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การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

Research and Development of the Muaythai Curriculum in the Secondary Education Following 
the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) 

 
ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา  ในโรงเรียนเขตภาคกลางตะวันตก  จํานวน  244  คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ในเขตอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐมที่สมัครเขามาเปนกลุมตัวอยาง  จํานวน 30  คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ของโรงเรียนในเขตและนอกเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน  80  คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย หลักสูตรรายวิชามวยไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    
แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบดานความรู  ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะความเปนไทย  โดยผูวิจัยเปนผูสราง
ขึ้น และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ  

สถิติที่ใชในการวิจัย  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการเปรียบเทียบโดย
การใช  t-test 

ผลการวิจัยพบวา  หลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีองคประกอบของหลักสูตรที่มีคุณภาพและครบถวน  
โดยเฉพาะเนื้อหาและกิจกรรม  จํานวน  7 หนวยการเรียนรู  ใชเวลา  20  ชั่วโมง  สามารถพัฒนาใหผูเรียนมี
ความรู  ทักษะ เจตคต ิคุณลักษณะความเปนไทย และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรที่กําหนดไว 
 
คําสําคัญ :  การพัฒนาหลักสูตร  มวยไทย  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
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Abstract 
 The purpose of this dissertation was to develop Muaythai Curriculum in the Secondary 
Education following the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008).  
  The research sample consisted of 244 administrators and heads of health and physical 
education learning clusters from several secondary schools in western central region of Thailand, 30 
Mathayom-Seuksa-1 students who voluntarily applied for participation in this research students from 
several secondary schools in Kamphaengsaen District, Nakhon Pathom Province and 80 Mathayom-
Seuksa-1 students, who were selected by Purposive Sampling, from several secondary schools 
inside and outside Meuang District, Ratchaburi Province. 

The research tools were composed of Muaythai Curriculum in the Secondary Education level, 
learning management plan for the Muaythai course, achievement tests which were designed and 
developed by the researcher himself to assess knowledge and skills of Muaythai, attitude toward 
Muaythai, and consciousness of the Thai uniqueness, and a health-related physical fitness test. 

Statistics were used in data analysis by percentage, mean, standard deviation and t- test to 
compare difference between means. 

The findings were found that Muaythai Curriculum in the Secondary Education following the 
Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008), which was designed and developed by the 
researcher, has the components of quality and comprehensive curriculum. Particularly, it consists of   
7 learning units for 20 hours which can develop and provide students with knowledge, skills, 
attitudes, characteristics of the Thai uniqueness and health-related physical fitness as required by the 
objectives of the curriculum. 
 
Keywords : Curriculum Development, Muaythai, Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) 
E-mail : fedutsk@hotmail.com 
 

คํานํา 
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย  มีความสําคัญตอเยาวชนที่เปนทรัพยากรบุคคลของประเทศชาต ิ   

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2535)  

...การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม  เปนการศึกษาที่สําคัญและควรจะดําเนินควบคูกันไปกับ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร เพราะความเจริญของบุคคลตลอดถึงความเจริญของประเทศและ
ของโลกโดยสวนรวมดวยนั้น  มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะตองมี
ประกอบกัน  เกื้อกูลและสงเสริมกันพรอมมูล  จึงจะเกิดความเจริญที่แทจริงไดประเทศทั้งหลาย
จึงตางพยายามสงเสริมการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมนี้ พรอมกันไปกับการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร...   
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 จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  สังคม และความเปนอยูของคนในสังคม  ทําใหวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทยไดจางหายไปกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งวัฒนธรรมเปนผลรวมของการสั่งสม
สรางสรรคภูมิธรรมภูมิปญญาที่ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้น(ประยุทธ ประยุตฺโต, 2531) ดังนั้นการจัด
การศึกษาโดยใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของชาติจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพฯ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  (กลุมสารนิเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2549) 

...การจัดการศึกษาและการฝกอบรมใหทันตามความเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ๆเปนบทบาทที่
ทาทาย เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทั้งดานปรากฏการณทางธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ลวนกอใหเกิดปญหามากมาย สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของพลโลก ดังนั้น
บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สรางสังคมให
เปนสังคมแหง การเรียนรูเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กดอยโอกาส 
รวมทั้งผูขาดโอกาสและพลาดโอกาสทางการศึกษา ในฐานะที่ครูเปนกุญแจสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนผูใหการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม 
จริยธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในศตวรรษใหม... 
 

