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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น เรื่องการเรียนรู้วิชานวดเท้าเข้าถึงใจซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการเรียนรู้ เจตคติ และความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 10 คนที่สมัครใจลงทะเบียนในรายวิชานี้ ใช้เวลาเรียน
รวม 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 8 หน่วย ที่เน้นการลงมือปฏิบัติและเสริมเจตคติเชิงบวกต่อการบริการนวดเท้า แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ แบบสัมภาษณ์เจตคติ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) นักเรียนทั้ง 10 คนมีผลการเรียนรู้ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ
ทักษะ และผลงานการนวดเท้า ในภาพรวมระดับดีมากและผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 2) นักเรียนทุก
คนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชานี้ การเรียนสนุก เห็นความสาคัญและมีประโยชน์ รู้สึกภูมิใจที่ทาให้ผู้อื่นผ่อน
คลาย สบาย และมีความสุข 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชานวดเท้าเข้าถึงใจในระดับมาก
ที่สุด
คาสาคัญ: ผลการเรียนรู้ เจตคติ ความพึงพอใจ การนวดเท้าเข้าถึงใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ABSTRACT
The purposes of this case study of a free elective subject on Foot Massage for a
Sound Mind was to study the students’ learning outcomes, as well as their attitudes towards
learning this subject and their level of satisfaction. The study population consisted of 10
primary school students at Chulalongkorn University Demonstration School who registered
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voluntarily to participate in this 8-week course, 50 minutes each week. They were 5th and 6th
primary school students. The research tools included 8 lesson plans, learning evaluation
check list, attitude interview form, and satisfaction questionnaire. Descriptive statistics were
used for data analysis. The results showed that: 1) all 10 students’ learning outcomes
(intention, responsibilities, skills and performances) were at the highest level. All of them
passed the criteria set by the school; 2) the students revealed positive attitudes toward
learning the subject and that learning was fun; they also indicated that the subject was
significant and beneficial to them. They were proud to make other people relaxed,
comfortable and happy. Finally, 3) satisfaction in learning this subject was at the highest
level. If they had a chance, most of them would like to study further.
KEYWORDS: Learning outcome, Attitudes, Satisfaction, Foot Massage for Sound Mind Chulalongkorn
University Demonstration School
บทนา
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทย ควร
ด าเนิ น การตอบสนองนโยบายระดั บ ต่ า งๆ ที่
สอดคล้ องกับ นโยบายระดั บ ชาติ ที่มุ่ งพัฒ นาคน
ไทยให้มีความรู้ ทักษะที่จาเป็นและสุขนิสัยที่ดีงาม
ในทุกระดับการศึกษา (วิจ ารณ์ พานิ ช , 2560;
วิจิตร ศรีสะอ้าน, 2561) เป็นไปตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งพัฒนาคนไทย
ให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง
นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ
แล้ ว ยั ง ควรมี คุณ ลั กษณะที่ส าคัญ หลายประการ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
คุณลักษณะที่สาคัญที่ควรกล่าวถึงบางประการ คือ
การมี ค วามกตั ญ ญู แ ละรั ก วั ฒ นธรรมไทยซึ่ ง
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคลยุคใหม่ที่ต้องมี
จิตสาธารณะ อันเป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองดี
(วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2557) ควบคู่กับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต้องหล่อหลอม
เยาวชนด้วยหลากหลายวิธี ทั้งในและนอกหลักสูตร
ด้ ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ทั้ ง สถานศึ ก ษา
ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน และดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางดาเนิ นงานพัฒนาเยาวชนที่เพิ่มเติม
จากการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาตามปกติ คือ

