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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
สรุป 
 

การศึกษาวิจัย เรื่องสื่อการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร
กระทรวงสาธารณสุข เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยผูวิจัยไดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 
3 จํานวน 90 คน จากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จํานวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล            
วัดทาสะตอย จํานวน 30 คน และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง จํานวน 30 คน ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม เปนนักเรียนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชส่ือวีดิทัศนชวยสอนการนวดไทยแบบราชสํานัก
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข  ใหแกนักเรียนทั้ง 90 คน 3 โรงเรียน  ไดเรียนรูขั้นตอน
วิธีการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นลงมือปฏิบัติ
จริงตามสื่อวีดิทัศนนั้น ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลท่ัวไปของนักเรียน และขอมูลแสดงความคิดเห็น
ในดานสิ่งแวดลอมในสถานที่เรียน เนื้อหาวิชาและกิจกรรมในการใชส่ือวีดิทัศนชวยสอนการ 
นวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และอธิปรายผลการวิเคราะห
จากขอมูลตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ผลการวิจัยที่สําคัญ และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศนประกอบการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน  
ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการนวดไทยแบบราชสํานัก 
ขั้นพื้นฐานดวยส่ือวีดิทัศนประกอบการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร
กระทรวงสาธารณสุข 

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยใชส่ือวีดิทัศน ประกอบการ
สอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. สรางแบบสอบถามการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวง
สาธารณสุข นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบสอบดานความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
และความถูกตอง การใชภาษาเพื่อการปรับปรุงแกไข 

2. นําแบบทดสอบ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โรงเรียนชุมชนเทศบาล        
วัดศรีดอนไชย  โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย  และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง โรงเรียนละ30 คน 
รวม 90 คน ซ่ึงเปนการทดสอบความรูการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน กอนการนวดไทย  
(Pre-test)  

3. นําส่ือวีดิทัศนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามหลักสูตรการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงสาธารณสุข ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 3 โรงเรียน ไดศึกษาและผูวิจัยไดสาธิตการนวดไทย
ใหนักเรียน พรอมทั้งใหนักเรียนทดลองแสดงการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามที่ไดเห็นใน
ส่ือวีดิทัศน  จากนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบความรูหลังการใชส่ือวีดิทัศน (Post-test) กับนักเรียนกลุม
ตัวอยางทั้ง 90 คน 

4. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบหลังศึกษาจากสื่อวีดิทัศน นักเรียนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 90 คน ทดสอบคะแนนความรูเฉล่ียโดยใชวิธีทดสอบแบบ F-test 

5. นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมด 90 คน เพื่อหา      
ความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ที่ใช
ส่ือวีดิทัศนชวยสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน โดยใชการทดสอบหาคาน้ําหนักคะแนน
ความรูเฉล่ีย (Weight Mean Score: WMS) 
 
อภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชส่ือวีดิทัศน 

ชวยสอน ผลจากการวิเคราะหขอมูลการทดสอบความรูการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน   
ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 3 โรงเรียน ปรากฏผลวา            
การทดสอบกอนการใชส่ือวีดิทัศนชวยสอน (Pre-test) มีนักเรียนไมถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนนักเรียน
กลุมตัวอยาง มีความรูการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 45.95 นอกนั้นไมมีความรู
การนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐานมาเลย และนักเรียนที่มีความรูการนวดไทยแบบราชสํานัก   
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ขั้นพื้นฐาน สวนใหญไดรับความรูการนวดไทยมาจากบรรพบุรุษ คือ พอแม ปู ยา ตา ยาย และสวน
ใหญจะเปนนักเรียนหญิงที่สนใจการเรียนนวดไทยมากกวานักเรียนชาย  ซ่ึงสอดคลองกับคานิยม
ของคนไทย ที่ผูหญิงไทยมีคานิยมที่สนใจเรียนรูการนวดไทยมากกวาผูชาย 

หลังการใชส่ือวีดิทัศนชวยสอน (Post-test) ผูวิจัยไดนําสื่อวีดิทัศนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา
ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 3 โรงเรียนไดดูและศึกษารูปแบบการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 
จากนั้นผูวิจัยไดสาธิตการนวดไทย และใหนักเรียนไดทดลองนวดระหวางนักเรียนดวยกัน จากนั้น
ไดทดสอบความรูนักเรียนหลังการดูส่ือวีดิทัศน (Post-test) ปรากฏผลวามีนักเรียนจํานวนมากกวา
คร่ึงหนึ่งของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  มีความรูการนวดไทยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 60.89  ซ่ึงแสดงวา 
เมื่อนักเรียนไดดูส่ือวีดิทัศน การสอนนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐานแลว นักเรียนมีความรู    
การนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 

2. การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี F-test  ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบทดสอบความรู      
การนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐานของนักเรียนกลุมตัวอยางมาทดสอบคะแนนความรูเฉล่ีย โดย  
ใช F-test วานักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 90 คน มีคะแนนความรูแตกตางกันหรือไม  ปรากฏผลวา
นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น โดยคะแนนความรูเฉล่ียไมแตกตางกัน  

3. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียน โดยการหาคาน้ําหนัก
คะแนนเฉลี่ย (Weight Mean Score:WMS) ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ใหนักเรียนกลุม
ตัวอยางแสดงความคิดเห็นดานสิ่งแวดลอมในสถานที่เรียน ดานวัตถุประสงค เนื้อหาวิชาที่เรียน และ
กิจกรรมการเรียนการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน โดยใชส่ือวีดิทัศนชวยสอน 
ปรากฏผลวาอยูในระดับมาก ดานสิ่งแวดลอมในสถานที่เรียนอยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
การที่จะใหการเรียนการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐานไดผลดี ตองขึ้นอยูกับสภาพ
ส่ิงแวดลอมที่ดี เปนสวนประกอบที่สําคัญดวย เพราะการเรียนการนวดไทยแบบราชสํานัก            
ขั้นพื้นฐานเปนการถายทอดเนื้อหาความรูจากครูผูสอนไปยังผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรูเขาใจ   
ในเนื้อหาความรูนั้น ๆ และทําการตอบสนองเพื่อใหเกิดการเรียนรูขึ้น ในกระบวนการเรียนการสอน
ตองอาศัยองคประกอบของสื่อความหมาย คือ ผูสงสาร ส่ือผูรับสาร และผลยอนกลับ ซ่ึงเปนหลักใน
การดําเนินการเพื่อเกิดเปนการสื่อสารความหมายขึ้นระหวางผูสอนและผูเรียน 

4. การวิเคราะหเกณฑการหาประสิทธิภาพของการใชส่ือวีดิทัศนใหเปนไปตาม  
เกณฑมาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยไดทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 90 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ               
ของการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน และประสิทธิภาพของผลลัพธ ปรากฏวา        
E1 / E2  =  82.40/84.69 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80   
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ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลจากการวิจัยไปใช  
1.1 จากการวิจัยพบวาการเรียนการนวดไทย โดยใชส่ือวีดิทัศนชวยสอนการนวดไทย

แบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
จึงควรเผยแพรส่ือวีดิทัศนชวยสอนที่สรางขึ้นไปสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐานใหกับ
โรงเรียนอื่นที่สนใจเรียนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 

1.2 วีดิทัศนชวยสอนเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการวิจัยพบวา นักเรียนที่ดู 
ส่ือวีดิทัศนชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นกวา  
กอนทที่ดูส่ือวีดิทัศน  ดังนั้นโรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการสรางสื่อวีดิทัศน                 
ใชเปนบทเรียนการนวดไทย เพื่อใชในการเรียนการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 การวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาวิจัยการนวดไทย โดยวิธีการนวดแบบการอบไอน้ํา

ดวยสมุนไพรไทย หรือสปา ซ่ึงกําลังไดรับความนิยมและแพรหลายทั้งในประเทศไทย  และตางประเทศ
อยูในขณะนี้  ศึกษาถึงสมุนไพรที่นํามาใช เครื่องมือ อุปกรณ และกรรมวิธีการนวด การจัดสถานที่ 
และส่ิงแวดลอม เปนตน 

2.2 คุณภาพของสื่อวีดิทัศน  การวัดผล และประเมินผลจากสื่อวีดิทัศน ควรมีการ
ใชส่ือวีดิทัศนชวยในการเรียนการสอนเพิ่มมากกวานี้ ควรเพิ่มวิทยากรการสอนการนวดไทย มีการ
แสดงสาธิตการนวดอยางชา ๆ เพื่อจะไดดู และฝกฝนปฏิบัติตาม ไดอยางถูกตอง เขาใจงายขึ้น 

2.3 ปจจุบันนี้ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารการนวดไทยทางอินเทอรเน็ต  จึงควรมี
การสรางสื่อวีดิทัศนชวยสอนการนวดไทยในรูปแบบของ E-learning เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา  
หรือผูสนใจ ไดศึกษาดวยตนเอง ตามความตองการและความสะดวกของผูเรียน 

2.4 ผูบริหารของโรงเรยีนควรสงเสริม และสนบัสนุนดานเงนิทุน เพื่อใหครู อาจารย 
ไดมีการสรางสื่อวีดิทัศนเปนสื่อชวยสอนการนวดไทย ใหพัฒนายิ่งขึน้   
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