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บทคัดย่อ
		 การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัวและการจับกุมส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) เปรียบเทียบความสามารถการ
ปฏิบัติทักษะ ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
งานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม
ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ�ำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม 2) แบบประเมินความสามารถการปฏิบัติ ทักษะมวยไทย
เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม และ 3) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการ
จับกุม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
		 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงาน
ป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านกฎหมายและกฎการ
ใช้ก�ำลัง ส่วนที่ 2 ด้านกระบวนท่าการประยุกต์ใช้มวยไทยในการป้องกันตัวและการจับกุม จ�ำนวน 10 ท่า และส่วน
ที่ 3 ด้านยุทธวิธีในการจับกุม และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม มีความ
สามารถการปฏิบตั ทิ กั ษะและความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัวและการจับกุมสูงกว่าก่อนการฝึก
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การฝึกมวยไทย, การป้องกันตัว, เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
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ABSTRACT
			 The objectives of this research were to develop a Muay Thai training model for self-defense and
arrest strategy for police officers in the Prevention and Suppression Section of Samut Songkhram Provincial Police,
and to compare the skill performance and the knowledge of self-defense and arrest strategy before and after
the implementation of the model. The simple random sampling method was applied to select the sample group of
30 police officers. The research instruments consisted of a Muay Thai training model for self-defense and arrest
strategy, the skill performance evaluation of self-defense and arrest strategy, and the knowledge test of selfdefense and arrest strategy. The data were analyzed for mean, standard deviations and t-test
			 The research results revealed that the Muay Thai training model for self-defense and arrest strategy
of police officers comprised 3 parts. Part 1 is concerned with the law and rules of engagement, part 2 is about
the application of 10 Muay Thai skills for self-defense and part 3 is related to arresting tactics. It was also found
that the police officers had the performance skills and knowledge after the implementation of the model with the
statistical significance level of .05.
KEYWORDS: Model Development, Muay Thai Training, Police Officers, Self-Defense, Arrest Strategy
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บทน�ำ

