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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจการฝึกรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทย  การป้องกันตัวและ 
จบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ีต ารวจงานป้องกนัและปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่มตวัอย่าง เจา้หน้าท่ีต ารวจสายงานป้องกนัและ
ปราบปราม สังกดัสถานีต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) รูปแบบการฝึกยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพื่อการป้องกนัตวั ไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 1.0 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บการฝึกท่ีมีต่อรูปแบบยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพื่อการป้องกนัตวัไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .94 ท่ีผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญในการหาค่าความเท่ียงตรง และหาความเช่ือมัน่โดยการทดสอบซ ้ า สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ 
 ผลการวิจยั พบว่าดา้นความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัและปราบปราม สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงครามในการใช้
รูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจบักุมคนร้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.19 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบดา้นความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการฝึก พบว่า หลงัฝึกมี
ค่าเฉล่ียความสามารถท่ีดีกวา่ก่อนฝึก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคญั : รูปแบบ  มวยไทย   การป้องกนัตวั  เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 

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. 
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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. 
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บทน า   
     มวยไทยเร่ิมข้ึนในสมยัใดไม่มีเอกสารหรือหนงัสือเล่มใดระบุไว ้แต่เท่าท่ีไดป้รากฏมวยไทยเกิดข้ึนมานานแลว้ และอาจ
เกิดข้ึนมานานพร้อม ๆ กบัชาติไทยดว้ยซ ้ า เพราะมวยไทยนั้นเป็นศิลปะประจ าชาติและเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย ตั้งแต่สมยั
โบราณมาจนถึงปัจจุบนัมวยไทยสมยัก่อนมีการฝึกฝนอยูใ่นบรรดาหมู่ทหาร การรบกบัประเทศเพ่ือนบา้นสมยันั้นยงัไม่มีปืนเป็น
อาวุธ มีแต่ดาบ พลอง งา้ว ดั้ง เขน การรบในสมยันั้นจึงเป็นการรบท่ีประชิดตวัดว้ยอาวุธในมือ คนไทยจึงไดฝึ้กหัดการเตะ ถีบ  
คู่ต่อสู้ เพ่ือให้เกิดการไดเ้ปรียบเพ่ิมข้ึนจากการใชอ้าวุธในมือดงักล่าวต่อมามีผูคิ้ดว่าท าอยา่งไรจึงจะน าการถีบการเตะนั้นมาเป็น
ศิลปะการต่อสู้ไปพร้อมกบัมือได ้จึงไดเ้กิดการฝึกหัดการต่อสู้ป้องกนัตวั เพ่ือแสดงตามงานเทศกาลต่าง ๆ เม่ือเป็นท่ีนิยมและ
แพร่หลายมากข้ึนกมี็การฝึกหดัและจดัตั้งเป็นส านกัฝึกมวยไทยกนัมากมาย และส านกัท่ีฝึกมวยไทยกจ็ะเป็นส านกัดาบท่ีมีช่ือเสียง
มีอาจารยดี์ ๆ เป็นผูฝึ้กสอน ดงันั้นการฝึกมวยไทยในสมยันั้นจึงมีจุดมุ่งหมาย 2 อยา่ง คือ 1) เพ่ือสู้รบกบัขา้ศึก และ 2) เพ่ือต่อสู้
ป้องกนัตวั [1]  
 คดีคุมโจแ้วน้ซ่า รุมสกรัม สวป.พนมสารคาม ท าแผนหัวใจโจกโดนประชาทัณฑ ์เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน  เวลา 13.00 น. 
ผกก.สภ.พนมสารคาม ไดร่้วมแถลงข่างการจบักุมกลุ่มวยัรุ่น จ านวน 5 คนท่ีร่วมกนัท าร้าย พ.ต.ท.กฤษณ์ บุญเร่ืองคณาภรณ์ 
สวป.สภ.พนมสารคาม ขณะปฏิบติัหน้าท่ีเม่ือกลางดึกวนัท่ี 11 เมษายน ท่ีผ่านมา ระหว่างตรวจยึดรถจกัรยานยนต์ตอ้งสงสัยท่ี
ดดัแปลงสภาพรถ โดยวยัรุ่นกลุ่มดงักล่าวภายในป๊ัมน ้ ามนัแห่งหน่ึง ซ่ึงกลอ้งวงจรปิดไดบ้นัทึกภาพขณะนายคมสันต์ จนัทร์ศรี  
อาย ุ28 ปี ชกต่อยและใชก้อ้นหินทุบ พ.ต.ท.กฤษณ์ เขา้ท่ีบริเวณกกหูดา้นขวา  ไวไ้ด ้[2]  
 จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวนั้น ผูว้ิจยัพบวา่ปัญหาท่ีท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัและปราบปรามไดรั้บบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต หรือกระท าการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ ในขณะท่ีจับกุมคนร้ายหรือเข้าระงับเหตุ  พอจ าแนกได้ดังต่อไปน้ี  
1) ความพร้อมทางดา้นสมรรถนะร่างกายของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 2) ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัศิลปะป้องกนัตวั 3) ความรู้และความ
เขา้ใจปัญหาในกฎการใชก้ าลงัตามมาตรฐานสากลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 4) การฝึกฝนยทุธวธีิต ารวจ เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนั
และปราบปรามมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติัของต ารวจสายตรวจมืออาชีพ 10 ประการ [3] ซ่ึงจะตอ้ง
ฝึกฝนศิลปะป้องกนัตวัดว้ยมวยไทยจนเกิดทกัษะและความเช่ียวชาญ สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และถูกตอ้งตามกฎหมาย เพ่ือป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนใหพ้น้จากภยัอาชญากรรม อนัจะท าใหป้ระชาชนเกิดความ
เช่ือมัน่และศรัทธาการท าหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจมากยิง่ข้ึน 

