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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนมวยไทยและศึกษาสภาพปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอนมวยไทย  ของหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในสถานศึกษา เขตภาคกลางตะวันตก  กลุมประชากรประกอบดวย  

ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  122 คน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 122 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่และ       

คารอยละ  ผลการวิจัยพบวา 

การจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวาควรมีอุปกรณ

ปองกันตัวไมใหเกิดการบาดเจ็บ  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด หลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษาควรมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมทองถิ่น  มุงเนนใหผูเรียนเห็นความสวยงามของทักษะมวยไทย  นําไปใชใน

การปองกันตัว  การออกกําลังกาย  เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมของไทย  จัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนไดเรียน

อยางนอย 1 ระดับชั้น  มีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนและความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

มีการเพิ่มพูนความรูใหกับครูผูสอนอยางสม่ําเสมอ  การสอนมวยไทยควรมีชุดมวยไทยที่ทันสมัย  สวยงามและ   

สงางาม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก หลักสูตรมวยไทยควรจัดเปนวิชาบังคับในหลักสูตรของ

สถานศึกษาทั่วประเทศ  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอนมวยไทย  ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู    

สุขศึกษาและพลศึกษา  มีดังนี้ 

1.  ดานหลักสูตร  พบวามีสภาพปญหาและระดับความตองการอยูในระดับมาก  

2.  ดานครูผูสอน  พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง และระดับความตองการ อยูในระดับมาก   

3. ดานอุปกรณและสถานที่ พบวามีสภาพปญหาและระดับความตองการอยูในระดับมาก   

4.  ดานการจัดการเรียนรู  พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลางและระดับความตองการอยูในระดับมาก   

5.  ดานการวัดและประเมินผล  พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลางและระดับความตองการอยูใน

ระดับมาก 
 

คําสําคัญ : สภาพปญหา  ความตองการ  การจัดการเรียนการสอน  มวยไทย 
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ABSTRACT 

 This study aimed to investigate current problems and needs in learning and instruction 

management of Muaythai in west central region schools as perceived by school administrators and 

heads of learning subject matter cluster of health and physical education. Research population 

consisted of 122 school administrators and 122 heads of learning subject matter cluster of health and 

physical education. The instrument was a questionnaire constructed by the author. Data were analyzed 

in terms of frequency and percent. The findings are as follows: 

 Regarding learning and instruction management of Muaythai in schools, current problems and 

needs which school administrators viewed at the highest level are as follows: Tools to prevent student 

Muaythai athletes from injury should be used. Muaythai courses taught in schools should be designed 

properly and consistently with local communites. They should focus on teaching students to appreciate 

the beauty of artistic skills of Muaythai, to use Muaythai as self-defense, and as a type of exercise and 

to preserve it as a form of Thai culture. They should be provided as supplementary curriculum at least 

for one class level at school. The content should be modified properly and consistently with social 

changes. That Muaythai outfits should be modern, beautiful, and dignified is totally viewed at high level. 

That Muaythai should be taught as a compulsory course at school nationwide is viewed at moderate 

level. 

 Levels of current problems and needs in learning and instruction management of Muaythai as 

perceived by heads of learning subject matter cluster of health and physical education are as follows: 

1. Curriculum at high level 

2. Teachers at moderate level for current problems and at high level for needs 

3. Instruments and facilities at high level 

4. Learning management at moderate level for current problems and at high level for needs 

5. Learning measurement and evaluation at moderate level for current problems and at high level 

for needs 
 
Keywords : current problems, needs, learning and instruction management, Muaythai 
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บทนํา  
 มวยไทยเปนศาสตรและศิลปของการตอสูปองกันตัวของชนชาติไทยในสมัยกอน  โดยมีจุดมุงหมาย

การฝก 2 ประการ  คือ  การสูรบกับขาศึกและการตอสูปองกันตัว (จรวย  แกนวงษคํา,2530: 1)  และในปจจุบัน

กลายเปนศิลปะการตอสูอันล้ําคาที่สืบทอดตอกันมาจนเปนเอกลักษณของชาติไทย และพัฒนามาเปนกีฬาประเภท

ตอสูที่ไดรับความนิยมและฝกฝนกันอยางแพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ  การฝกมวยไทยสามารถพัฒนา