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
ทีเ่ น้นการเรียนและฝึกการเคลือ่ นไหวร่างกายเพือ่ หลบหลีก
การถูกจู่โจมท�ำร้าย รวมทัง้ ฝึกร่างกายและจิตใจให้พร้อม
เผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว สามารถ
น�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตประจ�ำวันได้
เพื่อให้ตนเองพ้นภัย (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม, 2556) มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
ที่มีมาแต่โบราณกาล สามารถน�ำไปใช้ทั้งในเชิงกีฬาและ
การต่อสู้ บรรพบุรษุ ชาติไทยได้ฝกึ ให้บตุ รหลานเพือ่ ป้องกันตัว
นักรบทุกคนต้องได้รบั การฝึกมวยไทย เพราะการใช้อาวุธรบ
ในสมัยโบราณ เช่น กระบี่ พลอง ดาบ ง้าว ทวน ฯลฯ ถ้าใช้
มวยไทยประกอบด้วยแล้วจะท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เข้าต่อสู้ประชิดตัว
สามารถใช้อวัยวะบางส่วนเข้าช่วย เช่น เข่า เท้า ศอก
เป็นต้น แต่เดิมศิลปะมวยไทยที่มีชั้นเชิงสูงจะฝึกเฉพาะ
พระมหากษัตริย์ รวมทัง้ เจ้านายชัน้ ผู้ใหญ่และขุนนางฝ่าย
ทหารเท่านั้น (คึกเดช กันตามระ, 2553)
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึงเปิดการเรียนการสอน
มวยไทย ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม
พัฒนาศิลปะมวยไทยต่อยอดน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ เช่น การเรียน
การสอนมวยไทยในสถานศึกษา โรงเรียนต�ำรวจหรือทหาร
เพื่อฝึกทักษะมวยไทยไปใช้ป้องกันตัวในการปฏิบัตหิ น้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปราม
ทีต่ อ้ งเรียนรูแ้ ละฝึกฝนการป้องกันตัวให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ใช้
ในการระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อประชาชน
และตนเอง (ส�ำราญ สุขแสวง, 2560ข)
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปราม มีหน้าที่
ตรวจท้องที่ รวมทัง้ ป้องกันและระงับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ จับกุม
คนร้ายหรือผูก้ ระท�ำผิดกฎหมาย ท�ำให้มคี วามเสีย่ งต่อการ
ได้รับอันตรายจากการกระท�ำที่เกินกว่าเหตุ การป้องกัน
โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 68 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาให้สทิ ธิเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในการป้องกันตนเอง หรือผูอ้ นื่
ให้พ้นจากภยันตรายซึง่ เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิด
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ต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายทีใ่ กล้จะถึงตัว แต่ตอ้ ง
เป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุที่จะให้พ้นภัยนั้นไป
ผลของการป้องกันตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายจะท�ำให้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจไม่มีความผิด แต่ถ้ากระท�ำเกินกว่าเหตุ
จะต้องได้รบั โทษ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ,์ 2562) จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปรามที่
ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ทคี่ นร้ายหรือผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายได้
ขัดขืนการจับกุมและต่อสู้ ท�ำให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกัน
ปราบปรามได้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก เช่น
คดีการจับกุมกลุม่ วัยรุน่ ทีท่ ำ� ร้ายเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจโดยชกต่อย
และใช้ก้อนหินทุบเข้าที่บริเวณกกหูด้านขวาจนได้รับ
บาดเจ็บขณะปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจรถจักรยานยนต์ตอ้ งสงสัย
ทีด่ ดั แปลงสภาพรถ (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) จากเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ พบว่าสาเหตุทที่ ำ� ให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกัน
ปราบปรามได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ จากการป้องกันตัว
ในขณะจับกุมหรือเข้าระงับเหตุ พอจ�ำแนกได้ดงั นี้ 1) ความ
พร้อมทางด้านสมรรถนะร่างกายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
2) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัว 3) ความรู้
ความเข้าใจปัญหาในกฎการใช้ก�ำลังตามหลักสากลและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4) การฝึกทักษะการป้องกันตัว
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปรามมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติของต�ำรวจ
สายตรวจมืออาชีพ (ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, 2557)
โดยจะต้องฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวจนเกิดทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้พ้นจาก
ภัยอาชญากรรม อันจะท�ำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
และศรัทธาการท�ำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมากยิ่งขึ้น
จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะ
มีการศึกษารูปแบบการฝึกศิลปะการป้องกันตัวด้วย
มวยไทยมาใช้เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม ผลจากการวิจัย
จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจให้มที กั ษะ
และความสามารถในการป้องกันตัวระหว่างการปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางส�ำหรับ
การเรียนการสอนเพื่อการป้องกันตัวส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจต่อไป
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งานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
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เพือ่ การป้องกันตัวและการจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
งานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

สมมุติฐานการวิจัย

1. รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัว

การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทย
เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม
2. กฎการใช้ก�ำลัง
3. มวยไทย (แม่ไม้และลูกไม้)
4. หลักการฝึกทักษะกีฬา

และการจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบ
ปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถน�ำไปใช้
ปฏิบัติได้จริง
2. ความสามารถการปฏิบัติทักษะและความรู้
ความเข้าใจหลังการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและ
การจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปราม
สูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ .05
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ดังภาพที่ 1

รูปแบบการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัวและการจับกุม
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม
ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
1. รูปแบบการฝึกมวยไทยการป้องกันตัวและการจับกุม
2. ความสามารถด้านการปฏิบัติทักษะการป้องกันตัว
และการจับกุม
3. ความรู้ความเข้าใจการป้องกันตัวและการจับกุม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนามีวธิ ี ด�ำเนิน
การวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อ
การป้องกันตัวและการจับกุม
ประชากร
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสายงานป้องกันปราบปราม
ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ�ำนวน 461 คน
กลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสายงานป้องกันปราบปราม
ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ�ำนวน 30 คน ได้มา
ด้วยมาวิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือการวิจัย
1. รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัว
และการจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจส่วนงานป้องกัน
ปราบปราม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