  จากปัญหาดังกล่าวผูว้ิจัยได้ศึกษาการน าเอาศิลปะการป้องกันตวัด้วยมวยไทยมาใช้เพ่ือพฒันารูปแบบยุทธวิธีการ
ประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัและปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพื่อน าผลจาก
การวจิยัมาใชพ้ฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจใหมี้ทกัษะและขีดความสามารถในการป้องกนัตวัสูงข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจก่อนและหลงัการฝึกรูปแบบยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทย การป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปราม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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 ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ สังกดัสถานีต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวนทั้งส้ิน 461 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีต  ารวจสายงานป้องกันและปราบปราม สังกัดสถานี
ต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling) 
            2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
    ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
    2.1 ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทย เพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 2.2  ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจการฝึกรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทย การป้องกนัตวัและจบักมุส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัและปราบปราม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

3. เน้ือหาการวจิยั 
   การวิจยัคร้ังน้ี จะท าการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ ตลอดจนการรวบรวบ
ดว้ยแบบสอบถามจากประชากร กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวกบั 1) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างและ
พฒันายุทธวิธี 2) ภารกิจและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 3)กฎหมายอาญา มาตรา 68-69 4) แนวคิดเก่ียวกบัศิลปะการต่อสู้
ป้องกนัตวั ไดแ้ก่ ความหมายศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัของไทย และประโยชน์ของการต่อสู้ป้องกนัตวั 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัยคร้ังนี ้ประกอบด้วย  
 1. รูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปราม
ส านกังานต ารวจแห่งชาติและแบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการฝึก 
 2. แบบสอบถามความความพึงพอใจก่อนและหลงัการฝึกรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและ
จบักมุส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 การสร้างและการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. การสร้างรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพื่อการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ีต  ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการสร้างและการพฒันาคุณภาพ ดงัน้ี 
    ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการฝึก
ยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
       1.1 สภาพปัญหารูปแบบการฝึกเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักุมคนร้ายส าหรับเจา้ท่ีต  ารวจ ศึกษาความตอ้งการ
ดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการฝึกยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย  
      1.2 ศึกษาดา้นกฎหมายของการกฎการใชก้ าลงั เก่ียวกบัรูปแบบและแนวทางในการสร้างรูปแบบการฝึกยทุธวิธีการ
ประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย 
      1.3 ศึกษาเหตุการณ์หรือคดีความท่ีเกิดข้ึนกบัเจา้หน้าท่ีในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ีจับกุมคนร้ายส าหรับส่วนงาน
ปราบปราม 
      1.4 ศึกษารูปแบบมวยไทยเพ่ือการป้องกนัตวั แม่ไม ้15 ท่า และลูกไม ้15 ท่า 
  ขั้นตอนท่ี 2 ร่างรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักมุส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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      2.1 ร่างรูปแบบยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 30 ท่า ประกอบดว้ย แม่ไม ้15 ท่า และลูกไม ้15 ท่า 
      2.2 สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีจบักมุคนร้ายส าหรับส่วนงานปราบปรามเพื่อขอ้มูลในการใชท้กัษะ
หรืออาวธุของคนร้ายในการขดัขืนระหวา่งการจบักมุ  
