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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

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
- 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
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

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 10th 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

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)

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

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)

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)

MT 8101

Muay Thai Practicum in Country

3(2-2-4)

MT 8102

Muay Thai Practicum in Foreign Country

3(2-2-4)

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)

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
2536101

6 credits

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.
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.
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
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.
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.
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

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
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

1555202

(6) Science and Muay Thai Development

3 credits

(7) Muay Thai Business

3 credits

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
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

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.

ชื่อเรื่อง

ลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย

ชื่อผู้วิจัย

นายวรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้

หลักสูตร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

ปีการศึกษา

2553

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลีลาไมตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักมวยถวยรางวัลพระราชทาน นักมวยที่ไดรับการยกยองจากคณะกรรมการเวที
มวย ราชดําเนิน ป พ.ศ. 2527 ที่ไดรับการเลือกแบบเจาะจง และนักมวยที่ไดรับการยกยอง จากสมาคม
ผูสื่อขาวกีฬา จากการกีฬาแหงประเทศไทย และแชมเปยนเวทีมวยราชดําเนินและเวทีมวยลุมพินี ที่ไดมา
จากการใชเทคนิค สโนวบอลล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณและตารางวิเคราะหขอมูล
ที่ไดจากการถอด
วีดีทัศนและแถบบันทึกเสียง สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ ผลการวิจัย
พบวา
ลีลาไมตายมวยไทยของยอดนักมวยไทยเปนการใชอาวุธมวยไทย ไดแก หมัด เทา เขา และศอก
ทําใหคูตอสูไมสามารถทําการตอสูไดอีก เปนลีลาไมตายมวยไทยที่ไดรับการประสิทธิ์ประสาทมาจากครู
มวยและหัวหนาคายมวย ยอดนักมวยไทยบางทานไดลีลาไมตายมวยไทยมาจากประสบการณ การ
เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะของรางกาย ทําใหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น มีความถนัดในการใชลีลาไมตายมวยไทย
นั้นมากขึ้น ตองการเอาชนะคําพูดทํานองดูหมิ่นของผูอื่น ตองการแสดงลีลามวยไทยใหชาวตางชาติชม ได
แรงบันดาลใจจากคําวา “หมัดตาย” ของคนโบราณ และตองการใหอาวุธที่ตนใชมีประสิทธิภาพเหมือน
“ฟาผา” วิธีการฝกลีลาไมตายมวยไทย จะเปนการฝกซอมทั้งที่ใชและไมใชอุปกรณมวยไทยประกอบการ
ฝก และอาศัยหลักวิทยาศาสตรการกีฬา วิธีการปฏิบัติหรือใชลีลาไมตายมวยไทย จะใชสติปญญาและหา
โอกาสที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง ระยะหาง ขนาดรูปรางทั้งของตนเองและคูตอสูที่สุด โดยการออกอาวุธ
มวยไทยนําไปกอน หรือใชในจังหวะที่คูตอสูรุกเขามา หรือเผลอตัว แลวจึงใชลีลาไมตายมวยไทยโจมตี
ดวยความรวดเร็ว แมนยํา อยางตอเนื่อง และรุนแรง ในการถายทอดลีลาไมตาย มวยไทย จะถายทอด
ใหกับลูกศิษยที่จะออกไปประกอบอาชีพนักมวย และ/หรือนักมวยที่ฝกซอมอยูในคายเดียวกัน อยางไรก็
ตาม มียอดนักมวยไทยบางทานไมถายทอดลีลาไมตายมวยไทยใหกับนักมวยคนใด จนกวาจะเห็นวา

นักมวยมีทักษะพื้นฐานการชกมวยที่ดีพอเสียกอน ซึ่งวิธีการถายทอด จะเริ่มตนจากการสอนทักษะขั้น
พื้นฐานกอน เมื่อมีความชํานาญมากขึ้นแลว จึงจะถายทอดลีลา ไมตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย
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Abstract
The purpose of this research was to study Muay Thai Elites’ Stratagem Styles. Samples,
purposive selection sampling, composed of the Royal Trophy Awarded boxers and the boxers honored
by Ratchadamnoen Stadium Commission in 1984, and the boxers, sampling by snowball technique,
honored by Sports Reporter Association and Sports Authority of Thailand. Research instruments were
in-depth interview form and tables for analyzing transcribed VDO and cassette tape data. The data were
then analyzed by frequency distributing and in terms of percentages. It was found that:
Muay Thai elites’ stratagem styles were making use of punches, kicks, elbows and knee strikes at
opponent to put him down and couldn’t fight back anymore. Those Muay Thai stratagem styles were
instructed by Kru Muay and Muay Thai camp owners. Some Muay Thai elites received Muay Thai
stratagem styles from their experiences, some from changing of physical body and gained weight, some
had more skills in using stratagem styles. Some didn’t want to be disdained from the others. Some
required applauding from the foreigners. Some had motives from “Death Punch” word of the ancients
and desired having Muay Thai weapons like “Fah Pha” or thunderbolt. Training methods of Muay Thai
stratagem styles were training with or without Muay Thai equipments and by applying Sports Science
discipline. Performance or using of Muay Thai stratagem styles emphasized intelligence and
appropriate opportunities by considering these factors: distance, own and opponents’ physical figures.
When using, making use of punches, kicks, elbows and knee strikes first, or the opponents unguarded,
then, used Muay Thai stratagem styles with quickly, accurately, continuously and strongly. In passing

of Muay Thai stratagem styles knowledge to students, Kru Muay imparted to the students who needed to
be professional Muay Thai boxers and/or the ones who practiced in the same camp. However, some Kru
Muay didn’t want to impart his knowledge to anyone until those were good Muay Thai basic skills. The
teaching methods began with Muay Thai basic skills and Muay Thai stratagem styles after they
accomplished with skill.
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การต่อสู้ของชนชาติไทย ตั้งแต่โบราณกาลใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธในการป้องกันตัวและทําร้ายคู่
ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลีลาการป้องกันตัวของไทย การเปลี่ยนแปลงที่มีความหลากหลายของวิชา
ความรู้จากอดีตถึงปัจจุบันเรียกว่า “มวย” คือการชกกันเป็นการต่อสู้ของมนุษย์ทั่วๆ ไปทั้งโลก มวยไทย
จึงเป็นวิชาการต่อสู้และป้องกันตัวชนิดหนึ่งที่มีลักษณะผิดแผกแตกต่างไปจากมวยต่างประเทศ อวัยวะทุก
ส่วนมิได้ปล่อยนิ่ง กําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิดและทั้งการรุกและตั้งรับได้อย่างงดงามในลักษณะ “นว
อาวุธ”

มีความหมายถึงการต่อสู้ที่ใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธ ได้แก่ สองมือ สองเท้า สองเข่า สอง

ศอก และหนึ่ ง ศี ร ษะ ผสมกลมกลื น จนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด

ในการต่ อ สู้ ป้ อ งกั น ตั ว (สํ า นั ก งาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540, หน้า 1)
จากการศึกษาวิธีการชกมวยของนายทองดี ฟันขาว ใช้วิธีการต่อยหมัดนําและหมัดตาม ต่อยเฉียด
เป้าหมาย ฟันศอกขึ้นเข่าเตะเลี้ยง ซ้ายขวา เตะสูง และตัดกลาง กระโดดข้ามศีรษะเอาเท้าถีบที่ท้ายทอย
แล้วกระโดดมาข้างหลัง กลับหันมาเตะก้านคอคู่ต่อสู้ ถอยปัดหมัดปัดเท้า จับขา คู่ต่อสู้กระชากเข้ามาหา
ลําตัวแล้วกระทุ้งเข่าที่ท้อง การทุ่มทับจับหัก และการกระโดดเหยียบชายพก ชกหมัดเข้าเบ้าตาแล้วฟัน
ศอกเข้าที่ศีรษะ (กฤษณะ แก้วศรีนาค, 2542, หน้า 74-75) การต่อสู้ดังกล่าวของนายทองดี ฟันขาว มีการ
หลอกล่อคู่ต่อสู้ด้วยวิธีการต่างๆ หรือที่เรียกว่า “ลีลา” แล้วใช้อาวุธ หมัด ศอก เข่า และเท้า ทําร้ายคู่ต่อสู้
ตามจุดสําคัญของร่างกาย
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงฝึกมวยไทยให้กองทัพ
โดยการฝึกแบบพหุยุทธ์พันลํา โดยใช้ยุทธวิธีที่รุนแรง เช่น การฉีก การกัดหรือการฝึกการต่อสู้แบบไม้
ตาย (อเล็ก ซุย, 2551) พระเจ้าเสือหรือพระสรรเพชญ์ที่ 8 ทรงมีฝีมือการชกมวยไทยชํานาญมาก เคย
ใช้ลีลามวยไทยไล่ชกพระยาวิชาเยนทร์ โดยใช้วิธีการเตะ ต่อย แล้วลงเข่าจนพระยาวิชาเยนทร์ได้รับ
บาดเจ็บบอบช้ําเป็นอย่างมาก (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 81, 2510, หน้า 45) และขณะที่พระเจ้าเสือทรง
ครองราชสมบัติ ครั้งหนึ่งเสด็จไปเที่ยวงานที่ตําบลหาดกรวด แล้วเข้าไปร่วมเปรียบคู่ชกมวยกับนักมวยฝีมือ
ดีจากสํานักมวยเมืองวิเศษชัยชาญ ได้แก่ นายกลาง หมัดตาย นายใหญ่ หมัดเหล็ก และนายเล็ก หมัด

หนัก พระองค์ชกชนะ 3 คนรวด (ประยูร พิศนาคะ, 2505, หน้า 197) หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับ
พม่า ปรากฏว่าเรื่องราวของนักมวยในพงศาวดาร ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ครั้งพระเจ้าอังวะจัดพิธียกฉัตรพระ
มหาเจดีย์เกศธาตุ เมื่อเสร็จแล้วให้มีการเฉลิมฉลอง มีการชกมวยหน้าพระที่นั่งระหว่างนักมวยไทยฝีมือดีหรือ
นายขนมต้มชกกับนักมวยพม่าไม่ทันถึงยกก็แพ้ถึงเก้าคนหรือสิบคน
กล่าวได้ว่า พระเจ้าเสือชกพระยาวิชาเยนทร์จนบอบช้ําและชกชนะนักมวยฝีมือดี 3 คน จากเมือง
วิ เ ศษชั ย ชาญ นายขนมต้ ม ชกชนะนั ก มวยพม่ า ถึ ง เก้ า คนหรื อ สิ บ คน นั้ น ไม่ ป รากฏชื่ อ ไม้ ม วยที่ ใ ช้ แต่
วิเคราะห์จากเหตุการณ์ดังกล่าวว่าไม้มวยที่ใช้ต่อสู้ คือ “ไม้ตาย” ซึ่ง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(2542) หมายถึง ท่าการต่อสู้ของมวย ซึ่งทําให้ฝ่ายปรปักษ์ไม่สามารถจะสู้ได้อีก
จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การฝึกมวยไทยเพื่อรบกับข้าศึกและใช้ป้องกันตัวใน
สมัยโบราณก็เปลี่ยนแปลงขึ้น เป็นมวยไทยเพื่อการอนุรักษ์มวยไทยเพื่อใช้ออกกําลังกาย มวยไทยเพื่อใช้
ป้องกันตัว มวยไทยสมัครเล่นและมวยไทยอาชีพ (ชาญชัย ยมดิษฐ์, 2549, หน้า 18) มวยไทยอาชีพเป็น
อีกด้านหนึ่งของมวยไทยที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเพราะการชกแต่ละครั้งจะได้
ค่าตัวสูง ทําให้สามารถเลี้ยงชีพได้ มีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จนกลายเป็นธุรกิจส่งยอดมวยไทยไปทําการ
ชกมวยในต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดยอดมวยไทยมากมาย ซึ่งยอดมวยไทยแต่ละคนจะมีไม้ตายในการพิชิตคู่
ต่อสู้ไม่เหมือนกัน ขณะที่มวยไทยพัฒนามาโดยตลอด การฝึกมวยไทยก็พัฒนามารุ่นแล้วรุ่นเล่า นักมวยใหม่
เกิดขึ้นนักมวยเก่าหมดสภาพและตายไป แม่ไม้ ลูกไม้และลีลาไม้ตาย ซึ่งถูกถ่ายทอดให้กับยอดมวยไทยแต่
ละรุ่นแต่บางส่วนก็หายตายตามตัวยอด มวยไทยไป ทั้งนี้เพราะมิได้มีการอนุรักษ์และเผยแพร่อย่างยั่งยืน
จากรายละเอียดดังได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลีลาไม้ตายที่ต้องอาศัยความพากเพียรในการคิดค้น สร้างองค์ความรู้ ท่าทางอันงดงามที่ใช้อวัยวะ
ทุกส่วนของร่างกายและพยายามฝึกฝนด้วยความยากลําบากของบรรพบุรุษไทย นับวันจะสูญหายยังไม่มี
ผู้ใดที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ลีลาไม้ตายของบรรพบุรุษ อีกทั้งจากการศึกษาวิจัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยัง
ไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับลีลาไม้ตายมวยไทย จึงทําให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ลีลา
ไม้ตายยอดมวยไทย เพื่อสืบทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ มวยไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลีลาไม้ตาย
ยอดมวยไทยที่ได้ใช้รักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยตราบจนทุกวันนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย

ความสําคัญของการวิจัย
ลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นสมบัติของชาติไทยที่ ยอดนักมวยไทยได้
อาศัยความพากเพียรในการคิดค้น ฝึกฝน สร้างองค์ความรู้ด้วยความยากลําบาก ซึ่งนับวัน มีแต่จะสูญหาย
ตายตามตัวยอดนักมวยไทยไป จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าลีลาไม้ตายมวยไทยของยอด
นั ก มวยไทย เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ตลอดจนใช้ เ ป็ น สารสนเทศที่ มี คุ ณ ค่ า ให้ กั บ
ประเทศชาติต่อไป
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย ได้แก่
1. นักมวยถ้วยรางวัลพระราชทาน จํานวน 4 ท่าน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection
Sampling) นักมวยที่มีชีวิตอยู่ ได้แก่ เดชฤทธิ์ อิทธิอนุชิต สมพงษ์ เจริญเมืองเผด็จศึก พิษณุราชันย์ และ
อนุวัฒน์ แก้วสัมฤทธิ์
2. นักมวยที่ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการของเวทีมวยราชดําเนิน ปี พ.ศ.2527 จํานวน 5 ท่าน
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection Sampling) นักมวยที่มีชีวิตอยู่ ได้แก่ อภิเดช ศิษย์หิรัญ วิ
ชาญน้อย พรทวี พุฒ ล้อเหล็ก ผุดผาดน้อย วรวุฒิ และดีเซลน้อย ช.ธนสุกาญจน์
3. นักมวยที่ได้รับการยกย่อง จากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546-2552 และแชมเปี้ยนเวทีมวยราชดําเนินและเวทีมวยลุมพินี

จํานวน 13 คน ใช้

วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคสโนว์บอลล์ (Snowball Technique Sampling) จํานวน 13 ท่าน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย
และตาราง
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการถอดวีดีทัศน์และแถบบันทึกเสียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ผู้วิจยั ได้ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับลีลาไม้ตายมวยไทยของยอด
นักมวยไทย จากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความและรายงานการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง

2. ผู้วิจยั ได้นําองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษาจากข้อ 1. มากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็นแนวทาง
ในการสร้างเครือ่ งมือและกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผู้วิจยั ได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อศึกษาลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย
ประกอบด้วยแนวคิด 5 ประเด็น คือ 1) ผู้ประสิทธิ์ประสาทและที่มาของลีลาไม้ตายมวยไทยของยอด
นักมวยไทย 2) วิธีการฝึกลีลาไม้ตายมวยไทย 3) วิธีการปฏิบัติลีลาไม้ตายมวยไทย 4) ผู้ได้รบั การถ่ายทอด
ลีลาไม้ตายมวยไทย และ 5) การถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย
4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุม่ นักมวยถ้วยรางวัลพระราชทาน กลุ่มนักมวยที่ได้รับการยก
ย่องจากคณะกรรมการของเวทีมวยราชดําเนิน ปี พ.ศ. 2527 และกลุ่มนักมวยที่ได้รับการยกย่อง จาก
สมาคมผู้สื่อข่าวการกีฬาแห่งประเทศไทย แชมเปี้ยนเวทีมวยราชดําเนินและเวทีมวยลุมพินี
5. ผู้วิจยั ได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย อันได้แก่แบบสัมภาษณ์ และ
ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการถอดคําสัมภาษณ์และข้อมูลจากการบันทึกแถบเสียง ซึง่ ตารางวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าว หาคุณภาพโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของตารางวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
6. ผู้วิจยั ขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ในการออกหนังสือขอความร่วมมือในการวิจยั ไปยังผู้เชี่ยวชาญและยอดนักมวยไทย เพื่อขอ
ความร่วมมือในการสร้างเครือ่ งมือวิจัยและให้ความอนุเคราะห์ในการให้ผู้วจิ ัยทําการบันทึกภาพและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
7. ผู้วิจัยนําเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ที่มกี ารหาคุณภาพเรียบร้อยแล้วไปดําเนินการสัมภาษณ์ ตามขั้นตอน
ต่างๆ รวม 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ เตรียมการสัมภาษณ์ ขั้นดําเนินการสัมภาษณ์ ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ์
และขั้นปิดการสัมภาษณ์
8. นําข้อมูลมาอ่านจากที่บนั ทึก ตรวจคําไม่ชัดเจน ปรับปรุงให้ถกู ต้องแล้วนํามาวิเคราะห์โดยใช้ตาราง
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ทําการถอดข้อมูลจากวีดีทัศน์และแถบบันทึกเสียงของลีลาไม้ตายหมัด เท้า เข่า และศอก ทํา
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมภาพ นํามาอ่าน ตรวจสอบคําที่อาจไม่ชัดเจน นํามาปรับปรุงให้ถูกต้อง
แล้วนํามาทําการวิเคราะห์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พร้อมกับการเปิดวีดีทัศน์ที่บันทึกคํา

สัมภาษณ์และภาพการแสดงลีลาไม้ตายมวยไทยในแต่ละลีลาไม้ตาย ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆมีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้นดังนี้ 1) ผู้ประสิทธิ์ประสาทและที่มาของลีลาไม้ตายมวยไทย 2)
วิธีการฝึกลีลาไม้ตายมวยไทย3) วิธีการปฏิบัติหรือการใช้ลีลาไม้ตายมวยไทย 4) ผู้ได้รับการถ่ายทอดลีลาไม้
ตายมวยไทย และ 5) วิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยทําการแจกแจงความถี่เกี่ยวกับ จํานวนยอดนักมวยไทยที่ได้รับการประสิทธิ์
ประสาทมาจาก ครูมวยและหัวหน้าค่ายมวย จํานวนเกี่ยวกับวิธีการฝึกลีลาไม้ตายมวยไทย และวิธีปฏิบัติ
หรือการใช้ลีลาไม้ตายมวยไทย เป็นต้น และนํามาหาค่าร้อยละ (%)
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลีลาไม้ตายมวยไทย “หมัด”
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและที่มาของลีลาไม้ตายมวยไทย “หมัด” จํานวน 10 คน พบว่า ยอดนักมวย
ไทยได้ รั บ การประสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช ามาจากครู และหั ว หน้ า ค่ า ยมวย จํ า นวน 7 คน ส่ ว นการได้ ม า
นอกเหนือจากการประสิทธิ์ประสาทวิชาของครูนั้น พบว่า ยอดนักมวยไทย จํานวน 3 คน มีที่มาของลีลา
ไม้ตายมวยไทย “หมัด” จากการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่มีรูปร่างเตี้ยหรือลดน้ําหนักไม่ได้ ได้แรงบันดาลใจ
จากคํา พูดของคนโบราณถึงความรุน แรงของหมัด “หมัดตาย” และสุดท้ายได้ลีลาไม้ตายมวยไทยจาก
ประสบการณ์ในการชกมวย
วิธีการฝึก ลีลาไม้ตายมวยไทย “หมัด” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มี 7 วิธี เป็นวิธีที่เหมือนกัน
จํานวน 4 วิธี คือ 1) ฝึกเล่นลม 2) ฝึกกับอุปกรณ์มวยไทย 3) ฝึกด้วยน้ําหนัก และ 4) ฝึกกับอุปกรณ์ตาม
ธรรมชาติ และเป็นวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธี คือ 1) ฝึกทักษะการยืนและการเคลื่อนที่ 2) ฝึกแบบแยกส่วน
และรวมส่วน และ 3) ฝึกกับอุปกรณ์ประดิษฐ์
วิธีการปฏิบัติหรือการใช้ลีลาไม้ตายมวยไทย “หมัด” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มีวิธีการปฏิบัติ
จํานวน 9 วิธี เป็นวิธีที่เหมือนกัน จํานวน 3 วิธี คือ 1) ใช้อาวุธมวยไทยนําไปก่อน 2) ใช้จังหวะที่คู่ต่อสู้
เปิดหรือปัดมือ และ 3) เดินไปดักต่อย คู่ต่อสู้หรือเดินขวางมวย และเป็นวิธีที่แตกต่างกันจํานวน 6 วิธี
คือ 1) สืบเท้าเข้าไปต่อย 2) จังหวะที่คู่ต่อสู้ออกอาวุธ