การจัดสอนเสริม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามความสมัครใจ โรงเรียนสามารถจัดรายวิชาเลือก
เสรี ใ ห้ นั กเรี ย นได้ เลื อ กเรี ยนตามความสมั ค รใจ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ปกครอง
และชุมชนที่มีศักยภาพหลากหลาย จัดการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ในชีวิตประจาวัน ความรู้ที่เสริม
กับรายวิชาที่เรียนตามปกติ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2559) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
ประถม มี การบริ หารจั ดการหลั กสู ตรแบบ “Fun,
Find, Focus” คือ มุ่งจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างสนุก ค้นหาและค้นพบสิ่งที่นักเรียนชอบ
ที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดออกไป ส่วนหนึ่งของ
การจั ดการเรียนรู้เป็นการจัดให้มีรายวิชาเลือกเสรี
สาหรั บประถมปีที่ 3-6 หลากหลายรายวิชา เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสมัครใจ (โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, 2562)
ทั้ ง รายวิ ช าที่ ช่ ว ยเสริ ม ด้ านวิ ช าการ ความดี งาม
ทักษะชีวิต และด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่อาจบูรณา
การในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่ งสามารถประยุกต์สู่ การ
พั ฒนาเยาวชนไทยในปั จจุ บั น ได้ หลายรู ปแบบทั้ ง
วิธีการและสื่อการสอน
วิ ชาการนวดเท้ าเพื่ อการผ่ อนคลาย ซึ่ งผู้ วิ จั ย
สร้างขึ้นเป็นรายวิชาเลื อกเสรีรายวิชาหนึ่ง ที่ได้รับ
การส่ งเสริ มให้ มี การจั ดการเรี ยนการสอนขึ้ น ใน
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ระดับชั้นประถมศึกษา การนวดเท้าดังกล่าวหมายถึง
การกดลูบ คลึง ยืด ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวเท้า
และนิ้ วเท้า ร่ วมกับการส่งพลังความอบอุ่นที่ฝ่ ามือ
ของผู้นวดไปยังผู้รับการนวด (Hilman, Jen., 2018)
นับเป็นวิธีการที่ปฏิบัติได้ไม่ยากและละเอียดอ่อนใน
การปฏิบัติการนวดเท้าร่วมกับการถ่ายทอดความรู้สึก
ที่ดีให้แก่ผู้รับการนวด
ผู้ วิ จั ยได้ ออกแบบรายวิชาเลื อกเสรี นวดเท้ า
เข้าถึงใจ อันมีนัยยะที่สื่อถึงการฝึกนวดเท้าแบบเน้น
การพัฒนาจิตใจของนักเรียน ถ่ายทอดความรู้สึกที่ดี
สู่ผู้รับการนวด โดยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่ว่า การมี
ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม จากการเรี ย นรู้ ป กติ เป็ น การให้
กิ จกรรมเสริ มแก่ นั กเรี ยน โดยเฉพาะนั กเรี ยนชั้ น
ประถมปีที่ 5 และชั้นประถมปีที่ 6 ซึ่งเป็นเยาวชน
ในช่วงวัยที่สามารถรับการพัฒนาการปฏิบัติจิตอาสา
และการอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยการปฏิบัติการนวดแก่
ผู้ใกล้ชิดและบุคคลอื่นด้วยความปรารถนาดี ผ่านการ
เรียนรู้การนวดเท้า ซึ่ง “เท้า” เป็นอวัยวะที่สอนเรื่อง
การถ่ อมกาย ถ่อมใจ เต็ มใจ (กรกฏ เห็ นแสงวิ ไล,
2561) และนักเรียนช่วงวัยนี้ มีความพร้อมของมือ
แขนและร่ างกายส่วนอื่นๆที่ใช้ ในการนวดเท้า โดย
ผู้วิจัยประยุกต์วิธีการนวดเท้าในรายวิชานี้จากวิธีการ
ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารนวดเท้ า ที่ มี ผ ลงานน่ า เชื่ อ ถื อ
(GOODNET GATE WAY TO DO GOOD, 2017;
Alpha School of Massage, 2018; Hilman,
Jen. ,2018) น่าจะเกิดผลดีต่อทั้งผู้นวดและผู้รับการ
นวด บนพื้นฐานการส่งเสริมเจตคติ ที่ดี หรือเจตคติ
เชิงบวก จากการได้ กระทาความดี มี ความพอใจใน
การเรียนรู้ อยากเรียนรู้ (ชม ภูมิภาค , 2551 อ้างถึง
ใน พรณรงค์ สิงห์สาราญ, 2551; สุวิมล ว่องวาณิช
และคณะ, 2549; วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล,
2562) น่าจะทาให้ผู้เรียนมีความสุขใจ ภูมิใจ ที่ได้
กระทาความดี (กรองทิพย์ นาควิ เชตรและคณะ,
2562) จั ดการเรี ยนรู้ แบบลงมื อปฏิ บั ติ รวมทั้ ง ใช้
หลักการประเมินผลทั้งกระบวนการและผลผลิต ใช้
กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ สะท้อนถึงพัฒนาการ
ของการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,
2556) ซึ่งจาเป็นต้องศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

