, research tool construction, basic statistics, data synthesis, data analysis, 

writing a research report, presentation result of research and proposals. 

 

4085201 Design and development of the Muay Thai Instruction 

 This is a study of designs and development of the Muay Thai instruction with 

integrated technical instruction which develop in Muay Thai instruction.  

 

4085202 Knowledge of Thai Self-Defense Wisdom 

 A study of Muay Thai history in language, religion, belief, tradition, ceremony, life 

style which related the Thai Self-Defense Wisdom, development of Muay Thai including 

knowledge of Muay Thai (Wai Kru, Krobkru, skill and Muay Thai techniques).  

 

4085203 Developing Competence in Muay Thai Instruction in Foreign Countries 

 This course is a study of developing Muay Thai instructor (skill, attitude and 

ability). Muay Thai instructor will design new instruction for example one by one, special group, 

instruction in basic, medium, high level which can use in different case (self-defense, Arobic 

,Conservation, Occupation, Knowledge Management and Experience Practicum )  

 

4085204 Philosophy of Social Science for Muay Thai Development 
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 This course is a study of philosophy of social science related in Muay Thai, social 

science for Muay Thai development, principle of concept, belief, tradition, culture, value, worth 

in Thai people thought measurement.  We will study on knowledge, valuable and truth of Muay 

Thai from past to present which related ethnic group and wisdom. 

4085205 Muay Thai for Country Development 

  This course is a study of Muay Thai concept and strategy for country development 

as follow : competition, sustainable development which emphasize responsible of world and 

region (politic, economic, social and technology). Student will use Muay Thai for developing 

country efficiency and effectiveness. 

 

4085206 Information Technology Management and Muay Thai Promotion  

 A study of meaning, framework, technique, design data system includes information 

technology, information technology evolution, information resource searching from domestic and 

foreign media in forms of electronics and others, and application of the information technology to 

promote Muay Thai.    

 

4085207 New Management Strategies for Muay Thai 

 This course is a study of new management for Muay Thai management such as 

creation, analyzing and tendency of social (economic, politic technology and culture). And 

students have to study on politic deciding, organization structural plan, information management, 

new technical management, budget and finance analyzing, human development in Muay Thai and 

project evaluation.  

 

4085208 International Muay Thai Seminar 

 This course is a study of how to hold a seminar, place preparation and steps to 

conducting a seminar. To study of compare international culture and compare the self-defense 

martial art such as wushu, taekwondo, Karate ext.         The students have to study of culture 

exchange and study activities in aboard.      

 

1045205 Research for Developing Innovation and Productivity in Muay Thai 



NATIONAL MUAYTHAI ACADEMIC SEMINAR 2013 In SPORT SCIENCES AND MUAYTHAI DELVELOPMENT ON FRIDAY,1st MARCH   2013 

At Rajapruk Conference Room College of Muaythai Study and Thai Traditional medicine Muban Chombueng Rajabhat University 20 

 

 This course is a study of concept, theory, technique, design, researching, developing 

innovation for creating productivity, Business competition and social capital development for 

developing person and social. 

 

4085209 Science and Muay Thai Development 

 A study of the meaning, type, principles, concepts, theory and applied science in 

Muay Thai such as controlled food, lose weight, increasing strong, skill of training before and 

after boxing including science is used for increasing ability.  

 

4085210 Muay Thai Business Management 

 This course is a study of meaning, framework, type, composition of business which 

related in Muay Thai business both Thai and aboard to separate as follow : accounting and 

finance in Muay Thai business, strategy plan, excellence business, leader of marketing, 

cooperation, image creation and Muay Thai product of Muay Thai business.   

 

1045204 Thesis 

 The course is a study of form and concept in new knowledge. It can bring to develop 

person and social. It can separate research as follow : researching, applied research, documentary 

research, Participatory Action Research and Cross-cultural Study. It emphasize the integrated 

research for creating valuable toward sociality under control thesis committee.   
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อัจฉริยะตาราง 9 ช่อง  พัฒนากายพัฒนาสมอง 
โดย รศ. เจริญ  กระบวนรัตน ์

 
ความเป็นมาของตาราง 9 ช่องกับการพัฒนาสมอง 
พฤติกรรมของมนุษย์  เป็นสื่อท่ีแสดงออกถึงการทํางานของสมองหรือระบบประสาทซ่ึงแยกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ  
คือพฤติกรรมท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ  เช่น  อาการสะดุ้งหรือตกใจ เป็นต้น  และพฤติกรรมท่ีอยู่ภายใต้
การควบคุมของจิตใจ  เช่น  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูดตลอดจนการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ
อย่างเป็นขั้นตอน  หรือเป็นระบบตามท่ีสมองเคยได้รับการกระตุ้นด้วยการรับรู้  หรือการฝึกทักษะน้ันด้วยเหตุน้ี
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์โดยปกติท่ัวไป  จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในการรับรู้เรียนรู้ของสมอง  
ท่ีถูกถ่ายโยงไปสู่ความรู้สึกนึกคิดและบ่งบอกถึงระดับความเข้าใจโดยแปลความหมายออกมาเป็นพฤติกรรมหรือ
อากัปกริยา 
 การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายน้ัน  ดังน้ัน  การพยายามกระตุ้นให้ร่างกายมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม  หรือ
เข้าร่วมการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลากหลายรูปแบบอย่างเป็นระบบตามลําดับ
ขั้นตอน  จะช่วยนําไปสู่การปรับตัวและการพัฒนาสมองด้วยการเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว (Motor Skill 
Learning)  ซ่ึงจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง  โดยเฉพาะเด็กท่ีมีอายุในช่วงระหว่าง 4 – 10 ปี  
จะมีพัฒนาการและอัตราการการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด  รวมท้ังมีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ทักษะ  ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไวอย่างมากในช่วงอายุ 8 – 13 ปี หากได้รับการฝึกหรือการเรียนรู้อย่างถูกต้อง
ตามลําดับขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  
 
แนวคิดและความเป็นมาก่อนท่ีจะกลายมาเป็นมาเป็นตาราง  9 ช่อง 
การฝึกปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว  เป็นหน่ึงในหลักการฝึกความเร็วท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาการ
ทํางานของระบบประสาทกล้ามเน้ือของนักกีฬาท่ีมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันซ่ึงจําเป็นต้องใช้ความแม่นยําใน
การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  และทักษะกีฬาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  รวมไปถึงการคิดการ
ตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละสถานการณ์ของเกมการแข่งขันท่ีกําลังนําเดินอยู่รูปแบบของการ
ฝึกหรือการปฏิบัติทักษะจะเน้นการกระตุ้นการทํางานของสมองหรือระบบประสาทท่ีทําหน้าท่ีในการรับรู้ข้อมูล 
(Sensory  Neuron) ส่งไปยังสมองส่วนกลาง (Central Nervous System) ซ่ึงทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินวิเคราะห์แปลความหมาย และตัดสินใจในข้อมูลท่ีได้รับจากน้ันกระแสประสาทจะถูกส่งไปยังเซลล์ประสาทท่ี
ทําหน้าท่ีสั่งงานและควบคุมการเคลื่อนไหว (Mortor Neuron) เพ่ือให้การตอบสนองสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตและ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีช่วยพัฒนาความเป็นเหตุเป็นผล  เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ความเข้าใจใน
เชิงหลักการ ทฤษฏี ท่ีเป็นท่ียอมรับท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมต่อไป 
 
ตาราง 9 ช่องคืออะไร 
ตาราง 9  ช่อง คือ เคร่ืองมือท่ีผู้คิดค้นขึ้นในเบ่ืองต้นเพ่ือใช้นําไปสู่การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้และการรับรู้สั้ว
วานของสมอง ช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเน้ือเพ่ือกระตุ้นและพัฒนาปฏิกิริยา
ความเร็วในการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  ความรวดเร็วในการคิดการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมุ้ง
เน้นให้เกิดการพัฒนาสมองท้ังซีกซ้ายและซีกขวาควบคุมกันไปด้วยการพัฒนามาจากรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีเป็น
พ้ืนฐานเบ้ืองต้นมนุษย์  นําไปสู่การกําหนดวิธีการโดยใช้หลักการทํางานของสมองมาควบคุมการปฏิบัติในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นลําดับอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกําหนดโครงสร้างของสมองในการรับรู้เรียนรู้และพัฒนาการ  ควบคุมการ
ทํางานของสมองให้เป็นไปอย่างมีแบบแผน  โดยเร่ิมจากรูปแบบและขั้นตอนการเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็ว  ซับซ้อน
หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายทิศทางมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้สมองได้รับการกระตุ้นพัฒนาการรับรู้เรียนรู้  
รวมท้ังการเชื่อโยงข้อมูลท่ีถูกจัดลําดับความสัมพันธ์  ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนของรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ี



NATIONAL MUAYTHAI ACADEMIC SEMINAR 2013 In SPORT SCIENCES AND MUAYTHAI DELVELOPMENT ON FRIDAY,1st MARCH   2013 

At Rajapruk Conference Room College of Muaythai Study and Thai Traditional medicine Muban Chombueng Rajabhat University 22 

 

กําหนดไว้   เท่ากับเป็นการสร้างแนท่ีหรือกําหนดรูปแบบขั้นตอนการทํางานให้สมอง (Brain Mapping) เพ่ือนําไปสู่
กระบวนการ รับรู้ เรียนรู้ สั่งงาน และการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางด้านความคิดและทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย (Psychomotor Skills) อย่างเป็นระบบ การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีจุดหมาย  และรูปแบบวิธีการและ
ขั้นตอน  ท่ีถูกต้องชัดเจนเป็นระบบ  คือ การกําหนดเง่ือนไขให้สมองทํางานอย่างมีทิศทางและมีเป้าหมาย  ซึ่ง
แตกต่างจากการปล่อยให้เด็กหรือร่างกายเคลื่อนไหวไปตามพัฒนาการท่ีเป็นธรรมชาติ  ภาพสะท้อนหรือผล
ย้อนกลับของการเคลื่อนไหว (Feedback)  จึงเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับรู้  เรียนรู้  และพัฒนาการของสมอง
โดยตรงท่ีก้าวหน้าขึ้นจากการฝึกหรือการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเป็นการประเมินผลท่ีมีความเป็นรูปธรรมชัดเนท่ีสุด  
ดังรูปแบบพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหวในตาราง 9 ช่อง  ท่ีผู้เขียนได้สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การกําหนด
โครงสร้างการทํางานให้กับสมองจะช่วยพัฒนาทักษะ  ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...วิธีการหรือกิจกรรม 
การออกกําลังกาย 
ท่ีเหมาะสมและดี 
สําหรับคนหน่ึง 

อาจจะไม่เหมาะสมและไม่ด ี
สําหรับคนอีกคนหนึ่ง 

จึงควรพิจารณา 
เลือกใช้ให้เหมาะสม 

กับตนเอง 
และสอดคล้อง 

กับวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ 
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‘‘การออกกําลังกาย 
ท่ีดี มีคุณค่า 

จะต้องศึกษาเรียนรู้ 
ทําความเข้าใจ 
กับหลักและวิธี 

การออกกําลังกาย 
ท่ีถูกต้อง 

มิใช่เลียนแบบ’’ 
 
 
วิธีฝึกปฏิบัตใินการฝึกตาราง  9 ช่อง  
เพ่ือพัฒนาปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองให้มีความสามารถควบคุมการทํางานของร่างการดียิ่งขึ้น การปฏิบัติใน
แต่ละรูปแบบของการเคลื่อนไหวท่ีกําหนดไวใ้นตาราง 9 ช่อง ท่ีนํามาเสนอไว้เป็นตัวอย่าง  มีขั้นตอนการปฏิบัติ
ดังต่อไปน้ี 
 

1. เร่ิมต้นการฝึกและการปฏิบัติช้าๆ ทีละขั้นตอนเพ่ือให้หน่วยความจําของสมองเกิดการรับรู้เรียนรู้ทักษะ 
และทําความเข้าใจในการปฏิบัติตามรูปแบบแต่ละรูปแบบอย่างถูกต้อง ซ่ึงเป็นขั้นตอนสําคัญในการรับรู้
จดจําของสมอง 

2. ปฏิบัติโดยใชมื้อซ้ายหรือเท้าซ้ายเคลือ่นไหวนํา และใชม้อืขวาหรือเท้าขวาเคลือ่นไหวตามในแตล่ะขั้นตอน
จนจบ การเคลือ่นไหวตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้แต่ละรูปแบบ จากน้ันให้เปลี่ยนมาใช้มอืขวาหรือเท้าขวา
เคลื่อนไหวนําในลักษณะเช่นเดียวกันจนจบการเคลื่อนไหว ตามรูปแบบท่ีกําหนดไว ้ปฏิบติัตามขั้นตอน
ดังกล่าวสลับกันอย่างต่อเน่ืองโดยพยายามไม่หยุดชะงักในช่วงท่ีปรับเปลี่ยนมือซ้ายหรือเท้าซ้ายเป็นมือขวา
หรือเท้าขวานําในการเคลื่อนไหว ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมอง ท่ีทําให้จิตใจตอ้งจดจ่อ
อยู่กับการเคลือ่นไหว ก่อให้เกิดสมาธิแก่ผู้ปฏิบติัโดยไม่รู้ตัว 

3. ให้ปฏิบตัิการเคลื่อนไหวตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวใ้นขั้น2โดยพยายามปรับความเร็วในการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น
ตามลาํดับ หรือเท่าท่ีผู้ฝึกปฏิบัติจะสามารถปฏิบติัได้เร็วท่ีสุดในขณะน้ันโดยไม่ผิดพลาด ช่วยกระตุ้น
ปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมอง และพัฒนาทักษะตลอดจนความสัมพันธ์ในการเคลือ่นไหว 

4. หากการปรับเปลี่ยนจังหวะจากมือซ้ายหรือเท้าซ้ายนําไปเป็นมือขวาหรือเท้าขวานําในการเคลื่อนไหว มี
ความผิดพลาดในระหว่างท่ีมีการพยายามปรับความเร็วในการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น ให้หยดุการปฏิบัติทันที
เพ่ือมิให้หน่วยความจําของสมองเรียนรู้จดจําขอ้มูลท่ีผิดไว ้จากน้ันให้เร่ิมต้นทําการปฏิบัติการเคลื่อนไหว
ในรูปแบบนั้นใหม่ช้าๆ โดยค่อยๆปรับความเร็วเพ่ิมขึ้นตามลําดับจนกระท่ังถึงความเร็วสูงสุดของแต่ละ
บุคคล 

5. การฝึกในแต่ละรูปแบบ อาจใช้ระยะในการฝึกปฏิบัตติอ่รอบประมาณ 10-15 วินาทีโดยมีช่วงพักสลบัแต่
ละช่วงประมาณ 30-60 วินาทีแต่ละรูปแบบของการฝึกให้ปฏิบติัซ้ําๆ 3-5 รอบ 

6. สามารถนําไปสู่การบูรณาการในการเคลื่อนไหวออกกําลังกายเพ่ือสขุภาพกับจังหวะดนตรีและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการต่างๆ ด้วยการสอดแทรกเน้ือหาสาระ องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
วิชา ลงในชอ่งตารางให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของมือหรือเท้าไปตามชอ่งตาราง 
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7. ผู้สนใจหรือผูฝ้ึกปฏิบัตสิามารถกําหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวในตาราง 9 ช่อง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
ปฏิกิริยาความเร็วในการรับรู้สั่งงานของสมองได้ตามต้องการ โดยอาศัยหลักการและวิธีการปฏิบัติดังกล่าว
ข้างต้น 
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5.ทักษะสําคัญท่ีเด็กจะได้รับการพัฒนาจากการฝึกตาราง 9 ชอ่ง 
1. การต้ังเป้าหมาย (Goal Setting) ตาราง 9 ชอ่งจะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการเคลือ่นไหว 
ตลอดจนการตั้งเป้าหมายของการเคลื่อนไหวแต่ละรูปแบบ ทําให้เด็กได้รับความรู้ และเกิดความใจสิ่งท่ีเรียนรู้ว่าคือ
อะไรและมีเป้าหมายเพ่ืออะไร 
2.การสร้างความม่ันใจในตนเอง(Self Confldence) ตาราง 9 ช่อง จะช่วยปรับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็ก 
ให้กลายเป็นคนท่ีมีความม่ันใจในตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล จากการท่ีเด็กได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวในตาราง 9 ช่อง ตามท่ีครูหรือเด็กเป็นผู้คิดหรือกําหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวน้ัน 
3.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค(์Creative)ตาราง 9 ช่อง เปิดโอกาสให้เด็กไดส้ร้างสรรค์จิตนาการทางความคิด ด้วย
การให้เด็กพยายามคิดค้นรูปแบบการเคลื่อนไหวของตนเอง นําไปเชือ่มโยงกับเน้ือหาสาระท่ีตนเองเรียนรู้ถ่ายทอดลง
ในตาราง 9 ช่อง เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีเรียกว่า เรียนไปเล่นไปได้ความรู้ทําให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน ผ่อน
คลาย เป็นธรรมชาติและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้มากขึ้น 
4.การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว (Co-ordination) ตาราง 9 ชอ่ง นอกจากจะใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การฝึกเพ่ือพัฒนาปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความสัมพันธ์ในแต่ละทักษะการ
เคลื่อนไหว มีบุคลิกภาพและการทรงตัวท่ีดี ช่วยกระตุ้นและพัฒนาระบบการทํางานของสมองในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
5.การสร้างวินัยในตนเอง (Discipline) ตาราง 9ชอ่ง นอกจากจะช่วยพัฒนาสร้างเสริมทักษะด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว 
ยังช่วยปลูกฝังความรับผดิชอบในการปฏิบัติทักษะหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวใหถู้กต้องตามรูปแบบและหลักเกณฑ์
หรือหลักการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ให้ปฏิบัต ิจนกลายเป็นนิสัยท่ีดี มีวินัยและความรับผิดชอบตอ่ตนเองและส่วน
ร่วม 
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คุณค่าและประโยชน์ของตาราง 9 ชอ่ง 

1. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ท้ังในด้าน เน้ือหาสาระ การเรียนรู้ และทักษะกลไก
การเคลื่อนไหว (Motor Skills) 

2. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก ได้รับการพัฒนาสมาธโิดยไม่รู้ตัว จากการมีจิตใจจดจอ่อยู่กับรูปแบบการ
เคลื่อนไหวท่ีใช้เป็นสือ่ช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 

3. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก เกิดแรงจูงใจและสนุกกับรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีหลากหลายไม่จําเจ ซํ้าซาก 
และไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือเรียน 

4. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก ได้รับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบการเคลื่อไหวเชื่องโยงไปสู่
สาระการเรียนรู้ในแต่ละวิชา 

5. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก ได้มสี่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติแต่ละกิจกรรม และมีโอกาสได้คิดเองทําเอง สง่ผล
ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิด การเรียนรู้วิธีการคิดอย่างมีเหตุผล 

6. ผู้เรียนหรือผู้เข้าฝึก ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ การตัดสินอย่างมีเหตุผล ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีหลักการ 

7. ผู้เรียนหรือผู้เข้าฝึก ได้รับการพัฒนาปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองการควบคุมทักษะการใช้มอืและเท้า
ไดอ้ย่างสมัพันธ์และมีประสิทธิภาพอย่างย่ิงขึ้น 

8. ผู้เรียนหรือผู้เข้าฝึก ได้รับการผอ่นคลายจากกิจกรรมการเคลื่อไหว ทําใหช้่วยเพ่ิมความสามารถในการรับรู้ 
เรียนรู้ และจดจําได้เร็วขึ้น 

ประโยชน์ของตาราง 9 ช่อง ต่อการพัฒนาร่างการและจิตใจ 
 
          ตาราง 9 ชอ่ง สามารถนําไปบูรราการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอน และรูปแบบการเคลือ่นไหวได้
หลากหลาย ดังน้ัน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีสนใจหากศึกษาและเข้าใจวิธีการ จะสามารถคิดและ
จัดรูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวได้ตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการนําไปประยุกต์ใชใ้นด้านการเรียนการสอน
เน้ือหาในแต่ละกลุ่มสาระวิชา หรือการฝึกทักษะกลไกการเคลื่อนไหวบนตาราง 9 ชอ่งให้กับเด็กนักกฬีา บุคคลท่ัวไป 
ผู้สูงอายุหรือผู้มีปญัหาทางด้านการเคลื่อนไหวและสมอง รวมท้ังการนําไปใช้เคลือ่นไหวประกอบกับจังหวะดนตรีใน
การออกกําลังกายแบบแอโรบิก รําเชิ้ง รําฟ้อน ลลีาศและเต้นรําเพ่ือสขุภาพประโยชน์ท่ีได้รับจากการนําตาราง 9 
ชอ่งไปใช้อาจจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ  กิจกรรม และความสมํ่าเสมอในการฝึกปฏิบัตขิอง
แต่ละบุคคล ซ่ึงพอจะสรุปประโยชน์ของตาราง 9 ช่อง โดยรวมได้ดงัน้ี 
ช่วยพัฒนาการรับรู้เรียนรู้ และสั่งงานของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ 
ช่วยพัฒนาทักษะการใช้มอืและเท้าในการเคลื่อนไหวและการทรงตัว ช่วยพัฒนาระบบไหลเวียนเลือดและระบบ
หายใจ 
 ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและความสัมพันธใ์นการเคลื่อนไหว 
 ช่วยพัฒนาระบบพลังงานและการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย  
ช่วยปรับความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย 
ช่วยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้มคีวามหลากหลายไดคุ้ณภาพ 
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการคิดอย่างมีเหตุผล 
ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ความม่ันใจ ความภาคภมิูใจในตนเอง 
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ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างสมาธิในการรับรู้เรียนรู้ 
ช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้รู้สึกสนุก ผอ่นคลาย ไม่เครียด 
ช่วยพัฒนาวฒุิภาวะทางอารมณ ์(EQ) วุฒิภาวะทางสังคม (SQ) และวุฒิภาวะทางด้านสติปญัญา (IQ) 
ช่วยพัฒนาการรับรู้เรียนรู้ของสมองท้ังซีกซ้ายและซีกขวา 
ช่วยให้สมารถประเมินผลการรับรู้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม 
ช่วยส่งเสริมทักษะ พัฒนาความคิดจินตนาการและความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติในการเรียนรู้ 
 
คุณค่าของตาราง 9 ช่อง ต่อการพัฒนาสมอง 
1.ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก ได้รับการพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหว และการรับรู้สั่งงานของสมองโดยตรง 
2.ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก ได้รับการพัฒนาสมาธิโดยไม่รู้ตัว จากการมีจิตใจจดจ่ออยู่กับรูปแบบการเคลื่อนไหว ท่ี
ใช้เป็นสือ่ช่วยในการรับรู้เรียนรู้ให้กับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก 
3.ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกเกิดแรงจูงใจและสนุกกับรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีหลากหลายไม่จําเจซ้ําซาก 
4.ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก ได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างจินตนาการและรูปแบบการเคลื่อนไหว
เชื่อมโยงไปสู้สาระการเรียนรู้เน้ือหาในแต่ละวิชา 
5.ผู้เรียนหรือผู้เขช้ารับการฝึก ได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัต ิและมีโอกาสไดคิ้ดเอง  ทําเอง ส่งผลให้เกิดทักษะการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยสามรถนําหลกัการความรู้ไปใชไ้ดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมและมีเหตุผล 
6.ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึก ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิด ทําใหส้ามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิด
เป็นขั้นตอน คิดแยกแยะ คิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นําไปสู่การตัดสินใจตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ไดอ้ย่างถูกต้องและมีเหตุผล 
 
ลักษณะนิสัยท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
ชีวิตท่ีมีคณุภาพ ได้มาจากการศึกษา เรียนรู้การได้ฝึกหัดฝึกฝน และการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเราไม่สามารถทําให้
ชีวิตมีคณุค่า  หรือเกิดความงดงามและความประทับใจไดโ้ดยไม่ต้องลงทุนทําอะไร ด้วยเหตุน้ี ชีวิตท่ีดีมีคุณค่า 
จะต้องเร่ิมต้นปลูกฝังด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ความสนใจ พยายาม มุ่งม่ัน ฝึกหดัฝึกฝนตนเอง โดยมี
ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองคอยให้คําแนะนํา อบรมสั่งสอนและย้ําเตือนเป็นการบ่มนิสัย แก้ไขพฤติกรรมและสร้างความ
เป็นผู้มีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นรากฐานของการนําไปสู่ความสาํเร็จและคุณภาพในการดํารงชีวิตต่อไป 
 
ลักษณะเด่นของตาราง 9 ช่อง 
1.สะดวก ปลอดภัย ใช้พ้ืนท่ีน้อย 
2.ควบคุมดูแลง่าย 
3.ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้หลากหลานรูปแบบ 
4.ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้เรียนรู้และความเข้าใจโดยง่าย 
5.ประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายได้หลานรูปแบบ 
6.สนุก ผอ่นคลาย ได้สาระเน้ือหาการเรียนรู้จดจํา และเข้าใจได้ง่าย 
7.เป็นรูปธรรม สามารถสัมผัสได้ ประเมินได้ 
8.พัฒนากายและจิต ความคิด สตปัิญญา และสขุภาพ 
9.ช่วยให้เด็กมีสมาธิ และมีใจจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว 
สรุป  
การจําลองสถานการณ์หรือการสร้างเง่ือนไขในการเรียนรู้ให้กับเด็กหรือผู้เรียน ย่ิงมีความสัมพันธส์อดคล้องกับ
วัฒนธรรมทางสังคม สภาพแวดลอ้มในแต่ละท้องถิ่น รวมท้ังมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีความเป็นธรรมชาติมาก
เท่าใด ยิ่งมีส่วนช่วยในการกระตุ้นและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการคิดอย่างมี
เหตุผลให้กับท้ังครูและเด็กหรือผู้เรียนมากขึ้นเท่าน้ัน เป็นความท้าทายท่ีก่อให้เกิดแรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้กับท้ัง
ครูและเด็กหรือผู้เรียนในการท่ีจะขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
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บทความวิทยานิพนธ์ 
กิจกรรมการฝกึมวยไทยแอโรบิคเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน 
 

  *พิกุล  ถิ่นหลวง 
 
คําสําคัญ  มวยไทยแอโรบิค/สมรรถภาพทางกาย  
 

บทคัดย่อ 
 

         
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ระดับความเหมาะสมของกิจกรรมการฝึกมวยไทย  แอโรบิค (2) 
เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังใช้กิจกรรมการฝึกมวยไทยแอโรบิค และ         (3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อกิจกรรมการฝึกมวยไทยแอโรบิค กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จํานวน 92 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบ และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ระดับความเหมาะสมของกิจกรรมการฝึกมวยไทยแอโรบิค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. สมรรถภาพก่อนการฝึกและหลังการฝึกกลุ่มทดลองนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง      ทุกรายการมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังฝึกกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนฝึกกิจกรรม 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อรูปแบบการฝึกมวยไทยแอโรบิค     โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

*พิกุล  ถิ่นหลวง.  (2555).  กิจกรรมการฝึกมวยไทยแอโรบิคเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน.  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา  มหาวิทยาลัย   ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to (1) study the appropriate level of training 
activities of aerobic Muay Thai, (2) compare the physical capability before and after wsuing 
training activities of aerobic Muay Thai; and (3) to study the student satisfaction of 
Matthayomsueksa II students towards training activities of aerobic Muay Thai. The samples used 
in this research were 92 Matthayomsueksa II students by simple random sampling from Ban 
Chetawan Municipality Demonstration School. The instruments were test and questionnaire. The 
statistics for data analysis were mean, standard deviation, and t-test. 
 The research findings were as follows: 
 1. The appropriate level of training activities of aerobic Muay Thai of the students in 
Matthayomsueksa II at Ban Chetawan Municipality Demonstration School in semester II the academic 
year 2011 was totally in high level. 
   2. The physical capability of both boys and girls before and after training in every item 
was significantly different at .05 level; after training activities the mean was nigher than before 
training. 
 3. The student satisfaction towards the training model of aerobic Muay Thai was totally 
in high level. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ทรัพยากรมนุษย์น้ันมีค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความม่ันคงและมีประสิทธิภาพในการ
ดํารงชีวิตของทุกคนในชาติไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา เศรษฐกิจการเมือง  รวมท้ังด้านสุขภาพอนามัยก็นับเป็น
ปัจจัยหน่ึงท่ีจะนําประเทศไปสู่ความม่ันคง  ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไป  ทําให้การดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยการใช้ชีวิตมีแต่การเร่งรีบ ไม่มีเวลาออกกําลังกายโดยเฉพาะสังคมเมืองส่งผลให้สภาพ
ร่างกายของมนุษย์ประสบปัญหาในเร่ืองของสุขภาพท่ีย่ําแย่  ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงทําให้มนุษย์ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการออกกําลังกายมากขึ้น  โดยมีกีฬาชนิดหน่ึงท่ีคนไทยรู้จักดีทําให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ทุก
ส่วน ได้แก่  มวยไทยซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นศาสตร์ของการป้องกันตัวของไทย  มีมาต้ังแต่อ ดีตถึ งปัจจุ บัน แต่ก็ไม่
สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นต้ังแต่เม่ือไหร่เพราะไม่มีหลักฐานแน่ชัด โดย คึกเดช กันตามระ (2553, หน้า 21) 
กล่าวว่า  มวยไทยเป็นกีฬาประจําชาติมานับแต่โบราณและเป็นศิลปะประจําของคนเผ่าน้ีมาแต่คร้ังดึกดําบรรพ์โดย
แท้จริง  เมื่อเอยถึงคําว่ามวยแล้ว บรรพบุรุษหรือแม้แต่เราเองก็ต้องพากันรู้ว่าน่ันคือมวยไทย  และเขาก็ต้องเข้าใจว่า  
มวยไทย คือ การชกกันโดยใช้พละกําลังใช้อวัยวะบางส่วนเป็นอาวุธหรือแม้กระท่ังทุกส่วนของร่างกาย  มนุษย์เรา
รู้จักคําว่า “ต่อสู้” ตั้งแต่มนุษย์เร่ิมเกิดลืมตามาดูโลก  การต่อสู้ดังกล่าวอาจจะต้องใช้กําลังกาย  กําลังใจและกําลัง
ความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวบางประเภทจะมีลักษณะคล้าย ๆ  กัน  
เช่น  แขนงวิชาการเตะต่อยอาจจะกล่าวว่าศิลปะประเภทน้ันเลียนแบบศิลปะประเภทน้ี  ก็อาจกล่าวได้ยากเพราะ
การคิดค้นทดลองฝึกฝนมักจะเลียนแบบธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  ดังน้ัน  ความคล้ายคลึงกันจึงย่อมจะเป็นไปได้ มวย
ไทยในสมัยน้ันได้ฝึกไว้เพ่ือสําหรับสู้รบข้าศึกและเพ่ือต่อสู้ป้องกันตัวและในตอนน้ีมวยไทยได้    สืบทอดมาจนถึงยุค
ปัจจุบันและจัดเป็นกีฬาอาชีพท่ีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีมีผู้นิยมชมกันมาก แต่ขณะน้ีเยาวชนใน
ปัจจุบันกลับมองไม่เห็นค่าหันไปฝึกศิลปะป้องกันตัวของชาติอื่น ๆ จึงเป็นเหตุให้มวยไทยได้รับความนิยมน้อยลงไป  
ด่ังเช่น  คึกเดช กันตามระ (2553, หน้า 23) กล่าวว่า ในอนาคต หากนักมวยไทยไม่มีความประมาทในจิตใจพยายาม
รับถ่ายทอดแม่ไม้มวยไทยในอดีตไว้ ในการต่อสู้ จะไม่มีศิลปะและนักสู้ใดในโลกเทียบเทียมมวยไทยได้หากคนไทยไม่
ทําลายและขายมวยไทยเสียเอง   
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กล่าวถึงความสําคัญ
ของสุขภาพ มีความสําคัญย่ิงต่อการดํารงชีวิตความเป็นอยู่ของคนแต่ละคนและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551, 
หน้า 1) ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม สติปัญญาและ
จิตวิญญาณ  ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนโดยรวมและการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ให้มีความ
สมบูรณ์ความสมดุล และมีคุณภาพให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาเกี่ยวกับความม่ันใจตัวเองความสามารถ
ในตนเอง  เกิดวิธีการเรียนรู้การนําความรู้และทักษะไปประยุกต์เกิดความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กายของตนเอง  สามารถตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตลอดจนการมีส่วนในการสร้างความม่ันใจในชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีและความปลอดภัยของผู้อื่น มวยไทยเป็นกีฬาชนิดหน่ึงท่ีพวกเราถือว่าเป็นกีฬาสากลท่ีมีความ
สมบูรณ์แบบเหมือนกีฬาสากลท่ัวไป ส่งเสริมให้คนน้ันเป็นพลเมืองดีและเป็นคนดีของสังคมท่ีสูงย่ิงคือ มีน้ําใจนักกีฬา 
รู้จักแพ้รู้จักชนะ รู้จักอภัย  คุณค่าของการออกกําลังกายมีมากมาย  ท้ังในด้านการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  มีกําลังท่ีจะต่อสู้กับสภาวะแวดล้อมในยุคปัจจุบัน  มีการพัฒนากลไกการเคลื่อนไหว  
สามารถทํางานดีโดยใช้พลังงานน้อยกว่า เป็นการประหยัดพลังงาน ระบบประสาทและกล้ามเน้ือมีความสัมพันธ์ดี
ช่วยพัฒนาไปพร้อม ๆ กันโดยมีหลักฐานเป็นท่ียอมรับและยืนยันได้ว่า  จิตใจและร่างกายเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  
เม่ือร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงก็ส่งผลทําให้จิตใจแจ่มใส มีความม่ันคงทางอารมณ์ มีความอดทนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  กล้าตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีความสามารถในการจัดระบบของความคิด
ความจําท่ีทําให้เกิดสัมฤทธิผลท้ังทางด้านหน้าท่ีการงานและในสังคม  นอกจากนี้ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเม่ือ
สุขภาพของสมาชิกในสังคมเป็นดัชนีท่ีจะบ่งชี้บอกถึงสถานภาพทางสังคม   

ดังน้ันการออกกําลังกายจึงมีส่วนท่ีจะช่วยในการพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ด้วยร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจและอารมณ์มั่นคง  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้  มีความกล้าหาญ  มี
ความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ือจะดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (สมบัติ  คุรุพันธ์,  2553, หน้า 15) การออก
กําลังกายคือ  เพ่ือให้มีการปรับตัวของระบบหัวใจ  หลอดเลือดและกล้ามเน้ือ  ตลอดจนการทํางานของระบบอวัยวะ
ต่าง ๆ ให้เข้ากับสภาวะท่ีต้องใช้กําลังกายมากขึ้นซ่ึงหมายถึง  ภาวะท่ีร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้น  และทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเน่ืองจากการออกกําลังกาย  มีผลด้านอื่น ๆ ได้แก่  ทางด้านร่างกาย อวัยวะใน
ระบบต่าง ๆ  ของร่างกายทํางานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลทําให้ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  อดทน  
มีบุคลิกภาพท่ีดี   สามารถประกอบกิจกรรมประจําวันได้อย่างกระฉับกระเฉง  มีภูมิต้านทานสูง  สมรรถภาพทาง
ร่างกายดี  ซ่ึงจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยา  ในด้านกล้ามเน้ือหัวใจแข็งแรง  เป็นผลให้การสูบฉีด
เลือดดีขึ้น  โดยปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดแต่ละคร้ังมากขึ้น เพ่ือนําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมการออกกกําลังกาย  กล้ามเน้ือจะหดตัวและคลายตัว  อีกท้ังหลอดเลือดดําจะนําเลือดกลับไปสู่หัวใจได้ดีขึ้น 
พบว่าปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดในแต่ละคร้ังของผู้ท่ีไม่ได้ออกกําลังกายจะมีปริมาณเลือดเพียง 15 - 20  ลิตรต่อนาที 
ในขณะท่ีออกกําลังกายสูงสุดเช่นกัน  ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอเป็นการเพ่ิม
ปริมาณเลือดให้แก่ร่างกาย ช่วยปรับปรุงหลอดเลือดทํางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้อากาศในปอดมีมาก
ขึ้นเ น่ืองจากกล้ามเ น้ือ ท่ี  ช่ วยขยายกะบังลมทํางานไ ด้ ดีขึ้น   การแลกเปลี่ยนก๊าชออกชิ เจนกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ดีขึ้น เซลล์กล้ามเน้ือทําให้ไขมันสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว  มีการสะสมคาร์โบไฮเดรตทําให้
ประกอบกิจกรรมการออกกําลังกายได้เป็นเวลานาน นํ้าหนักของร่างกายเหมาะสม  การออกกําลังกายทําให้ได้ใช้
พลังงานเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก  การออกกําลังกายนาน ๆ ทําให้มีพลังงานท่ีสูญเสียไปมาก  ซ่ึงเป็นผลทําให้ไขมันท่ี
สะสมในร่างกายลดน้อยลง  การออกกําลังกายสมํ่าเสมอจึงเป็นการควบคุมนํ้าหนักของร่างกายโดยให้ปริมาณอาหารท่ี
รับประทานเข้าไปเท่ากับปริมาณพลังงานท่ีใช้ในแต่ละวัน  กระดูก กระดูกอ่อน เอ็นและข้อต่าง ๆ  แข็งแรงขึ้น กล่าวคือ  
เอ็นต่าง ๆ มีความสามารถในการยืดและหดตัวได้  ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา  ช่วยการเคลื่อนไหวหรือ
เคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติ  กระดูกแข็งแรง ทําให้สมรรถภาพทางกายในทุก ๆ ด้านดีขึ้นตามลําดับช่วยป้องกันโรคท่ี
เกิดจากความบกพร่องของระบบไหลเวียนเลือดได้ เช่นความดันโลหิตสูง ซ่ึงเกิดจากคอเลสเทอรอลท่ีหลอดเลือดสูง 
คุณค่าของการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอจะทําให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส ซ่ึงเกิดขึ้นควบคู่กับร่างกายท่ีปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ถ้าได้ออกกําลังกายร่วมกันหลาย ๆ คน เช่น การเล่นกีฬาเป็นทีม จะทําให้เกิดการเอื้อเฟ้ือซ่ึงกันและกัน  มี
เหตุผล อดกลั้น สุขุมรอบคอบ และมีความยุติธรรมทางด้านอารมณ์ มีอารมณ์เยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น ช่วย
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คลายความเครียดจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน จึงสามารถทํางานได้เต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทางด้านสติปัญญา การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอทําให้ความคิดปลอดโปร่งมีไหวพริบมี
ความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาวิธีท่ีจะเอาชนะ คู่ต่อสู้ในวิถีของการดําเนินการแข่งขัน ซ่ึงในบางคร้ังสามารถนําไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวันได้  เป็นอย่างดีทางด้านสังคม จะสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เพราะการ
ออกกําลังกายร่วมกันเป็นหมู่มาก ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ มีบุคลิกภาพท่ีมีความเป็นผู้นํา 
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ช่วยส่งเสริมในด้านการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น ๆ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์,  2547, 22) 

สมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาร่างกายของมนุษย์  ในปัจจุบันความเจริญทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถูกนํามาใช้ในการทํางานมาก เป็นเหตุให้มนุษย์มีการเคลื่อนไหวและการออกกําลัง
กายน้อยลง ทําให้กล้ามเน้ือของร่างกายไม่แข็งแรงและเจริญเติบโตเท่าท่ีควร การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและ
ถูกวิธี จะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดี ๆ คือการท่ีมีสมรรถภาพทางร่างกายท่ีดี มีรูปร่างสมส่วน คือ นํ้าหนัก และ
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                (ไม่อ้วนหรือผอมเกินไปเม่ือเทียบระหว่างนํ้าหนักกับส่วนสูง) และเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และจริยธรรมเพ่ือการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความเจริญในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง  และยั่งยืน   ซ่ึงใน
ปัจจุบันน้ีรัฐบาลไทยโดยกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลสุขภาพของประชาชนคน
ไทยโดยส่วนใหญ่หรือแม้แต่หน่วยงานระดับกระทรวง กรม กอง ต่าง ๆ  ก็ได้ตระหนักในความสําคัญของการดูแล
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานด้วยการสนับสนุนให้มีการออกกําลังกาย  โดยมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการออก
กําลังกายด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ  ท้ังจัดหาสถานท่ีในการออกกําลังกายให้ไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือเสริมสร้างการมี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ (วณิชา  กิจวรพัฒน์, 2551, หน้า 2)  โปรแกรมการฝึกแอโรบิค
แดนซ์เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย  โดยเฉพาะระบบไหลเวียนของโลหิตและความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือ  ซ่ึงผลของการเต้นแอโรบิคเป็นเวลานานมากกว่า  10  นาที  ขึ้นไปร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน
เอนโดฟีน  (Endorphin)  หลั่งในร่างกาย เอนโดฟีนน้ีมีฤทธิ์เหมือนมอร์ฟีนหรือฝิ่น จะทําให้คลายเครียด กล้ามเน้ือ
หายเกร็ง อาการปวดหายไป เม่ือออกกําลังกายติดต่อกันจะทําให้ผู้น้ันติดเอนโดฟีนได้ เมื่อถึงระยะน้ีจะหมดความ
เบ่ือหน่ายถึงเวลาจะทําการออกกําลังกายเองโดยอัตโนมัติ  ซึ่งการท่ีบุคคลจะมีร่างกาย ท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงน้ัน  
เกิดจากการได้รับอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  ซึ่งเป็นอีกหน่ึงวิธีในการสร้างเสริมบุคลิกภาพและ
สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายโดยการออกกําลังกายท่ีเห็นมากในปัจจุบันน้ัน คือ การต้นแอโรบิค  ซึ่ง จรวยพร  
ธรณินทร์ และวิชิต  คะนึงสุขเกษม  (2537, อ้างถึงใน สุดา  กาญจนวณิชย์,  2550, หน้า 2) กล่าวไว้ว่า การ
เคลื่อนไหวด้วยกายบริหารท่าแม่ไม้มวยไทย เป็นการออกกําลังกายอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใช้ระบบการทํางานของ
กล้ามเน้ือเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้กล้ามเน้ือเกิดการหดตัวในลักษณะเหยียดออก งอเข้าและเกิดการเกร็งของกล้ามเน้ือ 
ซ่ึงลักษณะการหดตัวของกล้ามเน้ือดังกล่าว เป็นการหดตัวของกล้ามเน้ือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความยาว  (isotonic  
contraction ) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงความยาว (isometric contraction) ในการออกกําลังกายด้วยกายบริหาร 
ท่าแม่ไม้มวยไทย ถ้ามีการกําหนดความหนัก ความนานและความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมน่าจะส่งผลดีต่อระบบต่าง 
ๆ ของร่างกายให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือระบบต่าง ๆ ของร่างกายสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่อมส่งผลต่อความสามารถทางกลไกด้านต่าง ๆ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเน้ือ 
ความอ่อนตัว ความเร็วความคล่องตัว ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต การหายใจและการทํางานประสาน
สัมพันธ์ของส่วน  ต่าง ๆ ในร่างกาย ผู้ท่ีมีทักษะมวยไทย และได้ผ่านการฝึกชกมวยไทยมาแล้วจะมีร่างกายแข็งแรง 
อดทน มีความแคล่วคล่องว่องไว มีความกล้าหาญและเชื่อม่ันในตนเอง สามารถนําศิลปะมวยไทยไปใช้ป้องกันตนเอง 
เม่ือถึงคราวจําเป็นได้ สาเหตุสําคัญประการหน่ึงของการท่ีเยาวชนไม่ได้รับการฝึกหัดมวยไทยเท่าท่ีควรน้ัน เน่ืองจาก
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจว่าการเรียนมวยไทยน้ันต้องทําการชกต่อยต่อสู้กันอย่างดุเดือดถึงเลือดตกยางออกเหมือน
บนเวที แต่แท้ท่ีจริงแล้วมวยไทยเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ สามารถเรียนรู้ไปเพ่ือเป็นศิลปะประจําตัว เพ่ือการออก
กําลังกายและการพักผ่อน เพ่ือใช้ป้องกันตัวเม่ือยามคับขัน และถ้ามีความสามารถอาจฝึกเทคนิคขั้นสูงเพ่ือนําไป
ประกอบอาชีพได้  ดังน้ัน     จึงควรชี้แจงเหตุผล และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ศิลปะมวยไทยให้แก่ผู้ปกครองหรือ
ผู้เก่ียวข้องได้ทราบ การฝึกสอนศิลปะมวยไทยท่ีถูกต้องก่อนอื่นควรสร้างความศรัทธาและแรงจูงใจให้ผู้เรียน มีความ
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รักและเข้าใจในศิลปะมวยไทยท่ีพอควร ควรเร่ิมจากทักษะและวิธีท่ี ง่าย ๆ จนถึงขั้นตอนท่ียากขึ้นตามลําดับ โดย
เร่ิมฝึกกิจกรรมท่ีเบา ๆ เป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มหรือเป็น คู่ ๆ ในระยะสั้น จนถึงกิจกรรมท่ีหนักและนานขึ้น
ตามลําดับและให้คํานึงถึงสภาพ และวัยของผู้เรียน  