2. แบบประเมินความสามารถการปฏิบัตทิ ักษะ
มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม ส�ำหรับเจ้า
หน้าที่ต�ำรวจส่วนงานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธร
จังหวัดสมุทรสงคราม
3. แบบทดสอบความรูค้ วามเข้าใจการฝึกมวยไทย
เพือ่ การป้องกันตัวและการจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ส่วนงานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
การสร้างและคุณภาพเครื่องมือ
1. รูปแบบการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัวและ
การจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจส่วนงานป้องกันปราบ
ปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
		 1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและ สภาพ
ปัญหารูปแบบการฝึกเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม
คนร้ายส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์หรือคดีความที่เกิดขึน้ กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงาน
ป้องกันปราบปราม
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		 1.2 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกัน
ปราบปรามที่มีประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่จับกุมคนร้าย
เพื่อหาข้อมูลการใช้อาวุธหรือการปฏิบัติตนของคนร้าย
ในระหว่างการจับกุม
		 1.3 ร่ า งรู ป แบบการฝึ ก มวยไทยเพื่อ การ
ป้องกันตัวและการจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงาน
ป้องกันและปราบปราม จ�ำนวน 30 ท่า ประกอบด้วย แม่ไม้
15 ท่า และลูกไม้ 15 ท่า
		 1.4 จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
วิพากษ์ร่างรูปแบบการฝึกมวยไทยฯ ที่สร้างขึ้น โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 10 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมาย
3 ท่าน ด้านมวยไทย 4 ท่าน และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ 3 ท่าน
		 1.5 น�ำรูปแบบการฝึกมวยไทยฯ ที่ผ่านการ
วิพากษ์ในข้อ 1.4 เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้เชีย่ วชาญด้านกฎหมาย 2 ท่าน ด้านมวยไทย 2 ท่าน และ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ 1 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องเนื้อหากับวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC
เท่ากับ 1.00
		 1.6 น�ำรูปแบบการฝึกมวยไทยฯ ไปทดลองใช้
(Try Out) กับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปราม ทีไ่ ม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน พบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้เนือ่ งจากไม่เคยใช้รปู แบบการป้องกัน
ตัวและการจับกุมนี้
		 1.7 น�ำรูปแบบการฝึกมวยไทยฯ มาปรับปรุง
รูปแบบการฝึกโดยเริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปหายาก และ
ฝึกจากช้าแล้วค่อยเพิ่มความเร็ว เพื่อให้การฝึกมีความ
เหมาะสม แล้วน�ำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
2. แบบประเมินความสามารถการปฏิบัตทิ ักษะ
มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม
			 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประเมินปฏิบัติทักษะ การวัดและการประเมินผล
เพื่อก�ำหนดแนวทางการประเมินทักษะมวยไทยเพื่อการ
ป้องกันตัวและการจับกุม
		 2.2 สร้างแบบประเมินความสามารถการ
ปฏิบัติทักษะมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม
ก�ำหนดประเด็นการประเมินความสามารถการปฏิบัติ
ทักษะ 5 ด้าน ดังนี้ 1) ทิศทางการยืนในสถานการณ์ และ
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ความถูกต้องของท่าเตรียมพร้อม 2) การใช้คำ� สัง่ และแจ้ง
เตือนป้องปรามตามหลักกฎหมาย 3) การปฏิบัติทักษะ
การฝึกป้องกันตัวด้วยความถูกต้อง แข็งแรงและมีพลัง
4) การเคลื่อนไหวต่อเนื่องของจังหวะของการป้องกันตัว
ด้วยความคล่องแคล่วว่องไว และสามารถจับกุมคนร้าย
ได้ 5) ความมั่นใจการปฏิบัติทักษะการป้องกันตัวและน�ำ
ไปใช้ในการจับกุมคนร้าย
		 2.3 น�ำแบบประเมินความสามารถฯ ที่สร้าง
ขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย 2 ท่าน ด้านมวยไทย 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ 1 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนือ้ หา แล้วมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องเนือ้ หาการประเมินกับวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC
เท่ากับ 0.92
		 2.4 น�ำแบบประเมินความสามารถฯ ไปทดลองใช้
(Try Out) กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม
จ�ำนวน 30 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่า
ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77
3. แบบทดสอบความรูค้ วามเข้าใจการฝึกมวยไทย
เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม
		 3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การวัดและการประเมินผลด้านมวยไทย และด้านกฎหมาย
		 3.2 สร้างแบบทดสอบความรูค้ วามเข้าใจการ
ฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
		 3.3 น�ำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจฯ ที่
สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ (Index Of Item Objective
Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ .84
		 3.4 น�ำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจฯ ที่
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out)
กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปรามที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และวิเคราะห์หาความยากง่าย
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ (p) โดยคัดเลือกข้อทีม่ ี
ค่าความยากง่ายระหว่าง .20-.80 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
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(r) โดยเลือกข้อทีม่ คี ่าอ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป และ
หาค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู ร KR-20 ของคูเดอร์|ชาร์สนั
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84
การเก็บรวบข้อมูล
1. น�ำแบบประเมินความสามารถการปฏิบัติ
ทักษะฯ และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจฯ ทดสอบ
ก่อนฝึก (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง
2. การฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการ
จับกุมตามรูปแบบที่สร้างขึ้นกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงาน
ป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ทีเ่ ป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ
2 ชั่วโมง
3. น�ำแบบประเมินความสามารถการปฏิบัติ
ทักษะฯ และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจฯ ทดสอบ
หลังฝึก (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Dependent t-test)

ผลการวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อ
การป้องกันตัวและการจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
งานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและ
การจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปราม
ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ด้านกฎหมายและกฎการใช้ก�ำลัง โดยใช้ค�ำสั่ง
ว่าด้วยเรือ่ งของการระงับเหตุการณ์ การปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
ตามกฎหมายและกฎการใช้ก�ำลัง โดยการใช้ค�ำสั่ง หยุด
ยกมือขึน้ ส่วนที่ 2 ด้านกระบวนท่าการประยุกต์ ใช้มวยไทย
ในการป้องกันตัวและการจับกุม ประกอบด้วยท่าแม่ไม้
และลูกไม้ 10 ท่า โดยแยกเป็นด้านป้องกันหมัด 3 ท่า ด้าน
ป้องกันเท้า 4 ท่า ด้านการผลัก 3 ท่า และส่วนที่ 3 ด้านยุทธวิธี
การจับกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท�ำความผิดหลบหนี
หรือต่อสู้ขัดขืนการจับกุม รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงสร้างรูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกัน
ปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
สัปดาห์ท่ี
ด้านที่ฝึก
กระบวนท่า
จ�ำนวนครั้ง ระยะเวลาการฝึก
วันที่ฝึก
1-2
ด้านป้องกันหมัด 1.ท่าสักพวงมาลัย
ท่าละ20 ครัง้
ท่าละ 40 นาที จันทร์ พุธ และ ศุกร์
2.ท่าดับชวาลา
3.ท่าขุนยักษ์พานาง
3-5 ด้านป้องกันเท้า 4.ท่าปักลูกทอย
ท่าละ20 ครัง้
ท่าละ 40 นาที จันทร์ พุธ และ ศุกร์
5.ท่านาคมุดบาดาล
6. ท่าหักงวงไอยรา
7. ท่ายวนทอดแห
6-8 ด้านการผลัก
8. ท่าสลับฟันปลา
ท่าละ20 ครัง้
ท่าละ 40 นาที จันทร์ พุธ และ ศุกร์
9. ท่าปักษาแหวกรัง
10.ท่าหักคอเอราวัณ
2. ความสามารถการปฏิบัติทักษะมวยไทย
เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม

ผลการประเมินความสามารถการปฏิบัติทักษะ
มวยไทยเพือ่ การป้องกันตัวและการจับกุม แสดงดังตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 การประเมินความสามารถการปฏิบตั ทิ กั ษะก่อนและหลังการฝึกรูปแบบการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัว
และการจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
ความสามารถการปฏิบัติทักษะ การฝึกมวยไทยฯ
ก่อนการฝึก
หลังการฝึก

* p ≤.05

จากตารางที่ 2 การประเมินความสามารถการ
ปฏิบตั ทิ กั ษะมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัวและการจับกุม พบ
ว่า ก่อนฝึกกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ
การปฏิบัติทักษะฯ เท่ากับ 36.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.53 และหลังฝึกมีค่าเฉลีย่ คะแนนความสามารถ
การปฏิบัติทักษะฯ เท่ากับ 80.6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.38
เมือ่ เปรียบเทียบความสามารถการปฏิบตั ทิ กั ษะ

n
30
30

x

36.4
80.6

S.D
3.53
3.38

t

Sig.