      2.3 จดัการสนทนา (Focus group) ร่างรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎการใชก้ าลงัในการน ามวยไทยในการป้อง
ตวัและจับกุมร้าย โดยมีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละด้าน ดังน้ี 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านกฎหมาย 3 ท่าน  2)  ผูเ้ช่ียวชาญด้านมวยไทย 4 ท่าน  
3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 4 ท่าน โดยไดรู้ปแบบการฝึกยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพื่อการป้องกนัตวัและการจบักุม
คนร้าย จ านวน 10 ท่า จากจ านวน 30 ท่า เน่ืองจากบางท่าเป็นท่าท่ีผิดกฎการใชก้ าลงั บางท่าเป็นท่าท่ีซับซ้อนไม่สามารถใชก้บั
เจา้หนา้ท่ีต ารวจได ้และจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูร้้ายจะใชท้กัษะในการขดัขืนอยู ่3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการใชห้มดัร้อยละ  30 ดา้น 
การใชเ้ทา้ร้อยละ  40 และดา้นการใชมื้อผลกั ร้อยละ 30 
       2.4 หาคุณภาพเคร่ืองมือของรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบเน้ือหาและน าขอ้มูลมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC: index of item objective congruence) ทุกขอ้ไดค้่า IOC = 1.00 
 2.5 น ารูปแบบการฝึกท่ีไดรั้บการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าเสนอ
ท่ีปรึกษาวจิยัตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือ     
  ขั้นตอนท่ี 3 (R2) ทดลองใชรู้ปแบบการฝึกยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักุมคนร้าย โดย
ทดลองรูปแบบการฝึกเพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจจงัหวดัราชบุรี ในการพฒันารูปแบบยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีเน้ือหาคลอบคลุม 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นป้องกนัหมดั 3 ท่า ดา้นป้องกนัเทา้ 4 
ท่า และดา้นการผลกั 3 ท่า 
 ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงแกไ้ขการพฒันารูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจับกุมส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ทั้ง 3 ดา้น พบขอ้บกพร่องดา้นความปลอดภยัของผูฝึ้กเน่ืองจากผู ้
ฝึกไม่เคยไดรั้บการฝึกในรูปแบบการป้องกนัตวัดว้ยมวยไทย ผูว้ิจยัจึงปรับปรุงแกไ้ขในการฝึกใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยการฝึกจากง่ายไปหา
ยาก และการเพ่ิมความเร็วโดยใชเ้วลาก ากบัจากชา้ไปสู่เร็วเพ่ือใหย้ทุธวิธีมีประสิทธิภาพความเหมาะสมกบัการฝึกแลว้น าไปใชก้บั
กลุ่มทดลอง 
 ขั้นตอนท่ี 5 ทดลองใชรู้ปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงาน
ป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติท่ีปรับปรุงแกไ้ขฉบบัสมบูรณ์ กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เจา้หนา้ท่ีต ารวจจงัหวดั
สมุทรสงคราม ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นป้องกนัหมดั 3 ท่า ดา้นป้องกนัเทา้ 4 ท่า และดา้นการผลกั 3 ท่า โดยมีระยะเวลาในการฝึก 
จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั 
 ขั้นตอนท่ี 6 สรุปประเมินผลประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการ
จบักมุคนร้ายดา้นความพึงพอใจ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สภ.สมุทรสงคราม ในการใช้รูปแบบยุทธวิธี 
การประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย 
 2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2.2 ก าหนดวตัถุประสงค์ในการสอบถามว่าตอ้งการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชรู้ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้
มวยไทยเพื่อการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย 
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 2.3 ก าหนดประเดน็ในการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชรู้ปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนั
ตวัและการจบักมุคนร้าย 
 2.4 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชรู้ปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุม
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติโดยก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สภ.สมุทรสงคราม ในรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทย
เพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) แบบ 5 ระดบั  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมแบบปลายเปิด 
1. น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนไปใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item objective 
congruence) โดยใหไ้ดค้่าไม่ต ่ากวา่ 0.5  