การเต้นแอโรบิค  (aerobic  dance) เป็นวิธีการออกกําลังกายท่ีสามารถทําได้ง่ายและใช้อุปกรณ์น้อย  ซ่ึง 
วิ ชิ ต   คะ นึ งสุ ข เกษม  ( 2543, ห น้ า  10 -11)   ไ ด้ กล่ า ว ไ ว้ ว่ า ก าร เ ต้ นแอ โ ร บิค   คือ   
การฝึกโดยการผสมผสานระหว่างการฝึกกายบริหาร  การเต้นบัลเลย์  การวิ่ง การกระโดดและลีลาการก้าวเคลื่อนท่ี
ไปตามจังหวะเพลง  การออกกําลังกายจะออกแบบเป็นท่าหรือชุดเพ่ือให้กล้ามเน้ือทํางานในจังหวะท่ีต่อเน่ืองกันซึ่ง
จะทําให้ผู้ฝึกได้รับประโยชน์  คือ  กระตุ้นระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตให้ทํางานอดทนมากขึ้นเพราะหัวใจ  
หลอดเลือด  และปอดทํางานหนักและนานพอสําหรับการออกกําลังกาย  จึงทําให้ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียน
โลหิตดีขึ้น  กล้ามเน้ือและข้อต่อมีการเคลื่อนท่ีมากขึ้น  ทําให้มีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ดีขึ้น  เสริมสร้างความ
แข็งแรงและกระฉับกระเฉง  กล้ามเน้ือออกแรงทํางานได้ดีขึ้น  ทําให้คล่องแคล่ว  สมดุลปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่าง 
 ๆ ได้ดี  ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน คลายความตึงเครียดได้การเต้นแอโรบิค  เป็นรูปแบบของการบริหารท่ีนิยม

กันท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยด้วยอาจมีการเรียกชื่อต่าง ๆ  แล้วแต่จะดัดแปลงกันไปผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะเต้นตาม
ครูฝึกไปเร่ือย ๆ  ตามจังหวะดนตรี  แต่ในปัจจุบันวิทยาการต่างๆ ได้ก้าวหน้าขึ้นมาก  มีการคิดค้นรูปแบบการเต้น
แอโรบิคขึ้นมามากมาย  เช่น  แบบแรงกระแทกสูง  (high  impact)  แบบแรงกระแทกตํ่า  (low  impact)  แบบ
ชั้นเรียนท่ีเน้นการเผาผลาญไขมัน  (fat  burner  class)  แบบปลอดแรงกระแทก (non  impact)  และแบบแอ
โรบิคด้วยนํ้าหนัก  (aerobic  with  weight)  ซึ่งรูปแบบต่าง ๆ  มีความแตกต่างกันในด้านของความต้องการ และ
ความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ซ่ึงแต่ละชนิดให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ท้ังน้ันแต่ถ้าเราออกกําลังกายไม่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับสภาพร่างกายก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ดัง วิชิต  คะนึงสุขเกษม (2543, 3) ได้  กล่าวว่า  การออก
กําลังกายท่ีกระทําไปโดยถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ท้ังน้ันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ 

จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะวิจัยกิจกรรมการฝึกมวยไทยแอโรบิค  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ท่ี  2   โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต เ ท ศ บ า ล บ้ า น เ ช ต วั น   ท้ั ง น้ี เ พ ร า ะ ก า ร นํ า กิ จ ก ร ร ม ก า ร ฝึ ก ม ว ย ไ ท ย 
แอโรบิค  มาประยุกต์ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จะส่งผลให้นักเรียนมีความรักในศิลปะมวยไทย  เน่ืองจากมวย
ไทยเป็นกีฬาท่ีห้าวหาญบึกบึน แข็งแกร่งตามสไตล์การต่อสู้เก่าแก่ของบ้านเรา             มาผสมผสานกับรูปแบบการ
ออกกําลังกายต่อเน่ืองอย่างแอโรบิค  ซ่ึงมีเพลงประกอบจังหวะเข้าไว้ด้วยกัน  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  
และได้ใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้อย่างเต็มท่ี  โดยท่าแม่ไม้มวยไทยท่ีใช้มีท้ังหมัด ศอก เข่า  เตะ  ส่งผลให้เกิดท่า
ต่างๆ เพ่ือนํามาจัดทําเป็นมวยไทยแอโรบิค ทําให้ร่างกายมีความแข็งแรง ท่ีสําคัญก็คือ  การออกกําลังเป็นประจํา
สมํ่าเสมอ 15-30 นาที สัปดาห์ละ 3 คร้ัง จะช่วยให้การทํางานของหัวใจ ปอด ดีขึ้น ระบบการไหลเวียนเลือดใน
ร่างกายดีขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจวิจัยท่าแม่ไม้มวยไทยพ้ืนฐานมาทําเป็นกิจกรรมการฝึกมวยไทยแอ
โรบิค  เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

การวิจัยเร่ือง กิจกรรมการฝึกมวยไทยแอโรบิคท่ีส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี  2  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน  มีวตัถุประสงค์ดังน้ี 

1.  เพ่ือพัฒนากจิกรรมการฝึกมวยไทยแอโรบิคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี  2   
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน    สาธิตเทศบาล
บ้านเชตวัน ก่อนและหลังใช้กิจกรรมการฝึกมวยไทยแอโรบิค 

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีมต่ีอกิจกรรมการฝึก     มวยไทยแอ
โรบิคท่ีส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยมวยไทยศึกษา   และการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง  ในการออกหนังสอืขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย 

2.  ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดให้แก่ผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูลจากการทดสอบ  โดยอธิบายและสาธิตถึง
วิธีการต่างๆ  อย่างละเอียดให้เข้าใจตรงกัน 

3.  ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดถึงขั้นตอนการทดสอบและวิธีการฝึกให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถูกต้องทุกขั้นตอน 
4.  ผู้วิจัยได้นํากลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกตามโปรแกรมท่ีกําหนดไว้ในการทดสอบเป็นเวลา  6  สัปดาห์ ๆ 

ละ 3  วัน  คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ฝึกวันละ 45 นาที ต้ังแต่เวลา 15.30 – 16.15 นาฬิกา   
5.  ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนทําการฝึกและหลังการฝึก  โดยทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายในสัปดาห์ท่ี 6   โดยใช้แบบทดสอบของคณะกรรมการนานาชาติ  จากรายการทดสอบ  8  รายการ  ได้แก่  
วิ่ง 50 เมตร  ชายว่ิง 1,00 เมตร หญิงวิ่ง  800 เมตร  วิ่งเก็บของ ลุก - น่ัง  30  วินาที ยืนกระโดดไกล ชายดึงข้อ
ราวเดี่ยว หญิงงอแขนห้อยหัว งอตัวข้างหน้า และแรงบีบมือท่ีถนัด แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพ่ือนํามาวิเคราะห์ต่อไป 

6 .   ผู้ วิ จั ย ไ ด้ นํ าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาวิ เคราะห์ข้อ มูลโดยการหา ค่า เฉลี่ ย   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่า  “ที”  (t-test) 

7.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีมีต่อกิจกรรมการฝึกมวยไทยแอ
โรบิคท่ีส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย  มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

  1.  ผลการพิจารณาการพัฒนาระดับความเหมาะสมของเน้ือหากิจกรรมและการออกแบบ กิจกรรมการ
ฝึกมวยไทยแอโรบิคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ภาคเรียนท่ี  2 ปี
การศึกษา 2554  โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านเน้ือหา ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.20, S.D. = 0.35)  ด้าน
ออกแบบ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (  = 4.53,  S.D. = 0.50) 

 สรุปได้ว่า  ภาพรวมของการประเมินความเหมาะสมของเน้ือหาและการออกแบบการพัฒนากิจกรรมการ
ฝึกมวยไทยแอโรบิค  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน  ภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา  2554  ผลการประเมินอยู่ในระดับความเหมาะสม มาก (  = 4.37,  S.D. = 0.40)    

  2.  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายก่อนการฝึกและหลังการฝึกของนักเรียน
ชาย พบว่า วิ่งเร็ว 50 เมตร ก่อนฝึกเท่ากับ 9.37 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง หลังฝึกเท่ากับ 7.86  วินาที อยู่ใน
ระดับดี  ว่ิงทางไกล 1,000  เมตร ก่อนฝึกเท่ากับ  5.97 นาที อยู่ในระดับต่ํา หลังฝึกเท่ากับ 5.50 นาที อยู่ในระดับ
ปานกลาง ว่ิงเก็บของ 10 เมตร ก่อนฝึกเท่ากับ  11.79 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง หลังฝึกเท่ากับ 10.42 วินาที อยู่
ในระดับดีมาก ลุก - น่ัง  30 วินาที  ก่อนฝึกเท่ากับ 17.32 คร้ัง อยู่ในระดับตํ่า หลังฝึกเท่ากับ 22.12 คร้ัง อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ยืนกระโดดไกล ก่อนฝึกเท่ากับ 158.16 เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า หลังฝึกเท่ากับ 163.90 
เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง ดึงข้อราวเด่ียว  ก่อนฝึกเท่ากับ 3.92  วินาที อยู่ในระดับปานกลาง หลังฝึกเท่ากับ  
8.54  วินาที อยู่ในระดับดีมาก งอตัวข้างหน้า  ก่อนฝึกเท่ากับ 1.40 เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า  หลังฝึกเท่ากับ 4.00 
อยู่ในระดับปานกลาง แรงบีบมือท่ีถนัด  ก่อนฝึกเท่ากับ 22.36 กิโลกรัม อยู่ในระดับปานกลาง หลังฝึกเท่ากับ 27.66  
กิโลกรัม อยู่ในระดับดี  

  เม่ือทดสอบค่าทางสถิติก่อนการฝึกและหลังการฝึก 6 สัปดาห์ พบว่า ทุกรายการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยหลังฝึกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึก  

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพก่อนการฝึกและหลังการฝึกกลุ่มทดลองนักเรียนหญิง 

พบว่า วิ่งเร็ว 50 เมตร ก่อนฝึกเท่ากับ 10.50 วินาที อยู่ในระดับตํ่า หลังฝึกเท่ากับ 9.39 วินาที อยู่ในระดับดี วิ่ง
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ทางไกล  800 เมตร ก่อนฝึกเท่ากับ 5.76 นาที อยู่ในระดับต่ํา หลังฝึกเท่ากับ 5.16 นาที อยู่ในระดับปานกลาง วิ่งเก็บของ 

10  เมตร  ก่อนฝึกเท่ากับ 14.20 วินาที อยู่ในระดับตํ่า    หลังฝึกเท่ากับ  12.77 วินาที อยู่ในระดับดี  ลุก- น่ัง  30 

วินาที ก่อนฝึกเท่ากับ 10.29 คร้ัง อยู่ในระดับตํ่า หลังฝึกเท่ากับ  15.71 คร้ัง อยู่ในระดับปานกลาง  ยืนกระโดดไกล  

ก่อนฝึกเท่ากับ 128.71 เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า หลังฝึกเท่ากับ 147.60 เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง งอแขน

ห้อยตัว ก่อนฝึกเท่ากับ 4.15 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง หลังฝึกเท่ากับ 8.33 วินาที อยู่ในระดับดี งอตัวข้างหน้า 

ก่อนฝึกเท่ากับ  3.71 เซนติเมตร  อยู่ในระดับต่ํา หลังฝึกเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับปานกลาง แรงบีบมือท่ีถนัด   ก่อน

ฝึกเท่ากับ  16.39 กิโลกรัม อยู่ในระดับตํ่ามาก หลังฝึกเท่ากับ 20.23 กิโลกรัม อยู่ในระดับปานกลาง   
  เม่ือทดสอบค่าทางสถิติก่อนการฝึกและหลังการฝึก 6 สัปดาห์ พบว่า ทุกรายการแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  โดยหลังฝึกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึก  
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อกิจกรรมการฝึกมวยไทยแอโรบิค  ภาพรวมอยู่

ในระดับความพึงพอใจมาก  ( = 4.35, S.D. = 0.47)  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะท่าทาง  ค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.38, S.D. = 0.42) ด้านลําดับขั้นตอนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก  ( = 4.34, S.D. = 0.43) ด้านเพลงประกอบและจังหวะดนตรี  ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก ( = 4.24, S.D. = 0.52) ด้านผู้นําในการสอนมวยไทยแอโรบิค  ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความ พึงพอใจมาก  
( = 4.42, S.D. = 0.49)   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นนํากิจกรรมมวยไทยแอโรบิคไปใช้ในการออกกําลังกายเพ่ือ

พัฒนาสมรรถภาพกลไกให้สูงขึ้น 
2. เลือกฝึกกิจกรรมมวยไทยแอโรบิคตามโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย      โดยเลือกฝึกท่ี

ความหนักของงานน้อยก่อน และค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นตามลําดับ เม่ือร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น ดังน้ี โปรแกรมท่ี 1 
ความหนักของงานอยู่ระหว่าง 55-65% ของอัตราการเต้นของหัวใจสํารอง โปรแกรมน้ีใช้สําหรับผู้ท่ีเร่ิมออกกําลัง
กายหรือผู้ท่ีมีนํ้าหนักตัวมาก หรือผู้ท่ีมีข้อจํากัดในการกําหนดความหนักในการออกกําลังกาย ซึ่งอยู่ในระหว่างความ
ดูแลของแพทย์หรือผู้ท่ีหายจากอาการเจ็บป่วย โปรแกรมท่ี 2 ความหนักของงานอยู่ระหว่าง 66-75% ของอัตราการ
เต้นของหัวใจสํารอง โปรแกรมน้ีใช้สําหรับผู้ท่ีออกกําลังกายมาได้ระยะหน่ึง และร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นในระดับ
หน่ึงแล้ว ซ่ึงโปรแกรมน้ีสามารถทําให้ระบบการไหลเวียนเลือดพัฒนาสูงสุด กล่าวคือ เป็นโปรแกรมท่ีทําให้   การ
ทํางานของหัวใจ ปอด และหลอดเลือดพัฒนาสูงสุด โปรแกรมท่ี 3 ความหนักของงานอยู่ระหว่าง 76-85% ของ
อัตราการเต้นของหัวใจสํารองโปรแกรมน้ีใช้สําหรับผู้ท่ีมีสมรรถภาพทางกายแข็งแรงสมบูรณ์เต็มท่ี และมีการออก
กําลังกายโดยการใช้เวลานานอยู่เป็นประจํา และสมํ่าเสมอ เป็นการฝึกและสร้างความอดทนของระบบหัวใจ ปอด 
และหลอดเลือด ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น  

3. กิจกรรมมวยไทยแอโรบิคท่ีเป็นท่าชุด เป็นท่าท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถนําไปฝึกฝนได้ด้วยตนเอง และ
ผลจากการฝึกน้ีทําให้ผู้ฝึกเกิดทักษะทางมวยไทยด้วย 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอ่ไป 
1. ควรมีการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาย – หญิง ท่ีมใีนช่วงอายุต่าง ๆ  
2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกให้มากขึ้น จาก 6 สัปดาห์  เป็น 8 - 12 สัปดาห ์ เพ่ือเห็นความแตกต่าง

ด้านสมรรถภาพท่ีชัดเจนมากย่ิงขึน้ 
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บทความวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง การพัฒนาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์เร่ือง แมไ่ม้มวยไทย 

 
*ทรงศักดิ์  ธีระวงศนันท์  

คําสําคัญ    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

บทคัดย่อ 
 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เร่ือง แม่ไม้มวยไทย     ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ (2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเรียน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 
2 จํานวน 12 คน ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน 
เร่ือง แม่ไม้มวยไทย แบบฝึกหัด    ท้ายบทเรียน และแบบทดสอบ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว้   
2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเรียนคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 

โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 

*ทรงศักด์ิ  ธีระวงศนันท์. (2555).  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แมไ่ม้มวยไทย. 
วิทยานิพนธ์  ระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง. 
Key Word  E-BOOK 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were to (1) develop E-Book as the supplementary  reading on 
self defense Muay Thai towards the quality as the standard criteria and    (2) compare the 
knowledge and understanding in learning. The population used in  this research were the eighth 
grade students in the year 2011 at Community School  Ban Luang, The office of Payao 
Elementary Education area 2. There were 12 students  by specific random sampling. The 
instrument used in this research was E-Book as   the supplementary reading on self defense 
Muay Thai with exercises at the end of the lesson and test. The statistics for data analysis were 
mean and standard deviation. The research findings were as follows :   
    
 1. The E-Book developed by the researcher was more effective than the  determining 
standard criteria.         2. The result 
of the comparison on knowledge and learning understanding  scores both before and after 
learning were different. The scores after learning were  higher before learning.   
 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

(2545, หน้า 3) หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 7 ระบุว่า เป้าหมายและกระบวนการเรียนรู้
มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าท่ีและเสรีภาพ การเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาของไทย ความรู้อันเป็นสากล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงพาตนเอง  มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษ ท่ี 21 ท่ีมุ่งส่งเสริมผู้เรียน มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ  

จุดหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (2551, หน้า3) ได้ระบุว่าหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย ซ่ึงเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ดังน้ี 

1. รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมี้สขุภาพท่ีด ี
2. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย  ภูมใิจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองด ียึดม่ัน       ในวถิชีีวติ  

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. มีจติสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภมิูปัญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
จะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญาไทยและศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นสิ่งท่ีดีงาม ซ่ึงมุ่งให้นักเรียน    ได้ตระหนัก 

เห็นคุณค่า และภูมิใจภูมิปัญญาไทย ท่ีต้องพัฒนาให้เกิดแก่นักเรียน เพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติต่อไปในอนาคต 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสําคัญการสร้างจิตสํานึกความเป็นไทยให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึง
ความเป็นชาติ ได้กําหนดแผนนโยบายไทยเข้มแข็ง (แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2) สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2552) ได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม และสร้างจิตสํานึกความเป็นไทย เพ่ือพัฒนา
เด็กไทยอย่างยั่งยืน  เพ่ือเป็น การปลูกฝัง พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยให้มีสํานึกความเป็นไทย ไม่ข้องเกี่ยว
และห่างไกลจากยาเสพติด รวมท้ังรักและหวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น
แสดงถึงความเป็นชาติไทย กิจกรรมท่ีกําหนดขึ้นมี 5 กิจกรรมหลัก  1 ใน 5  กิจกรรมของการดําเนินงาน คือกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวของไทยโดยมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน  มีความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานในการ
ใช้ศิลปะป้องกันตัวของไทย อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนของสังคมไทยสืบไป   

ธวัชชัย  ส่องสว่าง (2551, หน้า 2) ได้เสนอว่า ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก กําลังประสบปัญหา   ด้านสังคมเป็น
อย่างมาก  โดยเฉพาะเร่ืองของความขัดแย้งท้ังความคิดและการกระทําของตัวบุคคล องค์กรและสังคม ดังน้ัน
สถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์และ      หาทางแก้ไข  โดยเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวกับ
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกรณีพิเศษ  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสูตร
สถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังมีความยืดหยุ่นสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา
ทุกสถานท่ีและเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมท้ังจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอื่น ๆ  เน้นสื่อท่ีผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนผู้สอน
สามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเองหรือนําสื่อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
เรียนรู้  โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อและแหล่งความรู้ การท่ีต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้ ข้อเท็จจริงจาก
หลักฐานตามประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง และมีความภูมิใจในคุณค่า สิ่งท่ีมีอยู่ของตนเองเพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
ความรัก ความผูกพัน ร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม  และสิ่งท่ีดี ๆ เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป จึงต้องพ่ึงสื่อการสอน 
สนองชาติ เศรษฐศิโรตน์  และคณะ (2535, หน้า 10) พบว่า สื่อการเรียนการสอนท่ีสําคัญย่ิงคือหนังสือ ซ่ึงแม้กรม
วิชาการจะมีความสําเร็จค่อนข้างมาก ในการผลิตหนังสือท่ีบังคับตามหลักสูตร แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือ
ท่ีสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงและให้ประโยชน์ส่วนบุคคลแก่นักเรียนในอันท่ีจะดํารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 

จากประสบการณ์ในการสอนพบว่า หนังสือเรียนท่ีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้นักเรียน
ทุกคนเรียนน้ันไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมพูนความรู้ จึงเป็นหน้าท่ีของครูผู้สอน ท่ีจะต้องผลิตหนังสือท่ีมีคุณภาพมาให้
นักเรียนได้อ่าน โดยเฉพาะการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือครูผลิตแล้วนักเรียนสามารถอ่านได้พร้อมกันได้ไม่ต้อง
รอยืม ดังท่ี ภิญญาพร นิตยะประภา (2534, หน้า 1) กล่าวไว้ว่าบทบาทของครูและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการอ่านคือ ต้อง
จัดเตรียม หนังสือท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็ก เพราะ หนังสือเป็นปัจจัยสําคัญในการอ่าน   ถ้าหากว่าเด็กไม่มีหนังสือ
สําหรับอ่าน เด็กจะไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู้ สติปัญญา ความนึกคิด ตลอดจนด้านจิตใจได้เต็มท่ี  ผู้วิจัยเห็น
ว่า หนังสือเรียน         ท่ีกําหนด ให้นักเรียนทุกคนใช้เรียนไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักเรียน จึงมี
นโยบายในการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออ่านเพ่ิมเติมขึ้น การจะนําเด็กไปสู่จุดหมายปลายทางของ
การศึกษาน้ันจะต้องให้เด็กเรียนด้วยการค้นคว้า อภิปรายในการเรียนด้วย 

โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชามวยไทย เป็นสาระเพ่ิมเติม จากการสํารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  พบว่า
ต้องการให้โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชามวยไทย  เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะมวยไทยปลูกฝังจิตสํานึกของความเป็น
ไทยให้แก่เด็ก และเยาวชนไทยเกิดความซาบซ้ึง  ในคุณค่าของศิลปะมวยไทย เพราะมวยไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ี
สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทย  โดยได้ผสมผสาน ภูมิปัญญาไว้อย่างกลมกลืน และชาญฉลาด เม่ือ
เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่า และเกิดทักษะทางด้านศิลปะมวยไทย จะทําให้เกิดความซาบซึ้ง 
รวมท้ังรักและหวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาติไทย 
เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของมวยไทย  

  การเรียนวิชามวยไทยท่ีผ่านมา   ยังไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร เพราะมีปัญหาและอุปสรรค เช่น มีสื่อเสริมการ
เรียนไม่หลากหลาย ขาดสื่อท่ีน่าสนใจในบทเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแม่ไม้ มวยไทยน้อย บางคนมี
ทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง ไม่กล้าปฏิบัติทักษะมวยไทย และไม่เห็นความสําคัญของวิชามวยไทย   จากปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมแต่ละประเภท และศึกษาวิธีแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชามวยไทย ของโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เร่ืองแม่ไม้มวยไทยมากขึ้น 
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และเห็นความสําคัญของวิชามวยไทย  จากการศึกษาพบว่านวัตกรรมท่ีจะนํามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว  คือ “การใช้
มัลติมีเดียเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน และยังคงเป็นเทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาการศึกษาใน
อนาคต   ท้ังน้ีเน่ืองจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์์กลายเป็นอุปกรณ์การเรียนมาตรฐานท่ีมีอยู่ในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาท่ัวไป” (พูลศรี เวศย์อุฬาร, 2547, หน้า 68) 

 
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการ

เรียน เร่ืองแม่ไม้มวยไทย  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชามวยไทย สําหรับนักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหนังสอือิเล็กทรอนิกสเ์สริมการเรียน เร่ืองแม่ไม้มวยไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เร่ือง แม่ไม้มวยไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เสริมการเรียนเร่ือง 

แม่ไม้มวยไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้
ความเข้าใจทางการเรียนเร่ือง แม่ไม้มวยไทย ของนักเรียนท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริม
การเรียน เร่ืองแม่ไม้มวยไทย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ชุมชนบ้านหลวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 12 คน โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เร่ือง แม่ไม้มวยไทย 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเร่ือง แม่ไม้มวยไทย แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเร่ือง แม่ไม้มวยไทย และแผนการ
จัดการเรียนรู้ เร่ือง แม่ไม้มวยไทย และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เร่ืองแม่ไม้
มวยไทย ด้วยวิธีE1/E2 หาค่าความความยากง่ายของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจทางการเรียนเร่ืองแม่ไม้มวย
ไทย ด้วยเทคนิค25% กลุ่มสูง – กลุ่มตํ่า พบว่าค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 เป็นไปตามเกณฑ์หาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจทางการเรียน เร่ืองแม่ไม้มวยไทย ด้วยสูตร KR20 พบว่ามีค่า KR20 
เท่ากับ 0.66  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยค่าเฉลี่ย (µ  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) 

 
ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยสรุปได ้ดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เร่ือง แม่ไม้มวยไทย สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 85/85.83 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเรียนวิชามวยไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

จากท่ีได้รับการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เร่ือง แม่ไม้มวยไทย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 36.67  
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้ท่ีสนใจหรือครูผู้สอนวิชามวยไทย ควรนําผลการวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้ ในการสร้าง 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนในเน้ือหาอื่น เพราะสามารถใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจได้
เป็นอย่างดี 

2.  ผู้ท่ีสนใจหรือครูผู้สอนท่ีมีหน้าท่ีในการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการเรียนสอนวิชามวยไทยให้กับ
นักเรียน ควรนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนเร่ือง แม่ไม้มวยไทยน้ี ไปใช้ เพ่ือฝึกนิสัยให้เด็กรักการศึกษา
ค้นคว้าตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสร้างหนังสือเสริมการเรียนในเน้ือหาอื่นๆ เก่ียวกับมวยไทยสําหรับเด็ก เพ่ือ

ฝึกนิสัยให้เด็กรักการศึกษาค้นคว้าตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. ควรนําตํานานมวยไทย การร่ายรําไหว้ครู ทักษะพ้ืนฐานและเร่ืองอื่นๆ ท่ีสําคัญมาจัดสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน นอกจากเด็กจะรักการศึกษาค้นคว้าแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและ
ศีลธรรมไว้สืบไป 
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บทความวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง การศึกษาการจัดการสวสัดกิาร กองทุนกีฬามวย  ตามทรรศนะของนักมวย ผู้ฝกึสอน   

และหัวหน้าคณะค่ายมวยใน 8 จงัหวัดภาคเหนือ 
 

*พรเทพ    วงศ์อินทร์   
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการสวัสดิการกองทุนกีฬามวย ตามทรรศนะของนักมวย 
ผู้ฝึกสอนและหัวหน้าคณะค่ายมวยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ     
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักมวย ผู้ฝึกสอนและหัวหน้าคณะค่ายมวยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ  จํานวน  267 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ ์  
 สถติิท่ีใชใ้นการวิจัย ใช้สถติิพรรณนา โดยหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า   

1. ด้านบทบาทหน้าท่ีของกองทุนกีฬามวย มีความรู้ความเขา้ใจท่ีมีตอ่ กองทุนกีฬามวย   
อยูใ่นระดับน้อย 

2. ด้านการบริหารจัดการกองทุนกีฬามวย ซ่ึงจําแนกตามระดับการรับรู้ ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม มีระดับการรับรู้ในระดับน้อยขึ้นไปจนถึงปานกลาง   

3. ด้านการจัดสวสัดิการกองทุนกีฬามวย  ซ่ึงจําแนกตามระดับการรับรู้ ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม มีระดับการรับรู้ในระดับน้อยขึ้นไปจนถึงปานกลาง  

4. ความเข้าใจในระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยการบริหาร  การจัดหาผลประโยชน์  
และค่าใช้จ่ายเงินกองทุนกีฬามวย  พ.ศ. 2543  ซ่ึงจําแนกตามระดับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
เข้าใจ เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 

5. ความเข้าใจในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนกีฬามวย  และการใช้จ่ายเงินกองทุน   
ซ่ึงจําแนกตามระดับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีระดับการรับรู้ในระดับปานกลาง   
 
คําสําคัญ  การจัดสวัสดิการ/กองทุนกีฬามวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

*พรเทพ    วงศอ์ินทร์. (2555). การศึกษาการจัดการสวัสดิการ กองทุนกีฬามวย  ตามทรรศนะ 
ของนักมวย ผู้ฝกึสอน และหัวหน้าคณะค่ายมวยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ.  วิทยานิพนธ์  
ระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวชิามวยไทยศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง. 



NATIONAL MUAYTHAI ACADEMIC SEMINAR 2013 In SPORT SCIENCES AND MUAYTHAI DELVELOPMENT ON FRIDAY,1st MARCH   2013 

At Rajapruk Conference Room College of Muaythai Study and Thai Traditional medicine Muban Chombueng Rajabhat University 51 

 

    
ABTRACT 

 
 The purposes of this research were to study: (1) The Boxer welfare Fund management 
by opinions of Boxer, Trainer, and Boxing Camp Manager in 8 provinces of Northern of Thailand 
(2) To find the guideline to developing Boxer welfare Fund management. The samples were 267 
people by simple random sampling from Boxer, Trainer, and Boxing Camp Manager in 8 provinces 
of Northern of Thailand. The instruments were questionnaires and interview. The statistics for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1. The knowledge and the understanding of Boxer welfare Fund were totally in the less 
level. 
 2. The development of Boxer welfare Fund and mission of Boxer welfare Fund classify 
in level of perception were less level until average level. 
 3. The understanding in the purpose of Boxer welfare Fund classify in level of 
perception were less level until average level. 
 4. The understanding in referee of Muay Thai rules in administration, benefit and outlay 
of Boxer welfare Fund, B.E. 2543 classify in level of perception were totally in the less level. 
 5. The understanding in procurement the benefit of Boxer welfare Fund and outlay 
welfare Fund classify in level of perception were totally in the less level. 
 
Key Word  WELFARE FUND MANAGEMENT/BOXER WELFARE FUND 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 มวยไทยเกิดขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ เน่ืองจากไม่มีการบันทึกไว้ แต่เท่าท่ีได้ปรากฏนั้นมวยไทยได้เกิดขึ้นมา
นานแล้ว  เพราะมวยไทยน้ันเป็นศิลปะประจําชาติไทย ยากท่ีชาติอื่นจะลอกเลียน แบบได้   สมัยก่อนมวยไทยจะมี
การฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ทหาร เพราะในสมัยก่อนไทยเราได้มีการรบพุ่งและ  สู้รบกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน
บ่อยคร้ัง การสู้รบในสมัยน้ันจะสู้กันแต่ดาบสองมือและมือเดียว ดังน้ันการรบพุ่งก็มีการรบประชิดตัว ซ่ึงการรบด้วย
ดาบเป็นการรบพุ่งท่ีประชิดตัวมากเกินไป บางคร้ังคู่ต่อสู้อาจเข้ามาฟันเราได้ง่าย  (รังสฤษฏิ์  บุญชลอ, 2541, หน้า 
14)  คนไทยจึงได้ฝึกหัดการถีบและเตะคู่ต่อสู้เอาไว้เพ่ือคู่ต่อสู้จะได้ เสียหลัก แล้วเราจะได้เลือกฟันง่ายขึ้นทําให้คู่
ต่อสู้แพ้ได้ ต่อมาเม่ือในหมู่ทหารได้มีการฝึกถีบเตะแล้ว ก็เกิดมีผู้คิดว่าทําอย่างไรจึงจะใช้การถีบเตะน้ันมาเป็นศิลปะ
สําหรับการต่อสู้ด้วยมือได้  จึงต้องให้มีผู้ท่ีจะคิดจะฝึกหัดการต่อสู้ป้องกันตัว สําหรับการใช้แสดงเวลามีงานเทศกาล
ต่าง ๆ ไว้อวดชาวบ้าน และเป็นของแปลกสําหรับชาวบ้าน เม่ือเป็นเช่นน้ีนานเข้าชาวบ้านหรือคนไทยได้เห็นการถีบ
เตะแพร่หลาย และบ่อยคร้ังเข้าจึงทําให้ชาวบ้านมีการฝึกหัดมวยไทยกันมาก จนถึงกับต้ังเป็นสํานักฝึกกันมากมาย 
แต่สําหรับท่ีฝึกมวยไทยน้ันก็ต้องเป็นสํานักดาบท่ีมีชื่อดีมาก่อน และมีอาจารย์ดีไว้ฝึกสอน ดังน้ันมวยไทยในสมัยน้ัน
จึงฝึกเพ่ือไว้สําหรับสู้รบกับข้าศึก และเพ่ือไว้ต่อสู้ป้องกันตัว ต่อมามวยไทยก็ยังฝึกฝนคู่กับการฝึกเพลงดาบอยู่ และ
ยังฝึกและใช้เพ่ือ การทําสงครามและฝึกฝนเพ่ือการ ต่อสู้ป้องกันตัวบางทีก็ฝึกเพ่ือชกในงานเทศกาลต่าง ๆ ในสมัย
อยุธยาตอนปลายพระมหากษัตริย์ของไทยบางพระองค์มีฝีมือในทางมวยไทยอยู่มาก เช่น พระเจ้าเสือหรือขุนหลวง    
สรศักด์ิ ซึ่งได้หนีออกจากพระราชวังไปชกมวยกับชาวบ้าน และชกชนะด้วย ต่อมาประชาชนทราบและเห็นว่า 
พระองค์ก็เป็นผู้มีฝีมือในวิชามวยไทยอยู่ในขั้นดีเย่ียม (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540, หน้า 16) 
ในสมัยต่อมาผู้ท่ีมี ฝีมือในทางมวยไทยมีมาก เช่น พระเจ้าตากสิน วิชา มวยไทยได้ย่ังยืนมาจนถึงสมัยปัจจุบัน และ
ในสมัยอยุธยาตอนปลายน้ี  มวยไทยได้ ชกกันด้วยการคาดเชือก คือใช้เชือกเป็นผ้าพันมือ บางคร้ังการชกก็อาจถึง
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ตาย เพราะเชือกท่ีคาดมือน้ันบางคร้ังก็ใช้นํ้ามันชุบเศษแล้วละเอียด ชกถูกตรงไหนก็เป็นแผลตรงน้ัน จะเห็นได้ว่า
มวยไทยในสมัยน้ันมีอันตรายเป็นอันมาก ต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยามวยไทยก็มีการฝึกตามสํานักฝึกต่าง ๆ 
และมีการฝึกกันอย่างกว้างขวาง (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540, หน้า 15) จนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ก็มีเวทีมวยท่ีจัดให้มีการแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน เช่น เวทีสวนเจ้าเชษฐและเวทีสวนกุหลาบ ซ่ึงการ
ชกมวยในสมัยน้ีก็ยังมีการคาดเชือกกันอยู่ จนตอนหลังนวมได้เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทย การชกกันในสมัยหลัง 
ๆ จึงได้สวมนวมชก แต่การชกกันก็ยังเหมือนเดิม คือ ยังใช้การถีบ ชก ศอกและเข่า ดังท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบันน้ี (สํานัก
คณะกรรมการและวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540,    หน้า 16) 

 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย เดิมนั้นมวยไทยเป็นส่วนหน่ึงในวิธีชีวิตของชายไทย     ท่ีจะต้อง
เรียนรู้เพ่ือป้องกันตัว และพัฒนามาเป็นการประลองความสามารถของผู้ชาย ยามเข้าสู่สงครามมวยไทยยังเป็นส่วน
หน่ึงของการต่อสู้และฝึกทหารในกองทัพสมัยรัชกาลท่ี 5 มวยไทย       ถูกยกระดับให้เป็นกีฬาอย่างแท้จริง  ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมท่ีนําไปสู่การเป็นธุรกิจ สื่อบันเทิง สื่อการพนัน  หากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจ  ปัจจุบันมวยไทยสามารถสร้าง
รายได้ให้กับบุคคลต่าง ๆ เป็นจํานวนมากซึ่งในปัจจุบันน้ีวงการมวยไทยอาชีพ เป็นวงการกีฬาฝึกประเภทหนึ่งท่ีมี
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาประเภทน้ีมาก เพราะมีการจําเป็นจัดทําเป็นธุรกิจทําให้เกิดมีอาชีพของนักมวย ผู้
ฝึกสอน  หัวหน้าค่าย ผู้จัดการนักมวย ผู้จัดการแข่งขัน และนายสนามมวยรวมท้ังบุคคลในวงการมวย บางท่านมี
อาชีพเล่นการพนันมวยเพียงอย่างเดียว ซึ่งเม่ือทําให้เกิดอาชีพต่าง ๆ เหล่าน้ีขึ้นมา และน่ันก็ย่อมหมายถึงผลดีและ
ผลเสียท่ีย่อมเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กัน แต่สิ่งหน่ึงท่ีเกิดขึ้นใหม่ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังและสะสมมานานแล้ว คือการทุจริต
ในส่วนของปัญหาการแย่งสิทธิในตัวนักมวย เพ่ือเป็นหัวหน้าค่าย  ผู้จัดการนักมวย  ผู้จัดการแข่งขันกรณีของนักมวย
ล้ม ผู้จ้างวานนักมวยล้ม การแบ่งเงินรางวัลค่าตัวนักมวยซ่ึงไม่เกิดความยุติธรรม 
 ดังน้ัน เม่ือมีปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวน้ีขึ้นมา หน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องในวงการกีฬาโดย   สํานัก
คณะกรรมการกีฬามวย ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้เข้ามามีบทบาทเพ่ือดําเนินการหา
ข้อสรุปให้บังเกิดผลดีกับมวยไทยอาชีพ จึงได้มีการร่างกฎหมายมวยซ่ึงเป็น       พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 
2542 เพ่ือนํามาใช้บังคับกับบุคลากรในวงการมวย เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายมวยเป็นแนวเดียวกัน อันจะทําให้เกิด
ความสงบสุข ไม่กระทําสิ่งใดท่ีผิดต่อกฎหมายมวย เช่น การทําขึ้นทะเบียนนักมวย  ผู้ฝึกสอน หัวหน้าค่าย ผู้จัดการ 
การขออนุญาตจัดการแข่งขันการแบ่งเงินรางวัลนักมวย การจ้างวานนักมวยล้ม ทําให้บุคคลอื่นเสียผลประโยชน์
ทางด้านทรัพย์ทางด้านทรัพย์ สินเงินทองเหล่าน้ีเป็นต้น   อีกท้ังได้มีการออก ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วย
การบริหาร การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนกีฬามวย พ.ศ.2543 เพ่ือจัดให้มีสวัสดิการแก่นักมวย
และบุคคลในวงการกีฬามวยท่ีเหมาะสม และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย จึงอาศัยอํานาจตามพระราช บัญญัติกีฬา
มวย  พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงเรียกว่า  "กองทุนกีฬามวย" ในการกีฬา แห่งประเทศ
ไทย เพ่ือเป็นทุนหนุนเวียนสําหรับใช้จ่ายเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการ ส่งเสริมคุ้มครอง และควบคุมการ
กีฬามวย ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนด ให้จัดตั้งกองทุนกีฬามวย เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้จ่าย
สําหรับการส่งเสริม  สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวยท้ังในและนอกประเทศ จัดสวัสดิการรวมท้ังความ
ช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลในวงการกีฬามวยอื่น ๆ ใน
กรณีประสบอุบัติเหตุ  เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวยหรือกรณีอันควรแต่การสงเคราะห์อื่น และเพ่ือกิจการอื่นท่ี
เก่ียวข้องกับกีฬามวยตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนใช้เป็นเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับค่าใช้จ่าย การ
บริหารงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครอง และควบคุมกีฬามวยตามบทบัญญัติของกฎหมาย และอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ให้คณะ กรรมการกีฬามวย ออกระเบียบว่าด้วยการ
บริหาร การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนกีฬามวย พ.ศ. 2543 โดยการใช้จ่ายเงินกองทุนให้ใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้จ่ายสําหรับการส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวยท้ังในและนอกประเทศ เพ่ือจัด
สวัสดิการรวมท้ังความ      ช่วย เหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินหัวหน้าค่ายมวยท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และบุคคล
ในวงการกีฬามวยอื่น ๆ ในกรณีประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวย หรือกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์
อื่นอีกท้ังเพ่ือกิจการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกีฬามวยตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายเป็นทุนหมุนเวียนสํา หรับค่าใช้จ่าย
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การบริหารงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครองและควบคุมกีฬามวย ตามบทบัญญัติของกฎหมาย (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา,พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542)     
             อย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีมีความสําคัญท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบโดยตรง ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกีฬามวย 
เช่น นักมวย ผู้ฝึกสอนและหัวหน้าค่ายมวย  น่ันคือ การขาดความรู้ ความเข้าใจ  และการรับรู้ในพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ.  2542 และระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่าย
เงินกองทุนกีฬามวย พ.ศ.2543 ซ่ึงเก่ียวกับด้านบทบาทหน้าท่ีของกองทุนกีฬามวย ด้านการบริหารจัดการกองทุน
กีฬามวย และด้านการจัดการสวัสดิการ กองทุนกีฬามวย (กองทุนกีฬามวยไทย, 2555) 
 ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีอยู่ในวงการมวยมานาน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทรรศนะของ
นักมวย  ผู้ฝึกสอนและหัวหน้าคณะค่ายมวยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ท่ีมีต่อการจัดการสวัสดิการกองทุนกีฬามวย เพ่ือ
จะได้นําผลของการวิจัยนํามาเป็นแนวทางในการวางกรอบกองทุนกีฬามวย ให้กีฬามวย  โดยได้สร้างเคร่ืองมือเป็น
แบบสอบถาม เน้ือหา ข้อมูลเป็นเร่ืองข้อกําหนดทาง กฎหมายมวย ระเบียบกองทุนกีฬามวย ความคิดเห็นท่ัวไป
เก่ียวกับกีฬามวย แล้วนําแบบสอบถามไปให้บุคลากรในวงการมวยประกอบด้วย นักมวย ผู้ฝึกสอน หัวหน้าค่ายมวย 
ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการสวัสดิการกองทุนกีฬามวย เพ่ือนํามาเป็นประโยชน์กับบุคลากรในวงการมวย ว่ามี
ความคิดเห็นมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น เพ่ือท่ีจะทําให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีดี เป็นประ โยชน์ต่อ
วงการกีฬามวย และยังเป็นแนวทาง ในจัดการสวัสดิการการปรับปรุงพัฒนากีฬามวยไทยให้ เจริญก้าวหน้าและมี
ความเป็นมาตรฐานสากลอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนากีฬามวยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        เพ่ือศึกษา การจัดการสวัสดิการกองทุนกีฬามวย  ตามทรรศนะของนักมวย ผู้ฝึกสอนและหัวหน้าคณะค่าย
มวยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือศึกษาการจัดการสวัสดิการกองทุนกีฬามวย  ตาม
ทรรศนะของนักมวย ผู้ฝึกสอนและหัวหน้าคณะค่ายมวยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ซ่ึงผู้วิจัย ได้ดําเนินการตามลําดับ 
ดังน้ี 

1. การสุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        2. จัดทําเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
         3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ์

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมประมวลผล 
    
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุป 
ผลการศึกษาวิจัยได้ดังน้ี 

1. ด้านบทบาทหน้าท่ีของ กองทุนกีฬามวย      
ความคิดเห็นด้านโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนกีฬามวย โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย   (x̄=2.09, S.D. =0.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 (x̄ = 2.24, S.D.= 0.97)  รองลงมา คือบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
กองทุนกีฬามวยต่อสวัสดิการนักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าคณะค่ายมวย (x̄=2.16, S.D.=0.97) และต่ําสุด คือท่ีมา
ของการจัดต้ังกองทุนกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 52 (x̄ =1.76, S.D. =0.98)    

ความคิดเห็นด้านการบริหาร  และภารกิจกองทุนกีฬามวย จําแนกตามระดับการรับรู้  โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̄ =2.78, S.D. =0.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าสูงสุด คือกองทุนกีฬามีผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการกองทุน (x̄=2.95, S.D. =0.98) รองลงมาคือ กองทุนกีฬามวยจัดให้มีสวัสดิการ เพ่ือ
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คุ้มครองช่วยเหลือนักมวยและบุคคล วงการมวย  (x̄ = 2.83, S.D. =0.97) และตํ่าสุด มีความเข้าใจในอํานาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการกีฬามวย ท่ีทําหน้าท่ีในการออกระเบียบให้กับกองทุนกีฬามวย (x̄ =2.19, S.D. =0.97) 

ความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์กองทุนกีฬามวย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =2.59, S.D. =0.97) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าสูงสุด คือ มีการจัดสวัสดิการรวมท้ังความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
หัวหน้าค่ายมวย ในกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวย (x̄=2.61, S.D. =0.97) รองลงมาคือ 
ดําเนินการเพ่ือกิจการอื่น ๆ เก่ียวข้องกับกีฬามวยตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย (x̄=2.32, S.D. =0.98) และตํ่าสุด 
คือ บริหารงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครองกีฬามวยตามบทบัญญัติของกฎหมาย  (x̄=2.22, S.D. =0.96) 

2. ด้านการบริหารจัดการกองทุนกีฬามวย 
       ความคิดเห็นด้านการบริหารกองทุนกีฬามวย โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ =2.24, S.D.=0.96) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าสูงสุด คือ การกําหนดให้จัดต้ังกองทุนกีฬามวยเพ่ือทุนหมุนเวียนใช้จ่ายสําหรับ
จัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน  หัวหน้าค่าย (x̄ =2.29, S.D.=0.97) รองลงคือ คือ 
คณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้จัดการกองทุนจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนตลอดจนการวบคุมดูแล
การใช้จ่ายเงินกองทุน (x̄ =2.25, S.D.=0.97)  และต่ําสุดคือ ท่ีมาของกองทุนกีฬามวยท่ีใช้จ่ายเพ่ือสําหรับจัด
สวัสดิการแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน  ผู้ตัดสิน  หัวหน้าค่ายมวย (x̄ =2.22, S.D.=0.96) 

ความคิดเห็นด้านการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนกีฬามวย  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (x̄ =2.89, 
S.D.=0.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าสูงสุด คือ การใช้จ่ายเงินกองทุนในการดําเนินการเพ่ือจัด
สวัสดิการสนับสนุนคุ้มครองแก่นักมวย  ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน  และหัวหน้าค่ายมวย (x̄ =3.10, S.D.=0.96) รองลงมา
คือ การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการในกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวย ของคณะกรรมการ
กองทุนกีฬามวย (x̄ =2.88, S.D.=0.97)  และตํ่าสุด คือ การอนุมัติเงินกองทุนกีฬามวย เพ่ือจัดสรรตามวัตถุประสงค์
ของคณะกรรมการกองทุนกีฬามวย (x̄ =2.37, S.D.=0.98) 

ความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ท่ีมีต่อกองทุนกีฬามวย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =2.91, S.D.=0.97) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าสูงสุด คือ เจ้าหน้าท่ีของกองทุนกีฬา ให้บริการตอบปัญหาและข้อสงสัย 
พร้อมให้คําแนะนําเป็นอย่างดี (x̄=2.92, SD. =0.98) รองลงมาคือ กองทุนกีฬามวยมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้ทราบและมีการสร้างสื่อให้มีความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ  (x̄ =2.87, S.D.=0.97)  และตํ่าสุด คือ
กองทุนกีฬามวย เป็นกองทุนท่ีน่าเชื่อถือ ให้ความคุ้มครอง สวัสดิการแก่ นักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวยได้ 
เม่ือประสบปัญหา (x̄ =2.64, S.D.=0.96) 

3. ด้านการจัดการสวัสดิการ กองทุนกีฬามวย 
การรับสวัสดิการกองทุนกีฬามวย  ของผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมกีฬา

มวย คิดเป็นร้อยละ  46.07 การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองกิจการกีฬามวยมีจํานวน 
คิดเป็นร้อยละ 2.62  เคยขอรับการช่วยเหลือสวัสดิการ  และ     ค่าช่วยเหลือในกรณีประสบอุบัติเหตุ ร้อยละ 0.74 
ส่วนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย จากกองทุนกีฬามวย เคยได้รับ ร้อยละ5.61 และยังไม่
เคยจดทะเบียนนักมวย       ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวยต่อ สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย คิด เป็นร้อยละ 
83.15 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับกองทุนกีฬามวย ความรู้และความเชื่อม่ันในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับกองทุนกีฬา
มวย จากกองทุนกีฬามวย ของผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับการเคยรับรู้ ในรายการสื่อบุคคล ร้อยละ 19.55  สื่อ
วิทยุกระจายเสียง  เคยรับรู้ ร้อยละ 33.71 สื่อโทรทัศน์ เคยรับรู้ ร้อยละ 34.46 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสาร มีเพียงร้อยละ 30.71 สื่ออินเทอร์เน็ต มีเพียงร้อยละ 23.60 สําหรับสื่อกิจกรรมท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนกีฬามวยไทยจัดเคยรับรู้เพียง ร้อยละ 25.47 เท่าน้ัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา การจัดการสวัสดิการกองทุนกีฬามวย ตามทรรศนะของ
นักมวย ผู้ฝึกสอนและหัวหน้าคณะค่ายมวยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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1. เสริมสร้างทรรศนะท่ีดีต่อกีฬามวย  ซ่ึงทําให้สังคมมองว่า อาชีพการแข่งขันกีฬามวย เป็นอาชีพท่ีมี 
เกียรติ และศักด์ิศรี   มีความม่ันคง และเป็นกีฬาอาชีพ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน และเสริมสร้างความ
ม่ันใจ ในอาชีพกีฬามวย 

2. กองทุนมวยจะต้องมีการสํารวจ ตรวจสอบนักมวยท่ียังไม่ได้จดทะเบียน เพ่ือให้นักมวยขอรับสวัสดิการ
จากกองทุนกีฬามวย โดยการเสริมสร้างความรู้  ความใจ  ในระเบียบหรือหลักเกณฑ์   ในการปฏิบัติ  พร้อมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง ในสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ใหม่ ควรมีการชี้แจง อบรม ให้ความรู้ความเข้าแก่ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ให้เกิดความเข้าใจแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน และ
หัวหน้าค่ายมวย เพ่ือนําไปปฏิบัติเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนกีฬามวย 

3.วงเงินท่ีตั้งเอาไว้ในระเบียบเพ่ือเป็นค่าสวัสดิการของนักมวย กรณอีุบัติเหตุจากการแข่งขันหรือขณะทํา
การฝึกซ้อม ควรปรับปรุงให้มีวงเงินท่ีช่วยเหลอืใหสู้งขึ้นมีความสอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบัุน  
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอ่ไป 
      1. ศึกษาเก่ียวผลกระทบต่อ ผูนั้กมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวย จากนโยบายของรัฐ 
          2. ศึกษาเก่ียวสังคมสมัยใหม่กับกิจกรรมกีฬามวย 
          3. ศึกษาแนวทางเปรียบเทียบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักมวย ผูฝ้ึกสอน และหัวหน้าค่ายมวย 
          4. ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสวัสดิการ 
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บทความวิทยานิพนธ์ 
คุณลักษณะในการเป็นผูต้ัดสินมวยไทยอาชีพ 

 
*สุเทพ  รัตนะ   

คําสําคัญ     ผู้ตัดสินมวยไทย 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะในการเป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ       ในด้านสุขภาพ 
ด้านความคิด ด้านความรู้ ด้านการยอมรับทางสังคม ด้านการเสียสละ ผู้ให้ข้อมูล      คือ ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพท่ีขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพของคณะกรรมการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจากเวทีมวยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 
ได้แก่ เวทีมวยจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา และเชียงใหม่ จํานวนท้ังสิ้น 16 คน ท่ีได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะในการเป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ ด้านสุขภาพ มีร่างกายแข็งแรงเพราะออกกําลัง
กายระบบสั่งการของประสาทพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีได้รวดเร็ว ด้านความคิด มุ่งเน้น     การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือเป็น
แบบอย่างท่ีดี คิดพัฒนาเทคนิคการตัดสินเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมท่ังสองฝ่าย ด้านความรู้ มีความรู้เก่ียวกับประวัติของมวย
ไทยผ่านการสอบท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านการอบรม      การปฐมพยาบาล ด้านการยอมรับทางสังคม ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน จากครอบครัว ครูรุ่นพ่ี เพ่ือน และบุคลากรในวงการมวย ด้านการเสียสละ ให้คําปรึกษา และความ
ช่วยเหลือในกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
*สุเทพ  รัตนะ. (2555).  คุณลักษณะในการเป็นผูต้ดัสินมวยไทยอาชีพ.  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to study the characteristics in being referee    of Muay Thai 
profession on health, thought, knowledge, social acceptance and  sacrifice. The information was 
given by Muay Thai profession referee registered as  Muay Thai profession referee of sport 
committee, Athletics of Thailand from the boxing rings in the 8 provinces in the north of Thailand 
: Uttraradit, Payao, Nan, Chiengrai, Lampang, Lampoon, Payao, and Chiengmai. There were 16 
referees by specific random sampling. The instrument used in this research were  interview form, 
and records. The analysis was on content analysis.     
 The research findings were that the characteristics in being Muay Thai profession 
referee were on health with strong body from exercises, and ready  nervous system to quickly 
perform. The thought aspect was emphasized on personal development as good model, and to 
develop the judgment techniques for justice of  both sides. For the knowledge aspect, the Muay 
Thai referee needed to have  knowledge about the history of Muay Thai, pass both theory and 
performance tests  and pass the first aid training. The social acceptance aspect was promoted 
and  supported from the family, senior teachers, peers and personnel in boxing circles.  The 
sacrifice aspect, the referee must be able to give advice and support meritorious  activities.    
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของชนชาติไทย เป็นวัฒนธรรมการต่อสู้และการป้องกันตัวของคนไทยท่ีมี
คุณค่า มีประวัติการใช้มวยไทยต่อสู้อย่างกล้าหาญเพ่ือป้องกันบ้านเมืองมาหลายยุคหลายสมัย จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน  มวยไทยเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นน้ีเคยรุ่งเรือง และเสื่อมโทรมสลับกันไปในแต่ละยุค
แต่ละสมัย นักมวยและผู้มีความรู้เก่ียวกับมวยไทยมักจะได้รับพระราชบรรดาศักด์ิกันมากมายและนักมวยส่วนใหญ่
สังกัดทหารเลือกขึ้นต่อกระทรวงกลาโหม มีหน้าท่ีปกป้องขุนนางศิลปวัฒนธรรมชิ้นน้ีถูกเผยแพร่จนเลื่องลือไปถึง
ประเทศพม่า เม่ือนายขนมต้มได้นําลีลาการต่อสู้มวยไทยไปฟาดฟันกับนักมวยของพม่าสยบต่อหน้าท่ีน่ังพระเจ้ากรุง
อังวะคนแล้วคนเล่า จํานวน 10 คน (ตามสํานวนพงศาวดาร) มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้โดยการใช้ หมัด เท้า เข่า 
ศอก ในอดีตยังสามารถใช้ศีรษะได้อีกด้วย และพัฒนามาเร่ือย ๆ  จากการชกมวยคาดเชือกมาเป็นแบบสวมนวม 
(มวยไทย) สําหรับมวย  คาดเชือกจะพันหมัดด้วยผ้าดิบชกมาเกือบ 400 ปี มาสวมใส่นวมแทน เพราะนายเจือแขก
เขมร ถูกนายแพร เลี้ยงประเสริฐ ต่อยจนถึงแก่ความตายจึงหันมาใส่นวมแทนการชกคาดเชือกตามแบบยุโรป มีการ
แข่งขันแบบต่างประเทศแทนลานวัด มีกฎกติกา ข้อบังคับการควบคุม (จรวย แก่นวงษ์คํา, 2530, หน้า 5) 

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ชนชั้นชาติไทย มีวิวัฒนาการหลายชั่วอายุคน มีประวัติการใช้มวยไทยต่อสู้
อย่างกล้าหาญ เพ่ือป้องกันบ้านเมืองมาหลายยุคหลายสมัย ดังน้ันมวยไทยจึงเป็นมรดกของการสั่งสมวัฒนธรรมและ
ประเพณีหลาย ๆ  ด้านอย่างผสมกลมกลืน มวยไทยจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ ท่ีบรรพบุรุษไทยได้คิดค้นอย่างชาญ
ฉลาด โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผสมผสานกับกําลังกาย และพลังแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ออกมาเป็นลีลา
กระบวนท่าต่อสู้ได้อย่างงดงามน่าเกรงขาม    (จรัสเดช  อุลิต และคณะ, 2541,หน้า 1) กีฬามวยไทยเราต้องรักษา
ทํานุบํารุงและดํารงไว้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมน้ันเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวให้ชาวไทยรักและหวง
แหนและสามัคคีกันในหมู่คณะอันเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะทําให้ประเทศชาติมันคงสืบต่อไป อีกท้ังในปัจจุบันน้ีปัญหา
ร้ายแรงของชาติ ก็คือปัญหา ยาเสพติดของเยาวชนของชนชาติ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีรุนแรงมาก กีฬามวยไทยอาจจะมี
ส่วนช่วยในการดึงเยาวชนไทยไม่ให้ไปม่ัวสุมยาเสพติด โดยนําเวลาว่างเข้ามาฝึกมวยไทยให้กับเด็กและเยาวชน 
ดังน้ันจึงไม่มีเวลาเหลือท่ีจะไปประพฤติตนในทางท่ีผิด อีกท้ังในปัจจุบันกีฬามวยไทยยังเป็นกีฬาอาชีพอย่างหน่ึง ใน
ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและยังนํามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและวงศ์ตระกูล 
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มวยไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและอยู่คู่กับวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของชาติไทยอย่างใกล้ชิดมา
ต้ังแต่คร้ังโบราณกาล  ในประวัติศาสตร์และวรรณคดีท้ังหลายได้มีการกล่าวอ้างถึงศิลปะการป้องกันตัวหรือมวยไทย
อยู่เสมอไม่ตอนใดก็ตอนหน่ึง นอกจากน้ันในพงศาวดารอันเป็นหลักฐานแสดงประวัติศาสตร์ของชาติไทยเองก็ยังมอียู่
หลายตอนท่ีได้กล่าวถึงมวยไทยกับคนไทยว่ามีความเกี่ยวข้องเก่ียวพันกันอย่างเหนียวแน่น เช่น ในตํารา
ประวัติศาสตร์ไทยต้ังแต่เร่ิมแรกจนสิ้นอยุธยา (ถนอม อานามวัฒน์, 2528, หน้า 12 ) ก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
มวยไทยกับชีวิตคนไทยว่า     คนไทยสมัยอยุธยามีการละเล่นต่าง ๆ มากมาย นับต้ังแต่การแสดงมหรสพและกีฬา
ต่าง ๆ อันมี     มวยปล้ํา ชกมวย แข่งเรือ กระบ่ีกระบอง  กีฬามวยไทยมีความผูกพันกับชนชาติไทยมาอย่างแน่น
แฟ้น เป็นกิจกรรมท่ีแม้แต่องค์ประมุขของชาติ  ไม่จําเป็นต้องรบประชิดตัว แต่กิจกรรมมวยไทย  ยังเป็นกิจกรรมท่ี
ต้องฝึกฝนเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ดังจะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการจัดตั้ง
สถานฝึกหัดครูพลศึกษาขึ้นท่ีโรงเรียนราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบปัจจุบัน) เรียกห้องพลศึกษากลาง วิชาท่ีสอน
มี 2 วิชาเท่าน้ันคือ มวยไทยกับยิมนาสติก (จรัสเดช     อุลิต, 2528, หน้า 26) และในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามวยไทย
เป็นกีฬาประเภทหน่ึงของผู้ยึดอาชีพน้ี     มีการจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจําท้ังในเมืองกรุงและต่างจังหวัดรวมท้ังใน
ต่างประเทศ และ          ในต่างประเทศในปัจจุบันน้ีกําลังเป็นท่ีนิยมแพร่หลายและฝึกกันเป็นอย่างมากของ
ชาวต่างชาติ มีการจัดการแข่งขันกันบ่อยคร้ัง ชาวต่างชาติท่ีมีโอกาสได้เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยก็มักจะไม่
พลาดโอกาสท่ีเข้าไปชมการแข่งขันมวยไทยเช่นกันและจะต้องพยายามเข้าชมการแข่งขันมวยไทยให้ได้    จะเห็นได้
ว่ากีฬามวยไทยน้ันเป็นท่ีสนใจของชาวต่างชาติมากและย่ิงไปกว่าน้ัน นักมวยไทยยังได้เดินทางไปแสดงศิลปะมวย
ไทยในต่างประเทศหลายคร้ัง  จนเป็นท่ีแพร่หลายท่ัวไป สําหรับประเทศไทยเฉพาะท่ีกรุงเทพฯ มีการจัดการแข่งขัน
เป็นประจําเกือบทุกวัน มีการจัดต้ังมวยไทยสมัครเล่นขึ้น                ซึ่งได้จัดต้ังเป็นสมาคมในปี พ.ศ. 2528 เพ่ือมิ
ให้ศิลปะมวยไทยสูญหายไป และเพ่ือรักษาไว้ซึ่งศิลปะ               การต่อสู้ป้องกันตัวอันเป็นกีฬาประจําชาติไทย 
(มงคล คําเมือง, 2532, หน้า 32) 

ในปัจจุบันกีฬามวยไทยน้ันยังได้รับความนิยม จากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีชาว
ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือมาฝึกฝนกีฬามวยไทยกันอย่างมากมายและหลากหลายประเทศ ซึ่ง 
พยุงศักด์  จันทรสุรินทร์ (2540, หน้า 63) ได้กล่าวว่า เน่ืองจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ท่ีชาวต่างชาติมองว่า  
มีอันตรายมากชาวต่างชาติจึงนิยมฝึกหัด เพ่ือเป็น         การออกกําลังกาย และเพ่ือป้องกันตัวเองมากกว่าการ
แข่งขัน ดังน้ัน ความพยายามท่ีจะทําให้      ชาวต่างประเทศสนใจฝึกหัดมวยไทยและเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทย
มากขึ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมวยไทย ในเร่ืองคุณค่าและประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกหัดมวยไทย 
ท้ังทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อ คุณธรรม จริยธรรม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา เป็น
ต้น เพ่ือพัฒนารูปแบบการแข่งขัน ให้มีความปลอดภัยสูงจนเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศได้ 

กีฬามวยไทยจัดได้ว่าเป็นกีฬาท่ีต้องใช้ร่างกายเข้าปะทะกันอย่างรุนแรง โดยใช้อาวุธหมัดต่อย  เท้าเตะ
และถีบ เข่า และศอกโจมตีใส่กัน ซ่ึงนักมวยไทยจําเป็นต้องมีความพร้อมท้ังทางด้านทักษะ กีฬามวยไทยอย่างดีเยี่ยม
แล้ว รวมไปถึงเทคนิคในการต่อสู้ของแต่ละบุคคลด้วย อีกท้ังต้องมีความพร้อมทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายด้วย  

 
ในอดีตผู้แข่งขันมวยไทยเป็นเกมส์กีฬาของลูกผู้ชายท่ีจะต้องรํ่าเรียนเก่ียวกับศิลปะมวยไทย นักมวยมี

ความหย่ิงทระนงในการต่อสู้เพ่ือชัยชนะอันขาวสะอาด การถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆ แต่ละยุคและสมัยจะแตกต่าง
กันไปดังต่อไปน้ี 

1.  สมัยสวนกุหลาบ (พ.ศ. 2462) เวทีตั้งอยู่บริเวณสามัคยาจารย์ สมาคมหน้าวังสวนกุหลาบชกกันแบบ
คาดเชือกมีผูช้ีข้าดบนเวที ซ่ึงเดิมกรรมการน่ังอยู่ขา้งเวที 

2.  สมัยท่าช้าง (พ.ศ. 2466-2474) เวทีตั้งอยู่บริเวณโรงละครแห่งชาติ จากการชกมวย  แบบคาดเชือก
ให้นักมวยสวมนวมแทน 

3.  สมัยสวนสนุก (พ.ศ. 2472-2478) เวทีตั้งอยู่บริเวณสวนลุมพินี 
4.  สมัยหลักเมืองและสวนเจ้าเชษฐ์ (พ.ศ.2478-2488) เวทีต้ังอยู่บริเวณท่ีดินเจ้าเชษฐ์ ปัจจุบันเป็น

สนามยิงปืนของกองทัพบก       
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5.  สมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2488- ปัจจุบัน) เวทีมวยราชดําเนินไมมี่หลังคา ต่อมาปี พ.ศ.2494 เวทีมวยราช
ดําเนินมีหลังคา พ.ศ. 2496  ต้ังเวทีมวยลุมพินี 

 
ดังน้ันเมื่อมีการจัดการแข่งขันชกมวยขึ้น ก็ต้องมีผู้ตัดสินมวยเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินมวย            การ

ท่ีจะเข้ามาทําหน้าท่ีน้ี ส่วนมากก็ต้องมีคุณลักษณะในการท่ีเป็นผู้ตัดสินมวยไทย จากการศึกษา   ผู้ตัดสินมวยไทย มี
คุณลักษณะในการทําหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินมวยไทย ยกตัวอย่างเช่น ด้านการยอมรับจากสังคม เพ่ือบุคคลอื่นคนใน
วงการมวยยอมรับในผลการตัดสิน  ด้านสุขภาพ การมีความมุ่งม่ันให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและดี  ด้านความคิด 
มีความคิดในการปฏิบัติหน้าท่ีเหมาะสมและ              มีประสิทธิภาพการเป็นผู้ตัดสินมวยไทยจึงต้องมีคุณลักษณะ
ในด้านใดด้านหน่ึงในความคิดของตัวเอง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพ่ือการศึกษาคุณลักษณะในการเป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ  ของผู้ตดัสินมวยไทยอาชีพ  
8 จังหวัดภาคเหนือ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ 8 จังหวัดภาคเหนือ 
จํานวน 220 คน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพจากเวทีมวย 8 จังหวัดภาคเหนือ 
จังหวัดละ 2 คน เป็นจํานวน 16 คน  จากจังหวัดแพร่  น่าน  ลําปาง  ลําพูน อุตรดิตถ์  พะเยา  เชียงราย  เชียงใหม่ 
โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
 การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบโครงสร้างโดยสัมภาษณ์เก่ียวกับคุณลักษณะในการมา
เป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาจากงานวิจัยของผู้ เชี่ยวชาญ และเอกสารต่าง ๆ 
ประกอบด้วย หัวข้อคําถาม คําถามหลัก คําถามตาม และรายละเอียดต่าง ๆ 
 
 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนใน
การสร้าง  ดังน้ี 
 1. ศึกษาค้นคว้าปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นคุณลักษณะ โดยศึกษาจากตํารา เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณลักษณะ และศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน       พลศึกษา 
 2. ศึกษาหาข้อมูลเบ้ืองต้น  จากการพูดคุยโดยสัมภาษณ์กับกรรมการผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพท่ีได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นกรรมการของผู้ตัดสินมวยไทย  
 3. นําข้อมูลมาจากการศึกษามาวิเคราะห์ตามทฤษฎีคุณลักษณะ จากน้ันนํามาสร้างแบบสอบถามโดย
แยกลักษณะของคุณลักษณะจออกเป็น 5 ด้าน  คือ  
  - การเป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพด้านสุขภาพ 
  - การเป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพด้านการคิด 
 - การเป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพด้านความรู้คุณค่าความสนใจ 
 - เป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพด้านการยอมรับจากสังคม 
  - การเป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพด้านเสียสละ 
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 4. นําแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
พิจาณาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 5. นําแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  5  ท่าน  ตรวจหาความเท่ียงตรงตามโดรงสร้าง
และเน้ือหา นําแบบสอบถามมาปรับปรุง 
 6. นําแบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับ    ผู้ตัดสินมวย
ไทยอาชีพ ท่ีขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย จํานวน    3 คน  
 7.  นําแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ 8 
จังหวัดภาคเหนือ 
 8.  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
  
           การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัยมวยไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ส่งไป                 ผู้
ตัดสินมวยไทยอาชีพ  ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินมวยไทย เวทีมวยท้ัง  8  เวทีมวยจังหวัดภาคเหนือ คือ  แพร่  น่าน  
ลําปาง  ลําพูน  อุตรดิตถ์  พะเยา  เชียนงราย  และเชียงใหม่  เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ 
 2.  เตรียมสถานท่ี  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบันทึกคําสัมภาษณ์  กล้องถ่ายภาพสมุดบันทึกและ
กล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์  
 3. เตรียมผู้ช่วยวิจัย  ซักซ้อมการสัมภาษณ์  การบันทึกข้อมูลและการถ่ายภาพวีดีทัศน์กับ          ผู้ช่วย
วิจัย 
          
          ขั้นดําเนินการสัมภาษณ์ 
 1.   ผู้วิจัยแนะนําตนเอง  บอกจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ 
 2.   ผู้วิจัยเร่ิมสําภาษณ์ โดยถามตามแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
          ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
 1.   ผู้บันทึกบันทึกผลการสัมภาษณ์ทันที 
 2.   บันทึกการสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง      3.   
บันทึกภาพถ่ายและบันทึกวีดีทัศน์จากการสัมภาษณ ์
          ขั้นปิดการสัมภาษณ์ 
 1.  สรุปประเด็นการสัมภาษณ ์
  2.  กล่าวขอบคุณผู้ใหส้ัมภาษณ ์
 
 
           การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.   การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จาการสัมภาษณ ์โดยการแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  2.   
วิเคราะห์คุณลักษณะ ในการเป็นผูตั้ดสินมวยไทยอาชีพ ท้ัง 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์เนื้อหาได้แก ่ด้านสุขภาพ  ด้าน
ความคิด ด้านความรู้ ด้านสังคม ดา้นความเสียสละ   3.   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียงและพรรณา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ 8 จังหวัดภาคเหนือ ผู้วิจัยได้
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สรุปไว้ 5 ด้าน  ได้แก่  ด้านสุขภาพ  ด้านความคิด ด้านความรู้ คุณค่าและความสนใจ  ด้านการยอมรับทางสังคม  
และด้านการเสียสละ 

1. ด้านสุขภาพ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพใน 8 จังหวัดภาคเหนือในด้านสุขภาพ พบว่า  ผู้
ตัดสินมีสุขภาพแข็งแรงดี เพราะมีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดแม้แต่คนเดียว 

2.  ด้านความคิด 
 ส่วนมากมีความคิดพัฒนาบุคลิกตัวเอง  และดูแลร่างกายเป็นอย่างดี ได้พัฒนาเทคนิคการตัดสินในทางท่ีดี
และถูกต้องตามกติกามวยไทย  ส่วนมากได้แก้ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
 3.  ด้านความรู้ คุณค่าและความสนใจ 
 ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้มีการศึกษาความเป็นมาของมวยไทยมากขึ้นและเรียนรู้
ทักษะ หมัด เท้า เข่า ศอก การไหว้ครู การร่ายรํามวยไทย  กติกามวยไทยตาม พ.ร.บ. 2542 และการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นทุกคนท่ีเป็นผู้ตัดสินมวยไทย 
 4.  ด้านการยอมรับทางสังคม 
 ผู้ตัดสินส่วนมากครอบครัวให้การส่งเสริมและสนับสนุนทําหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสิน และมีครูมวย  พ่ีและเพ่ือนให้
การสนับสนุน และเพ่ือนๆบุคคลในวงการมวยยอมรับ และส่วนมากผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 
เป็นข้าราชการครูพละ จํานวน 15 คน อีก 1 คน เป็นข้าราชการตํารวจ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 1. ต้องการให้คณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยมีแนวทางพัฒนาผู้ตัดสิน มวยไทยอาชีพท่ี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินมวยไทย ของคณะกรรมการกีฬามวยไทย การกีฬา         แห่งประเทศไทยอยู่ในระดับ
มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทดสอบการปฏิบัติหน้าท่ีในการเป็นผู้ตัดสินมวย
ไทยอาชีพ เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 2. ให้แพทย์ของคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือแพทย์อื่นๆ มีการตรวจสุขภาพของ
ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ เป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง แล้วรายงานผลการตรวจสุขภาพไปยังคณะกรรมการ
กีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เพราะสุขภาพของผู้ตัดสินมวยไทยจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เหมือนกับผู้
ตัดสินกีฬาประเภทอื่น     3.  คณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ควรนําวิธีการแข่งขันชกมวยไทยมาพิจารณา เพ่ือการให้คะแนนในเร่ืองการใช้อาวุธแม่ไม้และลูกไม้มวย
ไทย ซ่ึงอาวุธของมวยไทยมีหลากหลาย มีความสวยงาม มีความร้ายกาจและอันตราย  
 
 4.  ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ ควรมีการให้คะแนนการแข่งขันชกมวยไทยของคณะกรรมการกีฬามวยไทย การ
กีฬาแห่งประเทศไทยท่ีนํามาใช้ตัดสินและให้คะแนน ควรมีหลักการท่ีแน่นอนตามหลักวิชาการ เพ่ือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานไปสู่สากลและเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ เน่ืองจากมวยไทยแพร่หลายไปสู่นานาชาติ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทําการวิจัย คุณลักษณะของผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ ของคณะกรรมการกีฬามวย  
การกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีช่วงเวลาท่ีต่างกัน จะมีคุณลักษณะแต่ละด้านต่างกันด้วย 2.  ควรทําการ
วิจัยทัศนคติของผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ ท่ีมีต่อการแข่งขันชกมวยไทยในปัจจุบัน   

3. ควรทําการวิจัยความรู้สึกของผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ ขณะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ชี้ขาดและ 
ผู้ตัดสิน 
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บทความวิทยานิพนธ์ 
การดําเนินชีวติของอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจังหวดัแพร่ 

จากเวทีมวยราชดําเนิน เวทีมวยลุมพิน ีและเวทีกองทัพบก 
 

*พ.ต.ท. ศักด์ิกันยา  มหาวัน   
คําสําคัญ     การดําเนินชีวิต/แชมป์เป้ียนมวยไทย  
 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินชีวิตของนักมวยไทยในอดีตท่ีเป็นแชมป์เป้ียนเวที
มวยมาตรฐานของประเทศในจังหวัดแพร่ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง      และกฎหมาย ด้านการศึกษา 
ด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักมวยไทยในอดีตท่ีเป็นแชมป์เป้ียนเวทีมวยมาตรฐานของประเทศในจังหวัด
แพร่ จํานวน 10 คน ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 

   ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดําเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง  มูลค่า
โดยประมาณตั้งแต่ 235,000 บาท – 1,730,000 บาท และมีทรัพย์สินอื่น ๆ เพียงพอแก่      การดํารงชีวิต มีเพียง
ส่วนน้อยท่ีมีฐานะลําบาก ด้านสังคม ได้รับเกียรติ การยอมรับ การยกย่องศรัทธาจากประชาชนดีมาก ด้านการเมือง
และกฎหมาย ทุกคนอยู่ในกรอบและปฏิบัติตามกฎหมาย             ด้านการศึกษา จํานวน 9 คน จากนักมวย 10 คน 
ไม่ได้ศึกษาเพ่ิมเติม ด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่ออกกําลังกายเป็นประจํา สําหรับสุขภาพร่างกายของนักมวยหลังเลิกชกมวย
แล้ว ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และผู้ให้ข้อมูลทุกคนไม่ได้รับความช่วยจากสมาคมมวยไทยอาชีพและจาก
หัวหน้าค่ายมวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
*พ.ต.ท.ศักด์ิกันยา  มหาวัน. (2555). การดําเนินชีวิตของอดีตแชมป์เปี้ยนนักมวยไทยอาชีพในจังหวัดแพร่จาก
เวทีมวยราชดําเนิน เวทีมวยลุมพินี และเวทีกองทัพบก. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to study the life style of former Muay Thai  Champion 
at Prae standard boxing ring on economics, social, politic, law, education, health and other 
aspects. The information was given by 10 former Muay Thai champions by specific random 
sampling at Prae standard. The instrument used in  this research were interview and record 
forms. The context analysis was used to  analyze the data.     
   
 The research finding was that the life style on economic aspect, the  majority of 
champions had their own treasure between 235,000-1,730,000 baht and  other treasure enough 
for their living. Only few were in trouble. On the social aspect, they were well honored, accepted 
and praised by people. For the politics and laws,  everyone was disciplined and followed the 
laws. Nine out of ten champions did not  continue their education. For their health, most of them 
regularly exercised.               Their physical health after giving up boxing did not affect their physical 
health. However  every champion who gave such information had not received any support from  
Muay Thai Profession Association and the chief of boxing ring.      
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

มนุษย์เกิดมามีสัญชาตญาณของการต่อสู้  เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่รอดได้ ท้ังการต่อสู้เพ่ือแสวงหา
อาหาร สร้างท่ีอยู่อาศัย ป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยต่างต่างนานา แม้แต่ภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง มวยเป็นการต่อสู้
พ้ืนฐานของมนุษย์ เป็นการต่อสู้มือเปล่า เป็นการต่อสู้ด้วยอวัยวะของร่างกาย มีการสืบทอดวิธีการกันต่อเน่ืองมา ซ่ึง
แต่ละเผ่าพันธ์ุของมนุษย์ยังจะมีวิธีการและพัฒนาการต่อสู้รวมท้ังสืบทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการต่อสู้
ของแต่ละเผ่าพันธุ์มนุษย์ มวยจึงเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ เป็นท้ังศาสตร์และ
ศิลป์ เป็นศาสตร์เพราะมวยเป็นวิชาการท่ีสามารถศึกษาหาความรู้ได้ มีระเบียบแบบแผนในการศึกษา และเป็นศิลป์
เพราะมีเทคนิคการประยุกต์ใช้ท่ีเต็มไปด้วยวิธีการ กลยุทธ์ ลวดลายซึ่งยากท่ีจะเรียนรู้และปฏิบัติได้จนเจนจบ แต่ละ
คนมีพัฒนาเทคนิควิธีการท่ีไม่ซ้ําแบบกันมาอย่างต่อเน่ืองจากรุ่นต่อรุ่น (เฉลิม อุ่นทอง,  2547, หน้า 1) 

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ท่ีเป็นแบบเฉพาะของไทย เป็นเอกลักษณ์สืบทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
นานเท่านานท่ีควบคู่กับสังคมไทย ในอดีตผู้สืบทอดมวยไทยจะได้รับการถ่ายทอดศิลปะมวยไทยไปควบคู่กับการบ่ม
เพาะคุณธรรม จริยธรรม ผู้ท่ีเป็นนักมวยจึงยึดม่ันในความดี มีศิลปะมวยไทยเป็นเคร่ืองป้องกันตัว เป็นผู้นําสังคมและ
ท้ายสุดมวยก็เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพหรือนําไปสู่การประกอบอาชีพได้ในท่ีสุด นอกจากน้ันในอดีต
นักมวยยังได้รับการอบรมบ่มเพาะให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ในอดีตจึงมี
การสรรหาผู้มีความรู้ในศิลปะมวยไทยเข้าเป็นข้าราชบริพาร หรือเป็นทหาร ดังเช่นตํานานพระเจ้าเสือ พันท้ายนร
สิงห์  พระยาพิชัยดาบหัก  เป็นอาทิ  นอกจากน้ัน ยังมีการฝึกสอนมวยไทยในวัง ซ่ึงมีลักษณะสําคัญต่างจากมวยไทย
ท่ัวไป (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,  2540, หน้า 17-18) 

หลักฐานมวยไทยปรากฏชั ดเจนในส มัยก รุงศ รีอ ยุธยา  โดยในค ร้ัง น้ันประเทศไทย เสี ย 
กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า  ชาวไทยถูกกวาดต้อนไปไว้ในประเทศพม่า  เม่ือพระเจ้าอังวะจัดพิธี  ยกฉัตรเจดีย์เกศธาตุ  
และมีงานจัดฉลองขึ้นในคร้ังน้ัน  มีการแข่งขันชกมวย  โดยพระเจ้าอังวะรับสั่งให้นักมวยไทยท่ีมีฝีมือดี  ให้ทําการ
แข่งขันชกมวยกับนักมวยพม่า  นายขนมต้มนักมวยไทยได้ขึ้น       ชกมวยกับพม่า  โดยชกติดต่อกันถึงสิบคน  และ
สามารถเอาชนะนักมวยพม่าได้ท้ังหมด  จนได้รับ    คําชมเชยจากพระมหากษัตริย์พม่าว่า  “คนไทยตัวเล็กมีพิษ
รอบตัวหากมีเจ้านายดีไหนเลยจะเสีย  กรุงศรีอยุธยาให้แก่เรา”  นับว่านักชกมวยชาวไทย  ได้สร้างชื่อเสียงต้ังแต่บัด
น้ันเป็นต้นมา  ดังน้ันนายขนมต้มแล้วยังมีพระเจ้าเสือ  ซ่ึงให้ความสําคัญกับมวยไทยมาก  ถึงกับปลอมพระองค์
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ออกไป   ชกมวยกับชาวบ้านอีกด้วย  นับว่ามวยไทยในสมัยน้ัน  ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกชนชั้น     แต่โดย
มาวัตถุประสงค์ของการฝึกหัดมวยไทยในสมัยน้ันชาวไทยต้องฝึกมวยคู่กับกระบ่ีกระบอง    เพ่ือใช้ในการออกศึก
สงคราม  และเพ่ือเป็นศิลปะป้องกันตัวอีกด้วย (ถวัลย์ มาศจรัส,  2550, หน้า 9) ในสมัยกรุงธนบุรีได้มีการฝึกหัด
มวยไทย  ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา  เพราะคนในสมัยน้ีก็คือ  คนในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ดังน้ัน
ลักษณะการดํารงชีวิต  และศิลปะแขนงต่าง ๆ  จึงถูกถ่ายทอดมาถึงสมัย กรุงธนบุรีด้วย  วัตถุประสงค์ในการฝึกหัด
มวยในสมัยน้ันจะฝึกไว้เพ่ือป้องกันตัว  และใช้เพ่ือออกศึกสงครามเพราะตลอดเวลาท่ีธนบุรีได้เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย  15  ปีน้ัน  ประเทศไทยต้องทําสงครามกับพม่าถึง  7 คร้ัง นอกจากน้ันแล้วทหารท่ีมีฝีมือดีในการชก
มวย จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายเลือกด้วย 

การท่ีนักมวยสามารถเปลี่ยนตําแหน่งทางสังคมของตนเองให้สูงขึ้นได้น้ัน  ทําให้ประชาชนหันมานิยม
ฝึกมวยไทยกันอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มบุคคลท่ีนิยม  ฝึกหัดมวยไทยมากท่ีสุด
ได้แก่กลุ่มทหาร  เพราะนอกจากจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นทนายเลือกแล้ว ยังมีไว้ป้องกันตัวและแสดงความ
เป็นชายชาตรีในสมัยน้ันอีกด้วย  ในสมัย      กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัตถุประสงค์ในการฝึกหัดมวยไทย  
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ  ฝึกหัดมวยเพ่ือสืบทอดศิลปะมากกว่าการออกศึกสงคราม  โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี 3  
น้ันได้โปรดให้เขียนตํารามวยไทยลงในสมุดข่อย เพ่ือป้องกันมิให้ศิลปะมวยไทยสูญหายไปและมีไว้สําหรับถ่ายทอด    
มวยไทยให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป ในสมัยรัชการท่ี 4 มวยไทยมีความสําคัญมากถึงกับโปรดให้     พระเจ้าลูกยาเธอ  
ฝึกหัดมวยไทยด้วยนับว่าเป็นการเพ่ิมความสําคัญให้กับศิลปะมวยไทยมากขึ้น  (ถวัลย์  มาศจรัส,  2550,  หน้า  10)  
สมัยรัชกาลท่ี  5  มีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในหลาย ๆ ด้านเพ่ือให้
ทันกับอารยประเทศ  วัตถุประสงค์ในการฝึกหัดมวยไทยเปลี่ยนเป็นการฝึกเพ่ือการแข่งขัน  มีการให้รางวัล  มีค่าตัว
นักมวย  ดังน้ันชาวบ้านท่ีไม่ใช่ทหารจึงนิยมฝึกหัดมวยไทยกันอย่างแพร่หลาย  สมัยรัชกาลท่ี  6  การแข่งขันชกมวย
ไทยได้วิวัฒนาการมากขึ้น  โดยเปลี่ยนเวทีมวยจากสนามดิน  เป็นการยกเวทีให้สูงขึ้นดังเช่นเวทีมวยในปัจจุบัน  ท้ังน้ี
เพ่ือให้นักมวยได้ขึ้นชกบนเวทีมวย ผู้ชมสามารถมองเห็นการแข่งขันชัดเจนยิ่งขึ้น การตัดสินมวยมีกติกากํากับ มีการ
ให้คะแนนนักมวยในขณะทําการชก  และในสมัยน้ีมีเวทีมวยหลายแห่ง  โดยเร่ิมจากเวทีมวยสวนกุหลาบ  เวทีมวย
ท่าช้าง  เวทีมวยสวนสนุก  เวทีมวยหลักเมือง  เวทีมวยสวนเจ้าเชษฐ์ เรียงตามลําดับ มาเร่ือย ๆ ตราบถึงเวทีมวยราช
ดําเนิน เวทีมวยลุมพินี เวทีมวยอ้อมน้อย  เวทีมวยสําโรงและเวทีมวยต่างจังหวัดท่ัวประเทศ  เป็นเวทีมวยในการ
แข่งขัน  ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน 

การท่ีชาวไทยให้ความนิยมในการฝึกหัดมวยมากขึ้น  น้ันเพราะสามารถพัฒนาส่งเสริมไปสู่การชกมวย
สากลได้  นักมวยชาวไทยหลายคน  ท่ีเร่ิมจากการฝึกหัดมวยไทยแล้ว  พัฒนาไปชกมวยสากล  และประสบ
ความสําเร็จสามารถครองแชมป์โลก ในรุ่นท่ีตนเองสังกัดมีอยู่หลายคน  เช่น     แสนศักด์ิ  เมืองสุรินทร์ พเยาว์ พูนธ
รัตน์  เขาทราย กาแลกซ่ี  เขาค้อ กาแลกซ่ี  แสน ส. เพลินจิต  รัตนพล  ส.วรพิน  แซมซัน  ดัชบอยยิม ฯลฯ 
นอกจากน้ียังได้รับชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาระดับประเทศอีกมากมาย  เช่น  กีฬาเอเชี่ยนเกมส์  กีฬาซีเกมส์  และ
กีฬาโอลิมปิค เป็นต้น 

นักมวยในอดีตน้ันจะมีโอกาสแข่งขันชกมวยตามงานบุญต่างๆ เช่น งานบวช  งานศพ  โดยเฉพาะใน
งานศพ  ถ้าหากเจ้าภาพมีฐานะดี  จะต้องติดต่อนักมวยมาแข่งขันหลายคู่  และเมื่อว่างจากการชกมวย  นักมวยจะ
มาทําไร่ทํานาเหมือนเดิม  เพราะการเป็นนักมวยในอดีตน้ันต้องเป็นเพราะมีใจรักไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพ  แต่ในระยะ
หลังการแข่งขันชกมวยเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป นักมวยจะไปเปรียบมวยตามเวทีชั่วคราวในงานวัดเพราะหากมีงานบุญท่ี
วัด เช่น งานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน  หรืองานอื่น ๆ  ท่ีจัดภายในวัด  ทางวัดจะจัดมหรสพประเภทมวยไทยด้วย
เสมอ        

ในการฝึกซ้อมมวยในอดีตน้ันนักมวยจะฝึกซ้อมกับบรรพบุรุษท่ีเป็นนักมวย ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านศิลปะมวยไทยให้กับบุตรหลานของตน  ส่วนผู้ท่ีจะสนใจฝึกซ้อมมวยท่ีไม่มีบรรพบุรุษเป็นนักมวยจะ
พยายามติดต่อกับครูมวยเพ่ือขอตัวเป็นศิษย์ของครูมวยคนน้ันๆ และครูมวยจะรักศิษย์ของตนเหมือนบุตรหลาน  
ส่วนนักมวยนั้นรักเคารพครูมวยเช่นญาติของตนเหมือนกัน  ดังน้ันความผูกพันระหว่างครูมวยกับนักมวยในอดีตจึง
เป็นความผูกพันท่ีคล้ายกับเครือญาติกัน       แต่ผู้ชายท่ีสนใจการเป็นนักมวยท่ีไม่ไปขอเป็นศิษย์กับครูมวยก็จะ
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ฝึกซ้อมด้วยตัวเอง กับกระสอบทรายท่ีทําขึ้นเอง  ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีนักมวยไม่ต้องเดินทางไปท่ีอื่น  หากใครสนใจจะมา
ซ้อมด้วยกัน  ก็จะเป็นการได้พบปะกับกลุ่มเพ่ือนอีกวิธีหน่ึง 

ปัจจุบันมวยไทยจึงเป็นแค่วิชาชีพหน่ึง  เป็นธุรกิจการค้าท่ีอยู่ในสนามมวย  โดยมุ่งทํากําไรจากกําลัง
กาย การพยายามรักษาวิชามวยไทยไว้ในรูปแบบน้ี  ก็อาจมีผลดีอยู่บ้างน้ันคืออาจจะเป็นเพราะมวยไทยเป็นมรดกทาง
จิตวิญญาณของคนไทย จึงทําให้คําว่า “มวยไทย” ไม่อาจเสื่อมสลาย   ลงไป  ถึงจะเหลือแค่เพียงการละเล่น  (การ
พนัน)  เท่าน้ันก็ตาม 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น มวยไทยจึงนับเป็นศิลปะประจําชาติของไทยท่ีมีเอกลักษณะโดดเด่น
อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ปัจจุบันน้ีมีนักมวยไทยท่ีประกอบอาชีพเป็นนักมวยจํานวนมาก โดย
นักมวยไทยดังกล่าวมีท้ังผู้ท่ีประสบความสําเร็จและความล้มเหลว       เเบบเเผนการดําเนินชีวิตก็มีลักษณะท่ี
แตกต่างกัน ในทางวิชาการยังไม่ปรากฏผลการศึกษาว่า นักมวยท่ีประสบความสําเร็จมีแบบแผนการดําเนินชีวิต
อย่างไร หลังจากเลิกชกมวยแล้วเขาประกอบอาชีพอะไร สภาพเศรษฐกิจ  และฐานทางสังคมเป็นอย่างไร ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความต้องการ  ท่ีจะศึกษา การดําเนินชีวิตของอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจังหวัด
แพร่  จากเวทีมวยราชดําเนิน เวทีมวยลุมพินี และเวทีกองทัพบก  เพ่ือสาระสําคัญทางวิชาการ ซ่ึงจะทําให้ผู้ท่ีเป็น
นักมวยอยู่แล้ว หรือ ผู้ท่ีกําลังฝึกฝนเรียนรู้ศิลปะมวยไทย ตลอดจนผู้สนใจในศิลปะมวยไทยสามารถนําความรู้หรือ  
ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไปปรับปรุงแก้ไขตนเองหรือสถานประกอบการเก่ียวกับมวยไทยให้สอดคล้องตามแนวทางวิถี
ชีวิตและการดําเนินชีวิตของนักมวยไทยได้อย่างเหมาะสมถูกต้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจังหวัดแพร่  จากเวทีมวยราช
ดําเนิน  เวทีมวยลุมพินีและเวทีกองทัพบก  หลังจากเลิกชกมวยจนถึงปัจจุบัน   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจงัหวัดแพร่  จากเวทีมวยราชดําเนิน  
เวทีมวยลุมพินีและเวทีกองทัพบก  หลังจากเลิกชกมวยจนถึงปัจจุบนั   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี และข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการดําเนินชีวิตของแชมป์เป้ียน มวยไทย
อาชีพ 

2.  ผู้วิจัยนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาจากข้อ 1 มากําหนดกรอบกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ  และกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3.  ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจัยเพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทย
อาชีพในจังหวดัแพร่ จากเวทีมวยราชดําเนิน เวทีมวยลุมพินี และเวทีกองทัพบก  ประกอบด้วย 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. 
ด้านสังคม 3. ด้านการเมืองและกฎหมาย 4. ด้านการศึกษา   
5. ด้านสขุภาพ  6. ด้านอื่น ๆ  

