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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช               
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา
(Research and development)  ศึกษาวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของ     
การวิจัย ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
สยามบรมราชกุมารี (2) เพื่อสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4) เพื่อศึกษา 
ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ            
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 
   ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ 
ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย     
การเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ (1) การศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ       
(2) ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ มุ่งสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ   
กีฬามวยปล้ำ จำนวน 20 คน  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการ
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กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำแนก
องค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 
(2) องค์ประกอบกระบวนการ (3) องค์ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและ
ความยั่งยืน การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบ   
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ 
จำนวน 20 คน ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประเมินความเหมาะสมของระบบ      
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬามวยปล้ำ ผู้มีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำ หรือเป็นผู้ฝึกสอน หรือเป็นกรรมการตัดสินกีฬามวยปล้ำ จำนวน 50 คน 
ขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง โดยศึกษา
รายละเอียด 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช               
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสาร
โครงการ ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน (2) การสะท้อนผล
ความสำเร็จในการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน         
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อการถอดบทเรียนด้วยการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

   ผลการวิจัย 
   1. ผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และผลศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย                      
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                               
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี เสนอผลการวิเคราะห์ 2 ประเด็น ได้แก่   
   1.1  ผลการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ จากข้อมูลเชิงนโยบาย 
และกลยุทธ์ สรุปได้ว่า (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย                            
ข้อ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย  ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4.7                       



(3) 
 

การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ (2) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้นตัวช้ีวัด 4.3 
ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น (3) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2560 - 2564  สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความ
ตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับการบริหาร
จัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ  (4) แผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย           
พ.ศ. 2560 - 2564 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาให้มี                      
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาให้มี
มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการบริการทางกีฬาและวิชาการทางการกีฬาให้มี                 
ความเป็นเลิศ   
     1.2 ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬา
มวยปล้ำ สรุปได้ว่า ด้านปัจจัยพื้นฐาน นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ                
ของโรงเรียน จะต้องสามารถตอบสนองท้ังความต้องการด้านสุขภาพของนักเรียนและพร้อมต่อ               
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ ควรมี
การศึกษาปัจจัยความสำเร็จท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน มีอุปกรณ์
และสถานท่ีเพื่อการฝึกกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน มีความพอเพียง มีคุณภาพ                        
มีการซ่อมบำรุงและเก็บรักษาอย่างได้มาตรฐานสากล ด้านกระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนากีฬามวยปล้ำ เพื่อท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำในสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติ
ในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้านผลผลิต สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ  
ในรายการต่าง ๆ ท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผลงานของนักกีฬา 
ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีพอใจของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ด้านผลกระทบและ
ประสิทธิผล นักกีฬาได้รับประโยชน์จากกีฬาชนิดนั้น ๆ เช่น การได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น     
โดยใช้สิทธิการเป็นนักกีฬา สามารถเข้าทำงานโดยการเป็นนักกีฬาของหน่วยงานนั้น ๆ เป็น
นักกีฬาอาชีพ มีรายได้เล้ียงตัวเองและเล้ียงครอบครัว 
  2. ผลการสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยจำแนกองค์ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบกระบวนการ 
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องค์ประกอบผลผลิต และองค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน แล้วจัดกลุ่มเนื้อหาในแต่ละ
องค์ประกอบให้เป็นรายด้าน จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒเิกี่ยวกับความเหมาะสมและ                 
ความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                     
ความเป็นเลิศ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ    
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละด้านขององค์ประกอบ 
เป็นแนวทางในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน เช่น ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ 
นักกีฬาต้องมีสมรรถภาพทางจิตใจ ทางกายท่ีดี มุ่งความเป็นเลิศทางการกีฬา มีเทคโนโลยี        
ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ ทางการกีฬาให้การสนับสนุน มีโครงการส่งเสริมและ
บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา มีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจนตลอดท้ังปี
สอดคล้องกับรายการแข่งขันในทุกระดับ นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ       
ในทุกระดับ และมีผลงานได้รับความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
  3. ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ          
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ จำแนกองค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่        
(1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำมุ่งสู่            
ความเป็นเลิศด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านงบประมาณ 
(2) องค์ประกอบกระบวนการ ได้แก่ ด้านการประเมินสภาพความพร้อม ด้านการวางแผนการฝึกซ้อม   
และการแข่งขัน ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และด้านการกำกับงาน ติดตาม และ
ประเมินผล (3) องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้านนักกีฬา และ (4) 
องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน  ได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน 
และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ผลการศึกษาความเหมาะสมระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ พบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ  
   4. ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง ทำให้เกิดผลความสำเร็จ 
ดังนี ้
    4.1 ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                        
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสาร
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โครงการ ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สรุปได้ว่า 
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีปฏิทิน       
การดำเนินงานส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ มีผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีสถานศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากร และท่ีนักเรียนได้รับ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ ได้แก่ 1) สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม ประเภท                      
เกรกโก-โรมัน อายุ  ไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬามวยปล้ำชายหาด และกีฬา 
Touch Wrestling จากสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562  2) นายสุภาพ เต็มรัตน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีผลงานระดับนานาชาติ ระดับชาติ 6 รางวัล 3) ครู บุคลากร มีผลงานระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ 6 รางวัล และ 3) นักเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  รวมรางวัล 72 รายการ 
    4.2 การสะท้อนผลความสำเร็จในการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการถอดบทเรียน ด้วยการสัมภาษณ์ ผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า 
ด้านภาวะผู้นำและการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริม
ความสามารถทางด้านกีฬามวยปล้ำกับนักเรียน วางเป้าหมายชัดเจนท่ีจะบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาให้กับนักเรียนพร้อมกับสร้างสมรรถภาพทางกายและการมีสุขภาพจิตท่ีดี ก่อให้เกิดการ              
มีวินัยในตนเอง ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารต้องมีการดำเนินการบริหารด้านกีฬา 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยปล้ำ ท้ังตัวแทนระดับเขต ตัวแทนระดับภาค และเป็นตัวแทน
ระดับประเทศ  มุ่งมั่นพยายามให้ถึงความสำเร็จทางการกีฬาท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง ด้านสมรรถนะ
ของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา ครูผู้ฝึกสอนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญในกีฬามวยปล้ำ 
นักกีฬามีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความมุ่งมั่นในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
จนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เคารพกฎ เคารพในความสามารถของคู่ต่อสู้ ความไว้วางใจและ
ความรับผิดชอบร่วมกันภายในทีม มีสมรรถภาพทางจิตใจ ทางกาย ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
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Abstract   

   The research mission was to develop the wrestling system management 

for excellence at the Srinagarindra the Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat 

under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn using the research and development to study quantitative research and 

qualitative research.  The objectives were (1) to study the National Strategy          

to promote health and sports as well as policy proposals to develop wrestling for 

excellence at the Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, 

under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn; (2) to build a framework of wrestling system management for  

excellence at the Srinagarindra the Princess Mother School, Nakhon Si 

Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn; (3) to develop the wrestling system management  for excellence 

at the Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, under  

the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and; 

(4) to study the result of implementing the wrestling system management  for 

excellence at the Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, 

under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn to use in real time. 

  The four research steps carried out were: Step 1 reviewing the National 

Strategy to promote health and sports as well as policy proposals to develop 

wrestling for excellence at the Srinagarindra the Princess Mother School,                   
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Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess                     

Maha Chakri Sirindhorn. The data was collected through: (1) studying the National 

Strategy (2) interviewing 20 wrestling experts about the policy proposals to develop 

wrestling for excellence at the Srinagarindra the Princess Mother School,                 

Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn; Step 2 establishing a framework to develop wrestling for 

excellence at the Srinagarindra the Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, 

under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn, by applying  a 4-component system theory: (1) basic factors (2) process                 

(3) production (4) impact and sustainability. The same 20 wrestling experts in Step 1 

assessed the framework’s appropriateness and feasibility; Step 3  to develop                    

the wrestling system management  for excellence at the Srinagarindra The Princess 

Mother School, Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. The assessment  of the wrestling 

system management was on the appropriateness and feasibility, conducted by                    

50 experts, which consisted of school administrators, teachers who played 

wrestling roles, individuals who had experience in managing the sport of wrestling, 

wrestling trainers or judges; Step 4 studying the successful results of the wrestling 

system  management for excellence at the Srinagarindra the Princess Mother 

School, Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn, by studying 2 aspects in details: (1) success 

factors of the wrestling system management for excellence through interviewing 

officers from Office of the Basic Education Commission, school administrators, 

and teachers (2) To present the successful results of the wrestling system  

management for excellence through compiling programmatic documents, 

achievements, and awards received by the school, administrators, teachers, and 

students.  

 

   The results 

   1.  The study of the National Strategy and policy proposals to develop 

wrestling for excellence at the Srinagarindra The Princess Mother School,                 

Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn provided two aspects: 
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    1.1  The study of the National Strategy and policy/strategy data found 

relevant items as follows: (1) National Strategy 2018 – 2037 consists of Strategy 3 

Developing and strengthening human capital, Developmental goal 2.1 Thai people 

are skilled, righteous and equipped with qualities required for the 21st century, 

Indicator 3.1 Development of Thai people’s quality of life, happiness and well-

being, Strategy 4.7 Strengthening capacities in sports to generate social values and 

promote national development; (2) The 12th National Economic and Social 

Development Plan 2017-2021 presents Strategy 1 Strengthening and Realizing                

the potential of human capital, Target 4 Thai people will have better heath and 

well-being, Indicator 4.3 Thai people participate in more sports events and 

activities; (3) The 6th National Sports Development Plan 2017-2021 includes 

Strategic direction 1 Promoting basic exercise and sports education; Strategic 

direction 3 Development of sports for excellence and professional success; 

Strategic direction 6: Enhancing sports management effectiveness; (4) Strategic 

Plan of Thai Wrestling Association 2017-2021 consists of Strategy 1 Developing 

standardized management system on the basis of good governance, Strategy 2 

Developing athletes and sports personnel to achieve international excellence, 

Strategy 3 Developing sports competition management to meet the international 

standards, Strategy 4: Developing excellence in sports services and sports 

academics. 

    1.2  The study  of policy proposals of the wrestling system 

management for excellence at the Srinagarindra the Princess Mother School, 

Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn, which was conducted through interviews with wrestling 

experts concluded that: basic factor component: developing policies to develop 

wrestling for excellence that respond to the needs of students’ health and readiness 

to compete domestically and internationally, identifying success factors to bring 

the sports toward excellence, providing adequate and quality sports facilities and 

equipment; process component: developing strategies and plans for wrestling in 

accordance with the National Sports Plan for Excellence; production component: 

sending athletes to compete at the provincial, regional, national, and international 

levels while honoring athletic achievements within the school community; impact 

and efficiency:  establishing athletic scholarships for higher education and 

professional pursuits.  
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   2.  The framework to develop the wrestling system management for 

excellence at the Srinagarindra the Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, 

under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn, was built around the 4-component system theory – 1) basic factors; 

process; production; impact and sustainability – each with its own designated 

contents. Expert assessment determined that the appropriateness and feasibility of 

the framework, as well as each of the four components, to be at the highest level. 

Additional recommendations for each component in pursuit of excellence were: 

leadership must inspire to achieve sports excellence, athletes must maintain mental 

and physical fitness and the school must have adequate and quality sports facilities, 

equipment, and technology for practice and competition. The country at large must 

establish formal sports infrastructure including the Wrestling Association of 

Thailand, the Sports Authority of Thailand, and other sports organizations and 

programs that promote and manage sports for excellence. Additionally, there has to 

be a year-round operation to facilitate athletes’ participation in competitive events 

at all levels and ensure target measurable achievements are attained.  

   3. By applying the success of the wrestling system management for excellence 

at the Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, under  

the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 

consist of (1) basic factor component: policies and management to bring excellence 

to wrestling, personnel, infrastructures including equipment, technology, facilities 

and environment, and budget (2) process component: readiness assessment, 

practice and competition planning, implementing, supervising, monitoring, and 

evaluating of action plans (3) product component: schools and athletes and                        

(4) impact and sustainability component: impacts, efficiency, sustainability, and 

transferability. The appropriateness and feasibility of the guidelines to promote and 

manage wrestling for excellence and the components were ranked at the highest 

level by expert assessment.  

   4.  The study of successful results of the wrestling system management 

for excellence at the Srinagarindra  the Princess Mother School, Nakhon Si 

Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn, resulted in:      

    4.1  The success of the wrestling system management for excellence 

at the Srinagarindra  the Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, under       
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the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 

collected by projects, students’best practice and  awards from the school,                          

the school director, teachers and students. All success factors occurred by                    

the school’s project which encouraged and well -managemment  to support                       

the wrestling to achieve excellence. There were year plans sending students to join 

the competitions, the school together with the school director, teachers and 

students received awards at the province, regional, national and international 

levels; 1) The school received the first prize of Greco – Roman  wrestling from 

Thai Wrestling Association in 2019 2) Mr. Supap Temrat, the school director, 

received 6 national and international awards 3)Teachers received  6 national and 

international  awards. 4) Students  received 72 wrestling awards. 

   4.2 To present the success of of the wrestling system management for 

excellence at the Srinagarindra  the Princess Mother School, Nakhon Si 

Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn  through the lessons learned  by interviewing  a school 

committee, administrators and teachers, it  was found that the school director 

showed leadership and administration – committing to excellence by supporting 

athletic talents among students, identifying clear targets for achievement in pursuit 

of excellence in wrestling, building students’ mental and physical capacities that 

foster self discipline, managing the sport to achieve excellence at the district, 

regional, and national levels, and striving to achieve practical athletic success. The 

other was performance of athletes and trainers – trainers should become skilled in 

wrestling, trust and responsibility, and sustain mental and physical fitness   

achieved by the wrestling system management for excellence at the Srinagarindra 

the Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage                  

of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Students show respect      

to each other, show respect to the competes. the wrestling athletes should maintain 

confidence and commitment to compete and achieve targets at different levels 

while learning to respect the rules and competitors, understand team building 

through trust and responsibility, and sustain mental and physical fitness. 
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   ผลงานวิจัยครั้งนี้ สำเร็จได้จากการได้รับความรู้ ความคิดในภาคทฤษฎีและมีโอกาสได้ฝึกหัด
ทักษะภาคปฏิบัติจากอาจารย์หลายท่าน โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน            
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พันธ์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ติรกานันท์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ทำให้มีความรู้ ความคิด              
ความมีวินัยและความรักในการทำงานวิชาการและงานบริหาร อันเป็นพืน้ฐานในการทำวิจัยครั้งนี้ และ
การดำเนินชีวิตในเส้นทางวิชาชีพผู้บริหารในสถานศึกษา 
   ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ท่ีเสียสละเวลาให้คำปรึกษา ให ้          
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการทำวิจัย ให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานทางวิชาการ         
จนงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง  
    ขอขอบพระคุณ นักวิชาการทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ        
ในการทำวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏจรี เจริญสุข                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เจริญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เพ็ชรพวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง ดร.ญานิศา บุญจิตร์ ดร.สถาพร สังข์ขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี           
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ดร.วิชิต สุขทร  
ดร.อโนทัย ประสาน ดร.อรุณ จุติผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ดร.ธีรพงษ์ สมเขาใหญ่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทำให้ผู้วิจัยได้มีทัศนะ มุมมองเพื่อ
หาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและแนวทางพัฒนาสถานศึกษา  
    ขอขอบพระคุณกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะ             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพศ สุฉันทบุตร นายกสมาคม และทีมผู้ตัดสินกีฬามวยปล้ำของสมาคมกีฬา    
มวยปล้ำแห่งประเทศไทย ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ท่ีเป็นประโยชน์ยิ่ง
ต่อการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จนการวิจัยครั้งนี้เกิดผลในการปฏิบัติ ส่งผลให้
นักกีฬามีผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  
   ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และครูโรงเรียน            
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้ให้ข้อมูล และร่วมพัฒนานักกีฬามวยปล้ำ โดยใช้
ระบบบริหารจัดการท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จนประสบผลสำเร็จ สร้างช่ือเสียงให้นักกีฬา และโรงเรียนเป็น
อย่างดียิ่ง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
   พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 4 
ธันวาคม 2546 “...ต้องพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอาชีพ ไม่ใช่แต่เพียงปลูกผัก ถ่ัวงา 
ให้หลานเฝ้า แต่เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดี เพราะ ถ้าการศึกษาไม่ดี คนไม่สามารถทำงาน การศึกษา
ต้องได้ทุกระดับ ถ้าพูดถึงระดับสูง หมายความว่า นักวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ถ้าไม่มีการเรียนขั้นประถม 
อนุบาล ไม่มีทางท่ีจะให้คนไทยข้ึนไปเรียนขั้นสูง หรือเรียนขั้นสูงไม่ดี ซึ่งเด่ียวนีก้็ยังไม่ดี เพราะขั้นสูง
นั้นต้องมีรากฐานจากขั้นต่ำ ถ้าไม่มีก็เรียนขั้นสูงไม่รู้เรื่อง...” จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำและมอบเป็น
นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด และจากการท่ีคณะรัฐมนตรีได้          
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง
รัชกาลท่ี 10 เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าท่ีรัฐมนตรีนั้น พระองค์ทรงขอให้ผู้บริหาร    
ทุกคนสืบสาน พระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีพระองค์ทรงมอบเป็นพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มีใจความสำคัญว่า       
“...การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน คือ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง 2) การศึกษา
ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคง เข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม 
(Character education) 3) ส่งเสริมการมีอาชีพ มีงานทำ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) 
   การศึกษาเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำประเทศเข้าสู่สังคมโลก 
เพื่อการพัฒนาอันเช่ือมโยงกับมนุษย์และสังคม ในพลวัตของการก้าวผ่านจากศตวรรษท่ี 20        
(20st Century) สู่ศตวรรษท่ี 21 (21st Century) เป็นประเด็นหลักท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อมกำลังคนท้ังด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีจำเป็น
ให้สามารถปรับตัว และรู้เท่าทันต่อกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีพลวัต และการแข่งขันอย่าง
เสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนท่ีประเทศต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้าง           
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้ให้
ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาชาติไว้     
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6 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ท่ี 2 ได้มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญ
จำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 100) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (2560 - 2564) 
ได้กล่าวไว้ว่า การกีฬานับเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังคำกล่าวท่ีว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ซึ่งมีนัยคือการท่ีประเทศชาติ  
จะพัฒนาได้นัน้จำเป็นต้องมีบุคลากรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬากิจกรรมด้านการกีฬา
องค์กรกีฬา องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาและนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศเพื่อพัฒนาการกีฬาให้สามารถสร้างประชาชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ ความสำเร็จด้านการกีฬา
ของประเทศสามารถเป็นดัชนีบ่งช้ีถงึความสำเร็จและความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวม 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560, หน้า 1) 
   ดังนั้นประเทศไทยจึงให้การสนับสนุนทางการกีฬามากขึ้น ดังท่ีแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการ
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา ในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน อย่างครบวงจรและ
มีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา และนันทนาการในการ
พัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้าง
ช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย และ
กีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และ
ผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจ ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ
การเล่นกีฬาบางชนิดท่ีมีความจำเป็นต่อทักษะในการดำรงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการตามความ ถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น   
วิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ โดยเน้นการจัด
กิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานท่ี  และส่ิงอำนวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
ส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬา
ท่ีมีความสามารถ สร้างพื้นท่ีและโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
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การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสำเร็จ
จากความเป็นเลิศ สู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพท่ีมั่นคง สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์  พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ท้ังครูหรือผู้สอนกีฬา  ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจน  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไป บุคคล กลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้องและสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็น
บุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการท่ีมีมาตรฐานของประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580, 
2561, หน้า 42 - 43) กีฬาถือเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อบุคคลมาก ประโยชน์ของกีฬา เพื่อ
สุขภาพ เพื่อสร้างมิตรภาพ และเพื่อเกิดความสนุกสนานแล้วกีฬายังช่วยให้บุคคลเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง 
สุขภาพสมบูรณ์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอีกด้วย  
   กีฬามวยปล้ำ เป็นกีฬาประเภทหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาร่างกายในทุก ๆ ด้าน ช่วยพัฒนาส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายให้มีสมรรถภาพท่ีแข็งแรง เป็นกีฬาการต่อสู้และเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ช่วยเสริมให้
ผู้เรียนมีความแข็งแกร่ง แข็งแรง กล้าหาญ อดทนและอ่อนโยน อีกท้ังช่วยพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายใน
ร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มขึ้น รวมท้ังการฝึกกีฬามวยปล้ำ ยังสามารถพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
ร่างกาย ความรู้ และสามารถสร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้กับผู้เรียนได้อีกด้วย และเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง
ในปัจจุบันกำลังเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
เช่น กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ หรือแม้แต่ระดับนานาชาติ 
เช่น กีฬาซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ตลอดจนการจัดการแข่งขันอีกมากมาย ท้ังประเทศ
และต่างประเทศ แต่กีฬามวยปล้ำจะแพร่หลายเพียงใดนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านช่วยส่งเสริม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสถานศึกษา บุคลากร นักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
รายการต่าง ๆ อีกท้ังคนดู จึงจะทำให้การพัฒนากีฬามวยปล้ำประสบความสำเร็จได้  
    ปัจจัยสำคัญในการพัฒนากีฬามวยปล้ำให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่องค์กรภาครัฐท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาหรือชมรม
กีฬามวยปล้ำในจังหวัด ตลอดจนการส่งเสริมของสถานศึกษา  โดยเฉพาะสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทยท่ีกำหนดนโยบายอันก่อให้เกิดการพัฒนาท้ังในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนานักกีฬา    
การพัฒนาบุคลากรกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรากฐาน และความนิยม
ให้เกิดความแพร่หลายในส่วนกีฬามวยปล้ำให้มากขึ้น (รชต สุทธิจิตตกุล, 2559, หน้า 1) องค์กรแต่ละ
องค์กรจึงควรมีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคล่ือนได้
ตามเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีถือว่าเป็นพื้นฐานในการพฒันากีฬา
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ก็คือ สถานศึกษา ซึ่งจะพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น จำเป็นท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็ง  
มีระบบท่ีสมบูรณ์และยั่งยืน 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการกีฬา
ให้กับนักเรียนท่ีมีความสนใจ ความถนัด และความสามารถพิเศษด้านนี้ในหลากหลายชนิดกีฬา 
โดยเฉพาะกีฬามวยปล้ำ มีการจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนในหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้     
สุขศึกษาพลศึกษาแล้ว ยังมีการฝึกซ้อมนักเรียนท่ีมีความสนใจ และความถนัดเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และเป็นกีฬาท่ีได้รับความ
นิยมมากขึ้น สังเกตจากนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละปีมากขึ้น แต่จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับต่าง ๆ ดังกล่าว ผลการแข่งขันยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนไม่เป็นระบบ ยังขาดมาตรฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน ได้มาตรฐาน ปัญหา
จำนวนบุคลากรด้านกีฬามวยปล้ำมีไม่เพียงพอ และไม่มีความรู้ด้านกีฬามวยปล้ำ ปัญหาด้านสถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ์ และส่ิงอำนวยความสะดวก ขาดแคลนงบประมาณในการฝึกซ้อมนักกีฬา และการนำนักกีฬา     
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ขาดแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ          
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช, 2561)   ซึ่งท้ังนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนท่ีรับ
นักเรียนท้ังแบบประจำ และไปกลับ มีปัจจัยเกื้อหนุนท่ีจะทำให้เกิดความสำเร็จได้ ถ้ามีการพัฒนาการ
จัดการท่ีดี ท้ังในด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำ ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ ด้าน
บุคลากร ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ด้านงบประมาณ และการสร้าง
ความยั่งยืน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา และเป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ 
แห่งประเทศไทย จึงมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ  
มีความมุ่งมั่น ต้ังใจท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำของโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
พัฒนากีฬามวยปล้ำ และพัฒนาขีดความสามารถของครูผู้ฝึกสอนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีเทคโนโลยี         
ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ท้ังนี้การท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น 
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องกำหนดแนวทางการส่งเสริมและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้
เกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ ส่งผลให้นักกีฬามวยปล้ำของโรงเรียนไปสู่
ความเป็นเลิศ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติมากขึ้น และเกิด
ความยั่งยืนต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและข้อเสนอ      
เชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   2. เพื่อสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ   
เป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
   4. เพื่อศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่   
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มีขอบเขตการวิจัยจำแนกตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ       
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและนำไปใช้ในการสร้างกรอบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 
    1.1  ขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
     1.1.1 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬา 
       1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
      2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
      3) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 2564  
      4) แผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564   
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     1.1.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประยุกต์กรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ได้แก่  
      1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน  
      2) องค์ประกอบกระบวนการ  
      3) องค์ประกอบผลผลิต  
      4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
    1.2  ขอบเขตด้านประชากร 
      การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่    
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ 
จำนวน 20 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling)  โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1.2.1 คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง
อยู่ในวาระกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน จำนวน 8 คน 
     1.2.2 คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน สมาชิกของชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัด 
และในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 12 คน 
   1.3  ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย ปี พ.ศ. 2561 
   ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสร้างกรอบการพัฒนาการจัดการกีฬามวยปล้ำ
ไปสู่ความเป็นเลิศ และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบแนวทาง 
   2.1  ขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
    สร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ จัดกลุ่มเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นรายด้าน ดังนี้  
      2.1.1 องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย 
       1) ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
       2) ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
       3) ด้านบุคลากร 
          3.1) ผู้ฝึกสอนกีฬา 

      3.2) นักกีฬา 
      3.3) ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
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       3.4) ผู้ปกครองและชุมชน 
      4) ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
      5) ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
      6) ด้านงบประมาณ 
      2.1.2 องค์ประกอบกระบวนการ  ประกอบด้วย 
       1) ด้านการประเมินสภาพความพร้อม   
      2) ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขัน   
      3) ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน   
      4) ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
     2.1.3 องค์ประกอบผลผลิต ประกอบด้วย 
      1) ด้านสถานศึกษา 
      2) ด้านนักกีฬา 
     2.1.4 องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน ประกอบด้วย 
      1) ด้านผลกระทบ 
      2) ด้านประสิทธิผล 
      3) ด้านความยั่งยืน 
      4) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
   2.2  ขอบเขตด้านประชากร 
     การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบ
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ชุดเดียวกับข้ันตอนท่ี 1 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ท่ีประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 20 คน  
   2.3  ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
    ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ 
     2.3.1 องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
      2.3.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบของระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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   2.4  ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย ปี พ.ศ. 2561 
  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ        
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และประเมนิความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
   3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ           
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการนำองค์ประกอบ และรายด้านในแต่ละ
องค์ประกอบท่ีสังเคราะห์แล้ว มาดำเนินการสร้างเป็นกรอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และนำกรอบการบริหารจัดการมาสร้างเป็นกรอบดำเนินงานการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยเสนอภาพประเด็นการวิจัย พร้อมรายละเอียดของเครื่องมือ       
ท่ีใช้ในการนำเสนอสู่การปฏิบัติ ได้แก่   
      3.1.1 การศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะ
และการกีฬาและข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     3.1.2 สร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำไปสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     3.1.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     3.1.4 การศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช          
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไปใช้ตามสภาพจริง 
   3.2  ขอบเขตด้านประชากร 
     การประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬามวยปล้ำ ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำหรือ
เป็นผู้ฝึกสอน หรือเป็นกรรมการตัดสินกีฬามวยปล้ำ จำนวน 50 คน กำหนดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
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      3.2.1 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      3.2.2 เป็นครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬามวยปล้ำ 
      3.2.3 จบการศึกษาในระดับปริญญาโท 
     3.2.4 มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ หรือเป็นผู้ฝึกสอน หรือ
เป็นกรรมการตัดสินกีฬามวยปล้ำ  
      3.2.5 ยินดีร่วมมือในการวิจัย 
   3.3  ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
    ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ 
     3.3.1 ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
     3.3.2 ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
   3.4  ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย  ปี พ.ศ. 2561-2562 
  ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง ในป ีพ.ศ. 2562  
   4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
     โดยศึกษาเนื้อหา 2 ลักษณะ  ได้แก่  
    4.1.1 ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ไปใช้ตามสภาพจริง 
    4.1.2 การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ  
   4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
    4.2.1 ผลความสำเร็จจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในเชิงประจักษ์ 
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    4.2.2 การสะท้อนผลความสำเร็จจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 
9 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling)  โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
       1) กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดำรงตำแหน่ง
อยู่ในชุดปัจจุบัน จำนวน 3 คน 
      2) ฝ่ายบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน และครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำ 
จำนวน 3 คน  
     3) ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 3 คน 
   4.3  ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
     4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ      
เป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ในสภาพจริง  
   4.4  ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย  ปี พ.ศ. 2562 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการมุ่งสู่เป้าหมายการกีฬามวยปล้ำของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  2. ภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำท่ีเป็นการส่งเสริมและ
บริหารจัดการกีฬามวยปล้ำให้มีความทันสมัย พร้อมผลักดันให้นักกีฬา ครูผู้ฝึกสอน มีความรับผิดชอบ     

มีแรงบันดาลใจ โดยการให้รางวัลตามสถานการณ์ การกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของ
นักเรียน 
   3. การพัฒนา หมายถึง กระบวนการท่ีส่งเสริมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ทางการกีฬา ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์และทักษะในการปรับปรุงพัฒนาวิธีดำเนินงานด้าน
กีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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  4. กีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง ความยอดเยี่ยมทางด้านกีฬามวยปล้ำ ท่ี 
จัดการแข่งขันหวังผลชนะและเหรียญรางวัล เป็นการกระทำทุกอย่างท่ีมุ่งคุณภาพสูงสุด มีคุณค่า และ
คุ้มค่า ท้ังระดับการแข่งขันของกีฬา ผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬา ความมีน้ำใจนักกีฬา 
   5. ผู้ฝึกสอน หมายถึง บุคลากรภายในและภายนอก ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากสถานศึกษาให้
เป็นผู้กำกับ ดูและและฝึกสอนนักกีฬา ตัวแทนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   6. สมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา หมายถึง ความรู้ ทักษะ ตลอดจน คุณลักษณะส่วนบุคคลของ   
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ เป็นผู้มีคุณภาพของการฝึกสอนกีฬา มีภาวะผู้นำทางการกีฬา และสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ทางกีฬามวยปล้ำได้ดี  
  7. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานกีฬา หมายถึง ครู บุคลากร ท่ีรับผิดชอบ งานกีฬามวยปล้ำของ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   8. นักกีฬา หมายถึง นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
โรงเรียนในการเข้าแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับต่าง ๆ  
           9. สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา หมายถึง ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ท่ี
สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ซึ่ง ได้แก่ ความมั่นใจในตนเอง ความเข้มแข็งของจิตใจ การควบคุมพลัง 
เชิงลบ การควบคุมสมาธิ การจินตภาพ แรงจูงใจ พลังงานเชิงบวก ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จ
ทางการกีฬา 
           10. สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา หมายถึง ความสามารถทางกายในการทำกิจกรรม     
ต่างๆ ขณะเล่นกีฬามวยปล้ำ ท่ีประกอบด้วย ความเร็ว ความอ่อนตัว ความแคล่วคล่องว่องไว      
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ ความอดทนของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต   
ยิ่งมีความพร้อมทางร่างกายมากเท่าไร การเล่นกีฬามวยปล้ำก็ยิ่งมีประสิทธิภาพท่ีนำไปสู่ผลการ
แข่งขันที่ดีเสมอ  
   11. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง 
กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ท่ีเกิดจากการวางแผนของผู้บริหาร บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
มุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินงาน        
ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   11.1 องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านงบประมาณ 
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   11.2 องค์ประกอบกระบวนการ ประกอบด้วย ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 
ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขัน ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และ
ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
    11.3 องค์ประกอบผลผลิต ประกอบด้วย ด้านสถานศึกษา และด้านนักกีฬา 
    11.4 องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน ประกอบด้วย ด้านผลกระทบ                     
ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
    12. ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายถึง ความสำเร็จจากการนำระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศฯ โดยพิจารณาผลสำเร็จจาก ผลงาน รางวัลเกียรติยศ ท่ี 
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้รับจากกีฬามวยปล้ำ   
  13. การสะท้อนผลความสำเร็จ หมายถึง ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียน รองผู้บริหาร และครูท่ีเกี่ยวข้อง ในการสะท้อนผลความสำเร็จจากการบริหารจัดการกีฬามวย
ปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศฯ ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา ด้านสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา ด้าน
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา และด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี นำไปใช้ในการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬาตามบริบทของกีฬาประเภทต่าง ๆ  
  2.  ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นการพัฒนานักกีฬาได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนกักีฬา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
   3. เป็นแนวทางในการประสานกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬา ท้ังยุทธศาสตร์                     
การดำเนินงาน รายการแข่งขันตลอดท้ังปี ในทุกระดับ  
   4. ได้สารสนเทศในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ก่อให้เกิดคุณภาพและมาตรการศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                  
สยามบรมราชกุมารี ดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 

ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
1. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 
2. องค์ประกอบกระบวนการ 
3. องค์ประกอบผลผลิต 
4. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 

ผลความสำเร็จจากการใช้ระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. ผลความสำเร็จด้านผลผลิต 
   1.1 ผลงาน รางวัล สถานศึกษา     
   1.2 ผลงาน รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา  
   1.3 ผลงาน รางวัล ครู  
   1.4 ผลงาน รางวัล นักเรียน 
2. การสะท้อนผลความสำเร็จ 
   2.1 ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน  
   2.2 ด้านการบริหารจัดการ  
   2.3 ด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา  
   2.4 ด้านสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา       
   2.5 ด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา  
   2.6 ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
   ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในและต่างประเทศ ในประเด็นสำคัญดังนี้  
  1. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 2564 
  2. แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
   3. การบริหารจัดการ 
   4. การบริหารจัดการเชิงระบบ 
  5. การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ   
   6. กีฬามวยปล้ำ  
   7. บริบทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                     
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 2564 
   กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้จัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12    
(พ.ศ. 2560 - 2564) ท้ังนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปี ถัดไป           
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560, หน้า ค - ช) 
   วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
    แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  “การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วนและเป็นกลไกสำคัญ
ในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” 
   เป้าประสงค์    
   1. ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีสัดส่วน
ประชากรท่ีออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของประชากรท่ัวประเทศ  
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   2. นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งกีฬาท้ังในระดับภูมิภาค 
ระดับทวีป และระดับโลก เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ 
โดยเป็นเจ้าเหรียญทอง ในการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ และไมน่้อยกว่าอันดับท่ี 6              
ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ และไม่น้อยกว่าอันดับท่ี 7 ของประเทศจากทวีป
เอเชียในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และไม่น้อยกว่าอันดับ 6 ของประเทศจากทวีปเอเชียในมหกรรม
กีฬาพาราลิมปิกเกมส์  
   3. อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมกีฬา    
ไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและ 
การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาด้าน        
พลศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึงจากครูพลศึกษาท่ีมีคุณภาพและจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ มีการ
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง รู้กฎและกติกา จนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็นเล่น
กีฬาได้ มีทัศนคติท่ีดี มีระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬา รวมถึงมีการจัดวางระบบโครงข่ายใน
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว ในการผลักดันให้การ
ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตต้ังแต่ปฐมวัย โดยมีแนวทางท่ีสำคัญ ได้แก่            
1) การเร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 2) การส่งเสริมการพัฒนา 
การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่นนอกสถานศึกษา 3) การจัดวางระบบ
โครงข่ายและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรม     
การกีฬาเสริมสร้างการออกกำลังกายสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ยุทธศาสตร์นี้ถือว่ามี
ความสำคัญ สำหรับประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ เพราะการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาจะทำให้สุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยมีการสร้างโอกาส การเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกายและ
การเล่นกีฬา และมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างท่ัวถึง รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ และพัฒนาระบบอาสาสมัครการกีฬา 
โดยมีแนวทางท่ีสำคัญ ได้แก่  1) การจัดหาและพัฒนาสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของมวลชน 2) การเสริมสร้างความเสมอภาค                 
ในการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาสำหรับประชากรทุกกลุ่ม 3) การส่งเสริมการพัฒนา
อาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ
มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
เพื่อสร้างช่ือเสียง เกียรติยศ และเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สามารถสร้าง
ความภาคภูมิใจและ เป็นเครื่องมือในการรวมจิตใจซึ่งจะเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคน   
ในชาติ อีกท้ังยังส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด นักกีฬาท่ีมีความเป็นเลิศไปสู่การกีฬาเพื่อการอาชีพอย่าง
เต็มตัว สามารถสร้างรายได้จากความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ โดยจัดให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีพร้อมรองรับการพัฒนา ประกอบกับการจัดให้มีระบบสวัสดิการช่วยเหลือ และส่งเสริมการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมพัฒนาตลอดเส้นทางอาชีพนักกีฬา โดยมีแนวทาง   
ท่ีสำคัญ ได้แก่ 1) การเฟ้นหาและพัฒนานักกีฬาท่ีมีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ                 
2) การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็น
เลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน 3) การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติท่ี
เป็นมาตรฐาน 4) การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากร  
การกีฬา 5) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา อาทิ ธุรกิจ
การผลิตเส้ือผ้าและอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรม         
การแข่งขันต่าง ๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ พร้อมท้ังมุ่งพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
และจัดต้ังเมืองกีฬา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค โดยมีแนวทางท่ีสำคัญ 
ได้แก่ 1) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 2) การพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวและ
นันทนาการ (Sport tourism) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬามุ่งเน้นด้าน   
การสร้างและการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและสมรรถภาพของนักกีฬา ท้ังทางด้านร่างกาย และ
จิตใจ รวมไปถึงเทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละ
บุคคล อย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ    
พร้อมท้ังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา และสร้าง    
ความตระหนักและการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและนักกีฬาทุกกลุ่ม     
มีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาท้ังในส่วนกลาง ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 2) การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางการกีฬา 2) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพื่อนำไปพัฒนา    
ขีดความสามารถของนักกีฬา และสุขภาพของประชาชน 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทางการกีฬา โดยเสริมสร้างการบูรณาการต้ังแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ 
ผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติท่ีจะมีการจัดต้ังขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ท่ีมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรกีฬาต่าง ๆ ให้ทัดเทียมสากล 
และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ ได้แก่ 1) การสร้างความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา 2) การพัฒนาฐานข้อมูลด้าน   
การออกกำลังกายและการกีฬาต้ังแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อการติดตามและประเมินผล     
3) การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 
   สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬามวยปล้ำเพื่อ        
ความเป็นเลิศตามนโยบายฝ่ายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนากีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกองค์กรมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปรับให้สอดรับกับนโยบายของระบบ สภาพการณ์การกีฬาของชาติและ
บริบทของโลกพร้อมท้ังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจในประเทศ และเน้นความสอดคล้องเช่ือมโยงกันท้ังองค์กรเพื่อผลักดันกีฬามวยปล้ำให้พัฒนา
ไปสู่ความเป็นเลิศอีกชนิดหนึ่งในประเทศไทย (สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย, 2560) 
  กีฬามวยปล้ำเป็นกีฬาท่ีบรรจุไว้ในกีฬาหลักของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ดังนั้น ภายใต้
ยุทธศาสตร์ท่ีสามารถรองรับกับภารกิจ จากการดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ท้ังจากผู้บริหาร บุคลากรมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แนวทางเพื่อการ
พัฒนา เพื่อนำผลมาใช้ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพการณ์ และ
ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์) ระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัด เป้าหมาย) 
ระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ) จึงมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาให้กีฬามวย
ปล้ำเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  แผนยุทธศาสตร์กีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะเป็นกรอบปฏิบัติท่ีสำคัญในการประสานแนวคิดและความร่วมมือกันเพื่อ
บริหารพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศของประเทศให้เกิดสัมฤทธิผลตามท่ีคาดหวังไว้ต่อไป 
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  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรท่ีได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนากีฬา
มวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
   พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลให้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐานท่ีมี 
ศักยภาพในกีฬาบริหารองค์กรให้พึ่งพาตนเอง 
   2. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ พัฒนากีฬามวยปล้ำ เพื่อความเป็นเลิศ และประสบ
ความสำเร็จในระดับนานาชาติ 
   3. พัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬามวยปล้ำ สู่ความเป็นเลิศ ให้มีปริมาณและสมรรถนะ          
ท่ีเพียงพอต่อการรองรับการพฒันาการแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศสู่ระดับนานาชาติ 
   4. การบริหารจัดการการแข่งขันกีฬามวยปล้ำให้มีมาตรฐานสากล ควบคุม กำกับ และ 
พัฒนาการแข่งขันกีฬาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล 
    5. พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการให้บริการทางการกีฬาและ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 
   เป้าหมายสูงสุด (Ultimate goal) 
   1. เพื่อยกระดับสมาคมให้เป็นองค์กรกีฬาช้ันนำท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาองค์กร 
กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   2. เพื่อพัฒนานักกีฬา บุคลากรและการจัดการแข่งขัน สู่ความเป็นเลิศของประเทศไทยให้ 
มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) 
   1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล 
   2. การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาให้มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
   3. การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานสากล 
   4. การพัฒนาการบริการทางกีฬาและวิชาการทางการกีฬาให้มีความเป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์ (Goal) 
   1. สมาคมเป็นองค์กรกีฬามาตรฐานระดับสากล ท่ีสังคมเช่ือมั่น วางใจในการมีธรรมาภิบาล                
และความเป็นมืออาชีพทางการกีฬา 
   2. กีฬามวยปล้ำประสบความสำเร็จนักกีฬาและบุคลากรมีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
   3. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศให้เป็น 
กิจกรรมท่ีสร้างความสุข  ความภาคภูมิใจ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
   4. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬามวยปล้ำและบริการทางวิชาการ      
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   ผลผลิต (Output) 
   1. สมาคมมีรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนานักกฬีา บุคลากรกีฬา การแข่งขันกีฬาท่ีมี 
มาตรฐาน 
   2. นักกีฬามีขีดความสามารถและสมรรถนะทางกีฬาท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   3. ประชากรกีฬามวยปล้ำของประเทศเติบโตขยายฐานอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมทางการกีฬา 
   4. มีรายการแข่งขันกีฬาในประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
   5. มีผู้ใช้บริการทางการกีฬามวยปล้ำท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   6. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการกีฬามวยปล้ำ       
   กลยุทธ์ (Strategy) 
   1. ปรับระบบบริหารจัดการสมาคม ชมรม/สโมสรสมาชิกให้มีมาตรฐานเป็นสากล 
   2. พัฒนาระบบตลาดและสิทธิประโยชน์มุ่งเป็นองค์กรกีฬาท่ีพึ่งตัวเองได้ 
   3. พัฒนาโครงสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและสำนักงาน 
   4. ขยายฐานกีฬา เพิ่มปริมาณนักกีฬาให้มีตัวเลือกนักกีฬาเป็นเลิศมากขึ้น 
   5. พัฒนาระบบการฝึกซ้อม ส่ิงอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สถานท่ีให้มีมาตรฐานสากล       
   6. พัฒนาผู้ฝึกสอน วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน 
   7. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา รองรับความเป็นเลิศ       
   8. ยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำสู่สากล         
   9. มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 
   10. การพัฒนาระบบการบริการและการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ       
   11. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา     
   โครงการ (Project) 
  1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศ 
  2. โครงการจัดหาผู้สนับสนุนเพิ่มมูลค่าทางด้านกีฬามวยปล้ำ 
  3. โครงการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬามวยปล้ำตามโครงสร้างการบริหาร 
   4. โครงการคัดเลือกตัวนักกีฬา เก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศและต่างประเทศ 
  5. โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกซ้อมประจำภูมิภาค 
  6. โครงการจัดทำแผนและปฏิทินการแข่งขัน 
  7. โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
  8. โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำภายในประเทศ 
  9. โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติ 
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  10. โครงการสนับสนุนการให้มีกิจกรรมสำหรับคนพิการ 
   11. โครงการจัดทำข้อมูลพัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศทางกีฬามวยปล้ำ 
 

การบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานขององค์กร เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กระบวนการทำงานกับบุคคลอื่นและผ่านบุคคลอื่น  การท่ีองค์กรจะประสบผลสำเร็จและมีความมั่นคง
หรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการท่ีดี  
  ความหมายของการบริหารจัดการ 
    องค์กรต่าง ๆ มักใช้คำสองคำ คือ “การบริหาร” (Administration) กับ คำว่า “การ
จัดการ” (Management) สลับกันไปมา ท้ังนี้เนื่องจากท้ังสองคำนี้มีความหมายคล้ายคลึงกัน จึงใช้
แทนกันได้ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการไว้ ดังนี้ 
   Robbings & Decenzo (2004, p.24) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า การบริหารจัดการ 
หมายถึง กระบวนการในการทำงานกับคนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  เกียรติชัย วาณิช (2552, หน้า 21) ) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า การบริหารจัดการ 
หมายถึง การทำงานของกลุ่มบุคคลในองค์กร หน่วยงาน ต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป หวังผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 
โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่ ภายใต้ระบบ ผ่านการวางแผนโดยผู้บริหารลงมาสู่ผู้ปฏิบัติท่ีต้องรับผิดชอบ
งานในหน้าท่ีตามแนวปฏิบัติ  
   ธีระ รุญเจริญ (2553, หน้า 3) ) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า การบริหาร หมายถึง การ
ทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยท้ังหลายในการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการ 
  ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2554, หน้า39) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นความพยายามจะส่ังแนะ และ
ผสมผสาน ความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายมีหน้าท่ีส่ังการ
ให้ความสะดวกในการทำงานของกลุ่มคนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
    เสนาะ ติเยาว์ (2554, หน้า18) ได้กล่าวว่า การบริหารเปน็การทำงานร่วมกับคนและอาศัยคน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยแบ่ง
ลักษณะการบริหารเป็น 5 อย่าง คือ มีการทำงานร่วมกับคน มีเป้าหมายขององค์การร่วมกัน สร้าง
ความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดในโลกให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
  เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ (2557, หน้า13; อ้างอิงจาก Drucker (2001), p.13-18) กล่าวว่า 
การบริหาร คือ การให้มนุษย์สามารถทำงานร่วมกันได้โดยนำเอาจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ในการทำงาน   
และลดจุดอ่อนของแต่ละคนท่ีมีอยู่ในการทำงาน การบริหารจึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสำคัญและมีอิทธิพล
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ต่อการดำเนินการขององค์กรนั้น ๆ การบริหารเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ การท่ีเป็นศาสตร์เนื่องจาก
ต้องการอาศัยองค์ความรู้ ความรู้จักตนเอง สติปัญญา และภาวะผู้นำ ส่วนการเป็นศิลป์ เนื่องจากการ
บริหารเป็นส่ิงท่ีต้องปฏิบัติการ มีการนำหลักการหรือทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้  
   นิยม ดวงมณี (2558, หน้า 4) การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตาม
โครงสร้างและนโยบายท่ีกำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน 
การจัดองค์กร การช้ีนำและการจัดการควบคุม โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ คือ กำลังคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
การจัดการ โดยใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  
   นัทธี บุญจันทร์ (2558, หน้า 41) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการ
ทำงานกับคน และโดยอาศัยคนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ปฏิภาณ นาดี (2559, หน้า 7) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการดำเนินงาน
โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ อย่างมีระบบ มีการวางแผน การจัดองค์กร การส่ังการและควบคุม ร่วมกัน 
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
    บุณรดา ชัยบุญเรือง (2560, หน้า 39) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การ
บริหารงานภายในองค์กร โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการกระบวนการบริหารงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลภายในองค์กรอย่างมีระบบมีแบบแผน มีเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรและปัจจัยในการบริหารให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรท่ีสุด 
ภายใต้การนำของผู้บริหาร 
  สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการ
ทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
     แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ 
   เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีต้องทำความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสู่แนวคิดด้านการจัดการของผู้บริหาร ซึ่ง
แนวคิดในการจัดการได้ถูกรวบรวมขึ้นและนำไปใช้และพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นทฤษฎีเป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ผู้วิจัยเลือกท่ีจะนำเสนอเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีท่ีสำคัญ ท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ 
ดังเช่น 
  Bridges and Roquemore  (2001) กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องดำเนินงานโดยมีพื้นฐาน
กระบวนการจัดการ 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การ
ปฏิบัติการ (Implementing) และการควบคุม (Controlling)  
   อนิวัช แก้วจำนง (2550) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีสามารถนำไปใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ 4 แนวคิดด้วยกัน คือ 1) แนวคิดแบบด้ังเดิม 
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(Classical approach) 2) แนวคิดแบบด้ังเดิม-ใหม่ (Neo-classic approach) 3) แนวคิดสมัยใหม่ 
(Modern approach) และ 4) แนวคิดเชิงสถานการณ์ (Contingency theory) 
   สาคร สุขศรีวงศ์ (2551, หน้า 26) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการองค์กร เป็นกิจกรรมหลัก
ทางการจัดการ แบ่งออกเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดการองค์กร (Organizing) การช้ีนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
   1. การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมอันดับแรกของผู้บริหารท่ีจะเป็นกระบวนการ
กำหนดพันธกิจเป้าหมาย และแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
   2. การจัดองค์กร (Organizing) เป็นกิจกรรมออกแบบงาน จัดโครงสร้างการปฏิบัติงานและ
มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อบุคลากรต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการประสานงานเพื่อให้
สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับการวางแผน 
   3. การช้ีนำ (Leading) เป็นกิจกรรมท่ีผู้บริหารดำเนินการเพื่อให้แผนงานและบุคลากรต่าง ๆ     
ท่ีได้รับมอบหมายงานดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ        
ในตัวเองและสามารถจูงใจบุคคลต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงานบรรลุความต้องการขององค์กรได้ 
   4. การควบคุม (Controlling)  เป็นกิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรต่าง ๆ 
ในองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ 
   สมยงค์ แก้วสุพรรณ (2552, หน้า 24) ได้กล่าวถึงถึงแนวคิดการบริหารจัดการเชิงระบบ ไว้
ว่ารูปแบบของระบบประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีสำคัญ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า (Input) หมายถึง
ทรัพยากรทางการบริหารในทุกด้าน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการและ
แรงจูงใจ 2) กระบวนการ (Process) คือ การนำเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท 
มาใช้ในการดำเนินงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 3) ผลลัพธ์ (Product) เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการ
ของการนำเอาปัจจัยมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 4) ผลกระทบ 
(Outcome or impact) เป็นผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นส่ิงท่ีคาดไว้หรือไม่เคย
คิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ 
    นฤมล มะยอง (2557, หน้า 15-16) ได้กล่าวถึงทฤษฎีวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)   
อันเป็นทฤษฎีทางการบริหารจัดการ ไว้ว่า กระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง มีภารกิจหลักอยู่ 4 
ขั้นตอน ซึ่งต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่มีท่ีส้ินสุด เขียนเป็นวงจรได้ว่า Plan-Do-Check-Act หรือ 
PDCA เรียกว่าวงจรเดมมิ่ง (The Deming Cycle) 
  สุรัตนติกานต์ บอรดสกี้ (2557, หน้า 35) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการบริหารจัดการ โดยสรุป
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) ไว้ว่า ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ มีข้อสมมติฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 1) ความต้องการด้านพื้นฐานหรือความต้องการด้านร่างกาย      
2) ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 3) ความต้องการความรักและสังคม 4) ความต้องการการ
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ยอมรับนับถือ 5) ความต้องการแสวงหาความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ซึ่งความต้องการ 1-4 มาสโลว์
เรียกว่าความต้องการด้านพื้นฐาน ท่ีมนุษย์ยังขาดอยู่ มนุษย์จะพยายามทุกวิถีทาง ท่ีให้ได้มาซึ่งความ
ต้องการดังกล่าว เมื่อความต้องการ 1-4 ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะแสวงหาความต้องการ
ระดับสูงขึ้นไป คือ ข้ันท่ี 5 มาสโลว์เรียกว่าความต้องการพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงาม เป็นแรงจูงใจ
ให้มนุษย์ใฝ่หา   
   นิยม ดวงมณี (2558, หน้า 39) ได้กล่าวถึง แนวคิดการบริหารจัดการไว้ว่า การบริหาร
จัดการจะมีลักษณะกระบวนการหรือวิธีการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกนัขององค์กรและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายขององค์กรท่ีกำหนดไว้  
  นัทธี บุญจันทร์ (2558, หน้า 43-44) ได้กล่าวไว้ว่า หน้าท่ีของฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจัดการ 
คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3) การจัดคนเข้าทำงาน 4) การอำนวยการ 5) การประสานงาน 
และ 6) การควบคุม 
   Gulick and Urwick (1973 : 13) กล่าวถึงภาระงานของผู้บริหารประกอบด้วยงานหรือ
กิจกรรม 7 อย่างซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดีในศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาท่ีเรียกโดยย่อว่า 
“POSDCoRB” มีรายละเอียด ดังนี ้
   1. การวางแผน  (Planning : P) ซึ่งเป็นกิจกรรมหรืองานท่ีจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ 
นโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางสำหรับดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตจะต้องเป็นการกระทำและ
จะต้องเป็นวิถีทางการกระทำท่ีต่อเนื่องกันไปจนสำเร็จตามเป้าหมาย 
   2. การจัดองค์การ (Organizing : O) เป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ 
และบุคคลในองค์การ โดยกำหนดภารกิจ อำนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง เพื่อให้      
การประกอบการตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. การจัดบุคลากร (Staffing : S) ซึ่งให้ความสำคัญกับคนในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีสำคัญ
ท่ีสุดท่ีส่งผลให้สำเร็จหรือล้มเหลว ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการจัดหาพัฒนาและธำรงรักษา
ทรัพยากรบุคคล 
   4. การส่ังการ (Directing : D) การให้คำแนะนำ การช้ีแจง กำกับ โดยผู้บริหารควรมอบหมาย
อำนาจหน้าท่ีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนตามลำดับ โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบ
แต่ละตำแหน่ง ประกาศใช้ระเบียบและออกคำส่ังให้ลูกน้องถือปฏิบัติ และการตัดสินใจ ส่ังการ             
ได้ถูกต้องรวดเร็ว 
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   5. การประสานงาน (Co-Ordinating : Co)  ในการประสานงานนั้นมีความสัมพันธ์กับ
ขนาดขององค์การเป็นอย่างยิ่ง ถ้าองค์การขนาดใหญ่ระบบประสานงานต้องมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้บริหารควรมีความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การส่ังการ การทำความเข้าใจ และการจูงใจ เป็นต้น 
   6. การรายงาน (Reporting : R) เป็นการบันทึก การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของ
พนักงานหรือรายงานด้านการเงนิ กำไร งบดุล ติดตามงานการปรับแก้ไขข้อมูลท่ีถูกต้องช่วยในการ
วางแผนและพัฒนาได้ดี 
   7. การงบประมาณ (Budgeting : B) เป็นการบริหารจัดการการเงิน การควบคุมตรวจสอบ 
   เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ (2557, หน้า 14) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารเป็นท้ังศาสตร์และ
ศิลป ์เป็นการปฏิบัติท่ีต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของผู้บริหารแต่ละคน 
ท่ีจะต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ ทฤษฎี ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสม  กับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการท่ีผู้บริหารจะสามารถใช้
การติดต่อส่ือสาร ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และเลือกวิธีการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้บริหาร คนต้องมีความรู้ความสามารถ หรือมีศาสตร์ทางการบริหาร ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
เหล่านั้น กับปัจจัยทางการบริหารได้อย่างมีศิลป์  
 

การบริหารจัดการเชิงระบบ 
   ทฤษฎีเชิงระบบเป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการในปัจจุบันกล่าวคือ     
มีหลายภาคส่วนท่ีได้นำเอาทฤษฎีนี้ไปใช้เป็นกรอบในการบริหารองค์กร ท้ังสถานประกอบการ ภาคธุรกิจ
ของเอกชน และในองค์การของรัฐ สำหรับความหมายของระบบคืออะไร แนวคิดตามหลักของทฤษฎี
เชิงระบบเป็นอย่างไร รูปแบบของวิธีระบบเป็นอยา่งไร และการนำรูปแบบทฤษฎีเชิงระบบไปใช้ใน  
การบริหารการศึกษาทำได้อย่างไร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   คำว่า “ระบบ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า 
หมายถึง ระเบียบเกี่ยวกับการรวมส่ิงต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าลำดับประสานกันเป็นอันเดียว    
ตามหลักเหตุผลทางวิชาการ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากันโดยกำหนด
รวมเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 84)  
   พงษ์เอก  สุกใส (2557, หน้า 78) กล่าวว่า ระบบหมายถึง องค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
มีความสัมพันธ์กันในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ 

 นพพล โพธิ์เงิน (2560, หน้า 143) กล่าวว่า คำว่าระบบ เป็นกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ี
มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวขอ้งกนัในลักษณะท่ีทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เพื่อกระทำกิจกรรมให้ได้ผลสำเร็จตามความต้องการ ปัจจุบันคำว่า “ระบบ” เป็นคำกล่าวที่ใช้กัน
แพร่หลายโดยท่ัวไป เวลาท่ีกล่าวถึงระบบ เรามักจะต้องคำนึงถึงคำ 3 คำ คือ 1) การคิดอย่างมีระบบ 
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(System thinking) หมายถึงการคิดอย่างมีเหตุผล โดยคิดอย่างรอบคอบถึงผลได้ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นท้ัง
ในภาพรวม และทุก ๆ ส่วนขององค์ประกอบย่อยของระบบว่าต่างก็มีส่วนสัมพันธ์กัน และสัมพันธ์กบั
ส่ิงแวดล้อม  2) วิธีปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (System approach) หมายถึงวิธีปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ 
โดยมีการนำเอาปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการบริหารมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดท้ังปัจจัย กระบวนการทำงาน และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจะมีส่วนสัมพันธ์กัน และเป็นผล
ซึ่งกันและกนั 3) ทฤษฎีเชิงระบบ (System theory) เป็นทฤษฎีท่ีระบุว่าองค์การประกอบด้วย
ส่วนประกอบท่ีเป็นอิสระ และเป็นวิธีการบริหารงานท่ีจะเพิ่มความเข้าใจ รู้จุดเด่นจุดด้อยในองค์การ 
เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ้น 
   หลักการและแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ 
   หลักการและแนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบท่ีสำคัญมีดังนี้ 1) ทฤษฎีเชิงระบบมีความเช่ือว่า 
ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open system) กล่าวคือ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมโดยได้รับ
อิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม 2) มีรูปแบบของการจัดลำดับ (The hierarchical 
model) ในลักษณะของระบบใหญ่และระบบย่อยท่ีสัมพันธ์กัน 3) มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและ
ผลผลิต (Input output model) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิสัมพันธ์ที่มีกับส่ิงแวดล้อม โดย
เริ่มต้นจากปัจจัยกระบวนการ และผลผลิตตามลำดับ เป็นองค์ประกอบของระบบ 4) แต่ละ
องค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพนัธ์กัน หรือมีผลกระทบต่อกันและกัน (The entities 
model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปล่ียนไป ก็จะมีผลต่อการปรับเปล่ียน
ขององค์ประกอบตัวอื่นด้วย 5) ทฤษฎีเชิงระบบเช่ือในหลักการของความมีเหตุผลของส่ิงต่าง ๆ 
(Cause and effect) ซึง่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีเชิงระบบไม่เช่ือว่าผล
ของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เกิดจากเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีเชิงระบบเช่ือว่าปัญหา
ทางการบริหารท่ีเกิดขึ้นมักจะมาจากสาเหตุท่ีมากกว่าหนึ่งสาเหตุ 6) ทฤษฎีเชิงระบบจะมองทุก ๆ 
อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าท่ีจะมองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ 7) ทฤษฎ ี   
เชิงระบบคำนึงถึงผลของการปฏิบัติท่ีเป็น “Output” หรือ “Product” มากกว่า “Process” ซึง่ผล
สุดท้ายของงานท่ีได้รับอาจมีมากมายหลายส่ิง ซึ่งก็คือผลกระทบ (Outcome or impact) ท่ีเกิดขึ้น
ตามมาในภายหลังนั่นเอง 8) ทฤษฎีเชิงระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปล่ียน และป้อนข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) เพื่อบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขท่ีองค์ประกอบใดของระบบ ซึ่งก็คือ 
การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) (นพพล โพธิ์เงิน, 2560, หน้า 143-144) 
   องค์ประกอบของวิธีระบบ 
   องค์ประกอบของวิธีระบบ ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน มีความเห็นดังนี้ 
   นาที เกิดอรุณ (2559, หน้า112; อ้างอิงจาก Schoderbeek, 1990; Wilson, 1991) 
กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบ ควรประกอบด้วย 
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   1. ปัจจัยนำเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรท่ีนำมาใช้ในระบบเพื่อให้เกิดกระบวนการ   
แปรสภาพ โดยทรัพยากรแบ่งได้เป็นทรัพยากรมนษุย์และทรัพยากรวัตถุดิบ ซึ่งทรัพยากรของแต่ละ
ระบบจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ 
   2. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อแปรสภาพ ปัจจัยนำเข้า
หรือทรัพยากรให้เปล่ียนเป็นผลผลิต โดยในแต่ละระบบมีกระบวนการมากกว่า 1 กระบวนการ  
   3. ผลผลิต (Output) หมายถึง สินค้าหรือบริการท่ีผลิตตามวัตถุประสงค์ของระบบ  
    4. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพผลลัพธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของ
องค์การช้ีให้เห็นข้อดี หรือข้อบกพร่องของปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต ซึ่งนำไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมาย 
   5. สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ภายนอกหรือภายใน        
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของระบบ 
   นพพล โพธิ์เงิน (2560, หน้า 144) กล่าวถึง องค์ประกอบของระบบ มีดังนี้ 
   1. ปัจจัยนำเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ท่ีเป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ  
   2. กระบวนการ (Process) คือ การนำเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท
มาใช้ในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่
หลายระบบครบวงจร ต้ังแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยท้ังหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. ผลลัพธ์ (Product or output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนำเอาปัจจัยมา
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  
   4. ผลกระทบ (Outcome impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็น 
ส่ิงท่ีคาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบของวิธีระบบ 
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   การนำรูปแบบทฤษฎีเชิงระบบไปใช้ในการบริหารการศึกษา 
   การนำเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใช้ในการบริหารองค์กร หากนำมาใช้ให้ดี ถูกต้อง
และเหมาะสม ระบบก็จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากนำมาใช้ไม่ถูกต้องหรือ
องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบไม่สัมพันธก์ัน กอ็าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ ดังนั้น    
การนำเอาทฤษฎีเชิงระบบหรือวิธีการระบบมาใช้ จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบท่ีเรียกว่า 
System analysis ควบคู่กันไปด้วย การวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ปัญหานั้นจะเกิดจากองค์ประกอบใดของระบบ        
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จะช่วยให้ทราบถึงประเภท
ของปัญหาจุดท่ีต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขหรือปรบัปรุงได้มากขึ้น การแก้ไขปรับปรุงก็จะต้องกระทำ
อย่างเป็นระบบ มิใช่แก้ไขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น (นพพล โพธิ์เงิน, 2560, หน้า 144)  
   การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) เป็นส่วนหนึ่งของวิธรีะบบ (System approach) 
ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการ ( Process) มากกว่าผลผลิตหรือผลงาน (Output or product) โดยมุ่ง
วิเคราะห์ปัญหา (Identify the problem) และเป็นกระบวนการประเมินวิธรีะบบการวิเคราะห์ระบบ 
เป็นขั้นแรกของการพัฒนาท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้มีระบบการดำเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะการพัฒนาคือการปรับปรุง เพื่อให้สภาพปัญหาท่ีมีอยู่หมดไป หรือเหลือน้อยลง
ตามศักยภาพของทรัพยากรและข้อจำกัดท่ีมีอยู่ให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างและองค์ประกอบ  
ต่าง ๆ ในระบบ จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบ สรุปว่าการวิเคราะห์ระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลวิธีระบบในเรื่องต่อไปนี ้
   1. ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน 
   2. ประเมินเวลา 
   3. ประเมินการใช้งบประมาณ 
   4. ประเมินความถูกต้องของกระบวนการ 
   5. ประเมินผลผลิตหรือผลงาน 
   สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษาตามทฤษฎีระบบวิธีคิดแบบนี้มีส่วนประกอบท่ีสำคัญ 4 ประการ 
ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากรงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์การบริหารจัดการและแรงจูงใจ ท่ีเป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสำคัญในการปฏิบัติงาน
ขององค์การ 2) ปัจจัยกระบวนการ (Process) คือ การนำเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหาร   
ทุกประเภทมาใช้ในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ 
รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ต้ังแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล 
การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยท้ังหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
3) ผลลัพธ์ (Product or output) เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการนำเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้
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เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 4) ผลกระทบ (Outcome or impact) เป็นผลท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นส่ิงท่ีคาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ (นพพล โพธิ์เงิน, 
2560, หน้า 144-145) 
  จากการกล่าวถึงองค์ประกอบของระบบการนำรูปแบบทฤษฎีเชิงระบบไปใช้ในการบริหาร
การศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปและนำองค์ประกอบของทฤษฎีเชิงระบบไปใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
   1. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านงบประมาณ 
  2. องค์ประกอบกระบวนการ ประกอบด้วย ด้านการประเมินสภาพความพร้อม ด้านการ
ออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขัน ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และด้านการ
ประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
   3. องค์ประกอบผลผลิต ประกอบด้วย ด้านสถานศึกษา และด้านนักกีฬา 
   4. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน ประกอบด้วย ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล 
ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
 

การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ   
  ความหมายของการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ    
   การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สู่
จุดสูงสุดเต็มตามศักยภาพขององค์กร เพื่อความอยู่รอดและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องใน
สภาวการณ์ของโลกทุนนิยมท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึง่มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
บริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ ดังนี้   
   กรมวิชาการ (2549, หน้า 18-19) ได้ให้ความหมายของความเป็นเลิศของโรงเรียน ไวว้่า 
ความเป็นเลิศของโรงเรียน หมายถึง การพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยการปรับระบบภายในให้มี
ความพร้อมท่ี จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการ
สอนและกระบวนการนิเทศติดตามผลทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ คือผู้เรียนนั่นเอง 
กระบวนการบริหารท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนหรือองค์กรย่อมเกิดจากผู้บริหารท่ีมีความสามารถ และ
ทักษะในการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพจึงจะสามารถพัฒนาโรงเรียนหรือองค์กรสู่ความเป็น เลิศได้ 
       พสุ เดชะรินทร์ (2554) ให้ความหมายความเป็นเลิศ (Excellence) ว่า หมายถึงองค์กรท่ี
ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
   สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (2554, หน้า 4-5) กล่าวถึงการดำเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
(Performance Excellence) หมายถึง แนวทางการจัดการผลการดำเนินการขององค์กรอย่างบูรณา
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การ ซึ่งส่งผลให้เกิดส่ิงต่างๆ ดังนี้ 1) การส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึน้เสมอให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององค์กร
โดยรวม 3) การเรียนรู้ระดับ องค์กรและระดับบุคคล เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA เพื่อการ
ดำเนินการท่ีเป็นเลิศ สามารถนำมาใช้เป็นกรอบในการทำงานและเครื่องมือในการตรวจประเมินท่ีทำ
ให้เข้าถึงจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนท่ีดีได้ 
   สมศรี พิมพ์พิพัฒน์ (2559, หน้า 62) กล่าวถึง การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ 
หมายถึงความสามารถและศักยภาพขององค์การท่ีสามารถเข้าแข่งขันในเวทีท่ีมีการแข่งขันที่รุนแรง 
ส่งผลให้องค์การสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับองค์การพร้อมท่ีจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ อุตสาหกรรมหรือวงการด้านอื่นใดก็ตาม      
ช่วยผลักดันองค์การให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
   จากความคิดเห็นของนักวิชาการ สรุปได้ว่า การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง 
การพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐาน โดยการปรับกระบวนการบริหารไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ พัฒนา
คุณภาพองค์การท่ีสามารถเข้าแข่งขันในเวทีท่ีมีการแข่งขัน ส่งผลให้องค์การสามารถยืนหยัดได้อย่าง
ยั่งยืน 
    การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ   
   ความหมายของการจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ    
    เกียรติชัย วาณิช (2552, หน้า 26-27) ใหค้วามหมายของการจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ไว้ว่า หมายถึง การท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา ได้มีการพัฒนาการกีฬาให้นักกีฬามี
ประสิทธิภาพท้ังทางร่างกาย ความสามารถทางกีฬา ใช้ความรู้ความสามารถ ท้ังด้านสติปัญญาและ
ฝีมือ บวกประสบการณ์ของผู้ฝึกสอน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพฒันานกักีฬา เป็นท่ียอมรับในสังคม
เทียบเท่ากัน โดยหลักการแล้วการพัฒนากีฬาจะเน้นถึงความสามารถทางกีฬาเพื่อให้นักกีฬาได้มีการ
พัฒนาต่อไป 
   อัษ แสนภักดี (2558, หน้า 15) ได้กล่าวไว้ว่า  การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง 
กระบวนการดำเนินงานท่ีมีการวางแผน มีจุดมุ่งหมาย และกำหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงของการ
แข่งขันกีฬาท่ีมุ่งหวังทางประสิทธิภาพ ของนักกีฬา ให้ได้รับโอกาสท่ีแสดงความเป็นเลิศทางการกีฬา
และเพื่อเป็นแชมป์เปี้ยน  
   สรุปได้ว่า การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง กระบวนการดำเนินงานท่ีมีการ
วางแผน มีจุดมุ่งหมาย และกำหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงของการแข่งขันกีฬาท่ีมุ่งหวังทาง
ประสิทธิภาพความเป็นเลิศทางการกีฬา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของความเป็นเลิศทางการกีฬา 
อาศัยการบริหารเพื่อความเป็นเลิศมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
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        แนวคิดในการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
    ปรางทิพย์ ยุวานนท์ (2552, หน้า 56) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการทางการกีฬา ว่าเป็น
การนำแนวคิด หลักการทางการบริหารจัดการมาผสานกับคุณสมบัติเฉพาะของการกีฬาและ
ประสบการณ์ในทุกบริบทของผู้บริหารเพื่อให้ได้วิธีการท่ีดีท่ีสุด สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ 
ตามความคาดหวังในระดับสูง และนวัตกรรมการจัดการทางการกีฬา (Sport Management 
Innovation) ดังนั้น การจัดการทางการกีฬาจึงเป็น การสร้างใหม่ การพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการมี
ผลิตภัณฑ์บริการท่ีดีกว่าและมีความแตกต่าง นวัตกรรมการจัดการทางการกีฬาในการจัดการแข่งขัน 
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติมีส่วนสำคัญ 2 ด้าน คือ การสร้าง (Build) และการพัฒนาค้นคิด 
(Develop/Create) แล้วนำไปพฒันาการจัดการ (Management Development) การสร้างท่ีดีต้อง
สร้างสรรค์อย่างทันสมัย ทำได้โดยการกำหนดวิสัยทัศน์นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองค์กร การวางกลยุทธ์ในการจัดการการแข่งขันและนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้การค้นหา
และการวิเคราะห์ตนเองท้ังด้านท่ีประสบความสำเร็จและล้มเหลวที่เคยทำมาในอดีตพิจารณาปัจจุบัน
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา แล้วจึงต้ังเป้าหมายในอนาคตให้ชัดเจน
ต่อไป 
  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2555, หน้า 17-19)ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาการกีฬา 
ไว้ว่า การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ การพัฒนาประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจปราศจาก 
โรคภัยไข้เจ็บสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ี
จำเป็น การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐาน และมีกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน พัฒนา
ทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยรักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มุ่งเน้นการใช้
กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคม  การกีฬานอกจากจะทำให้ประชาชน ได้ออก
กำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจแล้ว ความเจริญก้าวหน้าด้านการกีฬา  
ยังเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วย ท้ังด้านคุณภาพของคนในสังคม และความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
   กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2560, หน้า 21) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนากีฬา ไว้ว่า    
ผลการทบทวนและประเมินแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555 - 2559) การดำเนินงาน      
ท่ีผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาการกีฬาไทยให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เด็กและเยาวชนยังไม่ได้รับการ
เรียนการสอนด้านพลศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนท่ัวไปไม่ได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกายและเล่น
กีฬาจนเป็นวิถีชีวิต ความสำเร็จด้านการกีฬายังขาดความต่อเนื่อง อีกท้ังอุตสาหกรรมการกีฬายังไม่ได้
รับการผลักดันให้มีการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามแนวโน้มของการกีฬาท่ัวโลกในภาพรวม
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ได้มีการเปล่ียนแปลงไปในเชิงบวก อันเนื่องมาจากการผสมผสานค่านิยมใหม่ในเชิงความตระหนักถึง
การมีสุขภาพท่ีดีของประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาวงการกฬีาของไทย 
ประชากรไทยอาจจะเริ่มสนใจในกีฬาเพิ่มขึ้นตามกระแสแนวโน้มกีฬาโลก การมีโอกาสท่ีจะได้ออกกำลังกาย
หรือเล่นกีฬามากขึ้น จะช่วยให้ประชาชนหันมาสนใจเล่นกีฬาอย่างจริงจังและสามารถเพิ่มจำนวน 
นักกีฬาและความสามารถเพื่อการแข่งขันมากขึ้น ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกแขนง
จะเป็นส่วนสำคัญ สำหรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการ
บริหารการกีฬาและการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
   อัษ แสนภักดี (2558, หน้า 15 อ้างถึงใน วิบูลย์ สุขยานุดิษฐ์, 2541) ได้กล่าวถึง แนวคิดการ
จัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ไว้ว่า แนวทางในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษา มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) ทบวงมหาวิทยาลัยต้องถือเป็นนโยบายท่ีจะให้ทุกมหาวิทยาลัย    
มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าท่ีบริหารพัฒนา และบริหารกิจกรรมกีฬา ซึ่งอาจจัดได้แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมในแต่ละมหาวิทยาลัยโดยท่ีอย่างน้อยหน่วยงานนี้จะต้องมีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งอาจจะ
เรียกว่ากองพัฒนากีฬา กองกีฬาและสุขภาพ หรือกองกีฬาและอนามัย ตามความเหมาะสม 2) ในสายงาน
บังคับบัญชา ของมหาวิทยาลัยควรให้กองพัฒนากฬีาอยู่ภายใต้การบังคับ บัญชาของผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักกีฬาและสุขภาพ 3) ให้โอนงานกีฬาในกองกิจกรรมนิสิตนักศึกษา มาอยู่ในกองพัฒนา
กีฬา 4) เรื่องกำลังคนในกองพัฒนากีฬาท่ีต้ังขึ้นใหม่ ในระยะแรกที่รัฐบาลมีนโยบายจำกัดการเติบโต
ของหน่วยงานราชการ มาประจำในกองพัฒนากีฬา 5) ให้มีคณะกรรมการหนึ่งชุดมีหน้าท่ีควบคุมดูแล
การดำเนินงานของกองพัฒนากีฬา 6) ภาระการงานของกองพฒันากีฬาควรประกอบไปด้วย ภาระงาน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 6.1) งานธุรการ 6.2) งานอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์กีฬา      
6.3) งานสวัสดิการนักกีฬา 6.4) งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 6.5) งานจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
มหาวิทยาลัย 6.6) งานพัฒนากรรมการผู้ตัดสิน 6.7) งานกีฬาและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 6.8) งาน
นันทนาการ 6.9) งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 6.10) งานบริการการกีฬาแก่สังคม 6.11) งานวิจัย
ทางการกีฬา 7) ถึงแม้ว่าในระยะแรกจะยงัไม่สามารถจัดอัตรากำลังเพิ่มเติมได้ และต้องอาศัยการเกล่ีย
อัตรากำลังจากส่วนอื่น แต่การจัดต้ังกองพัฒนากฬีาจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง และปรากฏในระบบ
การบริหารของมหาวิทยาลัย มีการโอนบุคลากรจากส่วนอื่นเข้าสู่ตำแหน่งในกองพฒันากีฬาอย่างเป็น
ทางการ และมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  องค์ประกอบการจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ    
   สุเทพ เมยไธสง (2553, หน้า 151) พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุเพื่อการบริหารความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา จากการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path analysis) และ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีมีต่อความเป็นเลิศทางการกีฬา ได้แก่  
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   1. องค์ประกอบด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต ได้ 4 ตัว 
คือ 1) การสร้างแรงดลใจ 2) การให้รางวัลตามสถานการณ์ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 4) การ
คำนึงถึงความเป็นเอกบุคคล 
   2. องค์ประกอบด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว 
คือ 1) การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา 2) การจัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา 3) การสร้าง โอกาส 
เพื่อพัฒนากีฬา 4) การกำกับและตัดตามผล  
   3. องค์ประกอบด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ 
1) คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 2) ภาวะผู้นำทางการกีฬา 3) การวางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา  
   4. องค์ประกอบด้านสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
คือ 1) ความเข้มแข็งของจิตใจ 2) แรงจูงใจทางการกีฬา 3) ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จในการ แข่งขัน
กีฬา  
   5. องค์ประกอบด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว 
คือ 1) ความเร็ว 2) ความอ่อนตัว 3) ความคล่องแคล่วว่องไว 4) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 5) พลัง
ของกล้ามเนื้อ 6) ความอดทนของระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต  
    6. องค์ประกอบด้านความเป็นเลิศ ทางการกีฬา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวคือ 1) 
ระดับของการแข่งขันกีฬา 2) ผลสำเร็จของการ แข่งขนกีฬา 3) ความมีน้ำใจนักกีฬา 
  อัษ  แสนภักดี (2558, หน้า 17-18) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบการจัดการกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ ไว้ว่า การสร้างมาตรฐานกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ควรมีการปรับปรุงด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) อำนวย
ความสะดวกในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 2) สร้างสนามฝึกซ้อมให้เพียงพอ 3) สร้างนักกีฬาเข้าสู่
ระบบอาชีพ 4) ประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาให้มาก 5) ต้องสนับสนุนกีฬาอย่างเต็มท่ี และในการ
เตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาว ซึง่ปัจจัยต่าง ๆ 
ท่ีทำให้นักกีฬาประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วยบุคลากร การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และสถานท่ี 
อุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก การฝึกฝน หรือการเตรียมนักกีฬาเพื่อทำการแข่งขัน 
จำเป็นต้องมีการจัดหรือการวางแผนการฝึก ตลอดจนการเตรียมการด้านต่าง ๆ ซึ่งพอจะสรุป
องค์ประกอบสำคัญ ได้ดังนี้ 
   1. บุคลากร หมายถึง นักกีฬา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการฝึกซึ่งจะลงทำการแข่งขัน และ
บุคคลอื่น ๆ ได้แก่ ผู้จัดการทีม โค้ช ผู้ให้การฝึก ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกขณะซ้อมหรือ
ทำการแข่งขัน 
  2. สถานท่ี อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  3. การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม 
  4. งบประมาณ 



33 
 

   ปัจจัยทั้ง 4 จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างดี จึงจะทำให้การดำเนินการจัด หรือฝึกนักกีฬา
เพื่อเข้าทำการแข่งขันได้มีความสมบูรณ์แบบ ก่อนทำการแข่งขัน หรือขณะทำการแข่งขัน 
   อำพร ศรียาภัย สุพิตร สมาหิโตและพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ (2557) ได้เสนอแนวทางในการ
บริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาไว้ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยท่ัวไป มีแนวทาง ดังนี้ 
1.1 มหาวิทยาลัยจะต้องจัดหลักสูตร ให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาท่ัวไป 

(Physical education activity) อย่างน้อย 2 กิจกรรม ตลอดหลักสูตร โดยในกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกจากจะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายแล้ว ผู้สอนจะต้องสอดแทรก
เนื้อหาทางด้านการสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่ผู้เรียนด้วย 

1.2 จัดการศึกษาให้เช่ือมต่อกับโรงเรียนท่ัวไป โดยมหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับ
กีฬาและการออกกำลังกาย และการสร้างความเป็นเลิศทางการกีฬาด้วย ท้ังนี้สัดส่วนอาจน้อยกว่า
มหาวิทยาลัยกีฬาหรือสถาบันการพลศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาผู้ท่ีมีความสามารถทางการกีฬาและ
ประสงค์จะสร้างอาชีพทางการกีฬา 

1.3 จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในรูปแบบของชมรมกีฬา (Sport club) และมีการบริหาร
จัดการตามหลัก เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพท่ีสามารถออกไปในตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง 
           1.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากีฬาชาติ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรจะจัดโครงการ
พัฒนานิสิตนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางการกีฬาในสถาบันการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และจัดให้มี
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยท่ีจะรับผิดชอบโครงการนี้ 
  รัชนี ขวัญบุญจัน (2551, หน้า 15-17) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ในการท่ีจะพัฒนา
กีฬาในการแข่งขันจนประสบความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศได้นั้น ประกอบด้วย  
   1. ด้านพัฒนาความสามารถตัวนักกีฬาหรือผู้เล่น โดยจะต้องมีการขยายฐานให้มีผู้เล่นกีฬา
ให้มากขึ้น มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาท้ังในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 
โดยเฉพาะในระบบการศึกษา หลักสูตรพลศึกษาควรมีทุกระดับต้ังแต่ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีการสอนทักษะการกีฬาหลากหลายชนิดในหลักสูตรพลศึกษา    
ควรจัดให้มีพัฒนาการของทักษะกีฬาเป็นลำดับข้ัน ต้ังแต่ระดับต่ำจนถึงระดับสูง ปลูกฝังให้รักการเล่น
กีฬาต้ังแต่ยังเด็ก ควรมีศูนย์กีฬาโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
พัฒนาผู้เล่นกีฬาท่ีมีแววเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ต้ังแต่ระดับโรงเรียน สโมสรจังหวัด ภาค หรือ 
ประเทศ โดยนำนักกีฬาท่ีมีทักษะดีให้ได้รับการฝึกพัฒนา และได้เข้าแข่งขันเพิ่มประสบการณ์สู่ความ
เป็นเลิศในระดับสูงขึ้น  
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   2. ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนกีฬา ในระบบการศึกษา ควรมีการ
พัฒนาครู  พลศึกษาให้มีสมรรถนะในการสอนพลศึกษาและกีฬาให้เด็กมีทักษะพื้นฐานท่ีถูกต้องและ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรักและนิยมการเล่นกีฬา การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการกีฬา ผู้ฝึกสอนในสโมสร 
สมาคมกีฬาจังหวัด หรือสถาบันที่มีการแข่งขันกีฬาจะต้องมีการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีสมรรถนะท่ี
จะฝึกสอนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาในระดับทักษะท่ีสูงขึ้น ต้ังแต่ระดับโรงเรียนระดับสโมสร ระดับ
จังหวัด ระดับสมาคมกีฬา จนถึงระดับชาติ ผู้ตัดสินกีฬาท้ังในระดับโรงเรียนและระดับสโมสรควรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกระดับ มีเป้าหมายในการผลิต และพัฒนาผู้ตัดสินไปสู่ระดับสหพันธ์นานาชาติ
มากขึ้น และผู้บริหารหรือผู้จัดการทีมควรมีการอบรม และพัฒนาให้มีความสามารถในการบริหารอย่าง
มืออาชีพ  
   3. ด้านสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอำนวยความสะดวก ควรมีการจัดสถานท่ี และส่ิงอำนวย
ความสะดวกสำหรับการเล่นกีฬาให้มีจำนวนมากเพียงพอกับความต้องการ รวมท้ังเปิดกว้างและ
อำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาให้มากท่ีสุด  
   4. ด้านการจัดการแข่งขัน ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาเปรียบเสมือนสถานท่ีประลองทักษะ
ทางกีฬา จึงจำเป็นต้องมีระบบการแข่งขันกีฬาท่ีจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่
ระดับโรงเรียน สโมสร จังหวัด ภาค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องจัดให้ต่อเนื่อง เช่ือมโยงเป็น
เครือข่าย ต้ังแต่ระดับรากหญ้า รวมทั้งจัดให้มีปฏิทินกีฬาประจำปี  
   5. ด้านการมีส่วนร่วมและปลุกกระแสค่านิยมทางการกีฬา จะต้องมีการรณรงค์สร้างค่านิยม
และกระแสการเล่นและรักกีฬาต้ังแต่เด็ก เช่น Fan club ต้ังแต่ระดับโรงเรียน สโมสรจังหวัด โดยเน้น
การมีส่วนร่วมและรักในทีม ซึ่งจะต้องปลูกฝังต้ังแต่เด็ก การสร้างค่านิยม และสร้างทัศนคติท่ีดี ในการ
เล่นกีฬา ต้องเริ่มต้ังแต่ครอบครัวและการศึกษาในโรงเรียน หลักสูตรและการสอนทางพลศึกษาท่ีดีจึงมี
ความสำคัญและจำเป็นในการปลูกฝังให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา และนิยมการเล่นกีฬา  
    6. ด้านการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในทุกระดับ โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการ
สอนทางพลศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ 
ต้ังแต่ระดับการกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
   7. ด้านองค์กรรับผิดชอบองค์กรท่ีรับผิดชอบด้านการกีฬาจะต้องให้ความสำคัญ และมีการ
ทำงานท่ีเช่ือมโยงเป็นระบบ ต้ังแต่ระบบโรงเรียน สโมสร สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย รวมท้ังองค์กรส่งเสริมการกีฬา ได้แก่ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จะต้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและพัฒนา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ 
   บงกช จันทร์สุขวงค (2562, หน้า 51) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการจัดการกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1) การส่งเสริม สนับสนุนและการจูงใจ 2) ความพร้อมของ
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นักกีฬา 3) การบริหารจัดการองค์กร 4) วิทยาศาสตร์การ กีฬา 5) สถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอำนวย
ความสะดวก 6) ผู้ฝึกสอน/ผู้เช่ียวชาญกีฬา 7) การคัดเลือก นักกีฬา 8) การฝึกซ้อม 9) การจัด
ประสบการณ์ในการแข่งขัน และ10) ด้านงบประมาณ 
   สรุปได้ว่าการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนั้นมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1) 
องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม และด้านงบประมาณ 2) องค์ประกอบกระบวนการ ประกอบด้วย ด้านการ
ประเมินสภาพความพร้อม ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขัน ด้านการดำเนินการ
ตามแผนดำเนินงาน และด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน 3) องค์ประกอบผลผลิต 
ประกอบด้วย ด้านสถานศึกษา และด้านนักกีฬา และ 4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
ประกอบด้วย ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
 