2. น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีไดรั้บการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญมาแกไ้ขขอ้บกพร่อง และ
น าไปทดลองใช ้(try out) กบัต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สภ.ราชบุรี จ านวน 30 คน ทดลองใชเ้คร่ืองมือแลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .94 

3. น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สภ.สมุทรสงคราม จ านวน 30 คน  

4. น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายตามเกณฑ ์[4]   
 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าสถิติร้อยละ (percentage)   2. ค่าเฉล่ีย (mean)  3. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (index of objective 
congruence) 

 

ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการใช้รูปแบบ
ยุทธวธีิการประยุกต์ใช้มวยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจับกมุส าหรับเจ้าหน้าทีต่ ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม ในการใช้
รูปแบบยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ดงัน้ี  

ข้อ รายการ ( ) S.D. แปลผล 
1 มีความเหมาะสมกบัผูฝึ้ก 4.70 0.59 มากท่ีสุด 
2 มีล  าดบัขั้นตอนในการฝึกท่ีชดัเจนโดยเรียงความล าดบัจากง่ายไปยาก 4.83 0.53 มากท่ีสุด 
3 รูปแบบการฝึกมีความปลอดภยักบัผูฝึ้ก 4.40 0.77 มาก 
4 ค าอธิบายมีความชดัเจน 4.07 0.69 มาก 
5 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์หก้ารจดัฝึกอบรม 4.20 0.84 มาก 
6 เน้ือหาเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
7 ผูฝึ้กสามารถฝึกฝนการใชม้วยไทยในการป้องกนัตวัดว้ยตนเองได ้ 4.20 0.84 มาก 
8 ท าใหผู้ฝึ้กมีทกัษะดา้นมวยไทย และน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.03 0.41 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