4.  ผู้วิจัยดําเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัยโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน       5 ท่าน 
พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และนําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (try out)  โดยสัมภาษณ์
อดีตแชมป์เป้ียนมวยไทยอาชีพในจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 5 คน    

5.  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึงในการออกหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยไปยังผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ  และอดีต
แชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพ เพ่ือให้ความอนุเคราะห์ในการให้ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์  บันทึกภาพ  และเก็บข้อมูล 
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6.  ผู้วิจัยนําเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีคุณภาพแล้ว ไปดําเนินการสัมภาษณ์อดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทย
อาชีพในจังหวัดแพร่ จํานวน 10 คน เก่ียวกับการดําเนินชีวิตของนักมวยไทย และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
สังเกตอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม   

7.  นําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์  และการสังเกต  มาแยกแยะวัดประเภทเป็นหมวดหมู่  เรียบเรียง  
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยต่อไป 
 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจังหวัดแพร่  
จากเวทีมวยราชดําเนิน เวทีมวยลุมพินีและเวทีกองทัพบก  ผู้วิจัยได้สรุปเป็น 6 ด้าน  ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และด้านอื่น ๆ   ตามลําดับดังน้ี 

1.  ด้านเศรษฐกิจ การดําเนินชีวิตอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจังหวัดแพร่  หลังจากเลิกชก
มวยโดยภาพรวมสรุปได้ว่า นักมวยส่วนใหญ่มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง มูลค่าโดยประมาณต้ังแต่  235,000 บาท–
1,730,000 บาท เน่ืองจากวิธีการคิดด้านการเก็บออมท่ีแตกต่างกัน นักมวยท่ีมีเงินเก็บน้อย  เน่ืองจากไม่มีการ
วางแผนทางด้านการเงินตั้งแต่เร่ิมเป็นนักมวย  ไม่มีเงินเก็บได้เท่าไหร่ก็ส่งให้ทางบ้านหมด  หรือนําไปเท่ียวเตร่ หลัง
เลิกชกมวยแล้วก็ประกอบอาชีพค้าขาย หรือรับจ้าง  ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน สําหรับผู้ท่ีมีเงินเก็บมาก เน่ืองจากมีการ
วางแผนทางการเงินตั้งแต่สมัยเป็นนักมวยเม่ือได้ค่าตัวมาก็เก็บไว้ ซ้ือเฉพาะสิ่งท่ีจําเป็น หลังเลิกชกมวยก็ประกอบ
อาชีพข้าราชการ และทําอาชีพเสริม เช่น การค้าขาย และทําอาชีพอื่นๆ เพ่ือให้ได้เงินเพ่ิมมากขึ้น อดีตนักมวยแต่ละ
คนมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแตกต่างกันมีตั้งแต่ 2,000–50,000 บาท จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า พลายน้อย 
ร.ฟ.ท. ได้ค่าตอบแทนเดือนละ 2,000–3,000 บาท และเพียงพอต่อการดําเนินชีวิต ผู้วิจัยคิดว่าค่าตอบแทนไม่น่าจะ
เพียงพอต่อการดําเนินชีวิต  และเม่ือเทียบกับราคาทรัพย์สินและเงินสดท่ีมีมากถึง 1,080,000 บาท ยิ่งไม่น่าเป็นไป
ได้  ดังน้ันผู้วิจัยจึงตรวจสอบข้อมูลน้ีด้วยวิธีการเก็บข้อมูลอีกวิธีหน่ึง  ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยสังเกต
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนภายในบ้าน  ซ่ึงการใช้จ่ายภายในบ้านถือว่าเป็นผู้ท่ีมีฐานะพอสมควร ดังน้ันการได้รับ
เงินเดือนละ 2,000–3,000  บาท ไม่น่าจะเพียงพอต่อความต้องการภายในบ้าน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่ได้ปักใจเชื่อว่า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลเท็จท้ังหมด แล้วสรุปว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องเชื่อถือ
ได้ เพราะข้อมูลท้ัง 2 แบบน้ีมีลักษณะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง 

ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการเก็บข้อมูลใหม่ต่อไปอีก โดยเข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการไปซ้ือของและพูดคุย
ในฐานะคนบ้านเดียวกับพลายน้อย ร.ฟ.ท. แต่ท้ังน้ี ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปจนผู้วิจัยกับพลายน้อย ร.ฟ.ท. มีความ
สนิทสนมกันเรียกกันเป็นพ่ีเป็นน้องแล้ว เม่ือได้สังเกตแบบมีส่วนร่วมน้ีเองผู้วิจัยจึงได้พบว่า พลายน้อย ร.ฟ.ท. มี
เงินเดือนผ่านมือเดือนละประมาณ 10,000 บาท แต่ให้ภรรยา  เก็บไว้ส่วนตนเองเก็บไว้ใช้เดือนละ 2,000–3,000  บาท   

2.  ด้านสังคม  ด้านสังคมของการดําเนินชีวิตอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจังหวัดแพร่  หลังจากเลิก
ชกมวยโดยภาพรวมสรุปได้ว่า การดําเนินชีวิตของอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจังหวัดแพร่  หลังเลิกชกมวย
ไทยอาชีพแล้ว  นักมวยทุกคนจะปฏิบัติตนต่อสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมทุกคร้ัง  ในการอุทิศตนและ
ช่วยเหลือสังคมของนักมวยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ท้ังหมดมีจํานวน 10 คน  ซ่ึงถือว่านักมวยท้ังหมดอุทิศตนและ
ช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี  ในส่วนของการนําวิชาชีพมวยไทยไปใช้ประโยชน์แก่สังคมน้ัน  ส่วนใหญ่จะนําวิชาชีพ
มวยไปใช้ไนการถ่ายทอดศิลปะมวยไทยให้กับผู้ท่ีสนใจและประชาชน การได้รับเกียรติการยอมรับและศรัทธาจาก
สังคมหลังเลิก    ชกมวยแล้ว  นักมวยทุกคนได้รับเกียรติการยอมรับและศรัทธาจากสังคมอยู่ในระดับมาก สําหรับ  
การชกมวยไทยในอดีตส่งผลดีต่อการทํางานและการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก  

3.  ด้านการเมืองและกฎหมาย การดําเนินชีวิตอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพใน จังหวัดแพร่ 
หลังจากเลิกชกมวยโดยภาพรวมสรุปได้ว่า ไม่มีนักมวยคนใดกระทําผิดกฎหมายอยู่ในกรอบของกฎหมายและปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งทุกระดับ  นักมวยทุกคนไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่น 
และระดับชาติ     
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4.  ด้านการศึกษา  นักมวยส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาเพ่ิมเติม  มีจํานวน  9 คน ซ่ึงให้เหตุผลในลักษณะ
เดียวกันคือต้องการสร้างฐานะในอนาคตให้กับครอบครัว  มีครอบครัวแล้ว มีบุตรแล้ว  และศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 1 
คน ได้แก่ เพชรน้อย  มนูเกียรติ โดยให้เหตุผล  คือ  รับราชการ  ต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ืออนาคตท่ีดีและมีความม่ันคง
ของชีวิต 

5.  ด้านสุขภาพ การดําเนินชีวิตอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจังหวัดแพร่  หลังจากเลิกชกมวย
โดยภาพรวมสรุปได้ว่า การออกกําลังกายของนักมวยส่วนใหญ่จะทําการออกกําลังกายเป็นประจํา จํานวน 7 คน 
ส่วนนักมวยท่ีออกกําลังกายเป็นบางคร้ัง จํานวน 3 คนเท่านั้น สําหรับสุขภาพร่างกายของนักมวยหลังเลิกชกมวย
แล้ว พบว่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และจากการประกอบอาชีพชกมวยในอดีตไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
และการประกอบอาชีพในปัจจุบันแต่อย่างใด 

6.  ด้านอ่ืน ๆ  การดําเนินชีวิตอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพในจังหวัดแพร่  หลังจากเลิกชกมวย
โดยภาพรวมสรุปได้ว่า  นักมวยท้ังหมดไม่ได้รับความช่วยจากสมาคมมวยไทยอาชีพและจากหัวหน้าค่ายมวย   
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  ผู้ศึกษานําผลการวิจัยน้ีไปใช้ในสถานศึกษา  โดยการแนะให้เห็นคุณค่าศิลปะ 
มวยไทยอาชีพ  ให้เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีสามารถสร้างอาชีพสร้างอนาคตให้กับตนเองได้ 
 1.2  ควรสร้างเคร่ืองมือนอกจากใช้สัมภาษณ์อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  เพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริง
มากยิ่งขึ้น  เช่น  แบบการสังเกตพฤติกรรมวิถีชีวิตนักมวยด้านผลกระทบต่อสุขภาพของนักมวย 
 1.3  เสนอสภามวยไทยอาชีพ  ให้มีการส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย  ดูแลนักมวยไทยหลังเลิกชก
มวยแล้ว  จัดสวัสดิการและอาชีพให้มีวิถีชีวิตท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.4  ควรจัดทําการวิจัยในเชิงสํารวจประกอบด้วย  เพ่ือให้ครอบคลุมข้อมูลทุกด้านและความเท่ียงตรง 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1  ผู้ท่ีจะศึกษาทําการวิจัยในเร่ืองวิถีชีวิตอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพหรือจะทําการศึกษาต่อ
ยอดควรทําในภาคอื่น ๆ ด้วย 
 2.2  ศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตอดีตแชมป์เป้ียนนักมวยไทยอาชีพ กับแชมป์เป้ียน  
มวยไทยปัจจุบันท่ีครองแชมป์เป้ียน  ของเวทีมวยมาตรฐานราชดําเนิน เวทีมวยลุมพินีและเวทีกองทัพบก 

2.3 เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันข้อแตกต่างและมีความเท่ียงตรงแม่นยํามากย่ิงขึ้นควรศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากภาคอื่น ๆ  จํานวนมากขึ้น 
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บทความวิทยานิพนธ์ 
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม-้ลูกไมม้วยไทย 

 
*อรทัย  อุทธะยาน 

คําสําคัญ  เอกสารประกอบการเรียน/แม่ไม-้ลูกไม้มวยไทย 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทยให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ (2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ จํานวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน     เร่ือง แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
   ผลการวิจัย พบว่า  

1. เอกสารประกอบการเรียนเร่ือง แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์80/80  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 

*อรทัย  อุทธะยาน. (2555). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม-้ 
ลูกไม้มวยไทย.  วิทยานิพนธ์  ระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิามวยไทยศึกษา 
หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง.  
Key Words  LEARNING PRINTED MATERIALS/MAEMAI-LOOGMAI MUAY THAI 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to develop effective learning printed printed 
materials as the standard subject criteria Maemai-Loogmai Muay Thai in the upper secondary 
level as the core curriculum of basic education B.E. 2551 The samples used in this research were 
30 students by simple random sampling in Matthayomsueksa 6, Thin-Opas wittaya school, 
amphur Mung, Prae province The instruments were consisted of learning printed materials on 
Maemai-Loogmai Muay Thai, test and questionnaire. The statistics for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The research findings were as follows: 
   1. The learning printed materials on Maemai-Loogmai Muay Thai were effective as the 
criteria 80/80 
   2. The student satisfaction toward the learning printed materials was totally in the 
highest level.     
 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 

    เป้าหมายและกระบวนการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าท่ีและเสรีภาพ การเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม    ของชาติการกีฬา  ภูมิปัญญาของไทยความรู้อันเป็นสากลการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ือให้รู้จักพ่ึงพาตนเอง มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542     
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542, หน้า 5) หมวดท่ี  1 บทท่ัวไป ความมุ่งหมายและหลักการ  มาตรา 7)  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จุดหมายของหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย มีประเด็นสาระ
ท่ีเก่ียวข้องกับกีฬามวยไทย พอสังเขป ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา  

2. ใช้ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลท่ีเกิดต่อผูอ้ื่นและสังคม 
 3. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด เช่น  
ฟุตซอล รักบ้ีฟุตบอล ยิมนาสติก ลีลาศ ซอฟท์บอล เทนนิส เซปักตะกร้อ กระบ่ีกระบอง มวยไทย  พลอง ง้าว  
 4. แสดงการเคลื่อนไหวไดอ้ย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เชียร์ลีดเดอร์ 
 5. เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและนําหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของตนเองและสังคม 
 6. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  และใช้ความสามารถ 
ของตนเองเพ่ิมศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน คํานึงถึงผลท่ีเกิดตอ่สังคม 

 จากความเป็นมาและความสําคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เน้นถึงการสืบสานทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาไทย
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาได้กําหนดให้ผู้เรียนเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยและภูมิใจในความเป็นไทย 
โดยมีจิตอนุรักษ์กีฬาภูมิปัญญาไทย           มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต ซ่ึงจะเห็นได้ว่า หากมีการ



NATIONAL MUAYTHAI ACADEMIC SEMINAR 2013 In SPORT SCIENCES AND MUAYTHAI DELVELOPMENT ON FRIDAY,1st MARCH   2013 

At Rajapruk Conference Room College of Muaythai Study and Thai Traditional medicine Muban Chombueng Rajabhat University 73 

 

จัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษาอย่างกว้างขวางก็จะสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะดังกล่าว
ตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดให้ 
 การท่ีมวยไทยได้ชื่อว่า เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงน้ัน  เน่ืองจากเป็นการรวมเอาลีลาการต่อสู้     ท่ีหลากหลาย 
เร่ิมต้นด้วยอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและเป็นท้ังศิลป์ โดยนําเอาอวัยวะท้ังหลาย เช่น หมัด เท้า เข่า ศอก  มารวมเข้า
ด้วยกัน  เป็นท่าสําหรับการต่อสู้ป้องกันและปรุงแต่งด้วยพละกําลังของบุคคลน้ันๆ ตามสภาพและความสมบูรณ์ของ
ร่างกายแต่ละบุคคล  ท้ังการรุกและต้ังรับได้อย่างงดงามในลักษณะ “นวอาวุธ”  มีความหมายถึงการต่อสู้ท่ีใช้ทุก
ส่วนของร่างกายเป็นอาวุธ รวมท้ัง  การชก ต่อย ทุ่ม ทับ จับ  หัก  ถีบเหน็บ  ตะปบ ทุบ ถอง ฯลฯ   จึงเรียกการ
ต่อสู้ชนิดน้ีว่า พันลําและพัลวัน หรือวัวพันหลัก (สมพร  แสงชัย, 2550)  
 โพธิ์สวัสด์ิ แสงสว่าง (2533, หน้า 24)  ได้กล่าวว่า  มวยไทยช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและ
สติปัญญา  ให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ดังน้ันคน
ไทยทุกคนควรจะได้ฝึกฝนเพ่ือเป็นการออกกําลังกายให้ร่างกายมีสมรรถภาพทางกายดีอยู่เสมอ  ท้ังท่ีควรจะได้ศึกษา
ค้นคว้าเร่ือง มวยไทยให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองของมวยไทย และนิยมฝึกซ้อมท้ังท้ังเพ่ือการออกกําลังกาย
และเพ่ือการแข่งขัน มีการ      ตั้งชมรมและองค์กรมวยไทยในต่างประเทศมากมาย ซ่ึงล้วนแต่นํากิจกรรมการ
ฝึกซ้อม การแข่งขันมวยไทยเป็นสื่อทําให้ชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยมากขึ้น ท้ังชื่นชมและ
หวงแหน ศิลปะมวยไทยเหมือนเป็นศิลปะท่ีสร้างขึ้นมาสําหรับชาวโลกท้ังมวล  มวยไทย เป็นเอกลักษณ์เป็น
วัฒนธรรม วัฒนธรรมคือความมั่นคงของชาติ มวยไทย จึงเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ชาติไทยม่ันคง ไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่
ท่ีใดก็ตามจะนําศิลปะมวยไทยไปฝึกปฏิบัติและเผยแพร่  สร้างความสัมพันธ์อันดี      ในหมู่คนไทยด้วยกัน 
 ภิญญาพร นิตยะประภา (2534, หน้า 1) กล่าวไว้ว่า บทบาทของครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน   การอ่านคือ ต้อง
จัดเตรียมหนังสือท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็ก เพราะหนังสือเป็นปัจจัยสําคัญในการอ่าน    ถ้าหากว่าเด็กไม่มีหนังสือสําหรับ
อ่าน เด็กจะไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู้ สติปัญญา    ความนึกคิด ตลอดจนด้านจิตใจได้เต็มท่ี กรม
วิชาการ (2533, หน้า 40 ก) ได้เล็งเห็นว่า หนังสือเรียน  ท่ีกําหนดให้นักเรียนทุกคนใช้เรียน ไม่เพียงพอต่อการ
เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักเรียน จึงมีนโยบายจัดทําเอกสารประกอบการเรียนและหนังสืออ่านเพ่ิมเติมขึ้น การจะนําเด็ก
ไปสู่จุดหมายปลายทางของการศึกษาน้ันจะต้องให้เด็กเรียนด้วยการค้นคว้า อภิปรายในการเรียนด้วยวิธีน้ีก็จะต้องให้
เด็ก        ได้ฟังมาก ได้อ่านมากและอ่านจากหนังสือหลาย ๆ  รูปแบบ       
 ปัจจุบันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้
คือ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี  มี
สุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ           มีจิตสํานึกในความเป็นไทยและเป็นพลโลกท่ีดีของชาติ  ยึด
ม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม และ        ภูมิปัญญาไทย  การอนุรักและพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทําประโยชน์และ
สร้างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ัน    ในการทํางาน  
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ซ่ึงวิชามวยไทยสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นได้ในรายวิชาพ้ืนฐาน  โดยนําสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 3  และท่ี 4 มาจัดทําเป็นตัวชี้วัด  และใน
รายวิชาเพ่ิมเติมโดยสถานศึกษาจัดทําสาระมาตรฐานและ     ผลการเรียนรู้ขึ้นมาเอง 

 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดทําหลักสูตรรายวิชามวยไทย 
โดยการจัดเป็นวิชาสาระเพ่ิมเติมของสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนนําไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ซ่ึงในหลักสูตรรายวิชามวยไทย
จะมีเน้ือหาสาระ เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย  ซ่ึงเป็นทักษะท่ียากต่อการเรียนรู้และไม่มีเอกสารสําหรับให้ผู้เรียนได้
ศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย เพ่ือให้
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ผู้เรียนได้ศึกษาในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรายวิชามวยไทย 
และส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนภูมิใจในความเป็นไทย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลกูไม้มวยไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อําเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง  แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยกอ่นและ 
หลังการเรียน สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
          3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดําเนินการวิจัย 4 ขั้นดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้วิจัยทําการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานดังน้ี 1) แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนและมวยไทย 2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย 
 ขั้นท่ี 2 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ผู้วิจัยนําผลท่ีได้จากการศึกษาใน
ขั้นท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานมาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ท่าน  ตรวจสอบและ
ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของเอกสารประกอบ     การเรียน นําข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข และนําไปทดลองใช้กับนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง และกลุ่มใหญ่ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
นําไปทดลองใช้ต่อไป 
 ขั้นท่ี 3 การนําเอกสารประกอบการเรียนไปใช้และตรวจสอบหาประสิทธิภาพ ผู้วิจัยนําเอาเอกสาร
ประกอบการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้  โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ (pretest-posttest control 
group design) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทําการทดลองสอนตามแผนการเรียนรู้ ระหว่างวันท่ี 3-15 
มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 15.30-16.30 น. โดยใช้เวลา 10 ชั่วโมงใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ทดลองประกอบด้วย 

1. เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 3. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจแม่ไม ้ลูกไม้มวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 4. แบบประเมินแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 ดําเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวย
ไทย กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยทําการทดสอบด้านความรู้  ทักษะด้วยเคร่ืองมือท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จากน้ันได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีกําหนด 
 การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
 1. พิจารณาจากคะแนนด้านกระบวนการ มีค่าไม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. พิจารณาจากคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีได้จากการทดสอบความรู้ และทักษะมีค่าเฉลี่ยไมตํ่่ากว่า 
ร้อยละ 80 
 3. พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน 
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   ขั้นท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรียน  ผู้ วิจัยประเมินผลการนําเอกสาร
ประกอบการเรียนไปใช้ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด รวมท้ังทําการศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง การสังเกต
ขณะนําเอกสารประกอบการเรียนไปใช้ ข้อเสนอแนะของผู้เรียน เพ่ือให้เป็นแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
เอกสารประกอบการเรียน   

จากน้ันผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาดําเนินแก้ไขปรับปรุงและจัดเป็นเอกสารประกอบการเรียน 
เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับสมบูรณ์เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ได้ต่อไป 
 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อาํเภอเมือง จังหวัดแพร่  

  1. เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง  แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มี
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ 80.22 และด้านผลสัมฤทธิ์เท่ากับ 90.11 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการเรียน ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยหลังการเรียนมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจสูงกว่าก่อน  การเรียน    
 3. ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมตี่อเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้
มวยไทย อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

1.  การนําเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยไปใช้ควรดําเนินการต่อไปน้ี 
              1.1  ครูผู้สอนควรศึกษากระบวนการเรียนการสอน  สื่อการสอนกิจกรรมการสอนเอกสารประกอบการ
เรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างต่อเน่ือง 
     1.2 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยครูควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์        ให้เพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน 
     1.3 ชี้แจงให้นักเรียนมีความเขา้ใจและพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ืองแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย 
     1.4  ในการนําเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ไปใช้จัดการเรียนรู้ สําหรับ
นักเรียนครูผู้สอนเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติ  
 2.  ข้อแนะนําในการนําเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์       ด้าน
ความรู้  ทักษะไปใช้ ครูควรระมัดระวังในเร่ืองต่อไปน้ี 
     2.1  นักเรียนเรียนอ่อน  เรียนช้า  ครูซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล  โดยครูสาธิตใหดู้ซํ้าอีกหรือสอนเสริมให ้
นอกเหนือเวลาเรียน 
               2.2  ควรใช้เวลาให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ตามความสนใจของเด็กนักเรียนมีอยู่ในระยะสั้น  
ควรมีสิ่งมากระตุ้นให้เกิดความสนใจและมีเวลาให้เด็กนักเรียนได้พักระหว่างเรียนภาคปฏิบัติบ้าง เพ่ือผ่อนคลาย
กล้ามเน้ือ 
     2.3  ครูผู้สอนควรได้ฝึกการทําตามขั้นตอนต่างๆ ให้เกิดความชํานาญ  แล้วจึงสอนโดยสาธิตตาม
นวัตกรรมการเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย     
       2.4  แผนการจัดการเรียนรู้  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และมี
การประเมินผลครอบคลุ่มเน้ือหาสาระ  สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถท่ี
จะยืดหยุ่นเวลาได้ตามศักยภาพของนักเรียน 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา มวยไทย แบบบูรณาการ โดยจัดการ

เรียนการสอนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา มวยไทย สําหรับนักเรียนในระดับอื่น ๆ 
ต่อไป 
 3. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา มวยไทย แบบบูรณาการ 
โดยจัดร่วมกับชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน (เขตพ้ืนท่ีบริการ) 
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บทความวิทยานิพนธ์ 
การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูส้อนกีฬามวยไทยตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย 
 

   *โกวิทย์  คณะนัย 
 
คําสําคัญ      คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/กีฬามวยไทย 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทย ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (2) 
เปรียบเทียบความคิดเห็นเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวย
ไทยตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ และ (3) เปรียบเทียบแตกต่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทยของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์
ห้องเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาทุกชั้นปีในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุโขทัย และศูนย์ห้องเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ีลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 289 
คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทย ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน การพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้ความสามารถ รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านทัศนคติ  
   2. นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬา
มวยไทย ด้านความรู้ความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านทัศนคติ และด้านมนุษย์สัมพันธ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
   3. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูผู้สอนกีฬามวยไทย ด้านความรู้ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทัศนคติ และด้านมนุษย์สัมพันธ์ไม่
แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

*โกวิทย์  คณะนัย.  (2555).  การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สอนกีฬามวยไทย 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสโุขทัย.  วิทยานิพนธ ์ 
ระดับปริญญามหาบัณฑติ  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research were to (1) study the desirable characteristics of Muay 
Thai teachers in the opinions of Physical Education Institute students, Sukhothai campus and learning 
center, Prae provincial Government, (2) compare both male and female opinions which were 
different towards desirable characteristics of Muay Thai teachers according to the student 
opinions, and (3) compare the opinions from different faculties : the Faculty of Education and the 
Faculty of Sport Science towards the desirable characteristics of Muay Thai teachers. The samples 
were 289 students by simple random sampling from every class at the Institute of Physical 
Education, Sukhothai campus, learning center, Prae provincial government. Those students registered in 
the second semester in the academic year 2011. The instrument was questionnaire. The statistics for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The research findings were as follows: 
 1. The desirable characteristics of Muay Thai teacher in the opinions of Physical Education 
Institute, sukhothai campus students  were totally in the high level. When considering each aspect, 
The aspect of knowledge and ability had the highest mean.        The latter aspects were the aspects 
of personality, human relationship and attitude. 
 2. The male and female student opinion towards the desirable characteristics of Muay Thai 
teacher on the aspect of knowledge and ability and personality indifferently but the aspects of 
attitudes and human relationship were significantly different at the statistical level at .05 
 3. The students in the faculty of Education, and the Faculty of sport science had no 
differences toward the desirable characteristics of Muay Thai teachers on the aspects of 
knowledge and ability, personality, attitudes and human relationship. 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ืองการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง
เน้นความสําคัญท้ังความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (อนงค์  จันใด, 2550, หน้า 1) 
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การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงามด้วยภูมิปัญญาทักษะจริยธรรม คุณธรรมและ
สุขภาพอนามัยตามศักยภาพท่ีควรจะเป็น เพ่ือให้บุคคลรู้จักตน รู้จักชีวิตเข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้
ทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างผาสุกในสังคมได้ การศึกษาจึงนับว่าเป็นกระบวนการท่ี
สําคัญ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาทุกๆ ด้านของประเทศ เพ่ือนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดย
การศึกษาน้ันเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทําให้มนุษย์นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

มวยไทย จัดเป็นศิลปะประจําชาติไทยแต่คร้ังโบราณกาล ในอดีตมวยไทยถือเป็นกีฬาและการละเล่น
พ้ืนเมืองเคียงคู่กับประวัติศาสตร์การก่อต้ังสังคมของชนชาติไทย ปัจจุบันมีการเล่นกันอย่างกว้างขวางมีการจัดการ
แข่งขันระดับนานาชาติ เป็นศิลปะการต่อสู้ท่ีมีนักกีฬาและผู้ท่ีสนใจฝึกฝนจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก กีฬามวย
ไทยนับว่ามีความสําคัญ มีคุณค่าและประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสํานึกของคนไทยและต่อความเป็นไทยอย่างแท้จริง 
สมควรท่ีอนุชนทุกรุ่นควรจักได้ศึกษาเรียนรู้และสานต่อมรดกอันล้ําค่าน้ีให้ยืนยงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง
ตลอดไป ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างแท้จริงท้ังภาครัฐและเอกชนโดยปราศจากผลประโยชน์ในแง่ธุรกิจ 
ขณะเดียวกันนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องทุกคน ท้ังนิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ก็ควรปฏิบัติตนเป็นนักอนุรักษ์นิยม
ทางด้านน้ีอย่างเต็มท่ีเพ่ือดํารงคุณค่าแห่งกีฬามวยไทย อย่างน้อยท่ีสุดในอนาคตคงได้เป็นกีฬามวยไทยได้เล่นและได้
แสดงในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ามกลางผู้ชมมากมายคอยให้การสนับสนุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังการ
แข่งขันมวยไทยในกีฬาแห่งชาติ กีฬาซีเกมส์ เอเซียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ ซ่ึงน่ันหมายความว่ากีฬามวยไทยคือ
กีฬาสากลท่ีทุกคนในโลก รู้จักและเข้าใจลึกซ้ึงถึงความสําคัญ คุณค่าและประโยชน์อย่างแท้จริง 

วิชามวยไทยเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งมีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการศึกษาแขนงอื่น ๆ 
คือ เป็นวิชาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาจะ
แตกต่างจากวิชาอื่นอยู่บ้างตรงวิธีการ  วิชามวยไทยในสถาบัน 

การพลศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงท่ีทางสถาบันการพลศึกษาจะต้องจัดให้มีการเรียนการสอน นอกจากเป็นการ
ศึกษาศาสตร์และศิลปะของกีฬามวยไทย ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวของประเทศชาติอีกด้วย ดังนั้น
ครูผู้สอนจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการสอน การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เข้าใจและนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 

  สถาบันการพลศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีตระหนักว่าเด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าและมีความสําคัญ ในการท่ีจะพัฒนาทรัพยากรดังกล่าวให้ได้ผลดีพร้อมกันไปท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
น้ัน จึงต้องอาศัยกิจกรรมทางพลศึกษาและกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เมื่อเด็ก 
เยาวชน และประชาชนมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจดีแล้วสุขภาพทางด้านอื่น ๆ ก็ตามมา สถาบันการพล
ศึกษาจึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการพัฒนาชนบทจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 ในการ
พัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทยและนอกจากน้ันพลศึกษายังเป็นสาขาวิชาท่ีเป็นมรดกของโลกท่ีได้มี
การสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานดังน้ัน ปรัชญาทางพลศึกษา จึงเป็นศาสตร์ท่ีได้มีการเร่ิมต้นมานานแล้วเช่นกัน 
ท้ังน้ีเพราะว่าสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้ได้มาซ่ึงปรัชญาทางพลศึกษาขึ้นมาน้ันเน่ืองจากความชาญฉลาดของมนุษย์มีความ
อยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาน้ัน ซ่ึงความอยากรู้อยากเห็นเหล่าน้ีในระยะแรก ๆ มนุษย์อยากรู้อยากเห็นสิ่งท่ีอยู่ใน
ธรรมชาติท่ีอยู่รอบๆ ตัวก่อนและศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักการและปรัชญาการพลศึกษาทําให้ครูพลศึกษา
ได้ทราบถึงทิศทางและแนวทางของการพลศึกษาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ท้ังน้ีเพราะว่าในการจัดและดําเนินการทาง
พลศึกษาท้ังหลายท้ังมวลน้ัน ครูพลศึกษาต้องรู้ว่าการจัดดําเนินการทางพลศึกษาน้ันเป็นการจัดการและดําเนินการ
เพ่ืออะไรเพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดและดําเนินการและช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้การสอนให้ตรง
กับความต้องการของนักเรียน (วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548, หน้า 5-6) 

  หลักการวัดและประเมินผู้สอน สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการสอน โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม การวัดผลประเมินผลต้องสอดคล้องและครอบคลุมเน้ือหาในวิชาการสอนท่ีกําหนดใน
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หลักสูตร ประกอบด้วยการประเมินสื่อ ปรับปรุงพัฒนาผู้สอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้สอน
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องดําเนินการด้วยวิธีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสิ่งท่ีต้องการวัด 
ธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงชั้นของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องตรวจสอบผลการประเมินได้ 

  การวัดและประเมินผลการสอน นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําผลไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้สอน โดยใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสําเร็จทางการสอนของผู้สอน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้สอนเกิดการพัฒนาและสอนอย่างเต็มศักยภาพแล้ว จุดหมายสําคัญอีกประการหน่ึง คือ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับ  ต่าง ๆ ซ่ึงจะทําให้สาขาวิชาท่ีผู้สอนได้รับการรับรองจากฝ่าย
วิชาการให้เปิดการเรียนการสอนได้และใช้เป็นหลักฐานดําเนินการในเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผล การ
ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นสิ่งสําคัญท่ีสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญเพราะเป็นเกณฑ์การประเมินท่ีต้อง
ใช้ตัดสินผลการสอนในวิชาท่ีเปิดการเรียนการสอน และสถานศึกษาจะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานในการประเมิน 
เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้สอนเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อื่น ๆ ท่ีสถาบันกําหนดขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้สอน เพ่ือการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ของผู้สอนตามความ
ต้องการของสถาบันและนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นการรายงานผลการประเมินท่ีแสดงสภาพหรือระดับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

 การฝึกหัดมวยไทยในสถาบันการพลศึกษา นิสิต  นักศึกษาโดยท่ัวไปมักจะฝึกหัดเพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจถึงคุณค่าและความสําคัญของการนําเอากีฬามวยไทยไปใช้ในชีวิตประจําวัน และมีทักษะกีฬามวยไทยจน
สามารถนําไปใช้ออกกําลังกายได้อย่างปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 
คุณลักษณะเป็นคนกล้าหาญ เชื่อม่ันตนเองสามารถตัดสินใจได้ดี มีความสุขุมรอบคอบ และยังมีจุดประสงค์การ
ฝึกหัดเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีและผู้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย การท่ีนิสิต นักศึกษา จะมีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ ความชํานาญในวิชามวยไทยอย่างดีเย่ียมน้ัน ครูผู้สอนจําเป็นต้องมีความรู้ความชํานาญกีฬามวย
ไทย ดังน้ันคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทยจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 

  จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เพ่ือเป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูผู้สอนกีฬามวยไทยตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยโดยรวมและรายด้าน
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากีฬามวยไทยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัย เร่ืองการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทย  ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย  มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทยตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบแตกต่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ท่ีมีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์
ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร  

 นักศึกษาทุกชั้นปีในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยและศูนย์ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ ท่ีลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2554  จํานวน 1,042 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง  

นักศึกษาทุกชั้นปีในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยและศูนย์ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ ท่ีลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2554  กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีคํานวณตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่  (Yamane, Taro) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 289 คน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (questionnaries) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ครูผู้สอนกีฬามวยไทยตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  จํานวน 4 ด้าน  โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (questionnaries)  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทย 

 

ผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทย ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.30) โดย
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความรู้ความสามารถ ( x  = 4.36) รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ ( x  = 4.28) และด้านทัศนคติ ( x  = 4.09)   

2. เพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬา   มวยไทยตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
แตกต่างกัน  

 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูผู้สอนกีฬามวยไทยตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ในแต่ละด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ด้านความรู้ความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ 
ส่วนด้านทัศนคติ และด้านมนุษย์สัมพันธ์  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3. คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ครูผู้สอนกีฬามวยไทย ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และศูนย์ห้องเรียน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่  ไม่แตกต่างกัน 

 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ท่ีมีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทยตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุโขทัย และศูนย์ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านท่ีไม่แตกต่างกันท้ัง 4 ด้าน  
ได้แก่  ด้านความรู้ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทัศนคติ และด้านมนุษย์สัมพันธ์  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช ้

     1.1 ด้านความรู้ความสามารถ ครูผู้สอนกีฬามวยไทยควรเป็นผู้มีความรู้ในเร่ืองของ กฎ และกติกามวย
ไทย เพราะครูผู้สอนกีฬามวยไทยจะต้องชี้แนะลูกศิษย์เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การใฝ่ความรู้ ท้ังความรู้ใน
เร่ืองของไม้มวยไทย กฎ กติกา และอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขัน ความรู้ในเร่ืองของวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
ความถนัด ความพร้อม ความต้องการ สภาพร่างกาย จิตใจ ระบบการฝึกซ้อม การพักผ่อนร่างกาย ความรู้ในเร่ือง
ของโภชนาการ เพ่ือสามารถเลือกสรรอาหารท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อร่างกายและท่ีสําคัญความมีระเบียบ วินัย 
ความมานะพยายามในการฝึกซ้อม และเป็นผู้มีมารยาทสุภาพ เรียบร้อย มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดอย่างมี
เหตุผล 

     1.2 ด้านบุคลิกภาพ ครูผู้สอนกีฬามวยไทยควรเป็นผู้มีมารยาทสุภาพ เรียบร้อย มีสุขภาพดีท้ังกายและ
ใจ มีการแต่งกายท่ีดี  ไม่มีข้อบกพร่องท้ังทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงลักษณะท่าทางแสดงออกดี เพราะบุคคลท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีดีย่อมเป็นท่ีปรารถนาของคนอื่น เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้ท่ีพบเห็นซ่ึงเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานในการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีในสังคม 

     1.3 ด้านทัศนคติ  ครูผู้สอนกีฬามวยไทยควรเป็นผู้มีความศรัทธาในวิชามวยไทย เพราะการท่ีศิษย์จะ
เคารพนับถือและมีความศรัทธาต่อครูอาจารย์ของตนนั้น ครูอาจารย์ต้องมีคุณธรรมเป็นปัจจัยสําคัญ เป็นผู้มีความ
ซ่ือสัตย ์จริงใจ และให้ความยุติธรรมแก่ผู้ศึกษามวยไทยทุกๆ ด้าน รวมท้ังเป็นผู้มีความเอาใจใส่ตอ่การสอน การ
ฝึกสอนหรือการฝึก 

     1.4 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ครูผู้สอนกีฬามวยไทยควรเป็นผู้มีลักษณะผู้นํา เพราะการเป็นผู้นําและเป็น
แบบอย่างท่ีดีของนักเรียน นักศึกษา การท่ีศิษย์จะเคารพนับถือและมีความศรัทธาต่อครูอาจารย์  โดยการแต่งกาย
เหมาะสม มีอารมณ์มั่นคง มีเสียงพูดชัดเจน และมีลักษณะของความเป็นผู้นํา รวมท้ังครูผู้สอนกีฬามวยไทย ควรจะมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือท่ีจะสามารถแนะนําและส่งเสริมให้นักกีฬามวยไทยปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามท่ีตนตั้งใจไว้ ผู้ฝึกสอนจะต้องระลึกเสมอว่าการแข่งขันกีฬามวยไทยน้ันไม่ควรมุ่งหวังเพ่ือชัยชนะ
เพียงอย่างเดียว 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอ่ไป 

    2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูผู้สอนกีฬามวยไทยตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้กีฬามวยไทยท่ีถูกต้อง 

    2.2 ควรศึกษาการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนกีฬามวยไทยหรือการใช้อุปกรณ์    การเรียนการ
สอนวิชามวยไทย  ในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
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ชื่อเร่ือง     แรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ปกีารศึกษา 2554 

 
                                   *ชํานาญ  แสงแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง 

จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 จํานวน 95 คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling )  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทย  
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ     
ผลการวิจัยพบว่าด้านสุขภาพและอนามัยนักเรียนท่ีเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 
4.13 และ σ = 0.74) และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก สูงท่ีสุด คือ กีฬามวยไทยท่ีทําให้
สมรรถภาพร่างกายดี(µ = 4.35 และ σ = 0.58) และต้องการดูแลรักษาสุขภาพ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 
(µ = 4.35 และ σ = 0.66) ด้านรายได้และผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.67 และ  σ = 1.08) 
และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก สูงท่ีสุดคือ กีฬามวยไทยมีโอกาสได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกับการ
แข่งขันในระดับชาติ          (µ = 3.75 และ σ = 1.17)  ด้านความรักความถนัดความสนใจและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.73  และ  σ = 0.88)  และเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก สูงท่ีสุด 
คือเห็นว่าทักษะกีฬามวยไทยใช้ป้องกันตัวได้ (µ = 4.40  และ σ = 0.72)  ด้านเกียรติยศและชื่อเสียงโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (µ = 3.71 และ   σ = 0.97) และ เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก สูงท่ีสุด คือ อยากได้รับ
สิทธิพิเศษต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม (µ = 3.81 และ σ = 1.00) ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.67 และ σ = 0.98) และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก สูง
ท่ีสุด คืออยากมีผู้สนับสนุนและส่งเสริมมาก  (µ = 3.79 และ σ = 0.87) และเป็นนักกีฬาท่ีได้รับความนิยม (µ = 
3.79 และ        σ = 0.97) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________________________________ 

*ชํานาญ  แสงแก้ว.  (2555). แรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชาย 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวดัแพร่ ปีการศึกษา 2554.วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. 
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ABSTRACT 
 

 The pupose of this research was to know  motivation  for selecting to study  Muay Thai 
of secondary male students Songpittayakom school Phrae in academic year 2011 
  The population groups were 95 secondary male students Songpittayakom school Phrae 
in academic year 2011 and selected by  purposive sampling. 
 The instruments used in this study were the question naire about the motivation for 
selecting  to study Muay Thai by researcher. 
 Statistics used were means , standard deviation  and  percentage. 