3) จังหวะที่ คู่ต่อสู้หยุดหายใจ 4) ย่างสามขุมเข้าไปชกหมัด 5) หลอกล่อให้คู่ต่อสู้เข้ามาแล้วชกหมัด และ
6) เตะตัดเพื่อหยุดอาวุธของคู่ต่อสู้ มีเป้าหมายของการใช้ลีลาไม้ตายหมัด 5 เป้าหมาย คือ 1) ปลายคาง
2) ท้อง 3) หน้าอก 4) ใบหน้า และ 5) กกหู
ผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “หมัด” พบว่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เป็นศิษย์เอก
2) เป็นนักมวยในค่ายมวยเดียวกัน และ 3) เป็นบุคคลทั่วไป ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ แต่มียอด
นักมวยไทยที่ไม่ได้ถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “หมัด” ให้แก่ผู้ใด คือ เผด็จศึก พิษณุราชันย์ และโบวี่ ส.
อุดมพร
วิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “หมัด” พบว่า มีวิธีการถ่ายทอด มี 9 วิธี เป็นวิธีที่เหมือนกัน
จํานวน 2 วิธี คือ 1) ฝึกชกหมัดตรงหน้าหลัง และ 2) ฝึกชกลม และเป็นวิธีที่แตกต่างกัน จํานวน 7 วิธี
คือ 1) ฝึกสปริงเท้าเข้าออก 2) ฝึกย่างสามขุม 3) ฝึกการเดินส่ายสะโพกออกหมัด 4) ฝึกเตะ ต่อยแยกส่วน
5) ฝึกเตะต่อยรวมส่วน 6) ฝึกเดินไปดักต่อยคู่ต่อสู้และ 7) ฝึกชกเป้า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลีลาไม้ตายมวยไทย “เท้า”
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและที่มาของลีลาไม้ตายมวยไทย “เตะ” จากยอดนักมวยไทยที่ใช้ลีลาไม้ตาย
มวยไทย “เตะ” จํานวน 8 คน พบว่า ยอดนักมวยไทย ได้รับการประสิทธิ์ประสาท จากครูและหัวหน้าค่าย
มวย จํานวน 6 คน คือ ได้รับการสอนจากครูและบิดา ส่วนการได้มานอกเหนือจากการประสิทธิ์ประสาท
ของครูนั้น พบว่า ยอดนักมวยไทย จํานวน 2 คน คือ มีที่มาของลีลาไม้ตายมวยไทย “เตะ” จาก
ประสบการณ์ในการชกมวยเช่นเคยใช้แล้วได้ผล เคยถูกนักมวยคู่ต่อสู้ใช้มาทําให้ตนเองไม่สามารถทําการ
ต่อสู้ได้อีก และจากความต้องการโชว์ให้ผู้อื่นดู
วิธีการฝึกลีลาไม้ตายมวยไทย “เตะ” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มีวิธีการฝึก จํานวน 8 วิธี เป็นวิธีที่
เหมือนกัน 3 วิธี คือ 1) ฝึกกับอุปกรณ์มวยไทย 2) ฝึกกับอุปกรณ์ตามธรรมชาติ 3) ฝึกเล่นเชิง และ
เป็นวิธีที่แตกต่างกัน 4 วิธี คือ 1) ฝึกทักษะแบบแยกส่วน และรวมส่วน 2) ฝึกด้วยอุปกรณ์กีฬา 3) ฝึก
เล่นลม และ 4) ฝึกการเขย่งเท้าให้ตัวลอย
วิธีการปฏิบัติลีลาไม้ตายมวยไทย “เตะ” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มี 7 วิธี เป็นวิธีที่เหมือนกัน
จํานวน 3 วิธี คือ 1) ใช้จังหวะที่คู่ต่อสู้เผลอ 2) ใช้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้เตะมาบังหรือเตะพลาด และ 3) ใช้
ในจังหวะอาวุธมวยไทยนําไปก่อน และเป็นวิธีที่แตกต่างกัน 4 วิธี คือ 1) เตะสวนตอก 2) ใช้วิธีหลอก
3) เตะในจังหวะบวก และ 4) จังหวะรับและหลบแล้วสวนกลับ มีเป้าหมายในการใช้ลีลาการเตะ 5

เป้าหมาย คือ 1) ก้านคอ 2) ลําตัว 3) จุดอันตรายของร่างกายที่ออกอาวุธ

4) หน้าท้อง และ 5)

ขาทั้งสองข้าง
ผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “เตะ” จากยอดนักมวยไทย พบว่า แบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม คือ 1) นักมวยในค่ายมวยเดียวกัน 2) บุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและ คนต่างประเทศ และ 3) ลูกศิษย์
และน้องชาย แต่มียอดนักมวยไทย ที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “เตะ” ให้แก่ผู้ใด คือ ราวี เดชา
ชัย และเผด็จศึก พิษณุราชันย์
วิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “เตะ” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีวิธีการถ่ายทอด จํานวน
11 วิธี เป็นวิธีที่เหมือนกัน จํานวน 4 วิธี คือ 1) ฝึกเตะกระสอบ 2) ฝึกทักษะพื้นฐาน 3) ฝึกเตะเป้า
และ 4) ฝึกเทคนิคการเตะ และเป็นวิธีที่แตกต่างกัน 7 วิธี คือ 1) ฝึกเล่นเชิง 2) ฝึกเตะฟุตบอล 3) ฝึก
เตะรวบขา 4) ฝึกเตะลมแล้วหมุนตัว 5) ฝึกเตะต่ํา 6) ฝึกเตะสูง และ7) ฝึกเตะขาวกเตะก้านคอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลีลาไม้ตายมวยไทย “ถีบ”
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและที่มาของลีลาไม้ตายมวยไทย “ถีบ” จํานวน 4 ท่าน พบว่า ยอดนักมวยไทย
ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชามาจากครูและน้าชาย จํานวน 1 คน และอีก จํานวน 3 คนมีที่มาของลีลา
ไม้ตายมวยไทย “ถีบ” คือ ได้รับจากประสบการณ์ในการชกมวยเช่นเคยใช้แล้วได้ผลเคยถูกนักมวยคู่ต่อสู้ใช้
ทําให้ตนเองไม่สามารถทําการต่อสู้ได้อีก
วิธีการฝึกลีลาไม้ตายมวยไทย “ถีบ” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มี 4 วิธี เป็นวิธีที่เหมือนกัน จํานวน 2
วิธี คือ1) ฝึกกับอุปกรณ์มวยไทย และ 2) ฝึกกับอุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่ และเป็นวิธีที่แตกต่างกัน จํานวน 2
วิธี คือ 1) ฝึกทักษะแบบแยกส่วนและรวมส่วน และ2) ฝึกเล่นเชิง
วิธีการปฏิบัติลีลาไม้ตายมวยไทย “ถีบ” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มีวิธีการปฏิบัติ จํานวน 3 วิธี
เป็นวิธีที่เหมือนกัน จํานวน 2 วิธี คือ 1) ใช้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้รุกเข้ามา และ 2) ใช้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้เผลอ
และเป็นวิธีที่แตกต่างกัน จํานวน 1วิธี คือ ใช้ในจังหวะที่รุกเข้าไปหาคู่ต่อสู้ มีเป้าหมายในการใช้ลีลาไม้ตาย
ถีบ 5 เป้าหมาย คือ 1) หน้าท้อง 2) หน้าอก 3) บริเวณหน้า 4) ลําตัว และ 5) ลิ้นปี่
ผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “ถีบ” จํานวน 4 คน ยอดนักมวยไทย 3 คน ได้ถ่ายทอด
ลีลาไม้ตาย

มวยไทย ให้นักมวยและลูกศิษย์ที่อยู่ในค่ายมวยไทยเดียวกัน แต่มียอดนักมวยไทยที่ไม่ได้

ถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “ถีบ” ให้แก่ผู้ใด คือ ชาญชัย ส.ธรรมรังสี

วิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “ถีบ” พบว่า มีวิธีการถ่ายทอด จํานวน 11 วิธี เป็นวิธีที่แตกต่าง
กัน ทั้ง 11 วิธี คือ 1) ฝึกถีบแบบต่างๆ 2) ฝึกถีบจิกด้วยปลายเท้า 3) ฝึกถีบด้วยส้นเท้า 4) ฝึกถีบทีละ
ขั้นตอน 5) ฝึกยืนถีบ 6) ฝึกยืนเตะ

7) ฝึกเตะเป้า 8) ฝึกถีบเป้า 9) ฝึกถีบข้าง 10) ฝึกถีบกระสอบ

ทราย และ 11) ฝึกเล่นเชิง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลีลาไม้ตายมวยไทย “เข่า”
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและที่มาของลีลาไม้ตายมวยไทย “เข่า” จํานวน 6 คน พบว่า ยอดนักมวยไทย
ได้ รั บ การประสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช ามาจากครู และหั ว หน้ า ค่ า ยมวย จํ า นวน 2 คน ส่ ว นการได้ ม า
นอกเหนือจากผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของครูนั้น พบว่า ยอดนักมวยไทย จํานวน 4 คนมีที่มาของลีลาไม้
ตายมวยไทย “เข่า” จากความถนัดและรูปร่างและต้องการเอาชนะคําสบประมาท และสุดท้าย ได้ลีลาไม้
ตายมวยไทยจากประสบการณ์ในการชกมวย เช่น จากการดูการชกมวย
วิธีการฝึกลีลาไม้ตายมวยไทย “เข่า” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มีวิธีการฝึก จํานวน 5 วิธี เป็นวิธีที่
เหมือนกัน จํานวน 3 วิธี คือ 1) ฝึกกับอุปกรณ์มวยไทย 2) ฝึกกับคู่ 3) ฝึกเล่นลม และเป็นวิธีที่แตกต่าง
กัน จํานวน 2 วิธี คือ 1) ฝึกกิจกรรมการกระโดดขาเพื่อสร้างความแข็งแรงของนิ้วเท้า และ 2) ฝึก
ความแข็งแรงของแขน
วิธีการปฏิบัติหรือการใช้ลีลาไม้ตายมวยไทย “เข่า” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มี 6 วิธี เป็นวิธีที่
เหมือนกัน จํานวน 1 วิธี คือ การใช้อาวุธมวยไทยนําไปก่อน และเป็นวิธีที่แตกต่างกัน จํานวน 3 วิธี คือ
1) เข่าในจังหวะที่คู่ต่อสู้เดินเข้ามา 2) ผลักคู่ต่อสู้เข้ามุมหรือจังหวะเด้งเชือกออกมา และ3) เข่าในจังหวะที่คู่
ต่อสู้อ่อนแรง มีเป้าหมายในการใช้ลีลาไม้ตายเข่า 5 เป้าหมาย คือ 1) ลิ้นปี่ 2) ปลายคาง 3) ลําตัว 4) ท้อง
และ 5) ชายโครง
ผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “เข่า” พบว่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ลูกศิษย์ใน
ค่ายมวยเดียวกัน 2) นักมวยที่เรียนในค่ายมวย และ3) บุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
วิธีก ารถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “เข่า” พบว่า มีวิธีการถ่ายทอด จํานวน 15 วิธี เป็นวิธีที่
เหมือนกัน จํานวน 3 วิธี คือ 1) ฝึกกับคู่ 2) ฝึกทักษะการเข่า และ 3) ฝึกจับกระสอบทรายเบี่ยงตีเข่า
และเป็นวิธีที่แตกต่างกัน จํานวน 12 วิธี คือ 1) ฝึกกิจกรรมสร้างเสริมความแข็งแรงของขา 2) ฝึก
กระโดดเข่าไปข้างหน้า 3) ฝึกเข่าลอยกับกระสอบ 4) ฝึกกระโดดตีเข่า 5) ฝึกสมรรถภาพทางกาย 6) ฝึก
เล่นลม 7) ฝึกกับอุปกรณ์มวยไทย 8) ฝึกจับคอ 9) ฝึกจับดึง 10) ฝึกจับกระตุก 11) ฝึกจับแทงเข่า และ
12) ฝึกจับเชือกตีเข่า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลีลาไม้ตายมวยไทย “ศอก”
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและที่มาของลีลาไม้ตายมวยไทย “ศอก” จํานวน 7 คน พบว่า ยอดนักมวย
ไทยได้ รั บ การประสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช ามาจากครู และหั ว หน้ า ค่ า ยมวย จํ า นวน 4 คน ส่ ว นการได้ ม า
นอกเหนือจากการประสิทธิ์ประสาทวิชาของครูนั้น พบว่า ยอดนักมวยไทย จํานวน 3 คน มีที่มาของลีลา
ไม้ตายมวยไทย “ศอก” จากปรากฎการณ์ธรรมชาติ คือ ฟ้าผ่า และสุดท้ายได้ลีลาไม้ตายมวยไทยจาก
ประสบการณ์ในการชกมวย จํานวน 2 คน เช่น เคยใช้แล้วได้ผล เคยถูกนักมวยคู่ต่อสู้ใช้ทําให้ตนเองไม่
สามารถทําการต่อสู้ได้อีก
วิธีการฝึกลีลาไม้ตายมวยไทย “ศอก” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มี 3 วิธี เป็นวิธีที่เหมือนกัน จํานวน
2 วิธี คือ 1) ฝึกกับอุปกรณ์มวยไทย และ 2) ฝึกเล่นลม และเป็นวิธีที่แตกต่างกัน จํานวน 1 วิธี คือ
ฝึกกับคู่
วิธีการปฏิบัติลีลาไม้ตายมวยไทย “ศอก” ของยอดนักมวยไทย พบว่า มี 7 วิธี เป็นวิธีที่เหมือนกัน
จํานวน 3 วิธี คือ

1) จังหวะสอดเพื่อตีเข่า 2) ใช้อาวุธมวยไทยนําไปก่อน และ 3) จังหวะที่คู่ต่อสู้เผลอ

และเป็นวิธีที่แตกต่างกันไป จํานวน 4 วิธี คือ 1) จังหวะ 2 2) จังหวะที่คู่ต่อสู้เดินเข้ามา 3) จังหวะเด้ง
เชือก และ 4) ใช้ในจังหวะประชิดตัว มีเป้าหมายในการใช้ 5 เป้าหมาย คือ 1) บริเวณหน้า 2) ใต้คาง 3)
หัวคิ้ว 4) ขมับ และ 5) หัว
ผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “ศอก” พบว่า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ลูกศิษย์
ที่อยู่ในค่ายมวยเดียวกัน 2) บุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ แต่มียอดนักมวยไทย ที่ไม่ได้
ถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “ศอก”
ให้แก่ผู้ใด คือ ราวี เดชาชัย และเผด็จศึก พิษณุราชันย์
วิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย “ศอก” พบว่า มี 7 วิธี เป็นวิธีที่เหมือนกัน จํานวน 4 วิธี คือ
1) ฝึกชกลม

2) ฝึกตีศอกกับเป้า 3) ฝึกกับกระสอบทราย 4) ฝึกทักษะพื้นฐาน และเป็นวิธีที่

แตกต่างกัน จํานวน 3 วิธี คือ 1) ฝึกปิดตาคู่ต่อสู้ตีศอก 2) ฝึกกับอุปกรณ์ และ 3) ฝึกกับคู่
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นําเสนอการอภิปรายผลไปตามประเด็นโครงสร้างของการดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ รวม 5 ประเด็น
คือ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและที่มาของลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย วิธีฝึกลีลาไม้ตายมวยไทย

ของยอดนักมวยไทย วิธีปฏิบัติหรือการใช้ลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย ผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอด
ลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย และวิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย
ประเด็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและที่มาของการได้รับลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย
ผลการวิจัย พบว่า ยอดนักมวยไทยมีที่มาของการมีลีลาไม้ตายมวยไทยจากการที่มีผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
และมีที่มาจากที่อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดหรือได้รับการประสิทธิ์ประสาทลีลาไม้ตายมวยไทยใน
แต่ละอาวุธมวยไทยคือ หมัด เท้า เข่า และศอก มาจากผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อันได้แก่ ครูมวย หัวหน้า
ค่ายมวย และผู้เป็นบิดาของนักมวยคนนั้นๆ ส่วนที่มาของลีลา ไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทยอื่นๆ
เป็นการได้มาซึ่งลีลาไม้ตายมวยไทย อันได้แก่ จากประสบการณ์ในการชกมวย ทั้งในฐานะผู้ใช้และผู้ถูกใช้
ลีลาไม้ตาย จากประสบการณ์ในการใช้ลีลาไม้ตายที่ได้ผล ที่สามารถทําให้นักมวยคู่ตอสู้ไม่สามารถทําการ
ต่อสู้ได้อีก จากการที่ได้ดูนักมวยอื่นฝึกซ้อมและทําการชกมวย หรืออาจจะเป็นเพราะรูปร่างร่างกายมีการ
เปลี่ยนแปลงไป เพราะมีการเจริญเติบโต หรืออาจเกิดจากการขาดวินัยในการรับประทานอาหารและการ
ขาดการฝึกซ้อม บางคนก็ขึ้นอยู่กับกายวิภาคและสรีรวิทยาของคนนั้นๆ ที่มีรูปร่างที่เหมาะสมกับอาวุธที่ใช้
ดังคํากล่าวที่ว่า “สูงยาว เข่าดี” ก็จะเป็นนักมวยเข่า เป็นต้น แต่บางคนก็ได้ลีลาไม้ตายมวยไทยมาจากคําสบ
ประมาทของผู้อื่น เช่น

โอโรโน่ พ.เมืองอุบล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ที่มีลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นคือ “สูงยาว เข่าดี” แต่ในช่วงต้นของการชกมวย ตีเข่าไม่เป็น ต่อเมื่อได้รับคําสบประมาทจึงได้ไป
ฝึกหัดตีเข่าอย่างเดียวกับคู่ จนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการตีเข่า จนได้ฉายาว่า “ขุนเข่าเสียงสวรรค์”
หรือยอดนักมวยไทยบางคนมีลีลา ไม้ตายมวยไทยมาจากหลากหลายที่มา เช่น เกิดจากการต้องการโชว์ให้
ชาวต่างชาติเห็นในความสามารถเก่งกาจของคนไทย (1) ได้แรงบันดาลใจจากคําพูดของคนโบราณ ที่ว่า
“หมัดตาย” (2) และได้ลีลาไม้ตายมวยไทยมาจากการเลียนแบบปรากฏการณ์ธรรมชาติ “ฟ้าผ่า” (3) ยอด
นักมวยไทยผู้นั้น คือ เผด็จศึก พิษณุราชันย์ นั่นเอง
จากผลการวิจัยที่ว่า ผู้ประสิทธิ์ประสาทลีลาไม้ตายมวยไทยให้แก่ยอดนักมวยไทย ส่วนใหญ่เป็นครู
มวย หัวหน้าค่ายมวย และบิดาของยอดนักมวยไทย นั้น ทั้งครูมวย หัวหน้าค่ายมวย และบิดาของยอด
นักมวยไทย ถือว่าเป็นครูด้วยกันทั้งสิ้น ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณ เป็นผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนี ยา
จารย์ ที่จะให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความรักความเมตตา แม้จะต้องถึงกับมีการดุด่ากันบ้างก็ด้วย
ความหวังตั้งใจที่จะให้ศิษย์เป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นคนดีต่อไปในภายภาคหน้า ดังที่ ยอดนักมวยไทย
วิทยา ราชวัตร ได้กล่าวถึง ครูจรวย แก่นวงษ์คํา ผู้ซึ่งเป็นครูผู้สอนมวยไทยของเขาว่าครูสอนให้ทุกอย่าง
ตั้งแต่การฝึกมวยไทย และการอบรมเรื่องความประพฤติ โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งขู่และปลอบเพื่อให้ลูกศิษย์
ประพฤติ ตั ว เป็ น คนดี สอดคล้ อ งกั บ คํ า บรรยายของท่ า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ เ กี่ ย วกั บ ครู ที่ ดี (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2529, หน้า 109 - 124) ที่ว่า วิธีการแนะนําศิษย์ไปในทางที่ถูกที่

ควรนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ 1) คิดหาวิธี ใช้วิธีขู่ กําหราบ เป็นวิธีเตือนให้ศิษย์รู้สึกตัวและละความชั่ว
กล่าวคือ เมื่อเห็นศิษย์ ประพฤติ ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร 2) นัคคหวิธี ใช้วิธียกย่องชมเชย เป็นการกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดนิสัยที่ดีและป้องกันไม่ให้เกิดนิสัยที่ไม่ดี เมื่อใด เห็นศิษย์ทําความดีครูจะต้องยกย่องชมเชย 3)
ทิฎฐานคติวิธี ใช้วิธีกระทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง ครูต้องการให้ศิษย์ประพฤติปฏิบัติอย่างไร ครูก็ต้องปฏิบัติตน
เช่นนั้นให้ศิษย์ได้เห็นเป็นตัวอย่าง ส่วนเดชฤทธิ์ อิทธิอนุชิต กล่าวว่า ครูเขตร ศรียาภัย ท่านสอนทักษะ
มวยไทยได้ดีมาก มีเทคนิคการถ่ายทอดที่ดี สอนเรื่องยากให้ง่ายขึ้น สอนเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นแท้ของมวย
ไทย อย่างเป็นเหตุเป็นผล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย พบว่า ยอดนักมวยไทย เมธี เจดีย์พิทักษ์ ได้รับการสอน
มวยจากบิดาของตนเอง การที่บิดาเป็นครูฝึกมวยให้เองจะทําให้การดูแลนักมวยมีความใกล้ชิด ส่งผลทําให้
เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมของบุตรหลานเพื่อให้เป็นคนดีในสังคมด้วย
ประเด็นวิธีการฝึกลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย ผลการวิจัยพบว่า ยอดนักมวยไทยทํา
การฝึก ทั้งโดยการใช้อุปกรณ์มวยไทย และการฝึกโดยไม่ใช้อุปกรณ์มวยไทย อันได้แก่ การฝึกชกลม ฝึกชก
ท่าทางต่าง ๆ หน้ากระจก หรือฝึกกับคู่ ซึ่งจากผลการศึกษายังพบอีกว่า นักมวยรุ่นเก่าบางคนฝึกซ้อมโดยใช้
อุปกรณ์ตามธรรมชาติ เช่น ศุภชัย สารคาม เอาก้านมะยม มามัดรวมกันแล้วชกใบมะยม วิทยา ราช
วัตร ฝึกโดยการต่อยต้นกล้วย และยังมีนักมวยที่ใช้ภูมิปัญญาของตนเอง ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการฝึก เช่น
สมพงษ์ เจริญเมือง ใช้สตางค์รูแขวนด้วยเชือกแล้วฝึกต่อย การฝึกซ้อมดังกล่าวสอดคล้องกับภูมิปัญญา
ของคนโบราณ ซึ่ง เขตร ศรียาภัย (2550, หน้า 27) กล่าวว่า อุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการฝึกหัดมวยไทยจะ
เป็นของพื้นบ้าน พื้นเมืองที่หาได้ง่ายและมีอยู่ทั่วไปในชนบท เช่น ต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ผลมะนาว เป็น
ต้ น

ในสมั ย โบราณไม่ มี อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ ฝึ ก มวย ครู ม วยต้ อ งใช้

ภู มิ ปั ญ ญา คิ ด ค้ น วิ ธี ฝึ ก และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทย ซึ่งประกอบด้วยครูมวยโบราณ ครูมวยปัจจุบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การ
ฝึกทักษะไม้ตายสมัยโบราณจะฝึกโดยการไล่ลูกไม้ ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรุก อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับ โดย
การฝึกจากช้าๆ ก่อนแล้วเพิ่มความเร็วและความว่องไว และถูกจังหวะฝึกกับอุปกรณ์ไม่ได้เพราะอุปกรณ์ไม่
มีชีวิต อุปกรณ์ไม่มีการโจมตีต่อเราในลักษณะการเคลื่อนไหวไม้ตายต้องฝึกการเคลื่อนไหวทั้งสองฝ่าย
วิธีการฝึกไม้ตายจริงๆ มันอยู่ที่อัตราส่วนของการไล่ลูกไม้อยู่แล้ว เพียงแต่ทําให้เร็วว่องไวถูกจังหวะและฝึก
ไม้ตายให้เกิดความชํานาญและแม่นยํา โดยการทําซ้ําๆ จะเกิดความเคยชินในที่สุด ทักษะเหล่านั้นก็จะเป็น
อัตโนมัติ สําหรับการฝึกลีลาไม้ตายมวยไทยในสมัยปัจจุบันจะเน้นด้านพละกําลัง หรือที่เรียกเป็นคําเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาว่า สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health-related Physical Fitness) และสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงความสามารถทางการเคลื่อนไหว/ทักษะ