ข้อ รายการ ( ) S.D. แปลผล 
9 สถานท่ีมีความเหมาะสมในการฝึก 4.70 0.46 มากท่ีสุด 
10 มีประโยชน์ต่อการป้องกนัตวั และจบักมุคนร้ายไดเ้ป็นอยา่งมาก 4.13 0.35 มาก 
11 ส่งผลต่อความสามารถในการป้องกนัตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี 4.10 0.55 มาก 
12 รูปแบบการฝึกท่ีใชไ้ม่ขดัต่อกฎหมายและกฎการใชก้ าลงั 4.13 0.51 มาก 
13 เป็นพ้ืนฐานส าคญัในการป้องกนัตวั และจบักมุคนร้ายไดเ้ป็นอยา่งดี 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
14 รูปแบบการฝึกน้ีสามารถส่งเสริมการใชศิ้ลปะมวยไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 4.20 0.55 มาก 
15 สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และพฒันาสังคมไดจ้ริง 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.11 0.19 มาก 
  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม ในการใช้
รูปแบบยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.19 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลของความพึงพอใจต่อรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยการป้องกันตัวและจับกุมส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจงาน
ป้องกนัและปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สามารถอภิปรายได้ ดงันี ้
 ผลของความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัและปราบปราม สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงครามในการใชรู้ปแบบ
ยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักุมคนร้าย มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
แสดงให้เห็นถึงผูฝึ้กมีความพึงพอใจต่อรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักุมคนร้าย ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะรูปแบบการฝึกสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้ริง สามารถพฒันาในการป้องตวัและเป็นความตอ้งการของผูฝึ้ก 
จึงท าให้ผูฝึ้กมีความมุ่งมัน่ในการฝึก เกิดความชอบและมีความสุขในการท่ีจะฝึกเพื่อพฒันารูปแบบการป้องตวัไดจ้ริง สอดคลอ้ง
กบัประไพร จนัทะบณัฑิต [5] ไดก้ล่าววา่ รูปแบบในการฝึกท่ีสามารถท าใหผู้ฝึ้กมีความพึงพอใจท่ีดี รูปแบบการฝึกตอ้งเป็นความ
ตอ้งการของผูฝึ้กท่ีจะตอ้งพฒันาผูฝึ้กน าไปใชไ้ดจ้ริง และสามารถน าไปต่อยอดไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดา้นอ่ืนไดด้ว้ย ผูฝึ้กจึงจะมี
ความสุขความชอบในการความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึก 
  จากผลรูปแบบการการพฒันารูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ประกอบดว้ย ดา้นการป้องกนัหมดั ดา้นการป้องกนัเทา้ และดา้นการผลกั 
ทั้ง 3 ดา้น ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในต่อการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนได ้อีกทั้งยงัพฒันาความสามารถของเจา้หน้าท่ีต  ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ทั้งในดา้นความสามารถดา้นทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจท่ีไดห้ลงัจากการฝึกจะน าไปปฏิบติั
ภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธฺภาพ ทั้ งน้ีเป็นเพราะรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพ่ือการป้องกันตวัและจับกุมส าหรับ
เจา้หน้าท่ีต  ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นรูปแบบการฝึกท่ีไดมี้การวิเคราะห์และศึกษาคน้ควา้มา 
จากสถานการณ์จริงมาพฒันาให้เป็นรูปแบบยทุธวิธีการในการป้องกนัและจบักุมโดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของเจา้หน้าท่ีต  ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง อีกทั้งยงัสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอีกดว้ย สอดคลอ้งกบั ชาญชยั ยมดิษฐ์ 
[6]  กล่าววา่ รูปแบบการสอนมวยไทยเป็นกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือจุดประสงคเ์ฉพาะอยา่งตามหลกัการแนวคิดหรือทฤษฎีท่ี
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เกิดข้ึนใหม่ ๆ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย นโยบายสังคม และทิศทางของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนโดยทัว่ไป และมีคุณลกัษณะของผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึน 3 ดา้นคือ 1) ดา้นพุทธพิสัยหรือ
ดา้นปัญญาความคิด  2) ดา้นจิตพิสัยหรือทศันคติ และ 3) ดา้นทกัษะพิสัยหรือการปฏิบติั สอดคลอ้งกบั สมใจ รอดสุขเจริญ [7] ได้
กล่าววา่มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั ซ่ึงมี “วิธีการต่อสู้ กบัเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ เพ่ือให้ตนเองพน้ภยัไดอ้ยา่ง
งดงามน่าพึงชม” วิธีต่อสู้ ป้องกนัตวั จดัวา่มีความส าคญัอยา่งมากท่ีสุดโดยเฉพาะเราสามารถท่ีจะป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบั
เรา ไดเ้ม่ือมีภยัและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งไม่เกินขีดความสามารถของคน เรายอ่มจะช่วยได ้ผูท่ี้ได ้ประสบกบัเหตุร้าย ท่ีเกิด
ข้ึนกบัตนเอง หรือเกิดข้ึนกบัคนอ่ืน ๆ นั้นเราสามารถท่ีจะคิดคน้หาวิธีแกไ้ข หลีกเล่ียงและป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากภยัท่ีจะ
คุกคามตรงหนา้ หรือภยัท่ีจะคุกคามตามมา ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นได ้

จากผลรูปแบบการการพฒันารูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ประกอบดว้ย ดา้นการป้องกนัหมดั ดา้นการป้องกนัเทา้ และดา้นการผลกั 
ทั้ง 3 ดา้น ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในต่อการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนได ้อีกทั้งยงัพฒันาความสามารถของเจา้หน้าท่ีต  ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ทั้งในดา้นความสามารถดา้นทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจท่ีไดห้ลงัจากการฝึกจะน าไปปฏิบติั
ภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีเป็นเพราะรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพ่ือการป้องกันตวัและจับกุมส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นรูปแบบการฝึกท่ีไดมี้การวิเคราะห์และศึกษาคน้ควา้มาจาก
สถานการณ์จริงมาพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบยทุธวิธีการในการป้องกนัและจบักุมโดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง อีกทั้งยงัสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอีกดว้ย สอดคลอ้งกบั ชาญชยั ยมดิษฐ์ [6] 
กล่าวว่า รูปแบบการสอนมวยไทยเป็นกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะอย่างตามหลกัการแนวคิดหรือทฤษฎีท่ี
เกิดข้ึนใหม่ ๆ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย นโยบายสังคม และทิศทางของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนโดยทัว่ไป และมีคุณลกัษณะของผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึน 3 ดา้นคือ 1) ดา้นพุทธพิสัยหรือ
ดา้นปัญญาความคิด 2) ดา้นจิตพิสัยหรือทศันคติ และ 3) ดา้นทกัษะพิสัยหรือการปฏิบติั สอดคลอ้งกบั สมใจ รอดสุขเจริญ [7]  
ไดก้ล่าววา่มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั ซ่ึงมี “วธีิการต่อสู้ กบัเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ เพ่ือใหต้นเองพน้ภยัไดอ้ยา่ง
งดงามน่าพึงชม” วิธีต่อสู้ ป้องกนัตวั จดัวา่มีความส าคญัอยา่งมากท่ีสุดโดยเฉพาะเราสามารถท่ีจะป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบั
เรา ไดเ้ม่ือมีภยัและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งไม่เกินขีดความสามารถของคน เรายอ่มจะช่วยได ้ผูท่ี้ได ้ประสบกบัเหตุร้าย ท่ีเกิด
ข้ึนกบัตนเอง หรือเกิดข้ึนกบัคนอ่ืน ๆ นั้นเราสามารถท่ีจะคิดคน้หาวิธีแกไ้ข หลีกเล่ียงและป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากภยัท่ีจะ
คุกคามตรงหนา้ หรือภยัท่ีจะคุกคามตามมา ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลจากการพฒันารูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ีต  ารวจงาน
ป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีผลท าให้ความสามารถทางดา้นในการป้องตวัของกลุ่มทดลองพฒันาท่ีเห็นผลได้
อยา่งชดัเจน และสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้ริง 

2. สถาบนัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในการป้องกนัตวัควรน าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน
ดา้นการป้องตวัดว้ยมวยไทย 

3. หน่วงงานต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรน าองคค์วามรู้ไปใชพ้ฒันาการป้องกนัตวัและ
จบักมุส าหรับเจา้หนา้ท่ีในการประยกุตม์วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวั 
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4. ควรมีการศึกษาวิจยัในดา้นศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีต  ารวจในการใชท้กัษะการป้องกนัตวัและจบักุมในงานป้องกัน
ปราบปราม เพ่ือใหรู้้ถึงขีดความสามารถของเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัเพ่ือใชว้างแผนในการพฒันาต่อไป 
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