ใหเปนผูมีความสมบูรณทางกายและจิต  ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เปนผูเสียสละ  มีความซื่อสัตย

สุจริต  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย  รักษาวัฒนธรรม เอกลักษณของชาติไทย  
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(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2540: 4-5)  ดังนั้นการสงเสริมใหเยาวชนไทยไดมีโอกาสศึกษาวิชา

มวยไทยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง  ซึ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  วิชามวยไทย

จัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  โดยสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 สาระ 

และ 6  มาตรฐานการเรียนรู  มุงเนนใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความมุงหมายของหลักสูตร        

อันไดแก  คุณธรรมและจริยธรรม  ทักษะชีวิต  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รักการออกกําลังกาย และการอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   

จากขอมูลเกี่ยวกับมวยไทยสําหรับเยาวชน นักการศึกษา  ครู  ผูปกครอง เกิดความวิตกกังวลเปนหวง

ผูเรียนจะไดรับบาดเจ็บและอาจเกิดความกาวราวจากการฝกฝนวิชามวยไทย  จึงทําใหผูที่เกี่ยวของดานหลักสูตร

การศึกษาพยายามกลั่นกรองเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อนํามาพัฒนาและนําไปใชในการสอน

ใหกับผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรู  เจตคติ  ทักษะ  สุขภาพ   สมรรถภาพและคุณลักษณะที่ดีงาม ตลอดจน

ปลูกฝงความรักและความภูมิใจในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยและความเปนคนไทย  สามารถปองกันการกดขี่

ขมเหงและลวงละเมิดสิทธิสตรี  เด็ก  และเยาวชนตลอดจนผูที่ออนแอกวาได  โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมการประลอง

และการแขงขันมวยไทยอยางจริงจัง      

            ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว  ผูวิจัยตองการศึกษาถึงสภาพปญหาและความตองการของ          

การจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยในสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหไดทราบปญหาและความตองการเพื่อเปนแนวทาง

ในการจัดทําหลักสูตรมวยไทยใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา

แกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมวยไทยและสภาพปญหา

และความตองการของการจัดการเรียนการสอนมวยไทย ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   

ในสถานศึกษา  เขตภาคกลางตะวันตก 
 

วิธีการวิจัย 
 

กลุมประชากร 
 1.1  กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   เปนผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  122  คน  และหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  จํานวน  122  คน  ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตภาคกลางตะวันตก  จํานวน  7  จังหวัด  ไดแก  นครปฐม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี  

เพชรบุรี  สมุทรสาคร  และสมุทรสงคราม  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการศึกษาจากเอกสาร  งานวิจัยที่

เกี่ยวของและไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม จํานวน  2  ฉบับ  ไดแก 
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 ฉบับที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารตอการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา     

แบงออกเปน 3 ตอน  ไดแก   

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

     ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา เปนลักษณะแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด               

  ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ   เปนแบบสอบถามปลายเปด  (Open  Ended)   

ฉบับที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาถึงสภาพ

ปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา  แบงออกเปน 3 ตอน  ไดแก   

   ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

               ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาตอการจัดการเรียน

การสอนมวยไทยในสถานศึกษา เปนลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  6 ระดับ คือ มากที่สุด  

มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  ไมมี  โดยแบงออกเปน  5 ดาน  ไดแก  ดานหลักสูตร  ดานครูผูสอน  ดานอุปกรณ

และสถานที่  ดานการจัดการเรียนรู  ดานการวัดและประเมินผล             

      ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ   เปนแบบสอบถามปลายเปด  (Open  Ended)   
 

การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาความถี่และคารอยละ ในแตละรายการ  

 

สรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล 

 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษา เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ  87.7 เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ  

12.3  โดยสวนใหญมีอายุ  45  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  81.1  มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา สวนใหญ

มากกวา 15 ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  53.3  และจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ  77 และขอมูล

ทั่วไปของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ  86.9  เปนเพศหญิง  คิดเปน

รอยละ 13.1 โดยสวนใหญมีอายุ  45  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 65.6  มีประสบการณในการสอน  สวนใหญมากกวา 

25 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 45.9  และจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.2 