The research finding were as follows : the first was health.The mail  Students of 
secondary school at Songpittayakom school Phrae in academic year 2011 had motivation in high 
level. When considered each aspects , it showed that the most desired motivation – believe that 
Muay Thai cause strong and healthy    and for keeping good health   The second were income 
and advantage, they had motivation in high level When considered each aspects , it show that 
Muay Thai is the best sport that can have both traveling and international competition 
simultaneously.The third were the love , ability and interesting , they had motivation in high level 
When considered each aspect , it showed that the most desired motivation was the interesting in 
MuayThai and agreed that Muay thai can be use self-protection   The fourth were honour and 
famous. They had motivation in high level When considered each aspects ,  it showed that much 
desired motivation was the acceptance from other people and always have privilege    . The fifth 
were the opportunity and the growth in the future . They had motivation in high level When 
considered each aspect, it showed that the most desired motivation was they wanted to have 
many supporters. and popularity      
 
บทนํา 

 “ มวยไทย” เป็นศิลปะการต่อสู้ของชนชาติไทย มีวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคน มีประวัติการใช้มวยไทย
ต่อสู้อย่างกล้าหาญ เพ่ือป้องกันบ้านเมืองมาหลายยุคหลายสมัย มวยไทยจึงเป็นมรดกของการสั่งสมวัฒนธรรมและ
ประเพณีหลาย ๆด้านผสมกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความเชื่อเก่ียวกับจิตวิญญาณ คาถา อาคม ดนตรี 
วรรณกรรม คุณธรรม และจริยธรรมมวยไทยจึงเป็นศาสตร์ และศิลป์ท่ีบรรพบุรุษไทยได้คิดค้นอย่างชาญฉลาด โดย
การใช้ส่วนต่าง ๆของร่างกาย ผสมผสานกับพลังกายและพลังแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ออกมาเป็นลีลากระบวนท่า
ของการต่อสู้ได้อย่างงดงาม น่าเกรงขาม มีพิธีกรรมต่าง ๆท่ีมีขึ้นตั้งแต่แรกมอบตัวเป็นศิษย์ จนกระท่ังการถ่ายทอด
การเรียนรู้จนจบกระบวนท่าไม้มวยไทยของครูมวยแต่ละคนน้ันแฝงไว้ด้วยคติธรรมแห่งความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 
ความกตัญญูกตเวที ความมีมานะพยายาม ความซ่ือสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้รู้ผู้เรียน       เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายและจิตใจ เป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง สังคม คุณค่าของศิลปะมวยไทย       ท่ีกล่าวมานับเป็นมรดกท่ีมี
คุณค่าสูงยิ่งของสังคมโลก ซ่ึงนาๆประเทศกําลังให้ความสนใจและพยายามศึกษาหาความรู้ในเร่ืองของมวยไทยให้
ลึกซ้ึงย่ิงขึ้นเพ่ือยกระดับความสามารถของตนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยระดับอาชีพหรือเพ่ือการออก
กําลังกาย รวมท้ังเพ่ือการเปิดค่ายมวยไทยฝึกสอนลูกศิษย์ในประเทศของตน แต่การฝึกหัดมวยไทยของนักมวยชาว
ต่างประเทศยังเป็นไปอย่างเร่งรัด ประกอบกับการจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพยังเป็นธุรกิจมากเกินไป วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ีสําคัญของมวยไทยจึงถูกละท้ิงหรือ ปฏิบัติไม่เหมาะสมด้วยความไม่เข้าใจ
รากฐาน และ คุณค่าแห่งวัฒนธรรมประเพณีนั้น ๆ (พยุงศักด์ิ  จันทรสุรินทร์ , 2540 , คํานํา) 
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ความสัมพันธ์ของมวยไทยกับชีวิตคนไทยว่าคนไทยในสมัยอยุธยามีการเล่นต่างๆ มากมาย นับต้ังแต่การ
แสดงมหรสพและกีฬาต่าง ๆอันมีมวยปล้ํา ชกมวย แข่งเร่ือ กระบ่ีกระบอง กีฬา      มวยไทยมีความผูกพันกับชน
ชาติไทยมาอย่างแน่นแฟ้นเป็นกิจกรรมท่ีต้องฝึกฝนเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ดังจะเห็นได้ว่าในปี
พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการจัดตั้งสถานฝึกหัดครู    พลศึกษาขึ้นท่ีโรงเรียนราชบูรณะ(โรงเรียนสวนกุหลาบใน
ปัจจุบัน) เรียกว่าห้องพลศึกษากลาง วิชา   ท่ีสอนมี 2 วิชาเท่าน้ันคือ มวยไทยกับยิมนาสติกและในปัจจุบันจะเห็นได้
ว่ามวยไทยเป็นกีฬาชนิดหน่ึงของผู้ยึดอาชีพน้ี มีการจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจําท้ังในเมืองกรุงและต่างจังหวัด
รวมท้ังในประเทศและต่างประเทศกําลังเป็นท่ีฝึกกันอย่างแพร่หลายและฝึกกันเป็นอย่างมาก(จรัสเดช  อุลิต, 2528,  
หน้า 26) 

สํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เล็งเห็นความสําคัญในคุณค่าของศิลปะมวยไทยดังกล่าว จึงเพียรพยายาม
รวบรวมข้อมูลทุกๆด้านท่ีเกี่ยวข้องกับมวยไทย ต้ังแต่ประวัติความเป็นมาของมวยไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน การมอบ
ตัวเป็นศิษย์ การแต่งกายของนักมวยไทย เคร่ืองรางของขลัง ประเพณีการไหว้ครู การร่ายรํามวยไทย ท่าแม่ไม้มวย
ไทย การฝึกซ้อมและการเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขันกีฬามวยไทย ข้อมูลดังกล่าวเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
หนังสือ วีดีทัศน์ จากการสัมภาษณ์ครูมวยอาวุโสหลาย ๆ ท่านท่ียังคงมีชีวิตอยู่ ได้ช่วยกันสืบค้นและถ่ายทอดความรู้ 
ความจําท่ียังพอจดจําได้บันทึกไว้โดยมุ่งหวังให้ลูกหลานไทยได้รํ่าเรียนมวยไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
และของมนุษย์เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์และสืบทดมรดกอันล้ําค่าน้ี 

กีฬามวยไทยเราต้องรักษาทํานุบํารุงและดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมน้ันเป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวให้คนไทยรักและหวงแหนและสามัคคีกันในหมู่คณะอันเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะทําให้ประเทศชาติม่ันคงสืบไปอีกท้ัง
ในปัจจุบันปัญหาร้ายแรงของชาติก็คือปัญหายาเสพติดของเยาวชนชาติไทยซ่ึงเป็นปัญหาท่ีรุนแรงมากกีฬามวยไทย
อาจมีส่วนช่วยดึงเยาวชนไทยไม่ให้ไปม่ัวสุมยาเสพติดโดยนําเวลาว่างเข้ามาฝึกมวยไทยให้กับเด็กและเยาวชน ดังน้ัน
จึงไม่มีเวลาเหลือท่ีจะไปประพฤติตนในทางท่ีผิด อีกท้ังในปัจจุบันกีฬามวยไทยยังเป็นกีฬาอาชีพอย่างหน่ึง  ใน
ประเทศไทยท่ีสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และยังนําชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูลอีกด้วย (สมนึก  บุญนาค, 2548, 
หน้า 1 อ้างถึง  พยุงศักด์ิ  จันทร์สุรินทร์, 2540, คํานํา ) 

แรงจูงใจจึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญองค์ประกอบหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุ้นให้นักกีฬาได้ทุ่มเทกําลัง
ความสามารถในการฝึกซ้อม เพ่ือให้ได้ชัยชนะในการแข่งขันในแต่ละคร้ังซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวอาจเกิดจากแรงจูงใจ
หลายๆ ด้านเช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านรายได้และผลประโยชน์ แรงจูงใจด้านความรัก ความถนัดและความสนใจ 
ด้านเกียรติยศชื่อเสียง ด้านความก้าวหน้าในอนาคตดังเช่น นักมวยไทยของจังหวัดแพร่ท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง
และจังหวัดแพร่มีมากมายเช่นจรัญศักด์ิ       ส.มีชัย (อดีตแชมป์เปียนรุ่นแบนต้ัมเวท สภามวยอาชีพแห่งประเทศ
ไทย)  เพชรน้อย  มนูเกียรต์ิ       ( อดีตแชมป์เป้ียนมวยไทย  รุ่นฟลายเวทเวทีราชดําเนิน )  เอ็กตร้า  ศิษย์สุริยา 
(อดีต แชมป์เป้ียนรุ่นเฟเธอร์เวท สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    โรงเรียนสอง
พิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเลือกเรียนกีฬา    มวยไทย โรงเรียนสอง
พิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดแพร่ เขต 37  จํานวน 95  
คนได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling ) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทย 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาจากงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารตําราต่างๆ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทย 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและแรงจูงใจด้านอื่นท่ีมีส่วนทําให้ท่านเลือกเรียนกีฬามวยไทย 

เกณฑ์ให้คะแนนแรงจูงใจ 
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คะแนน 5 คะแนน    หมายถึง  ผู้ตอบมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 4 คะแนน  หมายถึง  ผู้ตอบมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนน 3 คะแนน  หมายถึง  ผู้ตอบมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 คะแนน  หมายถึง  ผู้ตอบมีแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนน 1 คะแนน  หมายถึง   ผู้ตอบมีแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือไปยังผู้อํานวยการโรงเรียน
สองพิทยาคม 
 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ปีการศึกษา 2554 ได้ทําการศึกษาจากประชากรซ่ึงเป็นนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ปีการศึกษา 2554 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ผู้วิจัยได้ไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง จํานวน 95 ฉบับ จากแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์จํานวน 95 ฉบับ ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย นําเสนอข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรายงานผลในรูปแบบ ความถี่และ       ค่าร้อยละ  
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ปีการศึกษา 2554  จํานวน 45 ข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบ่ียงเบน มาตรฐาน นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  

1. แรงจูงใจด้านสุขภาพและอนามัย  
2. แรงจูงใจด้านรายได้และผลประโยชน์  
3. แรงจูงใจด้านความรักความถนัด ความสนใจและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
4. แรงจูงใจด้านเกียรติยศและชื่อเสียง  
5. แรงจูงใจด้านโอกาสท่ีได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ และแรงจูงใจด้านอื่น ๆ ท่ีทําให้ท่านเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ปีการศึกษา 2554 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1.ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Mean) คํานวณจากสตูร  (นรา  บูรณรัช.  2543,หน้า 21) 

N

x

N

i

i∑
== 1µ  

 เม่ือ   µ      แทน   ค่าเฉลี่ย 

  
n

i
i

x
=
∑

1

    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 N    แทน   จํานวนประชากร 
     
        2.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  คํานวณจากสูตร (นรา  บูรณรัช.  2543, หน้า 
37) 

                           σ = 
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  เม่ือ          σ    แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      
n

i
i

x
=
∑

1

  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   
i

n

i

x
=
∑

1

2 แทน  ผลรวมของกําลังสองของคะแนนท้ังหมด 

    N     แทน  จํานวนขอ้มูลของกลุม่ประชากร 
 

3. ร้อยละ (Percentage)  คํานวณจากสตูร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535, หน้า 90) 
 

       ร้อยละ =  100

n

×
∑ s
x

 

   เม่ือ   ∑ X  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบสอบถาม 
    n แทน จํานวนนักเรียน 
    
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ผู้วจิัยใชก้ารแจกแจงความถี ่และค่า
ร้อยละ ดังต่อไปนี ้ 
  ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของนักเรียนชายท่ีเลือกเรียนกีฬามวยไทยโรงเรียนสองพิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ข้อมูลส่วนตัว จํานวน ร้อยละ 
        ระดับชั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 17 

 
  17.89 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   67   70.53 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   11   11.58 

            ระยะเวลา 
       1 ภาคเรียน 

 
    39 

 
   41.05 

      2 ภาคเรียน 
      มากกว่าสองภาคเรียน 

    48 
      8 

   50.53 
     8.42 

             อาชีพบิดา   
       รับราชการ     10   10.53 

     รายไดข้องบิดา   
ตํ่ากว่า 10,000 บาท     64 63.37 
10,001 บาทถึง 20,000บาท 
     รายได้มารดา 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
10,001 บาทถึง 20,000 บาท 
มากกว่า 20,000 บาท 

    24 
 

   72 
   15 
    8 

25.26 
 

76.79 
15.79 
  8.42 

ประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทยของ                   
บิดา 
เคย 
ไม่เคย 

 
 

  31 
  64 

 
 

32.63 
67.37 
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มารดา 
เคย 
ไม่เตย 

 
  1 
94 

 
1.05 
98.95 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงว่า นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 95 คน ส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนมวยไทยในโรงเรียนสองพิทยาคมจํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 70.53 
รองลงมาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนมวยไทยในโรงเรียนสองพิทยาคม จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.89  และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียน    มวยไทยในโรงเรียนสองพิทยาคมน้อยท่ีสุดจํานวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.58  ระยะเวลาเรียน ระยะเวลา 2 ภาคเรียนจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.53 รองลงมาเป็น
นักเรียนท่ีเรียนมวยไทย  ในโรงเรียนสองพิทยาคมระยะเวลา 1 ภาคเรียน จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 41.05  
และเป็นนักเรียนท่ีเรียนมวยไทยในโรงเรียนสองพิทยาคมระยะเวลามากกว่า 2 ภาคเรียน น้อยท่ีสุดจํานวน    8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.42อาชีพเกษตรกรมากท่ีสุดจํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ62.11รองลงมาคือ     มีอาชีพอื่นๆ 
จํานวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 17.89 , อาชีพรับราชการ จํานวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 10.53 , อาชีพค้าขายจํานวน 
9 คน   คิดเป็นร้อยละ 9.47 ตามลําดับ  รายได้ของบิดาของนักเรียนชาย ส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท
จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 63.37 รองลงมาคือมีรายได้ 10,001 บาทถึง 20,000 บาท จํานวน 24  คนคิดเป็น
ร้อยละ 25.26 และมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทจํานวนน้อยท่ีสุด 7 คนคิดเป็นร้อยละ 7.37  รายได้ของมารดา 
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาทจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 76.79 รองลงมาคือมีมีรายได้ 10,001 บาทถึง 
20,000บาท จํานวน     15 คนคิดเป็นร้อยละ 15.79 และมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทจํานวน น้อยท่ีสุด 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.42 จําแนกตามประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทยของบิดาส่วนใหญ่  ไม่เคย         มีประสบการณ์
การเล่นกีฬามวยไทยจํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 67.37 รองลงมาคือ                มีประสบการณ์การเล่นกีฬา
มวยไทยจํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 32.63 ประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทยของมารดา ส่วนใหญ่ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทยจํานวน 94 คน คิดเป็น    ร้อยละ 98.95 รองลงมาคือ มีประสบการณ์การเล่น
กีฬามวยไทยจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05  
         ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชาย โรงเรียนสองพิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2554  
         ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจ            ด้านสุขภาพและ
ด้านอนามัยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 
แรงจูงใจด้านสขุภาพและด้านอนามัย µ σ ระดับของแรงจูงใจ 

1. กีฬามวยไทยทําให้มสีมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
2. ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นท่ีเป็น 
การออกกําลังกาย 
3. ต้องการออกกําลังกายในรูปแบบของเกมท้าทาย 
4. ต้องการเรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างถูกวิธีเพ่ือเอาไว้ใช้ป้องกันตัว 
5. ต้องการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเต็มท่ี 
6. อยากมีรูปร่างได้สดัส่วน 
7. ต้องการพัฒนาความม่ันใจในตวัเอง 
8. อยากมีจิตใจแน่วแน่ มีสมาธิมั่นคง 
9. ต้องการดูแลรักษาสขุภาพ ให้มคีวามสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 
10. เป็นกีฬาอีกชนิดหน่ึงท่ีใช้สาํหรับการออกกําลังกาย 
 

4.35  
 
3.92  
3.79 
 
4.34 
4.16 
4.06 
4.13 
4.06 
 
4.35 
4.17       

0.58 
 

0.72        
0.78 

 
0.73 
0.72 
0.81 
0.70 
0.75 

 
0.66 
0.72 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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รวม 4.13 0.74 มาก 
 
จากตาราง 2 แสดงว่านักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                มีแรงจูงใจ

ด้านสุขภาพและอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 4.13 และ σ = 0.74) และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจ
ระดับมาก ท่ีสูงท่ีสุด คือ เชื่อว่าการเล่นกีฬามวยไทยแล้วทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง (µ= 4.35 และ σ = 0.58) 
และเชื่อว่า ต้องการดูแลรักษาสุขภาพ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ (µ= 4.35 และ σ = 0.66) รองลงมา 
ได้แก่ ต้องการเรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างถูกวิธีเพ่ือเอาไว้ใช้ป้องกันตัว (µ= 4.34 และ σ = 0.73)  เป็นกีฬาอีกชนิด
หน่ึงท่ีใช้สําหรับการออกกําลังกาย (µ= 4.17 และ S = 0.72) . ต้องการพัฒนาความม่ันใจในตัวเอง(µ= 4.13 และ 
σ = 0.70)   อยากมีรูปร่างได้สัดส่วน(µ= 4.06 และ σ = 0.81)   อยากมีจิตใจแน่วแน่ มีสมาธิม่ันคง(µ= 4.06 
และ  σ = 0.75)    ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นท่ีเป็นการออกกําลังกาย        (µ= 3.92 และ 
σ = 0.72)  ต้องการออกกําลังกายในรูปแบบของเกมท้าทาย (µ= 3.79 และ         σ = 0.78) ตามลําดับ  
      ตารางท่ี 3 แสดงผลการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านรายได้และผลประโยชน์
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 
แรงจูงใจด้านรายได้และผลประโยชน์ µ σ ระดับของแรงจูงใจ 

1.ตอ้งการได้รับสวสัดิการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2 มีค่าตอบแทนในขณะฝึกซอ้มและเดินทางไปแข่งขัน 
3. ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในโควต้านักกีฬา 
4. มีโอกาสได้รับการบรรจุเข้าทํางานในหน่วยงาน 
   ท่ีให้การสนับสนุนกีฬามวยไทย 
5. เป็นนักกีฬาท่ีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน 
6. มีโอกาสมากท่ีจะได้เหรียญในการแข่งขันระดับชาติ 
7. มีโอกาสได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกับการแข่งขันใน 
    ระดับชาติ 
8. มีโอกาสมีชือ่เสียงและได้รับเงินจํานวนมากเม่ือเข้า 
    วงการมวยอาชีพ 
  

3.69  
3.73 
3.63  
 
3.68 
3.68 
3.49 
 
3.75 
 
3.67 
  

0.93 
0.90 
1.13        

 
1.07 
1.05 
1.11 

 
1.17 

 
1.20 

 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.67 1.08 มาก 
จากตาราง 3 แสดงว่านักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น               มีแรงจูงใจ

ด้านรายได้และผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.67 และ σ = 1.08) และเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า
แรงจูงใจระดับมาก ท่ีสูงท่ีสุดคือ เชื่อว่ามีโอกาสได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกับการแข่งขันในระดับชาติ (µ= 3.75 
และ σ = 1.17) รองลงมาคือมีค่าตอบแทนในขณะฝึกซ้อมและเดินทางไปแข่งขัน (µ= 3.73 และ σ = 0.90)   
ต้องการได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    (µ= 3.69 และ σ = 0.93)   มีโอกาสได้รับการบรรจุเข้าทํางาน
ในหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนกีฬามวยไทย (µ= 3.68 และ σ = 1.07)  เป็นนักกีฬาท่ีหลายหน่วยงานให้การ
สนับสนุน(µ= 3.68 และ       σ = 1.05)     มีโอกาสมีชื่อเสียงและได้รับเงินจํานวนมากเมื่อเข้าวงการมวยอาชีพ
(µ= 3.67 และ        σ = 1.20). ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในโควตานักกีฬา(µ= 3.63 และ σ = 1.13)          
มีโอกาสมากท่ีจะได้เหรียญในการแข่งขันระดับชาติ(µ= 3.49 และ σ = 1.11) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการหา ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ แรงจูงใจด้านความรักความถนัด
และความสนใจและบุคคลเก่ียวข้องนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 
แรงจูงใจด้านความรักความถนัดและความสนใจ µ σ ระดับของแรงจูงใจ 
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1. สนใจกีฬามวยไทย                                                          
2. ชอบฝึกทักษะกีฬามวยไทย                                                    
3. เห็นว่าทักษะกีฬามวยไทยใช้ปอ้งกันตัวได้                         
4. คิดว่ามีความถนัดในทักษะของ  กีฬามวยไทย                     
5. เชื่อวา่ฝึกกีฬามวยไทยได้ดีกว่ากีฬาชนิดอื่นๆ                        
6. ผูมี้ประสบการณ์เห็นว่ามีความถนัดจึงแนะนําให้เล่น            
7. ชอบศลิปะการต่อสูข้องกีฬามวยไทย                                 
8. ชอบเกมการแข่งขันของกีฬามวยไทย                                
9. อยากเรียนรู้ให้ลึกซ้ึงเก่ียวกับกีฬามวยไทย                          
10. มีความเชือ่ม่ันว่าสามารถฝึกทักษะมวยไทยได้ด ี               
11. ชอบความท้าทายในการฝึกกีฬามวยไทย                              
12. ตอ้งการมีเพ่ือนเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ                                     
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รวม 3.73 0.88 มาก 
 
จากตาราง 4 แสดงว่านักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น               มีแรงจูงใจ

ด้านความรักความถนัดและความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก(µ=3.73และ                    σ = 0.88) และเม่ือ
แยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก  สูงท่ีสุดคือ เห็นว่าทักษะกีฬามวยไทยใช้ป้องกันตัวได้ (µ= 4.40 และ σ = 
0.72) รองลงมาคือ ชอบศิลปะการต่อสู้ของกีฬามวยไทย         (µ= 3.94 และ σ = 0.94) สนใจกีฬามวยไทย(µ= 
3.91 และ σ = 0.71)ชอบความท้าทายในการฝึกกีฬามวยไทย( x  = 3.86 และ σ = 0.87) อยากเรียนรู้ให้ลึกซ้ึง
เก่ียวกับกีฬามวยไทย(µ = 3.85 และ             σ = 0.81) ชอบเกมการแข่งขันของกีฬามวยไทย( x  = 3.81 และ 
σ = 0.95)ชอบฝึกทักษะ              กีฬามวยไทย (µ = 3.80 และ σ = 0.73) มีความเชื่อม่ันว่าสามารถฝึกทักษะ
มวยไทยได้ดี (µ = 3.68 และ σ = 0.76)  ต้องการมีเพ่ือนเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ (µ = 3.59 และ σ = 0.92 )ผู้มี
ประสบการณ์   เห็นว่า   มีความถนัดจึงแนะนําให้เล่น (µ = 3.35 และ σ = 0.94) คิดว่ามีความถนัดในทักษะของ
กีฬามวยไทย(µ = 3.31 และ σ = 0.68) เชื่อว่าฝึกกีฬามวยไทยได้ดีกว่ากีฬาชนิดอื่นๆ(µ = 3.27 และ  σ = 0.76)
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ แรงจูงใจด้านเกียรติยศและ
ชื่อเสียงนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 
แรงจูงใจด้านเกียรติยศและชือ่เสียง µ σ ระดับของแรงจูงใจ 

1. อยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ 
2. มีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนักกีฬาท่ีมีชือ่เสียงเป็นท่ีรู้จักในสังคม 
3. สามารถทําชือ่เสียง ให้แก่ตนเอง โรงเรียน จังหวัด ประเทศชาติและ
วงศ์ตระกูล 
4. มีโอกาสได้เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติได้ง่ายกว่ากีฬาประเภทอื่น 
5. อยากได้รับสิทธิพิเศษต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม 
6. ต้องการได้รับคํายกย่องชมเชย 
7. มีโอกาสในการมีชือ่เสียงเพราะมีคนเล่นจํานวนน้อย 
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รวม 3.71 0.97 มาก 

 
จากตาราง 5 แสดงว่านักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             มีแรงจูงใจ

ด้านเกียรติยศและชื่อเสียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.71 และ σ = 0.97) และเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า
แรงจูงใจระดับมาก  ท่ีสูงท่ีสุดคือ  อยากได้รับสิทธิพิเศษต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม(µ = 3.81  และ σ = 
1.00) รองลงมาได้แก่ มีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนักกีฬาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักในสังคม (µ = 3.78   และ σ = 0.87) 
สามารถทําชื่อเสียง ให้แก่ตนเองโรงเรียน จังหวัด ประเทศชาติและวงศ์ตระกูล (µ = 3.78   และ σ = 1.01) อยาก
ได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ (µ = 3.74   และ σ = 0.95) ต้องการได้รับคํายกย่องชมเชย(µ = 3.68   และ σ = 
0.87)      มีโอกาสได้เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติได้ง่ายกว่ากีฬาประเภทอื่น(µ = 3.60   และ σ = 0.99)        มี
โอกาสในการมีชื่อเสียงเพราะมีคนเล่นจํานวนน้อย (µ = 3.55   และ σ = 1.03) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ แรงจูงใจด้านโอกาสท่ีจะได้รับ

ความก้าวหน้าในอนาคตนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 
แรงจูงใจด้านโอกาสท่ีได้รับความก้าวหน้าในอนาคต µ σ ระดับของแรงจูงใจ 

1.มีผู้สนับสนุนและส่งเสริมมาก 
2. มีโอกาสในการเรียนต่อระดับสูงขึ้น 
3. มีโอกาสการทํางานเก่ียวกับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือ 
    ครูพลศึกษา 
4. เป็นนักกีฬาท่ีได้รับความนิยม 
5. ประสบความสําเร็จในการเล่นคร้ังแรก 
6. มีคนเลือกเล่นน้อยมีโอกาสได้รับเหรียญรางวัล 
7. มีโอกาสได้ทํางานในตําแหน่งท่ีรายได้ด ี
8. มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ 
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รวม 3.67 0.98 มาก 
 
จากตาราง6 แสดงว่านักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น              มีแรงจูงใจ

ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.67 และ    σ = 0.98) และเม่ือแยก
เป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก  สูงท่ีสุดคือ อยากมีผู้สนับสนุนและส่งเสริมมาก (µ = 3.79 และ σ = 0.87) 
และเป็นนักกีฬาท่ีได้รับความนิยม (µ = 3.79 และ         σ = 0.97) มีโอกาสในการเรียนต่อระดับสูงขึ้น (µ = 3.76 
และ σ = 0.93)  มีโอกาสการทํางานเก่ียวกับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือครูพลศึกษา (µ = 3.68 และ σ = 1.01)  
ประสบความสําเร็จในการเล่นคร้ังแรก    (µ = 3.63 และ σ = 0.98)  มีโอกาสได้ทํางานในตําแหน่งท่ีรายได้ดี (µ = 
3.63 และ σ = 0.97)           มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ (µ = 3.59 และ σ = 1.06)  มีคนเลือกเล่นน้อยมี
โอกาสได้รับเหรียญรางวัล (µ = 3.52 และ σ = 0.96) ตามลําดับ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1.ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Mean) คํานวณจากสตูร  (นรา  บูรณรัช.  2543,หน้า 21) 
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 เม่ือ   µ      แทน   ค่าเฉลี่ย 
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    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 N    แทน   จํานวนประชากร 
     
        2.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  คํานวณจากสูตร (นรา  บูรณรัช.  2543, หน้า 
37) 
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  เม่ือ          σ    แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      
n

i
i

x
=
∑

1
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2 แทน  ผลรวมของกําลังสองของคะแนนท้ังหมด 

    N     แทน  จํานวนขอ้มูลของกลุม่ประชากร 
 

3. ร้อยละ (Percentage)  คํานวณจากสตูร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535, หน้า 90) 
 

       ร้อยละ =  100

n

×
∑ s
x

 

   เม่ือ   ∑ X  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบสอบถาม 
    n แทน จํานวนนักเรียน 
    
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 
  1. จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 
จําแนกตามระดับชั้น จํานวน 95 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนมวยไทยในโรงเรียนสอง
พิทยาคมจํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 70.53 รองลงมาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนมวยไทยใน
โรงเรียนสองพิทยาคม จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89  และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนมวยไทย
ในโรงเรียนสองพิทยาคมน้อยท่ีสุดจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58 
 2. จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 
จําแนกตามระยะเวลาท่ีเลือกเรียน จํานวน 95 คนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีเรียนมวยไทย                 ในโรงเรียน
สองพิทยาคมระยะเวลา 2 ภาคเรียนจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.53 รองลงมา     เป็นนักเรียนท่ีเรียนมวยไทย
ในโรงเรียนสองพิทยาคมระยะเวลา 1 ภาคเรียน จํานวน 39 คน           คิดเป็นร้อยละ 41.05 และเป็นนักเรียนท่ี
เรียนมวยไทยในโรงเรียนสองพิทยาคมระยะเวลา      มากกว่า 2 ภาคเรียน น้อยท่ีสุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.42 
 3. จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 
จําแนกตามอาชีพบิดามารดา 
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  3.1  บิดามีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุดจํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 62.11 รองลงมาคือ   มี
อาชีพอื่นๆ จํานวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 17.89 , อาชีพรับราชการ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 , อาชีพ
ค้าขายจํานวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.47  ตามลําดับ 
  3.2   มารดามีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุดจํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลงมาคือมี
อาชีพอื่นๆ จํานวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 18.95 ,อาชีพค้าขายจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95, อาชีพรับ
ราชการ จํานวน 10 คนคิดเป็น  ร้อยละ 10.53  
 4. จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามรายได้บิดา 
  4.1  บิดามีรายได้ส่วนใหญ่  มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาทจํานวน 72 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
76.79 รองลงมาคือมีมีรายได้ 10,001 บาทถึง 20,000 บาทจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 และมีรายได้
มากกว่า  20,000 บาท   จํานวนน้อยท่ีสุด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42  
  4.2  มารดามีรายได้  ส่วนใหญ่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 72 คน       คิดเป็น     
ร้อยละ 76.79 รองลงมาคือ   มีรายได้ 10,001 บาท ถึง 20,000บาท จํานวน 15 คน     คิดเป็นร้อยละ 15.79  
และมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท จํานวนน้อยท่ีสุด  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.42  
 5.จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬา มวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2554 จําแนกตามประสบการณ์เล่น
กีฬามวยไทยของบิดามารดา 
  5.1 บิดามีประสบการณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทยจํานวน 64 คน  คิด
เป็นร้อยละ 67.37 รองลงมาคือ มีประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทยจํานวน 31 คน     คิดเป็นร้อยละ 32.63  
   5.2 มารดามีประสบการณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทย จํานวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.95 รองลงมาคือ มีประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทย จํานวน      1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05  
 6. ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2554 
  6. 1 ด้านสุขภาพและอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 4.13 และ S = 0.74) และเม่ือแยก
เป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก  มากท่ีสุด คือ เชื่อว่ากีฬามวยไทยท่ีทําให้มีสมรรถภาพร่างกายดี (µ= 4.35 
และ S = 0.58 ) และต้องการดูแลรักษาสุขภาพความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ (µ= 4.35 และ S = 0.66 ) 
  6.2 ด้านรายได้และผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.67 และ S = 1.08) และเม่ือ
แยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุด คือ เชื่อว่ามีโอกาสได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกับการแข่งขันใน
ระดับชาติ (µ= 3.75 และ S = 1.17 ) 
  6.3 ด้านความรักความถนัดและความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.73 และ  S = 0.88) 
และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุด คือ เชื่อว่าทักษะกีฬามวยไทยใช้ป้องกันตัวได้ (µ= 4.40 
และ S = 0.72)  
  6.4  ด้านเกียรติยศและชื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.71 และ S = 0.77)และ เม่ือแยกเป็น
รายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุด คือ เชื่อว่า อยากได้รับสิทธิพิเศษต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม 
(µ= 3.81 และ S = 1.00)  
  6.5 ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก(µ= 3.67 และ S = 
0.98) และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุด คือ เชื่อว่าอยากมีผู้สนับสนุนและส่งเสริมมาก (µ= 
3.79 และ S = 0.87) และเป็นนักกีฬาท่ีได้รับความนิยม (µ= 3.79 และ S = 0.97) 
 7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  7.1  ด้านสุขภาพและอนามัย 
          นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยเพราะการเล่น
กีฬาทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนไว้ป้องกันตนเอง ชอบความท้าทายและทําให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
  7.2  ด้านรายได้และผลประโยชน์ 
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         นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยเพราะการเล่นกีฬา
มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเอง ได้ไปแข่งขันกีฬายังต่างประเทศ  มีสิทธิในการได้รับทุนการศึกษาให้เรียนฟรี ได้รับ
คัดเลือกให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
 

7.3 ด้านความรักความถนัด ความสนใจและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
       นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยเพราะได้เรียนรู้

ทักษะในการเล่นกีฬาท่ีตนเองมีความถนัดสนใจมากย่ิงขึ้น มีความชื่นชอบในการเล่นกีฬา    ได้ฝึกความมีระเบียบ
วินัยของตนเอง และพ่อ แม่ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการเรียนกีฬามวยไทยอีกท้ังยังเป็นการรักษาศิลปะมวย
ไทยให้ยังยืน 

7.4 ด้านเกียรติยศและชื่อเสียง 
               นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยเพราะ นักเรียนมี

ความพยายามท่ีจะต้องการได้รับโอกาสเป็นนักกีฬาของโรงเรียน และจังหวัดมีโอกาสได้เข้าร่วมในการแข่งขันระดับ
เขต และระดับประเทศ 
  7.5  ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
        นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลอืกเรียนกีฬามวยไทยเพราะ
นักเรียน  มีโอกาสในการเป็นนักกีฬา  มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลยั และมีหน้าท่ีการงานท่ีดีในอนาคต
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมลู  ปรากฏดังน้ี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น  โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 
  1. จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 
จําแนกตามระดับชั้น จํานวน 95 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนมวยไทยในโรงเรียนสอง
พิทยาคมจํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 70.53 รองลงมาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนมวยไทยใน
โรงเรียนสองพิทยาคม จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89  และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนมวยไทย
ในโรงเรียนสองพิทยาคมน้อยท่ีสุดจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58 
 2. จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 
จําแนกตามระยะเวลาท่ีเลือกเรียน จํานวน 95 คนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีเรียนมวยไทย                 ในโรงเรียน
สองพิทยาคมระยะเวลา 2 ภาคเรียนจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.53 รองลงมา     เป็นนักเรียนท่ีเรียนมวยไทย
ในโรงเรียนสองพิทยาคมระยะเวลา 1 ภาคเรียน จํานวน 39 คน           คิดเป็นร้อยละ 41.05 และเป็นนักเรียนท่ี
เรียนมวยไทยในโรงเรียนสองพิทยาคมระยะเวลา      มากกว่า 2 ภาคเรียน น้อยท่ีสุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.42 
 3. จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 
จําแนกตามอาชีพบิดามารดา 
  3.1  บิดามีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุดจํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 62.11 รองลงมาคือ   มี
อาชีพอื่นๆ จํานวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 17.89 , อาชีพรับราชการ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 , อาชีพ
ค้าขายจํานวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.47  ตามลําดับ 
  3.2   มารดามีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุดจํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลงมาคือมี
อาชีพอื่นๆ จํานวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 18.95 ,อาชีพค้าขายจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95, อาชีพรับ
ราชการ จํานวน 10 คนคิดเป็น  ร้อยละ 10.53  



NATIONAL MUAYTHAI ACADEMIC SEMINAR 2013 In SPORT SCIENCES AND MUAYTHAI DELVELOPMENT ON FRIDAY,1st MARCH   2013 

At Rajapruk Conference Room College of Muaythai Study and Thai Traditional medicine Muban Chombueng Rajabhat University 97 

 

 4. จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามรายได้บิดา 
  4.1  บิดามีรายได้ส่วนใหญ่  มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาทจํานวน 72 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
76.79 รองลงมาคือมีมีรายได้ 10,001 บาทถึง 20,000 บาทจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 และมีรายได้
มากกว่า  20,000 บาท   จํานวนน้อยท่ีสุด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42  
  4.2  มารดามีรายได้  ส่วนใหญ่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 72 คน       คิดเป็น     
ร้อยละ 76.79 รองลงมาคือ   มีรายได้ 10,001 บาท ถึง 20,000บาท จํานวน 15 คน     คิดเป็นร้อยละ 15.79  
และมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท จํานวนน้อยท่ีสุด  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.42  
 5.จํานวนและร้อยละของนักเรียนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬา มวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2554 จําแนกตามประสบการณ์เล่น
กีฬามวยไทยของบิดามารดา 
  5.1 บิดามีประสบการณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทยจํานวน 64 คน  คิด
เป็นร้อยละ 67.37 รองลงมาคือ มีประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทยจํานวน 31 คน     คิดเป็นร้อยละ 32.63  
   5.2 มารดามีประสบการณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทย จํานวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.95 รองลงมาคือ มีประสบการณ์การเล่นกีฬามวยไทย จํานวน      1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05  
 6. ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2554 
  6. 1 ด้านสุขภาพและอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 4.13 และ S = 0.74) และเม่ือแยก
เป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก  มากท่ีสุด คือ เชื่อว่ากีฬามวยไทยท่ีทําให้มีสมรรถภาพร่างกายดี (µ= 4.35 
และ S = 0.58 ) และต้องการดูแลรักษาสุขภาพความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ (µ= 4.35 และ S = 0.66 ) 
  6.2 ด้านรายได้และผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.67 และ S = 1.08) และเม่ือ
แยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุด คือ เชื่อว่ามีโอกาสได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกับการแข่งขันใน
ระดับชาติ (µ= 3.75 และ S = 1.17 ) 
  6.3 ด้านความรักความถนัดและความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.73 และ  S = 0.88) 
และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุด คือ เชื่อว่าทักษะกีฬามวยไทยใช้ป้องกันตัวได้ (µ= 4.40 
และ S = 0.72)  
  6.4  ด้านเกียรติยศและชื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.71 และ S = 0.77)และ เม่ือแยกเป็น
รายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุด คือ เชื่อว่า อยากได้รับสิทธิพิเศษต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม 
(µ= 3.81 และ S = 1.00)  
  6.5 ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก(µ= 3.67 และ S = 
0.98) และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุด คือ เชื่อว่าอยากมีผู้สนับสนุนและส่งเสริมมาก (µ= 
3.79 และ S = 0.87) และเป็นนักกีฬาท่ีได้รับความนิยม (µ= 3.79 และ S = 0.97) 
 7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  7.1  ด้านสุขภาพและอนามัย 
          นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยเพราะการเล่น
กีฬาทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนไว้ป้องกันตนเอง ชอบความท้าทายและทําให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
  7.2  ด้านรายได้และผลประโยชน์ 
         นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยเพราะการเล่นกีฬา
มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเอง ได้ไปแข่งขันกีฬายังต่างประเทศ  มีสิทธิในการได้รับทุนการศึกษาให้เรียนฟรี ได้รับ
คัดเลือกให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

7.3 ด้านความรักความถนัด ความสนใจและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
       นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยเพราะได้เรียนรู้

ทักษะในการเล่นกีฬาท่ีตนเองมีความถนัดสนใจมากย่ิงขึ้น มีความชื่นชอบในการเล่นกีฬา    ได้ฝึกความมีระเบียบ
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วินัยของตนเอง และพ่อ แม่ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการเรียนกีฬามวยไทยอีกท้ังยังเป็นการรักษาศิลปะมวย
ไทยให้ยังยืน 

7.4 ด้านเกียรติยศและชื่อเสียง 
                        นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยเพราะ 

นักเรียนมีความพยายามท่ีจะต้องการได้รับโอกาสเป็นนักกีฬาของโรงเรียน และจังหวัดมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
แข่งขันระดับเขต และระดับประเทศ 
 
  7.5  ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
           นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยเพราะนักเรียน  มี
โอกาสในการเป็นนักกีฬา  มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และมีหน้าท่ีการงานท่ีดี  ในอนาคต 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น  โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 สามารถอภิปรายผลตามประเด็นสําคัญ
ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

ด้านสขุภาพและอนามัย 
นักเรียนเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสอง    พิทยาคม อําเภอ

สองจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2554 ต่างก็มีแรงจูงใจในด้านสุขภาพและอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตัวแปรย่อย
ท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเลือกมาก  มากท่ีสุดคือ เชื่อ
ว่าการเล่นกีฬามวยไทยท่ีทําให้มีสมรรถภาพร่างกายดี และ ต้องการดูแลรักษาสุขภาพ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่
เสมอ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า          ในปัจจุบันการเล่นกีฬามวยไทยกําลังได้รับความสนใจและเป็นท่ียอมรับของ 
ยุวชน เยาวชน และ ประชาชนท่ัวไป จึงทําให้นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคมให้       
ความสนใจมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเชิญ รอดบ้านเกาะ (2543, หน้า 32-33)      ท่ีศึกษา
แรงจูงใจในการเลือกเล่นเซปักตะกร้อ ของนักกีฬาหญิง ความมุ่งหมายในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการ
เลือกเล่นเซปักตะกร้อของนักกีฬาหญิง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อท่ีจัดขึ้นโดย สมาคมเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจัยพบว่า 
นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงมีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ด้านสุขภาพและอนามัย ตามความคิดเห็นของ
นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงโดยรวมมีค่าระดับแรงจูงใจมากท่ีสุดร้อยละ 65.2 และ   มีค่าระดับแรงจูงใจมากร้อยละ 
24.8 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ สารจันทร์(2545, หน้า 47) ได้ทําการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการเล่น
กีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬาซอฟท์บอลในการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2545 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2545 
ผลการวิจัยพบว่านักกีฬาซอฟท์บอลชาย มีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล ระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ตามลําดับ คือ 
ด้านความรักความถนัดและความสนใจ ด้านเกียรติยศชื่อเสียง และด้านรายได้และผลประโยชน์นอกจากน้ันมี
แรงจูงใจในระดับมาก คือ ด้านสุขภาพอนามัย และมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง คือ ด้านโอกาสท่ีจะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต สาหรับนักกีฬาซอฟท์บอลหญิง มีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล ระดับมากท่ีสุด 2 
ด้าน ตามลาดับ คือ ด้านสุขภาพอนามัย และด้านความรักความถนัด และความสนใจนอกจากน้ันมีแรงจูงในในระดับ
ปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านเกียรติยศชื่อเสียง ด้านรายได้และ
ผลประโยชน์จากเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่ามีแรงจูงใจท่ีเกิดจากสุขภาพและอนามัย ไม่แตกต่างกัน อาจ
เป็นเพราะนักเรียนโรงเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ส่วนใหญ่     จะดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือท่ีจะ
ได้พัฒนาการฝึกซ้อมและมีความสามารถทางด้านกีฬาเพ่ิมขึ้น  อยู่เร่ือย ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์  
สายแก้ว (2553 , หน้า60) ท่ีศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนเพศชาย และเพศหญิง โรงเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต่างก็มี
แรงจูงใจในด้านสุขภาพและอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตัวแปรย่อยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียน
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กีฬาท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ เชื่อว่าการเล่นกีฬาแล้วทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันการ
เล่นกีฬากําลังได้รับความสนใจและเป็นท่ียอมรับของ ยุวชน เยาวชน และ ประชาชนท่ัวไป จึงทําให้นักเรียนโรงเรียน
กีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น   ในการท่ีเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬา 

ด้านรายได้และผลประโยชน ์
นักเรียนท่ีเรียนกีฬามวยไทยโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจด้านรายได้และผลประโยชน์ผลประโยชน์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุดคือ เชื่อว่าการเล่นกีฬามวยไทยมี
โอกาสได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกับการแข่งขันในระดับชาติและสอดคล้องกับงานวิจัยของมาสโลว์(ศิริบูรณ์ สาย
โกสุม2548,หน้า 146 อ้างอิงใน Maslow. 1968) ได้กล่าวถึงหลักการท่ีสําคัญเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเร่ือง
ลําดับขั้นความต้องการ มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะมีความต้องการอันใหม่ท่ีสูงขึ้นเม่ือความต้องการพ้ืนฐานได้รับการสนอง 
แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการ พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจจากเปรียบเทียบ
แรงจูงใจ        ในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง พบว่ามีแรงจูงใจท่ีเกิดจากรายได้และผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เพราะท้ังนักเรียนโรงเรียนกีฬาเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนจากการเล่นกีฬา
แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ สายแก้ว (2553 ,หน้า 61)นักเรียนเพศชาย โรงเรียนกีฬา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีแรงจูงใจในด้านรายได้และผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตัวแปรย่อยท่ีเป็น
แรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬาเลือกมากท่ีสุดคือ การเล่นกีฬาสามารถประกอบเป็นอาชีพได้นักเรียนเพศ
หญิง โรงเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีแรงจูงใจในด้านรายได้และผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ตัวแปรย่อยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬาเลือกมากท่ีสุดคือ การเล่นกีฬาสามารถประกอบเป็นอาชีพ
ได้ และมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการพิเศษ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า การเล่น
กีฬาในแต่ละชนิดในปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันอย่างแพร่หลายท้ังระดับชาติและนานาชาติ ดังน้ันนักเรียนโรงเรียน
กีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จึงมีความหวังท่ีจะการเล่นกีฬาโดยสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต พร้อม 
ๆ กับใช้โอกาสท่ีตนเองสามารถเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาพัฒนาตนเองเป็นนักกีฬาท่ีมีความสามารถ โดยสิ่ง
เหล่าน้ีทําให้ตนเองได้รับโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการพิเศษ  

ด้านความรักความถนัด ความสนใจและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
นักเรียนท่ีเรียนกีฬามวยไทยโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจด้านความรักความถนัด  ความสนใจและ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุดคือ เห็นว่า
ทักษะกีฬามวยไทยใช้ป้องกันตัวได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพโรจน์     สายแก้ว (2553 , หน้า62)  นักเรียน
เพศชาย และนักเรียนเพศหญิงโรงเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ต่าง ก็มีแรงจูงใจในด้านความรักความถนัด 
ความสนใจและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง มีผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตัวแปรย่อยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียน
กีฬาเลือกมากท่ีสุด     คือ ต้องการเป็นนักกีฬาของโรงเรียนกีฬา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า มีความสนใจและความถนัด
ในแต่ละประเภทของกีฬาท่ีตนเองศึกษาจากเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬาของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่ามีแรงจูงใจท่ีเกิด   ความรัก ความถนัด 
ความสนใจและบุคคลท่ีเก่ียวข้องไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่เป็นเพ่ือนนักเรียนโรงเรียนกีฬาและครูพล
ศึกษา ในโรงเรียนกีฬาด้วยกัน 

ด้านเกียรติยศและชื่อเสียง 
นักเรียนท่ีเรียนกีฬามวยไทยโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจด้านเกียรติยศและชื่อเสียงโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และ เม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจระดับมาก มากท่ีสุดคือ  อยากได้รับสิทธิพิเศษต่างๆในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในสังคม และสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ (ศิริบูรณ์ สายโกสุม. 2548,หน้า 146; อ้างอิงใน 
Maslow. 1968) ได้กล่าวถึงหลักการท่ีสําคัญเก่ียวกับแรงจูงใจโดยเน้นในเร่ืองลําดับขั้นความต้องการ มนุษย์มี
แนวโน้มท่ีจะมีความต้องการอันใหม่ท่ีสูงขึ้นเมื่อความต้องการพ้ืนฐานได้รับการสนอง แรงจูงใจของคนเรามาจาก
ความต้องการ พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่       การตอบสนองความพอใจสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพโรจน์  สาย
แก้ว (2553 , หน้า 62)นักเรียนเพศชาย และนักเรียนเพศหญิงโรงเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต่างก็มี
แรงจูงใจ ต่อเกียรติยศและชื่อเสียง โดยรวมอยู่ในระดับมากตัวแปรย่อยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬา
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ท่ีนักเรียนเลือกมากท่ีสุดคือ ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูล ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันการเป็นนักเรียน
โรงเรียนกีฬา ยังเป็นท่ียอมรับของนักเรียนโดยท่ัวไป และ มีโอกาสประสบความสําเร็จในการกีฬาเป็นอย่างสูงใน
อนาคต เพราะทุกคนต้องการประสบความสําเร็จ ต้องการเป็น  ท่ียอมรับของสังคม 

ด้านโอกาสท่ีได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
นักเรียนท่ีเรียนกีฬามวยไทยโรงเรียนสองพิทยาคมมีแรงจูงใจด้านโอกาสท่ีได้รับความก้าวหน้าในอนาคต

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจ ระดับมาก มากท่ีสุด คือ อยากมีผู้สนับสนุนส่งเสริม
มาก และเป็นนักกีฬาท่ีได้รับความนิยมซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าวของ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ (2528, หน้า147) ได้กล่าว
ไว้ว่า ต้องคํานึงถึงแรงจูงใจ ความต้ังใจ หรือความต้องการของนักกีฬาน้ันเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างยิ่ง เพราะนักกีฬาท่ีมี
ความปรารถนาท่ีจะเล่นกีฬาให้ได้ดีน้ัน จะมีแรงจูงใจสูง ซ่ึงจะมีผลทําให้นักกีฬาคนน้ัน ๆ ทําการฝึกซ้อมอย่างต้ังใจ 
มีวินัยในตนเอง ขยันขันแข็งในการฝึกซ้อม และ พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2534, หน้า44) ได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยของ
นักกีฬา ท่ีจะประสบความสําเร็จไว้ว่า นักกีฬาต้องมีความกังวลใจน้อย สมาธิดี เชื่อม่ันในตนเอง มองผลงานของ
ตนเองเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสุด และมีแรงจูงใจมากดังน้ันพลังแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งท่ี ผู้ฝึกสอนควรคํานึงถึงเป็นอย่างมากและ
เป็นหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนท่ีจะต้องหาวิธีกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับนักกีฬาของตนและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของไพโรจน์  สายแก้ว (2543,หน้า62-63) จากเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬาของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่ามีแรงจูงใจต่อโอกาสท่ีได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคตไม่แตกต่างกัน เพราะส่วนใหญ่เป็นเพ่ือนนักเรียนโรงเรียนกีฬาร่วมกันนักเรียนเพศชาย 
โรงเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีแรงจูงใจต่อโอกาสท่ีได้รับความก้าวหน้าในอนาคต มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จทางด้านกีฬามากกว่านักเรียนท่ัวไป และนักเรียนโรงเรียนกีฬาท่ีติดทีมชาติมีโอกาสเรียนต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมี ยุวชน เยาวชน ให้ความสนใจการเรียนต่อโรงเรียนกีฬามากรวมท้ังหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้ความสนใจและสนับสนุน  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

 1. ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนท่ีสอนกีฬามวยไทยควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนเม่ือศึกษาจบชั้น
มัธยมศึกษาได้โควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีอาชีพท่ีมั่นคง มีรายได้ท่ีแน่นอน และให้มีโอกาสได้
รู้จักคนในสังคมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 2. นักเรียนโรงเรียนท่ีสอนกีฬามวยไทยควรได้รับการสนับสนุนจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ทางด้านครอบครัว 
ญาติ มิตร และคนใกล้ตัว รวมถึงครูพลศึกษาและผู้ฝึกสอน (Coach) ควรเอาใจใส่และให้คําแนะนําทักษะเบ้ืองต้น
ของกีฬาท่ีนักเรียนสนใจ มีความถนัด เพ่ือจะได้พัฒนาการเล่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยต่อไป 
 1. ควรทําการวิจัยแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อโรงเรียนท่ีสอนกีฬามวยไทยกับโรงเรียนท่ีศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไป 
 2. ควรทําการวิจัยสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนท่ีเรียนกีฬามวยไทยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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บทความวิทยานิพนธ์ 
การศึกษาสภาพการจดัการเรียนสอนมวยไทยในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 

*บุญราม  อจิมา 
 

บทคัดย่อ 
 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนสอนมวยไทย ระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ท่ีเรียนมวยไทยจํานวน  840  คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม        สภาพการจัดการเรียนรู้มวยไทย  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ขั้นเตรียมและอบอุ่นร่างกาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนทบทวน

ประสบการณ์ของนักเรียนก่อนเรียน และตรวจเช็คสภาพร่างกายของนักเรียนก่อนการเรียน 
2. ขั้นสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนใช้อุปกรณ์ประกอบการ

อธิบายและสาธิต 
3. ขั้นฝึกหัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนให้จับคู่ฝึกปฏิบัติสลับกันและ

เปลี่ยนคู่ฝึกอยู่ในระดับมาก  
4. ขั้นนําไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนเน้นความ 

ถูกต้องการใช้อาวุธ หมัด เตะ ถีบ เข่า และศอก 
5. ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอน 

แจ้งผลการฝึกปฏิบัติและกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
 
คําสําคัญ  การจัดการเรียนรู้มวยไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

*บุญราม  อจิมา. (2555).   การศึกษาสภาพการจดัการเรียนสอนมวยไทยในสถานศกึษา  
ระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1.  วิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญามหาบัณฑติ  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง. 
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ABTRACT 
 

 The purposes of this research was to study the condition of learning and teaching Muay 
Thai in institution under the office of Phrae provincial primary education area 1. The samples 
by sample random sampling, were administrator and teachers in Group substance learning 
hygiene lesson and the physical education 840 peoples. The instruments was questionnaires. The 
statistics for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The research findings were as follows: 
 1. The step of preparation/Lesson Starters almost the overview were totally in the 
 highest level. 
 2. The step of Teaching almost the overview were totally in the highest level. 
 3. The step of practice almost the overview were totally in the highest level. 
 4. The step of usage almost the overview were totally in the highest level. 
 5. The step of conclusion/ health practice almost the overview were totally in the 
 highest level. 
 