(Performance/Skill-related PhysicalFitness) (อ้างอิงจาก : http://ezinearticles.com/? The-Definitionof-PhysicalFitness&id=669994) โดยใช้อปุ กรณ์ชว่ ยในการฝึก เช่น ใช้
กระสอบแขวนสําหรับฝึกอาวุธมวยไทยทุกอาวุธ เป้ามือ/แขนสําหรับฝึกชกและเตะหรือเข่า ดังที่ สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540, หน้า 472) กล่าวว่า ปัจจุบันการฝึกซ้อมมวยไทยเปลี่ยนแปลงไป
จากการฝึกซ้อมในสมัยโบราณเพราะมีการนําเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายมาใช้เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายของนักมวย และมีอุปกรณ์สําหรับฝึกซ้อมที่ทันสมัย เช่น เวทีมวย นวม กระสอบ เป้า
ล่อหมัด ถีบ เตะ เข่า และศอก ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายและการชกมวย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสรีรวิทยา
การออกกําลังกาย อาหารโภชนาการและการใช้พลังงาน การดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหรือ
จากการแข่งขันชกมวย หรือการประยุกต์หลักการทฤษฎีด้านจิตวิทยาการกีฬามาฝึกเพื่อสร้างเสริมกําลังใจ
ให้กับนักมวย เป็นการเตรียมฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ที่เรียกว่า สมรรถภาพทางจิต (Mental
fitness) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งนอกเหนือจากองค์ประกอบทางด้านสมรรถภาพ
ทางกาย และทักษะ (Skill) ที่จําเป็นสําหรับการฝึกกีฬา (ศิลปชัย สุวรรณธาดา, มปป.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฝึกนักมวยไทย การฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจนี้ อาจมีการเตรียมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ไสยศาสตร์และความเชื่อโชคลาง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกด้วยเช่นกัน เช่น การฝึกท่องบ่นมนต์คาถา
การฝึกนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐาน และการเข้าหาอาจารย์ไสยศาสตร์ชื่อดัง เพื่อทําการเสกเป่า ประพรม
น้ํามนต์ เพื่อสร้างเสริมกําลังใจ ดังชื่อหนังสือของโกวเล้ง (2531, หน้า 16) ที่ว่า “ที่สุดสําคัญที่ใจ” เพราะ
แม้ว่า นักมวยจะมีทักษะและสมรรถภาพทางกายที่ดีเป็นเลิศ หากใจไม่สู้เสียแล้ว สิ่งที่ฝึกฝนสร้างสมกันมา
เป็นเวลานานก็สูญเปล่า
เกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อโชคลางที่จําเป็นต้องมีการฝึกใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนี้ อํานาจ
สายฉลาด (2537, หน้า 67-68) ที่ได้ทําการศึกษาการใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อโชคลางของนักมวยระดับแช
มเปี้ยนในการแข่งขันมวยไทยตามการรับรู้ของนักมวย หัวหน้าคณะ และ ผู้ฝึกสอน ที่ผลการวิจัยพบว่า
นักมวยระดับแชมเปี้ยนในการแข่งขันมวยไทยมีการใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อโชคลาง อย่างมากมาย และมี
การใช้อยู่ในระดับมาก เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไสยศาสตร์ เป็นการใช้ไสยศาสตร์ก่อนสวมมงคลที่
ศีรษะ อาจมีการท่องมนต์คาถาก่อนสวมมงคล หรือก่อนถอดมงคลเพื่อทําการแข่งขันชกต่อยต่อไป และความ
เชื่อโชคลางที่ว่านักมวยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนออกจากบ้านเพื่อมาทําการชกมวย ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการ
สร้างขวัญกําลังใจ เป็นการแสดงความกล้าหาญชาญชัยที่จะไปต่อกรกับคู่ต่อสู้อย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าตัว

นักมวยคนนั้น ๆ พร้อมที่จะทําการต่อสู้แล้ว รายละเอียดต่าง ๆ มีอยู่มากในรายงานผลการวิจัยดังกล่าว ที่
หากนักมวยไทยได้จดจํานําไปฝึกหัดกันเป็นประจํา จะช่วยให้นักมวยมีกําลังใจที่ดีเป็นเลิศ การใช้ลีลาไม้ตาย
มวยไทยที่ได้รํ่าเรียนมาจากครูก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีโอกาสที่จะมีชัยไปกว่า
ครึ่งอย่างแน่นอน
นอกจากการใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อโชคลางแล้ว จากการสัมภาษณ์ พุฒ ล้อเหล็ก ยอดนักมวยไทย
(2553, ตุลาคม 18 ) พุฒ ได้กล่าวถึง “การทําใจให้สบาย” โดยให้คิดว่า การต่อสู้เป็นกีฬา นั้น ถือว่าเป็น
เทคนิคจิตวิทยาการกีฬาอย่างหนึ่ง ที่นักมวยไทยควรจะได้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อฝึกการควบคุมระบบการ
ทํางานต่าง ๆ ร่างกาย อันจะเป็นการลดความเครียดและผ่อนคลายความวิตกกังวลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สําหรับการต่อสู้ รวมทั้ง เป็นการเพิ่มสมาธิให้แน่วแน่ในการแสดงความสามารถทางการชกมวย (สมบัติ กาญ
จนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย, 2542, หน้า 257) มีชื่อเรียกว่า การสร้างความรู้สึกให้ตนเอง (Autogenic
exercise) ซึ่งเป็นวิธีการที่อาศัยหลักการแนะนําหรือสั่งตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของร่างกายให้
เป็นไปตามที่เราต้องการ เช่น การสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับความหนักของร่างกาย โดยการพูดบอกให้ส่วนต่าง
ๆ ของร่างกาย มีความหนัก คล้ายเป็นการใช้เทคนิคการสะกดจิตตนเอง (Self Hypnosis
(อ้างอิงจาก :

Technique)

http://www.mindtools.com/stress/RelaxationTechniques/SelfHypnosis.htm)

อย่างหนึ่ง แล้วร่างกายจะเกิดความหนักจนส่วนที่เราสั่ง เช่น เรายืนกางแขนเหยียดขนานกับพื้น แล้วสั่งให้
แขนหนัก แล้วลองให้ผู้อื่นลองยกหรือกดแขนให้เปลี่ยนระดับขึ้นหรือลง หากเราได้ทําการฝึกหัดมาเป็นอย่าง
ดี ผู้อื่นจะไม่สามารถดันให้สูงขึ้น หรือกดให้แขนลดระดับต่ําลง ไม่สามารถทําได้ ในสถานการณ์การชกมวย
ไทย คู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถทุ่มหรือที่ภาษามวยเรียกว่า “เท” เราลงสู่พื้นเวทีก็ไม่สามารถกระทําได้เพราะเราสั่ง
ให้ร่างกายของเรามีความหนักนั่นเอง
ประเด็นวิธีการปฏิบัติและใช้ลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย ผลการวิจัยพบว่า ยอดนักมวย
ไทย มีวิธีการปฏิบัติ คือ ใช้อาวุธมวยไทยนําไปก่อน ใช้จังหวะที่คู่ต่อสู้เผลอ ใช้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้รุกเข้ามา
จังหวะสอดเพื่อตีเข่า ใช้ในจังหวะที่ คู่ต่อสู้บังหรือเตะพลาด ใช้จังหวะที่คู่ต่อสู้เปิดหน้าหรือหรือ เราเข้า
ไปปัดหมัด ใช้จังหวะสอง
การปฏิบัติหรือใช้ลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทยโดยการใช้อาวุธมวยไทยนําไปก่อนนี้ ผู้วิจัยใคร่
ขอยกตัวอย่างการใช้อาวุธมวยไทย “ถีบ” จาก 2 ยอดนักมวยไทย คือ พุฒ ล้อเหล็ก และชาญชัย ส.ธรรม
รังสี ที่ใช้อาวุธมวยไทย “ถีบ” เป็นอาวุธนํา โดย พุฒ ล้อเหล็ก จะใช้การถีบไปที่ใบหน้าของคู่ต่อสู้ให้โมโห
ก่อน แล้วจึงใช้ลีลาไม้ตายมวยไทย “ถีบ” ไปที่ลําตัว ลิ้นปี่หรือหน้าอก โดยถีบจิกด้วยปลายเท้า หรือถีบสกัด
โดยการใช้ส่วนของเท้า ทั้งฝ่าเท้าและส้นเท้า ส่วนชาญชัย ส.ธรรมรังสี ในจังหวะรุกจะใช้การถีบบน ถีบล่าง

ถีบหน้า ถีบหลังสลับกันไป หลังจากนั้น จึงใช้ลีลาไม้ตายมวยไทยโดยการถีบไปที่บริเวณหน้าท้อง เพื่อถีบให้
ช้ํา คือ ถีบเบาบ้าง หนัก บ้าง และถีบเพื่อให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถทําการต่อสู้ได้อีกโดยการถีบไปที่บริเวณ
กระเพาะปัสสาวะ ด้วยนิ้วหัวแม่เท้า หรือที่ยอดนักมวยไทย “ชาญชัย ส.ธรรมรังสี” ใช้คําว่า “หัวแม่โป้ง”
จิ้มเข้าไป พร้อมกับถ่ายน้ําหนักตัวไปข้างหน้าเพิ่มความเร็วและแรงมากขึ้น สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของ
โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง (2552, มกราคม 17) ที่ว่า การใช้อาวุธมวยไทยนํา เป็นการรบกวน คู่ต่อสู้ และหลอก
ล่อคู่ต่อสู้ให้สับสน เช่น การถีบบนบ้าง ถีบล่างบ้าง เบาบ้าง หนักบ้าง ถีบจิกใช้หัวแม่เท้าจิกบริเวณ
อวัยวะที่สําคัญ อีกทั้งทําให้คู่ต่อสู้ได้รับความบอบช้ําอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการทําให้คู่ต่อสู้ลดความ
คล่องแคล่วว่องไวลงหรือต้องการให้คู่ต่อสู้เปลี่ยนทิศทางไปอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการเพื่อความสะดวกใน
การใช้ลีลา ไม้ตายมวยไทยของแต่ละคนต่อไป
นอกจากนั้น การใช้อาวุธมวยไทยนําไปก่อนจะเป็นไปตามหลักการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาใน
การพัฒนาทักษะและเทคนิคมวยไทย ในหัวข้อที่ว่าด้วย “หลักว่าด้วยการเคลื่อนไหว” ของ ชัชชัย โกมารทัต
(2547, หน้า 113) ที่สรุปได้ว่า ในการชกมวยไทยถ้าเราต้องการให้เขาวุ่นวายและต้องการก่อกวนให้
เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการ เราก็จะต้องชกหมัดแย็บ ถีบ เตะรบกวนเขา คือ ใช้แรงหมัดและเท้า
เปลี่ยนทิศทางของเขานั่นเอง ส่วนนักมวยที่คล่องแคล่วเคลื่อนที่อยู่เสมอนั้น ถ้าต้องการให้เขาชะลอความ
คล่องแคล่วลงหรือต้องการให้เขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการ เราก็จะต้องใช้แรงมากๆ มากระทําต่อ
เขาโดยการชก เตะ ถีบ อย่างแม่นยํา ไปยังบริเวณเป้าหมายที่ท่านต้องการ เพื่อให้เขาเสียหลักไปใน
ทิศทางที่เราต้องการ เพื่อที่จะได้ใช้หมัดหรือเท้าอีกข้างหนึ่งชกหรือเตะต่อไป
ประเด็นผู้สมควรได้รับการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย ผลการวิจัยพบว่า ยอด
นักมวยไทยมีผู้ได้รับการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย คือ ลูกศิษย์ที่ออกไปประกอบอาชีพนักมวย และลูก
ศิษย์ที่ฝึกซ้อมมวยอยู่ในค่ายมวยเดียวกันตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งคนไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้มี
ยอดนักมวยไทยที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทยให้กับนักมวยท่านใด ได้แก่ ราวี เดชาชัย เผด็จศึก
พิษณุราชันย์ ชาญชัย ส.ธรรมรังสี และโบวี่

ส.อุดมพร เนื่องจากนักมวยที่มาเรียนยังมีพื้นฐานไม่

พอเพียงที่จะรับการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทยของแต่ละท่านได้
จากการศึกษาประวัติมวยไทยของผู้วิจัย พบข้อความเกี่ยวกับการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย ความว่า
“ มวยไทย ” เปนศิลปะของการตอสูปองกันตัว ซึ่ง สามารถนําไปใชไดทั้งในการตอสูและในการกีฬา
มีการพัฒนามาตลอดตั้งแตสมัยโบราณ มีการใชอวัยวะทุกสวนของรางกาย เชน มือ , เทา , เขา , ศอก
และศีรษะเขาตอสูปองกัน ปดปองสวนที่ออนแอของรางกายไดเปนอยางดี ศิลปะประเภทนี้บรรพ
บุรุษ ของไทยไดอบรมสั่งสอนสืบทอดกันใหดํารงอยูตลอดมา ซึ่งนักรบไทยจะนําไปประกอบการ
ตอสูที่มีชั้นเชิงสูง เดิมมักจะฝกสอน กันเฉพาะบรรดาเจานายชั้นสูงนับตั้งแตพระมหากษัตริยและขุน

นางฝายทหารเทานั้น ตอมาจึงแพรหลายไปถึงสามัญชน และสืบเนื่องมาจากไทยมีศาสนาพุทธเปน
ศาสนาประจําชาติ
ครูอาจารยที่สอนอยูในเพศบรรพชิตจึงทําใหมวยไทยกับศาสนาพุทธมี
ความสัมพันธกันจนแยกไมออก ซึ่งจะสังเกตไดจากกอนการชก นักมวยจะมีการไหวครู รายมนต
คาถาตามรางกายก็มีเครื่องรางของขลัง เชน ผาประเจียดรัดแขน หรือมงคลสวมศีรษะ เปนตน
(อางอิงจาก: http://www.emacthailand.com/2009/
index.php?option=com content&view= article&id=20&Itemid=21)
จากขอความขางตน ยังไมมีการกลาวถึงคุณสมบัติของผูที่
สมควรจะไดรับการถายทอด และในปจจุบัน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจจน
มาสูยุคที่เรียกกันวา ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ความสนใจในศิลปะการตอสูแบบมวยไทยมีมากขึ้น
ยอดนั ก มวยไทยที่ มี ฝ มื อ จํ า นวนมากเดิ น ทางไปทํ า การต อ สู กั บ นั ก ต อ สู ใ นแขนงหรื อ รู ป แบบอื่ น ใน
ตางประเทศ และไดรับชัยชนะสรางชื่อเสียงใหกับศิลปะมวยไทย ทําใหนักมวยไทยไดรับทรัพยสินเงิน
ทองเปนจํานวนมากจากการตอสูแขงขัน นักมวยบางคนไดรับการติดตอใหอยูเปนอาจารยชวยฝกหัด
ชาวตางชาติที่สนใจจนไดรับความสําเร็จเปนนักมวยที่เกงกาจ สามารถโคนลมนักมวยไทยเจาของศิลปะ
ไดก็หลายคน จนทําใหผูที่เกี่ยวของและมีความหวงแหนศิลปะมวยไทยถึงกับกริ่งเกรงไปวาคนไทยอาจจะ
ไมไดเปนเจาแหงศิลปะมวยไทยเหมือนกับกีฬายูโดที่นักยูโดของชาติญี่ปุนไมไดเปน แชมเปยนตัวจริง
ตอไปอีกแลว
ประเด็นวิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย จากผลการวิจัยพบว่า ยอดนักมวย
ไทย มีวิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย คือ ฝึกทักษะพื้นฐาน ฝึกกับกระสอบทราย ฝึกเล่นลม ฝึก
กับเป้า ฝึกเล่นเชิง ฝึกเทคนิคมวยไทย ฝึกกับคู่ ฝึกแยกส่วน และรวมส่วน
จากผลการวิจัยจะพบว่า วิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตายมวยไทย มีมากมายหลายวิธี ต้องเริ่มจากการฝึก
ทักษะพื้นฐาน ต้องฝึกหัดกับอุปกรณ์ ต้องฝึกการเคลื่อนไหว ให้เป็นไปในหลายรูปแบบเป็นขั้นเป็นตอน จาก
ง่ายไปยาก และครูมวยไทย บางคนอาจมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและได้ผล วิธีการถ่ายทอดลีลาไม้ตาย
มวยไทยจึงน่าจะเกี่ยวข้องกับเทคนิควิธีการสอนของครูแต่ละท่านเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นได้ จึงน่าจะสอดคล้อง
กับคําบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุเกี่ยวกับครูที่ดี (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,
2529, หน้า 109 - 124) ที่ว่า
หลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นครูในเรื่องของการสอน คือ คัมภีรัญจกถัง กัตตา สามารถ
ขยายข้อความที่ยากให้ง่ายแก่การเข้าใจได้ การตีความในวิชาการนั้นๆ ให้ละเอียดลึกซึ้งง่ายแก่การเข้าใจ
เพราะวิชาการต่างๆ ที่ครูนํามาสอนนั้นล้วนเป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อน ครูจะต้องมีวิธีที่จะทําให้
ผู้เรียนเข้าใจเรื่องยากๆ ได้โดยง่าย โดยวิธีการ ดังนี้คือ 1) แสดงจุดเด่น หัวข้อสําคัญๆ หรือโครงสร้างของ
วิชานั้น เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด ก่อนที่จะอธิบาย ในรายละเอียดต่อไป 2) แสดงเหตุผลในวิชา
นั้น เช่น อธิบายจากเหตุไปสู่ผล อธิบายจากผลไปสู่สาเหตุ ยกตัวอย่างประกอบหรือ เปรียบเทียบกับเนื้อหา

ของวิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง 3) แสดงเนื้อหาที่เป็นแก่นหรือสาระสําคัญของวิชานั้นๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นคุณค่า
ในเชิงปฏิบัติ เพราะผู้เรียน จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใกล้ตัวสามารถนํามาปฏิบัติได้

ท่านยังเป็น

ครูที่มีความเมตตา ค่อยช่วยเหลือศิษย์เสมอเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ทุกคน ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่า
การที่ครูจะเป็นที่รักแก่ศิษย์ได้ ก็ควรตั้งตนอยู่ในพรหมวิหาร 4 คือ 1) มีเมตตา ปรารถนาดีต่อศิษย์ หาทาง
ให้ศิษย์เป็นสุขและเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและการดําเนินชีวิต คอยระวังมิให้ศิษย์ตกอยู่ในความ
ประมาท 2) มีกรุณา สงสาร เอ็นดูศิษย์ อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ความไม่รู้ 3) มีมุทิตา คือ ชื่น
ชมยินดีเมื่อศิษย์ได้ดี และยกย่องเชิดชูให้ปรากฏเป็นการให้กําลังใจและช่วยให้เกิดความภูมิใจในตนเอง 4) มี
อุเ บกขา คือ วางตั ว เป็ น กลาง จิ ต ใจที่ ตั้ง อยู่ ใ นความยุ ติ ธ รรม ไม่ ลํา เอี ยง ไม่มี อ คติ (อ้า งอิ ง จาก

:

http://www.oknation.net/blog /Duplex/2009/03/17/entry-2)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมสําหรับการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ยอดนักมวยไทยหลายคนกล่าว
อย่างสอดคล้องกันว่า ในเรื่องการฝึกมวยไทยนั้น ครูมวยมิได้สอนแต่เพียงทักษะมวยไทยเท่านั้น แต่ยังเน้น
การปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ควรนําลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย อันเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยจากยอด
นักมวยไทย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดได้ทําการศึกษาวิจัยมาก่อน

ไปเผยแพร่ เพื่อให้เกิด

การสืบทอดและอนุรักษ์ความรู้ไว้ เช่น การจัดทําเป็นเอกสาร หนังสือ ตําราเรียน และนําไปเป็นแนวทาง
ในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชามวยไทย และ/หรือหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทย
โดยเฉพาะลีลาไม้ตายมวยไทยที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
2. ควรนําข้อมูลเกีย่ วกับลีลาไม้ตายมวยไทยที่ผู้วจิ ัยเก็บรวบรวมมาได้จากยอดนักมวยไทยไปใช้ฝกึ ซ้อม
ในค่ายมวย ซึง่ จะช่วยให้นกั มวยในค่ายมีความสามารถในการชกมวยมากยิ่งขึน้ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยสืบต่อไป
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาลีลาและยุทธวิธีการต่อสูข้ องยอดนักมวยไทยแต่ละคนที่มีความสามารถในแต่ละอาวุธ
หรือแต่ละลีลาไม้ตายมวยไทย หมัด เท้า (เตะ ถีบ) เข่า และศอก ให้ลึกซึ้งมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคมวิทยาการกีฬาของยอดนักมวยไทย (Sport
Socialization of Elite Muay Thai Boxers) อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาสังคมวิทยาการกีฬา

(Sport Sociology) อันเป็นการศึกษาเรื่องราวของยอดนักมวยไทยแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการเข้าสู่ความเป็น
ยอดนักมวยไทยชั้นเลิศ
3. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์การกีฬาลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทยในแต่ละ
ลีลาไม้ตาย มวยไทย
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกาย และศึกษาผลการใช้โปรแกรม
การออกกําลังกายต่อการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของกําลังพลในกองทัพบก สายงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการ
ฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นกําลังพลในกองทัพบก สายงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการฝึกมวยไทยและคีตะ
มวยไทย ที่ อ อกแบบให้ มีค วามเหมาะสมกั บ วัย ของกํา ลัง พลในกองทัพ บก ใช้ เ วลาในการออกกํ า ลั ง กายตาม
โปรแกรม 12

สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน วันละ 60 - 90 นาที โดยก่อนการใช้โปรแกรมการออกกําลังกายจะวัด