-46.52

.00**

มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมก่อนฝึกและ
หลังฝึก พบว่า หลังฝึกมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ
การปฏิบัติทักษะฯ สูงกว่าก่อนฝึก อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. ความรู้ความเข้าใจการฝึกมวยไทยเพื่อ
การป้องกันตัวและการจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
งานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัวและการจับกุม ส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานป้องกันปราบปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
ความรู้ความเข้าใจการฝึกมวยไทยฯ
ก่อนการฝึก
หลังการฝึก

* p <.05

จากตารางที่ 3 การประเมินความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและ
การจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปราม
ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าก่อนฝึกกลุม่ ตัวอย่าง
มีค่าเฉลีย่ คะแนนความรู้ความเข้าใจฯ เท่ากับ 10.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.08 และหลังฝึกมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ความเข้าใจฯ เท่ากับ 24.40 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.66
เมื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจการฝึก
มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม ก่อนฝึกและ
หลังฝึก พบว่า หลังฝึกมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรูค้ วามเข้าใจฯ
สูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

1. รูปแบบการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัวและ
การจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปราม

n
30
30

x

10.53
24.40

S.D
2.08
3.66

t

Sig.

-19.51

.00**

ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านกฎหมายและกฎการใช้ก�ำลัง ส่วนที่ 2
กระบวนท่าการประยุกต์ใช้มวยไทยในการป้องกันตัวและ
การจับกุม ประกอบด้วยท่าแม่ไม้และลูกไม้ 10 ท่า และ
ส่วนที่ 3 ยุทธวิธีการจับกุม
2. ความสามารถการปฏิบัติทักษะมวยไทย
เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
งานป้องกันปราบปราม หลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความรู้ความเข้าใจการฝึกมวยไทยเพื่อการ
ป้องกันตัวและการจับกุมของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกัน
ปราบปราม หลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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การอภิปรายผล

การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกัน
ตัวและการจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบ
ปราม ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม มีประเด็นทีน่ ำ� มา
อภิปรายผล ดังนี้
1. รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัว
และการจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบ
ปราม ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านกฎหมายและกฎการใช้กำ� ลัง ว่าด้วย
เรื่องของการระงับเหตุการณ์ การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎการใช้กำ� ลัง โดยการใช้คำ� สัง่ หยุด ยกมือขึน้
ซึง่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจต้องมีความรูค้ วามเข้าใจการใช้กฎหมาย
ที่ถูกต้องเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ รวมทั้ง
ป้องกันไม่ให้ปฏิบัติเกินขอบเขตตามที่กฎหมายก�ำหนด
และป้องกันการฟ้องร้องจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ดังที่ Torres
(2018) กล่าวไว้ว่า เจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปราม
นอกจากจะต้องมีความสามารถในการใช้ศิลปะการต่อสู้
และป้องกันตัวแล้วจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจการบังคับใช้
กฎหมายในการจับกุมหรือควบคุมผู้ต้องสงสัยทีเ่ หมาะสม
แก่พฤติการณ์ (ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, 2557) สอดคล้องกับ
วรภัสสร พันธ์เกษม (2560) ที่ได้ศกึ ษาพบว่าการใช้ค�ำสั่ง
ต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง เช่นเดียวกับนุชรี
ล่องแก้ว (2556) ทีศ่ กึ ษาพบว่าเจ้าทีต่ �ำรวจจะต้องเรียนรู้
และเข้าใจกฎหมายและกฎการใช้กำ� ลังส�ำหรับการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างถ่องแท้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนที่ 2 ด้านกระบวนท่าการประยุกต์ใช้มวยไทย
ในการป้องกันตัวและการจับกุม ประกอบด้วยท่าแม่ไม้
และลูกไม้ จ�ำนวน 10 ท่า ทั้งนี้เป็นเพราะว่าทัง้ 10 ท่า ได้
ประยุกต์จากแม่ไม้และลูกไม้มวยไทยทีส่ ามารถฝึกได้ง่าย
สามารถน�ำไปใช้ป้องกันตัวได้จริงในสถานการณ์คับขัน
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ การป้องกันตัวโดยชอบ
ด้วยกฎหมายนั้นจะต้องไม่เป็นผู้กระท�ำก่อน กล่าวคือ
จะต้องไม่ใช้ความรุนแรง หรือใช้ทักษะหรืออาวุธ ในการ
ระงับเหตุการณ์ก่อนจนท�ำให้ผู้นั้นได้รับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต ดังที่ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (2562) กล่าวไว้
ว่า มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีวธิ ีการต่อสู้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันอันตรายที่
จะเกิดขึ้นได้ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เกินความ
สามารถของผู้ป้องกันตัว ดังนั้นแม่ไม้และลูกไม้มวยไทย
จึงเป็นกระบวนท่าที่สามารถน�ำมาสร้างเป็นแบบฝึกเพื่อ
ใช้ส�ำหรับการป้องตัวพื้นฐานได้ (สมใจ รอดสุขเจริญ,
2559) สอดคล้องกับประไพร จันทะบัณฑิต (2561) ได้
ศึกษาพบว่าแม่ไม้และลูกไม้มวยไทยเป็นแบบฝึกเพื่อใช้
ในการป้องกันตัวได้ และเหมาะสมส�ำหรับผู้ทสี่ นใจในการ
ใช้ทักษะหมัด เท้า เข่า และศอกในการป้องตัวที่สามารถ
ท�ำให้พ้นจากอันตรายและตอบโต้กลับคนที่มาท�ำร้ายให้
บาดเจ็บได้ (วรยุทธ์ ทิพเที่ยงแท้, 2553)
ส่วนที่ 3 ด้านยุทธวิธใี นการจับกุม ประกอบด้วย
ท่าหักข้อมือหรือฝ่ามือหงายกลับ ท่าหักข้อมือหงาย ท่า
สอดคล้องแขน ท่าหักข้อมือคว�ำ่ และท่าล็อกแขนกับล�ำตัว
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีไ่ ด้รบั การฝึกตามรูปแบบนีจ้ ะมีความมัน่ ใจ
และปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
การจับกุมเป็นปัจจัยหลักส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปรามเพือ่ ป้องกันไม่ให้
ผูก้ ระท�ำความผิดหลบหนีหรือต่อสูข้ ดั ขืนการจับกุม รวมทัง้
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต ท�ำให้การ
ปฏิบตั ภิ ารกิจลุลว่ งไปด้วยดี เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจะต้องเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติยุทธวิธีในการจับกุมอย่างสม�่ำเสมอ ดังที่
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (2557) ได้กล่าวไว้ว่าเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจจะจับกุมผูก้ ระท�ำผิดหรือสงสัยว่ากระท�ำผิดจะต้อง
เรียนรู้ยุทธวิธีการจับกุมให้เข้าใจและสามารถน�ำทักษะ
ไปปฏิบัติในการจับกุมได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
Koedijk, Renden & Hutter (2019) ที่ได้ศกึ ษาพบว่าการ
เตรียมพร้อมทักษะการป้องกันตัวและความสามารถ
การจัดการใช้ความรุนแรงในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ส�ำหรับการจับกุมสามารถสร้างความตระหนักต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะ
ท�ำให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
เช่นเดียวกับ Savelsbergh & Oudejansa (2015) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลในการฝึกทักษะการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH

ปี ท่ี 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) Vol.11 No.2 (July - December 2020)