Key Words  LEARNING AND TEACHING/MUAYTHAI 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

สมัยโบราณจะมีสํานักเรียน สํานักเรียนมวย แตกต่างจาก ค่ายมวย คือ สํานักเรียนจะมี    เจ้าสํานัก หรือ 
ครูมวย ซ่ึงมีฝีมือและชื่อเสียงเป็นท่ีเคารพรู้จัก มีความประสงค์ท่ีจะถ่ายทอดวิชาไม่ให้สูญหาย โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดให้
เฉพาะศิษย์ท่ีมีความเหมาะสม ส่วนค่ายมวย เป็นท่ีรวมของผู้ท่ีชื่นชอบในการชกมวย มีจุดประสงค์ท่ีจะแลกเปลี่ยน
วิชาความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการแข่งขัน/ประลอง โดยแยกเป็นสํานักหลวง และ สํานักราษฎร์ บ้างก็ฝึกเรียนร่วมกับ
เพลงดาบ กระบ่ี กระบอง พลอง ทวน ง้าวและมีดหรือการต่อสู้อื่นๆ เพ่ือใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวและใช้ในการ
สงคราม มีท้ังพระมหากษัตริย์และขุนนางแม่ทัพนายกองและชาวบ้านท่ัวไป และจะมีการแข่งขันต่อสู้ ประลองกันใน
งานวัดและงานเทศกาลโดยมีค่ายมวยและสํานักมวยต่างๆ ส่งนักมวยและครูมวยเข้าแข่งขันชิงรางวัลเดิมพัน โดย   
ยึดความเสมอภาค บางคร้ังจึงมีตํานานพระมหากษัตริย์หรือขุนนางท่ีเชี่ยวชาญการต่อสู้ปลอมตนเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือ
ทดสอบฝีมือท่ีเป็นท่ีปรากฏได้แก่ พระเจ้าเสือ (ขุนหลวงสรศักดิ์) พระเจ้าตากสินมหาราช พระยาพิชัยดาบหัก ครู
ดอก แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ จนเม่ือไทยเสียกรุง แก่พม่า ปรากฏชื่อนายขนมต้ม ครูมวยชาวอยุธยา ซ่ึงถูกกวาด
ต้อนเป็นเชลยศึกได้ชกมวยกับชาวพม่า ชนะหลายคร้ังเป็นท่ีปรากฏถึงความเก่งกาจเหี้ยมหาญของวิชามวยไทย ใน
สมัยอยุธยา ตอนปลายได้มีการจัดต้ัง       กรมทนายเลือกและกรมตํารวจหลวงขึ้นมีหน้าท่ีในการให้การคุ้มครอง
กษัตริย์และราชวงศ์ ได้มี    การฝึกหัดวิชาการต่อสู้ท้ังมวยไทยและมวยปล้ําตามแบบอย่างแขกเปอร์เซีย จึงมีครูมวย
ไทยและนักมวยท่ีมีฝีมือเข้ารับราชการจํานวนมากและได้แสดงฝีมือในการต่อสู้ในราชสํานักและหน้าพระท่ีน่ังในงาน
เทศกาลต่างๆสืบต่อกันมาเป็นประจํา (ปัญญา ไกรทัศน์,  2527, หน้า 6) 

กีฬามวยไทยได้รับความนิยมมากในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ จนถึงรัชกาลท่ี 5 รัชกาลท่ี 6 และรัชกาลท่ี 7 มี
การชกมวยถวายหน้าพระท่ีน่ังเป็นประจําท่ีวังสวนกุหลาบท้ังการต่อสู้ประลองระหว่างนักมวยชาวไทยด้วยกันและ
การต่อสู้ระหว่างนักมวย ครูมวยต่างชาติ ในยุคแรกการแข่งขันมวยไทยใช้การพันมือด้วยเชือก จนกระท่ังนายแพ 
เลี้ยงประเสริฐ นักมวยจากท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อย    นายเจียร์ นักมวยเขมร ด้วยหมัดเหวี่ยงควายถึงแก่ความ
ตาย จึงเปลี่ยนมาสวมนวมแทน ต่อมาเร่ิมมีการกําหนดกติกาในการชก และมีเวทีมาตรฐานขึ้นแห่งแรกคือเวทีมวย
ลุมพินีและเวทีมวยราชดําเนินจัดแข่งขันมวยไทยมาจนปัจจุบัน  (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540,  
หน้า 2) 
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มวยไทย จัดเป็นศิลปะประจําชาติไทยแต่คร้ังโบราณกาล ในอดีตมวยไทยถือเป็นกีฬาและการละเล่น
พ้ืนเมือง เคียงคู่กับประวัติศาสตร์การก่อตั้งสังคมของชนชาติไทย ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมเล่นกันอย่างกว้างขวาง ระดับ
นานาชาติให้การยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ท่ีผู้เล่นสามารถใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธ กีฬามวยไทยนับว่ามี
ความสําคัญ มีคุณค่าและประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสํานึกของคนไทยและต่อความเป็นไทยอย่างแท้จริง สมควรท่ี
อนุชนทุกรุ่นควรจักได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและสานต่อมรดกอันล้ําค่าน้ีให้ยั่งยืนอยู่เป็นเอกลักษณ์
คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป กีฬามวยไทยมีประโยชน์ในการป้องกันตัวเองและผู้อื่น สามารถใช้ประกอบอาชีพได้ การสอน
ของครูจะต้องอบรมให้ผู้เรียนมีศิลปะในการต่อสู้ มีจังหวะท่ีรุกและรับฝึกให้มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
เคารพ    ผู้อาวุโส ไม่รังแกผู้ท่ีอ่อนแอกว่า ไม่ประมาทคู่ต่อสู้และมีเลือดนักสู้ไม่ยอมแพ้อย่างง่าย ๆ สิ่งต่าง ๆ ท่ีกล่าว
มาน้ี ผู้สอนต้องเสริมปลูกฝังโดยให้ซึมซาบกลายเป็นวิญญาณของนักสู้ ความล้ําลึกของศิลปะมวยไทย ซ่ึงยากท่ีจะหา
ศิลปะใดเสมอเหมือนได้เป้าหมายของผู้ฝึกสอนจึงต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะนํานักกีฬาของตนไปสู่ความสําเร็จใน
การแข่งขันซ่ึงเปรียบเสมือนผู้ขับขี่รถท่ีทําหน้าท่ีพาผู้โดยสารไป  สู่จุดหมายปลายทาง ฉะน้ันผู้ฝึกสอนต้องวางตัวให้
อยู่ในขอบเขตและไม่ใช้อํานาจในการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนจึงจําเป็นต้องฝึกหรือเตรียมความพร้อมท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของนักกีฬาควบคู่กันไปด้วย (โพธ์ิสวัสด์ิ แสงสว่าง, 2532, หน้า 8) 

ปัจจุบันการกีฬาได้มีการจัดการแข่งขันในทุกระดับชั้น ต้ังแต่โรงเรียนจนถึงระดับชาติ      การแข่งขันกีฬา
ท่ีเป็นจุดท่ีน่าสนใจมากซ่ึงมีทุกปี คือ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬา
แห่งชาติ ซ่ึงมีการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นผู้กํากับดูแล นักกีฬาส่วนใหญ่จะเป็น
นักเรียน นักศึกษาในสถาบันจึงมิใช่เป็นนักกีฬาอาชีพ การฝึกซ้อมนักกีฬา ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่จะเป็นครู-อาจารย์ ใน
สถาบันการศึกษาน้ันๆ ท่ีนักกีฬาสังกัดอยู่  แต่ความเป็นจริงแล้วการท่ีจะทํางานในเร่ืองการแข่งขันให้สําเร็จได้ดี ผู้
ฝึกสอนจําเป็นต้องมีความรู้ความชํานาญในกีฬาประเภทน้ันมาก่อน และผู้ฝึกสอนท่ีประสบความสําเร็จได้ต้องมี
คุณลักษณะตามท่ีนักกีฬาต้องการ (กรมพลศึกษา,  2541, หน้า 11-12) 

ประเทศไทยจัดต้ังโรงเรียนมวยไทยขึ้นในปี 2540 ต้ังอยู่ท่ีบริเวณเวทีมวยรังสิต ได้ดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรมวยไทยเช่นเดียวกับหลักสูตรมาตรฐานในวิชาด้านอื่น ๆ เพ่ือให้การเรียน การสอน มวยไทยอยู่ในมาตรฐาน
ตามระบบสากลท่ีเป็นท่ียอมรับท่ัวโลก โดยวัตถุประสงค์ คือ  

1. เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง ศิลปะการต่อสู่ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าอันยอดเย่ียมท่ีเรียกว่า "มวยไทย" ให้เป็น
ศิลปวัฒนธรรมของไทย และของโลกสืบไป 

2. เพ่ือส่งเสริม เผยแพร่ และสนับสนุนเยาวชน และประชาชนทุกประเทศท่ัวโลกให้ได้รับการฝึกอบรม 
และเรียนรู้มวยไทยอย่างมีระบบ และถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 

3. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้เข้ารับการอบรม และเรียนรู้วิชามวยไทย เพ่ือป้องกันตัวเอง และ
ป้องกันบุคคลอื่น 

4. เพ่ือส่งเสริมมวยไทยให้เป็นกีฬาสากล ท้ังในสายสมัครเล่น และอาชีพ 
 
 ผู้ท่ีมีลักษณะมวยไทยและได้ผ่านการฝึกชกมวยไทยมาแล้ว จะมีร่างกายแข็งแรง อดทน      มีความ
แคล่วคล่องว่องไว มีความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง สามารถนํามวยไทยไปใช้ป้องกันตนเองเม่ือถึงคราวจํา
เป็นได้ สาเหตุสําคัญประการหน่ึงของการท่ีเยาวชนไม่ได้รับการฝึกหัดมวยไทยเท่าท่ีควรน้ัน เน่ืองจากผู้ปกครองส่วน
ใหญ่เข้าใจว่า การเรียนมวยไทยน้ันต้องทําการชกต่อยต่อสู้กันอย่างดุเดือดถึงเลือดตกยางออกเหมือนบนเวที แต่
แท้จริงแล้วมวยไทยเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ สามารถเรียนรู้ไปเพ่ือเป็นศิลปะประจําตัว เพ่ือการออกกําลังกายและ
การพักผ่อน เพ่ือใช้ป้องกันตัวเมื่อยามคับขัน และถ้ามีความสามารถอาจฝึกเทคนิคชั้นสูงเพ่ือนําไปประกอบอาชีพได้ 
สถานศึกษา  จึงควรชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ศิลปะมวยไทยให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 

การฝึกสอนศิลปะมวยไทยท่ีถูกต้อง ก่อนอื่นควรสร้างความศรัทธาและแรงจูงใจท่ีให้ผู้เรียน  มีความรักและ
เข้าใจในศิลปะมวยไทยท่ีพอควร ควรเร่ิมจากทักษะและวิธีท่ีง่าย ๆ จนถึงขั้นตอนท่ียากขึ้นตามลําดับโดยเร่ิมฝึก
กิจกรรมท่ีเบา ๆ เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ ๆ ในระยะสั้น จนถึงกิจกรรมท่ีหนักและนานขึ้นตามลําดับ และ
ให้คํานึงถึงสภาพ และวัยของผู้เรียนด้วยหลักการสอน  มวยไทยขั้นพ้ืนฐาน (พรหมชรินทร์ มหาดิลกนพรัตน์, 2539, 
หน้า 61)  
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การสอนศิลปะมวยไทยโดยท่ัวไปมีหลักการเช่นเดียวกับวิชาพลศึกษา แต่ผู้สอนควรได้ตระหนัก เน้นถึง
ปัญหาและข้อควรคํานึงกล่าวมาแล้ว ตลอดท้ังใช้หลักจิตวิทยาในการสอนหลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกัน การ
ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีโอกาสได้ศึกษาวิชามวยไทยจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง ซ่ึงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  วิชามวยไทยจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย
สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 5 สาระและ 6 มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม ทักษะชีวิต สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี รักการออกกําลังกายและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ 2551, หน้า 
22-23) 

จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ท่ีผ่านมาพบว่ามีปัญหาในด้านต่าง ๆ จึงทํา
ให้การจัดการเรียนการสอนมวยไทยไม่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากวิจัยของ กิตติ จํารัสประเสริฐ (2552, หน้า 
56 - 84) พบว่าการนําศิลปะมวยไทยสู่การเรียนการสอนในหลักสูตร  ช่วงชั้นท่ี 3-4  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2550 มีปัญหาในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ครูผู้สอน สถานท่ีอุปกรณ์และสิ่งอํานวย
ความสะดวก การวัดผลและประเมินผล   อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุทธชัย สุโกสิ (2550, 
หน้า 54 - 80) ท่ีพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชามวยไทยเห็นว่าเน้ือหาวิชามวยไทยในปัจจุบันยังไม่
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน ต้องมีการวางแผนจัดทําหลักสูตรมวยไทยศึกษาให้มีความเหมาะสมและชัดเจน
ย่ิงขึ้น และ ต่อศักด์ิ แก้วจรัสวิไล (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า การเรียนการสอนวิชามวยไทยใน
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบของหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและครบถ้วนโดยเฉพาะเน้ือหาและ
กิจกรรม จํานวน 7 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา  20 ชั่วโมง สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
คุณลักษณะความเป็นไทย และสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ 
 การจัดการเรียนรู้มวยไทยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดแพร่  ส่วนมากใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ขั้นสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน ซ่ึงประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมและอบอุ่นร่างกาย  2) ขั้นสอน  3) ขั้น
ฝึกหัด  4) ขั้นนําไปใช้  และ 5) ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ  ท้ังน้ีเพราะวิชามวยไทยเป็นกิจกรรมหน่ึงของพลศึกษา  
ดังน้ันการจัดการเรียนรู้จึงใช้วิธีการสอนแบบพลศึกษา  ดังน้ันจากวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาวิธีการสอนมวยไทยท่ีใช้วิธีการสอนพลศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนและกิจกรรมใด  ท้ังน้ีเพ่ือจะได้หา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนวิชามวยไทย
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้มวยไทยในสถานศึกษา ของระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีเรียนมวยไทย จํานวน 42 โรงเรียน 1,260 คน ท่ีมี
การจัดการสอนมวยไทยนักเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีเรียนมวยไทยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จํานวน  840 คน ซ่ึงได้มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่  
(Yamane, Taro) โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample random Samping) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 4 คน ตรวจสอบคุณภาพโดยประเมินดัชนีความสอดคล้อง
ของเน้ือหา (IOC)  แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 

 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนสอนมวยไทยในสถานศึกษา ระดับ

ประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แก่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.10 เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 36.90 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 34.53  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ  33.33  
และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  คิดเป็นร้อยละ  32.14 

2. สภาพการจัดการเรียนรู้มวยไทย 
สภาพการจัดการเรียนรู้มวยไทยในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้มวยไทยในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นนําไปใช้ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.54 รองลงมาคือ ขั้น
เตรียมและอบอุ่นร่างกาย  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52 ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 
ขั้นฝึกหัด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.48 และขั้นการสอน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 ตามลําดับ  
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนการสอน ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียมและอบอุ่นร่างกาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนทบทวน
ประสบการณ์ของนักเรียนก่อนเรียน และตรวจเช็คสภาพร่างกายของนักเรียนก่อนการเรียน 

2. ขั้นสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนใช้อุปกรณ์ประกอบการ
อธิบายและสาธิต 

3. ขั้นฝึกหัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนให้จับคู่ฝึกปฏิบัติสลับกันและ
เปลี่ยนคู่ฝึกอยู่ในระดับมาก  

4. ขั้นนําไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนเน้นความถูกต้องการใช้อาวุธ 
หมัด เตะ ถีบ เข่า และศอก 

5. ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนแจ้งผลการฝึกปฏิบัติ
และกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรฉาย CD/DVD เร่ืองราวประวัติความเป็นมาของมวยไทย การแข่งขันชกมวยไทย  ควรนําประวัติ
ความเป็นมาหรือนักมวยไทยในอดีตมาจัดทําเป็นเน้ือหาการ์ตูน และควรกล่าวถึงการชกมวยทุกคร้ังก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
 2. ครูผู้สอนควรเข้าใจวัตถุประสงค์แต่ละบทของวิชามวยไทยอย่างชัดเจน ควรมีกิจกรรมเก่ียวกับมวยไทย
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียน ควรศึกษาหลักสูตรมวยไทยอย่างละเอียด และควรมีสื่ออุปกรณ์ให้สอดคล้อง
กับเน้ือหามวยไทย                    
 3. เน้ือหามวยไทยควรมุ่งเน้นฝึกทักษะเก่ียวกับการกายบริหารแม่ไม้มวยไทย การไหว้ครู การอนุรักษ์
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย การออกกําลังกาย นักเรียนควรได้เรียนหลักสูตรมวยไทยอย่างต่อเน่ืองจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
ควรมีจัดการแข่งขันเก่ียวกับการกายบริหารแม่ไม้มวยไทย การไหว้ครู ควรให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามสภาพของ
นักเรียนเอง และควรมีอุปกรณ์มวยไทยช่วยในการฝึกปฏิบัติ 
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 4. ควรประเมินตามสภาพความเป็นจริงและมุ่งเน้นพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของการเรียนวิชา
มวยไทย  ควรตรวจเช็คร่างกายนักเรียนเม่ือได้รับอันตรายจากการฝึกมวยไทย และควรบอกประโยชน์ของการฝึก
มวยไทยให้นักเรียนได้รับทราบหลังจากเรียนมวยไทยทุกคร้ัง 
 5. ควรมีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับประวัตินักมวยไทยในอดีต นักมวยไทยปัจจุบัน และความก้าวหน้าใน
อาชีพนักมวยไทย ควรนํานักมวยท่ีประสบความสําเร็จมาเล่าถึงการประสบความสําเร็จในอาชีพนักมวย ควรจัด
บอร์ดเก่ียวกับการชกมวยอย่างต่อเน่ือง ควรมีการจัดการแข่งขันเก่ียวกับมวยไทย เช่น การเขียนเรียงความ คําขวัญ 
และควรจัดให้นักเรียนได้รับชมการแข่งขันมวยไทยท่ีสําคัญๆ เช่น การชกมวยไทยของบัวขาว 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัยผลท่ีนําไปใชด้ังนี ้
 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้มวยไทยในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  มีข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ี 

1. ครูผู้สอนควรตรวจเช็คร่างกายนักเรียนหลังจากฝึกปฏิบัติ ดังน้ัน ก่อนการเรียนมวยไทยควรมีการให้
นักเรียนอบอุ่นร่างกายด้วยการการบริหารแม่ไม้มวยไทย เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมในการเรียน 
ระหว่างฝึกปฏิบัติ ครูผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิดและหลังจากเรียนแล้วครูผู้สอนควรตรวจสอบสภาพร่างกายของ
ผู้เรียนว่าเกิดอุบัติเหตุหรือบาดแผลหรือไม่ เพ่ือท่ีจะให้นักเรียนมีความเตรียมพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ใน
การเรียนในชั่วโมงต่อไป 

2. ครูผู้สอนควรนําบทเรียนวีดิทัศน์การชกมวยไทยในการสร้างความสนใจ เพราะว่าการนําสื่อวีดิทัศน์มา
ใช้ในการเรียนการสอนเป็นกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก ได้เห็นท้ังภาพและเสียง ดึงดูดผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ  จึงควรนําสื่อวีดีทัศน์นําเสนอก่อนเข้าสู่บทเรียนหรือใช้ประกอบการเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากจะเรียนมากขึ้น เช่น วีดีทัศน์การร่ายรําแม่ไม้มวยไทย  วีดีทัศน์การออกกําลังกายท่าแม่
ไม้มวยไทย วีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของมวยไทย 

3. ครูผู้สอนควรเน้นท่าแม่ไม้มวยไทย เน่ืองจากการชกมวยไทยใช้ได้ท้ังหมัดเท้าเข่าศอกเป็นอาวุธป้องกัน
ตัวและเป็นการออกกําลังกายได้อย่างดีเย่ียม เสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกายของนักเรียน และนํามาประยุกต์
กายบริหารแบบแอโรบิคมวยไทยหรือคีตะมวยไทยได้เป็นอย่างดี  ดังน้ัน ครูผู้สอนควรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
แม่ไม้มวยไทย ได้รับการเข้าอบรมหลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษา และควรติดตามข้อมูลข่าวสารมวยไทยตลอดเวลา 
นําผู้เรียนได้   ออกกําลังกายแม่ไม้ มวยไทยในตอนเช้า ฝึกให้ผู้เรียนได้ออกท่าแม่ไม้มวยไทยอย่างถูกต้อง และเตรียม
ตัวผู้เรียนตลอดเวลาในการนําผู้เรียนออกไปแข่งขัน และแสดงโชว์ในโอกาสต่าง ๆ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาศิลปะแม่ไม้มวยไทย การจัดการแข่งขันคีตะมวยไทย  การจัดการแข่งขันกระบ่ีกระบอง มา
ประยุกต์ใชใ้นการออกกําลังกาย 
 2. ควรศึกษาหลักทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบตัิให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 3. ควรศึกษาการอุปสรรคในการพัฒนากีฬามวยไทยต้ังแต่ระดับรากหญ้าในวัยเด็ก สู่กีฬา เป็นเลิศ และสู่
กีฬาอาชีพ 
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บทความวิทยานิพนธ์ 
การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1 
 

*พิเชษฐ  กุลศิริ 
คําสําคัญ   การสอนมวยไทย 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 72 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ด้านหลักสูตร หลักสูตรวิชามวยไทยควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน     การออกกําลัง

กายโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ        ด้านมวยไทยเป็น

นักกีฬามวยไทยต่อไปอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
3. ด้านครูผู้สอน ครูควรมีทักษะทางด้านกีฬามวยไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด     
4. ด้านอุปกรณ์และสถานท่ี ความคิดเห็นของผู้บริหารศึกษา การเรียนวิชามวยไทยควรมีคู่มือ สื่อการ

เรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ    การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา การสอนมวยไทยในสถานศึกษาควรมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวไม่ให้เกิดการบาดเจ็บโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  

5. ด้านการวัดและประเมินผล ความคิดเห็นของผู้บริหาร การประเมินผลวิชามวยไทยครอบคลุม
พฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และด้านสมรรถภาพทางกาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูผู้สอนมีเคร่ืองมือวัดผลและเกณฑ์การ
ประเมินทักษะของนักเรียนท่ีชัดเจน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
*พิเชษฐ  กุลศิริ.  (2555).  การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1. 
วิทยานิพนธ์  ระดับปริญญามหาบัณฑิต  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง. 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to study Muay Thai pedagogical situation in 
secondary schools under the office of Uttradit secondary Education service Area I. The samples 
used in this research were 72 persons by simple random sampling consisted of school 
administrators and chiefs of health education and physical education learning clusters. The 
instrument was questionnaire. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean 
and standard deviation. 
 The research findings were as follows:  
 1. Muay Thai curriculum emphasized on learner application of exercises was totally in 
the highest level. 
 2. The pedagogy with the promotion of the students with Muay Thai ability to be 
Muay Thai sporters was in the highest level. 
 3. Muay Thai teachers with Muay Thai skills were totally in the highest level. 
 4. The equipment and venue, the opinions of administrators, handbooks and teaching 
media were totally in the highest level. The opinions of the chiefs in health education and 
physical education with self protection in teaching Muay Thai were totally in the highest level. 
 5. The measurement and evaluation, the opinions of administrators, Muay Thai evaluation 
on 4 aspects : cognitive domain, affective domain, psychomotor domain and physical 
competency were totally in the high level. The opinions of the chiefs in health education and 
physical education learning clusters, and teachers with evaluation instrument and the evaluation 
criteria to evaluate the student skills were clear.   
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  มนุษย์รู้จักคําว่าต่อสู้ต้ังแต่มนุษย์เร่ิมเกิดลืมตามาดูโลก ต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบ ๆ ตัวเองและ
แม้แต่กับตัวเองก็มิได้ละเว้นจะต้องสู้ ต้องต่อสู้กับธรรมชาติและภัยของธรรมชาติสิงสาราสัตว์ท่ีมุ่งร้ายหมายชีวิต หรือ
ท่ีมนุษย์จะมุ่งเอาชีวิตเพ่ือนํามาเป็นอาหารสําหรับยังชีวิตบางคร้ังมนุษย์ก็ต่อสู้กันเอง เพ่ือสิทธิในการครอบครองเป็น
เจ้าของ เพ่ือเสรีภาพ เพ่ือป้องกันตนเองหรืออื่น ๆ การต่อสู้ดังกล่าวอาจจะต้องใช้กําลังกายกําลังใจและกําลัง
ความคิดเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  มนุษย์จะต่อสู้เพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดของการต่อสู้ ความอยู่รอด
ของชีวิตจากการต่อสู้มนุษย์ก็ได้พยายามคิดค้นวิธีการต่อสู้ เพ่ือป้องกันให้ถึงแก่ชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้น หรือ
เม่ือท้ังสองฝ่ายมีอาวุธคู่มือการทําร้ายกันก็ทําได้ลําบากต่างก็ต้องเกรงซ่ึงกันและกันมนุษย์ก็พยายามใช้ความคิดท่ีจะ
หาหนทางเอาชนะ เอาชีวิตของคู่ต่อสู้ให้ง่ายและรวดเร็ว ป้องกันชีวิตตนเองให้ปลอดภัยมากขึ้นพยายามคิดค้นศึกษา 
ทดลอง ดัดแปลงแก้ไข เพ่ือหาแนวทางท่ีจะต่อสู้และป้องกันตัวท้ังท่ีมีอาวุธและไม่มีอาวุธ ทําให้เกิดศิลปะการต่อสู้
และป้องกันตัวขึ้นมา  ด้วยการพยายามคิดค้นการต่อสู้มือเปล่าเพ่ือให้ตนเองปลอดภัยจากสิ่งรอบข้าง โดยใช้อวัยวะ
ของร่างกายเป็นอาวุธเข้าต่อสู้ เช่น มือและเท้า กําหนดระเบียบแบบแผนมีหลักเกณฑ์ในการต่อสู้สิ่งต่าง ๆ รวมกัน
เรียกว่ามวย บรรพบุรุษมีความเฉลียวฉลาดในการคิดค้น ดัดแปลงและพลิกแพลงในการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย 
เช่น มือ, เท้า, เข่า, ศอก และศีรษะเข้าต่อสู้ป้องกัน ปิดป้องส่วนท่ีอ่อนแอของร่างกายได้เป็นอย่างดี  การต่อสู้มือ
เปล่าของไทยเป็นศิลปะแห่งการต่อสู้ประจําชาติ เรียกว่ามวยไทย (ปัญญา ไกรทัศน์, 2527, หน้า 4) 

  มวยไทย คือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และเป็นกีฬา ประจําชาติไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นการ
แสดงออกถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาอัน
ยาวนานต้ังแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน มวยไทยเป็นกีฬาท่ีใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกายในการต่อสู้และป้องกันตัว 
มีพิธีการ มีระเบียบและกติกาในการชก เร่ิมต้นด้วยการไหว้ครูท่ีมีท่าทางสวยงามน่าสนใจ มีดนตรีเร่งเร้าท้ังจังหวะ
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และท่วงทํานองระทึกใจต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดการชก ในการชกมีท่าแม่ไม้มวยไทยเป็นไม้เด็กสําหรับเผด็จศึกคู่ต่อสู้ 
สําหรับผู้ท่ีผ่านการฝึกมวยไทยจะทําให้มีสมรรถภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและ
สติปัญญา มีคุณธรรม มีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ และผู้ท่ีได้รับการฝึกฝนท่ีดีจะเป็นผู้ท่ีมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา มี
ความกล้าหาญ อดทน มีจิตสํานึกแห่งความเป็นไทย และสามารถนําคุณสมบัติของศิลปะมวยไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ทําให้เป็นบุคคลมีคุณค่าย่ิง ก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีของคนในชาติไทยได้อีกด้วย  ดังน้ัน มวยไทย
จึงเป็นได้ท้ังวิธีการต่อสู้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว และถือว่าเป็นยุทธวิธีการป้องกันตัวท่ีมีลักษณะเป็นท้ังศาสตร์และ
ศิลป์ได้ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540, หน้า 13) 

  ผู้ ท่ีมีลักษณะมวยไทยและได้ผ่านการฝึกชกมวยไทยมาแล้ว จะมีร่างกายแข็งแรง อดทน มีความ
แคล่วคล่องว่องไว มีความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง สามารถนํามวยไทยไปใช้ป้องกันตนเองเม่ือถึงคราวจํา
เป็นได้ สาเหตุสําคัญประการหน่ึงของการท่ีเยาวชนไม่ได้รับการฝึกหัดมวยไทยเท่าท่ีควรน้ัน เน่ืองจากผู้ปกครองส่วน
ใหญ่เข้าใจว่า การเรียนมวยไทยน้ันต้องทําการชกต่อยต่อสู้กันอย่างดุเดือดถึงเลือดตกยางออกเหมือนบนเวที แต่
แท้จริงแล้วมวยไทยเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ สามารถเรียนรู้ไปเพ่ือเป็นศิลปะประจําตัว เพ่ือการออกกําลังกายและ
การพักผ่อน เพ่ือใช้ป้องกันตัวเมื่อยามคับขัน และถ้ามีความสามารถอาจฝึกเทคนิคชั้นสูงเพ่ือนําไปประกอบอาชีพได้ 
สถานศึกษาจึงควรชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ศิลปะมวยไทยให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
(มลรักษ์ เลิศวิลัย, 2550, หน้า 2) 

  สาเหตุสําคัญประการหน่ึงท่ีทําให้กีฬามวยไทย ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าท่ีควรคือ ความรู้สํานึกคิดของ
ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีต่อกีฬามวยไทยยังไม่ถูกต้อง โดยเข้าใจว่ากีฬามวยไทยเป็นกีฬาไม่ดี ไม่
งาม  ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเก่ียว ความเข้าใจผิดเก่ียวกับกีฬามวยไทยคือ (สมศักด์ิ ศิริอนันต์, 2541, หน้า 5) 

  1. กีฬามวยไทยเป็นกีฬาท่ีโหดร้ายทารุณ 
  2. กีฬามวยไทยทําให้นักกีฬาตายหรือพิการได ้
  3. กีฬามวยไทยเป็นกิจกรรมของคนท่ีผิดปกตินิยมเล่นกัน หมายถงึ พวกท่ีชอบความรุนแรงโหดร้าย 
  4. กีฬามวยไทยเป็นกีฬาของคนชั้นต่ํา ผู้ดีมสีกุลไม่ควรเล่น 
  5. กีฬามวยไทยเป็นกีฬาของคนจน คนมีฐานะดีไม่ควรเล่น 
  6. กีฬามวยไทยเหมาะสําหรับคนไม่มีความรู้ 
  7. กีฬามวยไทยทําให้เป็นคนโง่เขลา สมองเสท่อม 
  8. กีฬามวยไทยใช้แต่ร่างกาย ไม่ใชส้มอง 
  9. นักมวยส่วนใหญ่เป็นพวกเจ้าพ่อ หรือนักเลง อันธพาล 
 10. หัวหน้าค่ายมวยส่วนใหญ่เป็นพวกเจ้าพ่อ หรือนักเลง อันธพาล 
 11. วงการมวยเป็นวงการของผูม้อีิทธิพล 
 12. กีฬามวยไทยเป็นการพนัน ผดิศีลธรรม ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็นหลักสูตร

แกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พร้อมกันน้ีได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ท่ีมุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วน ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 2554 และ(ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 (2542, หน้า 3) หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 7  ระบุว่า เป้าหมายและ
กระบวนการการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าท่ีและเสรีภาพ การเคารพกฎหมายความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ 
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รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาของไทย ความรู้อันเป็นสากล อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงพาตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 
และเรียนรู้ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

  การช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาไทยและศิลปวัฒนธรรมของไทย มวยไทยก็เป็น ภูมิปัญญาไทย
แขนงหน่ึงของนาฏลีลาสยาม เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวท่ีมีการบรรเลงดนตรีประกอบ เคร่ืองดนตรีท่ีชาวสยาม
นํามาบรรเลงประกอบเป็นฉากของลีลาการร่ายรํา การแข่งขัน ได้แก่ ตะโพนหรือกลองแขก ซึ่งตีแล้วจะทําให้เสียงต่ํา 
เรียกว่ากลองตัวเมีย ท่ีให้เสียงสูงจะเรียกว่ากลอง    ตัวผู้ ป่ีชวา และฉ่ิง ปะทะกันทางสรีระร่างกาย จิตใจ และ
ปฏิภาณทางปัญญา ศิลปะมวยไทย      เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นหน่ึงของคนไทย ทุกคน มวยไทยจึงเป็นศิลปะ
การละเล่น เป็นการแข่งขัน เป็นนาฏศิลป์เชิงยุทธ 

  โพธิ์สวัสด์ิ แสงสว่าง (2532, หน้า 28) ได้กล่าวว่า มวยไทยช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และ
สติปัญญา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังน้ันคนไทยทุก
คนควรจะได้ฝึกฝนเพ่ือเป็นการออกกําลังกายให้ร่างกายมีสมรรถภาพทางกายดีอยู่เสมอ ท้ังควรจะได้ศึกษาค้นคว้า
เร่ืองมวยไทยให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองของมวยไทยอย่างถูกต้อง อันจะยังผลให้เกิดความรักชื่นชมใน
วัฒนธรรมอันล้ําค่าแห่งศิลปะการต่อสู้และพยายามเผยแพร่ไปสู่ชาวโลกอย่างมีระบบ เน่ืองจากนานาประเทศเร่ิมหัน
มาสนใจศิลปะการต่อสู้ แบบมวยไทย และนิยมฝึกซ้อมท้ังเพ่ือการออกกําลังกายและเพ่ือการแข่งขัน มีการต้ังชมรม
และองค์กร มวยไทยในต่างประเทศมากมาย ซึ่งล้วนแต่นํากิจกรรม การฝึกซ้อม การแข่งขัน มวยไทยเป็นสื่อทําให้
ชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยมากขึ้น ท้ังชื่นชมและหวงแหนศิลปะ   มวยไทยเหมือนเป็นศิลปะ
ท่ีสร้างขึ้นมาสําหรับชาวโลกท้ังมวล มวยไทยเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมและวัฒนธรรมคือ ความม่ันคงของชาติ 
มวยไทยจึงเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ชาติไทยม่ันคง ไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ท่ีใดก็จะนําศิลปะมวยไทยไปฝึกปฏิบัติและ
เผยแพร่สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คนไทยด้วยกัน 

  กฤติยา แม้นเหมือน  (2547, หน้า 25)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 จุดหมาย  ได้
ระบุว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข และมี
ความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ          จึงกําหนดจุดหมายซ่ึงเป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังน้ี 

  1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

  2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน และรักการศึกษาค้นคว้า 
  3. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ    มีทักษะและ

ศักยภาพทางการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได้เหมาะสมตามสถานการ 
  4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด   การสร้าง

ปรัชญา และทักษะในการดํารงชีวิต 
  5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีความสุขและบุคลิกภาพท่ีดี 
  6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมในการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค 
  7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดม่ันในวิถีชีวิต และ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  8. มี จิตสํา นึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภู มิ ปัญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามแก่สังคม 
  จะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญาไทยและศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งท่ีดีงาม ซ่ึงมุ่งให้นักเรียนได้ตะหนักและ

เห็นคุณค่า และภูมิปัญญาไทย ท่ีต้องการพัฒนาให้เกิดแก่นักเรียนเพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติต่อไปในอนาคต 
  การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ ทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทํางานอย่างเป็นระบบ และ
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ต่อเน่ือง ในการวางแผน ดําเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ 

 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประชุมเร่ืองการบรรจุวิชามวยไทยเป็นหลักสูตรการศึกษาของชั้น
ประถม และมัธยมศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ประจําชาติ โดยหลักสูตรเบ้ืองต้น
จะเร่ิมต้นในเยาวชนอายุต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไปจะเร่ิมรํ่าเรียนต้ังแต่การร่ายรํามวยไทย เร่ือยไปจนถึงการเรียนแม่ไม้มวย
ไทยในระดับเยาวชนท่ีโตขึ้น โดยการเรียนมวยไทยจะปลอดภัยเน่ืองจากมีการใส่เคร่ืองป้องกันตัวท่ีรัดกุม  จากการ
บรรจุวิชามวยไทยในหลักสูตรการศึกษา นักการศึกษา ครู ผู้ปกครอง มีความวิตกกังวลเป็นห่วงผู้เรียนจะได้รับ
บาดเจ็บและอาจเกิดความก้าวราวจากการฝึกฝนวิชามวยไทย จึงทําให้ผู้เก่ียวข้องด้านหลักสูตรการศึกษาพยายาม
กลั่นกรองเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือนํามาพัฒนาด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ สมรรถภาพและ
คุณลักษณะท่ีดีงาม  โดยหลักเลี่ยงกิจกรรมการประลองและการแข่งขันมวยไทย 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 61) ระบุว่า การจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

  1. การฝึกหัดมวยไทยในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
  2. การฝึกมวยไทยในสถาบันฝึกหัดครูพลศึกษา 
  การฝึกหัดมวยไทยในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยท่ัวไป

มักจะฝึกเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าและความสําคัญของการนําเอากีฬามวยไทยไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
และมีทักษะกีฬามวยไทยจนสามารถนําไปใช้ออกกําลังกายได้อย่างปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ 
และกติกาการแข่งขันคุณลักษณะเป็นคนกล้าหาญ เชื่อมั่นตนเอง สามารถตัดสินใจได้ดี มีความสุขุมรอบคอบ ส่วน
การฝึกหัดมวยไทยในสถาบันฝึกหัดครูพลศึกษาน้ัน นอกจากมีจุดประสงค์ดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีจุดประสงค์
ในการฝึกหัดเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีและผู้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยด้วย (โพธิ์สวัสด์ิ แสงสว่าง, 
2532,   หน้า 16) 

  การเรียนการสอนวิชามวยไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา จะเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความรู้ท่ัวไป 
วิวัฒนาการและคุณค่าของกีฬามวยไทย ทักษะเฉพาะตัว ทักษะและวิธีป้องกันแบบต่าง ๆ ระเบียบประเพณี กติกา 
มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี การบริหารร่างกาย  การบํารุงรักษาสุขภาพ การเล่นด้วยความปลอดภัย และ
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬามวยไทย นอกจากน้ีแล้ว วิชา มวยไทยยังเป็นวิชาเลือกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายอีกด้วย   

    จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1โดยผู้วิจัยมีความมุ่งหวังว่าผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา เป็นข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมวยไทย สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ครูผู้สอนสุขศึกษา
และพลศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  อีกท้ังเห็นคุณค่าและความสําคัญของศิลปะมวยไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลัง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
   เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาสภาพการจดัการเรียนสอนมวยไทยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1  สรุปได้ดังนี ้
  ผู้บริหารศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าหญิง 
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  ผู้บริหารศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 ส่วนใหญ่ มีอายุ 51 -60 ปี 
  ผู้บริหารศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ส่วนใหญ่มีวฒุิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ผู้บริหารศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 ส่วนใหญ่  มีอายุราชการ  20 ปีขึ้นไป 
  ผู้บริหารศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 ส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในขนาดโรงเรียนเป็นขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนไม่เกิน 120 
คน 
  ด้านหลักสูตร ความคิดเห็นของผู้บริหารศึกษา พบว่า หลักสูตรวิชามวยไทยควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนําความรู้
ท่ีได้รับไปใช้ในการออกกําลังกาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06  และความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า หลักสูตรวิชามวยไทยควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการออก
กําลังกาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.50  ซ่ึงจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนมวยไทยใน
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีปรับปรุงเนื้อหาวิชามวยไทย กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนสามารถนําทักษะมวย
ไทยไปใช้ในการป้องกันตัวและการออกกําลังกาย 
   ด้านการจัดการเรียนการสอน ความคิดเห็นของผู้บริหารศึกษา พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียน
ท่ีมีความสามารถด้านมวยไทยเป็นนักกีฬามวยไทยต่อไป อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 และความคิดเห็นของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน
มวยไทยเป็นนักกีฬามวยไทยต่อไป อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย  4.58  ซึ่งจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน มีการเตรียมแผนการสอนและจัดลําดับขั้นตอน
อย่างเหมาะสม 

ด้านครูผู้สอน ความคิดเห็นของผู้บริหารศึกษา พบว่า ครูควรมีความเข้าใจหลักสูตรวิชา   มวยไทย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.61  และความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า ครู
ควรมีทักษะทางด้านกีฬามวยไทย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย  4.61 ซ่ึงจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอน
วิชามวยไทยน้ันต้องเป็นผู้มีความรู้เฉพาะสาขาและสามารถถ่ายทอดทักษะมวยไทยให้กับผู้เรียนได้อย่างดี มีการจัด
กิจกรรมสอดคล้องกับเน้ือหาและเพ่ิมพูนความรู้อย่างสม่ําเสมอ  

ด้านอุปกรณ์และสถานท่ี  ความคิดเห็นของผู้บริหารศึกษา พบว่า การเรียนวิชามวยไทยควรมีคู่มือ สื่อการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 และความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา พบว่า การสอนมวยไทยในสถานศึกษาควรมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.72  ซึ่งจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน คู่มือ หลักสูตร 
สื่อการเรียนการสอนและสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสมซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยให้
ประสิทธิภาพน้ัน การมีอุปกรณ์มวยไทย สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก จะสามารถทําให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น  

ด้านการวัดและประเมินผล  ความคิดเห็นของผู้บริหารศึกษา พบว่า การประเมินผลวิชามวยไทย
ครอบคลุมพฤติกรรมท้ัง 4 ด้าน คือ พุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และด้านสมรรถภาพทางกาย  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.92  และความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีเคร่ืองมือ
วัดผลและเกณฑ์การประเมินทักษะของนักเรียนท่ีชัดเจน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06  ซ่ึงจากการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า ครูผู้สอนมีเคร่ืองมือวัดผลและเกณฑ์การประเมินผลทักษะของนักเรียนท่ีชัดเจน มีแบบทดสอบมาตรฐานใน
การวัดผลด้านปฏิบัติและสามารถสร้างแบบทดสอบทักษะมวยไทยใช้เองได้ ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนวิชามวยไทยได้อบรมความรู้ด้านการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัยนําไปใช ้

  1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชามวยไทยศึกษาในโรงเรียนให้แก่ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอ โดยผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริมในการรับการ
ฝึกอบรมหรือประชุมปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ และการฝึกปฏิบัติจริง สําหรับการเรียนการสอนให้เพียงพอกับ
ความต้องการของครู 
  2. สถานศึกษาควรส่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุน ส่งเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอนวิชามวยไทยศึกษาให้ดีมีคุณภาพ และทันสมัย เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันระหว่างครู 
  3. สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถ ทักษะ กีฬามวยไทย อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านมวยไทยนําไปประกอบอาชีพหรือเป็นนักกีฬาในระดับต่าง ๆ ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชามวยไทยศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัว
ประเทศ 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชามวยไทยศึกษาในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในแตล่ะสังกัดพ้ืนท่ีการศึกษาอื่น ๆ ด้วย 
  3. ควรมีการวิจัยสถานภาพและความต้องการของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดต่าง ๆ โดยมีการขยายเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่น ๆ  และจังหวัดอื่น ๆ ให้กว้างมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อภาษาไทย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดยการเต้นแอโรบิกมวยไทย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 10 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
สําหรับประชาชน (Health Related Physical Fitness Test) ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จํานวน  2  รายการ  ได้แก่  ก้าวข้ึน – ลง 3 นาที  (3-Minutes Step 
Test) และการนั่งงอตัว  (Sit and Reach) 2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จํานวน   1 รายการ  ได้แก่  แรงเหยียดขา  (Leg Strength Test)  และ 3) วีดีทัศน์
รูปแบบการเต้นแอโรบิกมวยไทยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และ
สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลังการเต้นแอโรบิกมวย
ไทย มีสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  ด้านความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและด้านความอ่อนตัว  เท่ากับและดีกว่าระดับมาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ  90   
70  และ 90  ตามลําดับ 
 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The purpose of this research was to study development of the Community 
Health students’ physical fitness by using  Muaythai Aerobic dance. 
 The population of this study was 10 students who were studying in the first 
year of Community Health program at College of Muaythai Studies and Thai 
Traditional Medicine, Muban Chombueng Rajabhat University. 