สมรรถภาพร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายอินบอดี้ 720 (720 Body Composition Analysis) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือสําหรับการวัดสมรรถภาพร่างกายที่เชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในวงการแพทย์ และจะทําการ
วัดสมรรถภาพร่างกายอีกครั้ง หลังการออกกําลังกายแล้ว 12 สัปดาห์ โดยวัดค่าของน้ําหนักของร่างกาย น้ําหนัก
มวลกล้ามเนื้อ น้ําหนักกล้ามเนื้อแขนขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อแขนซ้าย น้ําหนักกล้ามเนื้อลําตัว น้ําหนักกล้ามเนื้อ
ขาขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อขาซ้ายและคะแนนสมรรถภาพร่างกาย ผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมการออกกําลังกาย
ด้วยการฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทยสามารถพัฒนาให้เป็นโปรแกรมการออกกําลังกายที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
สมรรถภาพร่างกายและมีความเหมาะสมตามองค์ประกอบของการฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย และหลังการ
ทดลองการใช้โปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย 12

สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมี

สมรรถภาพร่างกายด้านน้ําหนักของร่างกาย น้ําหนักมวลกล้ามเนื้อ น้ําหนักกล้ามเนื้อแขนขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อ
แขนซ้าย น้ําหนักกล้ามเนื้อลําตัว น้ําหนักกล้ามเนื้อขาขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อขาซ้ายและคะแนนสมรรถภาพ
ร่างกายดีขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract
This research aimed to develop an exercise program through Muay Thai and Keeta Muay
Thai training, and to study effects of the program on body fitness development of personnel in
Royal Thai Army Military Recruiting Section, Buriram Province. The sample population for
this study were 20 personnel in Royal Thai Army Military Recruiting Section, Buriram
Province. The instrument used in this research was an exercise program by Muay Thai and Kee
Ta Muay Thai Training designed to suit the age group of personnel in Royal Thai Army
Military Recruiting Section, Buriram Province, taking 12 weeks of 3 days. each, lasting 60-90
minutes. Before the treatment with the exercise program, subjects’ body fitness was analyzed by
using the 720 Body Composition Analysis, a reliable instrument in health science, and their
fitness was measured after the 12-week treatment, measured of body weight, muscle mass, rightarm muscle, left-arm muscle, trunk muscle, right-leg muscle, left-leg muscle and body fitness
Findings of the study were as follow: Muay Thai and Kee Ta Muay Thai Exercise Training can
be developed to be a valuable exercise program to increase physical fitness and has suitability
according to essential Muay Thai and Kee Ta Muay Thai elements. After The 12-week
experiment with the exercise program using Muay Thai and KeeTa Muay Thai training, the
study revealed that subjects’ physical fitness was increased in body weight and muscle mass:
right-arm muscle, left-arm muscle, trunk muscle, right-leg muscle, left-leg muscle and physical
fitness increasing significantly at the .05 level.
Keyworld : ผลการการออกกําลังกาย มวยไทย คีตะมวยไทย พัฒนาสมรรถภาพร่างกาย กําลังพลใน
กองทัพบก สายงานสัสดี เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายอินบอดี้ 720

Effects of Exercise Muay Thai Kee Ta Muay Thai Body Fitness Development
Personnel in Royal Thai Army Military Recruiting Section 720 Body Composition
Analysis

ความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทหารในกองทัพบก สายงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ จึง
ต้องการจะพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของกําลังพล ซึ่งที่ผ่านมากําลังพลในสายงานสัสดีทุกหน่วยในกองทัพบก ขาด
โอกาสที่จะได้ออกกําลังกายเป็นประจําเหมือนหน่วยงานอื่นในกองทัพบก เพราะหน่วยงานสัสดีจะมีที่ตั้งประจําอยู่
กับจังหวัดและอําเภอต่างๆ จึงมีข้อจํากัดด้านสถานที่ในการออกกําลังกายของกําลังพล ต่างจากหน่วยงานอื่นใน
กองทัพบกซึ่งมีที่ต้งั หน่วยประกอบด้วย ที่ตั้งกองบัญชาการ ที่ตั้งกองร้อย ที่ตั้งอาคารสถานที่สําหรับเก็บสิ่งของ
จอดยานพาหนะ สนามฝึกและสนามกีฬา เหมาะในการออกกําลังกายเป็นบุคคลและส่วนรวม
การออกกําลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก แต่ไม่มีใครกําหนดไว้ว่าการออกกําลังกายโดยใช้กิจกรรม
ใดจะเป็นประโยชน์ต่อสมรรถภาพทางกายมากที่สุด เพราะการสร้างสมรรถภาพทางกายนั้นมีเทคนิคและหลักการ
โดยเฉพาะ ผู้ปฏิบัติต้องการให้มีสมรรถภาพทางกายเป็นไปทางด้านใด เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมของชีวิตที่
ดําเนินอยู่และเลือกใช้วิธีการในด้านนั้นๆ ให้ถูกต้อง (สุเนต นวกิจกุล, 2524 : ไม่มีเลขหน้า)
กีฬามวยไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมและมรดกที่สั่งสมของชาวไทย ซึ่งมีมาแต่ดึกดําบรรพ์ และวิวัฒนาการ
มาหลายชั่วอายุคน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในเชิงกีฬาและการต่อสู้ มวยไทยจึงเป็นกีฬาที่
นิยมฝึกกันทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกาย
ให้เกิดประโยชน์ เช่น ศีรษะ หมัด เท้า เข่า ศอก ซึ่งใช้ในการต่อสู้ (สมบัติ จําปาเงิน, 2522 : 18 ) นอกจากนี้มวย
ไทยยังเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงกลยุทธ์ที่สามารถใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วว่องไวใน
การต่อสู้ป้องกันตัว และมีดนตรีประกอบในการแข่งขัน เป็นกีฬาที่เสริมสร้างร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ มี
สมรรถภาพในการทํางานสูง (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548 : 37) จากการที่ศิลปะมวยไทยมีประโยชน์ในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายดังกล่าวมาแล้ว และผู้วิจัยตระหนักเห็นความสําคัญและคุณค่าของศิลปะมวยไทยด้วย
มวยไทยเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีค่าควรคู่แก่การศึกษาและฝึกฝนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีแนวคิดที่จะนําศิลปะมวยไทยมา
ฝึกฝนให้กับกําลังพลในกองทัพบก สายงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับการออกกําลังกาย
เพื่อส่งเสริมการมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายตามโปรแกรมการฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพร่างกายกําลังพลในกองทัพบก สายงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์และเพื่อการอนุรักษ์มวยไทย

กรอบความคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยดังนี้

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

การออกกําลังกายตามโปรแกรมการฝึกมวย

สมรรถภาพร่างกายของกําลังพลในกองทัพบก

ไทยและคีตะมวยไทย

สายงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์

-ประเมินสมรรถภาพร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์
องค์ประกอบของร่างกายอินบอดี้ 720 ก่อนและหลัง
การออกกําลังกายตามโปรแกรม

แผนภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ใช้การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน จากประชากร 82
คน ที่เป็นกําลังพลในกองทัพบก สายงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์สุ่ม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช่วงชั้น (Stratified
Random Sampling) และวิธีสุ่มแบบง่าย(Simple Random Sampling) การสุ่มแบบช่วงชั้น โดยแบ่งกําลังพลที่จะใช้
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มอายุ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีอายุและสมรรถภาพร่างกายใกล้เคียงกัน ตามเกณฑ์การจัดกําลัง
พลเพื่อการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกําลังพลกองทัพบก คือ กลุ่มที่ 1 อายุตั้งแต่ 22 - 36 ปี กลุ่มที่ 2

อายุตั้งแต่ 37 - 46 ปี และกลุ่มที่ 3 อายุตั้งแต่ 47 - 55 ขั้นที่ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแต่ละช่วงอายุจากทั้ง 3 กลุ่ม
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายใช้วิธีจับสลากเพื่อกําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง คิดสัดส่วนร้อยละ 25 ของแต่ละกลุ่มอายุ
และสอบถามคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามความผู้สมัครใจรวม 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิดคือ เครื่องมือเพื่อพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายตามโปรแกรมการ
ฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย ประกอบด้วย แบบตรวจสอบคุณภาพ ตามองค์ประกอบของการฝึกมวยไทยและคีตะ
มวยไทยโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและสื่อมัลติมิเดีย สําหรับการฝึกออกกําลังกายตามโปรแกรม เครื่องมือชนิดที่สอง
คือเครื่องมือวัดสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย อินบอดี้ 720
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายตาม
โปรแกรมการฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย แบ่งเป็น 3 ขั้นคือ
1. รวบรวมผลการตรวจคุณภาพโปรแกรมการออกกําลังกายตามโปรแกรมการฝึกมวยไทยและคีตะ
มวยไทย มีความเที่ยงตรงเชิ้งเนื้อหาและสอดคล้อง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 1 ครั้ง
2. รวบรวมผลการตรวจคุณภาพโปรแกรมการฝึกจากแบบประเมินความเหมาะสมด้านท่าทางการ
ฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 1 ครั้ง
3. รวบรวมผลการตรวจคุณภาพโปรแกรมการฝึกจากแบบประเมินความเหมาะสมด้านองค์ประกอบ
ของมวยไทย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 2 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาผลของการออกกําลังกายตามโปรแกรมการฝึกมวยไทยและคีตะมวย
ไทย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
1. ได้ผลจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เมื่อวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่างกายอินบอดี้ 720 ของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกําลังกายตามโปรแกรม ได้ค่าน้ําหนักตัว น้ําหนักมวลกล้ามเนื้อ
น้ําหนักกล้ามเนื้อแขนขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อแขนซ้าย น้ําหนักกล้ามเนื้อส่วนลําตัว น้ําหนักกล้ามเนื้อขาขวา
น้ําหนักกล้ามเนื้อขาซ้าย และคะแนนสมรรถภาพร่างกาย ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 12 สัปดาห์
2. นําผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดังนี้
2.1 วิเคราะห์ข้อมูล ผลการตรวจแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินความเหมาะสม
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อท่าทางการฝึกร่ายรํามวยไทย การใช้ทักษะมวยไทย แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทย

และคีตะมวยไทย นําข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ของค่าความเชื่อมั่นและค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย แล้วนําเสนอในรูปความเรียง

ภาพที่ 2 การฝึกออกกําลังกายตามโปรแกรมฯ

ภาพที่ 3 เครื่องinbody 720

ภาพที่ 4 ใบรายงานผล

2.2 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพร่างกาย จากผลการออกกําลังกาย
ตามโปรแกรม จากค่าน้ําหนักตัว น้ําหนักมวลกล้ามเนื้อ น้ําหนักกล้ามเนื้อแขนขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อแขนซ้าย
น้ําหนักกล้ามเนื้อส่วนลําตัว น้ําหนักกล้ามเนื้อขาขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อขาซ้ายและคะแนนสมรรถภาพร่างกาย
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ความถี่ของรายการนั้น X 100
1. การหาค่าร้อยละ
ค่าร้อยละของรายการใด =
ี่ ั้

∑X
2. การหาค่าเฉลี่ย ( X
เมื่อ

X

) คิดได้จากสูตร

แทน

=

คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง

X

แทน

∑X

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N

X

แทน

ค่าเฉลี่ย

จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

3. การหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation ( S.D. ) คิดได้จาก
3.1 หาว่าค่าสังเกตแต่ละค่า เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเท่าใด
3.2 ยกกําลังสองค่าเบี่ยงเบนทุกค่าที่ได้ (เพื่อให้ทุกค่ามีค่าเป็นบวก)
3.3 รวมค่าเบี่ยงเบนที่ยกกําลังสองแล้ว

3.4 หารผลรวมที่ได้ในข้อ 3.3 ด้วยจํานวนค่าสังเกต (ได้ค่าความแปรปรวน)
3.5 ถอดรากกําลังสองของค่าในข้อ 3.4 ได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การทดสอบค่าเฉลี่ย ใช้ t – test
t

∑D
N∑ D − (∑ D)

=

2

2

N−1

เมื่อ t

แทน

ค่าอัตราส่วนนัยสําคัญทางสถิติ

D

แทน

ความแตกต่างของน้ําหนักแต่ละคู่

N

แทน จํานวนตัวอย่างในกลุ่มตัวอย่าง

5. ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจยั
1. โปรแกรมการฝึกออกกําลังกายสําหรับกําลังพลในกองทัพบก สายงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย
การฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย มีคุณภาพและเหมาะสมตามองค์ประกอบของ มวยไทย ตามหลักการ
ดังต่อไปนี้
1.1 ท่าทางการเคลื่อนไหว มีความเหมาะสมกับเพศและวัยของกลุ่มตัวอย่าง คือ การไหว้ครูและ
ร่ายรํามวยไทย มีท่ารวม 16 ท่า คิดเป็นร้อยละ 16 การใช้ทักษะมวยไทย มีท่ารวม 23 ท่า คิดเป็นร้อยละ
23 ท่าแม่ไม้มวยไทย 15 ท่าและลูกไม้มวยไทย 15 ท่า รวม 30 ท่า คิดเป็นร้อยละ 30 และคีตะมวยไทยมี 3
ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 ไหว้ครูพรหมนั่ง 4 ท่า ขั้นตอนที่ 2 ไหว้ครูพรหมยืน 3 ท่า ขั้นตอนที่ 3 ทักษะมวยไทย
24 ท่า รวม 31 ท่า คิดเป็นร้อยละ 31 สรุปท่าทางการเคลื่อนไหวใช้ท่าครบ 100 ท่า คิดเป็นร้อยละ 100 นํามา
จัดเรียงลําดับท่าตามขั้นตอนจากง่ายไปยากตามลําดับ
1.2 เพลงประกอบและจังหวะดนตรีมีเนื้อหาของเพลงเหมาะสมกับการออกกําลังกาย คือ การ
ไหว้ครูและร่ายรํามวยไทยให้ใช้เพลงปี่มวยรํา เพลงสะระหม่า การใช้ทักษะมวยไทยใช้เพลงปี่มวยสู้หรือการเริ่มชก
ยกที่ 1 เพลงแขกเจ้าเซ็น และการชกยกสุดท้ายใช้เพลงเชิด การฝึกคีตะมวยไทยใช้เพลงสะระหม่าและเพลงปลุก
ใจประกอบกัน ใช้จังหวะดนตรีเหมาะสมจากจังหวะช้าไปหาจังหวะเร็ว การตัดต่อเพลงให้เข้ากันและระบบเครื่อง
เสียงมีผลการปลุกเร้า

1.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่าโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการฝึกมวยไทยและคีตะมวย
ไทย มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสอดคล้องกันและมีความเหมาะสม 4 ด้าน ครั้งที่ 1 ให้ความเห็นด้านท่าทางการ
ฝึกว่าสอดคล้องกันและมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 77.08 ด้านขั้นตอน เป็นร้อยละ 79.17 ด้านเพลง
ประกอบและจังหวะดนตรี เป็นร้อยละ 87.5 ด้านผู้นําการฝึกมวยไทย เป็นร้อยละ 73.33 รวมทุกด้าน คิดเป็น
ร้อยละ 79.27 ครั้งที่ 2 ให้ความเห็นด้านท่าทางการฝึก เป็นร้อยละ 100 ด้านขั้นตอน เป็นร้อยละ 100 ด้าน
เพลงประกอบและจังหวะดนตรี เป็นร้อยละ 100 ด้านผู้นําการฝึกมวยไทย เป็นร้อยละ 100 รวมทุกด้าน คิด
เป็นร้อยละ 100
1.4 การประเมินความเหมาะสมด้านท่าทาง การไหว้ครูและร่ายรํามวยไทย และการสอนคีตะมวย
ไทย มีความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของมวยไทย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านท่าทาง มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 95.83 ด้านขั้นตอน เป็นร้อยละ 95.83 ด้านเพลงประกอบและจังหวะดนตรี เป็นร้อยละ
91.67 ด้านผู้นําการฝึกมวยไทย เป็นร้อยละ 96.67 รวมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งถือว่าแบบประเมินดังกล่าว
มีความเชื่อถือได้
1.5 การประเมินความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของมวยไทย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญผลการประเมิน
ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมคือ 2.86 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ผลการประเมินครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวม คือ 3.59 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก สรุปว่า ความเหมาะสมตามองค์ประกอบของโปรแกรมการออกกําลังกาย มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
1.6 โปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย มีความเชื่อมั่น โดย
โปรแกรมการออกกําลังกาย เมื่อทําการทดลองฝึกกับกลุ่มตัวอย่าง และทําการวัดร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์
องค์ประกอบอินบอดี้ 720 ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ พบว่าทําให้สมรรถภาพร่างกาย
ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นทุกรายการ ประกอบด้วย ค่าน้ําหนักตัว ค่าน้ําหนักมวลกล้ามเนื้อ น้ําหนักกล้ามเนื้อ
แขนขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อแขนซ้าย น้ําหนักกล้ามเนื้อลําตัว น้ําหนักกล้ามเนื้อขาขวา ค่าน้ําหนักกล้ามเนื้อขาซ้าย
และคะแนนสมรรถภาพร่างกาย โดยสมรรถภาพร่างกายทุกรายการพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพร่างกายของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ โดยใช้ t- test มีค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพร่างกาย
เพิ่มขึ้นทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

น้ําหนักกลา มเนื้อลํา ตัว ( Trunk)

นน.กลามเนื้อลําตัว
29
27
25
23

กอนการทดลอง (Kg)

21

หลังการทดลอง 12 สัปดาห

19
17
15
13
1
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11

13
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กลุมตัวอยาง

แผนภูมิที่ 5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของน้ําหนักกล้ามเนื้อลําตัว ก่อนและหลังการทดลอง 12 สัปดาห์
การทดลอง

X

D

S.D.

t-test

ก่อนการทดลอง

22.82

.39

0.21

4.66

หลังการทดลอง

23.23

ตารางที่ 1 แสดงผลน้ําหนักกล้ามเนื้อลําตัว ( Trunk) ของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกําลังกาย
ตามโปรแกรมการการฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย เมื่อวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบ
อินบอดี้ 720 ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ เมื่อ t (.05 , df = 19) = 1.72
จากตารางที่ 1 เปิดตารางการแจกแจงแบบ t เมื่อ df = 19 ( 20 – 1 ) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เท่ากับ 1.72 เปรียบเทียบผลค่า t จากการคํานวณได้เท่ากับ 4.66 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า t แสดงว่าการฝึก
ออกกําลังกายตามโปรแกรม ทําให้สมรรถภาพร่างกายด้านน้ําหนักกล้ามเนื้อลําตัวมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

การอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะมวยไทย ด้วยการไหว้ครูและร่ายรํามวยไทย ทักษะมวยไทย
แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทยและคีตะมวยไทย สามารถพัฒนาเป็นโปรแกรมการออกกําลังกาย ด้วยการฝึกมวยไทย
และคีตะมวยไทย ให้กับกําลังพลในกองทัพบก สายงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างเหมาะสมตามองค์ประกอบของ
มวยไทย ซึ่งประกอบด้วย ท่าทางการเคลื่อนไหว จํานวน 100 ท่า คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านเพลงประกอบและ
จังหวะดนตรี มีความเหมาะสมตามองค์ประกอบ คือการไหว้ครูและร่ายรํามวยไทยใช้เพลง สะระหม่า การใช้
ทักษะมวยไทยใช้เพลงแขกเจ้าเซ็น และในการใช้ทักษะมวยไทยยกสุดท้ายใช้เพลงเชิด ในการฝึกคีตะมวยไทยใช้
เพลงสะระหม่าและเพลงปลุกใจประกอบกัน ใช้จังหวะดนตรีให้เหมาะสมจากจังหวะช้าไปหาจังหวะเร็ว การต่อ
เพลงเข้ากันและระบบเครื่องเสียง ถือเป็นสิ่งสําคัญในการปลุกเร้า โปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการฝึกมวยไทย

และคี ต ะมวยไทย มี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาสอดคล้ อ งกั น และมี ค วามเหมาะสม โดยหาค่ า ร้ อ ยละความ
สอดคล้องของการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 ให้ความเห็นว่า

ด้านท่าทาง

ด้านขั้นตอน ด้านเพลงประกอบและจังหวะดนตรี ด้านผู้นําการฝึกมวยไทย รวมทุกด้านเป็นร้อยละ 100 แบบ
การประเมินความเหมาะสมด้านท่าทาง การไหว้ครูและร่ายรํามวยไทย และการสอนคีตะมวยไทย

มีความ

เหมาะสมตามองค์ประกอบของมวยไทย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่าสอดคล้องกันและมีความเหมาะสมคิด
เป็นร้อยละ 95 ซึ่งถือว่าแบบประเมินความเหมาะสมตามองค์ประกอบของมวยไทย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความ
เชื่อถือได้ค่อนข้างสูงและมีความตรงเชิงเนื้อหาเป็นที่ยอมรับ การประเมินความเหมาะสม ด้านองค์ประกอบของ
มวยไทย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีผลการประเมินครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก สรุปว่า ความ
เหมาะสมตามองค์ประกอบของโปรแกรมการออกกําลังกายมีการพัฒนาที่ดีขึ้น การหาค่าความเชื่อมั่นของโปรแกรม
การออกกําลังกาย โดยนําไปทําการทดลองฝึกกลุ่มตัวอย่าง และทําการวัดสมรรถภาพร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์
องค์ประกอบร่างกายอินบอดี้ 720 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ พบว่าทําให้สมรรถภาพ
ร่างกายของผู้เข้ารับการทดลองเพิ่มขึ้นทุกรายการ ประกอบด้วย ค่าน้ําหนักตัว น้ําหนักมวลกล้ามเนื้อ น้ําหนัก
กล้ามเนื้อแขนขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อแขนซ้าย น้ําหนักกล้ามเนื้อลําตัว น้ําหนักกล้ามเนื้อขาขวา น้ําหนักกล้ามเนื้อ
ขาซ้ายและคะแนนสมรรถภาพร่างกาย พบว่ามีความแตกต่างกันทุกค่าอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05