ต�ำรวจในสถานการณ์จับกุมจ�ำลองที่มีแรงกดดันสูง การ
ควบคุมและความยืดหยุน่ ในการเคลือ่ นไหวทางยุทธิวธิ ี พบว่า
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีทกั ษะในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ ขึน้ มีความ
สามารถในการประเมินสถานการณ์ตรงหน้า และมีความกล้า
ในการลงมือปฏิบัติอย่างเด็ดเดี่ยว
2. ความสามารถด้านการปฏิบตั ทิ กั ษะมวยไทย
และความรู้ความเข้าใจการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัว
และการจับกุม ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปราม
ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
		 2.1 ความสามารถการปฏิบัติทักษะมวยไทย
เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม พบว่า หลังการฝึกฯ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีความสามารถการปฏิบตั ทิ กั ษะมวยไทย
เพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมดีกว่าก่อนฝึก อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นเป็นการฝึกเพื่อให้ผู้ฝึกมีความเข้าใจและจ�ำให้
ได้ก่อน ก�ำหนดขั้นตอนการฝึกโดยเริ่มจากง่ายไปยาก
ซึ่งการฝึกที่ท�ำให้เกิดการพัฒนาทักษะที่ดีขึ้นนั้น จะต้อง
ฝึกอย่างสม�่ำเสมอ และฝึกตามหลักการฝึกทักษะ ดังที่
นงเยาว์ ทองก�ำเนิด (2558) ได้กล่าวไว้ว่าการฝึกทักษะ
ต้องกระตุ้นให้ผ้เู รียนเห็นความส�ำคัญของการฝึก จะท�ำให้
ผูเ้ รียนฝึกด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาตนเอง นอกจากนีก้ าร
ก�ำหนดระยะเวลาในการฝึกสั้น ๆ ฝึกจากง่ายไปหายาก
จะช่วยให้ผ้เู รียนมีความเข้าใจในเรือ่ งทีเ่ รียนได้เป็นอย่างดี
และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิไลลักษณ์ ปักษา,
2553; ชูพงศ์ จันทร์อรุณ, 2558) สอดคล้องกับส�ำราญ
สุขแสวง (2560ก) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการพัฒนาโปรแกรมการฝึก
ซ้อมมวยไทยส�ำหรับนักมวยไทยอาชีพ พบว่า การฝึก
ทักษะที่ง่ายไปหายากส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ทักษะ
ของนักมวยไทยอาชีพมีการพัฒนาขึน้ อย่างชัดเจน รวมทัง้
น�ำทักษะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำนองเดียวกับ
วรชาติ บุรณศิริ (2561) ได้ศกึ ษาการป้องกันตัวและจับกุม
ของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ พบว่า การฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะแบบซ�ำ้ ๆ
และสม�ำ่ เสมอส่งผลให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีทกั ษะป้องกันตัว
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และจับกุมสามารถน�ำไปใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
		 2.2 ความรู้ความเข้าใจการฝึกมวยไทยเพื่อ
การป้องกันตัวและการจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
งานป้องกันปราบปราม พบว่า หลังการฝึกฯ เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นสามารถน�ำไปใช้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความมัน่ ใจ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า
รูปแบบการฝึกมวยไทยเพือ่ การป้องกันตัวและการจับกุม
ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้ฝึก
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์จริง ท�ำให้
ผู้ฝึกมีความรู้และความเข้าใจจากการปฏิบัติจริงและ
สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
Eggen & Kauchak (2006) ทีก่ ล่าวไว้ว่า การประยุกต์การ
จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ทใี่ ห้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
การลงมือปฏิบตั แิ ละประยุกต์ใช้ความรูใ้ นสถานการณ์จริง
เป็นการท้าทายสติปัญญาและศักยภาพของผู้เรียนท�ำให้
ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจได้ดขี นึ้ เช่นเดียวกับเช้า วาทโยธา
(2557) ที่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทย โดยใช้
การฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะเป็นหนึง่ ในกิจกรรมเรียนรูข้ องหลักสูตร
สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความใจ
ศิลปะมวยไทยได้ดขี นึ้ มากกว่าก่อนการฝึก (ประสารศิษฐ์
ศรีศักดิ์, 2557)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
การน�ำรูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกัน
ตัวและการจับกุมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจไปใช้ ผู้สอน
ควรศึกษาวิธีการฝึกทักษะท่าแม่ไม้และลูกไม้มวยไทยที่
ถูกต้อง เพือ่ ให้การฝึกมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาความคงทนของการเรียนรูร้ ปู แบบ
การฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมที่มีต่อ
สมรรถภาพทางกายเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจงานป้องกันปราบปราม

