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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจการฝึ กรู ป แบบยุท ธวิ ธี ก ารประยุก ต์ใ ช้ม วยไทย การป้ อ งกัน ตัว และ
จับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันและปราบปราม สานักงานตารวจแห่ งชาติ กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตารวจสายงานป้ องกันและ
ปราบปราม สังกัดสถานีตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) รู ปแบบการฝึ กยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัว ได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 1.0 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ ับการฝึ กที่มีต่อรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ .94 ที่ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในการหาค่าความเที่ยงตรง และหาความเชื่อมัน่ โดยการทดสอบซ้ า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระ
ผลการวิจยั พบว่าด้านความพึงพอใจของตารวจฝ่ ายป้ องกันและปราบปราม สังกัดตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามในการใช้
รู ป แบบยุทธวิธี การประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและการจับกุม คนร้ าย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.11 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.19 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบด้านความรู ้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึ ก พบว่า หลังฝึ กมี
ค่าเฉลี่ยความสามารถที่ดีกว่าก่อนฝึ ก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : รู ปแบบ มวยไทย การป้องกันตัว เจ้าหน้าที่ตารวจ

Abstract
The purpose of this study was to study the satisfaction of police officer from prevention and suppression section from Samut
Songkhram police station in using a tactical model for applying Muay Thai for self-defense. The population of this study were 30 police officer
from prevention and suppression section from Samut Songkhram police station by using purposive sampling method. The instruments were
used in this student consisted of 1) A tactical model for applying Muay Thai for self-defense and arrest for police with the reliability at 1.0.
2) The satisfaction questionnaire towards the tactical form of applying Muay Thai for self-defense with the reliability at .94 and there were
considered by experts in determining the confidence value. The statistics were used by mean, standard deviation and t-test.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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The result of this study was found that the satisfaction of police officer from prevention and suppression section from Samut
Songkhram police station in using a tactical model for applying Muay Thai for self-defense and arrest for police officers was in average at
4.11. Standard deviation was at 0.19. Overall, the satisfaction was at a high level. The comparative results of cognitive skills before and
after training showed that after training had a better ability average before training. With statistical significance at the .01 level.
Keywords : Model, Muay Thai, self-defense, police officer

บทนา
มวยไทยเริ่ มขึ้นในสมัยใดไม่มีเอกสารหรื อหนังสื อเล่มใดระบุไว้ แต่เท่าที่ได้ปรากฏมวยไทยเกิดขึ้นมานานแล้ว และอาจ
เกิ ดขึ้นมานานพร้ อม ๆ กับชาติไทยด้วยซ้ า เพราะมวยไทยนั้นเป็ นศิลปะประจาชาติและเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย ตั้งแต่สมัย
โบราณมาจนถึงปั จจุบนั มวยไทยสมัยก่อนมีการฝึ กฝนอยูใ่ นบรรดาหมู่ทหาร การรบกับประเทศเพื่อนบ้านสมัยนั้นยังไม่มีปืนเป็ น
อาวุธ มีแต่ดาบ พลอง ง้าว ดั้ง เขน การรบในสมัยนั้นจึ งเป็ นการรบที่ประชิ ดตัวด้วยอาวุธในมือ คนไทยจึงได้ฝึกหัดการเตะ ถีบ
คู่ต่อสู ้ เพื่อให้เกิดการได้เปรี ยบเพิ่มขึ้นจากการใช้อาวุธในมือดังกล่าวต่อมามีผคู ้ ิดว่าทาอย่างไรจึ งจะนาการถีบการเตะนั้นมาเป็ น
ศิลปะการต่อสู ้ไปพร้ อมกับมื อได้ จึ งได้เกิ ดการฝึ กหัดการต่อสู ้ป้องกันตัว เพื่อแสดงตามงานเทศกาลต่าง ๆ เมื่อเป็ นที่นิยมและ
แพร่ หลายมากขึ้นก็มีการฝึ กหัดและจัดตั้งเป็ นสานักฝึ กมวยไทยกันมากมาย และสานักที่ฝึกมวยไทยก็จะเป็ นสานักดาบที่มีชื่อเสี ยง
มีอาจารย์ดี ๆ เป็ นผูฝ้ ึ กสอน ดังนั้นการฝึ กมวยไทยในสมัยนั้นจึ งมีจุดมุ่งหมาย 2 อย่าง คือ 1) เพื่อสู ้รบกับข้าศึก และ 2) เพื่อต่อสู ้
ป้องกันตัว [1]
คดีคุมโจ้แว้นซ่ า รุ มสกรัม สวป.พนมสารคาม ทาแผนหัวใจโจกโดนประชาทัณฑ์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน เวลา 13.00 น.