มวยไทยเปนศิลปวัฒนธรรมทางการกีฬาของชาติซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณของคนไทยทางดานการ
ตอสูปองกันตัว  อันเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตและภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทยที่ไดคิดคนทาทางการตอสูปองกันตัวจน
กลายเปนที่ยอมรับของคนทั่วโลก  อีกทั้งยังเปนทนุอันยิ่งใหญของสังคมไทยที่มีกฎเกณฑทําใหคนไทยสัมพันธกัน
อยูรวมกันเปนพี่เปนนอง  เปนครอบครัวและเปนชุมชนที่อยูรวมกับธรรมชาติที่กลายเปนจารีต  ประเพณี  มี
พิธีกรรมอันเปนสิ่งสรางสรรคจิตใจที่ประกอบดวย  การมอบตัวเปนศิษย การครอบครู การไหวครู  อันเปน
คุณธรรมตาง ๆ ที่มีความไวใจกัน ความเอื้ออาทรตอกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน การพึ่งพาอาศัยกัน  มีเมตตา 
กรุณา มุฑิตา อุเบกขา กอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน อีกทั้งยังเปนภูมิปญญาทางดานการตอสูปองกันของ
บรรพบุรุษไทยที่ใชในการดิ้นรนและเอาตัวรอดจากภัยอันตราย  ปองกันชาติบานเมืองในยามศึกสงคราม เปน
กิจกรรมการออกกําลังกาย สําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย และใชในการประกอบอาชีพสําหรับบุคคลทั่วไป ดังพระ
ราชดํารัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (มวยไทยสูรัสเซียสนองพระราชดํารัส, 2553) 

...กีฬามวยไทยไมไดเปนเพียงกีฬาเทานั้น แตเปนศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ จะเห็นไดวาใน
การแขงขันนั้น จะตองมีพิธีไหวครู ซึ่งถือเปนเอกลักษณเฉพาะ ดังนั้น การสงเสริมกีฬามวยไทย
ในตางประเทศไมจําเปนตองมองเปนกีฬาการตอสู แตเปนศิลปวัฒนธรรม หรือเปนการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพก็ได... 

 

จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ที่ผานมาพบวาประสบปญหาในดาน
ตาง ๆ  จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนมวยไทยไมเกิดประสิทธิภาพ  ดังผลการวิจัยของ กิตติ  จํารัสประเสริฐ 
(2552, หนา 56 - 84) ที่พบวาการนําศิลปะมวยไทยสูการเรียนการสอนในหลักสูตรชวงชั้นที่ 3-4 ในเขตพื้นที่
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การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2550  มีปญหาในดานหลักสูตรการเรียนการสอน ครูผูสอน สถานที ่ 
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก  การวัดผลและประเมินผล  อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ยุทธชัย สุโกสิ (2550, หนา 54 - 80) ที่พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนวิชามวยไทยเห็นวา
เนื้อหาวิชามวยไทยในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน ตองมีการวางแผนจัดทําหลักสูตร    
มวยไทยศึกษาใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น  จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอน
วิชามวยไทย ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่ใช
เปนหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา  จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    
เปนวิชาสาระเพิ่มเติมของสถานศึกษา สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 122 คน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ใน
โรงเรียนเขตภาคกลางตะวันตก จํานวน 122 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น  244  คน ซึ่งผูวิจัยใชเปนประชากรในการวิจัย  

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ของโรงเรียนในเขตอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน  
30  คน ที่สมัครเขามาเปนกลุมตัวอยาง 

3.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ของโรงเรียนในจังหวัดราชบุร ีจํานวน  80  คน  โดยวิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) จากโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนมวยไทย  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และเปนโรงเรียนทีอ่ยูในเขตและนอกเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา   
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอน  