กีฬามวยปล้ำ 
   ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกีฬามวยปล้ำ 
   มวยปล้ำ (Wrestling) เป็นกีฬาท่ีเป็นที่นิยมเสมอมาต้ังแต่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์      
จุดกำเนิดของกีฬามวยปล้ำเกิดขึ้นเมื่อ 15,000 ปีในบริเวณท่ีต้ังของประเทศฝรั่งเศส โดยมีหลักฐาน
เป็นรูปภาพเกี่ยวกับมวยปล้ำในถ้ำแห่งหนึ่ง ชาวบาบิโลนและชาวอียิปต์ได้เผยแพร่การแสดงของ
นักมวยปล้ำโดยการปล้ำและการเข้าล็อกซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันในปัจจุบัน ในยุคกรีกโบราณมวยปล้ำมี
หลักฐานอย่างเด่นชัดผ่านทางตำนานและเรื่องเล่าต่าง ๆ เช่น การแข่งขันมวยปล้ำ และแง่มุมต่าง ๆ 
ในรูปแบบท่ีโหดร้าย มีประวัติยาวนาน เพราะก่อนท่ีมนุษย์จะรู้จักการใช้อาวุธ เช่น หอก ขวาน หรือ
ธนู เพื่อเอาไว้สู้กับสัตว์ร้ายนั้นมนุษย์จะต้องฝึกหัดมวยปล้ำไว้เพื่อป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายหรือพวก
มนุษย์ด้วยกันเอง ฝึกกันเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิต ท้ังชีวิตของตัวเองและชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัว เมื่อมนุษย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากไฟ การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว์ และการทำเครื่องมือ
จากโลหะ บทบาทของมวยปล้ำก็เปล่ียนไป มวยปล้ำกลายเป็นส่ิงท่ีให้ความบันเทิง ผู้ชายจะมาเล่น 
มวยปล้ำเพื่อทดสอบความแข็งแรง และเพื่อจะเป็นผู้ท่ีแข็งแรงท่ีสุดในกลุ่มเสมอ โดยใช้มวยปล้ำในการ
คัดเลือกหัวหน้าเผ่าหรือแม่ทัพในการทำสงคราม ผู้ท่ีชนะเลิศในการปล้ำ จะได้รับการยกย่องว่าเป็น         
ผู้แข็งแรงท่ีสุด และได้รับการโห่ร้องแสดงความยินดีจากคนท่ัวไป บางครั้งถึงกับประพันธ์เป็นเพลงรอ้ง
สรรเสริญ หรือแต่งเป็นตำนานเล่าต่อ ๆ กันมา หรือสร้างเป็นอนุสาวรีย์ ต้ังแต่มีการบันทึกใน
ประวัติศาสตร์ จุดกำเนิดของกีฬามวยปล้ำเกิดขึ้นเมื่อ 15,000 ปี ส่ิงท่ีกล่าวมาแล้วยืนยันได้จาก
ภาพเขียนและภาพแกะสลักรูปมวยปล้ำในท่าต่าง ๆ มากมายท่ีผนังของวิหาร และสุสานเบนิ ฮัสซาน 
(Beni Hassan) จำนวน 200 รูป ในประเทศอียิปต์ภาพเขียนท่ีผนังถ้ำก็มีภาพของการปล้ำทางแถบลุ่ม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
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แม่น้ำ 2 สาย ก็มีผู้พบรูปมวยปล้ำในวิหารคยาฟาเจ (Kyafaje) ใกล้ ๆ กับเมืองแบกแดด ประเทศอิรัก 
รูปมวยปล้ำท่ีพบนี้เป็นฝีมือของชาวสุเมเรียน ซึ่งเป็นชนชาติท่ีหายสาบสูญไปนานแล้ว ในยุคกรีก
โบราณชาวกรีกสนับสนุนการแข่งขันกีฬามาก การฝึกฝนของเขามุ่งมั่นส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง     
สมส่วน ซึ่งถือว่าร่างกายท่ีได้สัดส่วนคือความสวยงาม ชาวกรีกเห็นว่ามวยปล้ำเป็นกีฬาท่ีธรรมชาติ
สร้างขึ้น เป็นวิธีเสริมสร้างกล้ามเนื้อและปรับปรุงสุขภาพให้ดีเลิศ มวยปล้ำมีหลักฐานอย่างเด่นชัดผ่าน
ทางตำนานและเรื่องเล่าต่าง ๆ เช่น การแข่งขันมวยปล้ำ และแง่มุมต่าง ๆ ในรูปแบบ ท่ีโหดร้าย มวยปล้ำ
ทางเอเชียก็เป็นท่ีนิยมแพร่หลายต้ังแต่สมัยโบราณเช่นกันโดยเฉพาะในเอเชียกลาง และเอเชียไกล ตาม
หลักฐานแสดงว่าภูมิภาคแถบนี้มีการเล่นมาอย่างน้อย 5,000 ปี ท่ีมองโกเลีย และจีน มวยปล้ำเป็นการ
แสดงทางพิธีศาสนาตามท่ีพงศาวดารได้บันทึกเป็นหลักฐานว่า การแข่งขันมวยปล้ำในญี่ปุ่นมีก่อน
คริสต์ศาสนา ซึ่งมีเรื่องท่ีเป็นตำนานเล่ากันต่อมา นานมาแล้วพระอาทิตย์ไม่ยอมส่องแสงมายังโลก โดย
ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำลึกท่ีเต็มไปด้วยความช้ืนแฉะบริเวณภูเขาไฟฟูจิยามา เมื่อมนุษย์ สัตว์ และพืชท้ังหลาย
ขาดแสงอาทิตย์ไม่สามารถท่ีจะดำรงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นประชาชนต่างก็เอาของกำนัลท่ีมีค่า และเครื่อง
สังเวยต่าง ๆ มากมายมาบวงสรวง บางพวกก็สวดมนต์อ้อนวอนเพื่อให้พระอาทิตย์เกิดความสงสารจะ
ได้เปล่ียนความต้ังใจเดิม แต่ทุกส่ิงท่ีทำไปก็ไร้ประโยชน์ ความมืดยังปกคลุมโลกอยู่ท่ัวไป ในท่ีสุดก็มี     
ผู้แนะนำให้จัดมวยปล้ำระหว่างผู้ท่ีแข็งแรงท่ีสุดของเกาะเพื่อบวงสรวง เพราะทราบว่าพระอาทิตย์
สนใจและชอบดูมวยปล้ำ ฉะนั้นซูโม่จึงได้ถูกจัดขึ้นทำให้พระอาทิตย์ไม่สามารถจะทนความยั่วยวน   
ในส่ิงท่ีตนชอบได้ จึงออกมาจากถ้ำทำให้มนุษย์ สัตว์ และพืช ได้รับแสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง กีฬามวยปล้ำ
เริ่มได้รับความสนใจในสมัยกลางอีกครั้งหนึ่ง หลังจากซบเซาในยุคมืดและได้รับความนิยมมากใน
ศตวรรษท่ี 18 มีบันทึกเรื่องราวที่กล่าวถึงมวยปล้ำมากมาย รวมทั้งเรื่องเล่าเกี่ยวกับการต่อสู้มวยปล้ำ
ระหว่างพระเจ้าเฮนรี่ท่ี 8 ของอังกฤษ กับพระเจ้าฟรานซิสท่ี 1 ของฝรั่งเศส ท่ีสนามโคลัช ออฟโกลด์ 
ซึ่งกีฬามวยปล้ำได้รับความสนใจในส่วนต่าง ๆ ของโลก โดยเฉพาะทางตะวันตกของยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
ดินแดนท่ีชาวยุโรปเข้าไปต้ังหลักแหล่ง มีการจัดชิงแชมเป้ียนตามภาคพื้นต่าง ๆ ของโลก มวยปล้ำ    
จึงเป็นกีฬาท่ีทำให้เกิดกีฬาการต่อสู้หลายๆ ประเภทในเวลาต่อมา (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2561) 
   มวยปล้ำในประเทศไทย 
   มวยปล้ำในประเทศไทยไม่มีแบบแผนโดยเฉพาะ แต่สอดแทรกอยู่ในศิลปะมวยไทย กระบี่
กระบอง เช่น การปล้ำตีเข่า การปล้ำท่ีเป็นแบบแผน เรื่องการปล้ำเช่ือว่าแขกอินเดียเป็นผู้นำเข้ามา
เล่นเป็นครั้งแรก เป็นแบบเกรกโก-โรมัน ในปี พ.ศ.2471 นายเจือ จักษุรักษ์ ได้เปิดสถานบริหารกายขึน้   
มวยปล้ำเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถานบริหารกายนี้ แต่ลักษณะการปล้ำเป็นแบบมวยปล้ำอาชีพท่ี
แพร่หลายทางโทรทัศน์เช่นปัจจุบัน จึงทำให้ไม่เป็นท่ีนิยม เนื่องจากเห็นว่าเป็นอันตราย มวยปล้ำแบบ
ฟรีสไตล์สืบความได้ว่า เข้ามาในประเทศไทยโดยอาสาสมัครชาวอเมริกันเข้ามาช่วยวางรากฐานด้าน
พลศึกษา และได้ทำการสอนในโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย วิชามวยปล้ำถูกบรรจุในหลักสูตร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (พลศึกษา) จนปัจจุบัน สมาคมมวยปล้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยต้ังขึ้น
เนื่องจากไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ ครั้งท่ี 5 (พ.ศ. 2508) ต้องจัดมวยปล้ำสมัครเล่น โดยมีนายก
สมาคมมวยปล้ำญี่ปุ่นช่วยเหลือ แนะนำ และส่งโค้ชมาช่วยฝึกสอนมวยปล้ำชาวไทย มีนายเจือ จักษุรักษ์ 
เป็นนายกสมาคมฯ นายธนิต คงมนต์ เป็นเลขาธิการ  นายกสมาคมฯ คนต่อมา คือ พล.อ.เต็ม หอมเศรษฐี 
เลขาธิการ คือ นายประทีป พานิชชาติ ปี พ.ศ. 2536 มวยปล้ำเริ่มฟื้นฟูเมื่อ พล.อ.อ.ประวิช พจน์ประพันธ์ 
เป็นนายกสมาคม น.อ.อำนวย ทาเวียง เป็นเลขาธิการ นายประทีป พานิชชาติ เป็นฝ่ายเทคนิค 
หลังจากได้มาอยู่ในการบริหารงานของกองทัพอากาศก็ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ ท้ังด้านตัวนักกีฬา โค้ช
และผู้ตัดสิน ต่อมาได้เปล่ียนนายกสมาคมฯ จาก พล.อ.อ.ประวิช พจน์ประพันธ์ เป็น พล.อ.อ.
ประพัฒน์ วีนะคุปต์ ต่อมาเป็น พล.อ.อ.อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และท่านปัจจุบัน คือ                      
นายรังสรรค์ สุฉันทบุตร ได้มีการพัฒนาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันต่างประเทศ และจัดการแข่งขัน
ภายในประเทศมากขึ้น (สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย, 2560, หน้า 6) 
   ในปี พ.ศ. 2551-2555 นายวังสรรค์ สุนันทบุตร เป็นนายกสมาคมฯ ได้มีนโยบายในการ
พัฒนานักกีฬามวยปล้ำและส่งเสริมกิจกรรมให้กับสมาชิกสโมสร  โดยขยายฐาน โดยมีการจัดการ
แข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศในภูมิภาค และจัดการแข่งขันมวยปล้ำชายหาดในระดับโรงเรียน เพื่อ
ขยายฐานนักกีฬาให้ครอบคลุมท่ัวไประเทศ ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เป็นที่นิยมของประชาชนในศูนย์  
ฝึกกีฬาประจำภาค 5 ภาค ต่อมานายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบการ
บริหารให้ได้มาตรฐานสากลในระบบแบบแผนท่ีชัดเจน และได้รับความไว้วางใจจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย โดยคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 สมาคมกีฬา นำร่องในการเสนอแผนยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่งสมาคมกีฬาเดียวในการจัดทำแผนภารกิจหลักหลายอย่างดำเนินไปด้วยดี 
และการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้สมาคมมวยปล้ำฯ จัดแผนยุทธศาสตร์กีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็น
เลิศ พ.ศ.2554 - 2555 บันทึกความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
และจากผลงานของนักกีฬาท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่องและศักยภาพในการจัดการแข่งขันของสมาคมฯ                 
ในการประชุมสหพันธ์มวยปล้ำนานาชาติ วันท่ี 4-5 กันยายน พ.ศ. 2553 ท่ีกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 
(สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย, 2559, หน้า 6) 
   คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์มวยปล้ำนานาชาติจึงได้มีอนุมัติให้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Cadet Wrestling Championship 2011 ณ กรุงเทพมหานคร และ
การแข่งขัน  World Junior Wrestling Championship 2012 และ Beach Junior and Senior 
Championship 2012 พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งนบัได้ว่า เป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก โดยจะมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 70 ประเทศ 
นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีประมาณ 1,000 คน อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จท่ีสมาคมฯ ได้รับเกิดจาก    
ความร่วมมือของทุกฝ่าย เช่น สโมสร นักกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
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สถาบันการพลศึกษา และโรงเรียนกีฬาท่ัวประเทศ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และองค์กรภาครัฐ
เอกชนอื่นๆ ฯลฯ (สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย, 2559, หน้า 7) 
  ประเภทกีฬามวยปล้ำ 
     การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ มี 2 ประเภท การแข่งขันหลัก ได้แก่ ประเภทเกรกโกร-โรมัน และ
ฟรีสไตล์ มีข้อแตกต่าง ดังต่อไปนี้ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2561) 
   1. ประเภทเกรกโกร-โรมัน จะไม่อนญุาตให้จับคู่ต่อสู้ต่ำกว่าแนวเข็มขัด หรือใช้ขา เพื่อการ
เข้าทำในทุกๆ ท่าอย่างเด็ดขาด  
   2. ประเภทฟรีสไตล์ จะสามารถจับขาและใช้ขาเพื่อการเข้าทำได้ทุกอย่าง สำหรับมวยปล้ำ
หญิงจะใช้กติกาตามประเภทฟรีสไตล์ แต่ห้ามใช้การล็อกแบบ Double nelson  
   สำหรับ Beach wrestling, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (Grappling, Pankration athlima, 
Belt wrestling และ Traditional wrestling) จะมีกติกาเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทกีฬา  
   กติกากีฬามวยปล้ำ  
   วัตถุประสงค์ (Object)  
   เพื่อดำเนินการให้บรรลุผลตามระเบียบของสหพันธ์กีฬามวยปล้ำโลก (United World 
Wrestling : UWW) ว่าด้วย ระเบียบทางด้านการเงินระเบียบวินัยของนักกีฬาระเบียบท่ัว ๆ ไป ใน
การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ กติกามวยปล้ำสากล จึงได้กำหนด
วัตถุประสงค์ไว้ดังนี้  
   1. ให้คำจำกัดความและระบุเงื่อนไขในการปฏิบัติและเทคนิคตามประเภทของการแข่งขัน  
   2. กำหนดระบบการแข่งขัน วิธีดำเนินการหาผู้ชนะ ผู้แพ้ การจัดอันดับการลงโทษ การคัด 
ผู้แข่งขันออก ฯลฯ  
   3. กำหนดคะแนนของการกระทำและการจับยึด (Holds)  
   4. กำหนดเงื่อนไขและข้อห้าม  
   5. กำหนดหน้าท่ีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
   เบาะแข่งขัน (The mat)  
   จะต้องใช้เบาะท่ีได้รับการรับรองจากสหพันธ์ (UWW) ท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เมตร มีขอบ
วงกลม กว้างเท่ากันโดยรอบ 1.50 เมตร สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ การแข่งขันระดับนานาชาติอื่นๆ 
และแข่งชิงถ้วยต่างๆ เบาะท่ีใช้แข่งขันนั้นไม่จำเป็นท่ีจะต้องใช้เบาะใหม่ แต่เบาะจะต้องมีสภาพท่ี
สมบูรณ์และได้รับการรับรองจากสหพันธ์ (UWW) สำหรับการแข่งขันใน Olympic games และ 
World championships เบาะ ในการใช้อบอุ่นร่างกาย และฝึกซ้อมจะต้องเป็นเบาะใหม่และได้รับ
การรับรองจากสหพันธ์ (UWW) และมีคุณภาพเท่าเทียมกับเบาะท่ีใช้ในการแข่งขัน จะต้องมีวงกลม
กึ่งกลางเบาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ล้อมด้วยแถบกว้างโดยรอบ 10 ซม. พื้นท่ีการปล้ำภายใน
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วงกลมสีส้ม (เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เมตร) แถบสีส้ม กว้าง 1 เมตร พื้นท่ี เขตป้องกันกว้าง 1.50 เมตร ใน
การแข่งขันโอลิมปิก (Olympic games) การแข่งขันชิงแชมป์โลก (World championship) และการ
แข่งขันชิงแชมป์ทวีป (Continental championship) จะต้องวางเบาะบนพื้นท่ียกสูง ระหว่าง 0.80 
1.10 เมตร หรือถ้าวางเบาะอยู่บนแท่นและมีพื้นท่ีเขตป้องกัน (พื้นท่ีเหลือรอบเบาะ) กว้าง 2 เมตร    
สีของพื้นท่ีบริเวณป้องกันนี้จะต้องต่างจากสีของเบาะพื้นไม้ท่ีอยู่ใกล้เบาะ จะต้องปิดคลุมด้วยวัสดุอ่อน
นุ่มและยึดให้ติดแน่น เพื่อป้องกันการติดเช้ือจะต้องทำความสะอาดเบาะและทำการฆ่าเช้ือโรคก่อนท่ี
จะทำการแข่งขันทุกครั้ง ในกรณีท่ีใช้เบาะซึ่งรวมเป็นชิ้นเดียวกัน มีพื้นผิวเรียบ ต้องทำความสะอาด 
และฆ่าเช้ือโรคเช่นเดียวกัน มุมเบาะจะต้องทำเครื่องหมายเพื่อแสดงสีของนักกีฬามวยปล้ำสีแดง
ด้านซ้าย และ สีน้ำเงินด้านขวาในการปูเบาะควรจะต้องมีอาณาบริเวณให้ห่างจากส่ิงกีดขวางโดยรอบ 
เพื่อให้การแข่งขัน ดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย สัญลักษณ์ของสหพันธ์ (UWW) อยู่ตรงกลางของขอบ
เบาะเห็นเด่นชัดและมี Logo ของ บริษัทผู้ผลิตเท่านั้น 
   การแต่งกายของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน (The uniform)  
   นักกีฬาทุกคนจะต้องโกนหนวดให้ส้ัน หรือถ้ามีเคราก็ต้องเป็นเคราท่ีไว้มานานหลายเดือนแล้ว 
   ชุดแข่งขัน นักกีฬาต้องแสดงตนท่ีขอบเบาะ ในชุดแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ 
(UWW) ท่ีเป็นชุดช้ินเดียวกันตามสีท่ีได้รับการกำหนด (มีแถบแดงหรือน้ำเงิน นักกีฬาจะต้องสวมชุดท่ี 
(1) มีสัญลักษณ์ประเทศของตนท่ีหน้าอกทางด้ายซ้าย ช่ือย่อของประเทศและ ช่ือนักกีฬาอยู่ด้านหลัง
ชุด (ขนาดสูงไม่เกิน 5 ซม.) ประเภทตัวอักษรต้องเป็น "Arial narrow" สำหรับช่ือสกุลและ "Arial" 
ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แต่ถ้าตัวอักษรมากกว่า 8 ตัว ให้ใช้พิมพ์ใหญ่อยู่หน้าและตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก  
(2) แถบเครื่องหมายสีแดงและน้ำเงิน ขนาดไม่เกิน 7 ซม. (ในหนึ่งชุดจะมีอยู่ ท้ังหมด 3 ตำแหน่ง 
ได้แก่ 2 ตำแหน่งอยู่ขอบล่างสุดของขาท้ัง 2 ข้าง และอีก 1 ตำแหน่งอยู่ด้านหลังเริ่มจากขอบแขน
ด้านล่าง) (3) ตำแหน่งโลโก้ของผู้สนับสนุน (Sponsor) จะต้องได้รับอนุญาตจากสหพันธ์ (UWW) 
ท้ังหมด (ยกเว้นกีฬาโอลิมปิก) และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
    รองเท้า นักกีฬาต้องสวมรองเท้ามวยปล้ำหุ้มข้อ ห้ามใช้รองเท้ามีส้น มีปุ่ม มีเข็มขัด หรือ มี
ส่วนผสมของโลหะ รองเท้าท่ีใช้อาจเป็นแบบท่ีไม่มีเชือกรัด หากมีเชือกรัดต้องคาดปิดทับด้วยเทป หรือ
แบบท่ีซ่อนเชือกเพื่อหลีกเล่ียงมิให้เชือกหลุด ในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาแต่ละคน จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาเทปสำหรับพันทับกับรองเท้าของตน และได้รับการตรวจ ก่อนขึ้นเบาะ 
   รุ่นอายุ  
  1. ระดับนักเรียน (Schoolboys) อายุ 14-15 ปี  
  2. ระดับนักเรียนมัธยม (Cadets) อายุ 16-17 ปี  
  3. ระดับเยาวชน (Juniors) อายุ 18-20 ปี  
   4. รุ่น U 23 อายุ 19-23 ปี  
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    5. รุ่นท่ัวไป (Seniors) อายุ 20 ปีข้ึนไป  
   6. รุ่นผู้สูงอายุ (Veterans) อายุ 35 ปีข้ึนไป  
   อนุญาตให้นักกีฬาในรุ่น Juniors เข้าร่วมแข่งขันในรุ่น Seniors ได้อย่างไรก็ตาม นักกีฬา        
ท่ีมีอายุย่าง 18 ปีในปีท่ีเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์และใบอนุญาตจาก
ผู้ปกครอง ไม่อนุญาตให้นักกีฬาท่ีมีอายุย่าง 17 ปีเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Seniors 
   ระบบการแข่งขัน (Competition system) 
   ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Direct elimination) เมื่อจำนวนนักกีฬาลงตัว เช่น 4, 
8, 16, 32 และ 64 ฯลฯ สำหรับกรณีท่ีมีจำนวนนกักีฬาในรุ่นไม่ลงตัวให้ใช้การแข่งขัน แบบ 
Qualification 
   การประกบคู่จะกระทำโดยการสุ่มจับหมายเลข นักกีฬาท้ังหมดท่ีทำการแข่งขันแพ้ นักกีฬา
ท่ีเข้าชิงชนะเลิศท้ังสองคนจะต้องมาทำการแข่งขันรอบ Repechage (ให้โอกาส ผู้แพ้ได้กลับมาชิง
เหรียญทองแดง) ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน สองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้แพ้มาจากผู้เข้าชิง ชนะเลิศคนท่ีหนึ่งและกลุ่มผู้
แพ้มาจากผู้เข้าชิงชนะเลิศคนท่ีสองการแข่งขันรอบ Repechage จะเริ่มด้วยนักกีฬาท่ีแพ้จากรอบแรก
รวมทั้งการแข่งขันเพื่อหาจำนวนให้ลงตัวด้วยการแข่งกับ ผู้เข้าชิงชนะเลิศท้ังสองคนท่ีทำการแข่งด้วย
การแพ้คัดออกเพื่อหาผู้เข้าแข่งรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันรอบ Repechage แต่ละคนของท้ัง
สองกลุ่มนี้จะได้รับเหรียญทองแดง 
    ทำการแข่งขันแต่ละรุ่นน้ำหนักจะใช้เวลา 2 วัน โดยทำการจับฉลากล่วงหน้าหนึ่งวัน ก่อน
วันทำการแข่งขัน การตรวจร่างกายโดยแพทย์และการช่ังน้ำหนัก จะกระทำในช่วงเช้า ของการแข่งขัน
ในวันแรกสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและรอบ Repechageจะทำการ ช่ังน้ำหนักในช่วงเช้าของ
วันท่ี 2 และอนุญาตให้นักกีฬาน้ำหนักเกินได้ไม่เกนิ 2 กิโลกรัม (เฉพาะวันท่ี 2 เท่านั้น) 
   กรณีท่ีนักกีฬาในรุ่นนั้นๆ ไม่เกนิ 15 คน สามารถจัดการแข่งขันในวันเดียวได้กรณีนี้ ให้
กระทำการตรวจร่างกาย ช่ังน้ำหนัก และจับฉลากในช่วงเช้าของการแข่งขัน 
   คณะกรรมการผู้ตัดสิน (Refereeing body) 
   ในการแข่งขันทุกๆ ครั้ง คณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบด้วย  
   1. ประธานเบาะการแข่งขัน (Mat chairman) 1 คน  
   2. กรรมการผู้ตัดสิน (Referee) 1 คน  
   3. กรรมการให้คะแนน (Judge) 1 คน  
   คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังท้ัง 3 คน จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบของการเป็น 
กรรมการผู้ตัดสินนานาชาติ ห้ามเปล่ียนตัวคณะกรรมการในระหว่างการแข่งขันโดยเด็ดขาด ยกเว้น
กรณีท่ีมีการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงโดยวนิิจฉัยของแพทย์ ในทุกกรณี ห้ามมิให้คณะกรรมการเป็นชาติ
เดียวกัน 2 คน นอกจากนี้ยังห้ามคณะกรรมการผู้ตัดสินท่ีได้รับการแต่งต้ังอย่างเป็นทางการทำหน้าท่ี
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ในขณะท่ีนักกีฬาชาติเดียวกันลงทำการแข่งขัน คณะกรรมการผู้ตัดสินจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมี
เสียงข้างมาก 2 ใน 3 ยกเว้น การ Fall ท่ีทางประธานเบาะ ผู้ตัดสินได้ให้การรับรอง ไม่ดูหลักฐานจาก
เครื่องบันทึกภาพใน การพิจารณาตัดสิน 
   การแข่งขัน (The bout) 
   ระยะเวลาการแข่งขัน (Duration of the bout)  
    รุ่นนักเรียน (Schoolboys) และรุ่นนกัเรียนมัธยม (Cadets) ทำการแข่งขัน 2 ยกๆ ละ     
2 นาที พักระหว่างยก 30 วินาที  
   รุ่นเยาวชน (Juniors) และรุ่นท่ัวไป (Seniors) ทำการแข่งขัน 2 ยกๆ ละ 3 นาที             
พักระหว่างยก 30 วนิาที  
   เวลาในการแข่งขันบน Score board (จะเริ่มจาก 6-0 นาที ใน Juniors และ Seniors) 
(เริ่มจาก 4-0 นาที ใน Schoolboys และ Cadets)  
   การ Fall ถือว่าส้ินสุดการแข่งขันโดยอัตโนมัติ การแข่งขันประเภท Freestyle ยกละ       
3 นาที ถ้าหลังจาก 2 นาทีในยกแรก ไม่มีนักกีฬาคนใดสามารถทำคะแนนได้ ผู้ตัดสินต้องตัดสินใจ             
ให้ Passivity กับนักกีฬา 
   ประเภทของการชนะ (Types of victories) 
   นักกีฬาจะได้ชัยชนะในกรณีต่อไปนี้  
   1. ด้วยการฟอลล์ (Fall)  
   2. คู่ต่อสู้บาดเจ็บ ถอนตัว ไม่มาแข่งขัน ถูกปรับเป็นแพ้ เสีย “O” 3 ครั้งในคู่นั้นๆ 
   3. โดยคะแนนห่างกัน 8 คะแนน (Technical superiority) ในประเภท Greco-Roman 
และ 10 คะแนนในประเภท Freestyle  
   4. ชนะคะแนน ต้ังแต่ 1 คะแนนขึ้นไป เมื่อการแข่งขันครบ 2 ยก ในกรณีท่ีนักกีฬามีคะแนน
เท่ากัน การหาผู้ชนะให้พิจารณาตามลำดับดังนี้ (1) ได้คะแนนใหญ่ในท่าจับยึด (2) จำนวน “O”     
(3) คะแนนเทคนิคสุดท้าย (หลังสุด) 
   ข้อห้ามโดยทั่วไป (General prohibitions) 
   ห้ามนักกีฬากระทำดังต่อไปนี้  
   1. กระชากผม ดึงหู จับอวัยวะเพศ หยิก กัด หักนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า ฯลฯ และการแสดง 
อาการท่ีไม่สุภาพโดยท่ัว ๆ ไป แสดงท่าทาง ยักค้ิวหล่ิวตา หรือการต้ังใจจับให้คู่ต่อสู้ บิดเบ้ียว หรือ
กระทำการใดๆ ท่ีทำให้คู่ต่อสู้เจ็บปวดจนต้องถอนตัว  
   2. การเตะ ใช้ศีรษะชน รัดคอ ผลัก การจับท่ีอาจทำให้คู่ต่อสู้อาจได้รับอันตรายถึง ชีวิต 
หรือกระดูกหัก หรือหลุด จงใจเหยียบเท้าคู่ต่อสู้ หรือจงใจจับใบหน้าระหว่าง ค้ิวและปาก  
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   3. ใช้ศอกหรือเข่ากระแทกท่ีบริเวณท้องของคู่ต่อสู้ การหมุนการบิดใดๆ ท่ีทำให้คู่ต่อสู้ เจ็บ
หรือการจับการดึงชุดของคู่ต่อสู้  
   4. ยึดหรือจับเบาะ  
   5. จับยึดฝ่าเท้าของคู่แข่งขัน (อนุญาตให้จับได้เฉพาะส่วนหลังเท้าหรือส้นเท้าเท่านั้น)  
   6. พูดในขณะแข่งขันหรือเล่นแบบสมยอม  
   7. ตะปบบริเวณหน้า ประสานมือล็อกนิ้ว และป้องกันการรุกเพียงอย่างเดียว 

การประท้วง (The protest)  
 ไม่มีการประท้วงหลังจากท่ีการแข่งขันส้ินสุดแล้ว และจะไม่มีการแก้ไขผลการตัดสิน หลังจาก

ท่ีได้มีการประกาศบนเบาะไปแล้ว หากประธานสหพันธ์ (UWW) หรือผู้รับผิดชอบบันทึกว่า
คณะกรรมการใช้อำนาจหน้าท่ี แก้ไขผลการแข่งขัน สามารถทำการตรวจสอบได้จาก VDO พร้อมกับ
ความเห็นชอบจาก เจ้าหน้าท่ีสหพันธ์ (UWW) การลงโทษผู้รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้
สำหรับ คณะกรรมการผู้ตัดสินนานาชาต ิ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2561)  
 

บริบทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                   
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ประวัติโรงเรียน 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังอยู่เลขท่ี 134 หมู่ 1  ถนนนครศรีธรรมราช - 
สงขลา  ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื้อท่ีท้ังหมด 91 ไร่ 2 งาน       
40 ตารางวา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  นครศรีธรรมราชและพัทลุง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา          
บรมราชชนนีขึ้นในปี 2539 จำนวน 12 โรงเรียน ใน 12 เขตการศึกษา รับนักเรียนแบบสหศึกษา       
ท้ังประจำและไปกลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ          
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีต่อการศึกษาชาติและเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาส
ทางการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตามด้วยช่ือจังหวัดท่ีต้ัง นอกจากนี้สมเด็จพระญาณสังวร 
(สมเด็จพระสังฆราช)  ยังได้พระราชทานคติพจน์แก่โรงเรียนว่า นิมิตตํ สาธุรูปนํ  ความกตัญญูกตเวทิตา 
หมายถึง ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี โดยมีคำขวัญของโรงเรียนคือ “รักษ์ศักด์ิศรี  มีคุณธรรม   
นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” และสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นตรา
ประจำโรงเรียน 
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   การจัดการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช          
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
สหศึกษา รับนักเรียนท้ังประจำและไปกลับ โดยมีเขตพื้นท่ีให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน คือ 
ตำบลสวนหลวง ตำบลเชียรเขา ตำบลดอนตรอ (หมู่ท่ี 2, 3, 4, 5) และคลอบคลุมพื้นท่ี 5 จังหวัด คือ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดชุมพร                    
ซึ่งโรงเรียนทำการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   
   ความเป็นมาของการจัดต้ัง 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือกำเนิดข้ึนหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จ               
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึนเพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้จัดต้ังขึ้น เขตการศึกษาละ 1 แห่ง 
โดยประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นชุดแรก ช่ือว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี” และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานช่ือโรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสียใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร”์ ตามด้วยชื่อจังหวัดท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ สำหรับเขตการศึกษา 3 กรมสามัญศึกษา       
ได้คัดเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นท่ีต้ัง 
   การจัดต้ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ประชาชนชาวไทย
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
โดยมีเป้าหมาย คือ จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทประจำ และ ไป-กลับ มีแผนช้ันเรียน 
เต็มรูปแบบ 48 ห้องเรียน ในด้านคุณภาพจะจัดให้เป็นโรงเรียนท่ีมีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อม          
ท้ังในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ได้เป็น
โรงเรียนท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน มีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณภาพ โดยใช้
งบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียน 176.289 ล้านบาท 
   ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ปรัชญาของโรงเรียน 
      รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 
     วิสัยทัศน์ 
    ภายในปี 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
เป็นโรงเรียนน่าอยู่ มีคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง 
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    พันธกิจ 
    1. ปลูกฝังนักเรียนให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    2. เร่งรัด พัฒนาครูให้มีสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ 
    3. ปฏิรูปการเรียนการสอน ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
    4. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ 
    5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
    เป้าประสงค์รวม  
    1. ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ติด 1 ใน 10 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    2. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
           3. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ประเด็นกลยุทธ์ 
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุขบนพื้นฐานความ
พอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี  มีความเป็นไทย (ผู้เรียนมีคุณภาพ) 
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ครูมืออาชีพ) 
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(นวัตกรรมการเรียนรู้) 
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แหล่งเรียนรู้ชุมชน) 
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน (โรงเรียนน่าอยู่) 
 
   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
       จำนวนบุคลากร (10 มิถุนายน 2562) 
 

ประเภทบุคลากร 
จำนวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
ข้าราชการ    
ผู้อำนวยการ 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ - 2 2 
ข้าราชการครู 17 47 64 
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ประเภทบุคลากร 
จำนวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
อัตราจ้าง    
ครูอัตราจ้าง 2 7 9 
ครูประจำหอพัก 1 3 4 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 
ลูกจ้างประจำ - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 7 7 14 

รวม 28 67 95 
 
   ข้อมูลนักเรียน 
      จำนวนนักเรียน (10 มิถุนายน 2562) จำนวน 1,085 คน  
 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน 

ประจำ ไปกลับ รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 6 49 193 242 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 6 42 191 233 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 6 28 203 231 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 3 20 100 120 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 3 19 108 127 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 4 14 118 132 

รวม 28 172 913 1,085 
 
(โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2562)  
   การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำของโรงเรียน 

   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นว่ากีฬามวยปล้ำ เป็นกีฬาท่ีนักเรียนมีความสนใจเป็น
อย่างยิ่ง ปัจจัยเอื้อในการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬามวยปล้ำหลายประการ ดังนี้ 
   1. พัฒนาหลักสูตรวิชามวยปล้ำ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา  
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   2. นักเรียนมีผลงานในระดับชาติ นานาชาติ เป็นท่ียอมรับของสมาคมมวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย  
   3. มปีัจจัยเอื้อในการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬามวยปล้ำหลายประการ ได้แก่          
1) โรงเรียนมีการจัดการศึกษาแบบนักเรียนประจำทำให้สามารถฝึกซ้อมนักเรียนได้เต็มท่ี เต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย   
มีความเข้าใจธรรมชาติและการพัฒนากีฬาอย่างดี  
   4. ได้รับการสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติมาฝึกสอนท่ีโรงเรียน  
   5. มีการฝึกซ้อมนักเรียนท่ีมีความสนใจ และความถนัด เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยปล้ำ  
ท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  
   6. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการกีฬา มีระเบียบวินัย และมีสุขภาพดี สร้างความสามัคคีนำมาซึ่ง
ความภาคภูมิใจแก่ผู้เรียน  
   7. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬามวยปล้ำให้นักเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและเรียนต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
   การมีส่วนร่วมในกีฬามวยปล้ำของบุคลากรและนักเรียน 
   1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
   2. นักเรียน มีส่วนร่วมในกีฬามวยปล้ำ ได้แก่  
      2.1 นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชามวยปล้ำ จำนวน 350 คน 
      2.2 นักเรียนเป็นนักกีฬามวยปล้ำ จำนวน 60 คน 
  3. ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมในกีฬามวยปล้ำ จำนวน 25 คน  
   ปัญหาในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำของโรงเรียน 
   1. ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ ได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ใหม่ในเชิงกีฬาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ยังมีน้อย  
   2. การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลระดับการแข่งขันระดับชาติและระดับ
นานาชาติยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  3. จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นแบบโรงเรียนท่ัวไป ไม่เหมือนกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกีฬา ท่ีเป็นสถานศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการ
กีฬา จึงทำให้ประสบปัญหาด้านการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา กล่าวคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนน้อยลง ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในวิชาท่ัวไปน้อยลง  นักเรียนท่ีเป็นนักกีฬาส่วน
ใหญ่จะใช้เวลาในการฝึกซ้อมกีฬา และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่างๆ ทำให้ไม่มีเวลาในการเรียน 
   4.. โรงเรียนยังขาดส่ือ วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทางด้านการกีฬา 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
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   5. ด้านงบประมาณ โรงเรียนมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านกีฬาไม่เพียงพอท่ีจะไปใช้ใน
กิจกรรม โครงการ และการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ  
   6. วัสดุอุปกรณ์กีฬามีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานเร็วกว่าท่ีกำหนด จึงทำใหส้ิ้นเปลือง
งบประมาณในการจัดซื้อ ซ่อมแซม อีกท้ังวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬามีราคาแพง ซึ่งมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ของเดิมไม่ทันสมัย  
   7. ด้านการบริหารงานบุคคล ขาดครูผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีมีความเช่ียวชาญ ขาดการพัฒนาตนเอง
ทางกีฬาอย่างต่อเนื่อง  
   ดังนั้น โรงเรียนจึงควรหาแนวทางการบริหารจัดการท่ีทำให้โรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬามวยปล้ำ โดยนอกจากโรงเรียนจะผลิตนักกีฬาเพื่อรับใช้ชาติแล้ว ศักยภาพของนักเรียนในโรงเรยีน
ยังต้อง สามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อได้  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   งานวิจัยในประเทศ 
   กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล และจุฑา ติงศภัทิย์ (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษา       
การดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ผลวิจัยพบว่า ทรัพยากร      
ในการจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และ    
ส่ิงอำนวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการจัดการกีฬา 4 ด้าน ได้แก่       
ด้านการวางแผน การจัดองค์กร การช้ีนำและการประเมินผล ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ระดับ
ความคิดเห็น การดำเนินงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี ในส่วนผลการดำเนินงานระดับความคิดเห็นของ
ผู้จัดการทีม  ได้แก่ ด้านการวางแผน การจัดองค์กร การช้ีนำและการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับ
พอใช้ และความพึงพอใจของผู้ชม ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและ
นำเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขัน อยู่ในระดับดี 
   ณัฐชานิตย์ ธนธรรมพานนท์ (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบัน       
การพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาสภาพและปัญหา เป็นผู้บริหารระดับสูง และระดับปฏิบัติการของ
สถาบันการ พลศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีทำงานเกี่ยวข้องกับศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา
โดยตรง จำนวน 55 คน การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหามีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม 
จำนวน 8 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามสภาพและปัญหา ด้านการวางแผน  
ด้านการจัดองค์กร  ด้านการนำ และด้านการควบคุม ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .67 
-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .23 - .80 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .87 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดย
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ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และสรุปความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาจากการสนทนากลุ่ม  
ผลการวิจัย พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการนำและด้านการควบคุมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง      
แนวทางการแก้ปัญหาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา ด้านการวางแผนให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาการปฏิบัติงาน จัดทำแผนบริหารการจัดการความเส่ียง จัดทำระบบสารสนเทศให้ทันสมัย     
นำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬา  ด้านการจัดองค์กรให้กำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ฝึกสอนกีฬา  จัดหานักวิทยาศาสตร์การกีฬามาให้คำปรึกษา  อีกท้ังให้ทำความร่วมมือกับ
บุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ด้านการนำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงาน 
การเสนอแนะและให้มีการประเมินความพึงพอใจ สร้างความตระหนักแก่นักกีฬาให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ ด้านการควบคุมให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง จัดทำขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานรวมท้ังให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีท่ี    
ผ่านมานำมาปรับปรุงวางแผนการดำเนินงาน 
  ธีรวุฒิ ปิงยศ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลการศึกษาพบว่า ด้านการวางแผน มีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของชาติและของมหาวิทยาลัย  ด้านการจัดองค์การ มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการท่ีปรึกษา โครงสร้างการปฏิบัติงาน  
โดยแสดงให้เห็นถึงลำดับช้ันการบังคับบัญชาและกำหนดความรับผิดชอบ ขอบเขตการทำงานของ
คณะกรรมการการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย จัดต้ังหน่วยงานเป็นศูนย์กลางการบริหารและ
ดำเนินการโดยตรงในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาในมหาวิทยาลัยและความหลากหลายของ
ชมรมกีฬา ด้านการอำนวยการ มีการส่งเสริมสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรมจากผู้บริหาร  รวมถึงการทำงาน
ร่วมกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและผลดีต่อการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สุขภาพ ด้านการควบคุม มีการจัดทำการรายงานผลการปฏิบัติงานกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
เป็นปัจจุบันผ่านส่ือ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน จัดประชุมสรุปและ
ประเมินผลร่วมกันของทุกฝ่ายทุกครั้งเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
  เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพ
และแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพการบริหารจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดท่ีมีวิธีปฏิบัติ
ท่ีดี 3 โรงเรียน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การสร้างรูปแบบ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 1 มายกร่าง
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รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนบุาลประจำจังหวัด ตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน และ 3) การประเมินความเป็นไปได้ในการนำ
รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนบุาลประจำจังหวัดไปใช้ ด้วยการสัมมนารับฟัง  
ความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และ      
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัดท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
2) คณะกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 3) ขอบข่ายงานบริหารสู่ความเป็นเลิศ และ 4) แนวทาง    
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดยรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด          
มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดได้ในระดับมาก 
  พงษ์เอก สุกใส (2557) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยภาพรวม   
มีการดำเนินการบริหารจัดการกีฬาและมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  รูปแบบการบริหารจัดการกีฬา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า 
ประกอบด้วย ด้านโยบาย ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอำนวย   
ความสะดวก  2) กระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การนำ การวางแผน การจัดองค์การ การลงมือ
ปฏิบัติ การประสานงาน และการควบคุม 3) ผลผลิต ประกอบด้วย ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกาย     
และกีฬา จนเป็นวิถีชีวิต ผู้มีความเป็นเลิศทางการกีฬาได้รับการสนับสนุนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม          
การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีพัฒนาขึ้น มีความเป็นไปได้
ในการไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก 

   สมคิด ปิ่นทอง (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยเทคนิคการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งอาศัย   
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าการและรองผ่านการ กกท. ควบคู่ไปกับ   
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์เส้นทางด้วยรูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง จาก
พนักงานท้ังหมดท่ีทำงานอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทย ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 
1,231 คน  ผลการวิเคราะห์เส้นทางพบว่า อิทธิพลท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร     
แห่งความสุข การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจาก การทำให้เกิดองค์กรแห่งความสุข และ
ความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยตัวแบบดังกล่าว มีอำนาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 
73  ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรแห่งความสุข โดยปัจจัยท่ี
ส่งผลมากท่ีสุด คือ ด้านการสำนึกในหน้าท่ี ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก ปัจจัยพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์กรแห่งความสุข ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
กกท. พบว่าทุกปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรแห่งความสุข ปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุด
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คือความผูกพันต่อองค์การ ด้านการคงอยู่ในองค์การ ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักปัจจัยพฤติกรรม    
การเป็นสมาชิกขององค์กรแห่งความสุข พบว่าทุกปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร
แห่งความสุขปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือปัจจัยด้านการหาความรู้ 
  วินท์นิธิ หาญญ์สุวรรณนที (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จของโรงเรียน
กีฬาท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์บทเรียน
ความสำเร็จของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รวมไปถึงเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ให้
ประสบความสำเร็จตามแบบโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย      
เชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีการหาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมให้ประสบความสำเร็จ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า      
การบริหารเพื่อความสำเร็จของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยภาพรวมตามการประเมินโดย
ใช้แนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S framework) พบว่า มีโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นเอกภาพ 
บุคลากรมีคุณวุฒิสูงและทักษะความสามารถสูงท้ังฝ่ายวิชาการและฝ่ายกีฬา มีการใช้ระบบ PDCA 
เป็นแนวคิดหลักในการปฏิบัติงานท้ังองค์กร  มีขวัญกำลังใจในการทำงาน มีกลยุทธ์ท่ีเกิดจากทุกคนใน
องค์กรร่วมกันทำและเห็นพ้องต้องกัน มีผู้นำท่ีมีวิสัยทัศน์กระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วมและการลงมือ
ทำให้เป็นแบบอย่าง มีคุณค่าหลักร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กรท่ีอยู่กันอย่างเป็นครอบครัว ทำงานเป็นทีม 
ร่วมมือช่วยเหลือ ประสานงานกันตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบ
การบริหารเพื่อความสำเร็จของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมไปใช้เป็นแนวทางบริหารโรงเรียน
กีฬาด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านระบบ (System) ด้านรูปแบบการบริหาร 
(Style) ด้านบุคลากร (Staff) ด้านทักษะ (Skill) และด้านค่านิยมร่วม (Share value) 
   กิตติศักดิ์ วงษ์ดนตรี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการฝึกท่ีความเข้มข้นสูงแบบหนัก    
สลับเบาท่ีมีต่อน้ำหนักตัวและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามวยปล้ำ โดยการฝึกตามโปรแกรมปกติ
ร่วมกับการปั่นจักรยานฝึกแบบสลับเบากับการฝึกตามโปรแกรมปกติ  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักกีฬามวยปล้ำ อายุระหว่าง 18-22 ปี จำนวน 18 คน เพศชาย จำนวน 11 คน และเพศหญิง
จำนวน 7 คน แบ่งกลุ่มโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายใช้วิธีการจับฉลาก 2 กลุ่ม เพื่อเข้ากลุ่มทดลอง 
จำนวน 9 คน ฝึกตามโปรแกรมปกติร่วมกับการปั่นจักรยานแบบอินเทอร์วาลความหนักอยู่ท่ีร้อยละ 
80-90 คน ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเป็นเวลา 8 วินาที ควบคุมรอบท่ี 120-130 รอบต่อนาที        
พัก 12 วินาที ควบคุมรอบท่ี 40 รอบต่อนาที รวม 20 นาที นาน 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน และกลุ่ม
ควบคุม จำนวน 9 คน ฝึกตามโปรแกรมปกติ  ตัวแปรท่ีศึกษา คือ น้ำตัวหนัก สัดส่วนของร่างกาย และ
สมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด และ
สมรรถภาพเชิงแอโรบิก ผลการวิจัยพบว่า ความสำเร็จในการลดน้ำหนัก ภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์ พบว่า 
น้ำหนักตัวและดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลอง ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนเปอร์เซ็นต์
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ไขมัน มวลไขมัน และมวลร่างกายท่ีปราศจากไขมัน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง  
การฝึก 8 สัปดาห์ พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สมรรถภาพทางกาย 
ภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์ พบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการใช้ออกซิเจน
สูงสุด และสมรรถภาพการไม่ใช้ออกซิเจนของกลุ่มทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส่วนพลังงานสูงสุดแบบไม่ใช้ออกซิเจนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการฝึก 8 สัปดาห์ 
พบว่า ไม่แตกต่าง 
   ธีรนันท์ ต้นพานิชย์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย การดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ                          
1) การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้น โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสาร งานวิจัยและ
รายงานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย 2) การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 13 คน  และ 3) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ  
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดย                 
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ 4) การสรุป
นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย 
ระหว่าง ควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ควรประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน 
29 ข้อ คือ 1) ด้านการกำหนดทิศทาง (Direction setting) จำนวน 4 ข้อ 2) ด้านการประเมินองค์การ
และสภาพแวดล้อม (Environment scanning) จำนวน 3 ข้อ 3) ด้านการกำหนดกลยุทธ์ (Strategy 
formulation) จำนวน 9 ข้อ 4) ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) จำนวน 
6 ข้อ และ 5) ด้านการประเมินผลการควบคุม (Evaluation and control) จำนวน 7 ข้อ  
   นัทธี บุญจันทร์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเชิงพลวัตในการจัดกิจกรรม
กีฬาสำหรับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 15 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากเยาวชนและเจ้าหน้าท่ีกีฬา
ประจำอำเภอ จำนวน 400 คน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณ 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพการบริหารจัดการกีฬาสำหรับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารในท้องถิ่น การดำเนินการไม่มีความต่อเนื่อง และไม่กระตุ้นให้
เกิดรายได้จากการจัดกิจกรรมกีฬา ในการจัดกิจกรรมกีฬา การนำเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการแข่งขัน
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และการใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีน้อยมาก 2) โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงระบบของ
สภาพแวดล้อมของการบริหารจัดการกิจกรรมกีฬากับประสิทธิผลการบริหารจัดกิจกรรมกีฬาใน
สถานการณ์ปกติมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 ทุกตัวแปรและท่ีมีความสัมพันธ์ที่
สูงของตัวแปรในสถานการณ์ปกติด้านการเมืองกับการประเมิน เศรษฐกิจกับองค์กร  สังคมกับองค์กร 
สังคมกับการปฏิบัติ เทคโนโลยีกับองค์กร ในสถานการณ์ไม่ปกติความสัมพันธ์ของตัวแปรมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่สูงในด้านการเมืองกับการปฏิบัติ การเมืองกับการประเมิน เศรษฐกิจกับการประเมิน  
สังคมกับการปฏิบัติ เทคโนโลยีกับการปฏิบัติ และส่ิงท่ีเป็นความคาดหวังตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์
ท่ีสูงของตัวแปรการเมืองกับการปฏิบัติ การเมืองกับการประเมิน เศรษฐกิจกับการปฏิบัติ เศรษฐกิจกับ
การประเมิน สังคมกับการปฏิบัติ  เทคโนโลยีกับการปฏิบัติ 3) รูปแบบพลวัตสำหรับการบริหารจัดการ
กิจกรรมกีฬาสำหรับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีดังนี้ 1) ในสถานการณ์ปกติการดำเนินการ
จัดกิจกรรมกีฬาจะมุ่งเน้นไปท่ีด้านองค์กรมากท่ีสุด โดยจะเกี่ยวข้องกับตัวแปร ดังนี้ ด้านการเมืองกับ    
การประเมิน เศรษฐกิจกับองค์กร สังคมกับองค์กร สังคมกับการปฏิบัติ เทคโนโลยีกับองค์กร              
2) ในสถานการณ์ไม่ปกติการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาจะมุ่งเน้นไปท่ีการปฏิบัติมากท่ีสุดและมี
วิธีการในการปฏิบัติมากขึ้นกว่าปกติ โดยจะเกี่ยวข้องกับตัวแปร ดังนี้ ด้านการเมืองกับการปฏิบัติ 
การเมืองกับการประเมิน เศรษฐกิจกับประเมิน สังคมกับการปฏิบัติ เทคโนโลยีกับการปฏิบัติ                     
3) ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมกีฬา การดำเนินการจะมุ่งเนน้ท่ีการปฏิบัติมากท่ีสุด โดยจะ
เกี่ยวข้องกับตัวแปร ดังนี้ การเมืองกับการปฏิบัติ การเมืองกับการประเมิน เศรษฐกิจกับการปฏิบัติ 
เศรษฐกิจกับการประเมิน สังคมกับการปฏิบัติ และเทคโนโลยีกับการปฏิบัติ 
   นิพล  โนนจุ้ย (2558) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างความมีน้ำใจ
นักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา 
3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาลักษณะความมีน้ำใจนักกีฬาความต้องการเสริมสร้างความมีน้ำใจ
นักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบกิจกรรม  
การเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และขั้นตอน
ท่ี 3 ประเมินรูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีต้องการเสริมสร้างมีจำนวน 13 ลักษณะ ดังนี้ การยอมรับความสามารถ
ของตนเอง การยอมรับความจริง การให้เกียรติผู้อื่น การเคารพคำตัดสิน การอดทน อดกล้ัน ความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความยุติธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รูอ้ภัย การยอมรับความสามารถของผู้อื่น ความมีวินัย 
ความมีน้ำใจ และความสามัคคี  และความต้องการเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ท่ีระดับมาก  2) รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างความมี
น้ำใจนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นกิจกรรมสำหรับใช้ในการ
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ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประกอบด้วย กิจกรรมการเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา 9 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมการละลาย
พฤติกรรม (2) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (3) กิจกรรมฐาน (4) กิจกรรมภาคกลางคืน (5) กิจกรรม       
การบำเพ็ญประโยชน์ (6) กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ (7) กิจกรรมการวางแผนเตรียมงานใน
การทำงานเพื่อสังคม (8) กิจกรรมกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 9) กิจกรรมสรุปและประเมินผล 3) ผล   
การประเมินรูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา มีความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ อยู่ท่ีระดับมาก 
   นิยม ดวงมณี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บุคคลท่ีทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว 489 คน จาก     
กรมกีฬาระดับสูง สหพันธ์กีฬาลาว โรงเรียนพรสวรรค์กีฬา - กายกรรม ผู้ฝึกสอนกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
ลาว และนักกีฬา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.99 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำข้อมูลท่ีได้มา
สร้างเป็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว แล้วนำไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร  
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว จำนวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า แนวทาง         
การบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาวประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้าน
การช้ีนำ และด้านการควบคุม ดังนี้ 1) ด้านการวางแผน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติ แผนการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว 2) ด้าน
การจัดองค์กร ประกอบด้วย โครงสร้างหน้าท่ีองค์กรคือ ด้านวิชาการ ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3) ด้านการช้ีนำ มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานนโยบายการปฏิบัติงานและ
ประสานงานสนับสนุน อุปกรณ์ 4) ด้านการควบคุม มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการพัฒนา
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว 
   เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาผสมผสานกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  โดยสร้างเครื่องมือตามรูปแบบฯ  ดำเนินการตามรูปแบบฯ และประเมินผลรูปแบบฯ 
มีวิธีดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ แล้วร่างรูปแบบฯ 
ขั้นตอนท่ี 2 สร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและการป้องกันการบาดเจ็บ  ขั้นตอนท่ี 3 ดำเนินการสอนตามรูปแบบฯ โดยนำ
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ฝึกอบรมครูพลศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จำนวน 20 คน และครูพลศึกษานำแผนการจัดการเรียนรู้และสมุดบันทึกของนักเรียนไปใช้กับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท้ังหมด 3 โรงเรียน จำนวน 180 คน และขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลรูปแบบฯ 
ประเมินจากผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียน และประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ผลการวิจัย
พบว่า  รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับครูพลศึกษา
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ท่ีผู้วิจยัพัฒนาขึ้น  ประกอบด้วยกำหนดเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา คือแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 7 รายการ ได้แก่ นั่งงอตัวไปข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก – นั่งดันพื้น แรงบีบมือข้างท่ีถนัด วิ่งเก็บ
ของวิ่งทางไกล 1,000 เมตร (สำหรบชายอายุ 12 ปีข้ึนไป) และวิ่งทางไกล 800 เมตร (สำหรับหญิงอายุ 12 ปี
ขึ้นไป) วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย คือ โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร 9 สถานี ได้แก่  
ดันพื้น ลุก-นั่ง ตารางเก้าช่องก้าวย่อเข่า 3 ทิศทางท่าเหยียดหลังยางยืดกางไหล่กระโดดเชือกหรือ
กระโดดตบ  การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการคลายอุ่นร่างกาย การพัฒนาผู้สอน โดยใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้และสมุดบันทึกของนักเรียนการดำเนินการสอน ประกอบด้วย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
  อัษ แสนภักดี (2558) ได้ศึกษาวิจัย รูปแบบของปัจจัยด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ วิธีการดำเนินการวิจัย มี 3 ระยะ คือ 1) สร้างและ
ตรวจสอบโมเดล กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกีฬาสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 340 คน 2) การศึกษารายกรณีเพื่อยืนยืนข้อมูลตามสภาพจริง กลุ่มตัวอย่าง   
เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 14 คน และ 3) การตรวจสอบรูปแบบท่ีค้นพบด้วยการสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 7 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) หน้าท่ีทางด้านการบริหารและทรัพยากรทางด้านการบริหาร สามารถ
ร่วมกันทำนายประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง คือ หน้าท่ีทางด้านการบริหารและตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ท้ังทางตรงและทางอ้อม คือ ทรัพยากรทางด้านการบริหาร 2) ผลการศึกษารายกรณี พบว่า สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐท่ีประสบผลสำเร็จ ต้องมีปัจจัยสนับสนุน ประกอบไปด้วย ความพอเพียงของเจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากร มีงบประมาณสนับสนุนชมรมกีฬาต่าง ๆ และควรมีระบบการควบคุม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ มีระบบในการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนนักกีฬา มีสนามและอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ 
ด้านหน้าท่ีทางด้านการบริหาร ต้องมีปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสมาคม  สโมสรกีฬา หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า สถาบันต่าง ๆ ยังไม่บรรลุเป้าหมายในความสม่ำเสมอของการได้รับ
เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา แสดงว่ายังมีข้อจำกัดในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3) รูปแบบ          
ท่ีค้นพบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
   ปฏิภาณ นาดี (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬา
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 135 คน 
กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครซี่และมอร์แกน มีจำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นำมา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test นำเสนอในรูปแบบความเรียง ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริม        
การบริหารงานด้านการจัดกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัด
กีฬาสูงสุด คือ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ ด้านการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านท่ีมีปัจจัยการบริหารส่งเสริมการบริหารงานด้าน
การจัดกีฬา ต่ำสุดคือ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายการ  รายการท่ีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬาสูดสุด 
คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ผู้บริหารมอบหมายงาน การส่ือสารและจูงใจให้ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก ส่วนรายการท่ีมี
ปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬาต่ำสุดคือ ครูผู้รับผิดชอบ ครูท่ีปรึกษาประจำกลุ่ม        
มีการประชุมแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจการจัดกีฬาอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับน้อย ด้านการเงิน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาเป็นรายการ รายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงาน
ด้านการจัดกีฬา คือ งบประมาณเพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬา อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ในการจัดกีฬา อยู่ในระดับ
มาก ส่วนรายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬาต่ำสุด คือ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกีฬา อยู่ในระดับน้อย ด้านวัสดุอุปกรณ์ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายการ รายการท่ีปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬา
สูงสุดคือ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เหมาะสม เพียงพอและทันสมัย อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดซื้อ 
จัดหา และรักษาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องเหมาะสม และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนรายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬา 
ต่ำสุด ได้แก่ มีสนามตามชนิดกีฬาและอาคารประกอบกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ พอเพียง อยู่ในระดับน้อย 
ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายการ รายการท่ีมีปัจจัยท่ี
ส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬาสูงสุดคือ จัดทำเอกสารสรุป รายงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่             
ผลการจัดกีฬา  อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการกีฬา อย่างเป็น
ระบบ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริม   การบริหารงานด้านการจัดกีฬาต่ำสุด 
คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ ทำหน้าท่ีกำหนดนโยบาย  เป้าหมายการจัดกีฬา  กำหนด
ระเบียบ วิธีการจัดกีฬา 
   อรุณ จิระพลังทรัพย์ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเชิงนันทนาการของ

กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ชนิดกีฬาหรือการออกกำลังกายท่ีผู้ใช้บริการชอบเล่นส่วนใหญ่ 5 อันดับ 