จากการ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพร่างกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง 12 สัปดาห์ โดยใช้ t- test แสดงว่า โปรแกรมการออกกําลังกาย มีความเที่ยงตรง และสามารถทําให้
สมรรถภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมการทดลองเพิ่มขึ้นทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. การสร้างศรัทธา การมีมนุษย์สัมพันธ์ และความจริงใจเป็นสิ่งสําคัญ ที่จะต้องมีและแสดงให้
กลุ่มตัวอย่างเห็น เพื่อเป็นแรงดึงดูดใจให้ อยู่ร่วมงานวิจัยกับเราอย่างเต็มใจจนถึงสิ้นสุดการทดลอง
2. การควบคุมดูแลการทดลองเป็นสิ่งสําคัญ ต้องคอยดูแล ควบคุม รวมถึงให้คําแนะนํากลุ่ม
ตัวอย่างอย่างใกล้ชิด และต้องควบคุมการทดลอง ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขใน ทุกสิ่งอย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อ
ให้ผลการทดลองดําเนินไปอย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ในทุกระยะ ในการวัดสมรรถภาพด้วยเครื่อง
วิเคราะห์ร่างกายอินบอร์ดี้ 720 ต้องแจ้งผลกลับไปยังกลุ่มตัวอย่างอย่างสม่ําเสมอเป็นสิ่งจําเป็น
3. การออกกําลังกายด้วยการฝึกมวยไทยและคีตะมวยไทย เป็นรูปแบบการออกกําลังกายที่มีความ
หนักปานกลาง ถึงหนักมากโดยเฉพาะกับคนสูงวัย มีการให้พลังงานของร่างกายค่อนข้างสูง มีอัตราการเต้นใน
หัวใจสูงสุด
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรจัดทําเป็นนวัตกรรมชุดการเรียนรู้การฝึกมวยไทยในหน่วยทหาร ด้วยการเพิ่มรูปแบบด้าน
เอกสารและมัลติมีเดียมากขึ้น
2. สามารถนําไปขยายผลให้กับกําลังพลในกองทัพบกทั้ง 4 กองทัพภาค และส่วนการศึกษา เพื่อให้
กําลังพลในกองทัพบกได้มีการออกกําลังกายด้วยศิลปะมวยไทยและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
เอกสารอ้างอิง
การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2548). คู่มือการฝึกกีฬามวยไทย. กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล. (2548). วิทยาศาสตร์การกีฬา.
กรุงเทพฯ : มีเดีย เพรส.
สมบัติ จําปาเงิน. (2522). มวยไทย ความรู้คือประทีป. เมษายน.
สุเนต นวกิจกุล.(2524). การสร้างสมรรถภาพทางกาย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

ชื่องานวิจัย

ความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อผู้วิจัย

นายวีรวัชร์ ทองยอดดี

ปีที่วิจัย

2551

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของนักศึกษามหา
วิทยาเทคโนโลยีสุรนารี

และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการจัดตั้ง ศูน ย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการส่งเสริมนักศึกษาและด้านที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย ระหว่างนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 383 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .77 การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่า t-test (Independent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. มีกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง ร้อยละ 50.4 และเพศชาย ร้อย
ละ 49.6
2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 42.82 รองลงมาตามลําดับ คือ ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ
28.73 และลําดับสุดท้าย คือ เคยเข้าร่วมกีฬาทั้งเพื่อการแข่งขันและเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 28.45 และ
3. นั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ มวยไทย อั น ดั บ ที่ 1 คื อ ชมการแข่ ง ขั น มวยไทยทาง
โทรทัศน์ จํานวน 259 คน รองลงมาอันดับที่ 2 ไม่เคยมีประสบการณ์ จํานวน 117 คน อันดับที่ 3 ชมการแข่งขัน
มวยไทยที่สนามมวย จํานวน 68 คน อันดับที่ 4 ชกมวยไทยเพื่อความสนุกสนาน จํานวน 23 คน และอันดับสุดท้าย
คือ เรียนมวยไทย จํานวน 22 คน
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความคิดเห็นต่อการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวย
ไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ด้านการส่งเสริมนักศึกษา และด้านที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ด้านการส่งเสริมนักศึกษา นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยในข้อ
ส่งเสริมให้ภูมิใจในศิลปะการป้องกันตัวของชาติอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาในข้อทําให้

ร่างกายแข็งแรง ค่าเฉลี่ย 4.19 ในข้อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกาย โดยใช้ศิลปะมวยไทย ค่าเฉลี่ย
4.12 และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.06 ตามลําดับ และด้านที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย
นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยในข้อสร้างชื่อเสียงในด้านการอนุรักษ์ศิลปะการป้องกันตัวของไทยให้
มหาวิท ยาลัย มากที่ สุด โดยมีค่ า เฉลี่ ย 4.08 อยู่ใ นระดั บ เห็ น ด้ วย รองลงมา ในข้อ สร้ า งชื่ อ เสี ยงด้ า นกี ฬ าของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 4.01 ในข้อทําให้นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 3.97 สร้างไมตรี
สัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ค่าเฉลี่ย 3.88 ตามลําดับ
4.2 ผลการเปรียบเทียบ ระดับความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะ
มวยไทยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการส่งเสริมนักศึกษา ระหว่างเพศชายและเพศหญิง มีระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และในด้านที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอข้อเสนอแนะในข้อที่มาก
ที่สุด คือ ควรให้มีวิชามวยไทยอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน รองลงมา คือ ควรให้มีการจัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

เป็นการช่วยเผยแพร่รักษามวยไทยไว้ไม่ให้สูญหาย และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

และอันดับที่ 3 มี 2 หัวข้อ คือ มวยไทยเป็นกีฬาดี ควรส่งเสริมและสืบสานให้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปและควรจัดให้มี
การแข่งขันชกมวยไทยในมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
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ABSTRACT
This research was aimed for two objectives ; the first one was to study needs for the
establishment of the Muay Thai Conservation Center of Suranaree University of Technology
students, and the second one was to compare the needs for the establishment of the Muay Thai
conservation center between male and female students. The research sample were 383 Suranaree
University of Technology students. The instrument used for data collection was the questionnaire
constructed by the researcher which yield the reliability coefficient at .77. And the arithmetic
mean, standard deviation, percentage, and t-test (independent samples) were employed for data
analysis.
The research findings were as follows :
1. Among the students who were selected as the research samples 50.4 percent were
females and 49.6 percent were males.
2. Forty-two point eight two percent of the samples did the work –out for health. Twenty
eight point sever three percent of the samples did not do the work-out for health. And twenty
eight point four five percent of the samples had the experiences concerning both sports for
competition and sports for health.
3. When the experience concerning Muay Thai was concerned there were 259 students
used to watch Muay Thai via television. Meanwhile 117 students did not have such experience.

Watching Muay Thai in the boxing arena was even rarely found among the students. There were
only 68 students had this experience. Playing Muay Thai for fun was found among male students.
Last of all it was found that 5 students had experience of studying Muay Thai.
4. The investigation of students’ opinion concerning the establishment of Muay Thai
Conservation Center yield the following results :
4.1 The students’ opinion which yield the highest arithmetic mean was the opinion
in the aspect of the pride of national self-defence, and lowest arithmetic mean but it was still in
the level of “agree” was the aspect of building up good relations with other institutions.
4.2 The comparison of students’ opinion concerning the establishment of The Muay
Thai Conservation Center between male and female students was found significantly different at
the level of .05 in the aspect of enhancing students, and also in the aspect of enhancing the
university itself.
4.3 The samples had interesting suggestions as follows : there should be Muay Thai
in the curriculum, Muay Thai conservation center should be established, and there should be
Muay Thai competition on campus.

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตของมนุษยที่เกิดจากระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม
และมนุษยกับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่เปนระบบความคิด วิธีการ โครงสรางทางสังคม
สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.
2532 : 2) ประเทศไทยมีวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนาน มีเอกลักษณเปนของตนเอง และสามารถดํารงความเปน
ชาติ ต อ เนื่ อ งมาเป น ระยะเวลานาน โดยมี วั ฒ นธรรมเป น ส ว นสํ า คั ญ ในการเชื่ อ มโยงคนในชาติ ใ ห ร ว มกั น
สรางสรรคความเปนปกแผน มั่นคงมาทุกยุคสมัย วัฒนธรรมจึงเปนมรดกอันล้ําคาของคนไทยที่ใชสืบทอดความ
เปนชาติ ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานไว้กับพสกนิกรชาวไทยที่
แสดงถึงความสําคัญของวัฒนธรรมวา “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ” (พระบรมราโชวาท. http://www.
naewna.com/news.asp?ID=28860) เมื่อมนุษยเกิดมาธรรมชาติไดสรางใหมี สัญชาตญาณของการตอสู เพื่อให
มนุษยสามารถดํารงชีวิตรอดอยูในโลกได ตั้งแตการตอสูเพื่อแสวงหาอาหาร สรางที่อยูอาศัย รวมทั้งปองกันตัวเอง
ใหพนจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตวราย และภัยจากมนุษยดวยกันเอง (ภาพ รอดเรืองเดช. 2524 : 1) มนุษยจึง
พยายามคิดคนที่จะหาวิธีการตอสูแบบตาง ๆ เพื่อปองกันชีวิตของตนเองและเผาพันธุ โดยการสังเกตวิธีการและ
ลีลาจากธรรมชาติรอบตัว เชน การตอสูระหวางสัตวกับสัตว สัตวกับคน และคนกับคน สั่งสมเปนประสบการณ
นํามาประกอบกัน สรางเปนแบบของ “วิธีการตอสูปองกันตัว” ทั้งแบบที่ใชอาวุธและไมใชอาวุธ ซึ่งมนุษยแตละ
ซีกโลกหรือแตละภาคของโลกตางก็มีวิธีการตอสูและปองกันตัวเปนของตนเอง ซึ่งแตกตางจากคนอื่นขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จรวย แกนวงษคํา. 2530 : 7) วิธีการตอสูดังกลาวไดกลายมาเปนศิลปะการตอสู
ปองกันตัวประจําชาติของประเทศตาง ๆ ในโลก การตอสูปองกันตัวจึงจัดเปนทั้งศาสตรและศิลป (ฟอง เกิดแกว.
2532 : 184)
ศิลปะมวยไทย เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของประเทศไทย ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว และเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง
ในการปองกันประเทศมากตั้งแตโบราณ เพราะคนไทยแตโบราณนั้นยึดถือกันวา ชายฉกรรจที่กําเนิดเปนคนไทย
ทุกคนจะตองเปนทหาร เพราะการสรางบานเมืองระยะแรกยอมตองมีการทําสงครามกับเพื่อนบานขางเคียงได
ตลอดเวลา ดังนั้นในยามปกติผูชายไทยก็ทําหนาที่เปนพลเรือนดูแลครอบครัว แตเมื่อใดที่เกิดศึกสงครามผู
ชายไทยทุกคนจะเขาสูศึกษา ทําหนาที่เปนทหารของประเทศ ซึ่งทําการตอสูโดยใชอาวุธยาวและอาวุธสั้น เชน
กระบอง ไมพลอง งาว หอก ดาบ กระบี่ เปนตน นอกจากนี้ยังมีเครื่องรับ เครื่องกําบังตัวอีกหลายชนิด เชน โล เขน
ดั้ง รวมทั้งการตอสูดวยมือเปลา โดยใชอวัยวะของรางกาย เชน หมัด เทา เขา และศอก ไดเคลื่อนไหวในลักษณะ

ชก เตะ ถีบ กระทุง และกระแทก ซึ่งเรียกวา “ศิลปะมวยไทย” คนไทยเริ่มฝกหัดศิลปะมวยไทยมาตั้งแตปใดสมัย
ใด จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มวยไทยเป็นศิลปะประจําชาติไทยมาตั้งแต่ ครั้งโบราณ นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ถือได้ว่ามวยไทยกําเนิดมาจากศิลปะของนักรบไทยยุคอดีต มีไว้เพื่อ
ป้องกันตัวและเอกราชของแผ่นดิน โดยมีหลักฐานที่ปรากฎเป็นที่แน่ชัดในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นภาพเขียนท่าแม่ไม้
มวยไทยโบราณในสมุดข่อย อันเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในการศึกษามวยไทย (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ. 2540 : 70) จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเรื่อง ความตองการจัดตั้ง
ศูนยอนุรักษศิลปะมวยไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจะเปนประโยชนที่จะทําใหทราบถึง
ความตองการ ความคิดของนักศึกษา ในการอนุรักษศิลปะมวยไทยอีกทางหนึ่ง และสอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ ขอ 5 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ศิ ล ป ะ และวั ฒนธรรมของภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ (ประวั ติ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี .
http://web.sut.ac.th/sutnew/aboutsut.php) อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีศักยภาพในการที่จะมีสวนรวม
ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและประเทศได ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการอนุรักษและสงเสริม
ศิลปะมวยไทยในกลุมนักศึกษา และปลูกฝงนักศึกษามีทัศนคติอันดีตอกีฬามวยไทย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความตองการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปะมวยไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เพื่อเปรียบเทียบความตองการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปะมวยไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ดาน
การสงเสริมนักศึกษาและดานที่มีผลตอมหาวิทยาลัย ระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 8,750 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 383 คน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก
1. เพศ ไดแก ชาย และ หญิง
ตัวแปรตาม ไดแก ความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของนักศึกษา

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จํานวน 8,750 คน เลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มอย่างง่าย โดยใช้สูตรของยามาเน่ จํานวน 383 คน ตัวแปรที่
ศึกษา แบ่งเป็น ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ แบ่งเป็น เพศชาย และเพศหญิง และตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการ
จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ ศึกษารวบรวมข้อมูลในเอกสาร หนังสือตํารา และวารสารที่เกี่ยวกับ
ทฤษฎี ค วามต้ อ งการ การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และมวยไทย เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ
ดําเนินการสร้างเครื่องมือจากข้อมูลที่ได้ศึกษา นําเครื่องมือที่ได้นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจ แก้ไข และ
ปรับปรุงให้เหมาะสม นําแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา
(Content Validity) แล้วคํานวณค่า IOC โดยเลือกข้อคําถามที่มีความเที่ยงตรง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป นําแบบทดสอบไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วคํานวณค่าความเชื่อมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha coeffcient) ของครอนบัค(Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .77 และเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผ้วู ิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น
3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 รายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 ก.
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด้านการส่งเสริมนักศึกษา ข. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม โดยขอหนังสือจากวิทยา
มวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญและ
ตรวจสอบแก้ไขแบบสอบถาม ขอหนังสือจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือให้นักศึกษาในการตอบแบบสอบถาม นํา
แบบสอบถามให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อนําไปดําเนินการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ผู้วิจัยนําเสนอข้อมูลที่
ได้ จ ากการตอบแบบสอบถามแล้ ว นํ า มาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า ร้ อ ยละของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลผู้ ต อบ
แบบสอบถาม แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และประสบการณ์เกี่ยวกับ
มวยไทย หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ
นักศึกษา ชายและหญิง และแปรผลความแตกต่างของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของนักศึกษา
ดานการสงเสริมนักศึกษา และดานที่มีผลตอมหาวิทยาลัย ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง โดยใช้สถิติ

t-test (Independent Samples)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่ง
แยกข้อมูลได้ดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งแยกข้อมูลได้ดังนี้
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษามีจํานวน 383 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีจํานวนใกล้เคียงกัน ส่วนในเรื่องการเข้าร่วม
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยเป็นประจํานั้นพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.82 รองลงมาตามลําดับ คือ ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คิด
เป็นร้อยละ 28.73 และลําดับสุดท้าย คือ เคยเข้าร่วมกีฬาทั้งเพื่อการแข่งขันและเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 28.45
และการมีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นพบว่า นักศึกษามีประสบการณ์เกี่ยวกับ
มวยไทย อันดับที่ 1 คื อ ชมการแข่งขันมวยไทยทางโทรทัศน์ จํานวน 259 คน รองลงมาอัน ดับที่ 2 ไม่เคยมี
ประสบการณ์ จํานวน 117 คน อันดับที่ 3 ชมการแข่งขันมวยไทยที่สนามมวย จํานวน 68 คน อันดับที่ 4 ชกมวย
ไทยสมัครเล่นหรืออาชีพ จํานวน 23 คน และอันดับสุดท้าย คือ เรียนมวยไทย จํานวน 22 คน
2. ข้อมูลความต้องการต่อการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้าน
การส่งเสริมนักศึกษา
2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการส่งเสริมนักศึกษา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการส่งเสริมนักศึกษา
อยู่ในระดับเห็นด้วย ในข้อส่งเสริมให้ภูมิใจในศิลปะการป้องกันตัวของชาติมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับ
เห็นด้วย รองลงมาในข้อทําให้ร่างกายแข็งแรง ค่าเฉลี่ย 4.19 ในข้อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกาย
โดยใช้ศิลปะมวยไทย ค่าเฉลี่ย 4.12 และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.06 ตามลําดับ
โดยในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ด้านการส่งเสริมนักศึกษา อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.88
2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ด้านการส่งเสริมนักศึกษา ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชาย มีค่าเฉลี่ยที่ 3.71 และเพศ
หญิง มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 และมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อมูลความต้องการต่อการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีผล
ต่อมหาวิทยาลัย
3.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีผลมหาวิทยาลัย ใน
ระดับเห็นด้วย ในข้อสร้างชื่อเสียงในด้านการอนุรักษ์ศิลปะการป้องกันตัวของไทยให้มหาวิทยาลัยมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับ เห็นด้วย รองลงมา สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 4.01 ในข้อทําให้
นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 3.97 สร้างไมตรีสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ค่าเฉลี่ย 3.88 ตามลําดับ โดยในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ด้านที่มีผล
ต่อมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.91
3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบระหว่างเพศชาย และเพศหญิง โดยเพศชาย มีค่าเฉลี่ยที่ 3.71
และเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยที่ 4.13 และมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดเสนอขอเสนอแนะ ขอที่มาก
ที่สุด คือ ควรใหมีวิชามวยไทยอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ควรใหมีการจัดตั้งศูนยอนุรักษ
ศิลปะมวยไทยเปนการชวยเผยแพร รักษามวยไทยไวไมใหสูญหาย และเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และ
อันดับที่ 3 มี 2 หัวขอ คือ มวยไทยเปนกีฬาดีควรสงเสริมและสืบสานใหแกเยาวชนรุนหลังตอไป และควรจัดใหมี
การแขงขันชกมวยไทยในมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
อภิปรายผล
การศึกษาความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. อภิปรายผลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง ร้อยละ 50.4 และเพศชาย ร้อยละ 49.6 ส่วนในเรื่องการเข้า
ร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเป็นประจํานั้นพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.82 รองลงมาตามลําดับ คือ ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 28.73 และลําดับสุดท้าย คือ เคยเข้าร่วมกีฬาทั้งเพื่อการแข่งขันและเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 28.45 และการมี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ มวยไทยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี นั้ น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี

ประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทย อันดับที่ 1 คือ ชมการแข่งขันมวยไทยทางโทรทัศน์ จํานวน 259 คน รองลงมา
อันดับที่ 2 ไม่เคยมีประสบการณ์ จํานวน 117 คน อันดับที่ 3 ชมการแข่งขันมวยไทยที่สนามมวย จํานวน 68 คน
อันดับที่ 4 ชกมวยไทยสมัครเล่นหรืออาชีพ จํานวน 23 คน และอันดับสุดท้าย คือ เรียนมวยไทย จํานวน 22 คน
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมี
จํานวนใกล้เคียงกันทั้งเพศชายและเพศหญิง นักศึกษาส่วนใหญ่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 42.82
และนักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทยมากที่สุดคือ การชมการแข่งขันมวยไทยทางโทรทัศน์
2. อภิปรายผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะ
มวยไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการส่งเสริมนักศึกษา
อภิปรายผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการส่งเสริมนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ด้านการส่งเสริมนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย และมีความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยเป็นรายข้อ ข้อ 8 ส่งเสริมให้ภูมิใจในศิลปะการป้องกันตัว
ของชาติมากที่สุด อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาข้อ 12 ทําให้ร่างกายแข็งแรง ข้อ 9 ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย โดยใช้ศิลปะมวยไทย และข้อ 17 ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามลําดับ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 และสอดคล้องกับธนุส ธรรมไกรวุฒิ (2520 : 100) ศึกษาเรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์
ศิลปะการแสดง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะการแสดง คิดเป็นร้อยละ 37.75
และประชาชนเห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะการแสดง คิดเป็นร้อยละ 38.70
2.2

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย
อภิปรายผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ด้านที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีมีความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ด้านที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย และมีความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยเป็นรายข้อ ข้อ 1 สร้างชื่อเสียงในด้านการอนุรักษ์
ศิลปะการป้องกันตัวของไทยให้มหาวิทยาลัยมากที่สุด อยู่ในระดับ เห็นด้วย รองลงมา ข้อ 2 สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
ของมหาวิทยาลัย ข้อ 4 ทําให้นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย และข้อ 3 สร้างไมตรีสัมพันธ์อันดี
กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ตามลําดับ

3. อภิป รายผลการวิเคราะห์ค วามแตกต่ า งของความต้ อ งการจัด ตั้ง ศู น ย์ อนุรั ก ษ์ ศิ ล ปะมวยไทยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ด้านการส่งเสริมนักศึกษา และด้านที่มีผลต่อ
มหาวิทยาลัย
3.1 ผลการวิ เ คราะห์ค วามแตกต่ า งของความต้ อ งการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ นุรั ก ษ์ ศิ ล ปะมวยไทยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ด้านการส่งเสริมนักศึกษา
อภิปรายผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ด้านการส่งเสริมนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า มี
ระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2
3.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ด้านที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย
อภิปรายผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความต้องการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ด้านที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2
4. อภิปรายผลจากแบบสอบถามปลายเปิด ดังนี้
นักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดเสนอขอเสนอแนะ คือ ควรใหมีวิชามวยไทยอยูใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมากที่สุด รองลงมา คือ ควรใหมีการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปะมวยไทยเปนการชวย
เผยแพร รักษามวยไทยไวไมใหสูญหาย และเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และ มวยไทยเปนกีฬาดีควรสงเสริมและ
สืบสานใหแกเยาวชนรุนหลังตอไป และควรจัดใหมีการแขงขันชกมวยไทยในมหาวิทยาลัย ตามลําดับ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูวิชา
มวยไทย เพื่อเปนการอนุรักษศิลปะมวยไทย
2. ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ต อ การอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมพื้ น บ า นของประชาชนในชุ ม ชนหรื อ ใน
สถาบันอุดมศึกษา

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของประชาชนหรือนักเรียน
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
บรรณานุกรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.(2547).ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
กาญจนา แก้วเทพ.(2541). “เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม”ใน
ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
การกีฬาแห่งประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย.(2546). พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.
2542. กรุงเทพฯ : นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จํากัด
จรวย แก่นวงษ์คํา.(2530) มวยไทย มวยสากล.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
เจตนา นาควัชระ.(2542). “การวิจัยด้านศิลปวัมนธรรม” ใน ทางเลือกการวิจัยศิลปวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ :
สันติศิริการพิมพ์

ชื่อวิทยานิพนธ

ผลการใชสื่อวีดิทัศนในการฝกมวยไทยแอโรบิก ของนักเรียนชั้น
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2551

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชสื่อวีดิทัศนในการฝกมวยไทยแอโรบิก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอรพิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่มีตอ
อัตราการเตนของชีพจรขณะพักและความออนตัว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอรพิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน โดย
กําหนดโปรแกรมการเตนมวยไทยแอโรบิก เปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร
พุธ ศุกร วันละ 40 นาที คือ อบอุนรางกาย (warm up) 10 นาที การเตน (work out) 20 นาที
และการผอนคลาย (cool down) 10 นาที แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ หาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ทดสอบคา “ที” (t-test) นําขอมูลกอนทดลองและหลังการทดลอง 8
สัปดาห มาหาความแตกตาง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
ผลการวิจัยพบวา
1. การฝกมวยไทยแอโรบิก กอนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาห มีคาชีพจร
ขณะพักหลังการทดลอง 8 สัปดาห ต่ํากวาคาชีพจรขณะพักกอนการทดลอง อยางมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

2. การฝกมวยไทยแอโรบิก กอนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาห มีคาความ
ออนตัวหลังการทดลอง 8 สัปดาห สูงขึ้นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the effects of using video in aerobic Mauy
Thai practice on Resting heart rate and flexibility of M.S. 1 students at Orrapim Wittaya school,
Khonburi, Nakhon Ratchasima. The subjects were 30 students of Orrapim Wittaya school. This
group exercised aerobic Mauy Thai for 40 minutes a day, 3 days a week, for 8 weeks. The 40
minutes exercise period was designed into 10 minutes warm up, 20 minutes work out and 10
minutes cool down. The obtained data were statistically analyzed in terms of means and standard
deviation. The t-test method was also employed to determine the significance difference at the
.01 level, respectively.
The results were as follows:
1. In the aerobic Mauy Thai, these following physical fitness variables were

significantly different at the .01 level after 8 weeks of training. Resting heart rate were
decreased after 8 weeks of training.
2. In the aerobic Mauy Thai, these following physical fitness variables were
significantly different at the .01 level after 8 weeks of training. Flexibility were increased after
8 weeks of training.