52

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH

ปี ท่ี 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) Vol.11 No.2 (July - December 2020)

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2556). มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage).
สืบค้นจาก http://ich.culture.go.th
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ.์ (2562). ค�ำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 1. (ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ 11). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
คึกเดช กันตามระ. (2553). แม่ไม้มวยไทยศิลปะการป้องกันตัว. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูพงศ์ จันทร์อรุณ. (2558). ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความสามารถในการเตะฟุตบอลของ
นักกีฬาฟุตบอล อายุ 13-15 ปี. สืบค้นจาก http://ns.nsru.ac.th/bitstream/nsru/140/1/ Chuphong_Chanarun.pdf
เช้า วาทโยธา. (2557). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทยโคราช เพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ.
(วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง).
ไทยรัฐออนไลน์. (2558). หนุมแว้นโหดสกรัม พ.ต.ท.สาหัส นอนคุกต่อ. สืบค้นจาก http://www.thairath.go.th/news/local/493014
นงเยาว์ ทองก�ำเนิด. (2558). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา).
นุชรี ล่องแก้ว. (2556). การใช้กำ� ลังบังคับของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบือ้ งต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวรี ิยสาสน์.
ประไพร จันทะบัญฑิต. (2561). การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยพระยาพิชยั ดาบหัก. (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต,
สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).
ประสารศิษฐ์ ศรีศกั ดิ.์ (2557). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพือ่ การเรียนรูศ้ ลิ ปะมวยไทย. (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).
รุง่ อรุณ สุทธิพงษ์. (2557). การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยส�ำหรับยอดนักมวยไทย. (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต,
สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).
วรชาติ บุรณศิริ. (2561). การป้องกันตัวและจับกุมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขา
วิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).
วรภัสสร พันธ์เกษม. (2560). การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษากรณีบคุ คลถูกท�ำร้ายอย่างต่อเนือ่ ง. (วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้. (2553). ลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
วิไลลักษณ์ ปักษา. (2553). ผลการฝึกด้วยน�้ำหนักของร่างกายและด้วยยางยืดทีม่ ผี ลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
ในผูส้ งู อายุ. (วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์).
สมใจ รอดสุขเจริญ. (2559). ศิลปะป้องกันตัว. สืบค้นจาก https://rtnakm.com/wp-content/uploads /2017/07/ %E0%B
8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%
AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.pdf
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ. (2557). คู่มือการฝึกยุทธวิธีประจ�ำสถานีต�ำรวจ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ.
ส�ำราญ สุขแสวง. (2560ก). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกซ้อมมวยไทยส�ำหรับนักมวยไทยอาชีพ. (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).
ส�ำราญ สุขแสวง. (2560ข). ต�ำราศาสตร์และศิลปมวยไทย. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH

ปี ท่ี 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) Vol.11 No.2 (July - December 2020)

53

Eggen, P. D. & Kauchak, D. P. (2006). Strategies and models for teachers: Teaching content and thinking Skills.
Boston: Pearson.
Koedijk, M., Renden, P. G., Oudejans, R. R. D., & Hutter, R. I. (2019). Training for the job: Evaluation of a self-defence
training program for correctional officers. Retrieved from https://www.researchgate.net/
publication/336408383_Training_for_the_job_Evaluation_of_a_selfdefence_training_program_for_
correctional_officers
Savelsbergh, G. J., & Oudejansa, R. D. (2015). Dutch police officers' preparation and performance of their arrest and
self-defence skills: A questionnaire study. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/ science/article/
abs/pii/S00036870150000 34
Torres, J. (2018). Predicting law enforcement confidence in going ‘hands-on’: The impact of martial arts training, useof-force self-efficacy, motivation, and apprehensiveness. Retrieved from https://www. researchgate.net/
publication/ 326583320_Predicting_law_enforcement_confidence_in_going_'hands-on'_the_impact_of_
martial_ arts_ training_ use-of-force_selfefficacy_motivation_and_apprehensivenessand_apprehensiveness