เป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาหรือครูอาจารย์สามารถ
นาไปประยุกต์หรือดัดแปลงใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป
วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชา
นวดเท้าเข้าถึงใจ
2. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
รายวิชาดังกล่าว
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้รายวิชาดังกล่าว
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. โรงเรียนได้นวัตกรรมการสอนรายวิชา
เลือกเสรีที่มีคุณภาพ
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ในการนวดเท้า และเจตคติเชิงบวกที่มีต่อการนวด
เท้า
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ด าเนิ นการวิ จั ยแบบทดลอง
ขั้นต้น แบบ Pre-Experimental Design แบบ OneShort Case Study ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ มเป้าหมายในการศึ กษาผลการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลื อกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
ประถม ที ส มั ครใจลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิ ช านี้
ยินยอมร่วมกระบวนการวิจัย และได้รับการยินยอม
จากผู้ ปกครอง ลงนามในเอกสารแสดงการยินยอม
พร้อมมีพยานลงนาม ระบุว่าข้อมูลของนักเรียนจะถูก
ทาลาย กาหนดกลุ่มเป้าหมายจานวน 10 คน (พิกุล
ภูมิแสน สาเริงบุญเรืองรัตน์ สงวนพงศ์ ชวนชม กรอง
ทิพย์ นาควิเชตร, 2555) เพื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยซึ่ง
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เป็นผู้สอนและผู้ช่วยสอนได้กากับดูแลนักเรียนอย่าง
ทั่วถึงให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกนักเรียน
ที่ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ตามปกติ ไม่ มี ปั ญหาด้ านการ
เคลื่ อนไหวร่ างกายที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู้ ที่
สมัครใจลงทะเบียนเรียน นักเรียนสามารถเข้าเรียนรู้
ได้ร้อยละ 80 คือ อย่างน้อย 7 ครั้ง หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ จะถูกคัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังคงได้
เรียนต่อในรายวิชานี้ตามปกติ
เครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ ซึ่ง
ผู้วิจัยประยุกต์วิธีการนวดเท้าเพื่อการผ่อนคลายของ
Hilman, Jen. (2018) การเรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย ส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายของ Alpha School of Massage
(2018). และ วิธีการนวดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อ
การผ่อนคลายของ GOODNET GATE WAY TO DO
GOOD (2017) สร้างเป็นแผนจัดการเรียนรู้สาหรับ
นั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 และ ชั้ นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 8 ครั้ง ครั้ง
ละ 50 นาที ในช่ วงเวลา 14.00-15.50 นาฬิ กา
ดังสาระพอสังเขป ต่อไปนี้
คาอธิบายรายวิชา
เรี ย นรู้ สั มผั ส องค์ป ระกอบพื้นฐานของ
เท้ามนุษย์ ประโยชน์และคุณค่าของเท้า การดูแล
รั ก ษาเท้ า ให้ มี สุ ข ภาพดี การนวดเท้ า และการ
เคลื่อนไหวเท้าและข้อเท้าเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อควร
ระวั ง ในการนวดและเคลื่ อ นไหวเท้ า และข้ อ เท้ า
การเรี ย นรู้ ความรู้ สึ กของผู้ รั บ การนวด จิ ตอาสา
บริการการนวดแก่บุคคลอันเป็นที่รัก
จุดประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนรายวิชานี้ครบถ้วนแล้วนักเรียน
จะมีคุณลักษณะดังนี้
1) สามารถนวดเท้าขั้นพื้นฐานได้

2) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้รายวิชาเลือก
เสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ
3) มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชา
เลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ
กลุ่มสาระ
(ไม่มี)
เงื่อนไขรายวิชา (ไม่มี)
หัวเรื่องการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 ทาความรู้จัก “เท้า”
สัปดาห์ที่ 2 รู้จัก สัมผัส และเริ่มลงมือ
นวดเท้า
สัปดาห์ที่ 3 การคลึงนวดเท้าและ การ
เคลื่อนไหวเท้าและข้อเท้า
สัปดาห์ที่ 4 การนวดและเคลื่อนไหวเท้า
และข้อเท้า สู่การปฏิบัติจิตอาสา
สัปดาห์ที่ 5 การนวด การเคลื่อนไหวเท้า
ข้อเท้า และการส่งพลังบวกแก่ผู้รับการนวด
สัปดาห์ที่ 6 นวดเท้าเข้าถึงใจ
สัปดาห์ที่ 7 การบริการนวดเท้าเข้าถึงใจ
สัปดาห์ที่ 8 ประเมินและชื่นชมผลงาน
(สัปดาห์ที่ 9 สรุปการประเมินผล และ
มอบเกียรติบัตรสาหรับผู้ที่เข้าเรียน ร้อยละ 80
และ “ผ่าน” การประเมินผลการเรียนรู้)
กระบวนการจัดการเรียนรู้
จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการตั้ ง จิ ต
ปรารถนา ปฏิ บัติ ดี ต่ อผู้ รั บการนวด ลงมื อปฏิ บั ติ
นวดเท้ า แก่ เ พื่ อ น ผู้ ป กครอง และบุ ค คลอื่ น ๆ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง เล่าสู่กันฟัง ตั้งคาถาม นาเสนอ
และชื่นชมผลงาน
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
1. เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน
2. โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์และวีดิทัศน์
ตั วอย่ างการนวดเท้ าควบคู่ กั บการเคลื่ อนไหวเท้ า
3. สื่อ Youtube นวดเท้าเข้าถึงใจ ที่ผู้วิจัย
สร้างและเผยแพร่ไว้
4. วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ประกอบการนวดเท้า
ได้แก่ หมอน ผ้าขนหนู ผ้ารองฝ่าเท้าขณะทาการนวด
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ผ้าเช็ดเท้า กรรไกรตัดเล็บ น้ามันหรือครีมนวดเท้า
เก้าอี้มีพนักพิง เก้าอี้เตี้ย สาหรับผู้เรียนคนละ 1 ชุด
5. ห้องเรียนรู้ที่มีเตียง ได้แก่ ห้องพยาบาล
ในโรงเรียน หรือห้องที่จัดทดแทน (อาจใช้เก้าอี้มีพนัก
พิงแทนเตียง)
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล ดาเนินการระหว่าง
เรียนและเมื่อเรียนจบรายวิชานี้ ดังนี้
1. การประเมินทักษะในการนวดเท้าของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยคน
ที่ 1 สังเกตความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ทักษะและ
ผลงานของนักเรียนเป็นรายบุคคลในการเรียนรู้ทุ ก
ครั้ ง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นานั ก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล
2. การประเมินเจตคติของนั กเรี ยนที่มีต่ อ
การเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ โดยใช้
แบบสั มภาษณ์ เจตคติ ในท้ ายการเรี ย นรู้ ครั้ งที่ 8
สัมภาษณ์โดยผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หรือผู้ช่วยนักวิจัยซึ่ง
ผ่านการแนะนาวิธีการสัมภาษณ์จากผู้วิจัย
3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้า เข้าถึงใจ
โดยใช้ แ บบสอบถามในท้ า ยการเรี ย นรู้ ค รั้ ง ที่ 8
สอบถามโดยผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หรือผู้ช่วยนักวิจัย
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง
ผู้วิจัยสร้างโครงร่างแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เน้นมีการลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้อย่างมีความหมาย ประกอบกับการ
เรียนรู้เพื่อการเป็นพลเมืองดีในยุคการศึกษา 4.0 ที่
เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จาเป็น และสุขนิสัยที่
ดีงามแก่ เยาวชน (วิจารณ์ พานิ ช , 2560; วิ จิตร
ศรี สอ้าน, 2561) เหมาะกั บวั ฒนธรรมไทยที่ ให้
ความสาคัญในเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมา
คารวะ เคารพซึ่งกันและกัน นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะ
ถ่อมกาย ถ่อมใจ ปฏิบัติการนวดเท้า (กรกฎ เห็น