บทความวิทยานิพนธ
ผลการใชสื่อวีดิทัศนในการฝกมวยไทยแอโรบิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนอรพิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ความเปนมาและความสําคัญ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย นั้ น มี ค า อย า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศให ก า วไปสู ค วามมั่ น คงและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า รงชี วิ ต ของทุ ก คนในชาติ ไม ว า จะเป น ในด า น การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ
การเมือง รวมทั้งดานสุขภาพอนามัยก็นับเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําประเทศไปสูความมั่นคง เพราะ
การดําเนินชีวิตของมนุษยที่เปนสุขไดในสังคม รางกายจะตองสมบูรณแข็งแรง ซึ่งการที่บุคคลจะมี
ร า งกายที่ ส มบู ร ณ แ ละแข็ ง แรงนั้ น เกิ ด จากการได รั บ อาหารที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ออกกํ า ลั ง กาย
สม่ําเสมอ ซึ่งเปนอีกหนึ่งวิธีในการสรางเสริมบุคลิกภาพและสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย โดย
การออกกําลังกายที่เห็นมากในปจจุบันนั้น คือ การเตนแอโรบิก เปนตน
การออกกําลังกายนัน้ บงบอกถึงการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีโดยมีหลักการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย ดังนี้
การมีสุขภาพดี หมายถึง การปราศจากโรคสามารถปฏิบัติภารกิจประจําวันไดอยางราบรื่น
ความสมบูรณของรางกายเปนเครื่องมือบงบอกถึงการมีสุขภาพดี และมีสมรรถภาพรางกายดี การ
เสริ ม สร า งสมรรถภาพทางร า งกายโดยใช วิ ธี ก ารออกกํ า ลั ง กายจะทํ า ให ร า งกายเจริ ญ เติ บ โต
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยเด็ก และวัยรุน เพราะวาจะทําใหกลามเนื้อแข็งแรง มีขนาดใหญขึ้นเนื่องจาก
มีเสนโลหิตฝอยไปหลอเลี้ยงกลามเนื้อมากขึ้น สารเคมีในกลามเนื้อมากขึ้น โปรตีน ไกลโคเจน
และฟอสโฟครีเอตีน (Phosphocreatine) เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหกลามเนื้อเจริญเติบโตเร็วขึ้น
ในปจจุบันโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไป ทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยได
เปลี่ยนแปลงไปดวย การใชชีวิตมีแตความเรงรีบ ไมมีเวลาออกกําลังกายโดยเฉพาะสังคมเมือง
สงผลใหสภาพรางกายของมนุษยประสบปญหาในเรื่องของสุขภาพที่ย่ําแยทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ

จึงทําใหมนุษยตระหนักและเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายมากขึ้น โดยมีกีฬาชนิดหนึ่งที่
คนไทยรูจักดีที่ทําใหรางกายแข็งแรงและสมบูรณทุกสวน ไดแก มวยไทยซึ่งกลาวไดวาเปนศาสตร
ของการปองกันตัวของไทย ซึ่งมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตก็ไมสามารถระบุไดแนชัดวาเกิดขึ้น
ตั้งแตเมื่อไหรเพราะไมมีหลักฐานแนชัด โดย ปญญา ไกรทัศน (2530 : 15) กลาววา มวยไทยเปน
กีฬาประจําชาติมานับแตโบราณกาลและเปนศิลปะประจําของคนเผานี้มาแตครั้งดึกดําบรรพโดย
แทจริง เมื่อเอยถึงคําวามวยแลว บรรพบุรุษหรือแมแตเราเองก็ตองพากันรูวานั่นคือมวยไทย และเขา
ก็ตองเขาใจวา มวยไทยคือการชกกันโดยใชพละกําลังใชอวัยวะบางสวนเปนอาวุธหรือแมกระทั่ง
ทุกสวนของรางกาย
แปลก พนาลิกุล และปรีชา ตั้งใจ (2543 : 3) กลาวถึงมวยไทยวา มนุษยเรารูจักคําวา
“ตอสู” ตั้งแตมนุษยเริ่มเกิดลืมตามาดูโลก การตอสูดังกลาวอาจจะตองใชกําลังกาย กําลังใจและ
กําลังความคิดเขามาเกี่ยวของดวย เราจะสังเกตเห็นวาศิลปะการตอสูปองกันตัวบางประเภทจะมี
ลักษณะคลาย ๆ กัน เชน แขนงวิชาการเตะตอย อาจจะกลาววาศิลปะประเภทนั้นเลียนแบบศิลปะ
ประเภทนี้ ก็อาจกลาวไดยากเพราะการคิดคนทดลองฝกฝนมักจะเลียนแบบธรรมชาติเปนสวนใหญ
ดังนั้นความคลายคลึงกันจึงยอมจะเปนไปได มวยไทยในสมัยนั้นไดฝกไวเพื่อสําหรับสูรบขาศึก
และเพื่อตอสูปองกันตัวและในตอนนี้มวยไทยไดสืบทอดมาจนถึงยุคปจจุบันและจัดเปนกีฬาอาชีพ
ที่ไดรับการสนับสนุนสงเสริมเปนอยางดีมีผูนิยมชมกันมาก แตขณะนี้เยาวชนในปจจุบันกลับมอง
ไมเห็นคาหันไปฝกศิลปะปองกันตัวของชาติอื่นๆ จึงเปนเหตุใหมวยไทยไดรับความนิยมนอยลงไป
ดั่งเชน ปญญา ไกรทัศน (2530 : 25) กลาววา ในอนาคตหากนักมวยไทยไมมีความประมาทในจิตใจ
พยายามรับถายทอดไมมวยในอดีตไวในการตอสู จะไมมีศิลปะและนักสูชาติใดในโลกเทียบเทียม
มวยไทยได หากคนไทยไมทําลายและขายมวยไทยเสียเอง
ดวยเหตุนี้เองจึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจัยคิดหาวิธีทางที่มวยไทยจะกลับมาอยูในสายเลือดของ
เยาวชนไทยอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษา ประวัติมวยไทย ทักษะมวยไทย ความเปนมา
และประเภทของแอโรบิก

รวมทั้งไดศึกษาความหมายและประเภทของสื่อ ฯ แลวนั้น โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อใชประกอบในการสรางเครื่องมือในการวิจัย โดยการนําเอาทา
บริหารรางกาย ทักษะมวยไทย หมัด เทา เขา ศอก มาผสมกับการเคลื่อนไหวรางกายไปพรอมกับ
จังหวะดนตรี ซึ่งเรียกวา มวยไทยแอโรบิก ในรูปแบบวีดิทัศน เพื่อใชในการเรียนการสอนและ

การเผยแพรการออกกําลังกายแบบมวยไทยแอโรบิกและที่สําคัญที่สุดเพื่อเปนการอนุรักษและสืบ
ทอดศิลปะการปองกันตัวของไทยสืบตอไปใหกับเยาวชนรุนหลัง เราคนไทยทุกคนควรชวยกัน
สงเสริม และอนุรักษศิลปะมวยไทยไว เพื่อใหเยาวชนไทยทุกคนไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และจรรโลง
ไวเปนมรดกอันล้ําคาของชาติไทยสืบตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. วัตถุประสงคทั่วไป
1.1 เพื่อศึกษาผลการใชสื่อวีดิทัศนในการฝกมวยไทยแอโรบิก ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอรพิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
1.2 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการหลังจากการใชสื่อวีดิทัศนในการฝกมวยไทย
แอโรบิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอรพิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา
2. วัตถุประสงคเฉพาะ
2.1 การใชสื่อวีดิทัศนในการฝกมวยไทยแอโรบิก ทําใหรางกายมีความสมบูรณ
แข็งแรงขึ้น สงผลใหรางกายมีความทนทานขึ้น (Endurance) โดยผลที่ไดวดั จากการเตนของชีพจร
2.2 การใชสื่อวีดิทัศนในการฝกมวยไทยแอโรบิก ทําใหรางกายมีความออนตัว
(Flexibility)ไดดีขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนอรพิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 70 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยาง
อยางงาย (Simple random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก สื่อวีดิทัศนมวยไทยแอโรบิก
ตัวแปรตาม ไดแก ผลจากการใชสื่อวีดิทัศนในการฝกมวยไทยแอโรบิกทํา
ใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรงขึ้น สงผลใหรางกายมีความทนทานขึ้น (Endurance) และทําให
รางกายมีความออนตัว (Flexibility) ดีขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อทดลองใชสื่อวีดี
ทัศนมวยไทยแอโรบิก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดประชากร
และกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอรพิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 70 คน เลือกวิธีการสุมตัวอยางโดยสุมอยางงาย (Simple random sampling)
ซึ่งไดกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เปนชาย 15 คน และหญิง 15 คน ตัวแปรที่ศึกษาแบงเปน ตัว
แปรตน ไดแก สื่อวีดิทัศนมวยไทยแอโรบิก ตัวแปรตาม ไดแก ผลจากการใชสื่อวีดิทัศนในการ
ฝกมวยไทยแอโรบิกทําใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรงขึ้น สงผลใหรางกายมีความทนทานขึ้น
(Endurance) และทําใหรางกายมีความออนตัว (Flexibility) ดีขึ้น โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก สื่อวีดิทัศนมวยไทย แอโรบิก และแบบบันทึกการทดสอบ โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้

ศึกษาทาทางและทักษะมวยไทย

ศึกษาการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ศึกษาจังหวะของดนตรี

และ ศึ ก ษาการตั ด - ต อ เพลง ภาพ เพื่ อ ทํ า เป น วี ดิ ทั ศ น จากนั้ น นํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด เ สนอต อ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของสื่อวีดิทัศนมวยไทยแอโรบิกโดยมีผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานเปนผู
ตรวจสอบ แลวนําเครื่องมือมาแกไขและพัฒนาคุณภาพ และนําสื่อที่ผานการตรวจสอบแกไขจาก
ผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการทดลองโดยการนําสื่อวีดิทัศน
มวยไทย แอโรบิก ไปใชจัดกิจกรรมการออกกําลังกายกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนอร
พิ ม พ วิ ท ยา อํ า เภอครบุ รี จั ง หวั ด นครราชสี ม า ที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 30 คนโดยผู วิ จั ย
ดําเนินการทดลองเอง ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที กอนการ
ทดลองทุกครั้งนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30

คน สวมเครื่องมือวัดอัตราการเตนของหัวใจ

(Polar) เพื่อวัดอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดขณะฝกในชวงเวลานาทีที่ 30 แลวนํามาบันทึกคาชีพ
จรสูงสุดในแตละวันที่ทําการทดลอง และในทุกวันสุดทายของการทดลองแตละสัปดาหจะทําการ
วัดคาความออนตัวโดยใชเครื่องมือ เครื่องวัดความออนตัว (Sit-and-reach test) แลวทําการบันทึก
เมื่อกลุมตัวอยางใชสื่อครบตามกําหนดแลว นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปทําการตรวจ และ
วิเคราะหคาทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย กอนการทดลอง หลังการทดลอง 8 สัปดาห ทุกตัวแปร
โดยการทดสอบคา t-test (Independent Samples) เพื่อสรุปผลการทดลองตอไป
ผลการวิจัยพบว่า
1. การฝึกมวยไทยแอโรบิก ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ มีค่าชีพจร
ขณะพักหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ต่ํากว่าค่าชีพจรขณะพักก่อนการทดลอง อย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อวีดีทัศน์มวยไทยแอโรบิกทําให้สมรรถภาพทางกายแข็งแรง
ขึ้น
2. การฝึกมวยไทยแอโรบิก ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ มีค่าความ

อ่อนตัวหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ สูงขึ้นอย่างมี นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า
การใช้สื่อวีดีทัศน์มวยไทยแอโรบิกทําให้สมรรถภาพทางกายมีความยืดหยุ่นของข้อต่อ มีความอ่อนตัว
และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อวีดิทัศน์มวยไทยแอโรบิกในการเต้นออกกําลังกาย
ทําให้สมรรถภาพทางด้านร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น รูปแบบการออกกําลังกายมวย
ไทยแอโรบิกเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถทําให้มนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกเหนือจากนี้
ยังเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
จากสมมุติฐานการวิจัย ในการฝกมวยไทยแอโรบิกโดยใชสื่อวีดิทัศน ทําใหชีพจรลดลง มี
ความทนทาน(Endurance) มากขึ้นและมีความออนตัว (Flexibility) ดีขึ้น
ผลการวิจัยพบวาการใชสื่อวีดิทัศนมวยไทยแอโรบิก ทําใหสมรรถภาพทางกายดีขึ้นใน 8
สัปดาห ไดแก อัตราการเตนของชีพจรและความออนตัวซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานเพราะการเตน
มวยไทยแอโรบิกสงผลใหมีการปรับตัวดานสรีรวิทยา ดังเชน ถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร และกุลธิดา
เชิงฉลาด (2544 ; อางถึงในสุดา กาญจนวณิชย 2543 : 103) กลาววา ผลการฝกซอม (Training
effects) คือการปรับตัวทางสรีรวิทยา มีแนวโนมทําใหสิ่งตอไปนี้ลดลง ความดันโลหิต อัตราการ
เตนของหัวใจที่ระดับงานปานกลาง อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก โรคอวน ลดเปอรเซ็นต
ไขมัน ความแข็งแรงของกลามเนื้อเพิ่มขึ้นและเปนไปตามหลักของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหง
อเมริกาโดยการกําหนดความหนักของงาน 60-80 เปอรเซ็นตของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด
โดยใชความเร็วของจังหวะดนตรีอยูในชวง 136-148 จังหวะตอนาที (Lexic : 1992) ความถี่ใน
การฝกสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 40 นาที เปนระยะเวลา 8 สัปดาห
วิธีการปฏิบัติตามโปรแกรมที่กําหนด ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเพิ่มขึ้นและ
สอดคลองกับ ชูศักดิ์ เวชแพศย (2523 ; อางถึงในสุดา กาญจนวณิชย 2543 : 103) วา ถาทําหนัก
มากก็ใชเวลานอย แตถาทําหนักนอยก็ใชเวลามาก
จากการใชสื่อวีดิทั ศนมวยไทยแอโรบิกตามโปรแกรมที่กําหนดความหนัก ระยะเวลา
ความถี่ของการออกกําลังกาย จะชวยในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถ
สรางความทนทาน จากการสังเกตุอัตราการเตนของหัวใจขณะพักจะลดลงทุกสัปดาหหลังมีการฝก
มวยไทยแอโรบิกและยังสรางความออนตัวใหกับกลามเนื้อมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยพบว่าการใช้สื่อวีดิทัศน์มวยไทยแอโรบิกทําให้การเต้นของชีพจรลดลงและมี
ความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะสําหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ความ
อ่อนตัวและความแข็งแรงของร่างกาย ควรออกกําลังกายแบบมวยไทยแอโรบิกเพราะศิลปะมวยไทย

ต้องใช้อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย จึงทําให้อวัยวะทุกส่วนเกิดการเคลื่อนไหวและยืดหยุ่นของข้อต่อ ซึ่ง
การออกกําลังกายแบบมวยไทยแอโรบิกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกกําลังกายรูปแบบใหม่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะทําให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และศึกษาศิลปะป้องกันตัวมวยไทยเพิ่มมากขึ้น

ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทย เพือ่ พัฒนาคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัดปราจีนบุรี

จิตตินันท์ พวงมาลัย

บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนา
คุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัด
ปราจีนบุรี กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยได้แ ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีน
กัลยานี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดคุณธรรม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค่าสัมประสิทธิความเชื่อมันเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการฝึ ก อบรมการใช้ ศิ ล ปะมวยไทยเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัดปราจีนบุรี
เพศชาย จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 45.11 เพศหญิง จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ
50.89 โดยกลุ่มอายุที่มีมากที่สุด คือ 12 – 13 ปี จํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 80.83
รองลงมาคือช่วงอายุ 10-11 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 และกลุ่มอายุ 14-15 ปี
จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4
2. ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน ด้านความอดกลั้น ด้านการ
ประหยัดและด้านการกตัญญูกตเวที โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55, 4.54, 4.53 และ 4.52 รองลงมา

คือ ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ กฎระเบียบข้อบังคับ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์
สุจริต โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 4.34 4.34 และ 4.34 ตามลําดับ

ABSTRACT
The research aimed to study achievement of using the Muay Thai Training for
developing the Matthayomsuksa I students’s discipline in Prajeenkanlayanee school,
Prajeenburi province.
The sample used in the research consisted of 226 the Matthayomsuksa I of
Peajeenkanlayanee School in Prajeenburi province. The instrument used in the research was
questionnaire for auditing virtue which was creating by researcher. Data were analyzed by
using percentage, mean, and standard deviation.
The results were as follows:
1. The sample in the research were the Matthayomsuksa I of Prajeenkanlayanee
school. 120 (45.11%) were male; 146 people (50.89%) were female. On age aspect, 215
people (80.83%) were in the age range of 12-13 years; 36 people (13.53%) were in the age
range of 10-11 years and 150 people (56.4) were in the age rage of 14-15 years.
2. Achievement of using the Muay Thai Training for developing the Matthayomsuksa I
students’s discipline in Prajeenburi province. It was found on most opinion at a highest level
which consisted of drug and gamble prevention, endurance, saving and gratitude. They had
average of 4.55, 4.54, 4.53 and 4.52 respectively. On human relation, regulation,
responsibility and honesty had average of 4.35, 4.34, 4.34 and 4.34 respectively.

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในสภาวะโลกยุคโลกาภิวัตน์มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
พัฒ นาการความเจริ ญ ก้า วหน้าทางด้า นวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร วมถึ ง การพั ฒนาการ ระบบข้อมู ล
สารสนเทศและการสื่อสารในยุคโลกไร้พรมแดนมนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ วีซีดี ตลอดจนการค้นหาข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตรวมไป
ถึงการแพร่ระบาดของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่ประเทศไทยทําให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้รับรู้
และนําไปปฏิบัติ โดยสามารถแยกแยะว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด ทําให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบจนทําให้
เกิดปัญหาการขาดคุณธรรมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมายและยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาโดยไม่สนใจและไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับคุณธรรม
จึงทําให้เกิดปัญหาด้านสังคม ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งพัฒ นาเป็น อัน ดับ แรก คือ ต้อ งเร่ง พัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ใ ห้
มี คุณ ภาพ แต่คนจะมีคุณภาพได้นั้นก็ต้องมีคุณธรรมในการครองตนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็น
สุขในสภาพปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานทางการศึกษา ได้พยายามหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพทั้งความรู้คู่กับคุณธรรมซึ่งจะทําให้คนไทยเป็นคนอย่างสมบูรณ์ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2540:25) ได้กําหนด ในมาตรา 80 ว่า ให้จัดการ
ศึกษาให้เกิดความรู้คู่ คุณธรรม โดยให้ปรั บปรุงการศึกษาให้สอดคล้ องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ และสั งคมเสริ ม สร้ า งความรู้แ ละปลู ก ฝัง จิ ต สํา นึ ก ที่ถู ก ต้อ งกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 6 ได้กําหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและจากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉ บับที่
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ได้กําหนดหลักการ ในการพัฒนามนุษย์ ให้มีคุณภาพกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสถานศึกษาใน
การพัฒนาจิตใจคน โดยมีหลักการในการพัฒนาจิตใจคน ให้มีวิสัยทัศน์ เป็นคนเก่ง คนดี และ มีความสุขไว้
อย่างชัดเจน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ. 2542 : 8)
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจําชาติไทยเป็นมรดกตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษที่คนไทยทุกคนต้องศึกษาหาความรู้และรักษามรดกอันเป็นวัฒนธรรมประจําชาติไทย เป็นมรดก
วัฒนธรรมประจําชาติไทยตลอดไป นอกจากนั้นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบศิลปะมวยไทยทําให้ผู้เรียนมี
ความแข็งแรง มีไหวพริบในการต่อสู้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเอง รู้จักป้องกันตัวทั้งตนเองและผู้อื่นสามารถ
ใช้ประกอบอาชีพได้ ดังนั้นการสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยไทย จะต้องสอนให้ผู้เรียนมีศิลปะใน