มวยไทยในสถานศึกษา  
3. หลักสูตรรายวิชามวยไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช  2551 และแผนการจัดการเรียนรูรายวิชามวยไทย  
4. แบบทดสอบวัดความรูสําหรับผูเรียน   
5. แบบทดสอบทักษะมวยไทยสําหรับผูเรียน 
6. แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสอนมวยไทย   
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7. แบบวัดคุณลักษณะความเปนไทยผูเรียน  
8. แบบทดสอบและเกณฑสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ สําหรับเด็กไทยอาย ุ 7 - 18 ป ของ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  

โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นตอนที ่1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมวยไทย
ในสถานศึกษากับผูบริหารสถานศึกษา สภาพปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอนมวยไทย   
ในสถานศึกษากับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาหลักสูตร  เปนการนําผลจากขั้นตอนที ่1 มาพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบดวย 
ปรัชญา หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค  คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานและผลการเรียนรู โครงสรางรายวิชา       
สื่อแหลงการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร  

ขั้นตอนที่  3  การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรรายวิชามวยไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 
2 ครั้ง  โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว (One Group Pretest - Posttest Design)  โดยครั้งที่  1 
ทดลองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30  คน และครั้งที ่ 
2  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ของโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี  จํานวน  80  คน  ทําการทดสอบดาน
ความรู เจตคติ  คุณลักษณะความเปนไทยของผูเรียนกอนและหลังการเรียน และทําการทดสอบทักษะมวยไทย
และสมรรถภาพทางกายของผูเรียนหลังการเรียน โดยใชเครื่องมือวัดผลที่ผูวิจัยสรางขึ้นและแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ สําหรับเด็กไทย  อายุ 7- 18 ป ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย  และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิงสรุปอางอิงที่ใชในการทดสอบเปรียบเทียบ  ไดแก  การทดสอบคาท ี (t-test)  

ขั้นตอนที่  4  การประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตร  นําผลการทดลองใชหลักสูตร มาเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กําหนด และปรับปรุงแกไขหลักสูตรและจัดทําเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณตอไป  

 
ผลและวิจารณ 

หลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่พัฒนาขึ้น  มีความเหมาะสมของหลักสูตร  อยูในระดับมากที่สุด และมีคาดัชนีความ
สอดคลองกันทุกองคประกอบ  โดยผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน  7 ทาน  
ซึ่งหลักสูตรรายวิชามวยไทยที่พัฒนาขึ้นมีรายละเอียดขององคประกอบดังนี ้
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2.1  ปรัชญา หลักการและเหตุผล   
        มวยไทยเปนศาสตรและศิลปของการตอสูปองกันตัวอันเกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทยที่ได