ผกก.สภ.พนมสารคาม ได้ร่วมแถลงข่างการจับกุมกลุ่มวัยรุ่ น จานวน 5 คนที่ ร่วมกันทาร้ าย พ.ต.ท.กฤษณ์ บุญเรื่ องคณาภรณ์
สวป.สภ.พนมสารคาม ขณะปฏิบตั ิหน้าที่เมื่อกลางดึกวันที่ 11 เมษายน ที่ ผ่านมา ระหว่างตรวจยึดรถจักรยานยนต์ตอ้ งสงสัยที่
ดัดแปลงสภาพรถ โดยวัยรุ่ นกลุ่มดังกล่าวภายในปั๊ มน้ ามันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งกล้องวงจรปิ ดได้บนั ทึกภาพขณะนายคมสันต์ จันทร์ ศรี
อายุ 28 ปี ชกต่อยและใช้กอ้ นหิ นทุบ พ.ต.ท.กฤษณ์ เข้าที่บริ เวณกกหูดา้ นขวา ไว้ได้ [2]
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น ผูว้ ิจยั พบว่าปั ญหาที่ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันและปราบปรามได้รับบาดเจ็บ
หรื อ เสี ย ชี วิ ต หรื อ กระท าการป้ อ งกัน ตัว เกิ น กว่ า เหตุ ในขณะที่ จับ กุ ม คนร้ า ยหรื อ เข้า ระงับ เหตุ พอจ าแนกได้ดัง ต่ อ ไปนี้
1) ความพร้อมทางด้านสมรรถนะร่ างกายของเจ้าหน้าที่ตารวจ 2) ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับศิลปะป้ องกันตัว 3) ความรู ้และความ
เข้าใจปั ญหาในกฎการใช้กาลังตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4) การฝึ กฝนยุทธวิธีตารวจ เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกัน
และปราบปรามมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติของตารวจสายตรวจมืออาชีพ 10 ประการ [3] ซึ่ งจะต้อง
ฝึ กฝนศิลปะป้ องกันตัวด้วยมวยไทยจนเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้ องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้พน้ จากภัยอาชญากรรม อันจะทาให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมัน่ และศรัทธาการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจมากยิง่ ขึ้น
จากปั ญ หาดังกล่ าวผูว้ ิจัย ได้ศึ กษาการน าเอาศิ ล ปะการป้ อ งกัน ตัว ด้วยมวยไทยมาใช้เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบยุท ธวิ ธี ก าร
ประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้องกันและปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ เพื่อนาผลจาก
การวิจยั มาใช้พฒั นาเจ้าหน้าที่ตารวจให้มีทกั ษะและขีดความสามารถในการป้องกันตัวสู งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจก่อนและหลังการฝึ กรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทย การป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับ
เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้องกันปราบปราม สานักงานตารวจแห่งชาติ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจ สังกัดสถานีตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จานวนทั้งสิ้ น 461 คน
1.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งประกอบด้ว ย เจ้า หน้า ที่ ต ารวจสายงานป้ อ งกัน และปราบปราม สั ง กัด สถานี
ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ รู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทย เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจการฝึ กรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทย การป้องกันตัวและจับกุมสาหรับ
เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้องกันและปราบปราม สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. เนื้อหาการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ จะทาการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ ตลอดจนการรวบรวบ
ด้วยแบบสอบถามจากประชากร กลุ่มเป้ าหมาย และวิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นที่ เกี่ ยวกับ 1) ศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับการสร้ างและ
พัฒนายุทธวิธี 2) ภารกิจและการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ 3)กฎหมายอาญา มาตรา 68-69 4) แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู ้
ป้องกันตัว ได้แก่ ความหมายศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัว ศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัวของไทย และประโยชน์ของการต่อสู ้ป้องกันตัว

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้ วย
1. รู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันปราบปราม
สานักงานตารวจแห่งชาติและแบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่ างรู ปแบบการฝึ ก
2. แบบสอบถามความความพึงพอใจก่อนและหลังการฝึ กรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและ
จับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่งชาติ
การสร้ างและการพัฒนาคุณภาพเครื่ องมือ
1. การสร้างรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ ตารวจงานป้ องกัน