 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนมวยไทยของผูบริหารสถานศึกษา และสภาพปญหาและ

ความตองการของการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ของหัวหนากลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ตารางที่ 1   คาความถี่และรอยละความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนมวยไทย 

     ในสถานศึกษา เขตภาคกลางตะวันตก  

ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

รายการ 
f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

1. หลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษามีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมทองถิ่น 

6 

4.9 

59 

48.4 

40 

32.8 

13 

10.7 

4 

3.3 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

รายการ 
f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

2. หลักสูตรมวยไทยควรมุงเนนใหผูเรียนนําความรู

ที่ไดรับไปใชในการปองกันตัว 

34 

27.9 

68 

55.7 

18 

14.8 

2 

1.6 

0 

0 

3. หลักสูตรมวยไทยควรมุงเนนใหผูเรียนนําความรู

ที่ไดรับไปใชในการออกกําลังกาย 

45 

36.9 

62 

50.8 

13 

10.7 

2 

1.6 

0 

0 

4. หลักสูตรมวยไทยควรเนนใหผูเรียนนําความรูที่

ไดรับไปใชในการแสดงถึงวัฒนธรรมไทย 

49 

40.2 

52 

42.6 

20 

16.4 

1 

0.8 

0 

0 

5. หลักสูตรมวยไทยควรจัดเปนวิชาบังคับใน

หลักสูตรของสถานศึกษาทั่วประเทศ 

21 

17.2 

34 

27.9 

43 

35.2 

19 

15.6 

5 

4.1 

6. สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนวิชา      

มวยไทยใหกับนักเรียนไมนอยกวา  1 ระดับชัน้ 

19 

15.6 

49 

40.2 

34 

27.9 

16 

13.1 

4 

3.3 

7. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมมวยไทยเปน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา  

24 

19.7 

64 

52.5 

29 

23.8 

2 

1.6 

3 

2.5 

8. หลักสูตรมวยไทยควรกําหนดเนื้อหาใหเหมาะสม 

กับผูเรียนตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

26 

21.3 

58 

47.5 

35 

28.7 

1 

0.8 

2 

1.6 

9. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร ตํารา หนังสือเรียน

วิชามวยไทยใหทันสมัย 

32 

26.2 

59 

48.4 

27 

22.1 

2 

1.6 

2 

1.6 

10. มีการสนับสนุนครูผูสอนวิชามวยไทยได

เพิ่มพูนความรูความสามารถดานมวยไทยอยูเสมอ 

21 

17.2 

63 

51.6 

22 

18 

11 

9 

5 

4.1 

11. การสอนมวยไทยควรทําใหเยาวชนเห็นความ

สวยงามของทกัษะ และประโยชนของการเรียน      

ไมเกิดความโหดรายทารุณและการบาดเจ็บ 

45 

36.9 

66 

54.1 

6 

4.9 

5 

4.1 

0 

0 

12. การสอนมวยไทยในสถานศึกษาทําใหผูเรียน

ลดอาการกาวราวตอบุคคลอื่น   

27 

22.1 

46 

37.7 

38 

31.1 

6 

4.9 

5 

4.1 

13. การสอนมวยไทยในสถานศึกษาควรมีอปุกรณ

ในการปองกันตัวไมใหเกิดการบาดเจ็บ 

64 

52.5 

44 

36.1 

10 

8.2 

2 

1.6 

2 

1.6 

14.  การสอนมวยไทยในสถานศึกษาควรมี 

ชุดมวยไทยที่ทันสมัย  สวยงาม  และสงางาม 

23 

18.9 

46 

37.7 

36 

29.5 

12 

9.8 

5 

4.1 

15. สถานศึกษาควรสงเสริมใหนักเรียนที่มีความ 

สามารถดานมวยไทยเปนนักกีฬามวยไทยตอไป 

31 

25.4 

52 

42.6 

28 

23 

8 

6.6 

3 

2.5 
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จากตารางที่ 1  แสดงใหเห็นวา  ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวาการสอนมวยไทยในสถานศึกษา     

ควรมีอุปกรณปองกันตัวไมใหเกิดการบาดเจ็บ  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด หลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษา

ควรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมทองถิ่น  มุงเนนใหผูเรียนเห็นความสวยงามของทักษะมวยไทย  