คิดคนและสืบทอดตอกันมาจนกลายมาเปนศิลปะของชาติไทย โดยมีการศึกษาและฝกฝนกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน การศึกษาศิลปะมวยไทยทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และ
สติปญญา  อีกทั้งยังเปนการอนุรักษ  สืบสาน สงเสริมศิลปะการตอสูปองกันตัวของชาต ิ สรางคุณลักษณะความ
เปนไทยใหแกผูเรียน โดยสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความมุงหมายของหลักสูตร  อันไดแก  
คุณธรรมและจริยธรรม ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  รักการออกกําลังกาย และการอนุรักษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  
     2.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
                           เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของมวยไทย ทักษะพื้นฐาน  การใชอวัยวะ
ของรางกายในการตอสูปองกันตัว  ขนบธรรมเนียมประเพณีของมวยไทย และเปนผูดูกีฬามวยไทยที่ดี  มีทักษะ
การปฏิบัติศิลปะมวยไทยไดถูกตอง และเห็นคุณคาของมวยไทย โดยรวมกันอนุรักษ  สืบสาน สงเสริมและ
เผยแพรใหกับบุคคลอื่นไดอยางเหมาะสม 
 2.3  คําอธิบายรายวิชา 
                      ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬามวยไทย  ความรูทั่วไป ทักษะพื้นฐาน การเคลื่อนที่ของมวย
ไทย การใชอวัยวะของรางกายในการรุก การรับและการปองกันตัว ระเบียบวัฒนธรรมประเพณี กติกาการแขงขัน
มวยไทย  โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติ การทํางานเปนกลุม ตลอดจนคิดคนและพัฒนาศิลปะการตอสู  เพื่อใหเห็น
คุณคา ความสําคัญของศิลปะมวยไทย สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยเปนการออกกําลัง
กายและการปองกันตัวจากสิ่งตาง ๆ ปลูกฝงคุณลักษณะความเปนไทยรวมถึงการอนุรักษ สืบสาน  สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย  
 2.4  มาตรฐานและผลการเรียนรู 
                    มาตรฐานการเรียนรูที ่ 1  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ระเบียบวัฒนธรรม
ประเพณีของมวยไทย 
       ผลการเรียนรู  : 1.1  อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกีฬามวยไทยไดถูกตอง 
                 : 1.2  อธิบายเกี่ยวกับระเบียบวัฒนธรรมประเพณีของมวยไทยไดถูกตอง 
       มาตรฐานการเรียนรูที ่2  ปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การตอสูปองกันตัว การไหวครูและรายรํามวยไทย      
      ผลการเรียนรู  : 2.1  สามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานของมวยไทยได 
                                               : 2.2  สามารถใชอวัยวะของรางกายในการตอสูและปองกันตัวได 

                     : 2.3  สามารถไหวครูและรายรํามวยไทยในลักษณะทาตาง ๆ ไดถูกตอง 
       มาตรฐานการเรียนรูที ่ 3  มีสมรรถภาพทางกาย  เจตคต ิและคุณลักษณะความเปนไทยที่ด ี
      ผลการเรียนรู  : 3.1  มีมารยาทในการเปนผูเลนและผูดูกีฬามวยไทยที่ด ี

                     : 3.2  สามารถออกกําลังกายดวยกีฬามวยไทยได 
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 2.5  โครงสรางรายวิชา 
                    แบงออกเปน 7 หนวยการเรียนรู  ไดแก หนวยที่ 1 ตํานานมวยไทย จํานวน 1 ชั่วโมง   หนวยที่ 2  
ไหวครูและรายรํามวยไทย จํานวน 5 ชั่วโมง หนวยที่ 3 ทักษะพื้นฐาน จํานวน  2 ชั่วโมง หนวยที่ 4   นวอาวุธ 
จํานวน 5  ชั่วโมง หนวยที่ 5  ปอง ปด ปด เปด จํานวน 2 ชั่วโมง หนวยที่ 6  แอโรบิคมวยไทย  จํานวน  2  ชั่วโมง 
หนวยที ่7 กฎ กติกา มารยาท จํานวน 1 ชั่วโมง สอบกลางภาคปลายภาค จํานวน 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง   
 2.6  สื่อและแหลงการเรียนรู   
                 ไดแก  หนังสือมวยไทย ใบความรู อุปกรณกีฬามวยไทย วีดีทัศน ซีด ีและเครื่องเสียง   
 2.7  การวัดผลและประเมินผล 
                      ทําการประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียนและหลังเรียนตามผลการเรียนรูที่กําหนด ในดานความรู 
ทักษะ เจตคต ิคุณลักษณะความเปนไทย และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความมีนัยสําคัญความแตกตางของคาเฉลี่ยดานความรู  เจตคต ิ คุณลักษณะ
ความเปนไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ในการทดลองใชหลักสูตร  

 

ผลสัมฤทธ์ิ n โรงเรียน ทดสอบ X S.D. ความหมาย t p 
 30 บางแพฯ Pretest 7.30 1.62 - -17.95 .00**  
   Posttest 14.10 1.86 -    

ความรู 40 ในเขต Pretest 6.90 1.79 - -22.06 .00** 
   Posttest 13.50 1.93 -   
 40 นอกเขต Pretest 7.25 1.90 - -18.34 .00** 
   Posttest 13.90 2.16 -   