The instruments used in this research consisted of  1) Health Related Physical 
Fitness Test ’s Thai Health Promotion Foundation were 3 minutes step test and sit and 
reach    2) Physical Fitness Test ’s Sports Authority of Thailand was Leg Strength Test and  
3) The styles of muay thai aerobic dance video’s Thai Health Promotion Foundation. 
The statistics for data analysis was percentage. 
 The results of this research were found that 1st year Community Health 
students’ physical fitness after dancing Muaythai Aerobic showed that Cardio 
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Respiratory Endurance, Leg Muscle Strength and Flexibility were equaled and better 
than the standard level 90, 70 and 90 percent, respectively. 
 
บทนํา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันหนึ ่งที ่ม ีการจัดการเร ียนการสอน   
หลักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขชุมชน  โดยความรับผิดชอบของสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรท่ี
มีคุณลักษณะท่ีดีครบถ้วนสามารถเป็นผู้นําทางด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน มีความรู้และทักษะใน
การส่งเสริมสุขภาพ ประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองและแนะนําผู้อ่ืนได้  การท่ี
นักศึกษาจะเป็นผู้นําและเป็นต้นแบบของการมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ได้น้ัน นักศึกษาก็ต้อง
ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้ทํากิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  ซ่ึง
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สําคัญมี 3 องค์ประกอบ  ได้แก่  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  
ความอ่อนตัว   และความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ  ในการศึกษาครั้งนี้ทําการ
ประเมินสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  ด้านความอ่อนตัว  และด้านความอดทน
ของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายคือ  การวัดแรงเหยียดขา (Leg 
Strength Test)  การน่ังงอตัว (Sit and Reach)  และการก้าวข้ึนลง 3 นาที (3-Minutes Step Test)  
ตามลําดับ   

แอโรบิกมวยไทยเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่มีการใช้หมัด  เท้า  เข่า  ศอกผสมผสาน
เข้ากับจังหวะดนตรีและสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดีข้ึนได้  สอดคล้องกับถนอมวงษ์ 
กฤษณ์เพ็ชร์ และเฉลิม ชัยวัชราภรณ์ (2544 : ม.ป.น.; อ้างถึงใน : กรมอนามัย, 2552 : 10) กล่าวว่า  
การออกกําลังกายแบบแอโรบิกเป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้ทั้งทางด้าน
ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือดและระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง  ดังน้ันแอโรบิกมวยไทยจึงเป็น
กิจกรรมการออกกําลังกายท่ีช่วยในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้แก่นักศึกษาสาขาสาธารณสุข
ชุมชน 
จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของสมรรถภาพทางกาย
ของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน และในขณะเดียวกันก็เห็นคุณค่าของมวยไทยซ่ึงเป็นวัฒนธรรม
ไทยและเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  (2540 : 4 - 
6)  กล่าวว่ามวยไทยมีความสําคัญต่อบุคคลและส่วนรวมมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นเดียวกับสมศักดิ์  ศิริ
อนันต์  (2546: 5 - 6) กล่าวว่า  ศิลปะมวยไทยมีคุณค่าสูงสําหรับผู้เรียนหลายประการ  นักศึกษาควร
จะได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะท่ีดีงามของมวยไทยซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ประจําชาติไทยท่ีโดดเด่นที่สุด   

 และยังเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอีกด้วย ดังนั้นการให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้แบบไทยท่ีสามารถผสมผสานกับ
การออกกําลังกาย และนํามาเป็นทางเลือกหน่ึงของการออกกําลังกายถือว่าเป็นสิ่งท่ีสําคัญ  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยการใช้แอโรบิก 
มวยไทย  ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ํา     

 
 



NATIONAL MUAYTHAI ACADEMIC SEMINAR 2013 In SPORT SCIENCES AND MUAYTHAI DELVELOPMENT ON FRIDAY,1st MARCH   2013 

At Rajapruk Conference Room College of Muaythai Study and Thai Traditional medicine Muban Chombueng Rajabhat University 119 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดย
การเต้นแอโรบิกมวยไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยศึกษาจากกลุ่มประชากรซ่ึงเป็นนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2554  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงปัจจุบันมีนักศึกษาเพียง 1 รุ่นจํานวน 10 คน  

2)  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการฝึกเต้นแอโรบิกมวยไทยของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (สุชาติ  ทวีพรปฐมกุล, 2549 : ม.ป.น.) 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาด้านความอดทนของระบบ

ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ (Cardio Respiratory Endurance) ด้านความแข็งแรงของ   
กล้ามเน้ือขา (Leg Strength) และด้านความอ่อนตัว (Flexibility)  
 
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  1) แบบทดสอบมาตรฐาน ได้แก่  แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสําหรับประชาชน (Health Related Physical Fitness Test) ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยผู้วิจัยเลือกรายการทดสอบจํานวน  2  
รายการ  ได้แก่  ก้าวข้ึน – ลง 3 นาที  (3-Minute Step Test) และการน่ังงอตัว  (Sit and Reach) 
และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของการกีฬาแห่งประเทศไทย(2543 : 28, 34)โดยผู้วิจัยเลือก
รายการทดสอบจํานวน 1 รายการ ได้แก่ แรงเหยียดขา (Leg Strength Test) 3) วีดีทัศน์รูปแบบการ
เต้นแอโรบิก มวยไทยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 40 นาที  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ผู้วิจัยจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

2) ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งท่ี 1 โดยอธิบายวิธีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายแต่ละรายการให้กับนักศึกษาทดสอบเพื่อเข้าใจถึงข้ันตอนและจุดมุ่งหมายของการทดสอบ 

3) ให้นักศึกษาอบอุ่นร่างกาย และยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ก่อนการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

4) นักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอนของการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแต่ละรายการ        
โดยเร่ิมจากการทดสอบการน่ังงอตัว  แรงเหยียดขา  และการก้าว ข้ึน – ลง 3 นาที  ซ่ึงผู้วิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการทดสอบและบันทึกข้อมูลด้วยตัวเอง  โดยนําผลท่ีทดสอบได้ของแต่ละคนเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเกณฑ์สมรรถภาพ
ทางกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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5) ในสัปดาห์ที่ 1-4 ผู้วิจัยให้นักศึกษาเต้นแอโรบิกมวยไทยตามรูปแบบของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน  40 นาที  ทุกวันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์  โดยมี
ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้ช่วยนําเต้นแอโรบิก   

6) หลังจากสัปดาห์ที่ 4  ผู้วิจัยทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษาตามรายการ
ทดสอบและนําผลที่ทดสอบได้ของแต่ละคนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

7) ในสัปดาห์ที่ 5-8 ผู้วิจัยให้นักศึกษาเต้นแอโรบิกมวยไทยตามรูปแบบของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน  40 นาที  ทุกวันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์  โดยมี
ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้ช่วยนําเต้นแอโรบิก   

8) หลังจากสัปดาห์ที่ 8  ผู้วิจัยทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษาตามรายการ
ทดสอบและนําผลที่ทดสอบได้ของแต่ละคนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้กระบวนการรวบรวม

ข้อมูล จัดระบบข้อมูล นําเสนอด้วย ตาราง  แผนภูมิ  ค่าร้อยละและบรรยายเป็นความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชนโดยใช้การเต้นแอโรบิกมวยไทยในครั้งนี้  ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตาราง  
แผนภูมิและความเรียงบรรยายประกอบดังนี้   
 1. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนด้านความ
อดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจระหว่างการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1  แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ (ชีพจร)  จากการทดสอบด้วยการก้าวข้ึน-ลง 3 นาที ของ 
                 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนระหว่างการทดลองด้านความอดทนของระบบ 
                ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ   (คร้ัง / นาที) 
                 

นักศึกษา 

อัตราการเต้นของหัวใจ : ชีพจร (ครั้ง / นาที) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังที่ 2 ครั้งที่ 3 

ผลการ
ทดสอบ 

ค่าชีพจร
มาตรฐาน 

ผลการ
ทดสอบ 

ค่าชีพจร 
มาตรฐาน 

ผลการ
ทดสอบ 

ค่าชีพจร 
มาตรฐาน 

นักศึกษาคนท่ี 1 122 เร็วกว่า 118 เร็วกว่า 112 มาตรฐาน 
นักศึกษาคนท่ี 2 106 มาตรฐาน 100 มาตรฐาน 90 ช้ากว่า 
นักศึกษาคนท่ี 3 110 มาตรฐาน 98 ช้ากว่า 98 ช้ากว่า 
นักศึกษาคนท่ี 4 102 มาตรฐาน 97 ช้ากว่า 95 ช้ากว่า 
นักศึกษาคนท่ี 5 80 ช้ากว่า 72 ช้ากว่า 68 ช้ากว่า 
นักศึกษาคนท่ี 6 104 มาตรฐาน 104 มาตรฐาน 96 ช้ากว่า 
นักศึกษาคนท่ี 7 122 เร็วกว่า 108 ช้ากว่า 100 ช้ากว่า 
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นักศึกษาคนท่ี 8 140 เร็วกว่า 135 เร็วกว่า 130 เร็วกว่า 
นักศึกษาคนท่ี 9 115 มาตรฐาน 116 มาตรฐาน 110 มาตรฐาน 
นักศึกษาคนท่ี 10 120 มาตรฐาน 119 มาตรฐาน 110 มาตรฐาน 
 

 จากตารางท่ี 1  พบว่า  หลังการทดสอบมีสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจครั้งที่ 3   นักศึกษามีชีพจรเต้นอยู่ในระดับค่ามาตรฐาน จํานวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30   ชีพจรเต้นช้ากว่าค่ามาตรฐาน  จํานวน  6 คน  คิดเป็นร้อยละ  60 และชีพจรเต้น
เร็วกว่าค่ามาตรฐาน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
 จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนระหว่างการ
ทดลองด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  สามารถนําเสนอข้อมูลแสดง
พัฒนาการ  โดยสังเกตจากการเต้นของชีพจรท่ีช้าลง ได้ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ (ชีพจร) จากการทดสอบด้วยการก้าวข้ึน-ลง 3 นาท ี
                    ของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนระหว่างการทดลองด้านความอดทนของระบบ 
                 ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ    (การเต้นของชีพจร : คร้ัง/นาที) 
 

 
 
 จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า  นักศึกษามีพัฒนาการทางสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของ
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจดีข้ึน  โดยมีชีพจรเต้นช้าลงทุกคนจาก ครั้งที่ 1  2 และ 3 
ตามลําดับ  
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 2. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชนดา้นความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือขาระหว่างการทดลอง 
 
ตารางท่ี 2    แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน 
                ระหว่างการทดลองด้านความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา  
                 

นักศึกษา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (แรงเหยียดขา / น้ําหนัก) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

ผลการ
ทดสอบ 

ระดับ ผลการ
ทดสอบ 

ระดับ ผลการ
ทดสอบ 

ระดับ 

นักศึกษาคนท่ี 1 1.58 ต่ํามาก 1.85 ต่ํา 1.98 ปานกลาง 
นักศึกษาคนท่ี 2 1.59 ต่ํามาก 1.68 ต่ํามาก 1.81 ตํ่า 
นักศึกษาคนท่ี 3 1.49 ต่ํามาก 1.54 ต่ํามาก 1.69 ต่ํามาก 
นักศึกษาคนท่ี 4 2.17 ปานกลาง 2.22 ปานกลาง 2.23 ปานกลาง 
นักศึกษาคนท่ี 5 1.82 ต่ํา 1.8 ต่ํา 2 ปานกลาง 
นักศึกษาคนท่ี 6 2.25 ปานกลาง 2.17 ปานกลาง 2.23 ปานกลาง 
นักศึกษาคนท่ี 7 0.76 ต่ํามาก 0.82 ต่ํามาก 0.98 ตํ่า 
นักศึกษาคนท่ี 8 0.92 ต่ํามาก 1.12 ต่ํา 1.2 ปานกลาง 
นักศึกษาคนท่ี 9 1.29 ปานกลาง 1.61 ดี 1.7 ดี 
นักศึกษาคนท่ี 10 1.35 ปานกลาง 1.13 ต่ํา 1.45 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 2  พบว่า  หลังการทดสอบครั้งที่ 3 นักศึกษามีสมรรถภาพทางกายด้านความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขา อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จํานวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
จํานวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  อยู่ในเกณฑ์ต่ํา  จํานวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ  20   อยู่ในเกณฑ์
ระดับต่ํามาก จํานวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 10      
 
 จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนระหว่างการ
ทดลองด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  สามารถนําเสนอข้อมูลแสดงพัฒนาการได้ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงพัฒนาการสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนระหว่าง 
       การทดลองด้านความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา  (แรงเหยียดขา / น้ําหนัก) 
 

 
 
 จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า  นักศึกษามีพัฒนาการทางสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือขา จากครั้งที่  1  2 และ 3  โดยมีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ 
 
 3. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชนดา้นความ
อ่อนตัวระหว่างการทดลอง 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
    ระหว่างการทดลองด้านความอ่อนตัว  
                 

นักศึกษา ความอ่อนตัว  (น้ิว) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

ผลการ
ทดสอบ 

ระดับ 
มาตรฐาน 

ผลการ
ทดสอบ 

ระดับ 
มาตรฐาน 

ผลการ
ทดสอบ 

ระดับ 
มาตรฐาน 

นักศึกษาคนท่ี 1 5 มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 
นักศึกษาคนท่ี 2 9 มาตรฐาน 9 มาตรฐาน 10 มาตรฐาน 
นักศึกษาคนท่ี 3 12 มาตรฐาน 12 มาตรฐาน 13 สูงกว่า 
นักศึกษาคนท่ี 4 15 สูงกว่า 16 สูงกว่า 18 สูงกว่า 
นักศึกษาคนท่ี 5 15 สูงกว่า 15 สูงกว่า 16 สูงกว่า 
นักศึกษาคนท่ี 6 18 สูงกว่า 17 สูงกว่า 18 สูงกว่า 
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นักศึกษาคนท่ี 7 10 ต่ํากว่า 12 มาตรฐาน 13 มาตรฐาน 
นักศึกษาคนท่ี 8 9 ต่ํากว่า 9 ต่ํากว่า 11 มาตรฐาน 
นักศึกษาคนท่ี 9 8 ต่ํากว่า 8 ต่ํากว่า 12 มาตรฐาน 
นักศึกษาคนที่ 10 7 ต่ํากว่า 8 ต่ํากว่า 8 ต่ํากว่า 

 
 จากตารางท่ี 3  พบว่า  หลังการทดสอบครั้งที่ 3 นักศึกษามีสมรรถภาพทางกายด้านความ
อ่อนตัว อยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐาน  จํานวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 50  อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงกว่า
มาตรฐาน  จํานวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 40   และอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ํากว่ามาตรฐาน  จํานวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10 
 
 จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนระหว่างการ
ทดลองด้านความอ่อนตัว สามารถนําเสนอข้อมูลแสดงพัฒนาการได้ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 3      แสดงพัฒนาการสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ระหว่าง 
                  การทดลองด้านความอ่อนตัว  (น้ิว) 
 

 
 
 จากแผนภูมิท่ี 3 พบว่า  นักศึกษามีพัฒนาการทางสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว  
จากครั้งที่  1  2 และ 3  มีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ ยกเว้น นักศึกษาคนที่ 6  ท่ีมีผลการทดสอบคร้ังท่ี 
2 ลดลงเล็กน้อย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี   
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดยการเต้นแอโรบิก มวยไทย  
มีข้อค้นพบคือ  สมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐานและดีกว่ามาตรฐาน  เพราะมีผลการเต้นของชีพจรช้าลงโดยชีพจรมี
ค่าเท่ากับและต่ํากวา่ค่าชีพจรมาตรฐาน และสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวของนักศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐานและสูงกวา่มาตรฐานเช่นเดยีวกัน  น่าจะเป็นผลมาจากการจัด
กิจกรรมการเต้นแอโรบิกมวยไทย  เพราะการออกกําลังกายแบบแอโรบิก สามารถช่วยพัฒนาระบบ
ไหลเวียนโลหิต  ระบบหายใจและความอ่อนตัวได้  สอดคล้องกับ วิลาสินี  นคราวนากุล (2551: 87)  
ที่พบว่าการใช้สื่อวีดิทัศน์มวยไทยแอโรบิกทําให้สมรรถภาพทางกายดีข้ึนใน 8  สัปดาห์  ซ่ึง
ประกอบด้วยอัตราการเต้นของชีพจรและความอ่อนตัว  เพราะการเต้นมวยไทยแอโรบกิ ส่งผลให้มี
การปรับตัวด้านสรีรวิทยา ดังเช่น ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และกุลธิดา  เชิงฉลาด (2544; อ้างถึงใน
สุดา  กาญจนะวณิชย ์ 2550 : 103)  กล่าววา่  ผลการฝึกซ้อม (Trainingeffects) คือการปรับตัวทาง
สรีรวิทยา มีแนวโน้มทําให้สิ่งต่อไปนี้ลดลง ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจที่ระดับงานปาน
กลาง อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก  ความเสี่ยงจากโรคอ้วน  ลดเปอร์เซ็นต์ไขมัน  และเป็นไปตาม
หลักของวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริกาโดยการกําหนดความหนักของงาน 60-80 
เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดโดยใช้ความเร็วของจังหวะดนตรีอยู่ในช่วง   136-148  
จังหวะต่อนาที   ความถ่ีในการฝึกสัปดาห์ละ 3  วันละ 40 นาท ี เป็นระยะเวลา  8 สัปดาห์   ดังนั้น
แอโรบิกมวยไทยท่ีมีความหนักของงาน  40-50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด  จึงส่งผล
ทําให้นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน มีสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบหายใจ (Cardio Respiratory Endurance) และด้านความอ่อนตัวอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน   รอดรีกัส  (Rodriguez, 1997)  ศึกษาวิจัยโดยเปรียบเทียบการเต้นแอโรบิก การบริหาร
กายและการวิ่งเหยาะท่ีมีต่อชีพจรพบวา่ทําให้ชีพจรเต้นช้าลง   แตไ่ม่มีความแตกต่างกันในเร่ืองของ  
ชีพจรและเจตคติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ส่วนสมรรถภาพทางดา้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ของนักศึกษา    ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน  แต่ยังมีระดับตํ่าและต่ํามากร้อยละ 30  และ
ถ้าดูผลการทดลองรายบุคคล    จะเห็นวา่ทําให้เกิดความแข็งแรงเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย  น่าจะเป็นผล
มาจากกิจกรรมการเต้นแอโรบิก มวยไทยมีความหนักของงานน้อยเกินไป  ถ้าพิจารณาเป็นรายบุคคล
จะเห็นว่านักศึกษามีสมรรถภาพทางกายในด้านตา่งๆ พัฒนาข้ึนไม่มากก็น้อย  ซ่ึงสอดคล้องกับเดชา  
พูลเกษม  (2552 : บทคัดย่อ)  ที่กล่าวว่าการออกกําลังกายด้วยกายบริหารชุดคีตมวยไทย  และชุดแอ
โรบิกล้วนแล้วแต่มีประโยชนต์่อสมรรถภาพทางกายได้ท้ังสิ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจหลังการเต้นแอโรบิกมวยไทย เท่ากับและดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90   โดยมีชีพจรเต้นอยู่ในระดับค่าชีพจรมาตรฐาน จํานวน 3 คน    มีชีพจรเต้นช้ากวา่
ค่าชีพจรมาตรฐาน จํานวน 6 คน   นักศึกษาที่มีสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของระบบ
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ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจหลังการเต้นแอโรบิกมวยไทยต่ํากว่ามาตรฐานเพราะชีพจรเต้นเร็ว
กว่าค่าชีพจรมาตรฐาน จาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  แต่เม่ือพิจารณาจากแผนภูมิแผนภูมิที่ 1   
แสดงพัฒนาการสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นรายบุคคลระหว่าง
การทดลองด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ นักศึกษามีพฒันาการทาง
สมรรถภาพทางกายดา้นความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจดีข้ึนเพราะชีพจรเต้น
ช้าลงทุกคนจาก คร้ังท่ี 1   2 และ 3 ตามลาํดับ 
 2.  นักศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชนมีสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือขา  หลังการเต้นแอโรบิกมวยไทย  เท่ากับและดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานจาํนวน  7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70  โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง จํานวน 6 คน  อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  จํานวน 1 คน  
นักศึกษาที่มีสมรรถภาพทางกายดา้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  หลังการเต้นแอโรบิกมวยไทย อยู่
ในเกณฑ์ต่ํากว่ามาตรฐานมีจาํนวน  3 คน  คิดเป็นร้อยละ 30  โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับตํ่าจํานวน  2 คน  
อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ํามาก จาํนวน 1 คน  แต่เม่ือพิจารณาจากแผนภูมิที่ 2 แสดงพัฒนาการ
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นรายบุคคลระหว่างการทดลองด้าน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานักศึกษาสว่นใหญ่มีพัฒนาการทางสมรรถภาพทางกายด้านความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือขาดีข้ึน จากคร้ังท่ี  1    2 และ 3  ตามลาํดับ 

3. นักศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชนมีสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว หลังการเต้น
แอโรบิกมวยไทย  เท่ากับและดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 โดยอยู่ในเกณฑ์
ระดับสูงกว่ามาตรฐาน  จํานวน 4 คน   อยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐาน  จาํนวน 5 คน  และอยู่ในระดับ
ต่ํากว่ามาตรฐาน จาํนวน 1 คิดเป็นร้อยละ 10  และเม่ือพิจารณาจากแผนภูมิที่ 3 แสดงพัฒนาการ
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นรายบุคคลระหว่างการทดลองด้าน
ความอ่อนตัว  นักศึกษามีพัฒนาการทางสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวดีข้ึน  จากคร้ังที่  1    
2 และ 3  ตามลําดับ   

                   
ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 16.1 ควรมีการนํากิจกรรมการเต้นแอโรบิกมวยไทยไปพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ เพื่อปลูกฝังศิลปะการต่อสู้แบบไทยให้กับผู้เรียนทุกคน  และช่วยพัฒนา
สมรรถภาพทางกายให้ดีข้ึนอีกด้วย   
 16.2 ควรศึกษาวิจัยในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ
ผู้สูงอายุ   
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แบบรายงานบทความวิทยานิพนธ ์
 

การศึกษาการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกความเป็นไทย ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่) 

 
*โสภณ  ใจสุบรรณ 

 

คําสําคัญ    ศิลปะมวยไทย/จิตสํานึก 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
(แพร่) และ (2) จิตสํานึกความเป็นไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
(แพร่) จํานวน 361 คน ท่ีได้มาจาการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา่   
1. ด้านความรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

  2. ด้านจิตสาํนึกความเป็นไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

*โสภณ  ใจสุบรรณ. (2555).  การศึกษาการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึก 
ความเป็นไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 37 (แพร่).  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were to study: (1) the knowledge and understanding 
the arts of Muay Thai of Matayomsueksa III students in the first semester of the 
academic year 2011, The office of Secondary Education Service Area 37 (Prae) and  
(2) the awareness of Thainess of the same group. The samples by simple random sampling, 
were 361 students in Mathayomsuekse III. The instrument was questionnaire. The statistics 
used in this research were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The research findings were as follows: 
   1. The knowledge and the understanding in the arts of Muay Thai were totally in 
the highest level. 
 2. The awareness of Thainess was totally in the highest level. 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
    มวยไทยเป็นศิลปะในการต่อสู้ของชนชาติไทยอีกแขนงหนึ่ง ท่ีมีมาคู่ชาติไทตั้งแต่สมัย           
ดึกดําบรรพ์มาแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ ใดค้นพบหลักฐานที่ใช้เป็นอ้างอิงถึงทางประวัติศาสตร์ได้ว่า                 
มวยไทย  ยังมีอยู่คู่คนไทยมาอย่างยั่งยืนตลอดมาในอดีต แต่พอสันนิษฐานได้ว่า การดําเนินวิถีชีวิต
ไทยในสังคมสมัยเก่า ๆ  มีวัฒนธรรมประเพณีในการละเล่นต่าง ๆ  จากการจัดงานกุศลต่าง ๆ ในวัดก็
มีการจัดงานการแข่งขันชกมวยไทยข้ึนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังปรากฏในประวัติมวยไทยที่เห็นได้เด่นชัด  
ปัจจุบันศิลปะมวยไทยไม่รุ่งเรืองเหมือนในอดีต  นับวันแต่จะสูญหายไปจากสังคมไทยและชาติไทย
อย่างแน่นอน  (จรัสเดช  อุลิต, 2548, หน้า 1)  ผู้วิจัยมีความต้องการสนใจในการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะมวยไทยให้เป็นท่ีแพร่หลายให้อยู่ในสังคมไทย  และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปท่ัวโลกและเห็นว่า
ยังมีนักเรียนบางกลุ่มที่รู้จักและเข้าใจในศิลปะมวยไทย  และนักเรียนเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคต ถ้านักเรียนเหล่านี้ไม่รู้จักและเข้าใจหรือไม่ให้ความสนใจในศิลปะมวยไทยแล้วศิลปวัฒนธรรม
ไทยในแขนงนี้  ก็จะลบเลือนหายไปจากประเทศไทยและโลกใบนี้ไปในที่สุดเหมือนกับ โพธิ์สวัสดิ์  
แสงสว่าง จรัสเดช  อุลิต และ ยุทธนา วงษ์บ้านคู่ (2541, หน้า 1)  กล่าวว่ามวยไทยนั้น   มีมาพร้อม
กับคนไทย  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านานในสมัยโบราณมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ  จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอ ๆ ชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับ
การฝึกอาวุธ  ต่อมาได้มีวิวัฒนาการจนกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากข้ึน       
มีลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงามแอบแฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดัน สามารถฝึกเพื่อป้องกันตนเอง         
เพื่อความเข้มแข็งของร่างกาย  และเพื่อเป็นอาชีพได้อย่างดีอีกด้วย 
   มวยไทยเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์  ท่ีเป็นศาสตร์เพราะเป็นวิชาการท่ีทุกคนอาจจะศึกษา    
หาความรู้ได้เหมือนวิชาแขนงอ่ืน ๆ ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์ เพราะประกอบด้วยกลยุทธ์ และลวดลายต่าง ๆ  
มากมาย   ซ่ึงยากท่ีจะเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ศิลปะอย่างสูงของนักมวยคนหนึ่ง ยากท่ี
นักมวยอีกคนหน่ึงจะพึงปฏิบัติสืบทอดต่อไปได้  มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างหนึ่งตาม
ธรรมชาติของบุคคล  ซึงมีการแข่งขันแพ้ชนะด้วยการชกต่อยกัน  อันเป็นการโจมตีจุดอ่อนของ
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ร่างกายคู่ต่อสู้ศิลปะของมวยจึงแตกต่างกันไปตามลักษณะ  หรือแบบของการต่อสู้ป้องกันตัว ปัจจุบัน
มีมวยอยู่  2 ชนิด  มวยปล้ําและมวยชก  มวยชกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ชกด้วยหมัดบวก การต่อสู้
ด้วยเท้า  เข่า  ศอก  ตามแบบของกีฬามวยไทย และชกด้วยหมัดอย่างเดียว  อันเป็นท่ีนิยมโดยทั่วไป  
เรียกว่า  มวยสากล (แสวง  ศิริไปล์, 2546, หน้า 1)  มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งในเชิงกีฬาและการต่อสู้จริงๆ  ศิลปะประเภทนี้มีมาแต่โบราณกาล บรรพบุรุษของชาติ
ไทยได้ฝึกฝนอบรมสั่งสอนกุลบุตรไว้เพื่อป้องกันตัวและชาติ  บรรดาชายฉกรรจ์ของไทยได้รับ       
การฝึกฝน วิชามวยไทยแทบทุกคนนักรบผู้กระเด่ืองนามทุกคนต้องได้รับการฝึกฝน  อบรมศิลปะ
ประเภทน้ีอย่างชัดเจนทั้งส้ิน เพราะการใช้อาวุธช่วยในสมัยโบราณ  เช่น  กระบี่  กระบอง  คาบ  ง้าว  
พลอง ทวน ฯลฯ ถ้ามีความรู้มวยไทยประกอบด้วยแล้วจะทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยามที่เข้าต่อสู้ติดพันประชิดตัวจะได้ใช้อวัยวะบางส่วนเข้าช่วย  เช่น  หมัด  เท้า เข่า ศอก 
เป็นต้น แต่เดิมศิลปะมวยไทยที่มีชั้นเชิงสูงมักจะฝึกสอนกันในบรรดาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่  โดยเฉพาะ
พระมหากษัตริย์และขุนนางฝ่ายทหารเท่าน้ัน ต่อมาจึงได้แพร่หลายไปถึงสามัญชน ได้รับการถ่ายทอด
วิทยาการจากบรรดาอาจารย์ซ่ึงเดิมเป็นยอดขุนพลหรือยอดนักรบมาแล้ว  วิทยาการจึงได้แพร่หลาย
และคงอยู่ตราบเท่าทุกวันน้ี (สมศักด์ิ  ศิริอนันต์,  2544, หน้า 5) 
 การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญามีความสุข
และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์  คือ  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน      
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     
มีทักษะกระบวนการในการดําเนินชีวิต รักการออกกําลังกาย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ของไทย  รักประเทศไทยและท้องถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
ประเพณี  กีฬา ภูมิปัญญาไทย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคม
ตามบทบาทและหน้าท่ีของตนในฐานะพลเมืองท่ีดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของ        
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย นั้นก็คือ ศิลปะมวยไทยให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้
อยู่คู่กับสังคมไทย โดยเฉพาะมวยไทยกับจิตสํานึกความเป็นชาติไทย ที่เป็นมรดกต้นทุนทางวัฒนธรรม
จากบรรพบุรุษโบราณได้มอบไว้ให้  ซ่ึงปัจจุบันนับวันจะลางเลือนออกไปตามกระแสบริโภคนิยม
ต่างชาติ  (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 59)  ผู้ที่มีลักษณะมวยไทยและได้ผ่านการฝึกชกมวยไทยมาแล้ว  
จะมีร่างกายแข็งแรงอดทน  มีความแคล่วคล่องว่องไว มีความกล้าหาญและเชื่อม่ันในตนเอง สามารถ
นํามวยไทยไปใช้ป้องกันตนเอง  เม่ือถึงคราวจําเป็นได้ สาเหตุสําคัญประการหน่ึงของการท่ีเยาวชน
ไม่ได้รับการฝึกหัดมวยไทยเท่าที่ควรนั้น  เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจว่า การเรียนมวยไทยนั้น
ต้องทําการชกต่อยต่อสู้กันอย่างดุเดือดถึงเลือดตกยางออกเหมือนบนเวที แต่แท้จริงแล้วมวยไทย เป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ สามารถเรียนรู้ไปเพื่อเป็นศิลปะประจําตัว เพื่อการออกกําลังกายและการพักผ่อน  
เพื่อใช้ป้องกันตัวเม่ือยามคับขัน และถ้ามีความสามารถอาจฝึกเทคนิคชั้นสูงเพื่อนําไปประกอบอาชีพ
ได้  สถานศึกษาจึงควรชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ศิลปะมวยไทยให้แก่ผู้ปกครองหรือ
ผู้เก่ียวข้องได้ทราบการฝึกสอนศิลปะมวยไทยท่ีถูกต้อง ก่อนอ่ืนควรสร้างความศรัทธาและแรงจูงใจท่ี
ให้ผู้เรียน มีความรักและเข้าใจในศิลปะมวยไทยที่พอควร ควรเริ่มจากทักษะและวิธีท่ีง่าย ๆ จนถึง
ข้ันตอนที่ยากข้ึนตามลําดับโดยเร่ิมฝึกกิจกรรมท่ีเบา ๆ เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ ๆ ในระยะ
สั้น จนถึงกิจกรรมที่หนักและนานข้ึนตามลําดับและให้คํานึงถึงสภาพและวัยของผู้เรียนด้วยหลักการ
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สอนมวยไทยข้ันพื้นฐาน  การสอนศิลปะมวยไทยโดยทั่วไปมีหลักการเช่นเดียวกับวิชาพลศึกษา แต่
ผู้สอนควรได้ตระหนัก เน้นถึงปัญหาและข้อควรคํานึงกล่าวมาแล้วตลอดท้ังใช้หลักจิตวิทยาในการสอน
หลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกัน  (อาทิตย์ อยู่เป็นสุข,  2552, ออนไลน์)  พฤติกรรมปลายทางของการ
เรียนรู้ศิลปะมวยไทย เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึงและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย สามารถนํา
กิจกรรมมวยไทยไปใช้ในชีวิตประจําวัน  เพื่อการออกกําลังกายและการนันทนาการได้ บางครั้งอาจ
นําไปใช้ป้องกันเม่ือถึงคราวจําเป็น ตลอดท้ังผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษอาจนําไปประกอบอาชีพได้    
เคยมีหลายคร้ังที่ได้มีการพิสูจน์ความเก่งกล้ากันระหว่างมวยไทยกับศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัวกับชาติ
อ่ืน ๆ ปรากฏว่ามวยไทยสามารถเอาชนะเด็ดขาดได้เป็นส่วนใหญ่  นําความภูมิใจมาสู่คนไทยและเป็น
ที่สนใจของชาวต่างประเทศ  ตลอดจนมีผู้นําศิลปะมวยไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ ท้ังการชกโชว์
และการสอนให้ชาวต่างประเทศชกมวยไทย  จัดการแข่งขันมวยไทย  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงช่วย
ผลักดันให้มีความคิดที่จะส่งเสริมศิลปะมวยไทยอย่างจริงจัง  รวมทั้งในสถาบันการศึกษา  เพื่อหวังให้
ศิลปะมวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของการต่อสู้ประจําชาติสืบไปและแสวงหาแนวทางให้ศิลปะมวยไทยเป็น
กีฬาท่ีสามารถนําไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้อีกด้วย 

  จากการจําแนกเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ คนไทยมีเชื้อชาติอยู่ในกลุ่มมองโกเลีย ลักษณะร่างกาย
โดยท่ัวไปตัวเล็กกว่าคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตหนาว ความสูงโดยเฉลี่ย 5 ฟุต 3 นิ้ว ร่างกายล่ําสันสมส่วน 
ทะมัดทะแมง นํ้าหนักตัวน้อย มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง มือมีเนื้อนุ่มน่ิม  ผิวสีน้าตาลอ่อน                     
ผมดกดํา ขนตามตัวมีน้อย เคราไม่ดกหนา รูปศีรษะเป็นสัดส่วนดี ลูกตาสีดํา ตาขาวมีสีเหลืองเล็กน้อย 
กระพุ้งแก้ม  อวบอูม ใบหน้ากลม เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นเมืองร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่นํ้า ใช้เรือเป็นพาหนะ จึงทําให้คนไทยสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้น        
ไม่สวมหมวกและรองเท้า สามารถใช้อวัยวะหมัด เท้า เข่า ศอก  ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว จึงนําไป
ผสมผสานกับการใช้อาวุธมีด  ดาบ หอก เพื่อป้องกันตนเองและป้องกันประเทศ มวยไทยน้ันมีมา
พร้อมกับคนไทย  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณประเทศไทย         
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ  จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอ ๆ  ดังนั้นชายไทย    
จึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธ ต่อมาได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากข้ึน มีลีลาการเคลื่อนไหวท่ีสวยงามแฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดัน สามารถ
ฝึกเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย  และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย      
(นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร,  2550, ออนไลน์)   

   มวยไทยเป็นลักษณะของการเคารพ นบนอบท่าน ครู อาจารย์ ของตน จะทําให้ไม่ยอมรับ 
ความรู้ใด ๆ ท่ีมิได้มาโดยตรงจากท่านหรือ ท่านเอง แนะนําบอกกล่าวให้รับเอามา ซ่ึงก็มักจะเป็น
โอกาส น้อยมาก ๆ ทีเดียวลักษณะของการปกปิดหรือถ่อมตัวในสังคม ศิลป์การต่อสู้ ท่ีแสดงออก
ภายนอกทั่วไปนั้น เป็นเสมือนหนึ่งกับเป็นมติท่ีจะปกปิดไม้ตายต่าง ๆ ของตนอย่างแน่นชิด  เพี่อใช้
สําหรับป้องกันการรุกราน จากภายนอกในยามฉุกเฉินน่ันเอง สําหรับนักเรียนท่ีรับนําเอาความรู้            
ต่างครู ก็จะเป็นเสมือนกับการแสดงออกถึงการไม่ซื่อตรงกับ ท่านครู อาจารย์ ของตน และยังอาจเป็น
ผลให้ เกิดการผลักดันให้ลักษณะของการต่อสู้ที่ตนมีอยู่เปลี่ยนแปลงไปได้ อีกด้วยเป็นต้นการอยู่รอด
ของนักมวยในสังคมการต่อสู้แข่งขันน้ัน ๆ ก็แต่เฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งและเยี่ยมยอด เท่าน้ันอันทําให้
กรายเป็นสิ่งธรรมดาที่ในสังคม จะมีแต่นักสู้ที่เยี่ยมยอดปรากฏอยู่เท่านั้น ในขณะเดียวกันจากบุคลิก
ธรรมเนียมของชาวไทยท่ีสงบเสงี่ยมเจียมตัว ให้ความเคารพซ่ึงกันและกัน ประจําตัวอยู่ อันทําให้
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ลักษณะของการสังคมเป็นในรูปของการสงบเสง่ียมและน่ิงเฉยนั่นเอง  เช่นเดียวกันกับความง่ายดาย
ในการให้ความเคารพเช่ือถือกับบุคคล ที่ให้เรียกขานหรือยกตนเองข้ึนเป็นครู  อาจารย์  มวยไทย    
ซ่ึงผิดไปจากความเป็นจริง ในการที่จะต้องมีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมกับการใช้เรียกขาน     
ในลักษณะเช่นน้ี จะประสพอยู่เป็นประจําวันตามสถานท่ีต่าง ๆ  ในการที่จะใช้การเรียกขาน คําว่า ครู 
อาจารย์นั้น จะข้ึนอยู่กับจิตสํานึกและความรู้สึกรับผิดชอบของตนเองที่จะมีกับลูกศิษย์ และนักเรียน
ทั้งหลาย ว่าแท้ท่ีจริงเป็นการหลอกลวงหรือไม่ นั่นเองจากคําแปลของไทยน้ัน คําว่า  ครู จะเป็นคําใช้
เรียกขาน บุคคล เคารพสรรเสริญที่มีความรู้ความสามารถ ตามวิชาสาขาแขนงน้ัน ๆ  (ตัวอย่าง เช่น 
มวยไทย) และสามารถถ่ายทอด  ฝึกสอนให้กับลูกศิษย์นักเรียนโดยไม่มีข้อจํากัดใด ๆ อย่างเช่น 
ลักษณะวิธีต่อสู้ ในแบบต่าง ๆ  (ประเภทมวย)  ส่วน คําว่า อาจารย์นั้น สําหรับบุคคลสรรเสริญที่ได้
ถ่ายทอดวิชาการให้กับลูกศิษย์ นักเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตรเป็น ครู รวมท้ังยังจะสามารถถ่ายทอด 
ให้คําปรึกษาประสบการณ์ต่าง ๆ  ให้กับนักเรียนระดับครูอีกด้วย หรือเรียกกันว่า ครูของครูนั่นเอง  
ตามปรกติแล้วผู้ที่จะใช้เรียกขานตนเป็น ครู  จะต้องผ่านการทดสอบระดับครู  และจะได้รับเรียกขาน 
คร้ังแรกจาก ครู อาจารย์ ของตนเองข้ึนมาเท่านั้น  ตรงกันข้ามการเรียกขานเป็นอาจารย์จะมาจาก 
ลูกศิษย์ นักเรียนท้ังหลายของครู  ผู้ที่ได้สั่งสอน จนกระทั่ง ตนเองมีความรู้ความสามารถ ในระดับ ครู 
ข้ึนมาและยึดม่ันเป็น ครู ท่ีปรึกษาอีกต่อ ๆ  ไปนั่นเอง  ในกรณีย์อ่ืน ๆ ท่ีทําให้เกิดเป็นการเรียกขาน  
ครู  อาจารย์ข้ึนมา  ในสังคมของศิลป์วิชาการต่อสู้ของไทย ถือว่าไม่ถูกต้องสําหรับนักเรียนที่สามารถ
เลือกหาครู อาจารย์เองได้โดยอิสรภาพอยู่เอง ในกรณีย์ที่เลือกหรือตัดสินใจผิดพลาด ก็ถือเป็นส่วนท่ี
ตนเอง ต้องรับผิดชอบอยู่เองโดยมิสามารถท่ีจะให้เป็นส่วนรับผิดชอบของครู อาจารย์ เฉพาะได้
เท่านั้น จะไม่มีใครสามารถแจ้งบอกได้ว่า ครู อาจารย์ที่พบเห็นและรู้ทราบนั้น  แท้จริงหรือไม่
เช่นเดียวกับการที่จะเป็นนักมวยไทยในอนาคตมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จิตสํานึกไตร่ตรอง รอบคอบ 
ของตนเองเป็นสําคัญลักษณะสงบเสงี่ยม และปัญหาติดตามต่าง ๆ ในสังคมมวยไทย เป็นเหตุให้เกิดมี
บุคลิกลักษณะในรูปกีฬามวยไทยอาชีพ เช่นน้ีข้ึนมา และขณะเดียวกันทําให้เกิดเป็นการสงวน ศิลป์
วัฒนธรรมเหล่านี้ในทางอ้อม โดยจะมีแต่เฉพาะการเผยแพร่ มวยไทยในแบบต่าง ๆ ออกสู่สากลโลก
เท่านั้น เป็นต้น (ยุทธ์วิธีมวยไทย, 2550, ออนไลน์)   

  ตามปรกติแล้ว หนทางท่ีจะไปสู่ ความรู้ความสามารถ ของมรดกไทยชิ้นนี้ เปิดอยู่ให้กับ    
ทุกท่านซ่ึงมิได้ข้ึนอยู่กับมวยแบบฉบับใด  ครูอาจารย์ท่านใด  โรงเรียนไหนสําคัญก็คือความจงใจแน่ท่ี
แน่วแน่และความพร้อมเพรียงท่ีจะฝึกเรียนรู้นั่นเอง การฝึกเรียนรู้วิชามวยไทย นั้นเป็นการที่จะ
เสริมสร้างบุคลิกเฉพาะตัว อันจะมีแต่จุดเร่ิมต้นอยู่เท่านั้นสําหรับแบบฉบับ หรือแนวทางต่าง ๆ ของ
มวยไทยที่แตกต่างกันนั้น แท้ท่ีจริงเป็นเพียง ความสามารถเฉพาะตัว ท่ีค้นคิดหรือได้จาก
ประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ สําหรับผู้เริ่มเข้าฝึกเรียนไม่มีคุณสมบัติสําคัญใด ๆ กับตนท้ังสิ้น 
จนกระทั่ง    ผู้ฝึกเรียนได้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ข้ันที่ตนเอง จะเสริมสร้างลักษณะการต่อสู้
เฉพาะตน นั่นเองถ้าได้รับการควบคุมแนะนําตรงกันในแบบฉบับนั้น ๆ  ถึงจะเกิดมีความสําคัญยิ่งข้ึน
มาได้ครู อาจารย์ ทุกท่าน ๆ จะมีความรู้ ท้ังภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ สมบูรณ์แบบอยู่ โดยมิว่าท่าน
จะมีลักษณะการต่อสู้เฉพาะตัวแบบใดก็ตาม  อันหมายถึงว่าครูจะสามารถฝึกสอน ลูกศิษย์  นักเรียน 
ตามบุคลิกสมควร ในรูปลักษณะการต่อสู้เฉพาะตัว ได้ และถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะท่ีไม่ตรงกับ ของ
ตนเองก็ตาม ท่านสามารถที่จะให้คําแนะนําปรึกษา ในการเสริมสร้างหรือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในการ
ต่อสู้ รุกและรับให้กับลูกศิษย์ นักเรียนของท่าน  การฝึกสอนของครู อาจารย์ท่ีท่านจะรับผิดชอบ



NATIONAL MUAYTHAI ACADEMIC SEMINAR 2013 In SPORT SCIENCES AND MUAYTHAI DELVELOPMENT ON FRIDAY,1st MARCH   2013 

At Rajapruk Conference Room College of Muaythai Study and Thai Traditional medicine Muban Chombueng Rajabhat University 133 

 