ได้แก่ (1) วิ่ง (2) ฟิตเนส (3) เดิน (4) แบดมินตัน (5) ว่ายน้ำ เหตุผลสำคัญท่ีเลือกใช้บริการส่วนใหญ่  
5 อันดับ ได้แก่ (1) อัตราค่าบริการถูก (2) เจ้าหน้าท่ียินดีให้บริการอย่างดี (3) มีกิจกรรมกีฬาและ/
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หรือออกกำลังกายให้เลือกหลายชนิด (4) ท่ีต้ังของสถานท่ีอยู่ใกล้ท่ีพักหรือท่ีทำงาน (5) ท่ีต้ังของ
สถานท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และมีความต้องการได้รับการบริการเรียงจากด้านท่ีมากท่ีสุดถึงน้อย
ท่ีสุด ได้แก่ (1) ด้านอุปกรณ์ สถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก (2) ด้านงบประมาณ (3) ด้าน
เครือข่าย (4) ด้านประชาสัมพันธ์ (5) ด้านบุคลากร ตามลำดับ 2) รูปแบบการจัดการกีฬาเชิง
นันทนาการในองค์กรกีฬาของกรงุเทพมหานคร มีลักษณะส่วนประกอบท่ีสำคัญ 4 ประการ 
ประกอบด้วย (1) ส่ิงท่ีน้ำเข้า (2) กระบวนการ (3) ส่ิงนำออก (4) ผลสะท้อนกลับ และประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กร องค์ประกอบท่ี 2 ทรัพยากร  
การจัดการ องค์ประกอบท่ี 3 ความต้องการของผู้ใช้บริการ องค์ประกอบท่ี 4 บทบาทหน้าท่ีของการ
จัดการ POLE และองค์ประกอบท่ี 5 ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร 

  งานวิจัยในต่างประเทศ 
   Robinson (2004) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการให้บริการกีฬาและกิจกรรมในช่วงเวลาว่าง  
ของภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดการกีฬาและกิจกรรมในช่วงเวลาว่างของภาครัฐ 
และได้วิเคราะห์แนวคิดและหน้าท่ีของการจัดการประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) การวางแผน และการ
พัฒนา  กลยุทธ์ (Planning and strategy development) 2) การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(Human resource management) 3) การจัดการด้านการเงิน (Financial management)          
4) การจัดการด้านการปฏิบัติการ (Performance management) 5) การจัดการด้านคุณภาพ 
(Quality management) 6)  การจัดการกับการเปล่ียนแปลง (The Management of change) 
และผลการวิเคราะห์พบว่า บทบาทสำคัญของเจ้าหน้าท่ีในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม
เล่นกีฬาหรือกิจกรรมในช่วงเวลาว่างของภาครัฐนั้น คือ บทบาทของเจ้าหน้าท่ีระดับท้องถิ่นไม่ใช่มา
จากรัฐบาลส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และการนำการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของการจัดการทรัพยากรไปใช้ 
ได้แก่ ทรัพยากรบุคลคล การเงิน การปฏิบัติการและคุณภาพ 
   Miesener and Doherty (2009) ทำการวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาขีดความสามารถขององค์กร     
ในกีฬาชุมชนประเภทไม่หวังผลกำไร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและผลกระทบของขีดความสามารถ   
การปฏิบัตินขององค์กรในสโมสรกีฬาชุมชนเพื่อท่ีจะระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กร  
ในการจัดกีฬาให้แก่ชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้างกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องสำคัญท่ีสุดในองค์กร จำนวน 7 คน ได้แก่ สมาชิกของคณะกรรมการสโมสร
กีฬา 6 คน และโค้ชสำหรับนันทนาการ 1 คน คำถามท่ีใช้สัมภาษณ์เกี่ยวกับจุดแข็งและอุปสรรค์ของ
ขีดความสามารถเชิงองค์กร (Organizational capacity) ของ (Hall et al., 2003) ในแต่ละด้านซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทรัพยากรด้านมนุษย์ (Human resources) 2) ทรัพยากรด้านการเงิน 
(Finance resources) 3) ทรัพยากรด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย (Relationship and network 
resources) 4) ทรัพยากรด้านระบบพื้นฐานส่ิงอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและแนวทางดำเนินการ 
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(Infrastructure and processes resource) 5) ด้านการวางแผนและการพัฒนา (Planning and 
development) รวมทั้งความแตกต่างของแต่ละขีดความสามารถท่ีทำให้การจัดการสโมสรกีฬาบรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนี้ใช้วิธีการสังเกตการณ์โดยให้ผู้วิจัยเข้าไปเป็นเหมือนสมาชิกของคณะกรรมการ
เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลเชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า การบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กับ               
ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล การวางแผนและการพัฒนาเป็นอย่างมาก 
  Cleland, Ball, Hume et al (2012) ทำการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทาง
กายของผู้หญิงท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีด้อยโอกาสทางด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้องค์ประกอบของ
กรอบนิเวศสังคม (Social ecological framework) 3 ด้าน ดังนี้คือ 1) ด้านบุคคล (Individual) 
ได้แก่ ความสามารถส่วนตัว (Safe-efficacy) ความสนุกสนาน (Enjoyment) ความคาดหวังต่อ
ผลลัพธ์ (Outcome expectancies) ความต้ังใจ (Intentions) และทักษะ (Skill) 2) ด้านสังคม 
(Social) ได้แก่ การดูแลเด็ก (Child care) การสนับสนุนจากครอบครัว (Family) เพื่อน (Friends) 
หรือเพื่อนร่วมงาน (Colleagues) และการเล้ียงสุนัข (Dog owner) 3) ด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environment) ได้แก่ การรวมตัวกันทางสังคมของเพื่อนบ้าน (Neighborhood cohesion) สุนทรียภาพ
บริเวณท่ีอยู่อาศัย(neighborhood aesthetics) ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal safety) และ
บริเวณทางสำหรับเดิน (Neighborhood walking) ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านบุคคลและด้านสังคม   
มีความสำคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายในเวลาว่าง (Leisure time physical activity (LTPA) 
ในขณะท่ีปัจจัยท้ัง 3 ด้าน ส่งผลท้ังหมดต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ี 
(Transport-related physical activity (TRPA)) 
   Grieve and Sherry  (2011) ทำการศึกษาเรื่อง ผลประโยชน์ของชุมชนท่ีได้รับจากสถานท่ี
ให้บริการกีฬา ศูนย์กีฬานานาชาติดาเรบิน DISC (The Darebin internation sports center) มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ของชุมชนท่ีได้รับจากการพัฒนาศูนย์กีฬาใหม่ในกรณีศึกษา    
ศูนย์กีฬานานาชาติดาเรบิน (DISC) เมืองเมลเบรินน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้
บริการและผู้ใช้บริการศูนย์กีฬานานาชาติดาเรบิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่อง ผลกระทบท่ีใช่ด้านเศรษฐกิจท่ีได้จากสถานท่ีให้บริการกีฬาของชุมชน ได้แก่ 1) ผลกระทบ
ด้านสังคมหรือจิตใจ 2) ผลกระทบด้านทัศนวิสัยและภาพลักษณ์ของชุมชน 3) ผลกระทบด้านการเมือง   
4) ผลกระทบด้านการพัฒนา ผลการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บริการ พบว่าศูนย์กีฬานานาชาติดาเรบิน 
(DISC) จัดเตรียมสถานท่ีและโปรแกรมกีฬาอย่างมีคุณภาพสำหรับประชาชนทุกวัยทุกความสามารถ 
และให้ผลประโยชน์กับชุมชน เช่น การจัดบริการเข้าถึงประชาชน เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมเล่นกีฬาและ
การรวมกลุ่มกันทางสังคม สร้างวิถีการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น รวมท้ังให้ผลด้านบวกกับประชาชนในชุมชน
เกี่ยวกับกีฬา เป็นชุมชนกีฬา และได้รับประสบการณ์ด้านกีฬา 
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   Rowe, Shilbury, Ferkins, and Hinckson (2013) ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนากีฬาและ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย : รูปแบบการบูรณาการเพื่อขยายความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันจาก
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการจัดการกีฬาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับกีฬาในฐานะรูปแบบท่ีให้ความบันเทิง สนุกสนานกับผู้ชม เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในกีฬาและนันทนาการมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นการศึกษานี้ มุ่งค้นหา
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการกีฬาและกิจกรรมทางกายเพื่อท่ีจะหาความเหมือนและศักยภาพสำหรับ
การบูรณาการ การประสานกันและการทำงานร่วมกัน ผลการศึกษานี้จึงได้ กรอบแนวคิดท่ีเป็นรูปแบบ
การบูรณาการระหว่างสังคมวิทยากับส่ิงแวดล้อม ซึ่งได้จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกีฬาท่ีมีทิศทางความพยายามในการส่งเสริมการเข้าร่วม ในกีฬา 
นันทนาการและกิจกรรมทางกายเวลาว่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชน 
   Wicker, Hallmann, and Breuer (2013) ทำการวิจัย การศึกษาผลกระทบของสถานท่ี
และส่ิงอำนวยความสะดวกด้านกีฬาต่อการเข้าร่วมกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรด้าน
ส่วนบุคคลและด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีส่งผลต่อการเข้าร่วมกีฬาท่ัวไป และในสโมสร
กีฬา  พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสำรวจ
ประชากรท่ีอยู่อาศัยทางโทรศัพท์จำนวน (n = 11, 175) และเก็บข้อมูลด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวย
ความสะดวกท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรด้านส่วนบุคคล ได้แก่ เวลาทำงาน 
เวลาในการดูแลครอบครัว ระดับการศึกษา เพศ อายุ และประวัติการย้ายท่ีอยู่อาศัยมีผลกระทบต่อ
การเข้าร่วมกีฬาท่ัวไปและในสโมสรกีฬา สำหรับตัวแปรด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก ได้แก่ 
สระว่ายน้ำมีผลกระทบด้านบวกต่อการเข้าร่วมกีฬาท่ัวไป และพื้นท่ีของสนามกีฬามีผลกระทบด้าน
บวกกับการเข้าร่วมกีฬาในสโมสรกีฬา 
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บทที่  3 
 

วิธีดำเนินการวิจยั 
 
    การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ     
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and development)  
ศึกษาวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช        
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2) เพื่อสร้างกรอบองค์ประกอบ
ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ       
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี (4) เพื่อศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ  
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                         
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 
  จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย สรุปได้ดังภาพท่ี 3  
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  ระยะดำเนินการ       กิจกรรมดำเนินการ   ผลลัพธ์ (ข้อค้นพบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กระบวนการดำเนินงานการพฒันาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่         
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ข้ันตอนที่ 1  
- การศึกษาแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติในการส่งเสริม    
สุขภาวะและการกีฬา 
- ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

ข้ันตอนที่ 2 การสร้างและ
ประเมินกรอบองค์ประกอบ
ของระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

ข้ันตอนที่ 3 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ข้ันตอนที่ 4 การศึกษาผล
ความสำเร็จจากการนำ
ระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศไปใช้ตามสภาพจริง 

สังเคราะห์เอกสารแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ    
ในการส่งเสริมสุขภาวะ
และการกีฬา 

สัมภาษณ์ข้อเสนอ       
เชิงนโยบาย 

(ร่าง) กรอบองค์ประกอบ
ของระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

สร้างกรอบองค์ประกอบของ
ระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่ความ  
เป็นเลิศ 

ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของ
กรอบองค์ประกอบฯ 

ประเมินความเหมาะสม
ของระบบการบริหารฯ
จัดการ 

กรอบองค์ประกอบของ
ระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

การนำระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศไปใช้
ตามสภาพจริง 

ระบบการบริหารจัดการกีฬามวย
ปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ผลความสำเร็จจากการนำ
ระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนไปใช้
ตามสภาพจริง 

การสะท้อนผลความสำเร็จ 
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   การวิจัยครั้งนี้มีการดำเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
   ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการพัฒนาการจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                      
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ               
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 
     ในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬา
และข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะและ
การกีฬาและข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬา  
   1.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงนโยบาย/กลยุทธ์ 
ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนยุทธศาสตร์
สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564   
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    1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยวิเคราะห์
เนื้อหาท่ีปรากฏในเอกสาร (Manifest content) เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมสุขภาวะและการส่งเสริม
การกีฬาของแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ   
   2. ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   2.1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 20 คน ด้วยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
     2.1.1 คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง
อยู่ในวาระกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน จำนวน 8 คน 
     2.1.2 คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย จำนวน 12 คน 
    2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง   
(Semi-structural interview form) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่   
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิดให้ครอบคลุม
แนวคิดท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อพัฒนากิจกรรม      
ในสถานศึกษาและการกีฬา โดยประยุกต์กรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ได้แก่ องค์ประกอบปัจจัย 
พื้นฐาน องค์ประกอบกระบวนการ องค์ประกอบผลผลิต และองค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
       2.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์
แล้วนำเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน (ดูภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในด้าน   
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยามตัวแปร โดยใช้สูตร IOC (The index of item - 
objective congruence) ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
     +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
         0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของ             
ตัวแปร 
       -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของ           
ตัวแปร 
   นำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยมีสูตรการ
คำนวณดังนี้ 
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       IOC   =      
∑𝑅

N
 

   เมื่อ   IOC      แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ 
วัตถุประสงค์ 

         ∑R   แทน  ผลรวมการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
       N   แทน  จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
   โดยการแปลความหมาย ดังนี้ 

      ถ้า  IOC     >    0.5   แสดงว่า  ข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

    ถ้า  IOC     <    0.5   แสดงว่า  ข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 

  นำผลคะแนนท่ีผู้เช่ียวชาญพิจารณาแต่ละข้อ แล้วนำคะแนนไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่างข้อคำถามกับส่ิงท่ีต้องการวัด โดยผู้วิจัยจะเลือกข้อคำถามต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อท่ีมี
ค่าต่ำกว่า 0.5 พิจารณาตัดออกหากวัดได้ไม่ครอบคลุมตัวแปรและปรับแก้ตามผู้เช่ียวชาญ สรุปว่า        
ค่า 0.5 ขึ้นไปทุกรายการ และผู้วิจัยปรับแก้ตามผู้เช่ียวชาญ 
         2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทำหนังสือถึงนายกสมาคมกีฬามวยปล้ำ
แห่งประเทศไทย และถึงผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูล นำเอกสารท่ีผ่านการตรวจสอบไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ศึกษาก่อนการสัมภาษณ์ ได้แก่ เค้าโครงการวิจัย แบบสัมภาษณ์กึ่งแบบมีโครงสร้าง 
เป็นคำถามปลายเปิด ดำเนินการสัมภาษณ์ตามข้อคำถามท่ีกำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  โดยมีการ   
จดบันทึกขณะสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเทปการสัมภาษณ์จะไม่ถามนำ ใช้การสัมภาษณ์แบบ
การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive interview) 
         2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และจัดกลุ่ม (Categorized) และสรุปประเด็นเป็นกรอบองค์ประกอบของระบบ     
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
   ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   การสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สอดคล้องกับข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1 โดยมีการ
ดำเนินการดังนี ้
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    1. ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับ        
การส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬา จำแนกเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ จากข้อเสนอเชิงนโยบายของผู้เช่ียวชาญ                   
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในขั้นตอนท่ี 1 
จำแนกองค์ประกอบกรอบแนวคิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบและบูรณาการกับแนวทางการจัดทำ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จากงานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก  ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน (2) องค์ประกอบกระบวนการ  (3) องค์ประกอบผลผลิต และ        
(4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
   2. การจัดกลุ่มเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นรายด้าน ดังนี้  
    2.1 องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย 
     2.1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
     2.1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
     2.1.3 ด้านบุคลากร 
          1) ผู้ฝึกสอนกีฬา 

      2) นักกีฬา 
      3) ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

       4) ผู้ปกครองและชุมชน 
     2.1.4 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
     2.1.5 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
     2.1.6 ด้านงบประมาณ 
    2.2 องค์ประกอบกระบวนการ  ประกอบด้วย 
      2.2 1 ด้านการประเมินสภาพความพร้อม   
     2.2.2 ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขัน   
     2.2.3 ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน   
     2.2.4 ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
   2.3 องค์ประกอบผลผลิต ประกอบด้วย 
     2.3.1 ด้านสถานศึกษา 
     2.3.2 ด้านนักกีฬา 
   2.4 องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืนประกอบด้วย 
     2.4.1 ด้านผลกระทบ 
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     2.4.2 ด้านประสิทธิผล 
     2.4.3 ด้านความยั่งยืน 
     2.4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
  3. การสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการนำองค์ประกอบและรายด้านท่ีสังเคราะห์
แล้วมาดำเนินการสร้างเป็นกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   4. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบ      
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย                        
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกับข้ันตอนท่ี 1 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 20 คน  
  5. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    5.1 สร้างแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบ
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแบบสอบถาม
เชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
และการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบปลายเปิดในแต่ละประเด็นของกรอบองค์ประกอบของระบบ 
จากนั้น นำเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน (ดูภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยามตัวแปร โดยใช้สูตร IOC (The index of item - 
objective congruence) ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
        0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของ           
ตัวแปร 
      -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของ       
ตัวแปร 
    นำผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยมีสูตร IOC  
คะแนนท่ีผู้เช่ียวชาญพิจารณาแต่ละข้อ แล้วนำคะแนนไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 
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ข้อคำถามกับส่ิงท่ีต้องการวัด โดยผู้วิจัยจะเลือกข้อคำถามต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อท่ีมีค่าต่ำกว่า 0.5 
พิจารณาจัดออกหากวัดได้ไม่ครอบคลุมตัวแปรและปรับแก้ตามผู้เช่ียวชาญ สรุปว่าค่า 0.5  ขึ้นไป    
ทุกรายการ และผู้วิจัยปรับแก้ตามผู้เช่ียวชาญ 
          5.2 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญแล้วนำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาของสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 (ภาคผนวก ง หน้า 242)   
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล   
        1) การสอบถาม ผู้วิจัยนำแบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ไปสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำข้อมูลท่ีได้ มาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS for 
windows ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ สำหรับสถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การกำหนดความหมายของแบบสอบถามประมาณค่า   
5 ระดับ ดังนี้ 
     ระดับคะแนน      ความหมาย 

5  มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของ
ระบบมากท่ีสุด 

4  มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของ
ระบบมาก 

3  มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของ
ระบบปานกลาง 

2  มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของ
ระบบน้อย 

1  มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของ
ระบบน้อยท่ีสุด 

   ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย   
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การใหค้วามหมายของคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
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        ค่าเฉล่ียคะแนน      ความหมาย 
                          4.50 - 5.00 กรอบองค์ประกอบของระบบมีความเหมาะสมและ             

ความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
                          3.50 - 4.49  กรอบองค์ประกอบของระบบมีความเหมาะสมและ     

ความเป็นไปได้มาก 
                         2.50 - 3.49  กรอบองค์ประกอบของระบบมีความเหมาะสมและ      

ความเป็นไปได้ปานกลาง 
                         1.50 - 2.49  กรอบองค์ประกอบของระบบมีความเหมาะสมและ      

ความเป็นไปได้น้อย 
                         1.00 - 1.49  กรอบองค์ประกอบของระบบมีความเหมาะสมและ      

ความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 
    โดยกำหนดเกณฑ์ยอมรับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบ
ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีค่าเฉล่ีย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50           
ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีการดำเนินการ 
ดังนี ้
    1. ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับ         
การส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬา จำแนกเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ จากข้อเสนอเชิงนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิ          
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามขั้นตอนท่ี 1 
จำแนกองค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน   
(2) องค์ประกอบกระบวนการ  (3) องค์ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน    
และจัดกลุ่มเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นรายด้านและรายข้อย่อยของแต่ละรายด้าน ตามขั้นตอนท่ี 2 
  2. การพัฒนาระบบการจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นการนำองค์ประกอบและรายด้านท่ีสังเคราะห์แล้วมาดำเนินการสร้างเป็นกรอบองค์ประกอบของระบบ
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การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาสร้างเป็น
กรอบดำเนินงานการพฒันาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยเสนอภาพ
ประเด็นการวิจัย พร้อมรายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช้ในการนำเสนอสู่การปฏิบัติ ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 กรอบดำเนินงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเด็นการวิจัย แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ วิธีการ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
1. การศึกษาแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ในการส่งเสริมสุข
ภาวะและการกีฬา
และข้อเสนอ        
เชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
1.1 การศึกษาแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ   
ในการส่งเสริมสุข
ภาวะและการกีฬา 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561 - 2580  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 
2564  
3. แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 6             
พ.ศ. 2560 - 2564  
4. แผนยุทธศาสตร์
สมาคมมวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2560 
- 2564 

แบบบันทึก 
(Form) 

วิเคราะห์
เอกสาร 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 

(Content 
analysis)  

1.2 ศึกษาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูล
จำนวน 20 คน ได้แก่ 
(1) คณะกรรมการ
บริหารสมาคมกีฬามวย
ปล้ำแห่งประเทศไทย 
จำนวน 8 คน (2) 
คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน            

แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง        
(Semi-structural 
interview form)  

แบบ
สัมภาษณ์
เชิงลึก     
(In-depth 
interview) 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
analysis)  
และจัดกลุ่ม 
(Categorized) 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ประเด็นการวิจัย แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ วิธีการ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
นครศรีธรรมราช                 
ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี 

ผู้ฝึกสอน สมาชิกของ
ชมรม ในสังกัดสมาคม
กีฬามวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย จำนวน    
12 คน  

   

2. สร้างกรอบ
องค์ประกอบของ
ระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช         
ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุด
เดียวกับข้ันตอนท่ี 1)  
เป็นให้ข้อมูลจำนวน 20 
คน ได้แก่               
(1) คณะกรรมการ
บริหารสมาคมกีฬา  
มวยปล้ำแห่งประเทศ
ไทย จำนวน 8 คน     
(2) คณะกรรมการ     
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน 
สมาชิกของชมรม        
ในสังกัดสมาคมกีฬา
มวยปล้ำแห่งประเทศ
ไทย จำนวน 12 คน  

แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

- การแจก
แบบสอบถา
มด้วยตนเอง 
- ส่งแบบ 
สอบถาม
ออนไลน์  

- ข้อมูลเชิง
ปริมาณ
คำนวณหา
ค่าเฉล่ียและ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
- ข้อมูล       
เชิงคุณภาพ  
ใช้การ
วิเคราะห์
เนื้อหา 

3. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการกีฬา       
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเฉลิม      
พระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช         
ในพระราชูปถัมภ์  

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 
51 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 1 คน รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 2 คน ครู 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 25 
คน ผู้มีประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการกีฬา 

แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  

- การแจก
แบบสอบถา
มด้วยตนเอง 
- ส่งแบบ 
สอบถาม
ออนไลน์ 
เช่น ทาง
อีเมล์ ไลน์  

- คำนวณหา
ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน     
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ประเด็นการวิจัย แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ วิธีการ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

มวยปล้ำหรือเป็นผู้ฝึกสอน 
หรือเป็นกรรมการตัดสิน
กีฬามวยปล้ำ จำนวน    
23 คน 

 ผ่านเว็บเพจ
ของโรงเรียน 

 

4. การศึกษาผล
ความสำเร็จจากการ
นำระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 
นครศรีธรรมราช    
ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไปใช้
ตามสภาพจริง 

1. ปัจจัยความสำเร็จจาก
การใช้ระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
จำนวน 9 คน ได้แก่ 
กรรมการสถานศึกษา 
จำนวน 3 คน ฝ่ายบริหาร
สถานศึกษา จำนวน 3 คน 
และครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 
3 คน 
2. ผลความสำเร็จด้าน
ผลผลิต และการสะท้อน
ผลความสำเร็จจากการใช้
ระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ด้วยการ
รวบรวมเอกสารโครงการ 
ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ี
เกิดขึ้นจากสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
และการสัมภาษณ์บุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง 

- แบบสัมภาษณ์
กึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi-structural 
interview form)  
- แบบบันทึก 
(Form) 

- การ
สัมภาษณ์
และบันทึก
ด้วยตนเอง 
 

- ข้อมูลเชิง
คุณภาพ     
ใช้การ
วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
analysis) 
- วิเคราะห์
เนื้อหาท่ี
ปรากฏใน
เอกสาร 
(Manifest 
content) 



71 
 

   3. การประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬามวยปล้ำ ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำ หรือเป็นผู้ฝึกสอน หรือเป็นกรรมการตัดสินกีฬามวยปล้ำ จำนวน 50 คน กำหนด
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
    3.1 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน      
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
    3.2 เป็นครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬามวยปล้ำ 
    3.3 จบการศึกษาในระดับปริญญาโท 
   3.4 มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ หรือเป็นผู้ฝึกสอน หรือเป็น
กรรมการตัดสินกีฬามวยปล้ำ  
    3.5 ยินดีร่วมมือในการวิจัย 
   4. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    4.1 สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช     
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มลัีกษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า  
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด นำเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน (ดูภาคผนวก  ก) 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของ
ภาษา หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม ตัวแปร โดยใช้สูตร IOC 
(The index of item-objective congruence) ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
         0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
      -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
   นำผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยมีสูตร IOC  
คะแนนท่ีผู้เช่ียวชาญพิจารณาแต่ละข้อ แล้วนำคะแนนไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง      
ข้อคำถามกับส่ิงท่ีต้องการวัด โดยผู้วิจัยจะเลือกข้อคำถามต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อท่ีมีค่าต่ำกว่า 0.5 
พิจารณาตัดออกหากวัดได้ไม่ครอบคลุมตัวแปรและปรับแก้ตามผู้เช่ียวชาญ สรุปว่าค่า 0.5  ขึ้นไป        
ทุกรายการ และผู้วิจัยปรับแก้ตามผู้เช่ียวชาญ 
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          4.2 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญแล้วนำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รวม จำนวน 30 คน เพื่อหา
ความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89  (ภาคผนวก จ หน้า 298) 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
                 แบบสอบถามเพื่อหาความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ  มีเกณฑ์การกำหนดความหมายของแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับคะแนน      ความหมาย 
     5    มีความเหมาะสมของระบบฯ มากท่ีสุด 
    4    มีความเหมาะสมของระบบฯ มาก 
    3    มีความเหมาะสมของระบบฯ ปานกลาง 
    2    มีความเหมาะสมของระบบฯ น้อย 
    1    มีความเหมาะสมของระบบฯ น้อยท่ีสุด 
   ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การให้ความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 

   ค่าเฉล่ียคะแนน      ความหมาย 
     4.50 - 5.00  ระบบฯมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
     3.50 - 4.49  ระบบฯมีความเหมาะสมมาก 
     2.50 - 3.49  ระบบฯมีความเหมาะสมปานกลาง 
     1.50 - 2.49  ระบบฯมีความเหมาะสมน้อย 
     1.00 - 1.49  ระบบฯมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
    โดยกำหนดเกณฑ์ยอมรับความเหมาะสมของระบบฯการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีค่าเฉล่ีย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา 
  ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช      
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใชต้ามสภาพจริง 

ขั้นตอนนี้เพื่อศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง ในป ีพ.ศ. 2561 - 2562 โดย
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ศึกษารายละเอียด 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ผลความสำเร็จจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ      
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช             
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ 
ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน (2) การสะท้อนผล
ความสำเร็จจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสัมภาษณ์จากกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
และครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
    1. ผลความสำเร็จด้านผลผลิตจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่  
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัล
เกียรติยศท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในเชิงประจักษ ์
  ผลความสำเร็จด้านผลผลิตจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่    
ความเป็นเลิศ ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู และนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเชิงประจักษ์ ในป ีพ.ศ. 2562 เป็นการศึกษา
ข้อมูลเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร 
     ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการประมวลประเด็นการศึกษาผล
ความสำเร็จด้านผลผลิตจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
จากเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
      1.1.1 โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     1.1.2  ผลงาน รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร เอกสารยกย่อง ท่ีสถานศึกษาได้รับ  
     1.1.3  ผลงาน รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร เอกสารยกย่อง ท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับ  
     1.1.4  ผลงาน รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร เอกสารยกย่อง ท่ีครู บุคลากรได้รับ 
     1.1.5  ผลงาน รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร เอกสารยกย่อง ท่ีนักเรียนได้รับ  
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    1.2 การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
      1.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     1.2.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล แล้วจำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่
ตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 
     1.2.3 วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายท่ีต้ัง 
     1.2.4 เสนอรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห ์
  2. สะท้อนผลความสำเร็จจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   2.1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 9 คน ด้วยการเลือก
แบบเจาะจง  (Purposive sampling)  โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
     2.1.1 กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำรงตำแหน่ง
อยู่ในชุดปัจจุบัน จำนวน 3 คน 
     2.1.2 ฝ่ายบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน   
    2.1.3 ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 3 คน    
    2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi-structural interview form) ประกอบด้วยข้อคำถาม 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาวะผู้นำ
ผู้บริหารโรงเรียน (2) ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน (3) ด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอน
กีฬา (4) ด้านสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา (5) ด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา และ          
(6) ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา 
       1.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์
แล้วนำเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน (ดูภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในด้าน   
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยามตัวแปร โดยใช้สูตร IOC (The index of item-
objective congruence) ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
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     +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
         0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของ         
ตัวแปร 
       -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของ        
ตัวแปร 
   นำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยมีสูตรการ
คำนวณดังนี้ 

     IOC   =      
∑𝑅

N
 

 
  เมื่อ   IOC      แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 
          ∑R   แทน  ผลรวมการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
     N   แทน  จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 โดยการแปลความหมาย ดังนี้ 

   ถ้า  IOC     >    0.5   แสดงว่า  ข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

  ถ้า  IOC     <    0.5   แสดงว่า  ข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 

  นำผลคะแนนท่ีผู้เช่ียวชาญพิจารณาแต่ละข้อ แล้วนำคะแนนไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่างข้อคำถามกับส่ิงท่ีต้องการวัด โดยผู้วิจัยจะเลือกข้อคำถามต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อท่ีมี
ค่าต่ำกว่า 0.5 พิจารณาตัดออกหากวัดได้ไม่ครอบคลุมตัวแปรและปรับแก้ตามผู้เช่ียวชาญ สรุปว่าค่า 
0.5 ขึ้นไปทุกรายการ และผู้วิจัยปรับแก้ตามผู้เช่ียวชาญ 
     1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
โดยมีการจดบันทึกขณะสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเทปการสัมภาษณ์จะไม่ถามนำ ใช้การสัมภาษณ์
แบบการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive interview) 
     1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และจัดกลุ่ม (Categorized) และสรุปประเด็นเป็นกรอบระบบฯ ในการปรับปรุง 
พัฒนา นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
   การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ (1) เพื่อ
ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและข้อเสนอเชิงนโยบาย   
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ         
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(2) เพื่อสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบรหิารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา       
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4) เพื่อศึกษาผลความสำเร็จ
จากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 
  จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น      
4 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬา และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน                   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
  ตอนท่ี 2 ผลการสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช           
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ตอนท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ                  
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬา         
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
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นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตาม
สภาพจริง 
 
  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพือ่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน        
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
และการกีฬาและและข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ 
1) การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ จากข้อมูลเชิงนโยบาย/กลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564)  2) ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช          
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำไปสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย 2) คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน สมาชิกของชมรมในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำ
แห่งประเทศไทย   
     การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 
สรุปได้ดังนี้  
   1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
   การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพฒันาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   โครงการการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีขับเคล่ือนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็น
ระบบโดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีดี เก่งและมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ซึ่งคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมี     
สุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก   
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ดังนั้น 
เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึง
ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นท้ังการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน
และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ท่ีให้ความสำคัญท่ีครอบคลุมท้ังในส่วนของการพัฒนา
ทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับ
การปฏิรูปท่ีสำคัญท้ังในส่วนของการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน 
วิถีการดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบ
พลิกโฉม ในทุกระดับต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้   
ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะออกจาก
ระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและ
รักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้าง
ความรอบรู้และจิตสำนึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีได้ด้วย
ตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ท้ังการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและ
เยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพ การสร้าง
ครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วม พัฒนาคน การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา   
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ในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐานรวมถึง
การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดยมุ่ง
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้
กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็น
พลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
ในระดับนานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
   1. การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตโดยส่งเสริมให้
เด็กเยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดท่ีมีความจำเป็น
ต่อทักษะในการดำรงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการตามความถนัด
หรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี 
   2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักการขอโทษ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก
ทางกีฬาและนันทนาการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
   3. การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของ
ชาติ การเฟ้นหานักกีฬาท่ีมีความสามารถ สร้างพื้นท่ีและโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้าน
กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติและสร้าง        
แรงบันดาลใจ ในการต่อยอดความสำเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพ   
ท่ีมั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์  
การกีฬา  การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์ 
   4. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการท้ังครูหรือผู้สอนกีฬาผู้ตัดสิน
กีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุ่ม
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พิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากร
ทางการกีฬาและนันทนาการท่ีมีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและ
ฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
และนันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุน
อุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ  ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬา
และนันทนาการ และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง  
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุด  
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 19.8 ของจำนวนประชากร
ท้ังหมด ในขณะท่ีจำนวนประชากรวัยแรงงานได้เริม่ลดลงมาต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิด
การขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ีผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ำ เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน
ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจำกัดในการเพิ่มขีด
ความสามารถ  ในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง   
การสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคน
พบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ต้ังแต่พัฒนาการ 
ไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสูง ส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่าง
มีคุณภาพ ประกอบกับการเล่ือนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคม     
ยุคดิจิทัล ในขณะท่ีคนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต 
เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะท่ีดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ี
เข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชน    
ท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคล่ือน      
การพัฒนาประเทศ 
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  1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
    1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและ 

ประเทศ 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
     2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
เพิ่มขึ้น 
     2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
     2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
      2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และ
ภาคเอกชน 

  เป้าหมายท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
      ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15 – 79 ปีมีภาวะน้ำหนักเกินลดลง 
      ตัวช้ีวัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน 
      ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 
      ตัวชี้วัด 4.4 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
      ตัวชี้วัด 4.5 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง 
     ตัวชี้วัด 4.6 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 
      ตัวช้ีวัด 4.7 ผู้สูงอายุท่ีอาศัยในบ้านท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเป็นร้อยละ 20 
   3. แนวทางการพัฒนาเพื่อลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
    3.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำนึกสุขภาพท่ีดี และมีการ    
คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดบริการให้คำปรึกษา 
ด้านสุขภาพจิตท่ีเข้าถึงได้ง่าย และกำกับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
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    3.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยท้ังรูปแบบ                 
การออกกำลังกาย โภชนาการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นท่ี
สาธารณะ ส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
    3.3 ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีท่ีส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
นวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค
การติดฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีเข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ 
    3.4 ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทำนโยบาย
สาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพท่ีเช่ือมโยงต้ังแต่นโยบายระดับชาติ พื้นท่ี และ
ชุมชนท่ีจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
    3.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการส่ือสารสาธารณะท่ี
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายให้มีการปรับพฤติกรรมท่ีจะลดการเกิดอุบัติเหตุท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 
   4. แผนงานการลดพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
    สาระสำคัญ บูรณาการดำเนินงานระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยให้เหมาะสมกับการมีสุขภาวะท่ีดี โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานประกอบด้วย 1) สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการ
บริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ โดยกำหนดให้ความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการส่ือสารสาธารณะให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลดี ผลเสียต่อสุขภาพ และการตรวจคัดกรองพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ
ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงง่ายและกระตุ้นความสนใจ 2) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะท่ีดี โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะให้เอื้อต่อ      
การเป็นเมืองสุขภาพดีและสนับสนุนให้บริษัท องค์กรทุกภาคส่วนจัดพื้นท่ีและกิจกรรมส่งเสริม        
การออกกำลังกาย  3) ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องด่ืม และผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลดีต่อ
สุขภาพ โดยส่งเสริมมาตรการให้แรงจูงใจทางภาษีแก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จำหน่าย และร้านอาหาร 
จัดบริการอาหารสุขภาพผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและการให้เงิน
อุดหนุนแก่เกษตรกรท่ีปลูกพืชผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 65 - 70) 
  3. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 - 2564  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและ
การกีฬาขั้นพื้นฐาน 
   เพื่อให้เด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาด้านพลศึกษา   
ท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงจากครูพลศึกษาท่ีมีคุณภาพและจำนวนเพียงพอต่อความต้องการมี                     
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การออกกำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง รู้กฎและกติกา จนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็น
เล่นกีฬาได้ มีทัศนคติท่ีดี มีระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬารวมถึงมีการจัดวางระบบโครงข่ายใน
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัวในการผลักดันให้
การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตต้ังแต่ปฐมวัย โดยมีแนวทางท่ีสำคัญ 
ได้แก่ 

  1. การเร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 
  2. การส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่น    

นอกสถานศึกษา 
  3. การจัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน

แนวทางการพัฒนา 
  1. เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

    1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา โดยการส่งเสริมวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพต้ังแต่ระดับปฐมวัย จัดให้มี 
คาบเรียนพลศึกษาไม่น้อยกว่า 2 คาบต่อสัปดาห์ ยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายก่อนและหลังเลิกเรียนและจัดให้มีการพัฒนา
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเป็นมาตรฐาน พร้อมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนท่ัวประเทศ นอกจากนี้ ควรพิจารณาความเป็นไปได้ใน          
การออกแบบทดสอบและทำการประเมินวัดผลความรู้ด้านการออกกำลังกายและการกีฬา                     
ขั้นพื้นฐาน 

   1.2 พัฒนาคุณภาพของครูพลศึกษาให้มีมาตรฐาน และจัดสรรให้มีการบรรจุครู        
พลศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการพลศึกษาให้กับครูผู้สอน
วิชาอื่นในสถานศึกษาท่ีขาดแคลนครูพลศึกษา เพิ่มอัตราการจ้างงานของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา      
ในสถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษาให้ทันสมัยผ่านเครือข่ายครูผู้สอนวิชา   
พลศึกษา เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

   1.3 จัดให้มีอุปกรณ์และสถานท่ีเพื่อการออกกำลังกายข้ันพื้นฐานตามสถานศึกษา
ต้ังแต่ระดับท้องถิน่ โดยการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการมีและการใช้ประโยชน์จากสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาท่ีได้มาตรฐาน และส่งเสริมการดูแล
รักษาสถานท่ีและอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาของสถานศึกษาท่ัวประเทศ ให้การสนับสนุนงบประมาณ
แก่สถานศึกษาของภาครัฐ เพือ่ปรับปรุงสถานท่ีและจัดหาอุปกรณ์กีฬา 

   1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและ
เยาวชนคนพิการในสถานศึกษา โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาด้านการกีฬาในสถานศึกษา
สำหรับคนพิการ กำหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาสำหรับคนพิการ จัดต้ังสถาบัน
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พัฒนาการกีฬาคนพิการสำหรับพัฒนาองค์ความรู้ ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การพัฒนากีฬาคนพิการในด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน 
   2. ส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่น          
นอกสถานศึกษา 
    2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน         
นอกหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย 
โดยการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการนอกหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน โดย
ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้ความรู้และจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย          
แก่เด็ก และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ
ของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม 
    2.2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีอาสาสมัครและผู้นำในระดับเยาวชน เพื่อเสริมสร้าง     
การเรียนรู้ด้านการออกกำลังกายและการกีฬา โดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นในการจัดให้มีกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและพัฒนาอาสาสมัครและ
ผู้นำทางการกีฬาในระดับเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ และผลักดันให้นักเรียนของตนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาต้ังแต่เยาว์วัย 
     2.3 เพิ่มความตระหนักและเสริมสร้างน้ำใจนักกีฬา ผ่านการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดท่ีสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ โดยการบูรณาการการใช้ส่ือต่าง ๆ รวมถึงนักกีฬา
และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน เพื่อนำองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสนใจและให้ความรู้
เกี่ยวกับการกีฬาแก่เด็กและเยาวชนต่อการออกกำลังกายและการกีฬา รวมทั้งควรเชิดชูเกียรติ
ประวัติของเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นในการกีฬาทุกระดับ เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคม 

  3. จัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 
    3.1 จัดต้ังเครือข่ายการกีฬาระหว่างชุมชนและสถานศึกษา พร้อมท้ังเพิ่มบทบาท
การมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัว โดยการเสริมสร้างความร่วมมือในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกีฬา และสร้าง
ความเข้าใจถึงการพัฒนาการกีฬาของสถานศึกษา ส่งเสริมและผลักดันกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
และการจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น พร้อมท้ังหาแนวทางส่งเสริมและผลักดัน
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการนอกระบบสถานศึกษา 

   3.2 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาของท้ังในและ
ต่างประเทศโดยการจัดต้ังเครือข่ายและส่งเสริมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและองค์กร                   
การกีฬาท่ีเป็นมาตรฐานสากลในระดับสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างและ
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พัฒนาสัมพันธภาพอนัดีของทุกเครือข่ายและกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติและส่ือสารกับ
เครือข่ายการกีฬาในทุกระดับ อาทิ ท้องถิ่น สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา (กระทรวง                    
การท่องเท่ียวและกีฬา, 2560, หน้า 26 - 28) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับ
อาชีพ 
    มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างช่ือเสียง เกียรติยศ และเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
สามารถสร้างความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องมือในการรวมจิตใจซึ่งจะเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี
ของคนในชาติ อีกท้ังยังส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนักกีฬาท่ีมีความเป็นเลิศไปสู่การกีฬา เพื่อการอาชีพ
อย่างเต็มตัว สามารถสร้างรายได้จากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์  โดยจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรองรับการพัฒนา ประกอบกับการจัดให้มีระบบสวัสดิการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมพัฒนาตลอดเส้นทางอาชีพ
นักกีฬา โดยมีแนวทางท่ีสำคัญ ได้แก่ 
    1. การเฟ้นหาและพัฒนานักกีฬาท่ีมีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
   2. การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน 
   3. การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติท่ีเป็นมาตรฐาน 
   4. การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากร
การกีฬา 
   5. การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ 
   แนวทางการพัฒนา 

  1. เลือกสรรและพัฒนานักกีฬาท่ีมีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
    1.1 พัฒนาระบบการเสาะหานักกีฬาต้ังแต่ระดับท้องถิ่นท่ัวประเทศ โดยการสนับสนุน
ด้านการเงินให้กับโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด ส่งเสริมให้องค์กรและสมาคมกีฬาท่ัวประเทศ ค้นหา
เยาวชนท่ีมีพรสวรรค์ พัฒนากิจกรรมและค่ายกีฬาเพื่อค้นหานักกีฬาท่ีมีพรสวรรค์ และค้นหานักกีฬา
รุ่นเยาว์ เพื่อขยายฐานนักกีฬาท่ีจะก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ
ต่อไป 
    1.2 สร้างและส่งเสริมระบบการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการ
สร้างมาตรฐานและปรับปรุงโครงการพัฒนานักกีฬาเยาวชน ยกระดับระบบการฝึกสอนให้ทันสมัย
และครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการกีฬาหรือระเบียบวินัยเพื่อเพิ่มความสำเร็จทางด้าน                
การกีฬา โดยศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดีจากต่างประเทศและนำมาปรับใช้ และ
ส่งเสริมทุนการศึกษาและขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพัฒนานักกีฬาอาชีพต้ังแต่เยาว์วัย 
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    1.3 ส่งเสริมการส่งแข่งในระดับนานาชาติและยกระดับการเตรียมนักกีฬาเพื่อเพิ่ม
โอกาสความสำเร็จ โดยการพัฒนามาตรฐานของการเตรียมตัวนักกีฬาสำหรับการแข่งขันในเวที
ระดับนานาชาติ โดยควรศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดีจากต่างประเทศและนำมาปรับ
ใช้พัฒนาและจัดเตรียมบุคลากรท่ีจำเป็นสำหรับกระบวนการเตรียมตัวนักกีฬาในประเภทต่าง ๆ 
และส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในขั้นตอนการเตรียมตัว 
     1.4 ส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในทุกระดับ โดยการสร้าง
ความเท่าเทียมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดทำตารางการแข่งขันกีฬากลางพร้อมท้ังการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษาและส่ือต่าง ๆ ท่ีนักกีฬาท่ัวประเทศสามารถเข้าถึงได้ ส่งเสริม       
การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนในระดับต่าง ๆ เพื่อเข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม สร้างเกณฑ์มาตรฐาน
สำหรับสถานศึกษาท่ัวประเทศในการอนุญาตให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถลาเรียนเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนคาบพิเศษเฉพาะ
สำหรับกลุ่มนักกีฬา 
    1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มจำนวนชนิดกีฬาท่ีมีความหวัง โดย
การสนับสนุนองค์กรกีฬาท่ีมีศักยภาพจะเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต อาทิ กีฬาท่ีมี
การแบ่งรุ่นน้ำหนัก เนน้ความแม่นยำ และไม่มีข้อเสียเปรียบทางสรีรวิทยา โดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนด้านการเงินสำหรับการพัฒนานักกีฬาและ                   
การจัดการแข่งขันทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ เพื่อสร้างฐานนักกีฬาสำหรับกีฬาชนิดเหล่านี้ เช่น 
โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ 
   2. พัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน 
    2.1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพให้มี
มาตรฐาน ทัดเทียมสากล โดยการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานในการฝึกสอนบุคลากรการกีฬาให้
ทัดเทียมสากลผ่านความร่วมมือกับสถานศึกษา เชิญผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬา
จากต่างประเทศเพื่อมาให้ความรู้และพัฒนารูปแบบการปฏิบัติท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จัดต้ังองค์กร
วิชาชีพสำหรับบุคลากรการกีฬาเพื่อกำกับดูแลและรับรองมาตรฐานของบุคลากรการกีฬา 
     2.2 ฐานจำนวนบุคลากรการกีฬาเพื่อรองรับการพฒันาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
และอาชีพ โดยการขยายฐานจำนวนบุคลากรการกีฬาให้เหมาะสมกับการพัฒนาการกีฬาในประเทศ
การเพิ่มอัตราการจ้างบุคลากรการกีฬาของภาครัฐ และสนับสนุนด้านการเงินเพื่อจูงใจบุคลากรการ
กีฬาจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผลักดันให้อดีตนักกีฬาไทยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้
ฝึกสอนกีฬาตามความถนัดเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน      
ในการพัฒนาบุคลากรการกีฬา 
    2.3 ผลักดันให้ผู้บริหารชาวไทยมีบทบาทและตำแหน่งในองค์กรกีฬาระดับ
นานาชาติ โดยการผลักดันตัวแทนบุคลากรการกีฬาจากประเทศไทยให้เข้าไปมีบทบาทท่ีสำคัญ      
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ในองค์กรกีฬาระดับสากล เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากนานาชาติในชนิดกีฬานั้น ๆ และเพิ่มโอกาส
ในการพัฒนาการกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ อันจะนำไปสู่ความเป็นสำเร็จในเวทีระดับสากล 
   3. สร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติท่ีเป็นมาตรฐาน 
    3.1 จัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติท่ีสามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ครบวงจร โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติซึ่งสามารถให้บริการฝึกซ้อมกีฬาอย่างเต็ม
รูปแบบสำหรับชนิดกีฬาท่ีมีศักยภาพจะเป็นกีฬาความหวัง เช่น กีฬาท่ีมีการแบ่งรุ่นน้ำหนัก หรือ
กีฬาท่ีเน้นความแม่นยำ เป็นต้น พร้อมท้ังปรับปรุงและยกระดับศูนย์กีฬาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มี
ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาแห่งชาติครอบคลุมทุกภูมิภาค 
     3.2 บูรณะและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาให้ได้มาตรฐานตามความเหมาะสมสำหรับ                 
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศต้ังแต่ระดับท้องถิ่น โดยการร่วมมือกับท้องถิ่นในการซ่อมแซม 
ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาในท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพท่ีดีและได้มาตรฐานท่ัวประเทศ และควร
สนับสนุนองค์กรกีฬาท่ัวประเทศในการวางแผนและปรับปรุงศูนย์ฝึกกีฬาท่ีอยู่ภายใต้การดูแลตาม
หลักมาตรฐานสากล 
    3.3 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างศูนย์ฝึก
กีฬา โดยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬา โดย
จัดให้มีมาตรการเพื่อจูงใจให้เข้ามาลงทุนพร้อมท้ังสนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการบำรุงรักษาและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากศูนย์
ฝึกกีฬา 
   4. ส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากร      
การกีฬา 
    4.1 ส่งเสริมการเชิดชูเกียรติและการมอบรางวัลท่ีเหมาะสม ท้ังในด้านความสำเร็จ
จากการแข่งขันกีฬาและในด้านจริยธรรมให้กับนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาอย่างเสมอภาค โดย
การส่งเสริมความสำเร็จทางกีฬาโดยมอบรางวัลให้กับนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาท่ีประสบ
ความสำเร็จในสายอาชีพ มีน้ำใจนักกีฬาท่ีโดดเด่น และมีจริยธรรมท่ีดีงาม ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น 
และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือยุคใหม่ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนท่ัวประเทศได้ 
    4.2 จัดให้มีสวัสดิการและกองทุนท่ีเหมาะสมแก่นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาท่ี
เคยสร้างคุณประโยชน์และช่ือเสียงให้แก่ประเทศ โดยการสนับสนุนทางด้านสวัสดิการและการเงิน
ให้กับนกักีฬาท้ังคนปกติและคนพิการและบุคลากรการกีฬา โดยร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการจัดหาสวัสดิการและผลประโยชน์ จัดต้ังกองทุนสำหรับนักกีฬาท่ีพ้นสภาพหรือเกษียณแล้ว 
รวมไปถึงการส่งเสริมให้นักกีฬามีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ 
    5.1 ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
สู่ระดับอาชีพ โดยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและลงทุนในการพัฒนากีฬา



88 
 

อาชีพ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือนักกีฬาท่ีมีพรสวรรค์ในการพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยการจัดให้มี
หน่วยงานกลางท่ีมีผู้แทนท้ังจากภาครัฐและเอกชนท่ีให้การสนับสนุนแนะนำแนวทาง และให ้               
การปรึกษากับนักกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาในด้านสวัสดิการและการจ้างงานระหว่างและ
หลังจากส้ินสุดการเป็นนักกีฬาอาชีพตามความเหมาะสม 
    5.2 ผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพในประเทศมากขึ้น โดย                   
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพ จัดต้ัง
ระบบลีกกีฬาอาชีพในประเทศ และพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรมและการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับนานาชาติ 
    5.3 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความนิยมในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพด้วยส่ือ
หลากหลายรูปแบบโดยการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขนักีฬาอาชีพในประเทศ 
ใช้ส่ือยุคใหม่ท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร และ
ถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความนิยมและการเติบโตของกีฬาอาชีพภายใน 
ประเทศ พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่การแข่งขันกีฬาอาชีพไทยในต่างประเทศ  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
   พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการกีฬา โดยเสริมสร้างการบูรณาการตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติท่ีจะมีการ
จัดต้ังขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมูลสำหรับ
การติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการของ
องค์กรกีฬาต่าง ๆ ให้ทัดเทียมสากล และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลโดยมีแนวทางการพัฒนา
ท่ีสำคัญ ได้แก่ 
   1. การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา 
   2. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกกำลังกายและการกีฬาต้ังแต่ระดับชาติ ภูมิภาค 
และท้องถิ่นเพื่อการติดตามและประเมินผล 
   3. การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
   แนวทางพัฒนา 
   1. สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา 
    1.1 เสริมสร้างการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรกีฬาท้ังภาครัฐและ
เอกชนในทุกระดับ โดยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้ังแต่ระดับนโยบายไปจนถึง
ระดับปฏิบัติการ โดยการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจากท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อรายงานผลความคืบหน้าในการพัฒนากีฬาแลกเปล่ียนความเห็นและแจกแจง
หน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติท่ีจะมีการจัดต้ังขึ้น
เข้ามามีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้จำเป็นต้องกำหนดให้
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กรอบระยะเวลาและทิศทาง การพัฒนาการกีฬาในแผนยุทธศาสตร์ และแผนเฉพาะของแต่ละ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมดสอดรับกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
    1.2 ผลักดันให้การพัฒนาการกีฬาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในระดับจังหวัด โดย
กำหนดให้การพัฒนาการกีฬาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณา
บรรจุการพัฒนาการกีฬาเป็นดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของแผนพฒันาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการกีฬาประจำจังหวัดในการวางนโยบาย
บริหารจังหวัดให้สัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนพัฒนาการกีฬาระดับชาติ 
    1.3 จัดต้ังคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เพื่อทำหน้าท่ีกำหนดนโยบาย
การพัฒนาการกีฬาของประเทศ จัดทำแบบพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งการประสานแผนกับคณะกรรมการนโยบายและหน่วยงาน      
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ท้ังในเชิงนโยบายและระดับพื้นท่ี 
   2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกกำลังกายและการกีฬาต้ังแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่นเพื่อการติดตามและประเมินผล 
    2.1 สร้างระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออกกำลังกายและการกีฬาท่ีมีมาตรฐาน
สำหรับการติดตามและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับ       
การออกกำลังกายและการกีฬาท่ีมีความครอบคลุมมีมาตรฐาน และเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดต้ังและบริหารระบบ เพื่อให้
สามารถรวบรวม ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลด้านการออกกำลังกายและการกีฬาท่ัวประเทศ 
พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถทำการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
    2.2 พัฒนาระบบการลงทะเบียนนักกีฬาและชมรมกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย โดยการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการจัดต้ังสโมสรหรือชมรมกีฬา      
ในระดับท้องถิ่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมช่ือและสถานท่ีต้ังของสโมสรหรือชมรมกีฬา    
ในพื้นท่ีประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เลือกเข้าร่วมในชนิดกีฬาท่ีตน      
ช่ืนชอบ โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสโมสรหรือชมรมกีฬาอย่างน้อยหนึ่งชนิดกีฬาเพื่อให้
สามารถติดตามจำนวนของนักกีฬาในแต่ละประเภทได้ต้ังแต่ระดับเยาวชน 
    2.3 ส่งเสริมให้มีการประเมินผลของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ
โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเชิงลึกและมีมาตรฐาน โดยการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางด้าน      
การออกกำลังกายและการกีฬาเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ อย่าง
สม่ำเสมอ การฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องการจากระบบ
และจัดทำรายงานแสดงความคืบหน้าการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
   3. ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 



90 
 

    3.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรการกีฬาในด้านการบริหารจัดการกีฬา และ
ยกระดับระบบการบริหารจัดการขององค์กรกีฬาภาครัฐสู่มาตรฐานสากล โดยการเสริมสร้างทักษะ
และความรู้ของผู้บริหารการกีฬาท้ังในหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น ซึ่งรวมไปถึงภาษาอังกฤษ 
โดยการจัดหลักสูตรพิเศษระยะส้ันด้านการบริหารจัดการกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหาร เร่ง
ปรับปรุง แก้ไข และยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากลและมี
ความเป็นมืออาชีพ โดยทำการศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดีด้าน
การบริหารจัดการกีฬาเพื่อนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม 
    3.2 ส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกีฬาในทุกระดับ โดยการ
กำหนดให้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเป้าหมายหลักขององค์กรกีฬาทุกองค์กร 
โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงาน และผลักดันให้มีการสร้างกลไก        
การตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และกำหนดมาตรการลงโทษท่ีเข้มงวด
สำหรับบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีละเมิดหลักธรรมาภิบาล 
    3.3 จัดต้ังระบบอนุญาโตตุลาการกีฬาในการพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกี่ยวข้องกับการ
กีฬา โดยการจัดต้ังคณะอนุญาโตตุลาการท่ีมีบทบาทในการพิจารณาข้อพิพาทด้านการบริหารและ
การจัดการทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา และประชาสัมพันธ์ระบบอนญุาโตตุลาการเพื่อให้     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจถึงระบบ กฎระเบียบ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ และจัดต้ัง
ผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบและประเมินผลของระบบเป็นระยะ 
    3.4 แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาให้
ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาการกีฬา โดยการศึกษาข้อบกพร่องและช่องทางการละเมิดกฎหมาย 
เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาอันจะนำไปสู่การ
พัฒนาการบริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย
และพระราชบัญญัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาให้กับทุกภาคส่วน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 
2560, หน้า 38 - 40) 
  4. แผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
   วิสัยทัศน์ (Vision) 
   สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรท่ีได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนา
กีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 

  พันธกิจ (Mission) 
    1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลให้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐานท่ี
มีศักยภาพในกีฬาบริหารองค์กรให้พึ่งพาตนเอง 
   2. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ พัฒนากีฬามวยปล้ำ เพื่อความเป็นเลิศ และประสบ 
ความสำเร็จในระดับนานาชาติ 
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   3. พัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬามวยปล้ำ สู่ความเป็นเลิศให้มีปริมาณและสมรรถนะ
ท่ีเพียงพอต่อการรองรับการพฒันา การแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศสู่ระดับ
นานาชาติ 
   4. การบริหารจัดการการแข่งขันกีฬามวยปล้ำให้มีมาตรฐานสากล ควบคุม กำกับ และ 
พัฒนา การแข่งขันกีฬาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล 
   5. พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการให้บริการทางการกีฬาและ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 
   สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย (2560) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬามวยปล้ำ
เพื่อความเป็นเลิศตามนโยบาย ฝ่ายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนากีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปรับให้สอดรับกับนโยบายของระบบ สภาพการณ์การ
กีฬาของชาติและบริบทของโลกพร้อมท้ังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ          
การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจในประเทศ และเน้นความสอดคล้องเช่ือมโยงกันท้ังองค์กรเพื่อ
ผลักดันกีฬามวยปล้ำให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศอีกชนิดหนึ่งในประเทศไทย 
  กีฬามวยปล้ำเป็นกีฬาท่ีบรรจุไว้ในกีฬาหลักของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ดังนั้น ภายใต้
ยุทธศาสตร์ท่ีสามารถรองรับกับภารกิจ จากการดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ท้ังจากผู้บริหาร บุคลากรมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แนวทางเพื่อ  
การพัฒนาเพื่อนำผลมาใช้ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพการณ์ และความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ การกำหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์) ระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์ 
(ตัวช้ีวัด เป้าหมาย) ระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ) จึงมุ่งเน้นท่ี
จะพัฒนาให้กีฬามวยปล้ำเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  แผนยุทธศาสตร์กีฬา
มวยปล้ำแห่งประเทศไทย(พ.ศ. 2560 - 2564) จะเป็นกรอบปฏิบัติท่ีสำคัญในการประสานแนวคิด
และความร่วมมือกันเพื่อบริหารพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศของประเทศให้เกิด
สัมฤทธิผลตามท่ีคาดหวังไว้ต่อไป 
    เป้าหมายสูงสุด (Ultimate goal) 
   1. เพื่อยกระดับสมาคมให้เป็นองค์กรกีฬาช้ันนำท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนา
องค์กรกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   2. เพื่อพัฒนานักกีฬา บุคลากรและการจัดการแข่งขัน สู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) 
   1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล 
   2. การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาให้มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
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   3. การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานสากล 
   4. การพัฒนาการบริการทางกีฬาและวิชาการทางการกีฬาให้มีความเป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์ (Goal) 
   1. สมาคมเป็นองค์กรกีฬามาตรฐานระดับสากล ท่ีสังคมเช่ือมั่น วางใจในการมี            
ธรรมาภิบาลและความเป็นมืออาชีพทางการกีฬา 
   2. กีฬามวยปล้ำประสบความสำเร็จนักกีฬาและบุคลากรมีความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ 

    3. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศให้เป็น 
กิจกรรมท่ีสร้างความสุข  ความภาคภูมิใจ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 
   4. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬามวยปล้ำและบริการทางวิชาการ      
   ผลผลิต (Output) 
   1. สมาคมมีรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนานักกฬีา บุคลากรกีฬา การแข่งขันกีฬาท่ีมี 
มาตรฐาน 
   2. นักกีฬามีขีดความสามารถและสมรรถนะทางกีฬาท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   3. ประชากรกีฬามวยปล้ำของประเทศเติบโตขยายฐานอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมทางการกีฬา 
   4. มีรายการแข่งขันกีฬาในประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
   5. มีผู้ใช้บริการทางการกีฬามวยปล้ำท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   6. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการกีฬามวยปล้ำ       
   กลยุทธ์ (Strategy) 
   1. ปรับระบบบริหารจัดการสมาคม ชมรม/สโมสรสมาชิกให้มีมาตรฐานเป็นสากล 
   2. พัฒนาระบบตลาดและสิทธิ์ประโยชน์มุ่งเป็นองค์กรกีฬาท่ีพึ่งตัวเองได้ 
   3. พัฒนาโครงสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและสำนักงาน 
   4. ขยายฐานกีฬา เพิ่มปริมาณนักกีฬาให้มีตัวเลือกนักกีฬาเป็นเลิศมากขึ้น 
   5. พัฒนาระบบการฝึกซ้อม ส่ิงอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สถานท่ีให้มี
มาตรฐานสากล       
  6. พัฒนาผู้ฝึกสอน วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน 
  7. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา รองรับความเป็นเลิศ       
   8. ยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำสู่สากล         
   9. มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 
      10. การพัฒนาระบบการบริการและการสนับสนุนการพฒันาสังคมและประเทศชาติ       
     11. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา     
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  โครงการ (Strategy) 
   1.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศ 
   2.  โครงการจัดหาผู้สนับสนุนเพิ่มมูลค่าทางด้านกีฬามวยปล้ำ 
   3.  โครงการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬามวยปล้ำตามโครงสร้างการบริหาร 
  4.  โครงการคัดเลือกตัวนักกีฬา เก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศและต่างประเทศ 
    5.  โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกซ้อมประจำภูมิภาค 
     6.  โครงการจัดทำแผนและปฏิทินการแข่งขัน 
  7.  โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
   8.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำภายในประเทศ 
   9.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติ 
   10. โครงการสนับสนุนการให้มีกิจกรรมสำหรับคนพิการ 
   11. โครงการจัดทำข้อมูลพัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศทางกีฬามวยปล้ำ 
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ตารางที่ 2  สังเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ในการส่งเสริม      
สุขภาวะและการกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ              
พ.ศ.2561 - 2580 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์
สมาคมกีฬามวยปล้ำ

แห่งประเทศ 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
เป้าหมายข้อ 2.1   
คนไทยเป็นคนดี     
คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดที่ 3.1      
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาวะ และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของ
คนไทย  
ประเด็นยุทธศาสตร์
ข้อที่ 4.7                 
การเสริมสร้าง
ศักยภาพการกีฬา       
ในการสร้างคุณค่า
ทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายที่ 4 คน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 4.3 
ประชาชนเล่นกีฬา
และเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการเพิ่มขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้
และความตระหนักด้าน
การออกกำลังกายและ
การกีฬาขั้นพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ข้อ 1.1, 
1.2 และ 1.3  
ตัวชี้วัดข้อ 2.1, 2.2, 
2.3 และ 2.5 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศและต่อยอดเพื่อ
ความสำเร็จในระดับ
อาชีพ 
เป้าประสงค์ข้อ 1.1 
ตัวชี้วัดข้อ 2.2 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
ยกระดับการบริหาร
จัดการด้านการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ข้อ 1.2 
ตัวชี้วัดข้อ 2.4 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic issue) 
1. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการให้มี
มาตรฐานและ         
ธรรมาภิบาล 
2. การพัฒนานักกีฬา 
บุคลากรกีฬาให้มี
ความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ 
3. การพัฒนาระบบ
การจัดการแข่งขันกีฬา
ให้มีมาตรฐานสากล 
4. การพัฒนาการ
บริการทางกีฬาและ
วิชาการทางการกีฬา
ให้มีความเป็นเลิศ 
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      1.2 ผลศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬา           
มวยปล้ำ จำนวน 20 คน ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย  
จำนวน 8 คน 2) คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
จำนวน 12 คน สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
      1. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ดังต่อไปนี ้
        1.1 นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
     1) นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนจะต้อง
สามารถตอบสนองท้ังความต้องการด้านสุขภาพของนักเรียนและพร้อมต่อการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
     2) ส่งเสริมให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์กลางกีฬามวยปล้ำของ
จังหวัดและภาคใต้   
     3) จัดให้มีการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับภูมิภาคท่ีสำคัญ ๆ ท่ีสนับสนุนโดย
สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
     4) จัดการประชุมเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำระดับภูมิภาค เพื่อเช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ทางการกีฬาต่าง ๆ 
     5) มีการสร้างสนามแข่งกีฬามวยปล้ำท่ีได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการแข่งขัน  
     6) มีการพัฒนาระบบการส่ือสาร เทคโนโลยีในการแข่งขันท่ีมีความรวดเร็ว   
     7) ควรจัดให้มกีารอบรมผู้ฝึกสอนหรือผู้ตัดสิน รวมถึงการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการต่าง ๆ ด้านกีฬามวยปล้ำ เป็นต้น  
         1.2 การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 

     1) สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานของชมรมกีฬามวยปล้ำและ
ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมกีฬามวยปล้ำ เพื่อความเป็นเลิศให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  



96 
 

     2) มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อการรับฟังความคิดเห็น มีการจัดให้บริการ        
ต่าง ๆ และให้บริการอุปกรณ์กีฬาให้กับนักกีฬาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
     3) มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำ 
    4) จัดให้มีการบริหารจัดการกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียนให้สอดรับกับการพัฒนา
กีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศ  
     5) ควรมีการศึกษาปัจจัยความสำเร็จท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่               
ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
    6) ให้ความสำคัญกับ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การสนับสนุน 2) บุคคล    
3) การจัดองค์กร และ 4) การจัดการสารสนเทศ  
           1.3 ด้านบุคลากร 
      1) การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรการกีฬามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการกีฬา โดยเฉพาะ  
ผู้ฝึกสอน และผู้ทำหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา ซึ่งเป็นผู้ท่ีนำความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านกีฬามาใช้ประกอบ
อาชีพท่ีส่งผลกระทบต่อกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬามวยปล้ำก็ควรมีบุคลากรทางกีฬา 
เช่น ผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นำทางการกีฬา ครูท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่     
นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ครูพลศึกษา/ครูสอนกีฬา นักโภชนาการกีฬา เป็นต้น  
     2) ควบคุมดูแลส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรการกีฬามีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับต่อไป 
     3) บุคลากรต้องเป็นผู้มีความรู้และความชำนาญทางด้านการกีฬา มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี
มีความมุ่งมั่นและกระตือรือรน้ในการปฏิบัติงาน  
     4) มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬากรีฑาอย่างสม่ำเสมอและการนำ
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับนักกีฬา 
     5) ภาระงานท่ีมอบหมายให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบมีความเหมาะสม 
     6) บุคคลได้รับแรงจูงใจในการทำงานอย่างเพียงพอ  
     7) จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม   
         1.4 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
    1) ในการจัดสถานท่ีทำงานในแต่ละฝ่าย การจัดสถานท่ีทำการของชมรมกีฬา 
มวยปล้ำอย่างเป็นสัดส่วน 
     2) จัดเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน มีความเป็นระบบ เครื่องมือ 
และวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ  
     3) สถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกมีความปลอดภัย มีมาตรฐาน  
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     4) สนามและอุปกรณ์กีฬาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการจัดอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้า ตู้ล็อกเกอร์ ตู้น้าด่ืม เป็นต้น อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการ   
     5) อุปกรณ์และสถานท่ีเพื่อการฝึกกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน            
มีความพอเพียง มีคุณภาพ มีการซ่อมบำรุงและเก็บรักษาอย่างได้มาตรฐานสากล  
     6)  อุปกรณ์ท่ีใช้ทดสอบสมรรถภาพ เป็นอุปกรณ์ท่ีเหมาะกับนักกีฬามวยปล้ำ  
         1.6 ด้านงบประมาณ 
     1) มีการปฏิบัติตามโครงการตามแผนงบประมาณ 
     2) มีกระบวนการตรวจสอบการใช้งบประมาณต่าง ๆ อย่างรัดกุม ให้เป็นไปตาม
แผนท่ีกำหนดไว้  
     3) มีงบประมาณสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจากสถานศึกษาอย่างเพียงพอ   
     4) มีงบประมาณท่ีได้จากต้นสังกัด เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนกีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศ   
     5) มีงบประมาณสนับสนุนจากชมรมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬามวยปล้ำ          
แห่งประเทศไทย  
     6) ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้านกิจกรรมกีฬามวยปล้ำ 
       2. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านกระบวนการ 
ดังต่อไปนี ้
           2.1 มีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากีฬามวยปล้ำ เพื่อท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำ 
ในสถานศึกษา 
           2.2 มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
          2.3 มีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานและโครงการ         
ท่ีกำหนดไว้พร้อมท้ังประเมินผลการดำเนินงานเพือ่นำมาเป็นแนวทางการพัฒนา 

            2.4 มีการกำหนดงานในระยะส้ันและระยะยาวไวอ้ย่างเหมาะสมในการวางแผน                 
การปฏิบัติงาน 
            2.5 มีการศึกษาความพร้อมด้านทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ เช่น บุคลากร เงินงบประมาณ 
สถานท่ีอุปกรณ์ต่าง ๆ และการบริหารจัดการ  
            2.6 มีการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีมีความสำคัญและจำเป็นสูงสุด มีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานและแผนควบคุม  
            2.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงการ พร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
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            2.8 มีการรับนักกีฬาโครงการส่งเสริมกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศ  
            2.9 มีการตั้งเป้าหมายในการเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ 
เช่น มีการกำหนดว่าจะต้องได้ใน ลำดับท่ี 1 ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ลำดับ
ท่ี 1-3 ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำนักเรียนนักศึกษา กีฬาเยาชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ 
     3. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลผลิต ดังต่อไปนี้ 
         3.1 สถานศึกษา 
     1) สถานศึกษา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำในรายการต่าง ๆ     
ท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   
     2) การดำเนินงานด้านส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โดยภาพรวม 
บรรลุตามวัตถุประสงค์   
     3) สถานศึกษาสามารถทำงานสอดคล้องกับนโยบายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ    
การกีฬาแห่งประเทศไทยและแผนพัฒนากีฬาชาติ   
     4) สถานศึกษามีการปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
     5) สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมรับกับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและ
อนาคต  
     6) ผลงานของนักกีฬา ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีพอใจของนักเรียนและบุคลากร  
ในสถานศึกษา 
      4. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลกระทบและ
ประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 
           4.1 การเล่นกีฬาจะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ดังนั้นการสนับสนุนให้
เด็ก ๆ เล่นกีฬาก็เป็นประโยชน์ท่ีสำคัญอย่างแรกที่ทำให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกาย ซึ่งควรจะให้เด็กเริ่ม
ต้ังแต่วัยเด็ก  
           4.2 สร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีไปตลอดชีวิต การเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะส่งเสริม
วิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี คนท่ีเล่นกีฬามักจะมีแนวโน้มท่ีจะเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
มากกว่าคนท่ีไม่ได้เล่น 
           4.3 การท่ีนักกีฬามีร่างกายแข็งแรงก็จะทำให้มีจิตใจท่ีเข้มแข็งด้วย การออกกำลังกาย
จะทำให้ช่วยลดความเครียดและทำให้มีความเข้มแข็งทางอารมณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย 
           4.4 ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการเข้าสังคม ช่วยให้นักกีฬารู้จักการส่ือสารความคิด
ใหม่ๆให้กับเพื่อนร่วมทีม รู้จักรับฟังคนอื่น ๆ ในทีม และรู้จักการแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนในทีม 
           4.5 นักกีฬาได้รับประโยชน์ด้านอื่น ๆ จากกีฬาชนิดนั้น ๆ เช่น การได้เรียนต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้นโดยใช้สิทธิการเป็นนักกีฬา  สามารถเข้าทำงานโดยการเป็นนักกีฬาของหน่วยงานนั้น ๆ  
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           4.6 กีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจในตัวเองของนักกีฬา โดย
โค้ชหรือผู้ปกครองจะใช้วิธีชมเชยและให้กำลังใจเด็กในกรณีท่ีเด็กกำลังทำส่ิงใดก็ตามได้ดี และให้
รางวัลในความพยายามและพัฒนาการในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  
            4.7 การเล่นกีฬาอาจจะทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ เป็นนักกีฬาอาชีพ มีรายได้
เล้ียงตัวเองและเล้ียงครอบครัว 
           4.8 สร้างวินัย ความทุ่มเทและการไม่ยอมแพ้ในส่ิงท่ียาก สามารถนำใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวันได้ 
           4.9 นักกีฬาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แทนท่ีจะใช้เวลาท่ีนอกเหนือจาก  
เวลาเรียนไปกับเกม โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือสุ่มเส่ียงท่ีจะเดินทางผิดๆ การให้เด็กเล่นกีฬา     
เป็นการทำให้เด็กมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทำในเวลาว่างเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 
 
  ตอนที่ 2 ผลการสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ       
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช            
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
    ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ จากนั้นนำกรอบ   
ข้อคำถามดังกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความคิดเห็นในเชิงปริมาณเกี่ยวกับความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้  โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิชุดข้อเสนอเชิงนโยบาย         
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผู้วิจัยนำเสนอเป็น 2 ประเด็น ได้แก่         
(1) ผลการประเมินความคิดเห็นโดยแบบสอบถามเชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า     
5 ระดับ และ (2) สรุปการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบปลายเปิดในแต่ละประเด็นของกรอบ
องค์ประกอบ 
    2.1 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบ
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 



100 
 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบ
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน             
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นรายองค์ประกอบ  

องค์ประกอบ 𝜇 𝜎 
ระดับความ

เหมาะสม 𝜇 𝜎 
ระดับความ
เป็นไปได้ 

1. ปัจจัยพื้นฐาน 4.61 .08 มากท่ีสุด 4.65 .18 มากท่ีสุด 

2. กระบวนการ 4.75 .20 มากท่ีสุด 4.55 .15 มากท่ีสุด 

3. ผลผลิต 4.93 .18 มากท่ีสุด 4.73 .30 มากท่ีสุด 

4. ผลกระทบและความยั่งยืน 4.80 .26 มากท่ีสุด 4.57 .34 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 .09 มากท่ีสุด 4.63 .15 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของกรอบองค์ประกอบของ

ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝜇 = 4.75, 

𝜎 = .09) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ เรียงตามลำดับ เรียงจาก

มากไปน้อย ได้แก่ ผลผลิต (𝜇 = 4.93, 𝜎 = .18 ) ผลกระทบและความยั่งยืน (𝜇 = 4.80, 𝜎 = .26 )   

กระบวนการ (𝜇 = 4.75, 𝜎 = .20 )  และ ปัจจัยพื้นฐาน (𝜇 = 4.61, 𝜎 = .08) ตามลำดับ   
   ส่วนความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝜇 = 4.63, 𝜎 = .15)  เมื่อ

พิจารณาองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ผลผลิต (𝜇 = 

4.73, 𝜎 = .30) ปัจจัยพื้นฐาน (𝜇 = 4.65, 𝜎 = .18) ผลกระทบและความยั่งยืน (𝜇 = 4.57, 𝜎 = .34) 

และกระบวนการ (𝜇 = 4.55, 𝜎 = .15 )   
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบ
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ                      
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 

ด้านปัจจัยพื้นฐาน 𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 𝜇 𝜎 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

1. ด้านนโยบายการพัฒนากีฬา 
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียน 

4.70 .47 มากท่ีสุด 4.64 .39 มากท่ีสุด 

2. ด้านการบริหารจัดการกีฬา   
มวยปล้ำ 

4.55 .51 มากท่ีสุด 4.80 .41 มากท่ีสุด 

3. ด้านบุคลากร 
   3.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา 

 
4.80 

 
.41 

มากท่ีสุด  
4.55 

 
.51 

มากท่ีสุด 

   3.2 นักกีฬา 4.55 .51 มากท่ีสุด 4.70 .47 มากท่ีสุด 
   3.3 ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 5.00 .00 มากท่ีสุด 4.60 .50 มากท่ีสุด 
   3.4 ผู้ปกครองและชุมชน 4.38 .50 มากท่ีสุด 4.40 .50 มากท่ีสุด 
4. ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี 4.42 .50 มากท่ีสุด 4.50 .51 มากท่ีสุด 
5. ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 4.50 .52 มากท่ีสุด 4.66 .59 มากท่ีสุด 
6. ด้านงบประมาณ 4.60 .50 มากท่ีสุด 5.00 .00 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 .08 มากท่ีสุด 4.65 .18 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของกรอบองค์ประกอบของ
ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  องค์ประกอบด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.61, 𝜎 = .08 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก  

ได้แก่ ด้านบุคลากร ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  (𝜇 = 5.00, 𝜎 = .00 ) ด้านบุคลากร ผู้ฝึกสอนกีฬา           

(𝜇 = 4.80, 𝜎 = .41 )   และ ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน    

(𝜇 = 4.70, 𝜎 = .47) ตามลำดับ   
   ส่วนความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า กรอบแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝜇 = 4.65, 𝜎 = .18) 



102 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่          

ด้านงบประมาณ (𝜇 = 5.00, 𝜎 = .00)   ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ (𝜇 = 4.80, 𝜎 = .41) 

และด้านบุคลากร นักกีฬา (𝜇 = 4.70, 𝜎 = .47) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบ
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ                            
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประกอบกระบวนการ 

องค์ประกอบกระบวนการ 𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 𝜇 𝜎 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

1. ด้านการประเมินสภาพความ
พร้อม 

5.00 .00 มากท่ีสุด 4.80 .41 มากท่ีสุด 

2. ด้านการออกแบบการฝึกซ้อม
และวางแผนการแข่งขัน 

4.73 .46 มากท่ีสุด 4.25 .44 มากท่ีสุด 

3. ด้านการดำเนินการตามแผน
ดำเนินงาน 

4.67 .48 มากท่ีสุด 4.45 .51 มากท่ีสุด 

4. ด้านการประเมินผลและ
ปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

4.60 .50 มากท่ีสุด 4.70 .47 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 .20 มากท่ีสุด 4.55 .15 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของกรอบองค์ประกอบของ
ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  องค์ประกอบกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (𝜇 = 4.75, 𝜎 = .20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก  

ได้แก่ ด้านการประเมินสภาพความพร้อม (𝜇 = 5.00, 𝜎 = .00 ) ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและ

วางแผนการแข่งขัน (𝜇 = 4.73, 𝜎 = .46) และด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน (𝜇 = 4.67, 

𝜎 = .48) ตามลำดับ   
   ส่วนความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า กรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด              

(𝜇 = 4.55, 𝜎 = .15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย    



103 
 

3 ลำดับแรก  ได้แก่ ด้านการประเมินสภาพความพร้อม (𝜇 = 4.80, 𝜎 = .41) ด้านการประเมิน      

ผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน (𝜇 = 4.70, 𝜎 = .47) และด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 

(𝜇 = 4.45, 𝜎 = .51) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้กรอบ
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ                          
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประกอบผลผลิต 

องค์ประกอบผลผลิต 𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 𝜇 𝜎 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

1. ด้านสถานศึกษา 5.00 .00 มากท่ีสุด 4.75 .44 มากท่ีสุด 
2. ด้านนักกีฬา 4.85 .37 มากท่ีสุด 4.70 .47 มากท่ีสุด 

รวม 4.92 .18 มากท่ีสุด 4.72 .30 มากท่ีสุด 
 
  จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของกรอบองค์ประกอบ
ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  องค์ประกอบผลผลิต  โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.92, 𝜎 = .18 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 

ด้านสถานศึกษา (𝜇 = 5.00, 𝜎 = .00 )  และด้านนักกีฬา (𝜇 = 4.85, 𝜎 = .37) ตามลำดับ   
   ส่วนความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า กรอบแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่      

ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝜇 = 4.72, 𝜎 = .30) เมื่อพิจารณา          

รายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านสถานศึกษา (𝜇 = 4.75, 𝜎 = .44) และ

ด้านนักกีฬา (𝜇 = 4.70, 𝜎 = .47) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบ
แนวทาง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช            
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประกอบผลกระทบและ
ความยั่งยืน 

องค์ประกอบผลกระทบ 
และความยั่งยืน 𝜇 𝜎 

ระดับความ
เหมาะสม 𝜇 𝜎 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

1. ด้านผลกระทบ 4.85 .37 มากท่ีสุด 4.50 .51 มากท่ีสุด 
2. ด้านประสิทธิผล 4.65 .49 มากท่ีสุด 4.80 .41 มากท่ีสุด 
3. ด้านความยั่งยืน 4.84 .42 มากท่ีสุด 4.55 .51 มากท่ีสุด 
4. ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 4.86 .32 มากท่ีสุด 4.45 .51 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 .26 มากท่ีสุด 4.57 .34 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของกรอบองค์ประกอบ
ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  องค์ประกอบผลกระทบและ                   

ความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.80, 𝜎 = .26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (𝜇 = 4.86, 𝜎 = .32) ด้านผล 

กระทบ (𝜇 = 4.85, 𝜎 = .37) และ ด้านความยั่งยืน (𝜇 = 4.84, 𝜎 = .42) ตามลำดับ   
   ส่วนความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า กรอบแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝜇 = 4.57, 

𝜎 = .34) เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก  

ได้แก่ ด้านประสิทธิผล (𝜇 = 4.80, 𝜎 = .41) ด้านความยั่งยืน (𝜇 = 4.55, 𝜎 = .51)  และด้าน

ผลกระทบ (𝜇 = 4.50, 𝜎 = .51) ตามลำดับ 
   2.2 สรุปการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบปลายเปิดในแต่ละประเด็นของกรอบองค์ประกอบ
ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    1. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 
      1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
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      ข้อเสนอแนะ  ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ                   
การกีฬาในระดับชาติ เพื่อเป็นสารสนเทศพื้นฐาน และเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนากีฬามวยปล้ำ     
ของโรงเรียนได้อย่างตรงเป้าหมาย 
     1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
      ข้อเสนอแนะ  ผู้นำควรสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ จัดระบบสวัสดิการให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน การจัดทรัพยากร
สนับสนุนทางการกีฬา ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     1.3 ด้านบุคลากร 
     ข้อเสนอแนะ  ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องมีคุณภาพ มีภาวะผู้นำทางการกีฬา           
มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญอยู่ตลอดเวลา  นักกีฬามีสมรรถภาพทางจิตใจทางร่างกายท่ีดี 
แข็งแรง มีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ มีความรับผิดชอบ  
องค์กรภายนอก เช่น สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ 
ทางการกีฬาให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
     1.4 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี  
       ข้อเสนอแนะ มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
อย่างเพียงพอ ทันสมัย มีการจัดเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ความรู้ท่ีเหมาะสมกับกีฬามวยปล้ำ 
    1.5 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
       ข้อเสนอแนะ มีสถานท่ีฝึกซ้อมภายในโรงเรียนอยา่งเพียงพอ มีห้อง           
ออกกำลังกายและอุปกรณ์ Fitness มีห้องพยาบาล ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ 
    1.6 ด้านงบประมาณ 
     ข้อเสนอแนะ จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ ประสาน                     
การสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก 
    2. องค์ประกอบกระบวนการ 
     2.1 ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 
     ข้อเสนอแนะ ควรมีการประเมินความพร้อมและศักยภาพของนักกีฬา       
ผู้ฝึกสอน ความพร้อมของปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 
     2.2 ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขัน 
     ข้อเสนอแนะ จัดทำแผนการแข่งขันในทุกระดับตลอดท้ังปี และสอดคล้อง
กับรายการแข่งขันในทุกระดับ 
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     2.3 ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
     ข้อเสนอแนะ ให้มโีครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา มีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน ดำเนินงานตามโครงการครบทุกกิจกรรมและเป็นไป
ตามเวลาท่ีกำหนด 
     2.4 ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
     ข้อเสนอแนะ มีการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
   3. องค์ประกอบผลผลิต 
     3.1 ด้านสถานศึกษา 
     ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับกีฬาแห่งชาติ  
     3.2 ด้านนักกีฬา 
     ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ
ระดับภาค ระดับชาติ 
   4. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
     4.1 ด้านผลกระทบ 
       ข้อเสนอแนะ นักกีฬามีส่วนสำคัญชักจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจร่วมเล่น
กีฬา  ผู้ท่ีเป็นนักกีฬาได้รับสิทธิเข้าเรียนต่อตามความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 
    4.2 ด้านประสิทธิผล 
     ข้อเสนอแนะ การเล่นกีฬาทำให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทนในการฝึกซ้อมกีฬาและการเรียน 
     4.3 ด้านความยั่งยืน 
     ข้อเสนอแนะ  การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาหรือชมรมกีฬาระดับ
จังหวัดให้การสนับสนุน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการกีฬา 
     4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
     ข้อเสนอแนะ นักกีฬาสามารถนำความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไปเป็น
วิทยากร หรือไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
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 ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  3.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน        
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี จัดทำขึ้นโดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ อีกท้ังศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬา 
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำไป
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย 2) คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน สมาชิกของชมรมในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำ  
แห่งประเทศไทย แล้วนำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงข้อเสนอเชิงนโยบายใน                    
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มาจำแนกเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีระบบ แล้วนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นกรอบข้อคำถามเกี่ยวกับ                  
กรอบการพัฒนาการจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
แล้วนำกรอบข้อคำถามดังกล่าว เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อใหต้รวจสอบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนำมาปรับปรุงและสร้างเป็นการพัฒนาการจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถนำเสนอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังแสดงในภาพท่ี 4 - 8 
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ภาพที่ 4 ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

ศึกษายุทธศาสตร์ระดับชาติที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 
- นโยบาย/ยทุธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
- แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2560 - 2564  
- แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 

ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก 
1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน สมาชิกของ
ชมรมในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 

-  ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
-  ด้านบุคลากร 
-  ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม 
-  ด้านงบประมาณ 
 

องค์ประกอบ 
ปัจจัยพื้นฐาน 

-  ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 
-  ด้านการวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
-  ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
-  ด้านการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล 
 

องค์ประกอบ 
กระบวนการ 

- ด้านสถานศึกษา 
- ด้านนักกีฬา 

องค์ประกอบ 
ผลผลิต 

- ด้านผลกระทบ 
- ด้านประสิทธิผล 
- ด้านความยั่งยืน 
- ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
 

องค์ประกอบ 

ผลกระทบและความยั่งยืน 
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  จากภาพ แสดงระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จำแนกเป็น     
4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
  1. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ (1) ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (2) ด้านบุคลากร (3) ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี (4) ด้านสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม และ (5) ด้านงบประมาณ ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 
 
 

 
  
ภาพท่ี 5 ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 

 

ด้านนโยบายและ
การบริหารจัดการ

กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

ด้านบุคลากร 

ด้านอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี สถานที่
และสภาพแวดล้อม 

ด้านงบประมาณ 

ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำของโรงเรียน 
- นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและ
การกีฬา 
- แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศ พ.ศ.2560–2564 
ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
- ภาวะผู้นำของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

- ผู้ฝึกสอนกีฬา 
- นักกีฬา  
- ครู บุคลากร   
- องค์กรสนับสนุน 
 

- อุปกรณก์ารฝึกซ้อมและการแข่งขัน  
- เทคโนโลย ีอุปกรณ์ Fitness 
- สถานที่และสภาพแวดล้อม 

- แผนปฏบิัติการ โครงการ 
- แผนการใช้งบประมาณ 
- การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรที่เก่ียวข้อง 

องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 
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 2. องค์ประกอบกระบวนการ ได้แก่ (1) ด้านการประเมินสภาพความพร้อม (2) ด้านการวางแผน  
การฝึกซ้อมและการแข่งขัน (3) ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และ (4) ด้านการกำกับงาน 
ติดตาม และประเมินผล  ดังแสดงในภาพท่ี 6 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 6  ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบกระบวนการ 

 
 
 
 

ด้านการประเมิน
สภาพความพร้อม 

ด้านการวาง
แผนการฝึกซ้อม
และการแข่งขัน 

ด้านการดำเนินการ
ตามแผน

ดำเนินงาน 

ด้านการกำกับงาน 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

- ประเมินความพร้อมและศักยภาพของนักกีฬา 
- ประเมินความพร้อมและศักยภาพของผูฝ้ึกสอนนักกีฬา 
- ประเมินความพร้อมของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 

.- แผนการฝึกซ้อมสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬา
ตามหลักสากล 
- จัดทำแผนการแข่งขันในทุกระดับตลอดทั้งปี และสอดคล้องกับ
รายการแข่งขันในทุกระดับ 
 

- โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
มวยปล้ำ 
- ดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว ้
- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับการกีฬา 
 

- การกำกับงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ
อย่างต่อเน่ือง 
- การสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและรายงานต่อโรงเรียนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
- การนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบกระบวนการ 
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  3. องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ (1) ด้านสถานศึกษา และ (2) ด้านนักกีฬา ดังแสดงใน                   
ภาพท่ี 7 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสถานศึกษา 

- ร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชงิชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับชาต ิ
- ร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ 
- ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาต ิ
- ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาต ิ
- ร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาต ิ

- นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ 
- นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาต ิ
- นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค 
ระดับชาติ 
- นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ระดับ
ภาค ระดับชาติ 
- นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาต ิ
  
 

ด้านนักกีฬา 

องค์ประกอบผลผลิต 
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  4. องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ (1) ด้านผลกระทบ (2) ด้านประสิทธิผล (3) ด้านความยั่งยืน   
(4) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ดังแสดงในภาพท่ี 8 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลกระทบและ
ความยั่งยืน 

 

  3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่        
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ด้านผลกระทบ 

ด้านประสิทธิผล 

ด้านความยั่งยืน 

ด้านการถ่ายทอด 
ส่งต่อ 

- นักกีฬาเป็นส่วนสำคัญที่ชักจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจการออกกำลังกาย 
- โรงเรียนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานภายนอก
ทางด้านกีฬา 
- นักเรียนได้รับสิทธิเข้าเรียนต่อตามความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักกีฬามืออาชีพ 

- นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการฝึกซ้อมกีฬาและ   
การเรียน 
- ผลงานของนักเรียนได้รับความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว ้
- โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬา 
 

- มีรายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 
- การกีฬาแห่งประเทศไทยใหค้วามสำคัญในการส่งเสริมกีฬามวยปล้ำ 
-  สมาคมกีฬาหรือชมรมกีฬาระดับจังหวัดให้การสนับสนุน 

- นักเรียนนำความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไปเป็นวิทยากรได้ 
- นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้จากความเป็นเลิศทางด้านกีฬาไปเผยแพร่        
สู่รุ่นต่อไป 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมกีฬามวยปลำ้-  

องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
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ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการ                
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นรายองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบ  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. ปัจจัยพื้นฐาน 4.76 .12 มากท่ีสุด 

2. กระบวนการ 4.86 .13 มากท่ีสุด 

3. ผลผลิต 4.88 .16 มากท่ีสุด 

4. ผลกระทบและความยั่งยืน 4.78 .19 มากท่ีสุด 

รวม 4.82 .11 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการ

กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.82, 𝜎 = .11 )  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ เรียงตามลำดับ ได้แก่ ผลผลิต          

(𝜇 = 4.88, 𝜎 = .16) กระบวนการ (𝜇 = 4.86, 𝜎 = .13) ผลกระทบและความยั่งยืน   (𝜇 = 4.78,            

𝜎 = .19 )  และ ปัจจัยพื้นฐาน (𝜇 = 4.76, 𝜎 = .12) ตามลำดับ   
   
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา   
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 
 

องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่      
ความเป็นเลิศ 

4.70 .17 มากท่ีสุด 

2. ด้านบุคลากร 4.81 .12 มากท่ีสุด 

3. ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 4.73 .15 มากท่ีสุด 

4. ด้านงบประมาณ 4.80 .20 มากท่ีสุด 

รวม 4.76 .12 มากท่ีสุด 

  

   จากตารางท่ี 9 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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ท่ีสุด (𝜇 = 4.76, 𝜎 = .12 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไป

น้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ด้านบุคลากร (𝜇 = 4.81, 𝜎 = .12) ด้านงบประมาณ (𝜇 = 4.80, 𝜎 = .20 ) 

และด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีและสภาพแวดล้อม (𝜇 = 4.73, 𝜎 = .15) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

องค์ประกอบด้านปัจจัยพื้นฐาน  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำของโรงเรียน 
1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ และ
แผนการดำเนินงานของกีฬามวยปล้ำ 

 
4.68 

 
.47 

 
มากท่ีสุด 

2. การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

4.58 .50 มากท่ีสุด 

3. การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564)  

4.56 .51 มากท่ีสุด 

4. การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนการศึกษา
ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  

4.76 .43 มากท่ีสุด 

5. การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

4.62 .49 มากท่ีสุด 

6. การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และแผนการดำเนินงานของสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย 

4.68 .47 มากท่ีสุด 

ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ            
1. มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างเป็น
ขั้นตอน 

 
 
4.54 

 
 
.50  

 
 

มากท่ีสุด 
2. จัดทำโครงการท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

4.86 .35 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านปัจจัยพื้นฐาน  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

 3. มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการส่งเสริมกีฬา 
ในระดับชาติ เพื่อการวางแผนการดำเนินงาน 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

 4. ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ 

4.72 .45 มากท่ีสุด 

5. การจัดระบบสวัสดิการ ให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ     

4.65 .47 มากท่ีสุด 

6. ผู้นำบริหารจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

4.63 .49 มากท่ีสุด 

7. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 4.64 .48 มากท่ีสุด 

8. มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี อุปกรณ์ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.58 .47 มากท่ีสุด 

9. มีการวางแผนเตรียมด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 4.78 .37 มากท่ีสุด 

10. มีการเตรียม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน 

4.84 .37 มากท่ีสุด 

รวม 4.70 .17 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 10 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของระบบการบริหาร

จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ

กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝜇 = 4.70, 𝜎 = .17 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการศึกษา         

แผนยุทธศาสตร์ นโยบายการส่งเสริมกีฬา ในระดับชาติ เพื่อการวางแผนการดำเนินงาน (𝜇 = 5.00,            

𝜎 = .00) จัดทำโครงการท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (𝜇 = 4.86, 𝜎 = .35 )  

และมีการเตรียม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน (𝜇 = 4.84, 𝜎 = .37) 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ด้านบุคลากร 
 

องค์ประกอบด้านปัจจัยพื้นฐาน  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

ผู้ฝึกสอนกีฬา 
1. คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 

 
4.58 

 
.50 

 
มากท่ีสุด 

2. ภาวะผู้นำทางการกีฬา 4.86 .35 มากท่ีสุด 

3. มีการพัฒนาทักษะ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง 4.94 .24 มากท่ีสุด 

นักกีฬา 
4. สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 

 
4.71 

 
.46 

 
มากท่ีสุด 

5. สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา 4.73 .44 มากท่ีสุด 

6. ความเป็นเลิศทางการกีฬา 4.68 .47 มากท่ีสุด 

7. ความมนี้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4.72 .45 มากท่ีสุด 

ครู บุคลากร  
8. ครู บุคลากร ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของ
โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

 
4.86 

 
.35 
 

 
มากท่ีสุด 

9. บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความสามารถใน
การดำเนินงานตามโครงการ 

4.82 .39 มากท่ีสุด 

10. กำหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน 4.80 .40 มากท่ีสุด 

11. จัดสรรภาระงานตรงตามศักยภาพ 5.00 .00 มากท่ีสุด 

12. ส่งเสริมการทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 4.88 .33 มากท่ีสุด 

องค์กรสนับสนุน 
13. มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ ทางการกีฬาให้การสนับสนุน  
ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

 
4.92 

 
.27 

 
มากท่ีสุด 

14. มีชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การ
สนับสนุนในการแข่งขัน 

4.78 .42 มากท่ีสุด 

รวม 4.81 .12 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 11 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ด้านบุคลากร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด  (𝜇 = 4.81, 𝜎 = .12 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงจากมากไป

น้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครู บุคลากร จัดสรรภาระงานตรงตามศักยภาพ  (𝜇 = 5.00, 𝜎 = .00 ) ผู้สอนกีฬา   

มีการพัฒนาทักษะ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง (𝜇 = 4.94, 𝜎 = .24 ) และ องค์กรสนับสนุน มีสมาคม
กีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กร   ต่าง ๆ ทางการกีฬาให้การสนับสนุน    

ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  (𝜇 = 4.92, 𝜎 = .27 )   
 
ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

องค์ประกอบด้านปัจจัยพื้นฐาน 𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 4.84 .37 มากท่ีสุด 

2. มีเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นในการ
ฝึกซ้อม 

4.74 .35 มากท่ีสุด 

3. มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ความรู้ท่ีเหมาะสม
กับกีฬามวยปล้ำ 

4.64 .49 มากท่ีสุด 

4. มีเอกสาร คู่มือ และข่าวสารต่าง ๆ และระบบการสืบค้น
ออนไลน์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและเทคนิคกีฬา    
มวยปล้ำ 

4.74 .44 มากท่ีสุด 

5. มีสถานท่ีฝึกซ้อมภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 4.82 .39 มากท่ีสุด 

6. มีห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ Fitness 4.70 .45 มากท่ีสุด 

7. มีห้องพยาบาล ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ดูแลการเจ็บป่วย
นักกีฬาเบ้ืองต้นได้ 

4.70 .46 มากท่ีสุด 

8. มีสถานท่ีประกอบการและรับประทานอาหารสะอาด   
ถูกหลักโภชนาการ เหมาะสมกับนักกีฬา 

4.68 .47 มากท่ีสุด 

รวม 4.73 .15 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ี
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และสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.73, 𝜎 = .15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการ

ฝึกซ้อมและการแข่งขัน (𝜇 = 4.84, 𝜎 = .37 ) มีสถานท่ีฝึกซ้อมภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ (𝜇 = 4.82, 

𝜎 = .39 ) และมีเอกสาร คู่มือ และข่าวสารต่าง ๆ และระบบการสืบค้นออนไลน์เกี่ยวกับการส่งเสริม

สุขภาพและเทคนิคกีฬามวยปล้ำ  (𝜇 = 4.74, 𝜎 = .44) ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ด้านงบประมาณ 

องค์ประกอบด้านปัจจัยพื้นฐาน  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. มีการช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการใช้
งบประมาณ 

4.76 .43 มากท่ีสุด 

2. จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ 4.72 .45 มากท่ีสุด 

3. ใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 4.92 .27 มากท่ีสุด 

4. ให้โอกาสทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการใช้
งบประมาณ 

4.88 .33 มากท่ีสุด 

5 การสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4.74 .44 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 .20 มากท่ีสุด 

    
จากตารางท่ี 13 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของระบบการบริหาร

จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.80, 𝜎 = .20 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อเรียงจากมาก

ไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่างประหยัดและคุ้มค่า (𝜇 = 4.92, 𝜎 = .27)  

ใหโ้อกาสทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการใช้งบประมาณ (𝜇 = 4.88, 𝜎 = .33)  และมีการ

ช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใช้งบประมาณ (𝜇 = 4.76, 𝜎 = .43) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบกระบวนการ 

องค์ประกอบกระบวนการ  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

การประเมินสภาพความพร้อม 
1. ประเมินความพร้อมและศักยภาพของนักกีฬา 

 
4.96 

. 