ปราบปรามสานักงานตารวจแห่งชาติ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนในการสร้างและการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการฝึ ก
ยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมคนร้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 สภาพปั ญหารู ปแบบการฝึ กเพื่อการป้ องกันตัวและการจับกุมคนร้ายสาหรับเจ้าที่ ตารวจ ศึกษาความต้องการ
ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการฝึ กยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมคนร้าย
1.2 ศึกษาด้านกฎหมายของการกฎการใช้กาลัง เกี่ยวกับรู ปแบบและแนวทางในการสร้างรู ปแบบการฝึ กยุทธวิธีการ
ประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมคนร้าย
1.3 ศึ กษาเหตุ การณ์ หรื อคดี ความที่ เกิ ดขึ้ นกับเจ้าหน้าที่ ในระหว่างปฏิ บตั ิ หน้าที่ จับกุมคนร้ ายสาหรั บส่ วนงาน
ปราบปราม
1.4 ศึกษารู ปแบบมวยไทยเพื่อการป้องกันตัว แม่ไม้ 15 ท่า และลูกไม้ 15 ท่า
ขั้นตอนที่ 2 ร่ างรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกัน
ปราบปรามสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 ร่ างรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกัน
ปราบปรามสานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 30 ท่า ประกอบด้วย แม่ไม้ 15 ท่า และลูกไม้ 15 ท่า
2.2 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่จบั กุมคนร้ายสาหรับส่ วนงานปราบปรามเพื่อข้อมูลในการใช้ทกั ษะ
หรื ออาวุธของคนร้ายในการขัดขืนระหว่างการจับกุม
2.3 จัดการสนทนา (Focus group) ร่ างรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับ
เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎการใช้กาลังในการนามวยไทยในการป้ อง
ตัวและจับกุมร้ าย โดยมี ผูเ้ ชี่ ย วชาญแต่ ละด้าน ดังนี้ 1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกฎหมาย 3 ท่ าน 2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านมวยไทย 4 ท่ าน
3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเจ้าหน้าที่ตารวจ 4 ท่าน โดยได้รูปแบบการฝึ กยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อ การป้ องกันตัวและการจับกุม
คนร้าย จานวน 10 ท่า จากจานวน 30 ท่า เนื่ องจากบางท่าเป็ นท่าที่ผิดกฎการใช้กาลัง บางท่าเป็ นท่าที่ซับซ้อนไม่สามารถใช้กบั
เจ้าหน้าที่ตารวจได้ และจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูร้ ้ายจะใช้ทกั ษะในการขัดขืนอยู่ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการใช้หมัดร้อยละ 30 ด้าน
การใช้เท้าร้อยละ 40 และด้านการใช้มือผลัก ร้อยละ 30
2.4 หาคุณภาพเครื่ องมือของรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่
ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบเนื้ อหาและนาข้อมูลมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC: index of item objective congruence) ทุกข้อได้ค่า IOC = 1.00
2.5 นารู ปแบบการฝึ กที่ได้รับการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาทาการปรับปรุ งแก้ไข แล้วนาเสนอ
ที่ปรึ กษาวิจยั ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ของเครื่ องมือ
ขั้นตอนที่ 3 (R2) ทดลองใช้รูปแบบการฝึ กยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและการจับกุมคนร้าย โดย
ทดลองรู ปแบบการฝึ กเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ ไม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
เจ้าหน้าที่ตารวจจังหวัดราชบุรี ในการพัฒนารู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่
ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ มีเนื้ อหาคลอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ดา้ นป้ องกันหมัด 3 ท่า ด้านป้ องกันเท้า 4
ท่า และด้านการผลัก 3 ท่า
ขั้นตอนที่ 4 ปรั บปรุ งแก้ไขการพัฒนารู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ ทั้ง 3 ด้าน พบข้อบกพร่ องด้านความปลอดภัยของผูฝ้ ึ กเนื่ องจากผู ้
ฝึ กไม่เคยได้รับการฝึ กในรู ปแบบการป้ องกันตัวด้วยมวยไทย ผูว้ ิจยั จึงปรับปรุ งแก้ไขในการฝึ กให้เริ่ มต้นด้วยการฝึ กจากง่ายไปหา
ยาก และการเพิ่มความเร็ วโดยใช้เวลากากับจากช้าไปสู่ เร็ วเพื่อให้ยทุ ธวิธีมีประสิ ทธิ ภาพความเหมาะสมกับการฝึ กแล้วนาไปใช้กบั
กลุ่มทดลอง
ขั้นตอนที่ 5 ทดลองใช้รูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงาน
ป้องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติที่ปรับปรุ งแก้ไขฉบับสมบูรณ์ กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เจ้าหน้าที่ตารวจจังหวัด
สมุทรสงคราม ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ดา้ นป้ องกันหมัด 3 ท่า ด้านป้ องกันเท้า 4 ท่า และด้านการผลัก 3 ท่า โดยมีระยะเวลาในการฝึ ก
จานวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 6 สรุ ปประเมิ นผลประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการฝึ กยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและการ
จับกุมคนร้ายด้านความพึงพอใจ
2. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของต ารวจฝ่ ายป้ อ งกัน ปราบปราม สภ.สมุ ท รสงคราม ในการใช้รู ป แบบยุท ธวิ ธี
การประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมคนร้าย
2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.2 กาหนดวัตถุประสงค์ในการสอบถามว่าต้องการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้รูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้
มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมคนร้าย
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2.3 กาหนดประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้รูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกัน
ตัวและการจับกุมคนร้าย
2.4 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้รูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุม
สาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่งชาติโดยกาหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของตารวจฝ่ ายป้ องกันปราบปราม สภ.สมุทรสงคราม ในรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทย
เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมคนร้าย ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า (rating scale) แบบ 5 ระดับ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบปลายเปิ ด
1. นาแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (content validity) แล้วน ามาหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อ ง (IOC: index of item objective
congruence) โดยให้ได้ค่าไม่ต่ากว่า 0.5
2. นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาแก้ไขข้อบกพร่ อง และ
นาไปทดลองใช้ (try out) กับตารวจฝ่ ายป้องกันปราบปราม สภ.ราชบุรี จานวน 30 คน ทดลองใช้เครื่ องมือแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมัน่ โดยการหาค่าสมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .94
3. นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ผา่ นการหาประสิ ทธิ ภาพ และมีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับตารวจฝ่ ายป้องกันปราบปราม สภ.สมุทรสงคราม จานวน 30 คน
4. น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าหาค่ า เฉลี่ ย ( ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าการเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ก ารแปล
ความหมายตามเกณฑ์ [4]
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (percentage) 2. ค่ า เฉลี่ ย (mean) 3. วิ เ คราะห์ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง IOC (index of objective
congruence)

ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาความพึงพอใจของตารวจฝ่ ายป้ องกันปราบปราม สั งกัดตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการใช้ รูปแบบ
ยุทธวิธีการประยุกต์ ใช้ มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของตารวจฝ่ ายป้ องกันปราบปราม สังกัดตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการใช้
รู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรั บเจ้าหน้าที่ ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ดังนี้
ข้ อ
รายการ
()
S.D.
แปลผล
1 มีความเหมาะสมกับผูฝ้ ึ ก
4.70
0.59
มากที่สุด
2 มีลาดับขั้นตอนในการฝึ กที่ชดั เจนโดยเรี ยงความลาดับจากง่ายไปยาก
4.83
0.53
มากที่สุด
3 รู ปแบบการฝึ กมีความปลอดภัยกับผูฝ้ ึ ก
4.40
0.77
มาก
4 คาอธิบายมีความชัดเจน
4.07
0.69
มาก
5 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้การจัดฝึ กอบรม
4.20
0.84
มาก
6 เนื้อหาเข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน
4.77
0.43
มากที่สุด
7 ผูฝ้ ึ กสามารถฝึ กฝนการใช้มวยไทยในการป้องกันตัวด้วยตนเองได้
4.20
0.84
มาก
8 ทาให้ผฝู ้ ึ กมีทกั ษะด้านมวยไทย และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
4.03
0.41
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
9 สถานที่มีความเหมาะสมในการฝึ ก
10 มีประโยชน์ต่อการป้องกันตัว และจับกุมคนร้ายได้เป็ นอย่างมาก
11 ส่ งผลต่อความสามารถในการป้องกันตัวเองได้เป็ นอย่างดี
12 รู ปแบบการฝึ กที่ใช้ไม่ขดั ต่อกฎหมายและกฎการใช้กาลัง
13 เป็ นพื้นฐานสาคัญในการป้องกันตัว และจับกุมคนร้ายได้เป็ นอย่างดี
14 รู ปแบบการฝึ กนี้สามารถส่ งเสริ มการใช้ศิลปะมวยไทยได้เป็ นอย่างดี
15 สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาสังคมได้จริ ง
รวม

()
4.70
4.13
4.10
4.13
4.77
4.20
4.63
4.11

S.D.