แน่นอนก็คือ การฝึกสอนที่มิให้ลูกศิษย์ นักเรียนลอกเลียนเอาแบบอย่าง แต่จะให้เป็นตัวอย่าง สําหรับ
เสริมสร้างเป็นของตนเอง เท่านั้นภาคปฏิบัติ ของมวยไทยนั้นเป็นศิลป์ โดยที่ นักมวย แต่ละท่านจะมี
ความสามารถหรือบุคลิก ลักษณะการต่อสู้ เฉพาะตน พร้อมทั้งช่วงของการตัดสินใจ ที่จะใช้ท่าหรือ
ลักษณะการต่อสู้ ในการแข่งขันต่อสู้ต่าง ๆ ที่จะตัดสินแพ้ ชนะ เฉพาะช่วงขณะข้ึนได้  อนึ่งสิ่งเหล่าน้ี
มิได้เป็นการบอกถึงความรู้ความสามารถท้ังหมดแท้จริง ท่ีท่านมีอยู่ในการเข้าต่อสู้แข่งขัน นักมวยทั้ง
สองทราบซ่ึงดีว่า ต่างก็มีความรู้ความสามารถ มีจุดม่ันคง จุดอ่อนไหว ฯลฯ  ในการต่อสู้มิได้ข้ึนอยู่กับ
พิกัดความรู้ความสามารถ แต่จะข้ึนอยู่กับโอกาสอํานวยและการตัดสินใจ ใช้ลักษณะท่าต่อสู้ ท่ี
เหมาะสมได้น่ันเอง  ซ่ึงจะเป็นธรรมดาท่ีนักมวยท่านหน่ึงในตลอดช่วงการต่อสู้ มิได้นําเอาท่าต่อสู้ ท่ี
ตนชํานาญออกใช้  สาเหตุเช่นนี้อาจมาจากการปิดโอกาสใช้จากคู่ต่อสู้ หรือตนเองขาดความชํานานใน
การใช้ระบบพลิกแพลงกะทันหัน ในช่วงนี้ เป็นต้น (ยุทธ์วิธีมวยไทย,  2550, ออนไลน์)     
   จากประเด็นดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาวิจัยในเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกความเป็นไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2554  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่) 
โดยทั้งน้ีมุ่งหวังว่าผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน             
การสอนมวยไทยต่อไป  และนักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะมวยไทย  ในสิ่งท่ีเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปะมวยไทย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ  ในศิลปะมวยไทยกับ
จิตสํานึกความเป็นไทย  เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้กับเยาวชนในรุ่นหลัง  ไม่ให้
สาบสูญหายไปจากโลกน้ีอย่างนิจนิรันดร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการรับรู้ในศิลปะมวยไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนท่ี 1   
ปีการศึกษา  2554  สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  37  (แพร่)   
 2.  เพื่อศึกษาจิตสาํนึกความเป็นไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 1                
ปีการศึกษา  2554  สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  37  (แพร่)   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  แบบสอบถามการศึกษาการรับรู้ความรู้ความเข้าใจในศิลปะ
มวยไทยกับจิตสํานึกความเป็นไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามข้ึน โดยแยกออกเป็น 3 ตอน  ดังน้ี 

 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามการศึกษาการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึก

ความเป็นไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   
 ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  (open ended)  เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นการรับรู้ความรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกความเป็นไทย 
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ผลการวิจัย 
ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไป 
ผลการศึกษา พบว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง หญิง จํานวน 195 คน  

คิดเป็นร้อยละ 54.00 เพศชาย 166 คน คิดเป็นร้อยละ  46.00 มีอายุ 15 ปี จํานวน 215  คน  คิด
เป็นร้อยละ  59.60  รองลงมาคืออายุ  14  ปี  จํานวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ  31.90  และต่ําสุด
อายุ  16  ปี จํานวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.60 มีคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.00 จํานวน  295  คน  
คิดเป็นร้อยละ  81.70 รองลงมาคือ  คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  
16.10  และต่ําสุดคือ  คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่า  1.99  จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00  ไม่เคย   
เข้าร่วมฝึกกิจกรรมมวยไทย  จํานวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 86.40  และเคยเข้าร่วมฝึกกิจกรรม  
มวยไทยจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 

ตอนที่  2  การรับรู้ความรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกความเป็นไทย  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ดังนี้ 

ด้านการรับรู้ความรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทย  ผลการศึกษาพบว่า ด้านการรับรู้ความรู้
ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.05 , S.D. = 0.88)  เม่ือพิจารณา 
รายข้อพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มวยไทยทําให้มีสุขภาพแข็งแรง  (  = 4.56 ,        
S.D. = 0.69)  รองลงมาด้านบรรพบุรุษใช้มวยไทยกอบกู้ชาติบ้านเมืองไว้  (  = 4.54 , S.D. = 0.70)  
และต่ําสุดอยู่ที่ประวัติความเป็นมาของมวยไทย (  = 2.83 , S.D. = 0.89)   

ด้านจิตสํานึกความเป็นไทย  ผลการศึกษาพบว่า  ด้านจิตสํานึกความเป็นไทยในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 4.24 , S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในตนเองด้านการมีน้ําใจนักกีฬา  (  = 4.45 , S.D. = 0.67)  
รองลงมาเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย (  = 4.44 , S.D. = 
0.73)  และต่ําสุดเช่ือฟังคําสอนของคุณพ่อ คุณแม่  คุณครูและมีความกตัญญูต่อผู้ มีพระคุณ          
(  = 3.75 , S.D. = 1.37)   

  
ตอนที่  3  แสดงความคิดเห็นด้านการรับรู้ความรู้ความเข้าใจในศิลปะมวยไทยกับ

จิตสํานึกความเป็นไทย 
จากแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 361 ชุด มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามข้อ 1. นักเรียนรู้สึก

อย่างไรกับศิลปะมวยไทยในปัจจุบัน  พบว่า  เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ จํานวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.78 รองลงมาเป็นภูมิปัญญาของไทยในการต่อสู้ด้วยมือเปล่า จํานวน 123  คน คิดเป็น
ร้อยละ  34.07 และต่ําสุดคือสามารถนํามาใช้ป้องกันตัวได้  จํานวน 104  คน คิดเป็นร้อยละ  27.15  
ข้อ 2.  นักเรียนคิดว่าจุดเด่นของศิลปะมวยไทยมีอะไรบ้าง พบว่า มีกลวิธีในการต่อสู้ท่ีเหนือกว่าศิลปะ
การต่อสู้ของต่างชาติ  จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 42.94  รองลงมาคือมีท่าทางท่ีเป็นเอกลักษณ์
ในการต่อสู้  จํานวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ  34.07  และตํ่าสุดคือศิลปะที่ผสมกายกับจิตทําให้เกิด
ความเข้มแข็งในการต่อสู้  จํานวน  83  คน  คิดเป็นร้อยละ 22.99  ข้อ 3. นักเรียนได้รับประโยชน์
จากศิลปะมวยไทยอย่างไรบ้าง  พบว่า ร่างกายแข็งแรง จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10  
รองลงมาคือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของไทยให้ยั่งยืนต่อไป จํานวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.75  
และต่ําสุดคือเป็นวิชาป้องกันตัวเองได้  จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ  27.15       
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1.  ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อมวยไทย  เพราะเป็นศิลปะประจําชาติไทยท่ีควรค่า

แก่การบํารุงรักษา 
2.  ควรจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเห็นความสําคัญของมวยไทย เพื่อสะท้อนให้นักเรียน

เห็นว่ามวยไทยมีประโยชน์  และเป็นกีฬาท่ีเล่นได้ทั้งหญิงและชาย  
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ความพึงพอใจของผู้ชมมวยไทยในงานเทศกาลประจําปีของจังหวัดแพร่ 
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บทคัดย่อ 
 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมมวยไทยในงานเทศกาล
ประจําปีของจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ชมมวยไทยในสนามมวยจังหวัดแพร่ 8 
อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอร้องกวาง อําเภอสอง อําเภอหนองม่วงไข่ อําเภอสูงเม่น อําเภอเด่นชัย 
อําเภอลอง อําเภอวังชิ้น จํานวนท้ังสิ้น 289 คน ที่ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
และการวิเคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมมวยไทยในงานเทศกาลประจําปีของจังหวัดแพร่
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการดําเนินการจัดการแข่งขัน 
มีความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดแข่งขัน ด้านความสามารถของกีฬามวยไทย    
มีทักษะและความสามารถในเชิงมวยไทย ด้านความสามารถของผู้ฝึกสอนหรือพี่เลี้ยงนักมวย          
ผู้ฝึกสอนมีบุคลิกสง่าผ่าเผย น่าเชื่อถือ สื่อสารกับนักมวยได้อย่างชัดเจน ด้านความสามารถของผู้ตัดสิน  
มีบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน  
ได้มาตรฐาน  

 
 
 
 
 
 

 
______________________________ 

*มนู  สมจิตร. (2555).  ความพึงพอใจของผู้ชมมวยไทยในงานเทศกาลประจําปีของ 
จังหวัดแพร่.  วิทยานิพนธ์  ระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา  หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to study the satisfaction of Muay Thai 
audience during annual festivals in Prae province. The samples in this research were 
289 Muay Thai audience by incidental random sampling from boxing rings in 8 
amphurs in Prae province such as amphur Muang, amphur Rongkwang, amphur Song, 
amphur Nongmuangkhai, amphur Soongmen, amphur Denchai, amphur Long, and 
amphur Wangchin. The instruments used in this research were questionnaire and 
interview. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation 
and contextual analysis. 
 The research results revealed that the satisfaction of Muay Thai audience 
during the annual festivals in Prae province had the total mean in every aspect in 
high level. The aspect on the competition operation had the readiness and 
appriateness on competition places. The ability of Muay Thai tactics. For the ability 
of Muay Thai or trainers, the teachers had elegant personalities trust, and clear 
communication wity the boxers. The ability of the judges, their respectful 
personalities were in the high level. Including the facilities, safety, and standard 
competition equipment.  
 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
  มวยไทยเป็นศิลปะประจําชาติไทย  ซ่ึงแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทย      
มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถนําไปใช้ได้ในเชิงกีฬา  และการต่อสู้จริง ๆ มวยไทย
เป็นศิลปะการต่อสู้ ท่ีอวัยวะบางส่วนของร่างกาย เช่น หมัด เท้า เข่า ศอก เป็นอาวุธ  (จรวย        
แก่นวงษ์คํา, 2530, หน้า 5) มวยไทยจึงเป็นศิลปศาสตร์ท่ีคนไทยควรหวงแหนเป็นมรดกตกทอดสืบ
ตลอดไป 
   กีฬามวยไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมทางกีฬาประจําชาติไทยมาแต่โบราณ  ซ่ึงเป็นมรดก      
ตกทอดจากบรรพบุรุษโดยแท้ ในอดีตมวยไทยถูกถ่ายทอดกันมาในลักษณะการต่อสู้ป้องกันตัวหรือใช้
ในการป้องกันดินแดนหรือที่อยู่อาศัยของตน  ตลอดจนเป็นกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันในเทศกาลหรืองาน
เฉลิมฉลองต่าง ๆ  โดยถือว่าเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามอย่างหนึ่ง (ปัญญา ไกรทัศน์, 2527, 
หน้า 15) กีฬามวยไทยมีลักษณะที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากกีฬามวยไทยชนิดอ่ืน ๆ ในโลกเพราะใช้
อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  เช่น หมัด เท้า เข่า ศอก ใช้ชกต่อย ถีบ เตะ ฟันศอกคู่ต่อสู้ หรือคู่แข่ง 
เป็นกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย 
   กีฬามวยไทย  เป็นกีฬาประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างมากและถือเป็น
อาชีพอย่างหนึ่ง  มีผู้ยึดอาชีพนี้หลายลักษณะทั้งตัวนักมวย  ผู้ฝึกสอนนักมวย  ผู้จัดการนักมวย    
นายสนามมวย  รวมท้ังผู้ตัดสินมวยและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  มีการจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจําท้ังใน
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กรุงเทพและต่างจังหวัด  โดยเฉพาะในต่างประเทศกําลังเป็นที่นิยมแพร่หลายและฝึกกันเป็นอย่างมาก  
มีการจัดการแข่งขันบ่อยคร้ัง ชาวต่างชาติที่มีโอกาสเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย  ก็มีความต้องการ
และหาโอกาสเข้าไปชมการแข่งขันมวยไทยให้ได้  เพราะกีฬามวยไทยมีวิธีการแข่งขันท่ีสนุก เร้าใจ 
ตื่นเต้น สวยงาม  และยิ่งกว่าน้ันนักมวยไทยยังได้เดินทางไปแสดงศิลปะมวยไทยในต่างประเทศหลาย
คร้ังจนเป็นที่แพร่หลายและกล่าวขวัญโดยทั่วไปจนกระทั่งมีการจัดตั้งสนามมวยไทยสมัครเล่นข้ึนในปี 
พ.ศ. 2528  เพื่อรักษาไว้ซ่ึงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอันเป็นกีฬาประจําชาติ (มงคล คําเมือง, 2532, 
หน้า 32) และปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งสมาคม ครูมวยไทยศึกษาแห่งประเทศไทยข้ึนมาอีกสมาคม
หน่ึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
   กีฬามวยไทย นอกจากเป็นความภูมิใจของคนในชาติแล้วยังเป็นศิลปะการต่อสู้ เป็นท่ี
ยอมรับของคนทุกชาติ ทุกศาสนาและในปัจจุบันกีฬามวยไทยเป็นกีฬาอาชีพไปแล้ว  ใน
กรุงเทพมหานครโดยได้ทําการแข่งขัน ณ เวทีมวยราชดําเนิน เวทีมวยลุมพินี และต่างจังหวัดใกล้เคียง
คือ  เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ที่ได้ทําการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ให้ได้ชมกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
อยู่ตลอดและยังมีการจัดการแข่งขันกันทุกวันด้วย  โดยจะมีโปรโมเตอร์เป็นผู้จัดการแข่งขันตาม
รายการท่ีจะจัดในการแข่งขันแต่ละคร้ัง  แต่ละรายการผู้จัดก็จะหาคู่ชกที่มีฝีมือ และน้ําหนักตัวเท่ากัน
ข้ึนทําการแข่งขัน  ถ้าคู่ไหนท่ีมีค่าตัวสูงก็จะได้เป็นคู่เอกในรายการซ่ึงก็สร้างความตื่นเต้นของผู้เข้าชม
เป็นอย่างมากและดึงดูดคนให้เข้าชมกันมากข้ึนในปัจจุบันกีฬามวยไทยได้รับความนิยมอย่างมาก      
ดูตามสถิติจากการเพิ่มจํานวนนักมวยไทยที่มาข้ึนทะเบียนเป็นนักมวยไทยอาชีพจากปี พ.ศ. 2544-
2548  มีนักมวยเพิ่มข้ึนกว่า  8,000  คน มีค่ายมวยตามภูมิภาคต่าง ๆ กว่า  300  ค่าย  มวยที่อยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงมหาดไทย  สํานักงานคณะกรรมการกีฬา   
   จังหวัดแพร่  ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในการแข่งขันมวยไทยกันอย่างมาก จะ
เห็นได้ว่ามีสนามมวยเกิดข้ึนมากมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้สร้างสนามมวยในสนามกีฬา        
จังหวัดแพร่ และจัดให้มีการแข่งขันชกมวยไทย ถ่ายทอดสดทางเคเบ้ิลทีวีเป็นประจํา เดือนละ 2 ครั้ง  
อําเภอทุกอําเภอของจัดหวัดแพร่  ซ่ึงมีด้วยกัน  8  อําเภอ  คือ  อําเภอเมือง   อําเภอสูงเม่น  อําเภอ   
เด่นชัย  อําเภอลอง  อําเภอร้องกวาง  อําเภอสอง  อําเภอวังชิ้น และอําเภอหนองม่วงไข่  ส่วนใหญ่
จะมีสนามมวยหรือไม่ก็ใช้สนามมวยสัญจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  และสนามมวยเอกชน  
ซ่ึงมีอยู่ทั่วไป  จากสถิติปีงบประมาณ พ.ศ.2552  (1 ต.ค. 2551 – 30  ก.ย. 2552)  จังหวัดแพร่ ได้
จัดให้มีการแข่งขันชกมวยถึง  32  ครั้ง (ข้อมูล ใบอนุญาตจัดการแข่งขันมวย  ศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดแพร่  พ.ศ. 2553) เฉลี่ยเดือนละประมาณ 3 คร้ัง ซ่ึงเป็นจํานวนที่มากพอสมควร 
   การจัดการแข่งขันชกมวยไทยในจังหวัดแพร่  เป็นธุรกิจนันทนาการประเภทหน่ึง และ
สามารถทํารายได้ให้กับคนแพร่ที่เก่ียวข้องเช่น เจ้าของสนามมวย ผู้จัดการมวย ผู้จัดการนักมวย      
ผู้ฝึกสอนนักมวย  และนักมวย  เป็นจํานวนมาก มีผู้ชมมวยไทย และผู้สนใจชมการชกมวยทั่วจังหวัด 
ทุกอําเภอในจังหวัดแพร่จัดการแข่งขันชกมวยเพื่อนันทนาการและการป้องกันยาเสพติดชุมชน       
วัด และโรงเรียน จัดการแข่งขันชกมวยเพื่อการกุศลหารายได้เพื่อพัฒนาชุมชน วัด และโรงเรียน 
ทั้งหมดดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชมทั้งในสนามมวย และผู้ชมทางบ้านได้รับความสุข สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และชมมวยไทยในลักษณะการแข่งขันกีฬา  ถ้าการจัดการของสนามมวยเก่ียวกับ      
การแข่งขันชกมวยกันสนุกเร้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องเป็นท่ีชื่นชมของผู้ชม รวมท้ังด้าน
อาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก  การบริหารจัดการที่ดี  มีบุคลากรในการดําเนินรายการ เช่น
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โปรโมเตอร์มวย  แพทย์สนาม กรรมการตัดสิน หรือจะเป็นคู่มวย การชกของนักมวยที่มีช่ือเสียง   
ผ่านการชกในเวทีใหญ่ ๆ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการ  ชมมวย  การตัดสินที่ถูกต้องยุติธรรม ก็สามารถ
ดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมเดินทางมาชมการแข่งขันชกมวยในสนามมวยในแต่ละนัดมากมาย  เสียงเชียร์
ทําให้ช่วยกระตุ้นให้นักมวยแข่งขันกันอย่างเต็มความสามารถ  ภาพท่ีถ่ายทอดไปให้ผู้ชมทางบ้าน
ออกมาดีสนุกสนาม เร้าใจ ได้อรรถรสในการรับชมมวยมากยิ่งข้ึน  บริษัทห้างร้านที่โฆษณาสินค้าก็จะ
ให้การสนับสนุนมากยิ่งข้ึนตามไปด้วย  ดังนั้นการจัดการแข่งขันมวยไทย  ซ่ึงเป็นธุรกิจนันทนาการ  
ผู้รับผิดชอบต้องพยายามดําเนินงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจซ่ึงเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการ 
(สมบัติ กาญจนกิจ, 2544, หน้า 48 – 54) ได้กล่าวว่า กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมกีฬาและกีฬา
เพื่อการแข่งขันเป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทหน่ึง ผู้เข้าร่วมจะเกิดความสุข  ความพึงพอใจ ไม่ว่า
จะเป็นผู้ชมหรือผู้เล่น และ (ประยง คําประโดน, 2542, หน้า 81) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
ได้เม่ือได้รับการตอบสนองในความต้องการซ่ึงเป็นผลมาจากความชอบ  ความสนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
สถานการณ์หรือสิ่งใด ๆ และเห็นว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์  

จากท่ีกล่าวมา การแข่งขันชกมวยไทยเป็นที่นิยม และชื่นชอบของคนเมืองแพร่  ตลอดมา
เป็นเวลาช้านาน  บางคนต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าชมการแข่งขัน และบางคนชมการแข่งขันอยู่ทางบ้าน
ประเด็นสําคัญท่ีพบในเบ้ืองต้นคือ ปัญหาที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดการแข่งขัน ซ่ึงอาจทําให้ผู้ชมมี
ความพอใจเก่ียวกับการแข่งขันลดลง ดังนั้นผู้วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการแข่งขัน และเป็นผู้ชม        
จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมมวยไทยต่อการจัดการในสนามมวยจังหวัดแพร่  ซ่ึงข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยน้ีจะมีส่วนให้หน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวข้องได้นําไปใช้ในการบริหารจัดการ อันนําไปสู่
การปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมมวยไทยในงานเทศกาลประจําปีของจังหวัดแพร่ 
วิธีดําเนินการวิจัย   

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  เป็นสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 4 อําเภอ ในจังหวัด
แพร่ ได้แก่ อําเภอเมือง  อําเภอร้องกวาง อําเภอสูงเม่น และอําเภอเด่นชัย โดยเลือกแบบ 
Accidental จํานวน 289 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสัมภาษณ์ ได้แก่ โปรโมเตอร์มวย ผู้ชมมวย นักมวย กรรมการ       
ผู้ตัดสิน แพทย์สนาม และเซียนมวย ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันและชมมวยไทยงานเทศกาล
ประจําปีของจังหวัดแพร่ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection Sampling) จาก 4 
สนามมวย สนามละ 6 คน รวม 24 คน 
 
ผลการวิจัย 
 ด้านเชิงปริมาณ 
 ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2       
เพศหญิง จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 
 2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง อายุ 41 – 45 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.3 รองลงมาอายุ 21 – 25  ปี จํานวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 15.6 อายุ 26 – 30 ปี  
จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  อายุ 46  ปีข้ึนไป จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 อายุ    
36 – 40  ปี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ12.8  อายุ 31 – 35  ปี จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.1 อายุ 16 – 20  ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0  และ 10 – 15  ปี จํานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.3  ตามลําดับ 
 3. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.2  รองลงมาอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 อาชีพรับราชการ 
จํานวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.4  อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6  และ
อาชีพรัฐวิสาหกิจ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ3.8  ตามลําดับ 

4. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1  รองลงมากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.4  ระดับประถมศึกษา จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2  และระดับอ่ืนๆ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6  ตามลําดับ 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ชมมวยไทยที่มีต่อการจัดการแข่งขันมวยไทยในงานเทศกาล
ประจําปีของจังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.01) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงตามความสําคัญคือ ด้านความสามารถของผู้ตัดสิน ( x  = 4.06)  
ด้านความสามารถของกีฬามวยไทย, ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย ( x  = 4.05)  
ด้านความสามารถของผู้ฝึกสอนหรือพี่เลี้ยงนักมวย ( x  = 3.96) และด้านการดําเนินการจัดการ
แข่งขัน ( x  = 3.95)  ตามลําดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaires)  ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการแข่งขันมวยไทยในงานเทศกาลประจําปีของจังหวัดแพร่  ผลจาการ
แบบสอบถามปลายเปิดและสัมภาษณ์ พบว่า 
 1. ด้านการดําเนินการจัดการแข่งขัน 
 การประชาสัมพันธ์ด้านป้ายประชาสัมพันธ์บอกคู่มวย  เสียงตามสายหมู่บ้าน  วิทยุชุมชน   
รถแห่ และจัดคู่มวยได้เหมาะสม บางรายการไม่มีท่ีพักสําหรับนักมวย ต้องใช้ผ้าหรือพลาสติกก้ันไว้ 
บางรายการใช้แผ่นซีดีเปิดดนตรีปี่มวย 
 2. ด้านความสามารถของนักกีฬา 
 มวยใหม่ไม่มีชั้นเชิงมากนัก และไหว้ครูมวยจบเร็วเกินไป  นักมวยส่วนมากเป็นมวยชาวบ้านท่ี     
ชกมวยเพื่อหาเงิน นักมวยเก่งๆ จะมาจากต่างหวัดเป็นนักมวยจังหวัดแพร่ส่วนน้อย  ควรมีการ
ส่งเสริมนักมวยเก่ง ๆ ของจังหวัดให้มีความก้าวหน้าและชกต่างจังหวัดเพื่อหาประสบการณ์บ้าง 
 3. ด้านความสามารถของผู้ฝึกสอน 
 ผู้ฝึกสอนบางคนยังใส่รองเท้าแตะ ไม่เรียบร้อย ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่เป็นอดีตนักมวย หรือ
ข้าราชการบํานาญ การแข่งขันมวยในจังหวัดจึงพบเจอกันบ่อย เพราะไปเกือบทุกการแข่งขัน  
 4. ด้านความสามารถของผู้ตัดสิน 
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 ผู้ตัดสินมีลีลาทา่ทางการตัดสนิดีมาก การออกคําส่ังเสียงดังฟังชัดทําให้นักมวยเชื่อฟังเป็น
อย่างดี คณะกรรมาตัดสินคะแนนให้คะแนนได้ยุติธรรม 
 5. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัย 
 ห้องนํ้ายังไม่สะอาดเท่าท่ีควร และมีห้องนํ้าน้อยเกินไป เซียนมวยบางคนยืนชมมวยทําให้ 
บางคนดูข้างหลัง มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ ตํารวจบ้าน แพทย์สนาม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) ดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน 
 การสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ชมกีฬามวยไทยงานเทศกาลประจําปีของจังหวัดแพร่ 4 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองแพร่ อําเภอสูงเม่น อําเภอร้องกวาง และอําเภอเด่นชัย  อําเภอๆ ละ 6 คน 
รวม 24 คน สรุปได้ดังนี้ 
 1. การดําเนินการจัดการแข่งขัน บริเวณสถานที่จัดการแข่งขันส่วนมากจัดการแข่งขันท่ี วัด 
โรงเรียน สถานที่ราชการ เช่น อบต. มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะกรรมการมีชุดรับแขกรับรอง 
บริการนํ้าดื่มเฉพาะแขกผู้มีเกียรติ มีเก้าอ้ีสําหรับผู้ชมอย่างเพียงพอ ที่พักของนักมวยมีความพร้อมทั้ง
ที่นวด ที่นั่งพักผ่อน ที่วอร์ม ถ้าจัดในโรงเรียนสนามมวยคับแคบ และเวทีมวยตํ่าเกินไป  การ
ประชาสัมพันธ์ดีมาก มีรถแห่ หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านและชุมชน เสียงตามสาย ป้าย
ประชาสัมพันธ์แข่งขัน ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์บอกคู่ชกมวย มีการจัดคู่มวยเหมาะสมดี พิธีกร
ดําเนินรายการได้ดี พูดจาชัดเจน อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันมีปี่กลอง ระบบเคร่ืองเสียงและไฟฟ้าดี
มาก วงดนตรีปี่วงเดียว ส่วนมากใช้ในจังหวัดแพร่ ต่างจังหวัดก็มีบ้าง แต่ราคาแพง ถ้าจัดพร้อม ๆ กัน
จะใช้แผ่น CD 

2. ความสามารถของนักกีฬา การร่ายรําไหว้ครูพอใช้ สั้นๆ เพราะเป็นมวยบ้านนอก การ
ไหว้ครู มีหลายรูปแบบ เช่น มวยท่าเสา มวยไชยา พรหมสี่หน้า ย่างสามขุม ผู้จัดงานเน้นการร่ายรํา
ไหว้ครูมาก ควรมีรางวัลให้สําหรับนักมวยท่ีไหว้ครูสวย การต่อสู้ของนักมวย นักมวยมีชั้นเชิงพอใช้ 
เพราะเป็นการต่อสู้แบบลูกทุ่ง ไม่มีชั้นเชิง ต่อยเต็มท่ี การควบคุมอารมณ์ดีมาก สภาพร่างกายพอใช้ได้ 
เพราะไม่ใช่นักมวยอาชีพ ชกต่อยกันสนุกเต็มความสามารถ ไม่ใช้อารมณ์ มีความแข็งแรง ฝึกซ้อมมาดี 
นักมวยใหม่ จะเป็นมวยวัดผสม นักมวยชกได้ดุเดือด ประทับใจผู้เข้าชม การควบคุมอารมณ์ของ
นักมวยใช้สมอง สติ และควบคุมอารมณ์ในการต่อสู้ นักมวยมีชั้นเชิงดี มวยใหม่ไม่มีชั้นเชิง มีนํ้าใจ
นักกีฬา มีการฝึกซ้อมมาเต็มท่ีทุกรายการ และนักมวยเชื่อฟังคําตัดสินของคณะกรรมการดี ไม่มีผิด
กติกา 

3. ความสามารถของผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนหรือพี่เลี้ยงมีความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกามวยเป็น
อย่างดี เพราะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ตํารวจ ทหาร หรือนักมวยมาก่อน  ผู้ฝึกสอนหรือพี่เลี้ยงมีการ
แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกภาพดี น่าเช่ือถือ แข็งแรง และออกกําลังกายพร้อมนักมวยเสมอ ผู้ฝึกสอน
หรือพี่เลี้ยงมีการแนะนํานักมวย สอนทางมวย บอกเคล็ดลับ ชั้นเชิง ตอนพักยก สื่อสารกับนักมวยได้
ตลอดเวลาการแข่งขัน  มีการแก้ไขปัญหาในระหว่างยก แก้เกม และผู้ฝึกสอนหรือพี่เลี้ยงแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยแบบบ้านนอก ไม่สวมรองเท้าแตะข้ึนเวที มีความน่าเชื่อถือ มีระเบียบวินัย ร่างกาย
แข็งแรงเหมาะสมเป็นผู้ฝึกสอน  

4. ความสามารถของผู้ตัดสิน  ผู้ตัดสินบนเวทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีการ
ป้องกันการบาดเจ็บนักมวย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฉับไว ทันเกม มีลีลา และแอคชั่น คล่องแคล่ว 
ว่องไวดีมาก มีการออกคําสั่งและควบคุมการแข่งขันได้ดีมาก เท้าไม่ตาย เสิร์ฟเท้าเป็นสเต็ป  เม่ือ
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นักมวยบาดเจ็บจะเรียกแพทย์สนามข้ึนไปตรวจ และขอคําแนะนํา คอยป้องกันขณะนักมวยลื่นล้ม 
ประคองนักมวยจากอุบัติเหตุในการชก ตัดสินและแก้ปัญหาดี มีการออกคําสั่งตลอด และมีบุคลิกภาพ
ในการตัดสินน่าเชื่อถือ จังหวะในการห้ามมวยใช้ได้ มีลีลาในการห้ามมวย  มีบุคลิกภาพท่าทางดี มี
วินัย มีลีลา ท่าทางดี มีการเดินเป็นจังหวะ ทันเกม การเดินเท้าออกจังหวะดีมาก ตลอดจนการให้
คะแนนมีความยุติธรรมดี ไม่มีปัญหา การตัดสินบนเวทีมีความซ่ือสัตย์และยุติธรรม มีโห่บ้าง ส่วนมาก
เป็นพวกพนัน 

 
5. ส่ิงอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย  สถานท่ีจอดรถกว้างขวาง เพราะใช้สนาม

กีฬาของโรงเรียน ห้องสุขาสะอาด สะดวก สบาย และมีห้องพักผ่อนสําหรับนักมวยโดยเฉพาะ แต่ถ้า
จัดกลางทุ่งนา จัดห้องน้ําไม่เหมาะสม สถานที่พักผ่อนนักมวยคับแคบเกินไป  และมีการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ก่อนการแข่งขันล่วงหน้า 1 วัน อุปกรณ์ชกมวยมีความพร้อม มีมาตรฐาน อุปกรณ์เป็นของ
ทางราชการ เช่น อบต. อบจ.แพร่ และส่วนราชการทั่วไป  มีหน่วยพยาบาลให้การช่วยเหลือนักมวย   
มีตํารวจบ้าน อปพร.  และเจ้าหน้าท่ีตํารวจดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนชมมวย  1 ชั่วโมง และอยู่
จนสิ้นสุด  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

    1.1 ผลการวิจัยด้านการดําเนินการจัดการแข่งขัน พบว่า หน่วยงานองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถ่ิน เช่น อบต. อบจ. มีบทบาทในการจัดสถานที่การแข่งขันชกมวยไทยในงานเทศกาลต่าง ๆ 
จึงมีความพร้อมมากกว่า หน่วยงานอ่ืนๆ ดังนั้นการจัดการแข่งขันชกมวยตามเทศกาลต่างๆ เห็นควร
ของบประมาณและการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่นั้น ๆ  

    1.2 ผลการวิจัยด้านความสามารถของกีฬามวยไทย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สถานศึกษา กกท.จังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมกันผลักดันนักมวยที่มีความสามารถก้าวไปสู่การ
เป็นนักกีฬาระดับชาติ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างและแรงจูงใจสําหรับนักมวยคนอ่ืนๆ ต่อไป 

    1.3 ผลการวิจัยดา้นความสามารถของผู้ฝึกสอนหรือพี่เล้ียงนักมวย พบว่า ควรได้รับการ
ฝึกอบรมการตัดสิน เพิ่มพูนประสบการณ์  ในด้านกติกาการแข่งขัน การสอนท่าร่ายรําไหว้ครูท่ีถูกต้อง  

    1.4 ผลการวิจัยดา้นความสามารถของผู้ตัดสิน พบวา่ ควรยกระดับความรู้ความสามารถ
ของผู้ตัดสินมวยท้องถ่ินให้สู่ระดับสากลและนานาชาติ  

    1.5 ผลการวิจัยด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย พบว่า ควรมีการจัดเวที
กลางจังหวัดที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นสถานท่ีฝึกซ้อมสําหรับนักมวย เป็นสถานท่ีสําหรับการแข่งขัน   
ชกมวยไทยในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
     2.1  ควรศึกษาปัจจัยการประกอบอาชีพนักมวยไทยหลังจากเลิกชกมวยไทย   
     2.2  ควรศึกษาปัจจัยความก้าวหน้าของอาชีพนักมวยไทย เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้มี  
พรสรรค์และต้องการประกอบอาชีพมวย  
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แบบรายงานบทความวิทยานิพนธ ์
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แม่ไม-้ลูกไม้มวยไทย 

 
*อรทัย  อุทธะยาน 

คําสําคัญ  เอกสารประกอบการเรียน/แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง แม่ไม้-ลูกไม้
มวยไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ (2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ จํานวน 30 คน 
ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน     
เรื่อง แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย แบบทดสอบ และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
   ผลการวิจัย พบว่า  

1. เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
80/80  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
____________________________ 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to develop effective learning printed 
printed materials as the standard subject criteria Maemai-Loogmai Muay Thai in the 
upper secondary level as the core curriculum of basic education B.E. 2551 The 
samples used in this research were 30 students by simple random sampling in 
Matthayomsueksa 6, Thin-Opas wittaya school, amphur Mung, Prae province The 
instruments were consisted of learning printed materials on Maemai-Loogmai Muay 
Thai, test and questionnaire. The statistics for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and t-test. 
 The research findings were as follows: 
   1. The learning printed materials on Maemai-Loogmai Muay Thai were 
effective as the criteria 80/80 
   2. The student satisfaction toward the learning printed materials was 
totally in the highest level.     
 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 

    เป้าหมายและกระบวนการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่และ
เสรีภาพ การเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม    
ของชาติการกีฬา  ภูมิปัญญาของไทยความรู้อันเป็นสากลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อให้รู้จักพึ่งพาตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542     
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542, หน้า 5) หมวดที่  1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ  มาตรา 7)  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จุดหมายของหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับกีฬา
มวยไทย มีประเด็นสาระท่ีเก่ียวข้องกับกีฬามวยไทย พอสังเขป ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา  

2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม 
 3. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด เช่น  
ฟุตซอล รักบ้ีฟุตบอล ยิมนาสติก ลีลาศ ซอฟท์บอล เทนนิส เซปักตะกร้อ กระบี่กระบอง มวยไทย  
พลอง ง้าว  
 4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เชียร์ลีดเดอร์ 
 5. เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและนําหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม 
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 6. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  และใช้ความสามารถ 
ของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม 

 จากความเป็นมาและความสําคัญที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เน้นถึงการสืบสานทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาได้กําหนดให้ผู้เรียนเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ของชาติไทยและภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีจิตอนุรักษ์กีฬาภูมิปัญญาไทย           
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต ซ่ึงจะเห็นได้ว่า หากมีการจัดการเรียนการสอนมวยไทยใน
สถานศึกษาอย่างกว้างขวางก็จะสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะดังกล่าวตรงตามที่หลักสูตร
กําหนดให้ 
 การท่ีมวยไทยได้ชื่อว่า เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนั้น  เน่ืองจากเป็นการรวมเอาลีลาการต่อสู้     
ที่หลากหลาย เร่ิมต้นด้วยอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและเป็นท้ังศิลป์ โดยนําเอาอวัยวะท้ังหลาย เช่น 
หมัด เท้า เข่า ศอก  มารวมเข้าด้วยกัน  เป็นท่าสําหรับการต่อสู้ป้องกันและปรุงแต่งด้วยพละกําลัง
ของบุคคลนั้นๆ ตามสภาพและความสมบูรณ์ของร่างกายแต่ละบุคคล  ท้ังการรุกและตั้งรับได้อย่าง
งดงามในลักษณะ “นวอาวุธ”  มีความหมายถึงการต่อสู้ท่ีใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธ รวมทั้ง  
การชก ต่อย ทุ่ม ทับ จับ  หัก  ถีบเหน็บ  ตะปบ ทุบ ถอง ฯลฯ   จึงเรียกการต่อสู้ชนิดนี้ว่า พันลําและ
พัลวัน หรือวัวพันหลัก (สมพร  แสงชัย, 2550)  
 โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง (2533, หน้า 24)  ได้กล่าวว่า  มวยไทยช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
สังคม จิตใจและสติปัญญา  ให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  ดังนั้นคนไทยทุกคนควรจะได้ฝึกฝนเพื่อเป็นการออกกําลังกายให้ร่างกายมี
สมรรถภาพทางกายดีอยู่เสมอ  ทั้งท่ีควรจะได้ศึกษาค้นคว้าเร่ือง มวยไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองของมวยไทย และนิยมฝึกซ้อมทั้งทั้งเพื่อการออกกําลังกายและเพื่อการแข่งขัน มีการ      
ตั้งชมรมและองค์กรมวยไทยในต่างประเทศมากมาย ซ่ึงล้วนแต่นํากิจกรรมการฝึกซ้อม การแข่งขัน
มวยไทยเป็นสื่อทําให้ชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยมากข้ึน ทั้งชื่นชมและหวงแหน 
ศิลปะมวยไทยเหมือนเป็นศิลปะที่สร้างข้ึนมาสําหรับชาวโลกทั้งมวล  มวยไทย เป็นเอกลักษณ์เป็น
วัฒนธรรม วัฒนธรรมคือความม่ันคงของชาติ มวยไทย จึงเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ชาติไทยม่ันคง ไม่ว่า
คนไทยจะไปอยู่ท่ีใดก็ตามจะนําศิลปะมวยไทยไปฝึกปฏิบัติและเผยแพร่  สร้างความสัมพันธ์อันดี      
ในหมู่คนไทยด้วยกัน 
 ภิญญาพร นิตยะประภา (2534, หน้า 1) กล่าวไว้ว่า บทบาทของครูและผู้ท่ีเก่ียวข้องใน   
การอ่านคือ ต้องจัดเตรียมหนังสือที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก เพราะหนังสือเป็นปัจจัยสําคัญในการอ่าน    
ถ้าหากว่าเด็กไม่มีหนังสือสําหรับอ่าน เด็กจะไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู้ สติปัญญา    
ความนึกคิด ตลอดจนด้านจิตใจได้เต็มที่ กรมวิชาการ (2533, หน้า 40 ก) ได้เล็งเห็นว่า หนังสือเรียน  
ที่กําหนดให้นักเรียนทุกคนใช้เรียน ไม่เพียงพอต่อการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน จึงมีนโยบายจัดทํา
เอกสารประกอบการเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมข้ึน การจะนําเด็กไปสู่จุดหมายปลายทางของ
การศึกษานั้นจะต้องให้เด็กเรียนด้วยการค้นคว้า อภิปรายในการเรียนด้วยวิธีนี้ก็จะต้องให้เด็ก        
ได้ฟังมาก ได้อ่านมากและอ่านจากหนังสือหลาย ๆ  รูปแบบ       
 ปัจจุบันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาไว้คือ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  
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มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและ
มีทักษะชีวิต มีสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ           
มีจิตสํานึกในความเป็นไทยและเป็นพลโลกท่ีดีของชาติ  ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ        
ภูมิปัญญาไทย  การอนุรักและพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม
ในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ัน    
ในการทํางาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ซ่ึงวิชามวยไทยสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
บรรลุคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้ในรายวิชาพื้นฐาน  โดยนําสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 3  
และท่ี 4 มาจัดทําเป็นตัวชี้วัด  และในรายวิชาเพิ่มเติมโดยสถานศึกษาจัดทําสาระมาตรฐานและ     
ผลการเรียนรู้ข้ึนมาเอง 

 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดทําหลักสูตร
รายวิชามวยไทย โดยการจัดเป็นวิชาสาระเพิ่มเติมของสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551 เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ซ่ึงในหลักสูตรรายวิชามวยไทยจะมีเนื้อหาสาระ เร่ือง แม่ไม้ 
ลูกไม้มวยไทย  ซ่ึงเป็นทักษะที่ยากต่อการเรียนรู้และไม่มีเอกสารสําหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษา ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรายวิชา
มวยไทย และส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนภูมิใจในความเป็นไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา อําเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง  แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยก่อนและ 
หลังการเรียน สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
          3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แม่ไม้ ลูกไม้
มวยไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันดังน้ี 
 ข้ันท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยทําการศึกษาข้อมูลพื้นฐานดังนี้ 1) แนวคิดและทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนและมวยไทย 2) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ 
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย 
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 ข้ันท่ี 2 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ผู้วิจัยนําผลท่ีได้จาก
การศึกษาในข้ันท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญ  
จํานวน 3 ท่าน  ตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของเอกสารประกอบ     
การเรียน นําข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และนําไปทดลองใช้กับนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง และกลุ่มใหญ่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปัญหาและ
อุปสรรคที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําไปทดลองใช้ต่อไป 
 ข้ันที่ 3 การนําเอกสารประกอบการเรียนไปใช้และตรวจสอบหาประสิทธิภาพ ผู้วิจัยนําเอา
เอกสารประกอบการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้  โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ (pretest-
posttest control group design) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทําการทดลองสอนตามแผนการ
เรียนรู้ ระหว่างวันท่ี 3-15 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 15.30-16.30 น. โดยใช้เวลา 10 ช่ัวโมงใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ทดลองประกอบด้วย 

1. เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 3. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4. แบบประเมินแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 ดําเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ 
ลูกไม้มวยไทย กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยทําการทดสอบด้านความรู้  
ทักษะด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  จากนั้นได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
กําหนด 
 การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
 1. พิจารณาจากคะแนนด้านกระบวนการ มีค่าไม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้จากการทดสอบความรู้ และทักษะมี
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากวา่ ร้อยละ 80 
 3. พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน 

   ข้ันท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรียน  ผู้วิจัยประเมินผลการนํา
เอกสารประกอบการเรียนไปใช้ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กําหนด รวมทั้งทําการศึกษาข้อมูลท่ีได้จาก
การทดลอง การสังเกตขณะนําเอกสารประกอบการเรียนไปใช้ ข้อเสนอแนะของผู้เรียน เพื่อให้เป็น
แนวทางในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรียน   

จากน้ันผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาดําเนินแก้ไขปรับปรุงและจัดเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับสมบูรณ์เพื่อให้สามารถ
นําไปใช้ได้ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดแพร่  
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  1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย   สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการเทา่กับ 80.22 และด้านผลสัมฤทธิ์เท่ากับ 90.11 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการเรียน ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลังการเรียนมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจสูงกว่าก่อน  
การเรียน    
 3. ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 
แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1.  การนําเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยไปใช้ควรดําเนินการต่อไปน้ี 
              1.1  ครูผู้สอนควรศึกษากระบวนการเรียนการสอน  สื่อการสอนกิจกรรมการสอนเอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
     1.2 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยครูควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์         
ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
     1.3 ชี้แจงให้นักเรียนมีความเข้าใจและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย 
     1.4  ในการนําเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ไปใช้จัดการเรียนรู้ 
สําหรับนักเรียนครูผู้สอนเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติ  
 2.  ข้อแนะนําในการนําเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์       
ด้านความรู้  ทักษะไปใช้ ครูควรระมัดระวังในเร่ืองต่อไปนี้ 
     2.1  นักเรียนเรียนอ่อน  เรียนช้า  ครูซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล  โดยครูสาธิตให้ดูซ้ําอีก
หรือสอนเสริมให้ นอกเหนือเวลาเรียน 
               2.2  ควรใช้เวลาให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ตามความสนใจของเด็กนักเรียนมี
อยู่ในระยะสั้น  ควรมีสิ่งมากระตุ้นให้เกิดความสนใจและมีเวลาให้เด็กนักเรียนได้พักระหว่างเรียน
ภาคปฏิบัติบ้าง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเน้ือ 
     2.3  ครูผู้สอนควรได้ฝึกการทําตามข้ันตอนต่างๆ ให้เกิดความชํานาญ  แล้วจึงสอนโดย
สาธิตตามนวัตกรรมการเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย     
       2.4  แผนการจัดการเรียนรู้  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และมีการประเมินผลครอบคลุ่มเน้ือหาสาระ  สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ การจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ สามารถที่จะยืดหยุ่นเวลาได้ตามศักยภาพของนักเรียน 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา มวยไทย แบบบูรณาการ 

โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา มวยไทย สําหรับนักเรียนใน
ระดับอ่ืน ๆ ต่อไป 
 3. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา มวยไทย แบบบูรณาการ 
โดยจัดร่วมกับชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน (เขตพื้นที่บริการ) 
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