การต่อสู้ มีจังหวะทั้งรุกและรับ ฝึกให้มีน้ําใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพผู้อาวุโส ไม่รังแกคนที่
อ่อนแอกว่า ไม่ประหม่าคู่ต่อสู้รวมทั้งต้องเสริมสร้างปลูกฝังซึมทราบในความล้ําลึกของศิลปะการต่อสู้ป้องกัน
ตัวแบบมวยไทยยากที่จะหาศิลปะใดเสมอเหมือนได้ (กรมพลศึกษา. 2541: 1-3)
จากการศึกษาการฝึกอบรมศิลปะมวยไทยทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนมีปัญหาใน ด้านความเข้าใจความสําคัญของศิลปะมวยไทย และผู้เรียนมีปัญหาด้าน
การสร้างให้เกิดความรักในศิลปะมวยไทยและการปลูกฝังคุณธรรมทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยรวมทั้ง
ไม่ได้มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ศิลปะมวยไทยเป็น
สื่อ เมื่อเป็นเช่นนี้การใช้ศิลปะมวยไทย เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมทั้งการมีวินัยรู้จักเสียสละส่วนตนอันนําไปสู่ความรักชาติไทย หวงแหนศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็น
สมบัติอันล้ําค่าของชาติไทย จึงไม่สามารถดําเนินการได้
จากรายละเอียดทั้ ง หมดที่ได้กล่ าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าศิ ล ปะมวยไทยซึ่งเป็นหัว ใจสํ าคัญ ของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มรดกไทย และมรดกโลก ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนา
บทบาททั้งในด้านของหลักสูตร เนื้อหาสาระและในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือการฝึกอบรมรวมทั้ง
การวัดและประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นคุณธรรม นําความรู้ เน้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิด แก้ปัญหา และเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในสภาพความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษา ”ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทย เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

จังหวัดปราจีนบุรี” ซึ่งจะได้นําผลของการวิจัยมาเป็นแนวทางให้

โรงเรียนได้นําไปใช้และพัฒนา ให้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและประเทศชาติอีกด้วย
นั้นคือนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีความดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ง
สําคัญที่สุด มีทัศนคติที่ดี ที่จะช่วยอนุลักษณ์ส่งเสริม และพัฒนาศิลปะมวยไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ด้ ว ยเหตุ นี ้ โ รงเรี ย นปราจี น กั ล ยาณี ตร ะหนั ก ถึ ง การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ด้ านความมี
ระเบี ย บวิ นั ย ให้กับนักเรียน โดยการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนยังขาดคุณธรรมในด้านความมีระเบียบวินัย
และให้รู้จักคุณค่าของศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียน ต้อง
รีบแก้ไขหากปล่อยทิ้งไว้เช่นนี้ สิ่งที่จะตามมาคือ ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสังคม เพราะต่อไปใน
อนาคตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี จะเป็นกําลังที่สําคัญของ
ชาติ ที่จะช่วยกัน พัฒนาชาติไทยให้ประชาชนชาวไทยได้มีการดํารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุข

ดังนั้นผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกฝังคุณธรรม นักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีสามารถ
สร้างแนวคิดสร้างสรรค์พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของชุมชนและสังคม

สมกับเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ ต้องการให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามใน
เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความสุภาพ อ่อนโยน นอบน้อม มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ
มีความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต การปฏิบัติตนต่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย และให้รู้จักคุณค่าของศิลปะมวยไทย และมีส่วนร่วมในการสืบสาน
ศิลปะมวยไทย ให้อยู่กับประเทศไทย สืบต่อคู่กับชาติไทยตลอดกาล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยผล
การฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทย เพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้ศิลปะมวยไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
จํานวน 226 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากใช้ตาราง
กําหนดตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W. Morgan. (1970 : 607-610)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสําหรับผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group)
3. แบบหาความสอดคล้องของข้อคําถามโดยดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญ ( IOC )
4. แบบวัดคุณธรรมผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านความมี
ระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. นําแบบวัดคุณธรรมผลการอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านความมี

ระเบียบวินัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียนแบบวัดคุณธรรมมาแจกแจงความถี่ (Frequency) แล้วคํานวณหาค่า ร้อยละ
(%) และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. นําแบบวัดคุณธรรมผลการอบรมศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านความมี ระเบียบวินัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรีนํามาตรวจให้คะแนน โดยให้หาค่าคําตอบตาม
อัตราการประเมินค่าซึ่งมีสเกล 5, 4, 3, 2, และ 1 มาตรวจให้คะแนนแต่ละข้อ โดยให้ความหมายค่าตัวเลข ดังต่อไปนี้

เห็นด้วยมากที่สุด

ได้

5 คะแนน

เห็นด้วยมาก

ได้

4 คะแนน

เห็นด้วยปานกลาง

ได้

3 คะแนน

เห็นด้วยน้อย

ได้

2 คะแนน

เห็นด้วยน้อยที่สุด

ได้

1 คะแนน

2.1 นําคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) แล้วนําค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบเกณฑ์มาตรฐานของเบสท์
(Best, 1970 : 34) ซึ่งแบ่งเกณฑ์ไว้ดังนี้

1.00 – 1.49

เห็นด้วยน้อยที่สุด

1.50 – 2.49

เห็นด้วยน้อย

2.50 – 3.49

เห็นด้วยปานกลาง

3.50 – 4.49

เห็นด้วยมาก

4.50 – 5.00

เห็นด้วยมากที่สุด

2.2 นําคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายด้าน สรุปวิเคราะห์ผล

สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน จํานวน 266 คน
แสดงว่าสถานภาพของผู้ตอบแบบวัดคุณธรรม เพศชายจํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 45.11
เพศหญิงจํานวน 146 คิดเป็นร้อยละ 50.89 อายุระหว่าง 10 – 11 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
13.53 อายุระหว่าง 12 - 13 ปี จํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 80.83 อายุระหว่าง 14 - 15 ปี จํานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.64 ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 1.00 - 1.50 จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ
21.05 ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 1.51- 1.60 จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย
1.61 - 2.00 จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 27.07 ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.01 - 2.50 จํานวน 55 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.68 ผลการเรียน เกรดเฉลี่ย 2.51-– 3.00 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53
ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย มากกว่า 3.00 จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.72
ตอนที่ 2 แบบวั ด คุ ณ ธรรมผลการฝึ ก อบรมการใช้ ศิ ล ปะมวยไทยเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมด้ า น
ความเป็นระเบียบวินัย ของนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
1.แสดงว่าผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านความเป็นระเบียบวินัย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ
ด้านการละเว้นสิ่งเสพติดและการเล่นการพนัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะ
มวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรม ได้แก่ การไม่เสพติดอื่น ๆ การหลีกเลี่ยงในการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีการ
เล่นการพนัน การไม่สูบบุหรี่และการไม่ดื่มสุราและของมึนเมา อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.95, 4.93 , 4.73 และ4.36 ตามลําดับ ส่วนไม่เล่นการพนัน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 ด้านความอดกลั้น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม ได้แก่ การสามารถควบคุมกริยามารยาทในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ และการมีสติและ
ความสามารถได้ดี อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 และ4.53 ตามลําดับ ด้าน
การประหยัด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ได้แก่ การใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน และการปิดน้ําปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และ4.55 ตามลําดับ ด้านความกตัญญูกตเวที เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทย เพื่อพัฒนาคุณธรรม ได้แก่ การมีสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง การอาสาช่วยเหลือ งานครูอาจารย์ และการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 , 4.55 และ4.40 ตามลําดับ ส่วนการแสดงความเคารพต่อครู อาจารย์ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 ตามลําดับ ด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้ อ พบว่ า ผลการฝึ ก อบรมการใช้ ศิ ล ปะมวยไทยเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม ได้ แ ก่ ชื่ น ชมยิ น ดี เ มื่ อ ผู้ อื่ น ประสบ

ความสําเร็จ การช่วยเหลือผู้อื่น การให้ความร่วมมือกับผู้อื่น อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 , 4.544 และ4.51 ส่วน การรับฟังความคิดเห็น การพูดจาสุภาพ และการแสดงกิริยาท่าทาง
สุภาพต่อผู้อื่น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 , 4.33 และ4.30 ตามลําดับ ด้าน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนา
คุณธรรม ได้แก่ การประพฤติตนถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ส่วนการรักษาสาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียนและเลิกเรียน การแต่งกายถูกระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และ การเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูผู้สอน
กําหนด อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 , 4.27 , 4.25 และ4.17 ตามลําดับ ด้านความ
รับผิดชอบ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรม ได้แก่
ข้าพเจ้ามีความตั้งใจเรียน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 ส่วนการทํางานด้วย
ความละเอียดรอบครอบ การทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนด การทํางานโดยการคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของส่วนรวม การทํางานโดยการคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การเรียน มีความพยายามในการ
เรียน มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน และการทํางานตามหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 , 4.39 , 4.30 , 4.28 , 4.28 , 4.27 และ4.25 ตามลําดับ ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการฝึกอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรมได้แก่ การไม่
ลักขโมย การไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และการไม่ทุจริตในการทําข้อสอบ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 , 4.22 , 4.19 และ4.14 ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย
1. การวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรม

ด้านความมีระเบียบวินัยระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 2 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 3
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในนักเรียนทุกชั้นปีโดยใช้
รูปแบบ การฝึกอบรมศิลปะมวยไทยเพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย
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รายงานบทความวิทยานิพนธ์

ความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรี
ที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License)

ชื่อผู้วิจัย สนอง แสงสุข
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชามวยไทยศึกษา รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตร
สมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น ( C License ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูพลศึกษาในจังหวัด
สระบุรี จํานวน120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น
(C

License )

ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ยครู พ ลศึ ก ษา

เพศชาย จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 เพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66
โดยมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 102 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 สูงกว่าปริญญาตรี 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 และมีกลุ่มอายุการทํางานมากที่สุด คือ กลุ่มอายุการทํางานมากกว่า 20 ปี จํานวน 84
คนคิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมากลุ่มอายุการทํางาน 11 – 20ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
16.66 และกลุ่มอายุการทํางาน 1 - 10 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33

2. ความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น
( C License ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านโครงสร้างหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านคําอธิบายรายวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 , 4.37 , 4.32 และ 4.30 ตามลําดับ

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the opinion of teacher’s physical education in
Saraburi province for Kru Muaythai competency curriculum of the standard initial stage.
(C License)
The sample used in the research consisted of 120 the physical education teachers. The instrument
was questionnaire with reliability of 0.84 which was created by researcher. The statistics used for data
analyzing were percentage, mean and standard deviation.
The research findings were as follows:
1. The sample in the research were the physical education teachers. 100 people (83.33%) were
male; 20 people (16.66%) were female. On educational feature, 102 people (85.00%) were the bachelor
degree; 18 people (15.00%) were over the bachelor degree. On experience working, 84 people (70.00%)
were over the 20 years work experience; 20 people (16.66%) were the 11-20 years work experience; 16
people (13.33%) were the 1-10 years work experience.
2. The opinion’s the physical education teachers in Saraburi province toward the basic standardized Kru
Muay Thai competency curriculum of the standard initial stage.(C License) It was found most
respondents at a high level which consisted of construction curriculum, training, measurement and
evaluation , description they had average of 4.39, 4.37, 4.32 and 4.30 respectively.

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา มวยไทยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษาที่มีความสําคัญยิ่ง ต่อการ
พัฒนาคนในชาติ ให้เป็นผู้มคี วามสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยผ่านกิจกรรมทางกาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยไทยเป็นวิชาที่ใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อในการเรียนรู้ในอัน
ที่จะทําให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย ด้านความรู้ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านความ
งดงามของชีวิตควบคู่กันไป ซึ่งกิจกรรมทางกายที่ได้รับการบรรจุในหลักสูตรมวยไทย
นั้นมีกิจกรรมต่างๆ หลายประเภทที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของกิจกรรม ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมที่จดั ไว้ในวิชามวยไทยจึงมีหลักการที่ว่า ควรเป็นกิจกรรมที่
ทําให้บุคคลมีความอดทน อดกลั้น มีความสุภาพเรียบร้อย มีความเมตตา มีความเป็นกันเอง
สร้างความมั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นอิสสระ และมีวิญญาณของการต่อสู้ อันจะทําให้
ได้บุคคลที่มีบคุ ลิกภาพที่ดีเข้มแข็งตลอดไป ฉะนั้นกิจกรรมมวยไทยในหลักสูตรจึงมีทั้งกิจกรรม
ในรูปแบบของกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ได้จัดเป็นส่วนหนึ่งของวิชามวยไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มสี ุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นสื่อทางการศึกษาที่มี
ลักษณะของวัฒนธรรมไทย จึงควรเป็นสื่อที่จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาหลักสูตรมวยไทยในปัจจุบันพบว่า วิชามวยไทยจัดเป็นวิชาเพิ่มเติมสําหรับผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ดังนั้นวิชามวยไทยที่เป็นวัฒนธรรมไทยซึ่งผู้เรียนทุกคนควร
จะได้เรียน คือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยไทย ขณะเดียวกันก็ได้พบปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชามวย
ไทย ครูผู้สอนมีปัญหาด้านความเข้าใจความสําคัญของวิชามวยไทยในด้านวัฒนธรรมมวยไทย ผู้เรียนมีปัญหา
ด้านความรักในกีฬาประจําชาติ และการปลูกฝังคุณธรรมทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทย นอกจากนี้
ข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสพบข้าราชการสํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กรมพลศึกษาเดิม) และครูผสู้ อนวิชามวยไทยพบว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งมิได้ทําการสอนวิชามวยไทย
โดยเปิดสอนในรายวิชาอื่นทดแทน โดยให้เหตุผลว่าเป็นวิชาที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน เมื่อเป็น
ดังนี้ การใช้วัฒนธรรม
ทางศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยไทยเพื่อพัฒนาคนไทยให้มคี วามเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
จึงไม่สามารถดําเนินการได้ อีกทั้งจากการศึกษายังไม่พบหลักสูตรมวยไทยที่มุ่งเน้นสมรรถนะ

ครูมวยไทยที่มคี วามสามารถในด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญา จิตสํานึกและจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย
จากรายละเอียดดังได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามวยไทยที่ได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตร
ปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขัน้ ต้น ( C License ) เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยที่สามารถใช้เป็นสื่อหรือเครื่องมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ และมีสาํ นึกในความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้สอน และผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระและตัวตนที่แท้จริงของมวยไทยจึงทําให้การจัดการเรียนรู้มวยไทยในปัจจุบันเป็นเพียงการรักษา
รูปแบบของวัฒนธรรมไทย จึงทําให้ผู้เรียนขาดความรัก ความศรัทธาในเอกลักษณ์ คุณค่า และคุณงาม
ความดีของวิชามวยไทยในอดีต จนถึงปัจจุบันทําให้เกิดความรู้สึกว่าวิชามวยไทยไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม
และไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบันได้ ดังนั้น ในการที่จะนําศิลปะการต่อสู้ป้องกัน
ตัวแบบมวยไทยซึ่งเป็นสื่อทางการศึกษาที่มีเอกลักษณ์ และคุณค่าอย่างชัดเจนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
รวมทั้งสามารถสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้นั้น จึงจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขัน้ ต้น ( C License ) ทีม่ ุ่งเน้นถึงคุณค่า สาระและ
องค์ความรู้ที่แท้จริงของศิลปะมวยไทยเพื่อจะได้นําความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ตลอดไป ผู้วจิ ัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัย “ความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรี
ที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น ( C License )” จากครูพลศึกษาเพื่อนําไปใช้ปรับปรุง
ให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนมวยไทยให้มสี มรรถนะต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู พ ลศึ ก ษาในจั ง หวั ด สระบุ รี ที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รสมรรถนะ
ครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น ( C License )

วิธีดําเนินการวิจัย

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถาม ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น การ
ตามรายละเอียดดังนี้

1. ขั้นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อกําหนดกรอบโครงสร้างและรายการสําคัญ
ความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรี ที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C
License) โดยผู้ วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ตํ า รา เอกสาร วารสาร
บทความ และงานวิจัย ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า คือ

1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรรวมทั้งการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรมวยไทย
1.3 พระราชบัญญัติกีฬามวยที่เกี่ยวกับผู้ฝึกสอนมวย
1.4 ลักษณะเฉพาะของครูพลศึกษา
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- งานวิจัยในประเทศ
- งานวิจัยในต่างประเทศ

2.

ขั้นรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อกําหนดกรอบ

โครงสร้าง และรายการสําคัญ ความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวย
ไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License)

3. ขั้นตรวจสอบกรอบโครงสร้าง และรายการสําคัญ ความคิดเห็นของครูพลศึกษา
ในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License) โดยการประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน

4.

ขั้ น พั ฒ นากรอบโครงสร้ า ง และรายการสํ า คั ญ ความคิ ด เห็ น ของครู พ ลศึ ก ษา

ในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License) โดยปรับปรุงแก้ไขกรอบ
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ร า ย ก า ร สํ า คั ญ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค รู พ ล ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด ส ร ะ บุ รี ที่ มี

ต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาปรึกษา
ประธานกรรมการและกรรมการควบคุม วิท ยานิ พนธ์ เพื่อพิ จ ารณาตรวจสอบความเที่ ยงตรง (Content
Validity) และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

5. ขั้นตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความคิดเห็นของครูพลศึกษา
ในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของกรอบโครงสร้างและรายการสําคัญเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูพลศึกษาใน
จังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License) ซึ่งจะได้โครงสร้างของความ
คิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มตี ่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License)
อันเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้

6. ขั้นคัดเลือกข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อ
หลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License) ทีม่ ีค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)
ถ้าคาดัชนีความสอดคลองเทากันหรือมากกวา 0.5 แสดงวารายการแบบประเมินที่ทดสอบสามารถวัดไดจริง
และถ้าน้อยกว่า 0.5 หากจําเป็นต้องใช้ก็นํามาปรับปรุง
ข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
7. ขั้นตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อ
หลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License) โดยทดลองใช้
(Try – Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มประชากรที่จะทําการวิจัยจริง จํานวน 30 เพื่อ
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรี ที่มตี ่อ
หลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License) และนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของข้อคําถามรายข้อ (Item Validity) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) และตัดรายข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในรายข้อที่ต่ําออกและหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ และแต่ละตอน โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84

8. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครู
มวยไทยมาตรฐานขั้นต้น (C License) ไปใช้กับกลุ่มประชากรจริง จํานวน 120 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น
(C

License )

ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ยครู พ ลศึ ก ษา

เพศชาย จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 เพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66
โดยมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 102 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 สูงกว่าปริญญาตรี 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 และมีกลุ่มอายุการทํางานมากที่สุด คือ กลุ่มอายุการทํางานมากกว่า 20 ปี จํานวน 84
คนคิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมากลุ่มอายุการทํางาน 11 – 20ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
16.66 และกลุ่มอายุการทํางาน 1 - 10 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33

2. ความคิดเห็นของครูพลศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยมาตรฐานขั้นต้น
( C License ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านโครงสร้างหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านคําอธิบายรายวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 , 4.37 , 4.32 และ 4.30 ตามลําดับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการวิ จั ย พบว า ค า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น ของครู พ ลศึ ก ษาที่ มี ต อ หลั ก สู ต รมวยไทย
มาตรฐานขั้นตน (C

License) ดานโครงสรางหลักสูตร ดานคําอธิบายรายวิชา ดานการ

ฝกอบรม ดานการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จึงควรนําหลักสูตรนี้ไป
ใชจัดการฝกอบรมใหแกครูผูสอนมวยไทยทั่วประเทศ
2. หน ว ยงานและองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งควรให ก ารสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม หลั ก สู ต รมวยไทย
มาตรฐานขั้นตน ( C License ) ใหเปนหลักสูตรมาตรฐานสากลตอไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิ จั ย ครั้งต อ ไปควรเปน การวิ จัย ติด ตามผล การใช ห ลั ก สู ต รมวยไทยมาตรฐานขั้ น ต น
( C License ) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพครูมวยไทยอยางมีระบบนําไปสูการพัฒนาครูมวย
ไทยใหเปนที่ยอมรับของสากล
2. การวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษารู ป แบบการฝ ก อบรมครู ม วยไทย ที่ มุ ง เน น สมรรถนะ
ครบทุ ก ด า นทั้ ง ทางด า นความรู ความคิ ด ความสามรถ ความดี ง าม ความรั บ ผิ ด ชอบ
ตอสังคมโดยสอดคลองกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสรางสรรค

บรรณานุกรม

จรัสเดช อุลิต (2542) : เอกสารประกอบการสอนวิชามวยไทย 1
มหาสารคาม : งานผลิตเอกสารประกอบการสอนและตําราวิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม.
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2538) : กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตรในชุดวิชาพัฒนาพัฒนา
ระบบการสอน.กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .
สุจิตรา สุคนธทรัพย์ (2540) การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่าและกระบวนการถ่ายทอด
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การรับรู้ศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เรื่อง การรับรู้ศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ศิลปะมวยไทยของนักเรียนมัธยมศึ กษาชั้ นปี ที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี ส ะเกษ เขต 1 โดยมี
วั ตถุ ประสงค์ ข องการวิ จั ย ดั ง นี้ (1) เพื่อ ศึ ก ษาระดั บความรู้ ค วามเข้ าใจศิ ล ปะมวยไทยของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความเข้าใจศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จํานวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการรับรู้ความเข้าใจศิลปะมวยและจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับความรู้ความเข้าใจศิลปะมวยไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระดับ
มาก รวมเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .59
2) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเข้าใจศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ศิลปะมวยไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับมาก รวมเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69

3) นักเรียนมีการรับรู้ศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

Thesis Title

ACKNOWLEDGEMENT ARTS MUAY THAI TO THE CONSCIOUS
IN THE CONSERVATION ARTS MUAY THAI HAVE TO STUDENS
SECONDARY 3 rd YEAR SI SA KET PROVINCE EDUCATION
SERVICE AREA 1 OFFICE

Researcher

NANTHAWAN PANYAKOM

Degree

MASTER OF ARTS IN MUAY THAI STUDY

Thesis Advisors ASSOCIATE PROFESSOR DR.PONGCHAN NA – LAMPANG
ARJAN JARUSDECH ULIT
Academic Year

2009

ABSTRACT
This research design Survey Research. Acknowledgement arts In Muay Thai
To the conscious in the conservation arts Muay Thai have to Students Secondary 3 rd Year Si Sa Ket
Province Education Service Area 1 Office. The purpose research. (1 for the Study Degree
knowledge arts In Muay Thai at the conscious in the conservation arts Muay Thai have to
Students Secondary 3 rd Year Si Sa Ket Province Education Service Area 1. (2 The Study of
Correlation between Acknowledgement arts In Muay Thai at to the conscious in the conservation arts
Muay Thai have to Students Secondary 3 rd Year Si Sa Ket Province Education Service Area 1 Office.
The Sample of the study consisted students instruments used for data Collection were the Research
Constructed. This Secondary 3 rd Year Si Sa Ket Province Education Service Area 1of 368. The
instruments used for data Collection were the Research Constructed. The statistics used in data analyzed
were Percentage (%), Mean ( X ) Standard ( S.D.)