สามารถนําไปใชในการปองกันตัว  การออกกําลังกาย เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมของไทย ควรจัดมวยไทยเปนกิจกรรม

เสริมหลักสูตร  ในแตละสถานศึกษาควรจัดใหนักเรียนไดเรียนอยางนอย 1 ระดับชั้น  โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาของ

หลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนและความเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการเพิ่มพูนความรูดานมวยไทยใหกับครูผูสอน

อยางสม่ําเสมอ  ในการสอนมวยไทยควรมีชุดมวยไทยที่ทันสมัย  สวยงาม  และสงางาม โดยภาพรวมมีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก  และหลักสูตรมวยไทยควรจัดเปนวิชาบังคับในหลักสูตรของสถานศึกษาทั่วประเทศ  มีความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลาง  ซึ่งหลักสูตรมวยไทยนั้นควรพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

สอดคลองกับแนวความคิดของกาญจนา  คุณารักษ  (2540: 34) ที่กลาววา หลักสูตรเปรียบเสมือนหางเสือที่จะคอย

บังคับหรือกําหนดทิศทางในการเรียนการสอนใหเปนไปตามความมุงหมายของการศึกษา หลักสูตรทําใหสังคม

เปล่ียนแปลงได  เพราะเมื่อประเทศชาติตองการที่จะสรางคุณลักษณะของประชาชนในชาติใหเปนอยางไร  รัฐบาลก็

สามารถที่จะกําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาวิชาที่จะพัฒนาและสรางสรรคใหเยาวชนเปนไปตามที่ชาติตองการได     
 

ตารางที่ 2  คารอยละของสภาพปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา  

                 เขตภาคกลางตะวันตก  ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
 

สภาพปญหา ความตองการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ไมมี มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ไมมี 
รายการ 

% % % % % % % % % % % % 

ดานหลักสูตร 11.7 

 

31.5 21.8 17.6 7.8 9.7 27.2 36.9 21.2 5.1 3.1 7.9 

ดานครูผูสอน 6.9 

 

23.6 26.5 19.1 9.7 14.2 23.2 29.3 27.3 6 1.6 12.5 

ดานอุปกรณ  

และสถานที่   

21.9 32.6 25.1 9.8 0.8 9.7 27.7 33.4 22.5 4.6 1.2 10.6 

ดานการจัดการ

เรียนรู 

8.6 24 30.2 18.3 4.7 14.3 20.7 33.4 28 4.9 1.2 11.7 

ดานการวัดและ

ประเมินผล 

9.8 23.4 28.5 18.5 4.9 14.9 20.1 36.1 27.6 1.2 1.2 13.8 

 

จากตารางที่ 2   แสดงใหเห็นถึงสภาพปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอนมวยไทยใน

สถานศึกษา  เขตภาคกลางตะวันตก  ในดานตางๆ  ดังนี้ 
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1.  ดานหลักสูตร  พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 31.5  และระดับความตองการ    

อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 36.9  ซึ่งจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนมวยไทยใน

สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพสังคมทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม  มีปรับปรุงเนื้อหาวิชามวยไทย  กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยใหผูเรียนสามารถนําทักษะ

มวยไทยไปใชในการปองกันตัวและการออกกําลังกาย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธชัย สุโกสิ (2551: 77)       

ที่ไดกลาวไววา  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมวยไทยยังขาดความชัดเจน  เนื่องจากเปนหลักสูตรทองถิ่น       

ที่สถานศึกษาเปนผูกําหนดขึ้นมาเอง การจัดการเรียนการสอนจึงอาจมีความแตกตางกันในแตละสถานศึกษา 

ดังนั้นควรมีการพัฒนาหลักสูตรมวยไทยใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนและสภาพสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง   

2.  ดานครูผูสอน  พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 26.5  และระดับความ

ตองการอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 29.3  ซึ่งจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา  ครูผูสอนวิชามวยไทยนั้นตองเปนผูมี

ความรูเฉพาะสาขาและสามารถถายทอดทักษะมวยไทยใหกับผูเรียนไดอยางดี  มีการจัดกิจกรรมสอดคลองกับ

เนื้อหาและเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธชัย สุโกสิ (2551: 63) ที่กลาวไววา

ครูผูสอนวิชามวยไทยควรเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง เปนผูมีประสบการณดานมวยไทยมีความรูและความถนัด  

สามารถถายทอดความรูและทักษะมวยไทยไดเปนอยางดี ดังนั้นการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ครูผูสอนวิชา  

มวยไทยควรมีความรูเกี่ยวกับมวยไทยของแทจริง  และควรไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาในการไดรับ

การอบรมและเพิ่มพูนความรูดานมวยไทยอยางตอเนื่อง 

3. ดานอุปกรณและสถานที่   พบวามีสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 32.6  และ

ระดับความตองการอยูในระดับมากเชนกัน คิดเปนรอยละ 33.4  ซึ่งจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา  มีการขาดแคลน

อุปกรณการเรียนการสอน  คูมือ หลักสูตร  ส่ือการเรียนการสอนและสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนไมเหมาะสม  

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยใหประสิทธิภาพนั้น  การมีอุปกรณมวยไทย สถานที่ และสิ่งอํานวยความ

สะดวก จะสามารถทําใหผูเรียนฝกฝนทักษะไดอยางถูกตองและปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น       

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรวิทย  คงมนต  (2533: บทคัดยอ)  ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

ในชั้นเรียนถือวาอุปกรณเปนสิ่งที่สําคัญในการสอนพลศึกษา ซึ่งอุปกรณการสอนพลศึกษาจะทําใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณโดยตรงและเกิดความคิดสรางสรรคในกิจกรรมนั้นและทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนพลศึกษา       

อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา    

4.  ดานการจัดการเรียนรู  พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 30.2 และระดับ

ความตองการอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 33.4  ซึ่งจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียน      

การสอนควรสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน  มีการเตรียมแผนการสอนและจัดลําดับขั้นตอนอยางเหมาะสม  

ซึ่งสอดคลองกับอรทัย  มูลคําและคณะ  (2542: 49) ที่กลาววาการสรางกิจกรรมทุกกิจกรรมตองมีความหมาย 

ผูเรียนสนใจ เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง 

5.  ดานการวัดและประเมินผล  พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 28.5  และระดบั

ความตองการอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 36.1  ซึ่งจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา  ครูผูสอนไมมีเครื่องมือวัดผล

และเกณฑการประเมินผลทักษะของนักเรียนที่ชัดเจน  ไมมีแบบทดสอบมาตรฐานในการวัดผลดานปฏิบัติและ     

ไมสามารถสรางแบบทดสอบทักษะมวยไทยใชเองได  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูผูสอนวิชา   

มวยไทยไดอบรมความรูดานการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัตรา หอมจันทรขาว 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 834 

(2547: 90)  ไดกลาวไววา  การวัดและประเมินผลไมใชเร่ืองนาวิตกกังวล  ถาหากผูบริหารสถานศึกษาใหความ

รวมมือกับครูพลศึกษาและทุกฝายที่เกี่ยวของ  ปรึกษาและวางแผนรวมกัน  เชน  จัดใหมีการอบรมครูพลศึกษา  

การใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตาง ๆ  จะสามารถทําใหปญหาการวัดและประเมินผลลดนอยลงได  

อีกทั้งทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีกําหนดวิชามวยไทยเปนหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเปนวิชาบังคับและรายวิชาเพิ่มเติมในทุก

ระดับชั้น  โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร กําหนดเนื้อหาวิชามวยไทยที่ชัดเจน 

และสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกแหง 

 2. ควรจัดอบรมครูผูสอนวิชามวยไทยใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น 

 3. ควรมีการสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนมวยไทยจากหนวยงานภายนอก 

 4. ควรสรางแรงจูงใจในผูเรียนเห็นความสําคัญของมวยไทย 

 5. ควรจัดอบรมใหความรูในการสรางแบบทดสอบทักษะมวยไทยใหครูผูสอนมวยไทย 
 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรมวยไทยที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ใหมีความ

เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยปจจุบัน และสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551   

           2. ควรมีการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬามวยไทยที่มีมาตรฐาน  เพื่อใชในการวัดและประเมินผล

การเรียนวิชามวยไทย 
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