.20 
 

มากท่ีสุด 

2. ประเมินความพร้อมและศักยภาพของผู้ฝึกสอนนักกีฬา 4.70 .46 มากท่ีสุด 

3. ประเมินความพร้อมของปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

การออกแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
4. แผนการฝึกซ้อมสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถภาพ   
ของนักกีฬาตามหลักสากล 

 
4.95 

 
.30 

มากท่ีสุด 

5. จัดทำแผนการแข่งขันในทุกระดับตลอดท้ังปี และ
สอดคล้องกับรายการแข่งขันในทุกระดับ 

4.82 .39 มากท่ีสุด 

การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
6. โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬามวยปล้ำ มีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

 
4.92 

 
.27 

 
มากท่ีสุด 

7. บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.85 .20 มากท่ีสุด 

8. โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ 

4.84 .37 มากท่ีสุด 

9. การดำเนินงานตามโครงการครบทุกกิจกรรมและเป็นไป
ตามเวลาท่ีกำหนด 

4.94 .24 มากท่ีสุด 

10. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 

4.90 .30 มากท่ีสุด 

การกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล 
11. มีการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 
4.76 

 
.43 

 
มากท่ีสุด 

12. มีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและรายงาน
ต่อโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ  

4.98 .14 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) 

องค์ประกอบกระบวนการ  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

13. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

4.56 .50 มากท่ีสุด 

รวม 4.86 .13 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของระบบการบริหาร

จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบกระบวนการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(𝜇 = 4.86, 𝜎 = .13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ การประเมินสภาพความพร้อม ประเมินความพร้อมของปัจจัยสภาพ แวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา (𝜇 = 5.00, 𝜎 = .00) การกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล มีการ

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการและรายงานต่อโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ  (𝜇 = 4.98, 𝜎 = .14) 

และ การประเมินสภาพความพร้อม ประเมินความพร้อมและศักยภาพของนักกีฬา  (𝜇 = 4.96, 𝜎 = .20) 
ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลผลิต 

องค์ประกอบผลผลิต  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

สถานศึกษา 
1. สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับชาติ 

 
4.94 

 
.24 

 
มากท่ีสุด 

2. สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ   

4.88 .32 มากท่ีสุด 

3. สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ  

4.97 .41 มากท่ีสุด 

4. สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ  

4.78 .42 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

องค์ประกอบผลผลิต  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

5. สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติ 

4.99 .15 มากท่ีสุด 

นักกีฬา 
6. นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ              

ชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับชาติ 

 
4.78 

 
.42 

 
มากท่ีสุด 

7. นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ            
ระดับภาค ระดับชาติ 

4.84 .37 มากท่ีสุด 

8. นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ระดับภาค ระดับชาติ 

4.94 .24 มากท่ีสุด 

9. นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ 

4.80 .39 มากท่ีสุด 

10. นักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ            
ระดับนานาชาติ 

4.90 .30 มากท่ีสุด 

รวม 4.88 .16 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการ

กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลผลิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝜇 = 4.88,    

𝜎 = .16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก ่

สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติ (𝜇 = 4.99, 𝜎 = .15 ) 
สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ               

(𝜇 = 4.97, 𝜎 = .41 ) และ สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศ

ระดับจังหวัดและระดับชาติ (𝜇 = 4.94, 𝜎 = .24) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 

องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

ผลกระทบ 
1. นักเรียนมีภาพลักษณ์วีรบุรุษนักกีฬา ท่ีประสบ

ความสำเร็จจากการแข่งขันเป็นส่วนสำคัญในการจูงใจให้
เด็กและเยาวชนสนใจร่วมเล่นกีฬา 

 
4.64 

. 
49 
 

 
มากท่ีสุด 

2. นักกีฬาเป็นส่วนสำคัญท่ีจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจ
การออกกำลังกาย 

4.82 .39 มากท่ีสุด 

3. โรงเรียนมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับจากชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกทางด้านกีฬา 

4.72 .45 มากท่ีสุด 

4. นักเรียนได้รับสิทธิเข้าเรียนต่อตามความสามารถทางด้าน
กีฬา เพื่อศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   

4.90 .27 มากท่ีสุด 

5. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นนักกีฬามืออาชีพ 4.58 .50 มากท่ีสุด 

ประสิทธิผล 
6. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการ

ฝึกซ้อมกีฬาและการเรียน 

 
4.91 

 
.24  

 
มากท่ีสุด 

7. ผลงานของนักเรียนได้รับความสำเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

4.58 .50 มากท่ีสุด 

8. นักเรียนมีสุขภาวะทางกายเหมาะสมกับวัย  4.76 .43 มากท่ีสุด 

9. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬามวยปล้ำ 4.78 .42 มากท่ีสุด 

10. นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง 4.97 .29 มากท่ีสุด 

ความยั่งยืน 
11. มีรายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ตลอดท้ังปี 

 
4.77 

 
.41 

 
มากท่ีสุด 

12. การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริม
กีฬามวยปล้ำ 

4.75 .45 มากท่ีสุด 

13. สมาคมกีฬาหรือชมรมกีฬาระดับจังหวัดให้การสนับสนุน 4.76 .43 มากท่ีสุด 

14. ตัดโอกาสท่ีเยาวชนจะเส่ียงกับยาเสพติด  4.82 .39 มากท่ีสุด 

15. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4.98 .14 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 

องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน  𝜇 𝜎 
ระดับความ
เหมาะสม 

การถ่ายทอดส่งต่อ 
16. นักเรียนนำส่ิงท่ีได้จากเล่นกีฬาไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

 
4.60 

 
.50 

 
มากท่ีสุด 

17. นักเรียนนำความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไปเป็น
วิทยากรได้ 

4.94 .24 มากท่ีสุด 

18. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 4.66 .48 มากท่ีสุด 

19. นักเรียนสามารถนำส่ิงท่ีได้จากความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาไปเผยแพร่สู่รุ่นน้องต่อไป  

4.88 .33 มากท่ีสุด 

20. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นท่ีใกล้เคียง ส่งเสริม
กีฬามวยปล้ำ 

4.74 .44 มากท่ีสุด 

รวม 4.79 .19 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมของระบบการบริหาร

จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.79, 𝜎 = .19)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงจากมาก

ไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ความยั่งยืน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน (𝜇 = 4.98,   

𝜎 = .14) ประสิทธิผล นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง (𝜇 = 4.97, 𝜎 = .29 ) และ การถ่ายทอดส่งต่อ 

นักเรียนนำความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไปเป็นวิทยากรได้ (𝜇 = 4.94, 𝜎 = .24) ตามลำดับ  
 
ตอนที่ 4 ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   4.1 ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัล
เกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สรุปได้ดังนี ้
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    4.1.1 โครงการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของ                        
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    1) โครงการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของ                     
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
   1. หลักการและเหตุผล 
    ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้กำหนดประเด็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ 
(ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนท่ี 86 ก) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  มีจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก ให้มี               
การสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร เป้าหมายท่ี 4 คนไทยมี                
สุขภาวะท่ีดีขึ้น ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรม
ทางสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยท้ังรูปแบบการออกกำลังกาย โภชนาการท่ีเหมาะสม (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
พ.ศ. 2560-2564) 
   แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มุ่งหวังให้การกีฬาเป็น                
ส่วนสำคัญของวิถีชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีน้ำใจนักกีฬาและคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ัง
ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับมีองค์ความรู้ด้านการกีฬา อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนากีฬา
ไทย สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ  สามารถ
สร้างอาชีพและรายได้ผ่านการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อ
เสริม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของ                     
วิถีชีวิตประชาชน  ทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ” โดยใช้ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกาย
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา การพัฒนากฬีาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จใน
ระดับอาชีพ การสร้างและการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและสมรรถภาพของนักกีฬา ท้ังทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงเทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถ
สูงสุดของแต่ละบุคคล อย่างเป็นระบบ  โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการ พร้อมท้ังส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา 
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และสร้างความตระหนักและการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและนักกีฬา   
ทุกกลุ่ม   
   จะเห็นได้ว่า การกีฬานับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังคำกล่าวท่ีว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ซึ่งการท่ีประเทศชาติจะพัฒนา
ได้นั้นจำเป็นต้องมีบุคลากรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านการกีฬา องค์กรกีฬา 
องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา และนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อ
พัฒนาการกีฬาให้สามารถสร้างประชาชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้หลักการจัดการศึกษาในแผนการศึกษาชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ต้ังแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียน 
วัยทำงาน และผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตาม
ความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะท่ี พึงประสงค์ในการ
ดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการทำงานเพื่อการประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ อันจะนำไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติจึงต้องกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปละละเลยหรือท้ิงใครไว้
ข้างหลัง (No one left behind)    
   จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนล้วนให้ความสำคัญในการพัฒนาคนให้ถึงพร้อมตามศักยภาพและ
สามารถพัฒนาไปจนสุดความสามารถ และด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนท่ี
อยู่ในกลุ่มโรงเรียนพิเศษ รับนักเรียนท้ังประจำและไปกลับ  ได้จัดการศึกษาตอบสนอง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศให้กับนักเรียนท่ีมีความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ประเภทต่าง ๆ หลายชนิดกีฬา เช่น กีฬามวยปล้ำ กีฬาแฮนด์บอลชายหาด กีฬาชักกะเย่อ                    
กีฬาเทควันโด ซึ่งท้ังนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                            
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เห็นว่ากีฬามวยปล้ำ เป็นกีฬาท่ี
นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีการบรรจุเป็นหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีผลงานใน
ระดับชาติ นานาชาติ เป็นท่ียอมรับของสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย และยังมีปัจจัยเอื้อใน               
การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬามวยปล้ำหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมีการจัดการศึกษา
แบบนักเรียนประจำทำให้สามารถฝึกซ้อมนักเรียนได้เต็มท่ี เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้อำนวยการเป็น
กรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย มีความเข้าใจธรรมชาติและการพัฒนากีฬา
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อย่างดี และยังได้รับการสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติมาฝึกสอนท่ีโรงเรียน อีกท้ังมี
การจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนวิชาเหล่านี้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แล้วยังมีการฝึกซ้อมนักเรียนท่ีมีความสนใจ และความถนัด เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาดังกล่าวท้ังระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการส่งนักเรียนเข้าร่วม                      
การแข่งขันดังกล่าว ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้วางแนวทาง  การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬามวยปล้ำให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการ 
วิเคราะห์บริบท กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน นำไปสู่โครงการ ส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬามวยปล้ำ ขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬามวยปล้ำให้กับนักเรียนได้เต็ม
ศักยภาพ  นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณภาพ  มีชีวิตท่ีดี  มีระเบียบวินัย และมีสุขภาพดี  
เพื่อสร้างความสามัคคีนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ผู้เรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
   2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 วัตถุประสงค์ท่ัวไป  เพื่อพัฒนานักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยปล้ำ 
    2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
           2.2.1 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
           2.2.2 เพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมและมีประสบการณ์การแข่งขันมากเพียงพอให้เกิด
ความสามารถสูงสุดทางกีฬามวยปล้ำ 
          2.2.3 เพื่อให้นักกีฬาของโรงเรียนได้รับรางวัลในรายการท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
          2.2.4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์นักกีฬาท่ีประสบความสำเร็จ เป็นแรงจูงใจให้เด็กและ
เยาวชนสนใจในการเล่นกีฬา 
          2.2.5 เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับการแข่งขัน 
   3. เป้าหมาย 
    3.1 จัดส่งนักกีฬาของโรงเรียนท้ังในระดับเยาวชนและระดับประชาชนท่ีมีศักยภาพ
ทางกีฬามวยปล้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ดังนี้ 
           3.1.1 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
           3.1.2 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
            1) จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ 
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                  3) จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ 
           4) จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
            3.1.3 ระดับนานาชาติ 
     กีฬามวยปล้ำเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
          3.1.4 ส่งผู้ฝึกสอนเข้ารับการอบรม 
   4. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
    กำหนดการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2562 ตามกำหนดการแข่งขัน ซึ่งหน่วยงาน
ผู้จัดการแข่งขันกำหนดชนิดและจำนวนท่ีส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน  
 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ระยะเวลา ผู้รับผิดขอบ 

1 ประสานข้อมูลกับหน่วยงาน
ผู้จัดการแข่งขัน 

โรงเรียน/
ผู้จัดการแข่งขัน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
มวยปล้ำ 

2 คัดเลือกนักกีฬามวยปล้ำ โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีสนใจ
เข้าร่วมการคัดเลือก 

โรงเรียน ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
มวยปล้ำ 

3 จัดให้มีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วม     
การแข่งขันแต่ละรายการ 

โรงเรียน/สนาม
ฝึกซ้อมภายนอก
โรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
มวยปล้ำ 

4 ดำเนินการจัดส่งนักกีฬา             
เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละ
กิจกรรม 

สนามจัดการ
แข่งขัน
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา/
โรงเรียน 

5 สรุปผลการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในภาพรวมทั้ง
โครงการ 

โรงเรียน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้                    
สุขศึกษาและ     
พลศึกษา 
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   5. งบประมาณ 
    งบประมาณ 407,300 ตามรายการ ดังนี้ 
    5.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เป็นเงิน  150,000  บาท 
    5.2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นเงิน    70,000  บาท 
    5.3 สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย  เป็นเงิน    60,000  บาท 
    5.4 การกีฬาแห่งประเทศไทย     เป็นเงิน    127,300  บาท 
  จำแนกตามรายละเอียดการแข่งขันได้ดังนี ้
   ระดับการแข่งขัน ระดับจังหวัด – ระดับนานาชาติ 
 
ลำดับ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
คัดเลือกตัวแทน 
จังหวัด 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียน 
(โรงเรียนเป็น
เจ้าภาพ) 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานท่ีจัด               
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
คัดเลือกตัวแทน 
ภาค 4 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียนใน                 
การเก็บตัว 
- ใช้งบประมาณ
สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด
นครศรีธรรมราชใน
การเข้าร่วม                  
การแข่งขัน 
 
หน่วยงานท่ีจัด  
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียนในการ 
เก็บตัว 
- ใช้งบประมาณ
สมาคมกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราชใน
การเข้าร่วม                 
การแข่งขัน 
 
 
 
หน่วยงานท่ีจัด 
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

กีฬามวยปล้ำ
เยาวชนชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียนในการเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
- ใช้งบประมาณ
สมาคมกีฬามวยปล้ำ
แห่งประเทศ  
ในการลงทะเบียน
สมัครเข้าแข่งขัน 
 
หน่วยงานท่ีจัด  
สมาคมกีฬามวยปล้ำ
แห่งอาเซียน  
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ลำดับ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
2 กีฬาแห่งชาติ 

คัดเลือกตัวแทน 
จังหวัด 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียน 
(โรงเรียนเป็น
เจ้าภาพ) 
 
 
 
 
 
หน่วยงานท่ีจัด การ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

กีฬาแห่งชาติ 
คัดเลือกตัวแทน 
ภาค 4 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียนใน                 
การเก็บตัว 
- ใช้งบประมาณ
สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช         
ในการเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
หน่วยงานท่ีจัด         
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

กีฬาแห่งชาติ 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียนใน               
การเก็บตัว 
- ใช้งบประมาณ
สมาคมกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ในการเข้าร่วม               
การแข่งขัน 
 
 
 
หน่วยงานท่ีจัด 
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

กีฬามวยปล้ำชิง
ชนะเลิศแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียนในการเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
- ใช้งบประมาณ
สมาคมกีฬามวยปล้ำ
แห่งประเทศ  
ในการลงทะเบียน
สมัครเข้าแข่งขัน 
หน่วยงานท่ีจัด 
สมาคมกีฬามวยปล้ำ
แห่งอาเซียน  

3 กีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ 
คัดเลือกตัวแทน 
จังหวัด 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียน 
(โรงเรียนเป็น
เจ้าภาพ) 
 
 
 
 
 
หน่วยงานท่ีจัด 
กรมพลศึกษา 

กีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ 
คัดเลือกตัวแทนเขต
การแข่งขันที่ 8 
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียนใน               
การเก็บตัว 
- ใช้งบประมาณ
สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
ในการเข้าร่วม              
การแข่งขัน 
หน่วยงานท่ีจัด 
กรมพลศึกษา 

กีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  
- ใช้งบประมาณ
โรงเรียนใน                 
การเก็บตัว 
- ใช้งบประมาณ
สมาคมกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ในการเข้าร่วม                
การแข่งขัน 
 
 
 
หน่วยงานท่ีจัด 
กรมพลศึกษา 
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ลำดับ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
4 กีฬานักเรียน 

นักศึกษาแห่งชาติ  
ตัวแทนเขตการ
แข่งขันที่ 8 ตัวแทน
จังหวัด 
ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้
โรงเรียน เป็น
เจ้าภาพ  
หน่วยงานท่ีจัด 
กรมพลศึกษา 

กีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  
ตัวแทนเขตการ
แข่งขันที่ 8 
 
ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้
โรงเรียน เป็น
เจ้าภาพ  
หน่วยงานท่ีจัด 
กรมพลศึกษา 

 - 

5 กีฬามวยปล้ำ      
ชิงชนะเลิศแห่ง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 - ใช้งบประมาณ
สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
(โรงเรียนเป็น
เจ้าภาพ) 
หน่วยงานท่ีจัด 
สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

กีฬามวยปล้ำและ
มวยปล้ำชายหาด 
ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ภาค 4  
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพ  
 
 
 
 
 
หน่วยงานท่ีจัด 
สมาคมกีฬามวยปล้ำ
แห่งประเทศไทย 
 

กีฬามวยปล้ำและ
มวยปล้ำชายหาด
ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานท่ีจัด 
สมาคมกีฬา               
มวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย 
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   6. ประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
1 อัตราการเพิ่มของจำนวนนักกีฬา       

มวยปล้ำ 
รวบรวมสถิติการเป็น
นักกีฬามวยปล้ำ 

แบบบันทึกสถิติการ
เป็นนักกีฬา 

2 นักกีฬาได้รับรางวัลในรายการท่ีเข้าร่วม
การแข่งขัน 

รวบรวมจากสถิติการ
แข่งขันระดับต่าง ๆ 

แบบบันทึกสถิติ                   
การแข่งขันระดับต่าง ๆ 

3 แรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจใน              
การเล่นกีฬา 

การสังเกต แบบสังเกต 

 
   7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     7.1 นักกีฬาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา    
มวยปล้ำเพิ่มมากขึ้น 
          7.2 นักกีฬามีความเป็นเลิศด้านกีฬามวยปล้ำ 
         7.3 นักกีฬาได้รับรางวัลในรายการท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
         7.4 เด็กและเยาวชนสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้น 
          7.5 โรงเรียนส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับการแข่งขัน 
 

         ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายณรงค์ศักดิ์  ร่มเย็น) 

 
          ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสุภาพ เต็มรัตน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                                           

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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    2) ปฏิทินการดำเนินงานส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนัตามโครงการบริหารจัดการกีฬา   
มวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช         
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
ตารางที่ 17 ปฏิทินการดำเนินงานส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการบริหารจัดการกีฬา       
มวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช       
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัน เดือน ป ี รายการ สถานที ่
10-14 ม.ค. 62 การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ รายการแข่งขัน           

Asian U15 
จังหวัด
นครราชสีมา 

23-26 ม.ค. 62 การแข่งขันกีฬามวยปล้ำกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัด
นครสวรรค์ 

1 มี.ค.-3 มี.ค. 62 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคใต้) จังหวัดตรัง 
30 เม.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ         

ครั้งท่ี 3 (เพื่อเตรียมการแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ) 
กรุงเทพมหานคร 

30 เม.ย. 62 การประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญประจำปี 61 ครั้งท่ี 5 กรุงเทพมหานคร 
10-16 มี.ค. 62 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
27-31 พ.ค. 62 อบรมผู้ฝึกสอน Level 3 (ขั้นพื้นฐาน) จังหวัดตรัง 
27-31 พ.ค. 62 อบรมเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการจัดการแข่งขัน Level 1, 2, 3        

โดยใช้โปรแกรมของสหพันธ์ (UWW) 
จังหวัดตรัง 

20-25 มิ.ย. 62 อบรมผู้ตัดสิน Level 3 (ขั้นพื้นฐาน) จังหวัดยโสธร 
20-25 มิ.ย. 62 อบรมทบทวนกติกาและแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของ    

ผู้ตัดสินกีฬามวยปล้ำ 
จังหวัดยโสธร 

20-25 มิ.ย. 62 การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด          
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

จังหวัดยโสธร 

26-30 มิ.ย. 62 สอบผู้ตัดสินระดับ II, I, IS (ครูณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น) นครไทเป 
28 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งท่ี 

4 (เพื่อเตรียมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาชุดซีเกมส์) 
กรุงเทพมหานคร 

9-14 ก.ค. 62 ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Junior Championships ประเทศไทย 
 ส.ค. 62 จัดการแข่งขัน World Junior & Cadet Wrestling จังหวัดศรีสะเกษ 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
1-4 ก.ย. 62 เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ ชุดซีเกมส์ ครั้งท่ี 3 จังหวัด

นครราชสีมา 
30 พ.ย. – 11 
ธ.ค. 62 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ซีเกมส์ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

 
   4.1.2  ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีสถานศึกษาได้รับ จากการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
ตารางที่ 18 ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีสถานศึกษาได้รับ จากการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา                     
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช        
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ท่ี ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ประจำปี 

1 ชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม ประเภท        
เกรกโก-โรมัน อายุไม่เกิน 15 ปี        
ทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ      
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช         
ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬา       
มวยปล้ำชายหาด และกีฬา Touch 
Wrestling ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2562 ณ จังหวัดยโสธร 

ชาติ สมาคมมวยปล้ำ
แห่งประเทศไทย 

2562 

(เอกสารอ้างอิงภาคผนวก ช) 
 
   4.1.3 ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ จากการพัฒนาระบบ                   
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ตารางที่ 19 ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ จากการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 

รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
1 นายสุภาพ เต็มรัตน์  ผู้ควบคุมทีมจังหวัด

นครศรีธรรมราช(กีฬา
มวยปล้ำ) ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 36คัดเลือกภาค 4 
“ศรีสุราษฎร์เกมส์”    
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 /   2562 

2 นายสุภาพ เต็มรัตน์ Junior Asian 
Wrestling 
Championships 2019 
Thailand National 
Sports University 
Chonburi Campus 

   / 2562 

3 นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้จัดการทีมโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช                
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ 
กีฬามวยปล้ำชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wrestling ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2562 

   / 2562 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 

รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
4 นายสุภาพ เต็มรัตน์ สมาพันธ์กีฬามวยปล้ำ

แห่งเอเชีย แต่งต้ังให้
เป็นคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำรายการ Junior 
Asian wrestling 
Championship 2019 

   / 2562 

 
   4.1.4  ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีครู บุคลากรได้รับ จากการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
ตารางที่ 20 ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีครู บุคลากรได้รับ จากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 

รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
1 นายณรงค์ศักดิ์ 

ร่มเย็น 
เป็นกรรมการ รายการ 
U15 Asian 
Championships Li Lo 
Center Taichung, 
Taiwan 

   / 2562 
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ตารางที่ 20 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 

รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
2 นายณรงค์ศักดิ์ 

ร่มเย็น 
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 40 
“นครสวรรค์ศึกษา
เกมส์” 

  /  2562 

3 นายณรงค์ศักดิ์ 
ร่มเย็น 

ผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช         
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ 
กีฬามวยปล้ำชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wrestling ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย 
ประจำปีการศึกษา 
2562 

  /  2562 

4 นายณรงค์ศักดิ์ 
ร่มเย็น 

ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ 
ทีมจังหวัด
นครศรีธรรมราช        
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 34 
“น่านเกมส์” 

  /  2562 
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ตารางที่ 20 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 

รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
5 นายณรงค์ศักดิ์ 

ร่มเย็น 
ผ่านการอบรมผู้ตัดสิน
มวยปล้ำ ระดับ 2 โดย
การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับสมาคมกีฬา
มวยปล้ำแห่งประเทศ
ไทย 

  /  2562 

 

   4.1.5  ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีนักเรียนได้รับ จากการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
ตารางที่ 21 ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีนักเรียนได้รับ จากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
1 นายธนวัฒน์  

ชายขวัญแก้ว 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันกีฬา
มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์
ชาย รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 
76 กิโลกรัม ใน                
การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ          
ครั้งท่ี 40 "นครสวรรค์
ศึกษาเกมส์" 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
2 นายพัทธดนย์  

พณิชย์พิบูลย์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 กิจกรรม การ
แข่งขันกีฬามวยปล้ำ 
ประเภทเกรกโกร-โรมัน 
น้ำหนักไม่เกิน 50 
กิโลกรัม   ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 40 
"นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" 

  /  2562 

3 นายณัฐพงศ์ หิ้นมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันกีฬา               
มวยปล้ำ  ประเภท              
เกรกโกร-โรมัน น้ำหนักไม่
เกิน 58 กิโลกรัม   ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 
40 "นครสวรรค์ศึกษา
เกมส์" 

  /  2562 

4 นายณัฐพล บัวขาว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
2 กีฬามวยปล้ำ ประเภท
ฟรีไตล์ ชาย น้ำหนัก 110 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง
ท่ี 35 “บุรีรัมย์เกมส์” 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
5 นายชินกฤต  

นวลสีทอง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
2 กีฬามวยปล้ำ ประเภท
ชายหาด ชาย น้ำหนักไม่
เกิน 70 กิโลกรัม ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 35 
“บุรีรัมย์เกมส์” 

  /  2562 

6 นายศุภเกียรติ  
แสงพุ่ม 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
3กีฬามวยปล้ำ ประเภทเก
รกโกร-โรมัน ชาย น้ำหนัก
ไม่เกิน 71 กิโลกรัม ใน
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 35 
“บุรีรัมย์เกมส์” 

  /  2562 

7 นางสาวศศิวิมล  
ศรีเทพ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
3กีฬามวยปล้ำ ประเภท
ฟรีสไตล์ หญิง น้ำหนักไม่
เกนิ 73 กิโลกรัม ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 35 
“บุรีรัมย์เกมส์” 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
8 นายเดชานนท์  

เนาวพฤกษ ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
3 กีฬามวยปล้ำ ประเภท
ฟรีสไตล์ หญิง น้ำหนักไม่
เกิน 71 กิโลกรัม ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 35 
“บุรีรัมย์เกมส์” 

  /  2562 

9 นายณัฐพงศ์ หิ้นมี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
3 กีฬามวยปล้ำ ประเภท
เกรกโกร-โรมัน ชาย 
น้ำหนักไม่เกิน 55 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง
ท่ี 35 “บุรีรัมย์เกมส์” 

  /  2562 

10 นายธิติ กฐินหอม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภท 
ประเภท 
ฟรีสไตล์ (ชาย) รุ่นอายุไม่
เกิน 20 ปี น้ำหนัก 
ไม่เกิน 61 กิโลกรัม  
ในการแข่งขันกีฬา     
มวยปล้ำ กีฬามวยปล้ำ
ชายหาด และกีฬา 
Touch Wresting   
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
11 นายภัคภูมิ 

ยกกระบัตร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
ประเภท ประเภท ฟรี
สไตล์ (ชาย) รุ่นอายุ
มากกว่า 20 ปี น้ำหนัก  
ไม่เกิน 125 กิโลกรัม ใน
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ 
กีฬามวยปล้ำชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wresting  ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย จังหวัด
ยโสธร 

  /  2562 

12 เด็กชายภานุวัฒน์ 
เมฆทองหวาน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทเกรกโกร-โรมัน 
รุ่นไม่เกิน 15 ปีน้ำหนักไม่
เกิน 85 กิโลกรัม   ในการ
แข่งขันกีฬา   มวยปล้ำ 
กีฬามวยปล้ำชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศ                    
แห่งประเทศไทย จังหวัด
ยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
13 เด็กชายทวีโชค  

ไหมแก้ว 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทชายหาด ชาย 
อายุไม่เกิน 15 ปี น้ำหนัก
ไม่เกิน 40 กิโลกรัม ใน
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ 
กีฬามวยปล้ำชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศ                             
แห่งประเทศไทย จังหวัด
ยโสธร 

  /  2562 

14 เด็กชายกรกฎ  
จันทรวัฒน ์

ได้รับรางวัล                      
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา 
มวยปล้ำ ประเภท  
เกรกโกร-โรมัน รุ่น 
ไม่เกิน 15 ปี น้ำหนัก 
ไม่เกิน 41 กิโลกรัม  
ในการแข่งขันกีฬา 
มวยปล้ำ กีฬามวยปล้ำ
ชายหาด และกีฬา 
Touch Wresting  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
15 เด็กชายเศรษฐพงศ์  

ดีทองอ่อน 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทเกรก
โกร-โรมัน รุ่นไม่เกิน 15 ปี
น้ำหนักไม่เกิน 68 
กิโลกรัม   ในการแข่งขัน
กีฬามวยปล้ำ กีฬามวย
ปล้ำชายหาด และกีฬา 
Touch Wresting ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
จังหวัดยโสธร 

  /  2562 

16 เด็กชายภานุวัฒน์               
เมฆทองหวาน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทเกรกโกร-โรมัน 
รุ่นไม่เกิน 15 ปีน้ำหนักไม่
เกิน 85 กิโลกรัม ในการ
แข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬา
มวยปล้ำชายหาด และ
กีฬา Touch Wresting    
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
17 นายเดชานนท์  

เชาวพฤกษ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ประเภท เกรก
โกร -โรมัน รุ่นไม่เกนิ 15 
ปีน้ำหนักไม่เกิน 85 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
กีฬามวยปล้ำ กีฬา  มวย
ปล้ำชายหาด และกีฬา 
Touch Wresting  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดยโสธร 

  /  2562 

18 นายยอดนที  
หงษ์เกิด 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ประเภทฟรีสไตล์ 
(ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
น้ำหนักไม่เกิน 110 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
กีฬามวยปล้ำ กีฬา           
มวยปล้ำชายหาด และ
กีฬา Touch Wresting    
ชิงชนะเลิศแห่ง           
ประเทศไทย จังหวัด
ยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
19 นางสาวพิยดา  

ตลึงธรรม 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทฟรีสไตล์ (หญิง) 
รุ่นน้ำหนัก 73 กิโลกรัม ใน
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
คัดเลือก ภาค 4  
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 

20 นายรัฐภูมิ บุญแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย) 
รุ่นน้ำหนัก 48 กิโลกรัม 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
คัดเลือกภาค 4         
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 

21 นายณัฐพล บัวขาว ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทเกรกโกร-โรมัน 
รุ่นน้ำหนัก 110 กิโลกรัม
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
คัดเลือกภาค 4  
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
22 นายชินกฤต  

นวลสีทอง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทชายหาด (ชาย) 
รุ่นน้ำหนัก 70 กิโลกรัม 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
คัดเลือกภาค 4          
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 

23 นายศุภเกียรติ  
แสงพุ่ม 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทเกรกโกร-โรมัน 
รุ่นน้ำหนัก 60 กิโลกรัมใน
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
คัดเลือกภาค 4         
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 

24 นายภัคภูมิ 
ยกกระบัตร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1ฟรีสไตล์ (ชาย)  
รุ่นน้ำหนัก 110 กิโลกรัม 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
คัดเลือกภาค 4           
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
25 นายเดชานนท์             

เนาวพฤกษ ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ฟรีสไตล์ (ชาย)        
รุ่นน้ำหนัก 71 กิโลกรัม 
ในการแข่งขัน กีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 
36  คัดเลือกภาค 4   
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 

26 นายกฤติพร  
หวานนุ่ม 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ฟรีสไตล์ (หญิง) 
รุ่นน้ำหนัก 57 กิโลกรัม 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 57 
คัดเลือกภาค 4             
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 

27 นางสาวอริศรา  
แจ่มแจ้ง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ชายหาด (หญิง)  
รุ่นน้ำหนัก 50 กิโลกรัม  
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 57 
คัดเลือกภาค 4            
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
28 นายภูมิพัฒน์  

พวงทอง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทเกรกโกร-โรมัน 
รุ่นน้ำหนัก 80 กิโลกรัม 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
คัดเลือกภาค 4          
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 

29 นายภานุวัฒน ์
เมฆทองหวาน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ฟรีสไตล์(ชาย) 
รุ่นน้ำหนัก 80 กิโลกรัม 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
คัดเลือกภาค 4         
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 

30 นายนริณทิพย์       
กรณ์ทอง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1ฟรีสไตล์ (หญิง) 
รุ่นน้ำหนัก 80 กิโลกรัม 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
คัดเลือกภาค 4 
“ศรีสุราษฎร์เกมส์” 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
31 นายธวัชชัย สุขสง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

ประเภทเกรกโกร-โรมัน 
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
น้ำหนักไม่เกิน 60 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562 จังหวัดยโสธร 

  /  2562 

32 นายก้องเกียรติ  
ช่วยบรรจง 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ประเภทเกรกโกร-โรมัน 
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
น้ำหนักไม่เกิน 51 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา  Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562 จังหวัดยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
33 นายภูมิพัฒน์  

พวงทอง 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทเกรก
โกร-โรมัน รุ่นอายุไม่เกนิ 
15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 85 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562 จังหวัดยโสธร 

  /  2562 

34 เด็กชายกิตติศักดิ์  
บุญทอง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทเกรก
โกร-โรมัน รุ่นอายุไม่เกนิ 
15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 68 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562 จังหวัดยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
35 เด็กชายธัชนนท์  

มากพา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทเกรก
โกร-โรมัน รุ่นอายุไม่เกนิ 
15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 57 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา  Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562 จังหวัดยโสธร 

  /  2562 

36 เด็กชายรัฐภูมิ  
บุญแก้ว 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทเกรก
โกร-โรมัน รุ่นอายุไม่เกนิ 
15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 52 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา  Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562 จังหวัดยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
37 เด็กชายปิยะพงศ์   

กาญกิจ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทเกรก
โกร-โรมัน รุ่นอายุไม่เกนิ 
15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562 จังหวัดยโสธร 

  /  2562 

38 เด็กชายนวพล 
ตะลุมพุก 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทเกรก
โกร-โรมัน รุ่นอายุไม่เกนิ 
15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 44 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน     
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา  Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562 จังหวัดยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
39 เด็กชายภาณุวัฒน์            

ณ นรงค์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทเกรก
โกร-โรมัน รุ่นอายุ  ไม่เกิน 
15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 38 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา  Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562   จังหวัดยโสธร 

  /  2562 

40 เด็กชายทวีโชค  
ไหมแก้ว 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภท         
เกรกโกร-โรมัน รุ่นอายุ 
15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 38 
กิโลกรัม ในการแข่งขัน
มวยปล้ำ กีฬาชายหาด 
และกีฬา Touch 
Wresting ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 
2562 จังหวัดยโสธร 

  /  2562 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการ 
รางวัลระดับ 

ประจำปี จังหวัด ภาค ชาติ นานา 

ชาติ 
41 เด็กชายทวีโชค  

ไหมแก้ว 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ประเภทเกรกโกร-โรมัน 
รุ่นอายุ 17 ปี น้ำหนักไม่
เกิน 110 กิโลกรัม ในการ
แข่งขันมวยปล้ำ กีฬา
ชายหาด และกีฬา  
Touch Wresting       
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2562 
จังหวัดยโสธร 

  /  2562 

42 MR.CHINNAKRIT 
NAULSEETONG 

Bronze Medal in 55 
Kg. Greco-Roman 
(Cadets)  
SOUTHEAST ASIAN 
SENIOR JUNIOR & 
CADET WRESTLING 
FESTIVAL 2019 AT 
SISAKET , THAILAND 

   / 2562 

43 MR.NATHAPHON 
BUAKHAO 

Bronze Medal in 110 
Kg. Greco-Roman 
(Cadets)  
SOUTHEAST ASIAN 
SENIOR JUNIOR & 
CADET WRESTLING 
FESTIVAL 2019 AT 
SISAKET , THAILAND 

   / 2562 
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        4.2 สะท้อนผลความสำเร็จจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                  
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
    4.2.1 บันทึกการสัมภาษณ์ของกรรมการสถานศึกษา 
           1)  ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน 
           1.1) การสร้างแรงบันดาลใจ 
                     ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา
มวยปล้ำกับนักเรียน วางเป้าหมายชัดเจนท่ีจะบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ให้กับนักเรียนพรอ้ม
กับสร้างสมรรถภาพทางกายและการมีสุขภาพจิตท่ีดี ก่อให้เกิดการมีวินัยในตนเอง  
       1.2) การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
      ผู้บริหารต้องให้กำลังใจส่งเสริมนักเรียนท่ีฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองทางด้านกีฬาจนมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่น ๆ ได้ชมเชย 
พร้อมท้ังเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติทำช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ประกาศยกย่องโดยติดแผ่นป้ายหน้า
โรงเรียน  
         1.3) การกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของนักเรียน 
                ผู้บริหารต้องส่งเสริมกระตุ้นนักเรียนท่ีมีความสามารถทางกีฬา         
มวยปล้ำ ให้มีใจรักในกีฬา เล่นกีฬาด้วยความสนุกสนาน ได้พบปะเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้การร่วมงาน      
กับเพื่อนร่วมทีมได้ มีความพยายามทุ่มเท ฝึกซ้อมเกิดการพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความมั่นใจ ต้องใช้
ความพยายามอย่างมากถึงจะประสบความสำเร็จ นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
                 2)  ด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 
            2.1) การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา 
                         ผู้บริหารต้องมีการดำเนินการบริหารด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬามวยปล้ำ ท้ังตัวแทนระดับเขต ตัวแทนระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับประเทศ  มุ่งมั่น
พยายามให้ถึงความสำเร็จทางการกีฬาท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 
           2.2) การจัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา 
                    ผู้บริหารต้องมีการสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ  สถานท่ีและอุปกรณ์
ในการฝึกซ้อมท่ีทันสมัยให้กับนักกีฬา ท้ังอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนให้กับนักกีฬา และ                    
ผู้ฝึกสอนกีฬาได้พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างเต็มท่ีท้ังการฝึกซ้อม และการแข่งขัน 
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              2.3) การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา 
                  ผู้บริหารควรสร้างแก่นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกฝนและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองทางด้านกีฬา ได้พัฒนาท้ังร่างกายและมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง ผลักดันตนเองไปสู่                   
ความเป็นเลิศทางการกีฬามวยปล้ำ โดยคัดเลือกครูผู้ฝึกซ้อมมีความเช่ียวชาญกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬา                 
ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนถึงระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยปล้ำ   
            2.4) การกำกับและติดตามผล 
                 ผู้บริหารได้มีการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานทางด้านกีฬา
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้มีสมรรถภาพทางกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีเข้มแข็ง ร่วมงานกับผู้อื่น
ได้ด้วยความสนุกสนาน รวมไปถึงการให้ขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา สร้างแรงผลักดันให้นักกีฬาทุกคน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศและประสบความสำเร็จ   
                 3)  ด้านพัฒนาสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา 
            3.1) คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 
                   ครูผู้ฝึกสอนมีการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญในกีฬามวยปล้ำ 
และมีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดเทคนิค กระบวนการเล่นกีฬา สู่นักกีฬาได้ดี และพัฒนาทักษะ
การเคล่ือนไหวของร่างกายให้มีความปลอดภัยในการเล่นกีฬา นักกีฬาสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           3.2) ภาวะผู้นำทางการกีฬา 
                   ครูผู้ฝึกสอนกีฬาประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านกีฬาในการสร้างความเช่ือใจ เช่ือมั่นในการเรียนรู้ฝึกฝนของนักกีฬา
ท่ีมีต่อครูผู้ฝึกสอนกีฬา มีมุทิตาจิตต่อนักกีฬา สร้างทีมท่ีมีความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ  
           3.3) การวางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา 
      ผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญตรงตามชนิดของกีฬา  
ได้คัดเลือกนักกีฬาจากนักเรียนท่ีมีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะในการเล่นกีฬา มีใจรักท่ีจะมุ่งมั่นฝึกซ้อม 
ในกีฬามวยปล้ำ 
                   4)  ด้านพัฒนาสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 
             4.1) ความเข้มแข็งของจิตใจ 

   การเล่นกีฬาทำให้สุขภาพแข็งแรง ได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจและสังคมไปพร้อม ๆ กัน 
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            4.2) แรงจูงใจทางการกีฬา 
            นักกีฬามีใจรักในกีฬามวยปล้ำ มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ได้รับกำลังใจ   

การยกย่อง  ชมเชย นักกีฬารู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ความมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ       
ในการแข่งขัน 
           4.3) ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จทางการกีฬา 
                  นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จนได้รับรางวัลจาก                   
การแข่งขัน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเกียรติยศช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคมและมีการ
พัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพมีรายได้จากความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์บนเส้นทางอาชีพ
ต่อไป 
                 5)  ด้านพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา 
             5.1) ความเร็ว อ่อนตัว และแคล่วคล่องว่องไว 
          นักกีฬามวยปล้ำ ต้องใช้กล้ามเนื้อเป็นส่วนสำคัญ สามารถเคล่ือนท่ีจาก
ท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึง่ด้วยความรวดเร็ว สามารถควบคุมร่างกายได้ท้ังในขณะอยู่กับท่ีหรือเคล่ือนท่ี 
สามารถเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็ว 
           5.2)  ความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 
          นักกีฬามวยปล้ำต้องเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วน  
สามารถฝึกซ้อมหรือเข้าร่วมการแข่งขันได้ระยะเวลานาน มีความสามารถในการยืดและหดตัวของ
กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูง  จนเกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สามารถใช้ความเร็ว
ในช่วงระยะส้ัน ๆ 
             5.3)  ความอดทนของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต 
        นักกีฬามวยปล้ำต้องพัฒนาร่างกายให้มีความแข็งแรงทนทาน  ทำให้หัวใจมีการบีบตัว
ท่ีแข็งแรงส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิต  ไปยังส่วนต่าง ๆของร่างกายสามารถทำหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
                 6)  ด้านความเปน็เลิศทางการกีฬา 
            6.1) การสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน 
           นักกีฬาได้รับการฝึกซ้อมอย่างเต็มท่ี  พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน เช่น ชนะเลิศในระดับภาค 
ระดับประเทศ รวมถึงเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วย 
           6.2) ผลสำเร็จของการแข็งขันกีฬา 
          นักกีฬาได้พัฒนาตนเองให้ร่างกายแข็งแรงไม่ย่อท้อต่อความ
ยากลำบาก สามารถอดทนอดกล้ัน มุ่งมั่น ต้ังใจ เอาชนะใจตนเองในการฝึกซ้อมอย่าทุ่มเทและอดทน
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ต่อแรงกดดันจากการแข่งขัน ทำให้สามารถเล่นกีฬาได้ดีจนประสบความสำเร็จได้ชัยชนะ และเกิด              
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
           6.3) ความมีน้ำใจนักกีฬา 
           นักกีฬาท่ีผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับการฝึกฝนในการแข่งขัน   
ได้เรียนรู้ถึงกฎและกติกาการแข่งขัน มีสปิริต มีมารยาทและจรรยาบรรณในการเล่นกีฬา เคารพใน
ความสามารถของคู่ต่อสู้  ความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกันภายในทีม 
        4.2.2 บันทึกการสัมภาษณ์ของฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
                    1)  ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน 
              1.1)  การสร้างแรงบันดาลใจ 
          ผู้บริหารมีการวางเป้าหมายท่ีชัดเจนท่ีจะบริหารจัดการโรงเรียน        
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยมีการสร้างนักกีฬาท่ีประสบความสำเร็จเป็น
บุคคลตัวอย่างมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน รวมถึงสร้างทัศนคติท่ีดีให้แก่นักเรียน อาทิ เช่น 
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า ทุกคนสามารถได้รับการฝึกฝนและเป็นนักกีฬาท่ียอดเย่ียมได้
เช่นกัน 
           1.2)  การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
        ผู้บริหารควรสร้างข้อตกลงกับนักเรียนท่ีฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองทางด้านกีฬาจนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่น ๆ 
โดยการกล่าวชมเชยหน้าเสาธง รวมถึงการมอบทุนสนับสนุนกิจกรรม และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
            1.3)  การกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของนักเรียน 
           ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้
ในการเล่นกีฬา  และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการแสดงออกทางความสามารถด้านกีฬารวมถึง              
การจัดหาผู้ฝึกสอน หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีช่วยสนับสนุนและกระตุ้น
ความสามารถทางกีฬาให้แก่นักเรียน 
                  2)  ด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 
           2.1)  การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา 
           ผู้บริหารควรวางแผนโดยการวางนโยบาย กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำ มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับ
นโยบาย  แนวทางการดำเนินการบริหารด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  และให้เห็นถึง            
ภาพแห่งความสำเร็จทางการกีฬาท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 
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           2.2)  การจัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา 
            มีการสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ และทรัพยากรท่ีอำนวยความ
สะดวกให้แก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬาได้พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างเต็มท่ีท้ัง   
การฝึกซ้อมและการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
             2.3)  การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา 
          ผู้บริหารควรให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองทางด้านกีฬา  เพื่อผลักดันตนเองไปสู่ความสำเร็จทางการกีฬา โดยการจัดหาอุปกรณ์ใน      
การฝึกซ้อมท่ีทันสมัยให้กับนักกีฬา การจัดสรรงบประมาณท่ีสนับสนุนโดยการขอความอนุเคราะห์งบ
สนับสนุนจากสมาคมกีฬาจังหวัดยังไม่เพียงพอ แต่พยายามฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศ
และนอกประเทศ 
          2.4)  การกำกับและติดตามผล 
           ผู้บริหารมีการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานทางด้านกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้มีสมรรถภาพทางกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีเข้มแข็ง รวมไปถึงการให้ขวัญ
และกำลังใจแก่นักกีฬา 
                 3)  ด้านการพัฒนาสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา 
            3.1) คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 
             ครูผู้ฝึกสอนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญในกีฬามวยปล้ำ 
โดยได้เข้าฝึกอบรมในด้านกีฬา จนสามารถนำมาถ่ายทอดเทคนิค และกระบวนการเล่นกีฬาโดยอาศัย
หลักจิตวิทยาสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           3.2) ภาวะผู้นำทางการกีฬา 
             ผู้ฝึกสอนกีฬาควรมีความเป็นผู้นำทางการกีฬา ได้แสดงออกถึง
พฤติกรรมทางด้านกีฬาในการสร้างความไว้วางใจ ความเช่ือมั่นของนักกีฬาท่ีมีต่อครูผู้ฝึกสอนกีฬา เพื่อ
สร้างทีมท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียวและความเข้มแข็ง มีการประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ฝึกสอนกับ
นักกีฬา  ผู้ฝึกสอนกับผู้บริหารและนักกีฬากับผู้บริหารด้วย 
            3.3) การวางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา 
           ผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้ความสามารถทางกีฬามวยปล้ำเป็นอย่างดี         
มีใบประกาศนียบัตรรับรอง  มีการวางกลยุทธ์ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  
                     4)  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 
             4.1) ความเข้มแข็งของจิตใจ 
           นักกีฬามีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการควบคุม
พลังเชิงลบ เช่น ต่อสู้กับความกดดันเมื่อพบกับคู่ต่อสู้ การมีสมาธิและแรงจูงใจในการฝึกซ้อม จนเกิด
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ความอดทน ต้ังใจมุ่งมั่นเด็ดเด่ียว และสามารถตัดความท้อหมดหวัง รวมถึงระงับอารมณ์โกรธที่เกิดข้ึน
ในระหว่างการแข่งขันจนประสบความสำเร็จ และมีน้ำในเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง 
           4.2) แรงจูงใจทางการกีฬา 
          นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬามวยปล้ำ ควรได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมทางการกีฬา นำหลักวิทยาศาสตร์ทางกีฬามาใช้และออกกำลังกายท่ี
เอื้ออำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรงอันเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ภายในให้แก่นักเรียนรวมถึงการให้คำชมเชยแก่นักกีฬาท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทันที เพื่อสนอง
ต่อแรงจูงใจภายนอกของนักกีฬา โดยนำหลักจิตวิทยามาใช้กับนักกีฬา 
           4.3) ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จทางการกีฬา 
           นักกีฬาต้องมีความมุ่งมั่นในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จนได้รับรางวัล
จากการแข่งขัน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นท่ียอมรับของสังคมมีเกียรติยศช่ือเสียงและมี
การพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ และมีรายได้จากทักษะความสามารถในอาชีพนักกีฬาต่อไป 
                 5)  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา 
            5.1) ความเร็ว อ่อนตัว และแคล่วคล่องว่องไว 
        นักกีฬาได้ฝึกฝนการเคล่ือนท่ีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยความ
รวดเร็ว ออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมนักกีฬาสามารถรักษาความสมดุลของร่างกายท้ังในขณะเคล่ือนท่ี
และขณะท่ีอยู่กับท่ี 
            5.2) ความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 
       นักกีฬามวยปล้ำควรออกกำลังกายท่ีเสริมสร้างความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อทุกส่วน  เพื่อให้นักกีฬามีความสมดุลและความยืดหยุ่นในการเคล่ือนไหว มีพลังของ
กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ  
           5.3)  ความอดทนของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต 
           นักกีฬาควรมีระบบไหลเวียนของเลือดท่ีดี และระบบหายใจท่ีดี  เพื่อ
ทำให้ร่างกายของนักกีฬาสามารถยืนหยัดท่ีจะออกกำลังกายท่ีใช้กล้ามเนื้อเป็นระยะยาวนานได้       
อันส่งผลต่อความคิดในการแข่งขันและการได้เปรียบคู่ต่อสู้ได้  
                 6)  ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา 
           6.1) การสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน 
           นักกีฬาท่ีได้รับการฝึกซ้อมอย่างเต็มท่ี จนพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ เช่น ชนะเลิศในระดับภาค ระดับประเทศ รวมถึงเป็นตัวแทน               
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วย 
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           6.2) ผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬา 
           นักกีฬาเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองท่ี
สามารถอดทน มุ่งมั่น ต้ังใจ เอาชนะใจตนเองในการฝึกซ้อมอย่าทุ่มเทและอดทนต่อแรงกดดันจาก   
การแข่งขันจนประสบชัยชนะ และเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
           6.3) ความมีน้ำใจนักกีฬา 
           นักกีฬาท่ีผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าในการแข่งขันในระดับใด
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการเรียนรู้ถึงกฎและกติกาการแข่งขัน ซึ่งทุกคนต้องเคารพกฎเคารพใน
ความสามารถของคู่ต่อสู้  ความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกันภายในทีม 
            4.2.3 บันทึกการสัมภาษณ์ของครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำ 
                    1)  ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษา 
             1.1)  การสร้างแรงบันดาลใจ 
           ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักเรียนและครูได้เป็นอย่างดี เพราะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทำงานสูงจริงจัง อันเป็นแบบอย่าง
ของการประสบความสำเร็จท่ีดี  
           1.2)  การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
           ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับครูและนักเรียน โดยมีการช่ืนชม ยกย่อง  
ให้ขวัญและกำลังใจกับทุกคนท่ีเกี่ยวข้องในเชิงประจักษ์ รวมไปถึงการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในความ
ภาคภูมิใจของทุกกิจกรรม  การให้รางวัลเปรียบเสมือนการเสริมแรงบวกแก่นักกีฬา  การให้รางวัลตาม
สถานการณ์แสดงออกโดยการให้เงินรางวัล การให้โบนัส การให้การยกย่องชมเชย หรือการประกาศ
ความดีความชอบให้ปรากฏแก่สาธารณะชน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาในการเล่นกีฬาต่อไป 
             1.3)  การกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของนักเรียน 
          ผู้บริหารสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มท่ีท้ังด้านวิชาการและ
ด้านกีฬาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนให้ทุกคน จัดให้มีสถานท่ีเล่นกีฬา  
อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างหลากหลาย จัดให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                       
ทางการกีฬาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถทางการกีฬา 
                 2)  ด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
            2.1)  การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา 