0.46
0.35
0.55
0.51
0.43
0.55
0.55
0.19

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของตารวจฝ่ ายป้ องกันปราบปราม สังกัดตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการใช้
รู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรั บเจ้าหน้าที่ ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลของความพึงพอใจต่ อรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ ใช้ มวยไทยการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรั บเจ้ าหน้ าที่ตารวจงาน
ป้องกันและปราบปราม สานักงานตารวจแห่ งชาติ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
ผลของความพึงพอใจของตารวจฝ่ ายป้ องกันและปราบปราม สังกัดตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามในการใช้รูปแบบ
ยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและการจับกุมคนร้าย มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
แสดงให้เห็นถึงผูฝ้ ึ กมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและการจับกุมคนร้าย ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะรู ปแบบการฝึ กสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้จริ ง สามารถพัฒนาในการป้องตัวและเป็ นความต้องการของผูฝ้ ึ ก
จึงทาให้ผฝู ้ ึ กมีความมุ่งมัน่ ในการฝึ ก เกิดความชอบและมีความสุ ขในการที่จะฝึ กเพื่อพัฒนารู ปแบบการป้ องตัวได้จริ ง สอดคล้อง
กับประไพร จันทะบัณฑิต [5] ได้กล่าวว่า รู ปแบบในการฝึ กที่สามารถทาให้ผฝู ้ ึ กมีความพึงพอใจที่ดี รู ปแบบการฝึ กต้องเป็ นความ
ต้องการของผูฝ้ ึ กที่จะต้องพัฒนาผูฝ้ ึ กนาไปใช้ได้จริ ง และสามารถนาไปต่อยอดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดา้ นอื่นได้ดว้ ย ผูฝ้ ึ กจึงจะมี
ความสุ ขความชอบในการความพึงพอใจต่อรู ปแบบการฝึ ก
จากผลรู ปแบบการการพัฒนารู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรั บเจ้าหน้าที่
ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ ประกอบด้วย ด้านการป้องกันหมัด ด้านการป้ องกันเท้า และด้านการผลัก
ทั้ง 3 ด้าน ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในต่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงาน
ตารวจแห่ งชาติในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึนได้ อีกทั้งยังพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ ตารวจงานป้ องกัน
ปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ ทั้งในด้านความสามารถด้านทักษะ ความรู ้ความเข้าใจที่ได้หลังจากการฝึ กจะนาไปปฏิบตั ิ
ภารกิ จได้อย่างมี ประสิ ทธฺ ภาพ ทั้งนี้ เป็ นเพราะรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับ กุมส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็ นรู ปแบบการฝึ กที่ ได้มีการวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้ามา
จากสถานการณ์จริ งมาพัฒนาให้เป็ นรู ปแบบยุทธวิธีการในการป้ องกันและจับกุมโดยให้เป็ นไปตามกฎหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ และสามารถนาไปใช้ได้จริ ง อีกทั้งยังสร้ างความเชื่ อมัน่
ให้กบั เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่งชาติ ในการปฏิบตั ิหน้าที่อีกด้วย สอดคล้องกับ ชาญชัย ยมดิษฐ์
[6] กล่าวว่า รู ปแบบการสอนมวยไทยเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่างตามหลักการแนวคิดหรื อทฤษฎีที่
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เกิ ดขึ้นใหม่ ๆ ซึ่ งจะสอดคล้องกับเป้ าหมาย นโยบายสังคม และทิศทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ ซึ่ งมีความ
แตกต่างจากกระบวนการเรี ยนการสอนโดยทัว่ ไป และมีคุณลักษณะของผลการเรี ยนรู ้ที่จะเกิดขึ้น 3 ด้านคือ 1) ด้านพุทธพิสัยหรื อ
ด้านปั ญญาความคิด 2) ด้านจิตพิสัยหรื อทัศนคติ และ 3) ด้านทักษะพิสัยหรื อการปฏิบตั ิ สอดคล้องกับ สมใจ รอดสุ ขเจริ ญ [7] ได้
กล่าวว่ามวยไทยเป็ นศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัว ซึ่ งมี “วิธีการต่อสู ้ กับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพื่อให้ตนเองพ้นภัยได้อย่าง
งดงามน่าพึงชม” วิธีต่อสู ้ ป้ องกันตัว จัดว่ามีความสาคัญอย่างมากที่สุดโดยเฉพาะเราสามารถที่จะป้ องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
เรา ได้เมื่อมีภยั และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เกินขีดความสามารถของคน เราย่อมจะช่วยได้ ผูท้ ี่ได้ ประสบกับเหตุร้าย ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง หรื อเกิดขึ้นกับคนอื่น ๆ นั้นเราสามารถที่จะคิดค้นหาวิธีแก้ไข หลีกเลี่ยงและป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดจากภัยที่จะ