The research findings were as follows:
1.For the level Acknowledgement arts In Muay Thai to the conscious in the conservation arts
Muay Thai have to Students Secondary 3 rd Year Si Sa Ket Province Education Service Area 1
Office. The Students have knowledgement arts In Muay Thai the arts Muay Thai at high level
Mean (

X

= 4.22 ) Standard (S.D. = .59 )

2. The Correlations to knowledgement arts Muay Thai to the conscious in the conservation arts
Muay Thai have to Students Secondary 3 rd Year Si Sa Ket Province Education Service Area 1
Office. The Students have knowledgement understand arts In Muay Thai the arts Muay Thai at
high level Mean (

X

= 4.36 ) Standard (S.D. = .69 ) The Correlations to knowledgement understand

arts Muay Thai the conscious in the statistical significant difference at .01 level.

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
มวยไทยเป็นศิลปะในการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยแขนงหนึ่งที่มีมาคู่ชาติไทยตั้งแต่สมัย
ดึกดําบรรพมาแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ใดค้นพบหลักฐาน ที่ใช้เป็นอ้างอิงถึงทางประวัติศาสตร์ได้ว่ามวยไทยยังมีอยู่
คู่คนไทยมาอย่างยั้งยืน ตลอดมาในซึ่งในอดีตแต่พอสันนิฐานได้ว่าการดําเนินวิถีชีวิตคนไทยในสังคมสมัยเก่า
ๆ มีวัฒนธรรมประเพณีในการละเล่นต่าง ๆ อาจจะเห็นได้จากการจัดงานการกุศลต่าง ๆ ในวัดได้มีการจัด
งานการกุศลและมีการจัดการแข่งขันชกมวยไทยขึ้นตามวัดหรือในหมู่บ้านต่าง ๆ ดังปรากฏในประวัติมวย
ไทยที่เห็นได้เด่นชัดว่า ในปัจจุบันศิลปะมวยไทยไม่รุ่งเรืองเหมือนในอดีต ปัจจุบันศิลปะมวยไทยซึ่งนับวันมี
แต่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมไทย และชาติไทยอย่างแน่นอน ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจต้องการในการอนุรักษ์
และสืบสานศิลปะมวยไทยให้เป็นที่เผยแพร่ให้อยู่ในสังคมไทยและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปไกลทั่วโลก
ในปัจจุบัน มวยไทยเป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับความนิยมและความสนใจอย่างสูงสุดซึ่งเห็นได้
จาก มีการจัดการแข่งขันชกมวยไทยเป็นประจําทุกวัน ทั้งในเมืองหลวงและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เป็นการต่อต้านยาเสพติด โดยทั่วไปส่วนมากให้ความสนใจ และการสนับสนุน ในกีฬามวยไทยเป็นอย่างดี
ยิ่ง หรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย และถือโอกาสเข้าชมการแข่งขันชกมวยไทย
อาชีพในเวทีที่มาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดสําคัญส่วนหนึ่งของจุดที่สนใจในการท่องเที่ยวในเมืองไทย
และเป็นการสร้างความสนใจที่ดีให้กับชาวต่างชาติได้มีความชื่นชมและสนใจในศิลปะมวยไทย ดังนั้นศิลปะ
มวยไทยซึ่งปัจจุบันถูกมองว่าเป็นกีฬาที่เป็นอันตราย และมีการพนันอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นการมองในรูปแบบ

ไม่ค่อยดีนัก แต่ในกลุ่มของนักเรียนยังไม่ค่อยมีผู้ใดสนใจในการศึกษาเล่าเรียนศิลปะมวยไทย และการ
ถ่ายทอดศิลปะมวยไทยให้กับศิษย์อย่างจริงจังนั้น ในปัจจุบันศิลปะมวยไทยมีแต่นับวันจะสูญหายไป
มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย ที่สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในเชิงกีฬาและการ
ต่อสู้จริง ศิลปะประเภทนี้มีมาแต่โบราณกาลบรรพบุรุษของชาติไทย ได้ฝึกฝนอบรมสั่งสอนกุลบุตรไว้เพื่อ
ป้องกันตัวและชาติบรรดาเหล่าชายฉกรรจ์ของไทยได้รับการฝึกฝน วิชามวยไทยแทบทุกคนนักรบผู้กระเดื่อง
นามทุกคนต้องได้รับการ ฝึกฝนอบรมศิลปะประเภทนี้อย่างชัดเจนทั้งสิ้น

เพราะการใช้อาวุธช่วยในสมัย

โบราณ เช่น กระบี่ กระบอง ดาบ ง้าว พลอง ทวน ฯลฯ ถ้ามีความรู้มวยไทยประกอบด้วยแล้วจะทําให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่เข้าต่อสู้ติดพันประชิดตัวจะได้ใช้อวัยวะบางส่วนเข้าช่วย
เช่น หมัด เท้า เข่า ศอก แต่เดิมศิลปะมวยไทยที่มีชั้นเชิงสูงมักจะฝึกสอนกันในบรรดาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่
โดยเฉพาะพระมหากษัต ริย์แ ละขุ นนางฝ่า ยทหาร

ต่ อมาจึงได้ แ พร่ หลายไปถึ ง สามัญชน

ได้ รั บ การ

ถ่ายทอดวิทยาการจากบรรดาอาจารย์ ซึ่งเดิมเป็นยอดขุนพลหรือยอดนักรบมาแล้ว วิทยาการจึงได้แพร่หลาย
และคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ ( จรวย แก่นวงษ์คํา. 2530 : 5)
มวยไทยสํ า คั ญ ต่ อ นานาชาติ มวยไทยมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ชาวโลกเนื่ อ งจากหลาย ๆ
ประเทศหันมาสนใจศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และนิยมฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการออกกําลังกายและใช้ใน
การแข่งขัน มีทั้งการก่อตั้งชมรมและองค์กรมวยไทยในต่างประเทศมากมาย ซึ่งล้วนแต่นํากิจกรรมฝึกซ้อม
การแข่งขันมวยไทย เพื่อเป็นสื่อทําให้ชาวต่างชาติเข้าใจ วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยมากขึ้นทั้งชื่นชมและ
หวงแหนในศิลปะมวยไทยที่ส ร้างขึ้ นมาสํ าหรับให้ชาวโลกทั้งมวล ( สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ. 2540 : 3 – 4 )
การศึกษาในประเทศไทย ได้มีการพัฒนามาโดยลําดับจนถึงในปัจจุบันได้มีการปฏิรูป
การศึกษาด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

เพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2542 : 56 )
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี

มี

ปัญ ญามีค วามสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึ กษาต่ อ และประกอบอาชีพ ให้ผู้เรียนเกิ ด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะ
กระบวนการในการดําเนินชีวิต รักการออกกําลังกาย ภูมิใจในความเป็นไทย เข้าใจในประวัติศาสตร์ของ

ชาติไทย รักประเทศชาติ และท้องถิ่น ตลอดจนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณี
กีฬา ภูมิปัญญาไทย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทําประโยชน์ ให้กับสังคมตามบทบาทและ
หน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดี ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาไทย นั้นก็คือ ได้มีการถ่ายทอดความรู้ศิลปะมวยไทยให้อยู่ คู่กับสังคมไทย และคนไทยให้ติด
ตัวไปอย่างยั้งยืน โดยเฉพาะมวยไทยกับจิตสํานึกความเป็นชนชาติไทยที่เป็นมรดก ต้นทุนทางวัฒนธรรมจาก
บรรพบุรุษโบราณได้มอบไว้ให้

ซึ่งปัจจุบันนับวันจะลางเลือนออกไปตามกระแสบริโภคนิยมของคนต่างชาติ

จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องการรับรู้และความ
เข้าใจศิลปะมวยไทยที่ส่งผลต่อจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยทั้งนี้มุ่งหวังว่าผลการวิจัย

ที่ได้ จะเป็นประโยชน์

ในการนําไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมวยไทย ซึ่งเป็นมรดกต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ไทยต่อไป นักเรียนได้เห็นคุณค่าของศิลปะมวยไทยในสิ่งที่เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมวยไทย และ
ได้นําความรู้ความเข้าใจศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้กับเยาวชน
ในรุ่นหลังโดยไม่ให้สาบสูญหายจากโลกนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจศิลปะมวยไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความเข้าใจศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1.

เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ไดปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ

สอนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการในการเรียนรูศิลปะมวย
ไทยในชวงชั้นที่ 3 ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2. เพื่อ ให สํานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใช เปน แนวทางในการจัด ทํา
หลักสูตรแกนกลางในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนศิลปะมวยไทยใหแกนักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแตชวงชั้นที่ 1 – 4

ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขอบเขตเนื้อหามวยไทยของ จรัสเดช อุลิต. (2548 : 2 -170)
ซึ่งมีทั้งหมด 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการรับรู้ศิลปะมวยไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย
ด้านประวัติมวยไทย ด้านหลักพื้นฐานของมวยไทย ด้านแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ด้านคุณค่าและประโยชน์
2. จิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
ครอบครู ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อมวยไทย

ด้านการไหว้ครูและร่ายรํามวยไทย ด้านการ

ด้านการเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปะมวยไทย

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจําปีการศึกษา 2552 จํานวน 4,051 คน (ฝ่ายนโยบายและ
แผนงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, 10 มิถุนายน 2552) ซึ่งมีดังนี้
1. อําเภอเมืองศรีสะเกษ

จํานวน

1,784 คน

2. อําเภอกันทรารมณ์

จํานวน

920 คน

3. อําเภอน้ําเกลี้ยง

จํานวน

425

4. อําเภอวังหิน

จํานวน

259 คน

5. อําเภอพยุห์

จํานวน

218

6. อําเภอยางชุมน้อย

จํานวน

306 คน

7. อําเภอโนนคูณ

จํานวน

139 คน

รวมประชากรทั้งหมด

คน

คน

4,051 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จํานวน 368 คน โดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างและใช้วิธีคํานวณตามสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ (1967) กําหนดความคลาดเคลื่อนที่ .05
N

สูตร

n =

เมื่อ

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

1+

Ne

2

N = ขนาดของประชากร
e2 = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อตกลงเบื้องต้น
ในการวิจัยในครั้งนี้ผวู้ ิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research) ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการไว้เป็นลําดับ
ขั้นดังนี้

รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความ
เข้าใจศิลปะมวยไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความเข้าใจศิลปะมวยไทยกับจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จํานวน 368 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบโควตา ( Quota Sampling
) โดยใช้วิธีคํานวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (1967) กําหนดความคาดเคลื่อนที่ .05

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การสร้างแบบสอบถามขึ้นโดยแยก
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ความเข้าใจศิลปะมวยไทย
ซึ่งแต่ละข้อมีเกณฑ์ประมาณค่า ( Rating Scale ) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert)

(ประ

ครอง กรรณสูตร,2542) โดยแบ่งให้ค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ดังนี้ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบตามระดับใดระดับหนึ่ง คือ
คะแนน 5

หมายถึง

มีการรับรู้และความเข้าใจมากที่สุด

คะแนน 4

หมายถึง

มีการรับรูแ้ ละความเข้าใจมาก

คะแนน 3

หมายถึง

มีการรับรูแ้ ละความเข้าใจปานกลาง

คะแนน 2

หมายถึง

มีการรับรูแ้ ละความเข้าใจน้อย

คะแนน 1

หมายถึง

มีการรับรูแ้ ละความเข้าใจน้อยที่สุด

โดยมีเกณฑ์แปลผลดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 แปลความว่า

มีการรับรู้และความเข้าใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 แปลความว่า

มีการรับรู้และความเข้าใจมาก

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50

แปลความว่า

มีการรับรู้และความเข้าใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50

แปลความว่า

มีการรับรู้และความเข้าใจน้อย

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50

แปลความว่า

มีการรับรู้และความเข้าใจน้อยทีส่ ุด

แบบสอบถามด้านการรับรู้ความเข้าใจศิลปะมวยไทย โดยแบ่งออก ดังนี้
1. ประวัติมวยไทย

จํานวน 5

ข้อ

2. หลักพื้นฐานของมวยไทย

จํานวน 7

ข้อ

3. แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย

จํานวน 8

ข้อ

4. คุณค่าและประโยชน์

จํานวน 5

ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ซึ่งแต่ละข้อมีเกณฑ์ประมาณค่า ( Rating

Scale ) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert ) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100) โดยแบ่งให้ค่าคะแนนเป็น 5
ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามระดับใดระดับหนึ่ง ตามเกณฑ์ดังนี้
คะแนน

5 หมายถึง มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยมากที่สุด

คะแนน

4 หมายถึง มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยมาก

คะแนน

3

คะแนน

2 หมายถึง

คะแนน

1

หมายถึง

หมายถึง

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยปานกลาง
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยน้อย
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยน้อยที่สุด

โดยมีเกณฑ์แปลผลดังนี้
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.51 – 5.00 แปลว่า

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย มากที่สุด

ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.51 – 4.50 แปลว่า

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยมาก

ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.51 – 3.50 แปลว่า

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยปานกลาง

ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.51 – 2.50 แปลว่า

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศลิ ปะมวยไทยน้อย

ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 – 1.50 แปลว่า

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยน้อยที่สุด

แบบสอบถามด้านจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย โดยแบ่งออก ดังนี้
1. การไหว้ครูและร่ายร่ํา

จํานวน 8

ข้อ

2. การครอบครู

จํานวน 6

ข้อ

3. คุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อมวยไทย

จํานวน 6

ข้อ

4. การเรียนรูแ้ ละการถ่ายทอดศิลปะมวยไทย

จํานวน 7 ข้อ

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended ) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น ทัศนคติที่มีต่อมวยไทย เป็นแบบสอบถาม และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
ผลของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการรับรู้ศิลปะมวยไทยที่ส่งผลต่อจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ศิลปะมวยไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
1. ระดับความรู้ความเข้าใจศิลปะมวยไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่าโดยภาพรวม นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในระดับความรู้ความ
เข้าใจศิลปะมวยไทยอยู่ในระดับมาก รวมเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.59 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความเข้าใจศิลปะมวยไทยกลับจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะ
มวยไทยนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่

3 สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาศรี ส ะเกษ เขต 1 พบว่ า มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกในการมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รวมเฉลี่ย
4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการรับรู้ความเข้าใจศิลปะมวยไทยกลับจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยในระดับมาก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง การรับรู้ศิลปะมวยไทยที่ส่งผลต่อจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวย
ไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า
การศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจศิ ล ปะมวยไทยของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่

3

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รวมเฉลี่ย 4.22 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .59

หมายความว่า นักเรียนมีการรับรู้เกี่ยวกับการรับรู้ศิลปะมวยไทยที่ส่งผลต่อ

จิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
ประเมินได้จากคะแนนค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ประสาท อิศรปรีดา. (2541 :196 )
กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร อัน
เป็นผลมาจากประสบการณ์ทฤษฎีการเรียนรู้อาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่ม
ปัญญานิยม กลุ่มปฏิสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ อุสุมา ชื่นชมพู. ( 2546 : 30 – 31 ) กล่าวไว้ว่า การ
เรี ย นรู้ เ ป็ น ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวการคิ ด ทบทวนของตนเองเป็ น การรั บ รู้ ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการนํ า
ประสบการณ์มาใช้ในการรับรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้ไปสู่อนาคตซึ่งเป็นแหล่งการ
ได้มาแห่งองค์ความรู้และความเข้าใจ ซึ่งสามารถแบ่งการเรียนรู้ออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ
1. การเรียนรู้แบบการคิด คือ การได้มาซึ่งความรู้ การทบทวนเป็นเหมือนการคิดว่าเรากําลังทํา
อะไรอยู่
2. การเรียนรู้ในด้านจิตใจ คือ เราจะต้องมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้และ
อารมณ์
3. การเรียนรู้จากการกระทํา คือ เราจําเป็นต้องพิจารณาถึงสิ่งที่เราทําอันเป็นผลมาจากสิ่งที่เรา
คิดและรู้สึก หรือการเรียนรู้จากการทบทวนตนเองใหม่ในความเข้าใจคือความรู้อันแท้จริง
4. การเรียนรู้จากสังคม คือ เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้แห่งวิชาชีพ ความเข้าใจ ความรู้อันแท้จริงใน
วิชาชีพ และวิธีการแก้ไขปรับปรุงจากการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมเราสามารถเรียนรู้ได้โดยการ
พูดคุยกับผู้อื่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง. (2522, หน้า ง.) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “
การพัฒนาการกีฬามวยไทย ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทยทางด้าน
จุดมุ่งหมาย วิธีการฝึก และการแข่งขันมวยไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งที่เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย
ผลการวิจัยพบว่า จุดกําเนิดของกีฬามวยไทยมาจากการดํารงชีวิตในสมัยโบราณที่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติโดย

วิธีการใช้อวัยวะต่าง ๆ เหล่านั้นให้เหมาะสมมีการฝึกหัดฝึกซ้อมในสํานักมวยโดยครูมวยที่มีชื่อเสียง

เมื่อ

ยามสงครามก็นําเอาศิลปะมวยไทยมาใช้ควบคู่กับอาวุธประเภทต่าง ๆ เพื่อให้การรบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเมื่อยามว่างจากศึกสงครามก็นิยมจัดให้มีการแข่งขันชกมวยโดยระยะแรกเป็นการชกแบบคาดเชือก ต่อมา
ได้มีการร่างและ ใช้กฎกติกาขึ้นมาทําให้การดําเนินการแข่งขันชกมวยเป็นไปอย่างเรียบร้อย และ ในปัจจุบัน
มีการแข่งขันชกมวยไทยกันอย่างแพร่หลาย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

ความเข้าใจศิลปะมวยไทยกลับจิตสํานึก

ในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รวมเฉลี่ย 4.36

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69

ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ สมพร เทพสิทธา. (ม.ป.พ. : 3 – 4 ) กล่าวไว้ว่า จิตสํานึกมีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่
จะจูงใจหรือกระตุ้นให้คน กลุ่มคนหรือประชาชนกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้จะต้องสร้างจิตสํานึกให้เกิดขึ้น
ก่อนในการปลูกฝังอุดมการณ์ ในการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ซึ่งจําเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสํานึกให้
เกิดขึ้นมาก่อน

คนที่มีจิตสํานึกในความเป็นไทยย่อมเป็นคนที่รู้ เรื่องราวชาติบ้านเมืองของตนเอง มีความ

รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันพิทักษ์ชาติ บ้านเมือง รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ของไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ครองจักร งามมีศรี. ( 2530 : 30 – 41 )ได้ทําการวิจัยเรื่อง “
แบบทดสอบทักษะกีฬามวยไทยสําหรับนักศึกษาชายวิทยาลัยพลศึกษา ” โดยมีความมุ่งหมายในการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อสร้างแบบทดสอบสําหรับใช้แบบทดสอบทักษะกีฬามวยไทย สําหรับนักศึกษาชายวิทยาลัยพล
ศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักศึกษาชายวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา
2528 ที่ผ่านการเรียนมวยไทยมาแล้ว จํานวน 30 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบทักษะกีฬามวยไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 รายการ คือ
การเตะเฉียงบริเวณลําตัว การตีเข่าเฉียงบริเวณลําตัว การถีบบริเวณลําตัวและการชกหมัดตรงบริเวณ ใบหน้า
ผลการวิ จั ย พบว่ า คะแนนของการทดสอบจากแบบทดสอบทั ก ษะกี ฬ ามวยไทยมี ค วามสัม พั นธ์ กั น แบบ
เส้นตรง เชิงนิมานกับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูวิจยั ไดนํามาเปนขอเสนอแนะ 3 สวน คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการทํ า วิ จั ย ควรทํ า การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาครู ผู ส อนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่สงผลตอการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจ สามารถทํา
กระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต้องส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยเฉพาะการวิจัยแผ่นเดียวหรือการวิจัยอย่างง่ายของครูผู้สอน เพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยครูผู้สอนต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้นครูผู้สอน
จึงควรได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาวิธีการเรียนการสอน พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่ว่า “ครูต้องปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ” ด้วยวิธีสร้างเครือข่ายการวิจัยทุกระดับ พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
อบรมและพัฒนาครูผู้สอน
1.2 การจัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาของครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
เขต 1 ควรมีศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลการวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 1 ประกอบด้วย ข้อมูลการวิจัย การจัดทําเกี่ยวกับวิจัย โดยข้อมูลโครงการวิจัยรวมรวบและ
เผยแพร่ รายงานวิจัยผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถสืบค้นได้พร้อมทั้งจัดทํารายงานประจําปี
2. จากผลการวิจัยพบว่า ควรมีการวิจัยของครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ปัญหา/อุปสรรคในการทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ขาด
ความรู้ และเทคนิควิธีการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและเอกสารตํารา ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองระหว่างการปฏิบัติงาน On the Job Traning เช่น ศึกษาต่อ การฝึกอบรมระยะสั้น
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยในระดับภาค และจัดศูนย์กลาง
ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อสืบค้นงานวิจัย

ขอเสนอแนะการนําผลงานวิจัยไปใช
1. จากการศึกษา ในการเก็บข้อมูลวิจัยของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
พบว่า นักเรียนบางส่วน ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการเรียนและให้ข้อมูลการวิจัย จากการ
ประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนขาดการค้นคว้าในข้อมูลทําวิจัย ควรดําเนินการพัฒนานักเรียน ควร
ให้มีการอบรม ให้คําแนะนําในเรื่อง การเรียนกีฬาไทย และครูควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วย
2. จากปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการในการจัดทําวิจัย ได้แก่ นักเรียนยังขาดความรู้
และมีภาระงานมาก การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้เรียน และความสมบูรณ์งานวิจัยอาจจะไม่สมบูรณ์
เพียงพอ ดังนั้นจึงหาวิธีการให้นักเรียนมีเวลาเพียงพอกับการเก็บข้อมูลงานวิจัย
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การพัฒนาความรู้ในการรับรู้ในชั้นเรียนที่นักเรียนยังขาดหายไปควร
ศึกษาเพิ่มเติมให้มากจากสื่อต่าง ๆ ซึงจะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้ของนักเรียน มีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและจัดหาสื่ออินเตอร์เน็ตให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วย ซึ่งความรู้ในชั้นเรียน ที่ครูผู้สอนสอนในทุกรายวิชา อาจมีความรู้ไม่หมด โดยมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัย ในลักษณะสถาบัน หน่วยงาน ในชั้นเรียนด้วย เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กับครูผู้สอนทุก ๆ ประเภทวิชาและรายวิชา
2. ควรมีการศึกษาวิจัย การทําวิจัยที่หลากหลาย เพือ่ พัฒนาครูผู้สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในวิชา ต่าง ๆ เช่น พลศึกษา
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