       ผู้บริหารมีการสนับสนุนอย่างจริงจัง  มีเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศท่ี
ชัดเจนสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาให้กับนักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริม
ให้นักกีฬาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางกีฬา 

 



162 
 

           2.2)  การจัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา 
             มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกีฬา บรรจุในแผนงบประมาณ 
ระดมทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนากีฬาและทุนสวัสดิการแก่นักกีฬา 
             2.3) การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา 
           ผู้บริหารมีศักยภาพ มีวิสัยทัศน์ และมีเครือข่ายท่ีดี ย่อมสามารถสร้าง
โอกาสให้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก ให้การสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  และกำหนดทิศทางการแข่งขันกีฬาท่ีมุ่งหวังทางประสิทธิภาพของนักกีฬาให้ได้รับโอกาสท่ี
แสดงความเป็นเลิศทางการกีฬาและเพื่อเป็นแชมป์  
           2.4) การกำกับและติดตามผล 
           ผู้บริหารควรมีการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านกีฬามวยปล้ำ 
อย่างสม่ำเสมอ กำกับให้มีการรายงานผลโครงการ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้ทราบว่า
โครงการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีต้องการมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรค์ใดบ้าง 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนานักกีฬาให้ดีขึ้น และนำผลท่ีได้รับ ไปพิจารณาปรับปรุง                    
การดำเนินงานต่อไป 
                 3)  ด้านพัฒนาสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา 
            3.1) คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 
            ผู้ฝึกสอนเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตของนักกีฬา และเป็นผู้มีอิทธิพลให้
นักกีฬาเกิดความเช่ือมั่นความสามารถในการฝึกฝนและการแข่งขันกีฬากับนักกีฬามากท่ีสุด  ผู้ฝึกสอน
ต้องมีความเช่ียวชาญ  ความรู้และประสบการณ์สำหรับการพัฒนาทักษะความสามารถและตอบสนอง
ต่อความต้องการของนักกีฬาและส่งเสริมแรงบันดาลใจ   
           3.2) ภาวะผู้นำทางการกีฬา 
            โรงเรียนมีครูและผู้ฝึกสอนท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านทางกีฬามวยปล้ำ  
ผู้ฝึกสอนต้องเป็นต้นแบบในการเล่นกีฬา เพื่อให้นักกีฬาเกิดความเช่ือมั่นและสามารถเล่นกีฬาได้อย่าง
เหมาะสมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
           3.3) การวางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา 
           ผู้ฝึกสอนกีฬาควรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านกีฬา
ของโรงเรียน  ต้องสร้างสรรค์การฝึกซ้อมท่ีหลากหลาย  แปลกใหม่ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ                   
การฝึกซ้อมของนักกีฬา 
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                    4)  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 
             4.1)  ความเข้มแข็งของจิตใจ 
          นักเรียนต้องมีจิตใจเข้มแข็งเป็นนักต่อสู้ด้วยพื้นฐานการกีฬาท่ีดี และ
ดำรงชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ความสามารถของนักกีฬาท่ีจะต่อสู้กับสภาวะกดดันท้ังระหว่าง                     
การแข่งขันหรือระหว่างฝึกซ้อมได้โดยไม่ย่อท้อ ความเข้มแข็งของจิตใจมีผลต่อการแพ้ชนะใน                   
การแข่งขันและเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะส่งให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้ 
           4.2) แรงจูงใจทางการกีฬา 
           นักกีฬามีแรงจูงใจจากความสำเร็จของกีฬา นอกจากช่ือเสียงก็ยังมี
โอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น แรงจูงใจเป็นตัวกำหนดทิศทาง และระดับความต้ังใจ ความพยายามท่ี
จะกระทำ  มีความมุ่งมั่น  แรงจูงใจเป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อคุณภาพ และความสามารถในการซ้อมและ
แข่งขันกีฬา 
           4.3)  ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จทางการกีฬา 
          ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช      
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนักเรียนท่ีสนใจกีฬา
หลากหลายประเภท  และโรงเรียนสนับสนุนหลากหลายประเภทกีฬา  ทำให้นักเรียนมีทางเลือก ตาม
ความสนใจ  ความถนัดทำให้สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้  นักกีฬาต้องมีเป้าหมาย และมี                
ความอดทน ความเพียรพยายามให้ได้ตามเป้าหมายท่ีเราต้ังใจไว้  นักกีฬาจะต้องมีความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา ต้องฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของการแข่งขันเริ่มจากการแข่งขันระดับเล็ก ๆ ก่อน 
เมื่อทำได้สำเร็จค่อยเพิ่มเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้น 
                 5)  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา 
            5.1)  ความเร็ว อ่อนตัว และแคล่วคล่องว่องไว 
          นักเรียนมีพืน้ฐานของการเล่นกีฬา มีความพร้อมด้านสมรรถภาพทางกาย  
ด้านความอ่อนตัว มีความคล่องแคล่วว่องไวในระดับปกติ นักกีฬามวยปล้ำต้องใช้ความเร็วใน                    
การเคล่ือนท่ีตลอดเวลา นักกีฬามีสมรรถภาพทางด้านความเร็วสูง ก็จะทำให้เกิดทักษะทางการกีฬาสูง  
ตามไปด้วย ท้ังด้านอ่อนตัวเป็นทักษะท่ีมีความสำคัญอย่างมาก  เพราะถ้าขาดความอ่อนตัวจะส่งผลให้
ความสามารถในการเคล่ือนไหวลดลง จะทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บในการเล่นกีฬาได้ง่าย เมื่อ
ร่างกายแข็งแรงมีความคล่องแคล่วว่องไวทำให้ความสามารถในการเปล่ียนทิศทางหรือเปล่ียนตำแหน่ง
ของร่างกายและไม่ทำให้เสียการทรงตัว เป็นความจำเป็นพื้นฐานของทางร่างกายต่อการเล่นกีฬาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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          5.2)  ความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 
           นักเรียนมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตามวัย มีพลังของกล้ามเนื้อ     
ในระดับดี นักกีฬามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง มีพลังกล้ามเนื้อมาก ทำให้สามารถเป็นนักกีฬามวยปล้ำท่ี
ประสบความสำเร็จได้ เพราะมวยปล้ำต้องใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน 
           5.3)  ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต 
       นักกีฬามีระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจปกติ สามารถนำออกซิเจนไป
เล้ียงส่วนต่าง ๆของร่างกายได้เป็นอย่างดี สำคัญต่อร่างกายนักกีฬาเป็นอย่างมาก 
                 6)  ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา 
           6.1) การสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน 
           ส่งเสริมโอกาสให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ในทุกรายการ
ท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ได้รับรางวัล สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 
           6.2) ผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬา 
           นักกีฬาสามารถชนะการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ เป็นการสร้างเกียรติภูมิ
ให้ตนเองและให้โรงเรียน เป็นท่ีภาคภูมิใจของนักกีฬา สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาแก่โรงเรียน 
           6.3) ความมีน้ำใจนักกีฬา 
        ความมีน้ำใจนักกีฬา นักกีฬายอมรับในผลการแข่งขัน และสามารถนำ
ข้อบกพร่องมาพัฒนาต่อไป เป็นเอกลักษณ์ของนักกีฬา เพราะกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2) เพื่อสร้าง
กรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (4) เพื่อศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
   ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน           
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
   ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา
และข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน      
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ 1) การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
จากข้อมูลเชิงนโยบาย กลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 
2564 และแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564  2) ศึกษา
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
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สยามบรมราชกุมารี โดยนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 20 คน ได้แก่       
1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน 2) คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน        
ผู้ฝึกสอน สมาชิกชมรมในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 12 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และจัดกลุ่ม 
(Categorized) สรุปประเด็นเป็นกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬามวยปล้ำ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อ
สร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศจำแนก
องค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน      
(2) องค์ประกอบกระบวนการ  (3) องค์ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความ
ยั่งยืน จากนั้นนำกรอบองค์ประกอบของระบบดังกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความคิดเห็นในเชิง
ปริมาณเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดสัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ  
เป็นเลิศ ผู้วิจัยนำเสนอเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ผลการประเมินความคิดเห็นโดยแบบสอบถามเชิง
ปริมาณ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และ (2) สรุปการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบ
ปลายเปิดในแต่ละประเด็นของกรอบองค์ประกอบของระบบ ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยนำ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการคำนวณหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดเกณฑ์ยอมรับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบ
ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีค่าเฉล่ีย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50        
( > 3.50) ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
   ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
   ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดทำขึ้นโดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน
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ประเทศและต่างประเทศ อีกท้ังศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬา เป็น   
กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬา     
มวยปล้ำ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการ     
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน สมาชิกของชมรมในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย แล้วนำข้อมูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ มาจำแนกเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีระบบ 
แล้วนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นกรอบข้อคำถามเกี่ยวกับกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วนำ    
กรอบข้อคำถามดังกล่าว เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อให้ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนำมาปรับปรุงและสร้างเป็นระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการคำนวณหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยกำหนดเกณฑ์ยอมรับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ มีค่าเฉล่ีย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50  (  > 3.50)  
   ขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ   
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 
    ขั้นตอนนี้เพื่อศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง ในปี พ.ศ. 2561 -2562 โดยศึกษา
รายละเอียด 2 ลักษณะ  ได้แก่ (1) ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัล
เกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน (2) การสะท้อนผลความสำเร็จในการใช้ระบบ
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการถอดบทเรียน 
ด้วยการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ฝ่ายบริหาร
สถานศึกษา ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
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สรุปผลการวิจัย 
   การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และผลศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย    
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                          
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี เสนอผลการวิเคราะห์ 2 ประเด็น ได้แก่   
    1.1  ผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ จากข้อมูลเชิงนโยบาย/กลยุทธ์ สรุปได้ว่า  
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายข้อ 2.1 
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4.7 การเสริมสร้าง
ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
     1.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายท่ี 4 
คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น ตัวช้ีวัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น  
     1.1.3 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 2564 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและ                   
การกีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จ    
ในระดับอาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ   
     1.1.4 แผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 สรุป
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน
และธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาให้มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนา              
การบริการทางกีฬาและวิชาการทางการกีฬาให้มีความเป็นเลิศ   
    1.2 ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่       
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ สรุปได้ดังนี้  
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     1.2.1 องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่   
ความเป็นเลิศของโรงเรียน จะต้องสามารถตอบสนองท้ังความต้องการด้านสุขภาพของนักเรียนและ
พร้อมต่อการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
ควรมีการศึกษาปัจจัยความสำเร็จท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน มีอุปกรณ์
และสถานท่ีเพื่อการฝึกกีฬามวยปล้ำ มีความพอเพียง มีคุณภาพ มีการซ่อมบำรุงและเก็บรักษาอย่างได้
มาตรฐานสากล  
     1.2.2 องค์ประกอบกระบวนการ จัดทำโครงการพัฒนากีฬามวยปล้ำ เพื่อท่ีจะ
พัฒนากีฬามวยปล้ำในสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
     1.2.3 องค์ประกอบผลผลิต สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา     
มวยปล้ำในรายการต่าง ๆ ท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผลงานของ
นักกีฬา ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีพอใจของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา   
     1.2.4 องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน  นักกีฬาได้รับประโยชน์จากกีฬา 
เช่น การได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นโดยใช้สิทธิการเป็นนักกีฬา  สามารถเข้าทำงานโดยการเป็นนักกีฬา
ของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นนักกีฬาอาชีพ มีรายได้เล้ียงตัวเองและเล้ียงครอบครัว 
   ตอนที่ 2 ผลการสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                        
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   จำแนกองค์ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบกระบวนการ องค์ประกอบผลผลิต และองค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
แล้วจัดกลุ่มเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นรายด้าน จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ พบว่า 
    2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบ
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
     2.1.1 องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน  
      1) ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย        
3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 2) ด้านบุคลากร ผู้ฝึกสอนกีฬา และ                 
3) ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน  
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      2) ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย                     
3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านงบประมาณ 2) ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ และ 3) ด้านบุคลากร 
นักกีฬา 
    2.1.2 องค์ประกอบกระบวนการ 

      1) ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย                    
3 ลำดับ ได้แก่ 1) ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 2) ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและ                         
วางแผนการแข่งขัน และ 3) ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
      2) ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับ 
ได้แก่ 1) ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 2) ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน  และ   
3) ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
    2.1.3 องค์ประกอบผลผลิต 

      1) ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
1) ด้านสถานศึกษา และ 2) ด้านนักกีฬา 
      2) ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
1) ด้านสถานศึกษา และ 2) ด้านนักกีฬา 
    2.1.4 องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 

      1) ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย                     
3 ลำดับ ได้แก่ 1) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 2) ด้านผลกระทบ และ 3) ด้านความยั่งยืน 
      2) ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย                    
3 ลำดับ ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านความยั่งยืน และ 3) ด้านผลกระทบ 
    2.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละด้านขององค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สรุปได้ว่า ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาต้องมีสมรรถภาพ                
ทางจิตใจ ทางกายท่ีดี มุ่งความเป็นเลิศทางการกีฬา มีเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็น          
ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ  
ทางการกีฬาให้การสนับสนุน มีโครงการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีการวางแผน 
การดำเนินงานท่ีชัดเจนตลอดท้ังป ีสอดคล้องกับรายการแข่งขันในทุกระดับ นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำในทุกระดับ และมีผลงานได้รับความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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   ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จำแนกองค์ประกอบโดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ด้านนโยบายและ
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม และด้านงบประมาณ (2) องค์ประกอบกระบวนการ ได้แก่ ด้านการประเมินสภาพ
ความพร้อม ด้านการวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และ
ด้านการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล (3) องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้าน
นักกีฬา และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน  ได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล 
ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
  ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถนำเสนอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังแสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ศึกษายุทธศาสตร์ระดับชาติที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 
- นโยบาย/ยทุธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
- แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2560 – 2564  
- แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 

ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำไปสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จาก 1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน สมาชิกของ
ชมรม  ในสังกดัสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 

-  ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
-  ด้านบุคลากร 
-  ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม 
-  ด้านงบประมาณ 

องค์ประกอบ 
ปัจจัยพื้นฐาน 

-  ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 
-  ด้านการวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
-  ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
-  ด้านการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล 
 

องค์ประกอบ 
กระบวนการ 

- ด้านสถานศึกษา 
- ด้านนักกีฬา 

องค์ประกอบ 
ผลผลิต 

- ด้านผลกระทบ 
- ด้านประสิทธิผล 
- ด้านความยั่งยืน 
- ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
 

องค์ประกอบ 
ผลกระทบและความยั่งยืน 
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  ผลการศึกษาความเหมาะสมระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
พบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                   
ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  
    3.1 องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา 

มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ 
และ 3) ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีและสภาพแวดล้อม สรุปเป็นรายข้อย่อย ได้ดังนี้ 
     3.1.1 ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก 
ได้แก่ 1) ผู้นำบริหารจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 2) การจัดระบบสวัสดิการ 
ให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ และ 3) มีระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 
     3.1.2 ด้านบุคลากร ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด
ทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ครู บุคลากร จัดสรรภาระงานตรงตามศักยภาพ  2) 
ผู้สอนกีฬา มีการพัฒนาทักษะ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง และ 3) องค์กรสนับสนุน มีสมาคม               
กีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ ทางกีฬาให้การสนับสนุน     
ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
     3.1.3 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีและสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมของ
ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) มีอุปกรณ์
ต่าง ๆ สนับสนุนในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 2) มีสถานท่ีฝึกซ้อมภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ และ
มีเอกสาร คู่มือ และข่าวสารต่าง ๆ และ 3) ระบบการสืบค้นออนไลน์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ
เทคนิคกีฬามวยปล้ำ 
    3.1.4 ด้านงบประมาณ ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด
ทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 2) ให้โอกาสทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการใช้งบประมาณ และ 3) มีการช้ีแจง
รายละเอียดการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการใช้งบประมาณ 
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   3.2 องค์ประกอบกระบวนการ ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด
ทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) การประเมินสภาพความพร้อม ประเมิน ความพร้อม
ของปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 2) การกำกับงาน ติดตาม 
และประเมินผล มีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและรายงานต่อโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ 
และ 3) การประเมินสภาพความพร้อม ประเมินความพร้อมและศักยภาพของนักกีฬา  
   3.3 องค์ประกอบผลผลิต ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด
ทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติ 2) สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ และ 3) สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน               
กีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับชาติ 
   3.4 องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน ความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ความยั่งยืน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  2) ประสิทธิผล นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง 
และ 3) การถ่ายทอดส่งต่อ นักเรียนนำความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไปเป็นวิทยากรได้ 
 
   ตอนที่ 4 ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง  
    4.1 ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัล
เกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สรุปได้ดังนี ้
      4.1.1 มีโครงการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และปฏิทินการดำเนินงานส่งนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช    
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562  
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     4.1.2 ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีสถานศึกษาได้รับ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม ประเภทเกรกโก-โรมัน 
อายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬามวยปล้ำชายหาด และกีฬา Touch wrestling จาก
สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 
     4.1.3  ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ ได้แก่ 
     1) นายสุภาพ เต็มรัตน์ เป็นผู้ควบคุมทีมจังหวัดนครศรีธรรมราช (กีฬามวยปล้ำ) 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 36 คัดเลือกภาค 4 “ศรีสุราษฎร์เกมส์” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี 2562 
     2) นายสุภาพ เต็มรัตน์  เป็นผู้ควบคุมทีมกีฬามวยปล้ำ ทีมจังหวัด
นครศรีธรรมราช แข่งขันรายการ Junior asian wrestling championships 2019 Thailand 
national sports university Chonburi campus  
      3) นายสุภาพ เต็มรัตน์  เป็นผู้จัดการทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬามวยปล้ำชายหาด และกีฬา Touch 
wrestling ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 
      4) นายสุภาพ เต็มรัตน์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ
รายการ Junior asian wrestling championship 2019 จัดโดยสมาพันธ์กีฬามวยปล้ำแห่งเอเชีย  
     4.1.4  ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีครู บุคลากรได้รับ ได้แก่ 
     1) นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น  เป็นกรรมการ รายการ U15 Asian 
championships Li Lo center Taichung, Taiwan  ปี 2562 
     2) นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น เป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”  
ปี 2562 
     3) นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น เป็นผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬามวยปล้ำชายหาด และกีฬา 
Touch wrestling ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 
     4) นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น  เป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ ทีมจังหวัด
นครศรีธรรมราช การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 34 “น่านเกมส์” ปี 2562 
     5) นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น ผ่านการอบรมผู้ตัดสินมวยปล้ำ ระดับ 2 โดย  
การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับส มาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ปี 2562 
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     4.1.5 ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีนักเรียนได้รับ 
   นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  รวมรางวัล 43 รายการ 
    4.2 การสะท้อนผลความสำเร็จในการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการถอดบทเรียนด้วยการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง
จากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่า  
     1)  ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน 
         ผู้บริหารมีการวางเป้าหมายท่ีชัดเจนท่ีจะบริหารจัดการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยมีการสร้างนักกีฬาท่ีประสบความสำเร็จเป็นบุคคลตัวอย่างมาสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับนักเรียน รวมถึงสร้างทัศนคติท่ีดีให้แก่นักเรียน สร้างข้อตกลงกับนักเรียนท่ีฝึกฝน
และพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านกีฬา จนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้แก่นักเรียนคนอื่น ๆ โดยการกล่าวชมเชยหน้าเสาธง รวมถึงการมอบทุนสนับสนุนกิจกรรม และ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
                2)  ด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 
          ผู้บริหารมุ่งเป้าหมายทางการกีฬามวีางแผนโดยการวางนโยบาย กลยุทธ์ 
โครงการ กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำ มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและ
บุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย  แนวทางการดำเนินการบริหารด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
และให้เห็นถึงภาพแห่งความสำเร็จทางการกีฬาท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง มีการสนับสนุนท้ังด้าน
งบประมาณ และทรัพยากรท่ีอำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬาได้พัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพของนักกีฬาอย่างเต็มท่ีท้ังการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา การกำกับและ
ติดตามผลการดำเนินงานทางด้านกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 
                 3)  ด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา 
      ครูผู้ฝึกสอนมีการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญในกีฬามวยปล้ำ และมี
ประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดเทคนิค กระบวนการเล่นกีฬา สู่นักกีฬาได้ดี และพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว
ของร่างกายให้มีความปลอดภัยในการเล่นกีฬา นักกีฬาสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมี
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ความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญตรงตามชนิดของกีฬา ได้คัดเลือกนักกีฬาจากนักเรียนท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง มีทักษะในการเล่นกีฬา มีใจรักท่ีจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมในกีฬามวยปล้ำ 
                  4)  ด้านสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 
      นักกีฬามีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการควบคุม               
พลัง  เชิงลบ เช่น ต่อสู้กับความกดดันเมื่อพบกับคู่ต่อสู้ การมีสมาธิและแรงจูงใจในการฝึกซ้อม 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีเกียรติยศช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคมและมีการพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพมีรายได้จาก
ความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์บนเส้นทางอาชีพนักกีฬาต่อไป  
              5) ด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา 
      นักกีฬามวยปล้ำออกกำลังกายท่ีเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วน  
เพื่อให้นักกีฬามีความสมดุลและความยืดหยุ่นในการเคล่ือนไหว มีพลังของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ มีระบบ
ไหลเวียนของเลือดท่ีดี และระบบหายใจท่ีดี เพื่อทำให้ร่างกายของนักกีฬาสามารถยืนหยัดท่ีจะออกกำลังกาย
ท่ีใช้กล้ามเนื้อเป็นระยะยาวนานได้ อันส่งผลต่อความคิดในการแข่งขันและการได้เปรียบคู่ต่อสู้ 
           6)  ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา 
          การส่งเสริมโอกาสให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ในทุกรายการ  
ท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เกิดผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬา นักกีฬา
สามารถชนะการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ เป็นการสร้างเกียรติภูมิให้ตนเองและให้โรงเรียน เป็นท่ี
ภาคภูมิใจของนักกีฬา สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาแก่โรงเรียน นักกีฬายอมรับในผลการแข่งขัน มีน้ำใจ
นักกีฬา และสามารถนำข้อบกพร่องมาพัฒนาต่อไป เป็นเอกลักษณ์ของนักกีฬา เพราะกีฬาสร้างคน 
คนสร้างชาติ 
 

การอภิปรายผล 
   ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีประเด็นท่ีผู้วิจัยนำมาอภิปรายผล ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และผลศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย   
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                     
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี เสนอผลการวิเคราะห์ 2 ประเด็น ได้แก่   
    1.1  ผลการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ จากข้อมูลเชิงนโยบาย กลยุทธ์ 
สรุปได้ว่า (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 3 
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ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายข้อ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดี
ของคนไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม
และพัฒนาประเทศ (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 สรุป
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายท่ี 4 คนไทยมี
สุขภาวะท่ีดีขึ้นตัวช้ีวัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น (3) แผนพัฒนา                
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 2564 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมให้
เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับ                 
การบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ และ (4) แผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยปล้ำแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาให้
มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาให้มี
มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการบริการทางกีฬาและวิชาการทางการกีฬาให้มีความเป็นเลิศ 
อภิปรายได้ว่า ในการดำเนินการจัดทำระบบการบริหารจัดการในองค์กรนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับ
ความสอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบาย วิสัยทัศน์ของระดับชาติ หรือหน่วยงานบังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับ งานวิจัยของธีรวุฒิ ปิงยศ 
(2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลการศึกษาพบวา ด้านการวางแผน มีการวางแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนพัฒนาของชาติและของมหาวิทยาลัย  สอดคล้องกับ พงษ์เอก สุกใส (2557, หน้า 3 - 4)     
ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายกีฬาและนันทนาการ กำหนดว่าจะ
เสริมสร้างโอกาสและประชาชนทุกกลุ่ม ออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยให้ความสำคัญกับการจัดหา
สถานท่ีเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างท่ัวถึงและแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552 - 2554) 
กำหนดเป้าหมายว่า เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นประจำ โดยส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬาท่ีจะต้องดำเนินการ ท่ีจะทำให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  ได้สอดรับกับแผนพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ท่ีต้องการให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นประจำ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต นักกีฬามีความสามารถและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาท่ีทัดเทียมกับคู่แข่งในการแข่งขันระดับชาติ 
   1.2 ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำไปสู่ความ   
เป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ 
สรุปได้ว่า ด้านปัจจัยพื้นฐาน นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
จะต้องสามารถตอบสนองท้ังความต้องการด้านสุขภาพของนักเรียนและพร้อมต่อการแข่งขนัในระดับ
ต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ ควรมีการศึกษาปัจจัย
ความสำเร็จท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน มีอุปกรณ์และสถานท่ีเพื่อ การ
ฝึกกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน มีความพอเพียง มีคุณภาพ มีการซ่อมบำรุงและเก็บรักษา
อย่างได้มาตรฐานสากล ด้านกระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากีฬามวยปล้ำ เพื่อท่ีจะ
พัฒนากีฬามวยปล้ำในสถานศึกษา สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ด้านผลผลิต สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำในรายการต่าง ๆ ท้ังระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผลงานของนักกีฬา ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีพอใจ
ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  ด้านผลกระทบและประสิทธิผล  นักกีฬาได้รับประโยชน์จากกีฬา
ชนิดนั้น ๆ เช่น การได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นโดยใช้สิทธิการเป็นนักกีฬา สามารถเข้าทำงานโดยการ
เป็นนักกีฬาของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นนักกีฬาอาชีพ มีรายได้เล้ียงตัวเองและเล้ียงครอบครัว สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของณัฐชานิตย์ ธนธรรมพานนท์ (2556, หน้า 231 - 232) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการ
แก้ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา พบว่า การบริหารจัดการ
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา ด้านการวางแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน จัดทำแผนบริหารการจัดการความเส่ียง จัดทำระบบสารสนเทศให้ทันสมัย นำหลักวิทยาศาสตร ์  
การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬา ด้านการจัดองค์กรให้กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ฝึกสอนกีฬา 
จัดหานักวิทยาศาสตร์การกีฬามาให้คำปรึกษา อีกท้ังให้ทำความร่วมมือกับบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ  
ด้านการนำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงาน การเสนอแนะและให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ สร้างความตระหนักแก่นักกีฬาให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ด้านการควบคุมให้
มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง จัดทำขั้นตอน 
กระบวนการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา นำมาปรับปรุง        
วางแผนการดำเนินงาน และยังสอดคล้องกับ วินท์นิธิ หาญญ์สุวรรณนที (2557, หน้า 95 - 97)        
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล
นครปฐม พบว่า มีโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นเอกภาพ บุคลากรมีคุณวุฒิสูงและทักษะความสามารถสูง
ท้ังฝ่ายวิชาการและฝ่ายกีฬา มีการใช้ระบบ PDCA เป็นแนวคิดหลักในการปฏิบัติงานท้ังองค์กร มีขวัญ
กำลังใจในการทำงาน มีกลยุทธ์ที่เกิดจากทุกคนในองค์กรร่วมกันทำและเห็นพ้องต้องกัน มีผู้นำท่ีมี
วิสัยทัศน์กระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วมและนำด้วยการลงมือทำให้เป็นแบบอย่าง มีคุณค่าหลัก
ร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กรท่ีอยู่กันอย่างเป็นครอบครัว ทำงานเป็นทีม ร่วมมือช่วยเหลือ ประสานงาน
กันตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
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  ตอนที่ 2 ผลการสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยจำแนกองค์ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบกระบวนการ  องค์ประกอบ
ผลผลิต และองค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน แล้วจัดกลุ่มเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบให้เป็น
รายด้าน จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบ
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละด้านขององค์ประกอบ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ เช่น ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาต้องมีสมรรถภาพทาง
จิตใจ ทางกายท่ีดี มุ่งความเป็นเลิศทางการกีฬา มีเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นใน           
การฝึกซ้อมและการแข่งขัน มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กร
ต่าง ๆ ทางการกีฬาให้การสนับสนุน มีโครงการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
มีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจนตลอดท้ังป ีสอดคล้องกับรายการแข่งขันในทุกระดับ นักกีฬา              
มวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำในทุกระดับ และมีผลงานได้รับความสำเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้  ซึ่งสอดคล้องกับเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ (2557, หน้า 144 - 145) ท่ีได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด พบว่า รูปแบบการบริหาร 
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่             
1) หลักของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 2) คณะกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 3) ขอบข่ายงาน
บริหารสู่ความเป็นเลิศ และ 4) แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับ พงษ์เอก สุกใส 
(2557, หน้า 232) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า 
สภาพและปัญหาการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยภาพรวมมีการดำเนินการ
บริหารจัดการกีฬาและมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย ด้านโยบาย 
ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอำนวยความสะดวก 2) กระบวนการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย การนำ การวางแผน การจัดองค์การ การลงมือปฏิบัติ การประสานงาน 
และการควบคุม 3) ผลผลิต ประกอบด้วย ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและกีฬา จนเป็นวิถีชีวิต    
ผู้มีความเป็นเลิศทางการกีฬาได้รับการสนับสนุนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   
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   ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ ์             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพัฒนาการจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ จำแนกองค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบ
ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านบุคลากร 
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านงบประมาณ (2) องค์ประกอบ 
กระบวนการ ได้แก่ ด้านการประเมินสภาพความพร้อม ด้านการวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และด้านการกำกับงาน ติดตามและประเมินผล (3) องค์ประกอบ 
ผลผลิต ได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้านนักกีฬา และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
ได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ จากการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุก
องค์ประกอบ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ธีรนันท์ ต้นพานิชย์ (2558, หน้า 159 - 167) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง รูปแบบ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธิ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ควร
ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการเชิงกลยุทธิ์ 5 ด้าน 29 ข้อ คือ 1) ด้านการกำหนดทิศทาง 
(Direction setting) จำนวน 4 ข้อ 2) ด้านการประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment 
scanning) จำนวน 3 ข้อ 3) ด้านการกำหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) จำนวน 9 ข้อ 4) ด้านการนำ
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) จำนวน 6 ข้อ และ 5) ด้านการประเมินผลการควบคุม 
(Evaluation and control) จำนวน 7 ข้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิยม ดวงมณี (2558, 
หน้า 118 - 123) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว พบว่า                
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาวประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน มีการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติ แผนการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว 2) ด้านการจัดองค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างหน้าท่ีองค์กรคือ ด้านวิชาการ 
ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3) ด้านการช้ีนำ มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
นโยบายการปฏิบัติงานและประสานงานสนับสนุน อุปกรณ์ 4) ด้านการควบคุม มีการกำหนดตัวชี้วัด
เพื่อประเมินผลการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติลาว   
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  ตอนที่ 4 ผลความสำเร็จจากการใชร้ะบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่   
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                    
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง แบ่งเป็น  
1) ผลความสำเร็จด้านผลผลิตจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรธีรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สรุปได้ว่า โรงเรียนมีโครงการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
มีปฏิทินการดำเนินงานส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ มีผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ี
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และท่ีนักเรียนได้รับจากการพัฒนาระบบการจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 2) การสะท้อนผลความสำเร็จในการใช้ระบบการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช   
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง
จากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
สรุปได้ว่า ด้านภาวะผู้นำและการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการพฒันาส่งเสริม
ความสามารถทางด้านกีฬามวยปล้ำกับนักเรียน วางเป้าหมายชัดเจนท่ีจะบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาให้กับนักเรียน พร้อมกับสร้างสมรรถภาพทางกายและการมีสุขภาพจิตท่ีดี ก่อให้เกิดการมีวินัย   
ในตนเอง ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารต้องมีการดำเนินการบริหารด้านกีฬาเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยปล้ำ ท้ังตัวแทนระดับเขต ตัวแทนระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับประเทศ 
มุ่งมั่นพยายามให้ถึงความสำเร็จทางการกีฬาท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง ด้านสมรรถนะของนักกีฬา และ    
ผู้ฝึกสอนกีฬา ครู ผู้ฝึกสอนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญในกีฬามวยปล้ำ นักกีฬามี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความมุ่งมั่นในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จนได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน เคารพกฎ เคารพในความสามารถของคู่ต่อสู้  ความไว้วางใจและความรับผิดชอบ
ร่วมกันภายในทีม มีสมรรถภาพทางจิตใจ ทางกาย ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปฏิภาณ นาคี (2559, หน้า 62 - 63) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้าน   
การจัดกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริม                   
การบริหารงานด้านการจัดกีฬาสูงสุด คือ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ  ด้านการเงิน  
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านท่ีมีปัจจัยการบริหาร
ส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬา ต่ำสุดคือ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง      
ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ รายการท่ีปัจจัยท่ีส่งเสริมการ
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บริหารงานด้านการจัดกีฬาสูดสุด คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารมอบหมายงาน การส่ือสารและจูงใจให้ปฏิบัติงาน
ได้อยู่ในระดับมาก ส่วนรายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬาต่ำสุดคือ                 
ครูผู้รับผิดชอบ ครูท่ีปรึกษาประจำกลุ่ม มีการประชุมแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจการจัดกีฬา   
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับน้อย ด้านการเงิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายการ รายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬา คือ งบประมาณเพียงพอสำหรับจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬา อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ในการจัดกีฬา อยู่ในระดับมาก ส่วนรายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงาน
ด้านการจัดกีฬาต่ำสุด คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกีฬา    
อยู่ในระดับน้อย ด้านวัสดุอุปกรณ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เพื่อพิจารณาเป็นรายการ 
รายการท่ีปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬาสูงสุดคือ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เหมาะสม 
เพียงพอและทันสมัย อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดซื้อ จัดหาและรักษาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมและการประยุกต์ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
รายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬา ต่ำสุด ได้แก่ มีสนามตามชนิดกีฬาและ
อาคารประกอบกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ พอเพียง อยู่ในระดับน้อย ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาเป็นรายการ รายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬา
สูงสุดคือ จัดทำเอกสารสรุป รายงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดกีฬา อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการกีฬาอย่างเป็นระดับ อยู่ในระดับปานกลาง            
ส่วนรายการท่ีมีปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารงานด้านการจัดกีฬาต่ำสุด คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ดำเนินการ ทำหน้าท่ีกำหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดกีฬา กำหนดระเบียบ วิธีการจัดกีฬา และสอดคล้อง
กับ อัษ แสนภักดี (2558,  หน้า จ) ท่ีได้ศึกษาวิจัย รูปแบบของปัจจัยด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า 1) หน้าท่ีทางด้านการบริหาร
และทรัพยากรทางด้านการบริหาร สามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยตัวแปร ท่ีมีอิทธิพลทางตรง คือ หน้าท่ีทางด้านการบริหารและตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อม คือ ทรัพยากรทางด้านการบริหาร 2) ผลการศึกษารายกรณี พบว่า 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีประสบผลสำเร็จ ต้องมีปัจจัยสนับสนุน ประกอบไปด้วย ความพอเพียงของ
เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร มีงบประมาณสนับสนุนชมรมกีฬาต่าง ๆ และควรมีระบบการควบคุม 
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ มีระบบในการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนนักกีฬา มีสนามและอุปกรณ์
กีฬาให้เพียงพอ ด้านหน้าท่ีทางด้าน  การบริหาร ต้องมีปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วย การกำหนด
เป้าหมายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสมาคม  
สโมสรกีฬา หรือหน่วยงานอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าสถาบันต่าง ๆ ยังไม่บรรลุเป้าหมายในความ
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สม่ำเสมอของการได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา แสดงว่ายังมีข้อจำกัดในการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 3) รูปแบบท่ีค้นพบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้านการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
 

ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
     1.1 จากการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านกีฬา ให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี มีความตระหนักด้านการออกกำลังกาย พัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ ซึ่งถ้าหากองค์กร หน่วยงานนำข้อมูลไป
จัดทำระบบการบริหารจัดการในองค์กรนั้น ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ของระดับชาติ หรือหน่วยงานบังคับบัญชา จะทำให้การพัฒนากีฬาเป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสม 
      1.2 จากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ     
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรูปแบบท่ีดีมีความเหมาะสม จึงเห็นควร
สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษานำไปใช้ในการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬาประเภทต่าง ๆ ซึ่งต้อง
ให้ความสำคัญในองค์ประกอบและด้านต่าง ๆ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
   2. ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
     2.1 ประสานงาน กับชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้เครือข่ายจากส่วนงานราชการ หรือ
สถาบันการศึกษา ให้เข้ามาช่วยสนับสนุน ในการพัฒนากีฬา และสร้างความเข้าใจถึงหลักความสำคัญ
ของการส่งเสริมกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
     2.2 การส่งเสริมกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ควรศึกษาปฏิทินในการจัดการแข่งขันใน
ทุกระดับ และความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ในการส่งเสริมกีฬาของสมาคมกีฬาท่ีเกี่ยวข้อง  
     2.3 จัดทำฐานข้อมูลการแข่งขัน และจัดให้มีการแข่งขันในระดับโรงเรียน จังหวัด เพื่อ
เป็นตัวกระตุ้น สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ให้ฝึกซ้อมนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
     2.4 จัดอบรมกติกากีฬาให้กับชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษา เพื่อเป็นการรู้จักกติกาใน
กีฬาชนิดนั้น ๆ   
  3. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    3.1 ประโยชน์ท่ีเกิดต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
       1) เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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     2) มีแนวทางการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสามารถนำระบบ
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ไปประยุกต์ให้ให้เหมาะสมกับส่งเสริมกีฬาต่อไป 
     4) เกิดการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกีฬาอย่างยั่งยืนโดยสอดคล้องกับ               
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
     5) การกีฬาสามารถสร้างการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับนักเรียนและ     
ผู้ฝึกสอนได้  
    3.2 ประโยชน์ทางวิชาการ 
     1) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     2) เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถนำมาต่อยอดในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป เพื่อ  
การเช่ือมโยงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา และเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้สำหรับสถานศึกษา
ท่ีมุ่งส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
     3) บริการวิชาการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สมาคมกีฬา สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นได้ 
    3.3 หน่วยงานท่ีนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     1) ควรมีการวางแผนเพื่อส่งเสริมกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ (1) ศึกษาแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬา (2) ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายใน                    
การบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (3) สร้างกรอบองค์ประกอบและสร้างระบบการบริหาร
จัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
    2) ควรศึกษาผลความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้ฝึกสอน นักเรียน และ
สะท้อนผลความสำเร็จจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อถอดบทเรียนท่ีได้รับไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป     
    3) ควรมีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา การแข่งขันกีฬา ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
สร้างความตระหนัก ให้กำลังใจ กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ครูท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
     4) การประสานกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬาถือเป็นส่ิงสำคัญ ท้ังยุทธศาสตร์              
การดำเนินงาน รายการแข่งขันตลอดท้ังปี ในทุกระดับ เพื่อโรงเรียนจะได้มีข้อมูลการแข่งขันอยู่
ตลอดเวลา 
     5) การนำรูปแบบไปใช้ในโรงเรียน ควรศึกษาองค์ประกอบของระบบอย่างละเอียดจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมท้ังนำความรู้ท่ีได้ไปวางแผนเพื่อการปฏิบัติทุกเรื่อง สร้างความเข้าใจแก่ครู 
บุคลากร กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และควรให้ ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จึงจะส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่   
ความเป็นเลิศ 
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   4. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
      4.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ โดยศึกษาจากการใช้ระบบการบริหารจัดการจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
      4.2 ควรนำระบบการบริหารจัดการท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปทดลองใช้ในโรงเรียนอื่น
ท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออื่น ๆ แล้วทำการเปรียบเทียบว่าได้ผลเหมือนกัน หรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
     4.3 ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ         
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำตัวชี้วัดไปใช้ประเมินความสำเร็จต่อไป 
     4.4 ควรนำกรอบแนวคิดการบริหารจัดการตามทฤษฎีอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สนับสนุนกรอบแนวคิดระบบการการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และนำผล
การศึกษาไปพัฒนาอย่างยั่งยนื 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

   1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20 คน มีบทบาทหน้าท่ีดังนี ้
    1.1 สำหรับให้ข้อมูลข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ข้ันตอนท่ี 1) 
    1.2 ให้ข้อมูลในแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปของกรอบ
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ข้ันตอนท่ี 2) 
     1. คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน
ประกอบด้วย 
       1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพศ   สุฉันทบุตร    นายกสมาคม 
       1.2 นายเอกสิทธิ์   อ้วนไตร       อุปนายก 
       1.3 นายจรงค์    ชายเกตุ     ประธานเทคนิค 
       1.4 นายวรเมธ   แสงแก้ว   นายทะเบียน 
      1.5 นายเฉลียว   คำดี    ปฏิคม 
      1.6 นางละออศรี    ทิพย์แก้ว  กรรมการ 
      1.7 นายบุญมี    พุ่มจันทร์  กรรมการ 
      1.8 นายเกียรติสุนทร  พลเย่ียม  กรรมการ 
      2. คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย  
จำนวน 12 คน ประกอบด้วย 
       2.1 ผศ.นิธิกร  คล้ายสุวรรณ      

        ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
           มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

     ผู้ตัดสินสหพันธ์กีฬามวยปล้ำนานาชาติ  (UWW 2)   
       2.2 นายธนกร  ตุดเอียด    

               ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
               ผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ระดับ 1 

     2.3 นายจิรายุ   สุวรรณะ    
            ตำแหน่ง  เทคนิคสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
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            ผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ระดับ 1 
      2.4 นายจีราวุธ  วิเชียร 

ตำแหน่ง  เทคนิคสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
ผู้ตัดสินสหพันธ์กีฬามวยปล้ำนานาชาติ  (UWW 1)  

     2.5 นายณรงค์  ชนสินธุ์     
ตำแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 
ผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ระดับ 1  

      2.6 นายดนุเดช  เรืองทอง 
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคอเต้ีย 
ผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ระดับ 3 

     2.7 นายประสิทธิ์  พากเพียร    
ตำแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
ผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ระดับ 1  

     2.8 นายณรงค์ศักดิ์  ร่มเย็น 
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
ผู้ตัดสินสหพันธ์กีฬามวยปล้ำนานาชาติ  (UWW 1)  

      2.9 นายธนาวัฒน์  ไชยมณี 
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 
ผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ระดับ 2  

     2.10 นายประสาร  ทองเอื้อ 
       ตำแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
       ผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ระดับ 3  
      2.11 นางสาวสุกันยา  เศรษฐขาว 
       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนพัทลุง 
       ผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ระดับ 3  
      2.12 นายสุเทพ   อ้อมชมพู       
       ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
       ผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ระดับ 1  
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   2. ผู้เช่ียวชาญ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) และความเหมาะสมของภาษาของแบบสัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช      
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้ันตอนท่ี 1) จำนวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย 
   2.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร   
  อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
     2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏจรี  เจริญสุข   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง    
  ตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร    
 ตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   2.5  ดร.อรุณ  จุติผล      
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

   3. ผู้เช่ียวชาญ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
กรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (ข้ันตอนท่ี 2) จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
   3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  เจริญสุข   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   3.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  เพ็ชรพวง 
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
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   3.3  ดร.ญานิศา  บุญจิตร์ 
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   3.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง    
  ตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   3.5  ดร.อรุณ  จุติผล      
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

  4. ผู้เช่ียวชาญ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามเพื่อหาความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการ 
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ข้ันตอนท่ี 3) จำนวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย 
   4.1  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์    

อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร      
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช 

    4.2  ดร.อโนทัย ประสาน     
อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร      
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช 

   4.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง 
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   4.4  ดร.สถาพร  สังข์ขาว   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   4.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ ์สมเขาใหญ่     

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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  5. ผู้เช่ียวชาญ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา                             
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสัมภาษณ์ผลความสำเร็จจากการนำระบบ
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                                
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง (ข้ันตอนท่ี 4) จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
   5.1  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์    
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

   5.2  ดร.อโนทัย  ประสาน     
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

   5.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  เจริญสุข   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   5.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  เพ็ชรพวง 

อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร      
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

   5.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ ์สมเขาใหญ่     
  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

และขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ตัวอย่าง) 
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ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสอบถามกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ตัวอย่าง) 
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ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสอบถามความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ                    

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ตัวอย่าง) 
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206 
 

ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสัมภาษณ์สะท้อนผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่     

ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 

 (ตัวอย่าง) 
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ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
สัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ             
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ตัวอย่าง) 
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ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
สอบถามกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ         

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ตัวอย่าง) 
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ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
สอบถามความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ                             
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                    

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ตัวอย่าง) 
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ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
สัมภาษณ์สะท้อนผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                      

ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 

(ตัวอย่าง) 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่                   
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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แบบสัมภาษณ ์

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพือ่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

------------------------------------------------------------------------ 
 

ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์.................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปี ท่ีสัมภาษณ์...........................................................เวลา................................................. 
สถานท่ีสัมภาษณ์.................................................................................................................................... 
 