แสงวิไล, 2561) ซึ่งเป็นอวัยวะเบื้องต่าที่ได้รับการ
ให้ความสาคัญในลาดับท้าย ๆ โดยประยุกต์วิธีการ
นวดเท้าเพื่อการผ่อนคลายของ Hilman, Jen.
(2018) การเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายของ Alpha School of Massage.
(2018). และ วิธีการนวดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เพื่อการผ่อนคลายของ GOODNET GATE WAY
TO DO GOOD (2017)
การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ อ งมื อ ใน
การทดลอง ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่าง
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้า
เข้ า ถึง ใจ โดยผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ า นหลั ก สู ต รและการ
จั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นกายภาพบ าบั ด รวมทั้ ง ผู้ มี
ประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
3 คน ใช้ เกณฑ์ก ารประเมิ น 5 ระดับ พร้ อ ม
ข้อเสนอแนะ
1. แบบประเมินความเหมาะสมของโครง
ร่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวด
เท้าเข้าถึงใจ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาโครงร่ า งแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2546 : 162)
ค่าเฉลี่ย
หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
4.51-5.00
ค่าเฉลี่ย
หมายถึง เหมาะสมมาก
3.51-4.50
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
2.51-3.50
ค่าเฉลี่ย
หมายถึง ควรปรับปรุง
1.51-2.50
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ค่าเฉลี่ย
หมายถึง ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
1.00-1.50
2. แบบประเมินความสอดคล้องของโครง
ร่างแผนการจั ดการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวด
เท้าเข้าถึงใจ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง(IOC)
ภายในของโครงร่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ความเห็น
ให้คะแนน
สอดคล้อง
+1
ไม่แน่ใจ
0
ไม่สอดคล้อง
-1
การแปลความหมายค่ า ความสอดคล้ อ ง
พิ จารณาเกณฑ์ ความสอดคล้ องที่ ยอมรั บได้ มี ค่ า
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) ได้ค่า
เฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00)
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.60 - 1.00 ปรับปรุงแก้ไข
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ แล้ วน าแผนการจั ดการเรี ยนรู้ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเล็กครั้งที่ 1 จานวน 2 คน
ครั้งที่ 2 จานวน 9 คน ทาการปรับปรุงข้อบกพร่อง
ตามที่พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ก่อนนามาใช้ในการทดลองจริง
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ
1) แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ ในรายวิชา
นวดเท้าเข้าถึงใจ ใช้แบบประเมินผลเรียนรู้รายวิชา
เลือกเสรีของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม
การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) การประเมิ นเวลาที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยว่าร้ อยละ 80
และสามารถผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนด
(2) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
4 ด้าน คือ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ทักษะ และ
ผลงาน โดยมีเกณฑ์การประเมินแต่ละด้านเป็น 8
ระดับ ดังนี้

ระดับ
คุณภาพ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

ความหมาย

ผลการตัดสิน

ดีเยี่ยม
ผ่าน
ดีมาก
ผ่าน
ดี
ผ่าน
ค่อนข้างดี
ผ่าน
ปานกลาง
ผ่าน
พอใช้
ผ่าน
ผ่านเกณฑ์ขั้น
ผ่าน
ต่า
0.0
ต่ากว่าเกณฑ์
ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : การให้ คะแนนเป็นทศนิยม
กาหนดให้เป็น 0.50 เท่านั้น
2) แบบสัมภาษณ์เจตคติของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้การนวดเท้า
3) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ก ารนวดเท้า เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจบ้าง
คะแนน 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับการตรวจสอบ
ความเหมาะสมโดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ชุ ดเดี ยวกั นได้ ค่ า
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00)
ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือและนาไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่ม เล็ก ครั้งที่ 1 จานวน 2 คน ครั้งที่ 2
จ านวน 9 คน ก่ อนน ามาใช้ ในการทดลองใน
กระบวนการวิจัย
แผนแบบการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แผนแบบการทดลอง
ขั้นต้น แบบก่อนทดลอง หรือ Pre-Experimental
Design แบบ One-Short Case Study เป็นการ
วิจัยทดลองกับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวแล้วศึกษาผล
ที่เกิดขึ้น ดังนี้
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E -

X

O2

เมื่อ E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group)
- แทน การละไว้ในการประเมิน
X แทน การจัดกระทาการทดลองจัดการ
เรียนรู้
O2 แทน การประเมินผลการเรียนรู้
การดาเนิ น การทดลองและเก็บ รวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียน
สาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ฝ่ า ยประถม
ดาเนินการวิจัยในปีการศึกษา 2562 ดาเนินการ
ทดลองและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมปีที่ 5 และ ชั้นประถมปีที่ 6 ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเลือกเสรี นวดเท้า เข้าถึงใจ จานวน
10 คน ขออนุญาตนักเรียนและรับการอนุญาตจาก
ผู้ป กครองในการเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัย
โดยการฝึ ก นวดเท้ า เป็ น การนวดเพื่ อ ความผ่ อ น
คลาย จะปฏิบัติกับเพื่อนนักเรียน อาจารย์ผู้สอน
และผู้ปกครอง
การจั ด การกรณี ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ คื อ
1) กรณีนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนรู้ได้ร้อยละ 80
คือ อย่างน้อย 7 ครั้ง จะถูกคัดออกจากกลุ่ม
เป้าหมาย แต่ยังคงได้เรียนต่อในรายวิชานี้ตามปกติ
2) กรณีวันเรียนในรายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึง
ใจตรงกับวันหยุดราชการ ทาให้จานวนวันเรียนรู้
น้อยกว่า 8 วัน ผู้วิจัยจะมอบงานให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติ นวดเท้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ครั้งล่าสุด
เป็ น การบ้ า น และผู้ ป กครองลงนามรั บ รองการ
ปฏิบัติการบ้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ดาเนิ น การประเมิน เวลาที่เข้าร่ว ม
กิจกรรม คือ นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
ว่าร้ อยละ 80 และสามารถผ่ า นจุ ดประสงค์ การ
เรียนรู้ที่กาหนดแล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน

1. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ในรายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ วิเคราะห์เป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 4 ด้าน คือ
ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ทักษะ และผลงาน แล้ว
วิเคราะห์ความถี่ และร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ “ระดับคุณภาพ” ทั้ง 8 ระดับ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้การนวดเท้า
การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้า
เข้ าถึ งใจ วิ เคราะห์ เชิ งเนื้ อหา แล้ ว สรุ ป ประมวล
สาระสาคัญ
3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนรู้การนวดเท้า เป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ
การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรี ย นรู้ ก ารนวดเท้ า ใช้ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉลี่ ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546 : 162)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจบ้าง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ไม่พึงพอใจ
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ผ ลการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
และเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชา
นวดเท้า เข้าถึงใจ
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ ชั้นประถม
ปีที่ 6 จานวน 10 คน มีผลการเรียนรู้รายวิชา
นวดเท้า เข้าถึงใจ เป็นรายบุคคล ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชา นวดเท้า เข้าถึงใจ
ลา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นักเรียน
นักเรียนคนที่ 1
นักเรียนคนที่ 2
นักเรียนคนที่ 3
นักเรียนคนที่ 4
นักเรียนคนที่ 5
นักเรียนคนที่ 6
นักเรียนคนที่ 7
นักเรียนคนที่ 8
นักเรียนคนที่ 9
นักเรียนคนที่
10

ทักษะ ผลงาน
ความ ความ
ผ่าน/
ชั้นป.
การนวด การนวด
S.D.
ตั้งใจ รับผิดชอบ
ไม่ผ่าน
เท้า
เท้า
6 3.50
3.50
3.50
3.50 3.50 0.000 ผ่าน
6 3.50
3.50
3.50
3.50 3.50 0.000 ผ่าน
5 3.50
4.00
3.50
3.50 3.63 0.250 ผ่าน
6 4.00
4.00
3.50
3.50 3.75 0.289 ผ่าน
5 3.50
4.00
3.50
3.50 3.63 0.250 ผ่าน
5 3.50
4.00
3.50
3.50 3.63 0.250 ผ่าน
5 3.50
4.00
3.00
3.50 3.50 0.408 ผ่าน
6 4.00
4.00
3.50
3.50 3.75 0.289 ผ่าน
6 4.00
4.00
3.50
3.50 3.75 0.289 ผ่าน
6 4.00
4.00
3.50
3.50 3.75 0.289 ผ่าน

จากตารางที่ 1 แสดงว่า นักเรี ยนทุกคนมีผลการ
เรียนรู้ในรายวิชานวดเท้าเข้าถึงใจ อันประกอบ ด้วย
ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ทักษะการนวดเท้า และ
ผลงานการนวดเท้า ในภาพรวม มีผลการเรี ยนรู้ใน
ระดับดีมาก (3.50 -3.75) ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ผล
การตัดสินของนักเรียนทุกคนอยู่ในระดับ ผ่าน
2. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ
ผลการศึกษาเจตคติของนั กเรี ยนที่มี ต่อการ
เรี ย นรู้ ร ายวิ ช าเลื อกเสรี นวดเท้ าเข้ าถึ ง ใจ ตาม
ประเด็นการสัมภาษณ์ นักเรียนทุกคนที่มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ

นักเรียนรู้สึกว่า การเรียนรู้วิชานี้สนุก ได้มีวิชาติดตัว
มีความสาคัญ มีประโยชน์ นาไปนวดเท้าบิดามารดา
หรือผู้อื่นได้ ภูมิใจที่ทาให้ผู้อื่นผ่อนคลายสบายและมี
ความสุข หากมีโอกาสนักเรียนส่วนใหญ่อยากเรียน
รายวิชานี้เพิ่มเติม
3. ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่ อการเรี ยนรู้ รายวิชาเลื อกเสรี นวด
เท้าเข้าถึงใจ
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ มี
ผลการวิจัยดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ รายวิชาเลือก
เสรีนวดเท้าเข้าถึงใจ
แปล
ข้อ
รายการความพึงพอใจ
S.D.
ความหมาย
1. การได้ความรู้พื้นฐานในการนวดเท้าเพื่อการผ่อนคลาย
4.40 0.699
มาก
2. การได้เรียนรู้การเตรียมตนเองก่อนทาการนวดเท้า
4.60 0.699 มากที่สุด
3. การได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การจัดท่าทาง
การชโลมครีมนวดหรือน้ามัน และการให้ความเคารพผู้รับการนวด 4.70 0.483 มากที่สุด
4. การได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัตินวดเท้าเพื่อการผ่อนคลาย
4.60 0.699 มากที่สุด
5. การได้ฝึกปฏิบัติการส่งความปรารถนาดีไปยังผู้รับการนวดเท้า
4.80 0.422 มากที่สุด
6. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและประเมินความก้าวหน้า
ของตนเองและเพื่อนระหว่างการเรียนรู้การนวดเท้า
4.50 0.707
มาก
7. การได้น้อมกาย น้อมใจ ให้บริการนวดเท้าซึ่งเป็นอวัยวะเบื้องต่า
4.20 0.675
มาก
8. การได้ให้บริการนวดเท้าและส่งมอบความปรารถนาดีแก่ผู้ใกล้ชิด
และบุคคลอื่น
4.80 0.316 มากที่สุด
9. การได้รับการชื่นชมจากผู้รับการนวด
4.80 0.316 มากที่สุด
10. การพิจารณาเห็นว่าผู้รับการนวดเท้าจากมีความสบาย ผ่อนคลาย
4.60 0.516 มากที่สุด
11. ความสามารถของตนเองในการนวดเท้า และส่งความปรารถนาดีแก่
ผู้รับการนวดเท้า
4.80 0.422 มากที่สุด
12. ความสมหวังที่ได้การเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ
4.50 0.527 มากที่สุด
ภาพรวม
4.68 0.337 มากที่สุด
จากตารางที่ 2 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี นวดเท้าเข้าถึงใจ ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.68)
ความสาเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน (สุชา จันทร์
อภิปรายผล
เอม และสุรางค์ จันทร์เอม, 2520 อ้างถึงใน พร
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายในประเด็น
ณรงค์ สิงห์สาราญ, 2551)
สาคัญดังต่อไปนี้
2. การที่นักเรียนทุกคนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
1. นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ ประถม
การเรียนรู้รายวิชา นวดเท้าเข้าถึงใจ นั้นอาจเนื่อง
ปีที่ 6 มีผลการเรียนรู้ในรายวิชา นวดเท้า เข้าถึงใจ
มาจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีน่าสนใจและ
ในภาพรวมในระดับดีมาก มีผลการตัดสินในระดับ
แปลกใหม่จากการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งช่วยส่งเสริม
ผ่ า น เนื่ อ งจากคณะผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบแผนการ
ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ (ชม
จัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม ผ่านการทดลอง
ภูมิภาค, อ้างถึงใน พรณรงค์ สิงห์สาราญ, 2551)
ใช้ แ ล้ ว ได้ ผ ลดี แ ละมี ก ารปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ด
นอกจากนั้น นักเรียนยังได้รับการพัฒนาคุณธรรม
เพิ่มเติม อีกทั้งได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ยาก
และจริยธรรมที่สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้
เกิน ไปส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมปี ที่ 5 และ
ดังกล่าว ที่เอื้อโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ประถมปีที่ 6 มีการฝึกปฏิบัติที่ส่งเสริมเจตคติที่ดี
การปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น การบริ ก ารผู้ อื่ น ในสั ง คม
ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ
(สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ, 2549) จึงมีความสุข
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ภูมิใจ และสบายใจ (กรองทิพย์ นาควิเชตร และ
คณะ, 2562)
3ใ ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการ
เรี ย นรู้ ร ายวิ ช าเลื อ กเสรี นวดเท้ า เข้ า ถึ ง ใจของ
นั ก เรี ย นอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากการได้
เรี ย นรู้ ก ระบวนการนวดเท้ า ที่ นั ก เรี ย นไม่ เ คยมี
ความรู้ลึกซึ้งและไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เมื่อ
มี โ อกาสได้ ใ ห้ บ ริ ก ารนวดเท้ า แก่ ผู้ ป กครองและ
บุคคลอื่นแล้วได้รับคาชื่นชมในผลงาน จึงส่งผลให้
นั ก เรี ย นเกิ ดความภู มิ ใ จในการนวดเท้ า เพื่ อ การ
ผ่อนคลาย โดยการกดลู บ การคลึ ง การยืด ผสม
ผสานกั บ การเคลื่ อนไหวเท้ าและนิ้ ว เท้า ร่ ว มกั บ
การส่งพลังความอบอุ่นที่ฝ่ามือของผู้นวดไปยังผู้รับ
การนวด Hilman, Jen. (2018) ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานการนวดฝ่าเท้าและการส่งพลังความรู้สึก
ที่ดีจ ากผู้น วดสู่ ผู้ รับ การนวด นั บ เป็ นวิธีการที่
ปฏิบัติได้ไม่ยากและละเอียดอ่อนในการปฏิบัติการ
นวดเท้าร่วมกับการส่งมอบความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้รับ
การนวด เป็นโอกาสที่นักเรียนได้ทาความดีต่อผู้อื่น
จึงมีความสุขใจ ภูมิใจ (กรองทิพย์ นาควิเชตรและ
คณะ, 2562)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ครูอาจารย์ผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาและ
ฝึ ก ซ้ อ มการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามคู่ มื อ การจั ด การ
เรียนรู้รายวิชานวดเท้าเข้าถึงใจ ทั้งคู่มือการจัดการ
เรียนรู้สาหรับอาจารย์ผู้สอน และคู่มือการเรียนรู้
สาหรับนักเรียน
2) ครูอาจารย์ผู้สอนพึงจัดการเรียนรู้ด้วย
ความระมัดระวัง เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจมี
ความไวต่อการสัมผัสที่เท้า เกิดอาการจั๊กจี้ ซึ่งเป็น
อุ ป สรรคต่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง การนวดเท้ า และการ
พัฒนาจิตใจควบคู่กัน ผู้สอนจาเป็นต้องใช้เทคนิค
วิธีการเฉพาะบุคคลสร้างความคุ้นเคยสู่ การปฏิบัติ
ในการนวดเท้า