คุกคามตรงหน้า หรื อภัยที่จะคุกคามตามมา ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้
จากผลรู ปแบบการการพัฒนารู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรั บเจ้าหน้าที่
ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ ประกอบด้วย ด้านการป้ องกันหมัด ด้านการป้ องกันเท้า และด้านการผลัก
ทั้ง 3 ด้าน ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในต่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงาน
ตารวจแห่ งชาติในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึนได้ อีกทั้งยังพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ ตารวจงานป้ องกัน
ปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ ทั้งในด้านความสามารถด้านทักษะ ความรู ้ความเข้าใจที่ได้หลังจากการฝึ กจะนาไปปฏิบตั ิ
ภารกิ จได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ เป็ นเพราะรู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับ กุมส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็ นรู ปแบบการฝึ กที่ได้มีการวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้ามาจาก
สถานการณ์จริ งมาพัฒนาให้เป็ นรู ปแบบยุทธวิธีการในการป้ องกันและจับกุมโดยให้เป็ นไปตามกฎหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ และสามารถนาไปใช้ได้จริ ง อีกทั้งยังสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั
เจ้าหน้าที่ตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ ในการปฏิบตั ิหน้าที่อีกด้วย สอดคล้องกับ ชาญชัย ยมดิษฐ์ [6]
กล่าวว่า รู ปแบบการสอนมวยไทยเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อจุ ดประสงค์เฉพาะอย่างตามหลักการแนวคิดหรื อทฤษฎี ที่
เกิ ดขึ้นใหม่ ๆ ซึ่ งจะสอดคล้องกับเป้ าหมาย นโยบายสังคม และทิศทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ ซึ่ งมีความ
แตกต่างจากกระบวนการเรี ยนการสอนโดยทัว่ ไป และมีคุณลักษณะของผลการเรี ยนรู ้ที่จะเกิดขึ้น 3 ด้านคือ 1) ด้านพุทธพิสัยหรื อ
ด้านปั ญญาความคิด 2) ด้านจิ ตพิสัยหรื อทัศนคติ และ 3) ด้านทักษะพิสัยหรื อการปฏิบตั ิ สอดคล้องกับ สมใจ รอดสุ ขเจริ ญ [7]
ได้กล่าวว่ามวยไทยเป็ นศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัว ซึ่ งมี “วิธีการต่อสู ้ กับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพื่อให้ตนเองพ้นภัยได้อย่าง
งดงามน่าพึงชม” วิธีต่อสู ้ ป้ องกันตัว จัดว่ามีความสาคัญอย่างมากที่สุดโดยเฉพาะเราสามารถที่จะป้ องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
เรา ได้เมื่อมีภยั และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เกินขีดความสามารถของคน เราย่อมจะช่วยได้ ผูท้ ี่ได้ ประสบกับเหตุร้าย ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง หรื อเกิดขึ้นกับคนอื่น ๆ นั้นเราสามารถที่จะคิดค้นหาวิธีแก้ไข หลีกเลี่ยงและป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดจากภัยที่จะ
คุกคามตรงหน้า หรื อภัยที่จะคุกคามตามมา ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ผลจากการพัฒนารู ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้ องกันตัวและจับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ ตารวจงาน
ป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ มีผลทาให้ความสามารถทางด้านในการป้ องตัวของกลุ่มทดลองพัฒนาที่เห็นผลได้
อย่างชัดเจน และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้จริ ง
2. สถาบันที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในการป้ องกันตัวควรนาผลการวิจยั ไปใช้พฒั นาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
ด้านการป้องตัวด้วยมวยไทย
3. หน่วงงานตารวจงานป้ องกันปราบปรามสานักงานตารวจแห่ งชาติ ควรนาองค์ความรู ้ไปใช้พฒั นาการป้ องกันตัวและ
จับกุมสาหรับเจ้าหน้าที่ในการประยุกต์มวยไทยเพื่อการป้องกันตัว
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4. ควรมี การศึ กษาวิจยั ในด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ตารวจในการใช้ทกั ษะการป้ องกันตัวและจับกุมในงานป้ องกัน
ปราบปราม เพื่อให้รู้ถึงขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้องกันเพื่อใช้วางแผนในการพัฒนาต่อไป
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