เจตคติ 30 บางแพฯ Pretest 3.58 0.16 มาก -18.43 .00** 
   Posttest 4.13 0.15 มาก   
 40 ในเขต Pretest 3.26 0.16 ปานกลาง -24.83 .00** 
   Posttest 4.03 0.16 มาก   
 40 นอกเขต Pretest 3.29 0.17 ปานกลาง -19.93 .00** 
   Posttest 3.87 0.14 มาก   

คุณลักษณะ 30 บางแพฯ Pretest 3.39 0.16 ปานกลาง -15.82 .00** 
ความเปนไทย   Posttest 3.75 0.13 มาก   
 40 ในเขต Pretest 3.40 0.12 ปานกลาง -13.87 .00** 
   Posttest 3.70 0.10 มาก   
 40 นอกเขต Pretest 3.41 0.13 ปานกลาง -11.96 .00** 
   Posttest 3.64 0.14 มาก   
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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จาการทดลอง พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานความรู เจตคติ คุณลักษณะความเปนไทย สูงกวากอน
การใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 มีคะแนนทักษะมวยไทยอยูในเกณฑที่ด ี สมรรถภาพทางกายสวน
ใหญอยูในเกณฑปานกลาง เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวยการเรียนรู  มีการเริ่ม
จากทักษะที่งายไปหายาก มีการใชอุปกรณที่เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะ
มวยไทยที่ดี สอดคลองกับ ผาณิต บิลมาศ (2530, หนา 53) ที่กลาววาผูเรียนสามารถปฏิบัติทักษะไดอยางดีเกิด
จากกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนปฏิบัติทักษะจากขั้นที่งายไปสูขั้นที่ยาก มีการทบทวนทุกชั่วโมง  
และมีการจัดวัสดุอุปกรณในการฝกทักษะตาง ๆ จึงสงผลผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดด ีการเรียน
เริ่มจากการกราบครูบาอาจารย บิดามารดา และผูมีพระคุณ  ตอดวยการไหวครูและรายรํามวยไทย และทําการ
ฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ เนนความปลอดภัยและความสนุกสนาน ซึ่งทําใหการเรียนวิชามวยไทยจะสามารถปลูกฝง
คานิยม วัฒนธรรมไทยที่ดีงามไดตลอดเวลา จึงสงผลทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะความเปนไทยและเจตคติที่มีตอ
การสอนมวยไทยสูงขึ้น ในดานสมรรถภาพทางกายพบวาต่ํากวาเกณฑ 3  ดาน คือ ความเหมาะสมของรางกาย  
ปริมาณไขมันที่สะสมในรางกายและความออนตัว อาจเปนผลมาจากการบริโภคอาหารและพัฒนาการการ
เจริญเติบโต ซึ่งเด็กอาย ุ12- 15 ป ตองการบริโภคอาหารเพื่อการเจรญิเติบโตและมีน้ําหนักเพิ่มขึน้อยางรวดเร็ว   
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
หลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีองคประกอบของหลักสูตรที่มีคุณภาพและครบถวน โดยมีเนื้อหาและ
กิจกรรม จํานวน 7 หนวยการเรียนรู  ใชเวลา 20  ชั่วโมง  สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรู  ทักษะ เจตคต ิ
คุณลักษณะความเปนไทย และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว  
โดยมีขอเสนอแนะดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ควรไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงวัฒนธรรม ในการนําหลักสูตรรายวิชามวย
ไทยที่พัฒนาขึ้นไปใชในสถานศึกษา  ชุมชน  และเผยแพรแกบุคคลอื่นทั่วไป 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการนําหลักสูตรรายวิชามวยไทยที่พัฒนาขึ้นไปใชกับ
สถานศึกษา ดําเนินการติดตามผลและประเมินผลหลักสูตรตอไป และควรมีการอบรมใหแกครูผูสอนวิชามวยไทย  
เพื่อใหมีความรูและทักษะมวยไทย และวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนกอนนําหลักสูตรไปใช 
 3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยแบบ
บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ  และพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทยในระดับอื่นตอไป 
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