3) ครู อ าจารย์ ผู้ ส อนควรเน้ น ย้ ากั บ
นักเรียนถึงการเคารพในร่างกายของผู้อื่น รวมทั้ง
อวั ย วะส่ ว นเท้ า ซึ่ ง อยู่ ใ นต าแหน่ ง ต่ าที่ สุ ด ของ
ร่างกาย เนื่องจากนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่ นตอนต้น
ซึ่งมักมีอารมณ์ขัน สนุก สนาน จึงมักมี การยั่ว ให้
เพื่อนรู้สึ กข าขัน สนุก สนานเกิน ขอบเขตอั นควร
จ าเป็ น ต้ อ งตั้ ง กติ ก าการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ การ
ควบคุมชั้นเรียน
4) ครูอาจารย์ผู้สอนอาจบูรณาการเทคนิค
อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายแก่ผู้รับการนวดใน
การจัดกระบวนการเรีย นรู้ ได้แ ก่ การแช่เท้ าใน
น้าอุ่นก่อนรับการนวด การนวดอโรมา หรืออื่น ๆ
5) ควรเพิ่มเติมการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
ท่า นวดเท้า ท่า อื่น ๆภายใต้ การเห็ น ชอบและการ
กากับดูแลของผู้สอน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1) ควรวิจัยเพื่อพัฒ นานวัตกรรมท่านวด
เท้าเพื่อการผ่ อนคลายโดยให้ นักเรียนมีส่ ว นร่ว ม
โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่านวด
ภายใต้การกากับดูแลของผู้สอน
2) ควรวิจัยเรื่องการนวดเท้าเพื่อการผ่อน
คลายโดยบู ร ณาการกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
อารมณ์ หรือ Soft Skill ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนตาม
บริบทและความต้องการจาเป็น ซึ่งแตกต่างกันใน
แต่ละโรงเรียน ทั้งวัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้ง
ความแตกต่างในระดับการศึกษาของนักเรียน
3) ควรวิจัยการนวดเพื่อผ่อนคลายอวัยวะส่วน
อื่นแก่นักเรียน ได้แก่ การนวดหน้า การนวดมือ
กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียน
สาธิ ตจุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย ฝ่ ายประถมที่ เอื้ อ
โอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมจัดการเรียนรู้รายวิชาเลือก
เสรีได้อย่างหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่าง
อิสระ ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย และขอบพระคุณวิทยาลัยนครราชสีมา
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ที่เอื้อโอกาสให้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยและเชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบั ติงานที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู้แก่
นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพกายภาพบาบัด

และวิชาชีพทางการศึกษาแบบบูรณาการสู่การพัฒนา
เยาวชน
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