คำช้ีแจง 

 1. แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจำนวน 20 คน ได้แก่     
1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน 2) คณะกรรมการ       
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน สมาชิกของชมรมในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน         
ซึ่งจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ คือ เพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
    2. แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
                   ตอนท่ี 2  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                     

ความเป็นเลิศ   
   ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ ในประเด็นคำถามดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ ์
 1. วุฒิการศึกษา.............................................................................................................................. 
 2. ตำแหน่งในสมาคมมวยปล้ำฯ (ถ้ามี)........................................................................................... 
 3. ประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ............................................................................................ 
  4. หน่วยงานท่ีท่านสังกัด................................................................................................................. 
  5. โทรศัพท์..............................................................โทรสาร (ถ้ามี) ............................................... 
       E-mail : …………………………………………………….ID LINE…………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ         
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
 1. การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
เป็นอย่างไร 
     1.1 นโยบายการพฒันากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.2 การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      1.3 ด้านบุคลากร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      1.4 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.5 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      1.6 ด้านงบประมาณ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2. การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบกระบวนการ ดังต่อไปนี้
เป็นอย่างไร 
     2.1 การประเมินสภาพความพร้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        2.2 การออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขัน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          2.3 การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2.4 การประเมินผลและปรบปรุงผลการดำเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลผลิต ดังต่อไปนี้เป็น
อย่างไร 
     3.1 สถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3.2 นักกีฬา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4. การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างไร 
     4.1 ผลกระทบ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.2 ประสิทธิผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      4.3 ความยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.4 การถ่ายทอดส่งต่อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบาย                                        

ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
คำช้ีแจง 

   แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ                 
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้าน                              
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา เพื่อผู้วิจัยจะได้นำไปปรับปรุง
แก้ไข และดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
    ตอนท่ี 2  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 
องค์ประกอบกระบวนการ องค์ประกอบผลผลิต และองค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
   ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านลงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของ           
ข้อคำถาม โดยให้ข้อคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
      0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
     -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของเครื่องมือวิจัย        
จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
         ขอแสดงความนับถือ 

 

             (นายสุภาพ  เต็มรัตน์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

       ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 

   1. การพัฒนาการจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง กระบวนการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีเกิดจากการวางแผนของผู้บริหาร บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อมุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินงาน
ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบกระบวนการ องค์ประกอบผลผลิต 
องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
  2. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ องค์ประกอบ
ปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน     
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ บุคลากร (ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง
และชุมชน) อุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีและสภาพแวดล้อม และงบประมาณ เพื่อใช้เป็นปัจจัยใน                   
การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  3. องค์ประกอบกระบวนการ หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ องค์ประกอบ
กระบวนการ ประกอบด้วย การประเมินสภาพความพร้อม การออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผน                    
การแข่งขัน การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และด้านการประเมินผลและปรับปรุงผล                         
การดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย 
   4. องค์ประกอบผลผลิต หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ องค์ประกอบผลผลิต 
ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับ
จังหวัดและระดับชาติ และนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัด 
ระดับชาติและนานาชาติ 
   5. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน ประกอบด้วย ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และ                 
การถ่ายทอดส่งต่อ 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประเด็นความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหาร

จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
1. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน     
    1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ        

เป็นเลิศของโรงเรียน 
    

    1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ     
    1.3 ด้านบุคลากร     
    1.4 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี      
    1.5 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม     
    1.6 ด้านงบประมาณ     
2. องค์ประกอบกระบวนการ     
    2.1 ด้านการประเมินสภาพความพร้อม     
    2.2 ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขัน     
    2.3 ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน     
    2.4 ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน     
3. องค์ประกอบผลผลิต     
    3.1 ด้านสถานศึกษา     
    3.2 ด้านนักกีฬา     
4. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
    4.1 ด้านผลกระทบ     

    4.2 ด้านประสิทธิผล     
    4.3 ด้านความยั่งยืน     
    4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ     

        ลงช่ือ...........................................................ผู้เช่ียวชาญ 
         (..........................................................) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบาย         

ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

1. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน        
    1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำ

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
    1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.3 ด้านบุคลากร 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.4 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.5 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.6 ด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
2. องค์ประกอบกระบวนการ        
    2.1 ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    2.2 ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและ

วางแผนการแข่งขัน 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
    2.3 ด้านการดำเนินการตามแผน
ดำเนินงาน 1 1 1 1 1 1 

สอดคล้อง 

    2.4 ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผล
การดำเนินงาน 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

3. องค์ประกอบผลผลิต        
    3.1 ด้านสถานศึกษา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    3.2 ด้านนักกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
4. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน        
    4.1 ด้านผลกระทบ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    4.2 ด้านประสิทธิผล 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    4.3 ด้านความยั่งยืน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

 

 



225 
 

ตัวอย่าง 
ผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของกรอบองค์ประกอบ 
ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ของโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบ 
ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
คำช้ีแจง 
    1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบประเมินรับรองเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีผู้วิจัยสร้าง โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจาก การสัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายใน              
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ท่ีท่านได้ตอบในขั้นตอนการวิจัยท่ี 1 
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ให้ท่านพิจารณารับรองกรอบองค์ประกอบของระบบฯ ในความเหมาะสม
และความเป็นได้ เพื่อนำกรอบองค์ประกอบของระบบฯ ไปใช้สร้างระบบการบริหารจัดการกีฬา           
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป 

    2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ตอนท่ี 2  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬา           
มวยปล้ำในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้   
    ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 
    ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
          นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
      ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ช่ือ..............................................................นามสกุล.................................................................. 
  2. วุฒิการศึกษา.............................................................................................................................. 
 3. ตำแหน่งในสมาคมมวยปล้ำฯ (ถ้ามี)............................................................................................ 
 4. ประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ............................................................................................. 
  5. หน่วยงานท่ีท่านสังกัด................................................................................................................. 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบ          
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
   ผู้วิจัยสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ โดยศึกษาจาก                 
กรอบแนวคิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบและบูรณาการกับการจัดทำกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จากงานวิจัย
ของนักวิชาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน                 
(2) องค์ประกอบกระบวนการ (3) องค์ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
   ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นได้กรอบองค์ประกอบ
ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ และให้ข้อเสนอแนะรายข้อ และข้อเสนอแนะภาพรวม
เพิ่มเติม โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ความหมายดังต่อไปนี้  
 
  ระดับคะแนน            ความหมาย 
    5    มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
   4    มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มาก 
   3    มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ปานกลาง 
   2    มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้น้อย 
   1    มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 
   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น 
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กรอบองค์ประกอบของระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน           
1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

1.3 ด้านบุคลากร 
     1.3.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

     1.3.2 นักกีฬา 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

     1.3.3 ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

     1.3.4 ผู้ปกครองและชุมชน 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
.......................................................................... 
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กรอบองค์ประกอบของระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.4 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี  
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

1.5 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

1.6 ด้านงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

2. องค์ประกอบกระบวนการ           
    2.1 ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

    2.2 ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและวาง
แผนการแข่งขัน 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

    2.3 ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

          

    2.4 ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผล  
การดำเนินงาน 
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กรอบองค์ประกอบของระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
3. องค์ประกอบผลผลิต           
3.1 ด้านสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

3.2 ด้านนักกีฬา 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

4. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 

4.1 ด้านผลกระทบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

4.2 ด้านประสิทธิผล 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

4.3 ด้านความยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

          

4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คำช้ีแจง 

    แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบ
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ีผู้วิจัยสร้าง โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจาก การสัมภาษณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ                  
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในขั้นตอนการวิจัยท่ี 1 

   ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา เพื่อผู้วิจัยจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข และ
ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ตอนท่ี 2  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬา      
มวยปล้ำ ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้   
    ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 
   ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านลงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของ       
ข้อคำถาม โดยให้ข้อคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
      0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
     -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของเครื่องมือ
วิจัย จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
        ขอแสดงความนับถือ 

 

             (นายสุภาพ  เต็มรัตน์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

       ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 

   1. การพัฒนาการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง กระบวนการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีเกิดจากการวางแผนของผู้บริหาร บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดย
ดำเนินงานใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบกระบวนการ
องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
  2. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ องค์ประกอบ
ปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน        
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ บุคลากร (ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง
และชุมชน) อุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีและสภาพแวดล้อม และงบประมาณ เพื่อใช้เป็นปัจจัยใน              
การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  3. องค์ประกอบกระบวนการ หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ องค์ประกอบ
กระบวนการ ประกอบด้วย การประเมินสภาพความพร้อม การออกแบบการฝึกซ้อมและ วางแผน         
การแข่งขัน การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย 
   4. องค์ประกอบผลผลิต หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ องค์ประกอบผลผลิต 
ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับ
จังหวัดและระดับชาติ และนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัด 
ระดับชาติและนานาชาติ 
   5. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน ประกอบด้วย ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และ                
การถ่ายทอดส่งต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 



238 
 

แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบ 

ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

------------------------------------ 
  ผู้วิจัยสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                  
ความเป็นเลิศ โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบและบูรณาการกับการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากงานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ ประกอบด้วย               
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน (2) องค์ประกอบกระบวนการ                           
(3) องค์ประกอบผลผลิต และ  (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
 

กรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

1. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน     
    1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียน 
    

    1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ     
    1.3 ด้านบุคลากร 
         1.3.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา 

    

         1.3.2 นักกีฬา     
         1.3.3 ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง     
         1.3.4 ผู้ปกครองและชุมชน     
    1.4 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี      
    1.5 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม     
    1.6 ด้านงบประมาณ     
2. องค์ประกอบกระบวนการ     
    2.1 ด้านการประเมินสภาพความพร้อม     
    2.2 ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขัน     
    2.3 ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน     
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กรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

    2.4 ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน     
3. องค์ประกอบผลผลิต     
    3.1 ด้านสถานศึกษา     
    3.2 ด้านนักกีฬา     
4. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 

    4.1 ด้านผลกระทบ     
    4.2 ด้านประสิทธิผล     
    4.3 ด้านความยั่งยืน     
    4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ     

 
 
        ลงช่ือ...........................................................ผู้เช่ียวชาญ 
         (..........................................................) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนที่ 
5 

1. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน        
    1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

    1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.3 ด้านบุคลากร 
         1.3.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
         1.3.2 นักกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
         1.3.3 ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
         1.3.4 ผู้ปกครองและชุมชน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.4 ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.5 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.6 ด้านงบประมาณ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
2. องค์ประกอบกระบวนการ        
    2.1 ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    2.2 ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมและ
วางแผนการแข่งขัน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    2.3 ด้านการดำเนินการตามแผน
ดำเนินงาน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    2.4 ด้านการประเมินผลและปรับปรุงผล
การดำเนินงาน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
3. องค์ประกอบผลผลิต        
    3.1 ด้านสถานศึกษา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    3.2 ด้านนักกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนที่ 
5 

4. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน        
    4.1 ด้านผลกระทบ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    4.2 ด้านประสิทธิผล 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    4.3 ด้านความยั่งยืน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตัวอย่าง 
ผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ผลการคำนวณค่าความเชื่อม่ัน  
แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
Reliability 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.932 38 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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แบบสอบถามความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

คำช้ีแจง 

    1. แบบสอบชุดนี้เพื่อสอบถามความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ  
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นขั้นตอนการประเมิน                 
ความสอดคล้องของแนวทางฯ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 

    ตอนท่ี 2  ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ                            
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่                      
(1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน (2) องค์ประกอบกระบวนการ (3) องค์ประกอบผลผลิต และ                    
(4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน   
   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาแนวทางฯ และ
ยืนยันแนวทางฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและนำไปใช้เป็นระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่      
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

         นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
     ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ช่ือ...............................................................นามสกุล................................................................. 
  2. วุฒิการศึกษา.............................................................................................................................. 
 3. ตำแหน่ง..................................................................................................................................... 
 4. ประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ............................................................................................ 
 
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ผู้วิจัยพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน (2) 
องค์ประกอบกระบวนการ (3) องค์ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
   ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬา    
มวยปล้ำ โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ความหมายดังต่อไปนี้  
  ระดับคะแนน     ความหมาย 
    5     มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   4     มีความเหมาะสมมาก 
   3     มีความเหมาะสมปานกลาง 
   2     มีความเหมาะสมน้อย 
   1     มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น 
 

ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน      
1. ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

   1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำของโรงเรียน 
        1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ และ

แผนการดำเนินงานของกีฬามวยปล้ำ 
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ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

        2) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580)  

     

        3) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

     

        4) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2579)  

     

        5) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา                        
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

     

        6) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการดำเนินงานของสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 

     

   1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
         1) ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากร         

ท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ 

     

         2) การจัดระบบสวัสดิการ ให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ      

     

         3) ผู้นำบริหารจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมตามสถานการณ์      
         4) ผู้นำกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของนักเรียน      
         5) ผู้นำใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ      
         6) การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา      
         7) การจัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา      
         8) การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา        
         9) การกำกับและติดตามผล      
       10) มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม      
2. ด้านบุคลากร 
   2.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา 
        1) คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 

     

        2) ภาวะผู้นำทางการกีฬา      
        3) มีการพัฒนาทักษะ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง      
   2.2 นักกีฬา      
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ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

       1) สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 
       2) ด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา      
       3) ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา      
       4) ด้านความมีกำลังใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย      
   2.3 ครู บุคลากร  
       1) ครู บุคลากร ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของโครงการ

ส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

       2) บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความสามารถใน            
การดำเนินงานตามโครงการ 

     

       3) กำหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน      
       4) จัดสรรภาระงานตรงตามศักยภาพ      
       5) ส่งเสริมการทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน      
  2.4 องค์กรสนับสนุน 
        1) มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬา                   

แห่งประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ ทางการกีฬาให้การสนับสนุน
ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

     

        2) มีชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุน
ในการแข่งขัน 

     

3. ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
   3.1 มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

     

   3.2 มีเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นในการฝึกซ้อม      
   3.3 มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ความรู้ท่ีเหมาะสมกับกีฬา

มวยปล้ำ 
     

   3.4 มีเอกสาร คู่มือ และข่าวสารต่าง ๆ และระบบการสืบค้นออนไลน์
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและเทคนิคกีฬามวยปล้ำ 

     

   3.5 มีสถานท่ีฝึกซ้อมภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ      
   3.6 มีห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ Fitness      
   3.7 มีห้องพยาบาล ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ดูแลการเจ็บป่วยนักกีฬา

เบ้ืองต้นได้ 
     



254 
 

ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

   3.8 มีสถานท่ีประกอบการและรับประทานอาหารสะอาด                 
ถูกหลักโภชนาการ เหมาะสมกับนักกีฬา 

     

4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 มีการช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใช้

งบประมาณ 

     

   4.2 จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ      
   4.3 ใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่างประหยัดและคุ้มค่า      
   4.4 ให้โอกาสทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการใช้

งบประมาณ 
     

   4.5 การสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      
องค์ประกอบกระบวนการ      
1. การประเมินสภาพความพร้อม 
   1.1 ประเมินความพร้อมและศักยภาพของนักกีฬา 

     

   1.2 ประเมินความพร้อมและศักยภาพของผู้ฝึกสอนนักกีฬา      
   1.3 ประเมินความพร้อมของปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ            

การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 
     

2. การออกแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
   2.1 แผนการฝึกซ้อมสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬา

ตามหลักสากล 

     

   2.2 จัดทำแผนการแข่งขันในทุกระดับตลอดท้ังปี และสอดคล้องกับ
รายการแข่งขันในทุกระดับ 

     

3. การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
   3.1 โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ              

ด้านกีฬา มีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

     

   3.2 บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์                    
การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 

     

   3.3 โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ          
ท่ีวางไว ้
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   3.4 การดำเนินงานตามโครงการครบทุกกิจกรรมและเป็นไปตามเวลา
ท่ีกำหนด 

     

   3.5 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ             
การกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 

     

4. การกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล 
   4.1 มีการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ

โครงการอย่างต่อเนื่อง 

     

   4.2 มีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและรายงานต่อโรงเรียน
และหน่วยงานอื่น ๆ  

     

   4.3 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

องค์ประกอบผลผลิต 
1. สถานศึกษา 
   1.1 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา              

มวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับชาติ 

     

   1.2 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ   

     

   1.3 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ   

     

   1.4 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ   

     

   1.5 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา              
มวยปล้ำระดับนานาชาติ 

     

2. นักกีฬา 
   2.1 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับ

จังหวัดและระดับชาติ 

     

  2.2 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับภาค 
ระดับชาติ 
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  2.3 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับ
ภาค ระดับชาติ 

     

  2.4 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ 

     

  2.5 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติ      
องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน      
1. ผลกระทบ 
   1.1 นักเรียนมีภาพลักษณ์วีรบุรุษนักกีฬา ท่ีประสบความสำเร็จจาก

การแข่งขันเป็นส่วนสำคัญชักจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจร่วม
เล่นกีฬา 

     

   1.2 นักกีฬาเป็นส่วนสำคัญท่ีชักจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจ                
การออกกำลังกาย 

     

   1.3 โรงเรียนมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับจากชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกทางด้านกีฬา 

     

   1.4 นักเรียนได้รับสิทธิเข้าเรียนต่อตามความสามารถทางด้านกีฬา 
เพื่อศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   

     

   1.5 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นนักกีฬามืออาชีพ      
2 ประสิทธิผล 
   2.1 นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการฝึกซ้อม

กีฬาและการเรียน 

     

   2.2 ผลงานของนักเรียนได้รับความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้      
   2.3 นักเรียนมีสุขภาวะทางกายเหมาะสมกับวัย       
   2.4 โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬา      
   2.5 นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง      
3 ความยั่งยืน 
   3.1 มีรายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ตลอดท้ังปี 

     

   3.2 การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริมกีฬา      
   3.3 สมาคมกีฬาหรือชมรมกีฬาระดับจังหวัดให้การสนับสนุน      
   3.4 ตัดโอกาสท่ีเยาวชนจะเส่ียงกับยาเสพติด         
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   3.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน      
4. การถ่ายทอดส่งต่อ 
    4.1 นักเรียนนำส่ิงท่ีได้จากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

     

    4.2 นักเรียนนำความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไปเป็นวิทยากรได้      
    4.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการมีความพึงพอใจ      
    4.4 นักเรียนสามารถนำส่ิงท่ีได้จากความเป็นเลิศทางด้านกีฬาไป

เผยแพร่สู่รุ่นน้องต่อไป  
     

    4.5 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นท่ีใกล้เคียง ส่งเสริมกีฬา         
มวยปล้ำ 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการ 

กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

คำช้ีแจง 

   1. แบบสอบถามนี้เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช           
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นขั้นตอนการประเมิน                
ความสอดคล้องของระบบการบริหารจัดการฯ ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา เพื่อ
ผู้วิจัยจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข และดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 2 ตอน 
ดังนี ้
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 

    ตอนท่ี 2  ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี แบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน  ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน (2) 
องค์ประกอบกระบวนการ (3) องค์ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน   
  ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านลงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของ           
ข้อคำถาม ให้ข้อคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
   +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
      0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
     -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของเครื่องมือวิจัย   
จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

         นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
     ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 

   1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง 
กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช   
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีเกิดจากการวางแผนของ
ผู้บริหาร บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินงานใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 
องค์ประกอบกระบวนการองค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
  2. องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ องค์ประกอบ
ปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน     
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ บุคลากร (ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง องค์กร
สนับสนุน) อุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีและสภาพแวดล้อม และงบประมาณ เพื่อใช้เป็นปัจจัยใน   
การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  3. องค์ประกอบกระบวนการ หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ องค์ประกอบ
กระบวนการ ประกอบด้วย การประเมินสภาพความพร้อม การออกแบบการฝึกซ้อมและวางแผน              
การแข่งขัน การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และด้านการประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย 
   4. องค์ประกอบผลผลิต หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ องค์ประกอบผลผลิต 
ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับ
จังหวัดและระดับชาติ และนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัด 
ระดับชาติและนานาชาติ 
   5. องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน ประกอบด้วย ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และ                  
การถ่ายทอดส่งต่อ 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการ 
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

--------------------------------------- 
ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน     
1. ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

   1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำของโรงเรียน 
        1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ 

และแผนการดำเนินงานของกีฬามวยปล้ำ 

    

        2) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

    

        3) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 
2564  

    

        4) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับ              
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

    

        5) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 2564 

    

        6) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของสมาคมกีฬา
มวยปล้ำแห่งประเทศไทย 

    

   1.2. ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                 
ความเป็นเลิศ 

         1) ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ 

    

         2) การจัดระบบสวัสดิการ ให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ      
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ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
         3) ผู้นำบริหารจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมตาม  
            สถานการณ์ 

    

         4) ผู้นำกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของนักเรียน     
         5) ผู้นำใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ     
         6) การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา     
         7) การจัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา     
         8) การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา       
         9) การกำกับและติดตามผล     
       10) มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม     
2. ด้านบุคลากร 
   2.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา 
        1) คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 

    

        2) ภาวะผู้นำทางการกีฬา     
        3) มีการพัฒนาทักษะ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง     
   2.2 นักกีฬา 
       1) สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 

    

       2) ด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา     
       3) ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา     
       4) ด้านความมีกำลังใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย     
  2.3. ครู บุคลากร  
       1) ครู บุคลากร ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของ

โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

    

       2) บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความสามารถ
ในการดำเนินงานตามโครงการ 

    

       3) กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน 

    

       4) จัดสรรภาระงานตรงตามศักยภาพ     
       5) ส่งเสริมการทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน     
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ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
  2.4 องค์กรสนับสนุน 
        1) มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬา        

แห่งประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ ทางการกีฬา         
ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

    

        2) มีชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช                
ให้การสนับสนุนในการแข่งขัน 

    

3. ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
   3.1 มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

    

   3.2 มีเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นใน              
การฝึกซ้อม 

    

   3.3 มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ความรู้ท่ี
เหมาะสมกับกีฬามวยปล้ำ 

    

   3.4 มีเอกสาร คู่มือ และข่าวสารต่าง ๆ และระบบการสืบค้น
ออนไลน์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและเทคนิค                 
กีฬามวยปล้ำ 

    

   3.5 มีสถานท่ีฝึกซ้อมภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ     
   3.6 มีห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ Fitness     
   3.7 มีห้องพยาบาล ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ดูแลการเจ็บป่วย

นักกีฬาเบ้ืองต้นได้ 
    

   3.8 มีสถานท่ีประกอบการและรับประทานอาหารสะอาด   
ถูกหลักโภชนาการ เหมาะสมกับนักกีฬา 

    

4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 มีการช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใช้

งบประมาณ 

    

   4.2 จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ     
   4.3 ใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่างประหยัดและคุ้มค่า     
   4.4 ให้โอกาสทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการใช้

งบประมาณ 
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ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
   4.5 การสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
    

องค์ประกอบกระบวนการ     
1. การประเมินสภาพความพร้อม 
   1.1 ประเมินความพร้อมและศักยภาพของนักกีฬา 

    

   1.2 ประเมินความพร้อมและศักยภาพของผู้ฝึกสอนนักกีฬา     
   1.3 ประเมินความพร้อมของปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง

กับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 
    

2. การออกแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
   2.1 แผนการฝึกซ้อมสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถภาพ    

ของนักกีฬาตามหลักสากล 

    

   2.2 จัดทำแผนการแข่งขันในทุกระดับตลอดท้ังปี และ
สอดคล้องกับรายการแข่งขันในทุกระดับ 

    

3. การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
   3.1 โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศด้านกีฬา มีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

    

   3.2 บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 

    

   3.3 โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ 

    

   3.4 การดำเนินงานตามโครงการครบทุกกิจกรรมและเป็นไป
ตามเวลาท่ีกำหนด 

    

   3.5 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 

    

4. การกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล 
   4.1 มีการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

    

   4.2 มีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและรายงานต่อ
โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ  
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ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
   4.3 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 
    

องค์ประกอบผลผลิต 
1. สถานศึกษา 
   1.1 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับชาติ 

    

   1.2 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ   

    

   1.3 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ   

    

   1.4 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ  

    

   1.5 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติ 

    

2. นักกีฬา 
   2.1 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ               

ชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับชาติ 

    

  2.2 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ             
ระดับภาค ระดับชาติ 

    

  2.3 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ระดับภาค ระดับชาติ 

    

  2.4 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ 

    

  2.5 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ          
ระดับนานาชาติ 

    

องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน     
1. ผลกระทบ     
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ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
   1.1 นักเรียนมีภาพลักษณ์วีรบุรุษนักกีฬา ท่ีประสบ

ความสำเร็จจากการแข่งขันเป็นส่วนสำคัญชักจูงใจให้
เด็กและเยาวชนสนใจร่วมเล่นกีฬา 

   1.2 นักกีฬาเป็นส่วนสำคัญท่ีชักจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจ
การออกกำลังกาย 

    

   1.3 โรงเรียนมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับจากชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกทางด้านกีฬา 

    

   1.4 นักเรียนได้รับสิทธิเข้าเรียนต่อตามความสามารถ    
ทางด้านกีฬา เพื่อศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   

    

   1.5 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นนักกีฬามืออาชีพ     
2 ประสิทธิผล 
   2.1 นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน             

ในการฝึกซ้อมกีฬาและการเรียน 

    

   2.2 ผลงานของนักเรียนได้รับความสำเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

    

   2.3 นักเรียนมีสุขภาวะทางกายเหมาะสมกับวัย      
   2.4 โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬา     
   2.5 นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง     
3 ความยั่งยืน 
   3.1 มีรายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ตลอดท้ังปี 

    

   3.2 การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริม      
        กีฬา 

    

   3.3 สมาคมกีฬาหรือชมรมกีฬาระดับจังหวัดให้การสนับสนุน     
   3.4 ตัดโอกาสท่ีเยาวชนจะเส่ียงกับยาเสพติด        
   3.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน     
4. การถ่ายทอดส่งต่อ 
    4.1 นักเรียนนำส่ิงท่ีได้จากโครงการไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
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ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
    4.2 นักเรียนนำความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไปเป็น

วิทยากรได้ 
    

    4.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ                           
มีความพึงพอใจ 

    

    4.4 นักเรียนสามารถนำส่ิงท่ีได้จากความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาไปเผยแพร่สู่รุ่นน้องต่อไป  

    

    4.5 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นท่ีใกล้เคียง ส่งเสริม
กีฬามวยปล้ำ 

    

 
 
        ลงช่ือ...........................................................ผู้เช่ียวชาญ 
         (..........................................................) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามความเหมาะสม 

ของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน        
1. ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำ

ของโรงเรียน 
        1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี โครงการ และแผน          
การดำเนินงานของกีฬามวยปล้ำ 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 

สอดคล้อง 
        2) การจัดทำโครงการมีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

        3) การจัดทำโครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 
2560 - 2564  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

        4) การจัดทำโครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

        5) การจัดทำโครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 
2564 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

        6) การจัดทำโครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

แผนการดำเนินงานของสมาคม
กีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 

   1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
         1) ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ แก่

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากร   
ท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ 

 
 
 
1 

 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
สอดคล้อง 

         2) การจัดระบบสวัสดิการ ให้แก่ 
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ     1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

         3) ผู้นำบริหารจัดการความขัดแย้งให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

         4) ผู้นำกระตุ้นการใช้ความสามารถ
ทางกีฬาของนักเรียน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

         5) ผู้นำใช้หลักธรรมาภิบาลใน          
การบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

         6) การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
         7) การจัดทรัพยากรสนับสนุน

ทางการกีฬา 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
         8) การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา   1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
         9) การกำกับและติดตามผล 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
       10) มีระบบการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
2. ด้านบุคลากร 
   2.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา 
        1) คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง 
        2) ภาวะผู้นำทางการกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

        3) มีการพัฒนาทักษะ ความชำนาญ
อย่างต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   2.2 นักกีฬา 
       1) สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
       2) ด้านสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
       3) ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
       4) ด้านความมีกำลังใจเป็นนักกีฬา       

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  2.3. ครู บุคลากร  
       1) ครู บุคลากร ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเห็น

ความสำคัญของโครงการส่งเสริม
และบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

       2) บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการมี
ความรู้ ความสามารถในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

       3) กำหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
บุคลากรอย่างชัดเจน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

       4) จัดสรรภาระงานตรงตามศักยภาพ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
       5) ส่งเสริมการทำงานและการ

แก้ปัญหาร่วมกัน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  2.4 องค์กรสนับสนุน 
        1) มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศ

ไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย 
องค์กรต่าง ๆ ทางการกีฬาให้           
การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและ       
การแข่งขัน 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

        2) มีชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุนใน
การแข่งขัน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

   3.1 มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนใน          
การฝึกซ้อมและการแข่งขัน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.2 มีเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ี
จำเป็นในการฝึกซ้อม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.3 มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
ให้ความรู้ท่ีเหมาะสมกับกีฬามวยปล้ำ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.4 มีเอกสาร คู่มือ และข่าวสารต่าง ๆ 
และระบบการสืบค้นออนไลน์เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและเทคนิคกีฬา
มวยปล้ำ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.5 มีสถานท่ีฝึกซ้อมภายในโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.6 มีห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ 
Fitness 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.7 มีห้องพยาบาล ยา และเครื่อง
เวชภัณฑ์ดูแลการเจ็บป่วยนักกีฬา
เบ้ืองต้นได้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.8 มีสถานท่ีประกอบการและ
รับประทานอาหารสะอาด ถูกหลัก
โภชนาการ เหมาะสมกับนักกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 มีการช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนการใช้งบประมาณ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

   4.2 จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
เพียงพอ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   4.3 ใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   4.4 ให้โอกาสทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น  
ในการวางแผนการใช้งบประมาณ 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง 

   4.5 การสนับสนุนงบประมาณในการ
แข่งขันจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบกระบวนการ        
1. การประเมินสภาพความพร้อม 
   1.1 ประเมินความพร้อมและศักยภาพของ

นักกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
   1.2 ประเมินความพร้อมและศักยภาพของ

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
   1.3 ประเมินความพร้อมของปัจจัย

สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. การออกแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
   2.1 แผนการฝึกซ้อมสอดคล้องกับ            

การพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬา
ตามหลักสากล 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   2.2 จัดทำแผนการแข่งขันในทุกระดับ
ตลอดท้ังปี และสอดคล้องกับรายการ
แข่งขันในทุกระดับ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
   3.1 โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการ

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา มี    
การวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

   3.2 บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ การวางแผนการ
ดำเนินงานตามโครงการ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.3 โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.4 การดำเนินงานตามโครงการครบทุก
กิจกรรมและเป็นไปตามเวลาท่ีกำหนด 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   3.5 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. การกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล 
   4.1 มีการกำกับงาน ติดตาม และ

ประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   4.2 มีการสรุปผลการดำเนินงานของ
โครงการและรายงานต่อโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่น ๆ   1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   4.3 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบผลผลิต        
1. สถานศึกษา 
   1.1 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำ    

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ            
ชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 

   1.2 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำ    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ระดับภาค ระดับชาติ   1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

   1.3 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   1.4 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ระดับภาค 
ระดับชาติ   1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   1.5 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำ  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ
ระดับนานาชาติ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. นักกีฬา 
   2.1 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัด
และระดับชาติ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

  2.2 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

  2.3 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค 
ระดับชาติ 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

  2.4 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ   
ระดับภาค ระดับชาติ 1 1 1 1 1 1 

 
 
สอดคล้อง 

  2.5 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
สอดคล้อง 
 

องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน        
1. ผลกระทบ 

1 1 1 1 1 1 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

   1.1 นักเรียนมีภาพลักษณ์วีรบุรุษนักกีฬา 
ท่ีประสบความสำเร็จจากการแข่งขัน
เป็นส่วนสำคัญชักจูงใจให้เด็กและ
เยาวชนสนใจร่วมเล่นกีฬา 

 
 
สอดคล้อง 

   1.2 นักกีฬาเป็นส่วนสำคัญท่ีชักจูงใจให้
เด็กและเยาวชนสนใจการออกกำลังกาย 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

   1.3 โรงเรียนมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ
จากชุมชน และหน่วยงานภายนอก
ทางด้านกีฬา 1 1 1 1 1 1 

 
 
สอดคล้อง 

   1.4 นักเรียนได้รับสิทธิเข้าเรียนต่อตาม
ความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   1 1 1 1 1 1 

 
 
สอดคล้อง 

   1.5 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเป็น
นักกีฬามืออาชีพ 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

2 ประสิทธิผล 
   2.1 นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มี

ความอดทน ในการฝึกซ้อมกีฬาและ
การเรียน 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
สอดคล้อง 

   2.2 ผลงานของนักเรียนได้รับความสำเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

   2.3 นักเรียนมีสุขภาวะทางกายเหมาะสม
กับวัย  1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

   2.4 โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้         
ทางด้าน กีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

   2.5 นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
3 ความยั่งยืน 
   3.1 มีรายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 

ตลอดท้ังปี 1 1 1 1 1 1 

 
 
สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

   3.2 การกีฬาแห่งประเทศไทยให้
ความสำคัญในการส่งเสริมกีฬา 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

   3.3 สมาคมกีฬาหรือชมรมกีฬาระดับ
จังหวัดให้การสนับสนุน 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

   3.4 ตัดโอกาสท่ีเยาวชนจะเส่ียงกับ 
        ยาเสพติด 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
   3.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนและชุมชน 1 1 1 1 1 1 
 
สอดคล้อง 

4. การถ่ายทอดส่งต่อ 
    4.1 นักเรียนนำส่ิงท่ีได้จากโครงการไป

ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 1 1 1 1 1 1 

 
 
สอดคล้อง 

    4.2 นักเรียนนำความรู้ความสามารถ
ทางด้านกีฬาไปเป็นวิทยากรได้ 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

    4.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
โครงการมีความพึงพอใจ 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

    4.4 นักเรียนสามารถนำส่ิงท่ีได้จากความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬาไปเผยแพร่สู่   
รุ่นน้องต่อไป  1 1 1 1 1 1 

 
 
สอดคล้อง 

    4.5 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นท่ี
ใกล้เคียง ส่งเสริมกีฬามวยปล้ำ 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 
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ตัวอย่าง 
ผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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แบบสอบถามความเหมาะของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ฉบับปรับปรุง) 

 
คำช้ีแจง 

    1. แบบสอบชุดนี้เพื่อสอบถามความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ  
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นขั้นตอนการประเมิน              
ความสอดคล้องของแนวทางฯ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 

    ตอนท่ี 2  ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน 
(2) องค์ประกอบกระบวนการ (3) องค์ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความ
ยั่งยืน   
   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาแนวทางฯ และ
ยืนยันแนวทางฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและนำไปใช้เป็นระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่  
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

         นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
     ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ช่ือ...............................................................นามสกุล................................................................. 
  2. วุฒิการศึกษา.............................................................................................................................. 
 3. ตำแหน่ง..................................................................................................................................... 
 4. ประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ............................................................................................ 
 
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ผู้วิจัยพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน           
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน (2) 
องค์ประกอบกระบวนการ (3) องค์ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน 
   ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ความหมายดังต่อไปนี้  
  ระดับคะแนน     ความหมาย 
    5     มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   4     มีความเหมาะสมมาก 
   3     มีความเหมาะสมปานกลาง 
   2     มีความเหมาะสมน้อย 
   1     มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น 
 

ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน      
1. ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                    
ความเป็นเลิศ 

   1.1 ด้านนโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำของโรงเรียน 
        1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ และ

แผนการดำเนินงานของกีฬามวยปล้ำ 
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ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

        2) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580  

     

        3) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

     

        4) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579  

     

        5) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 - 2564 

     

        6) การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการดำเนินงานของสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 

     

   1.2 ด้านการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
        1) มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างเป็นขั้นตอน 

     

        2) จัดทำโครงการท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ 

     

        3) มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการส่งเสริมกีฬา              
ในระดับชาติ เพื่อการวางแผนการดำเนินงาน 

     

        4) ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากร      
ท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ 

     

        5) การจัดระบบสวัสดิการ ให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬามวยปล้ำ     

     

        6) ผู้นำบริหารจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมตามสถานการณ์      
        7) มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม      
        8) มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี อุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

     

        9) มีการวางแผนเตรียมด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ      
       10) มีการเตรียม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน       
ในทุกขั้นตอน 

     

2. ด้านบุคลากร 
   2.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา 
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ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

        1) คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 
        2) ภาวะผู้นำทางการกีฬา      
        3) มีการพัฒนาทักษะ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง      
   2.2 นักกีฬา 
       1) สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 

     

       2) ด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา      
       3) ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา      
       4) ด้านความมีกำลังใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย      
   2.3 ครู บุคลากร  
       1) ครู บุคลากร ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของโครงการ

ส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

       2) บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความสามารถใน            
การดำเนินงานตามโครงการ 

     

       3) กำหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน      
       4) จัดสรรภาระงานตรงตามศักยภาพ      
       5) ส่งเสริมการทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน      
  2.4 องค์กรสนับสนุน 
        1) มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศ

ไทย องค์กรต่าง ๆ ทางการกีฬาให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม
และการแข่งขัน 

     

        2) มีชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุน
ในการแข่งขัน 

     

3. ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
   3.1 มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

     

   3.2 มีเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นในการฝึกซ้อม      
   3.3 มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ความรู้ท่ีเหมาะสมกับกีฬา

มวยปล้ำ 
     

   3.4 มีเอกสาร คู่มือ และข่าวสารต่าง ๆ และระบบการสืบค้นออนไลน์
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและเทคนิคกีฬามวยปล้ำ 
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ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

   3.5 มีสถานท่ีฝึกซ้อมภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ      
   3.6 มีห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ Fitness      
   3.7 มีห้องพยาบาล ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ดูแลการเจ็บป่วยนักกีฬา

เบ้ืองต้นได้ 
     

   3.8 มีสถานท่ีประกอบการและรับประทานอาหารสะอาด ถูกหลัก
โภชนาการ เหมาะสมกับนักกีฬา 

     

4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 มีการช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใช้

งบประมาณ 

     

   4.2 จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ      
   4.3 ใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่างประหยัดและคุ้มค่า      
   4.4 ให้โอกาสทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการใช้

งบประมาณ 
     

   4.5 การสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      
องค์ประกอบกระบวนการ      
1. การประเมินสภาพความพร้อม 
   1.1 ประเมินความพร้อมและศักยภาพของนักกีฬา 

     

   1.2 ประเมินความพร้อมและศักยภาพของผู้ฝึกสอนนักกีฬา      
   1.3 ประเมินความพร้อมของปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ            

การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 
     

2. การออกแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
   2.1 แผนการฝึกซ้อมสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬา

ตามหลักสากล 

     

   2.2 จัดทำแผนการแข่งขันในทุกระดับตลอดท้ังปี และสอดคล้องกับ
รายการแข่งขันในทุกระดับ 

     

3. การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
   3.1 โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน

กีฬา มีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
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ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

   3.2 บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ การวางแผน
การดำเนินงานตามโครงการ 

     

   3.3 โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ี
วางไว ้

     

   3.4 การดำเนินงานตามโครงการครบทุกกิจกรรมและเป็นไปตามเวลา
ท่ีกำหนด 

     

   3.5 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ            
การกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 

     

4. การกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล 
   4.1 มีการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ

โครงการอย่างต่อเนื่อง 

     

   4.2 มีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและรายงานต่อโรงเรียน
และหน่วยงานอื่น ๆ  

     

   4.3 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

องค์ประกอบผลผลิต 
1. สถานศึกษา 
   1.1 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา              

มวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับชาติ 

     

   1.2 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ระดับภาค ระดับชาติ   

     

   1.3 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ   

     

   1.4 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ   

     

   1.5 สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำระดับนานาชาติ 

     

2. นักกีฬา      
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ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

   2.1 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศระดับ
จังหวัดและระดับชาติ 

  2.2 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับภาค 
ระดับชาติ 

     

  2.3 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับ
ภาค ระดับชาติ 

     

  2.4 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ระดับภาค ระดับชาติ 

     

  2.5 นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับนานาชาติ      
องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน      
1. ผลกระทบ 
   1.1 นักเรียนมีภาพลักษณ์วีรบุรุษนักกีฬา ท่ีประสบความสำเร็จจาก

การแข่งขันเป็นส่วนสำคัญในการจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจ
ร่วมเล่นกีฬา 

     

   1.2 นักกีฬาเป็นส่วนสำคัญท่ีจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจ                     
การออกกำลังกาย 

     

   1.3 โรงเรียนมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับจากชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกทางด้านกีฬา 

     

   1.4 นักเรียนได้รับสิทธิเข้าเรียนต่อตามความสามารถทางด้านกีฬา 
เพื่อศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   

     

   1.5 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นนักกีฬามืออาชีพ      
2 ประสิทธิผล 
   2.1 นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการฝึกซ้อม

กีฬาและการเรียน 

     

   2.2 ผลงานของนักเรียนได้รับความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้      
   2.3 นักเรียนมีสุขภาวะทางกายเหมาะสมกับวัย       
   2.4 โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬา      
   2.5 นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง      
3 ความยั่งยืน      
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ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

   3.1 มีรายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ตลอดท้ังปี 
   3.2 การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริมกีฬา      
   3.3 สมาคมกีฬาหรือชมรมกีฬาระดับจังหวัดให้การสนับสนุน      
   3.4 ตัดโอกาสท่ีเยาวชนจะเส่ียงกับยาเสพติด         
   3.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน      
4. การถ่ายทอดส่งต่อ 
    4.1 นักเรียนนำส่ิงท่ีได้จากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

     

    4.2 นักเรียนนำความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไปเป็นวิทยากรได้      
    4.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการมีความพึงพอใจ      
    4.4 นักเรียนสามารถนำส่ิงท่ีได้จากความเป็นเลิศทางด้านกีฬาไป

เผยแพร่สู่รุ่นน้องต่อไป  
     

    4.5 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นท่ีใกล้เคียง ส่งเสริมกีฬา         
มวยปล้ำ 
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ผลการคำนวณค่าความเชื่อม่ัน  
แบบสอบถามเพือ่หาความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
Reliability 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.886 86 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสัมภาษณ์การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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แบบสัมภาษณ ์

การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

------------------------------------------------------------------------ 
 

ช่ือผู้ถกูสัมภาษณ์.................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปี ท่ีสัมภาษณ์........................................................เวลา.................................................... 
 

คำช้ีแจง 

   1. การสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน และครูท่ีเกี่ยวข้อง ในการสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      2. แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
    ตอนท่ี 2  การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                        
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ ในประเด็นคำถามดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1. ตำแหน่ง 
         กรรมการสถานศึกษา   
          ผู้บริหารโรงเรียน  
               รองผู้บริหารโรงเรียน  
              ครูท่ีเกี่ยวข้อง ด้าน
................................................................................................................. 
  2. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง...................ปี 
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ตอนที่ 2  การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
   ท่านคิดว่าโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                   
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดความสำเร็จ                                       
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง 
      1. ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน 
    1.1  การสร้างแรงบันดาลใจ 
  ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    1.2 การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     1.3 การกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของนักเรียน 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
      2.  ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 
    2.1 การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    2.2 การจัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     2.3 การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
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    2.4 การกำกับและติดตามผล 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
      3. ด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา 
     3.1 คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    3.2 ภาวะผู้นำทางการกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    3.3 การวางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

4.  ด้านสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 
    4.1 ความเข้มแข็งของจิตใจ     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    4.2 แรงจูงใจทางการกีฬา      
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     4.3 ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จทางการกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 



303 
 

  5.  ด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา 
    5.1 ความเร็ว 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     5.2 ความอ่อนตัว 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    5.3 ความแคล่วคล่องว่องไว 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    5.4 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    5.5 พลังของกล้ามเนื้อ 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
   5.6 ความอดทนของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
   6.  ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา 
    6.1 ระดับการแข่งขันของกีฬา 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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    6.2 ผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬา 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     6.3 ความมีน้ำใจนักกีฬา 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสัมภาษณ์การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหาร

จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

คำช้ีแจง 

   1. การสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา                
ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน และครูท่ีเกี่ยวข้อง ในการสะท้อนผลความสำเร็จของ                    
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา เพื่อผู้วิจัยจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข และ
ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
       ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ตอนท่ี 2  การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านลงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของ         
ข้อคำถาม โดยให้ข้อคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
      0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
     -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของเครื่องมือวิจัย          
จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
         ขอแสดงความนับถือ 

 
 

             (นายสุภาพ  เต็มรัตน์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

       ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 

   1. การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
หมายถึง ความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ อันสะท้อนให้เห็นถึง
ปัจจัยท่ีส่งผล หรือผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ เป็นการให้หลักการ แนวทาง หรือวิธีการท่ีสถานศึกษา
สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ เป็นการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 
  2. ภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำท่ีเป็นการส่งเสริมและ
บริหารจัดการกีฬามวยปล้ำให้มีความทันสมัย พร้อมผลักดันให้นักกีฬา ครูผู้ฝึกสอน มีความรับผิดชอบ     

มีแรงบันดาลใจ โดยการให้รางวัลตามสถานการณ์ การกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของนักเรียน 
  3. การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง แผนการ แนวทาง กลวิธีดำเนินการ        
ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยการการมุ่งเป้าหมาย
ทางการกีฬา จัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา สร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา ตลอดจนการกำกับและ
ติดตามผล 
   4. สมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา หมายถึง ความรู้ ทักษะ ตลอดจน คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ เป็นผู้มีคุณภาพของการฝึกสอนกีฬา มีภาวะผู้นำทางการกีฬา และสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ทางกีฬามวยปล้ำได้ดี  
           5. สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา หมายถึง ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาท่ีสามารถ
ฝึกฝนและพัฒนาได้ ซึ่ง ได้แก่ ความมั่นใจในตนเอง ความเข้มแข็งของจิตใจ การควบคุม              
พลังเชิงลบ การควบคุมสมาธิ การจินตภาพ แรงจูงใจ พลังงานเชิงบวก ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จ
ทางการกีฬา 
           6. สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา หมายถึง ความสามารถทางกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ขณะเล่นกีฬามวยปล้ำ ท่ีประกอบด้วย ความเร็ว ความอ่อนตัว ความแคล่วคล่องว่องไว ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ ความอดทนของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต ยิ่งมีความพร้อม
ทางร่างกายมากเท่าไร การเล่นกีฬามวยปล้ำก็ยิ่งมีประสิทธิภาพท่ีนำไปสู่ผลการแข่งขันที่ดีเสมอ  
            7. ความเป็นเลิศทางการกีฬา หมายถึง ความยอดเยี่ยมทางด้านกีฬามวยปล้ำ เป็นการกระทำ  
ทุกอย่างท่ีมุ่งคุณภาพสูงสุด มีคุณค่าและคุ้มค่า ท้ังระดับการแข่งขันของกีฬา ผลสำเร็จของการแข่งขัน
กีฬา ความมีน้ำใจนักกีฬา  
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสัมภาษณ์การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหาร

จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

------------------------------------------------------------------------ 
    การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
 

ประเด็นความคิดเห็นสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน     
    1.1 การสร้างแรงบันดาลใจ     
    1.2 การให้รางวัลตามสถานการณ์     
    1.3 การกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของนักเรียน     
2. ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน     
    2.1 การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา     
    2.2 การจัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา     
    2.3 การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา     
    2.4 การกำกับและติดตามผล     
3. ด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา     
    3.1 คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา     
    3.2 ภาวะผู้นำทางการกีฬา     
    3.3 การวางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา     
4. ด้านสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 
    4.1 ความเข้มแข็งของจิตใจ     
    4.2 แรงจูงใจทางการกีฬา     
    4.3 ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จทางการกีฬา     
5. ด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา     
    5.1 ความเร็ว     
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ประเด็นความคิดเห็นสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

    5.2 ความอ่อนตัว     
    5.3 ความแคล่วคล่องว่องไว     
    5.4 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ     
    5.5 พลังของกล้ามเนื้อ     
    5.6 ความอดทนของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต     
6. ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา     
    6.1 ระดับการแข่งขันของกีฬา     
    6.2 ผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬา     
    6.3 ความมีน้ำใจนักกีฬา     

 
        ลงช่ือ...........................................................ผู้เช่ียวชาญ 
         (..........................................................) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ปัจจัยความสำเร็จ 

ในการใช้แนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

1. ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน        
    1.1 การสร้างแรงบันดาลใจ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.2 การให้รางวัลตามสถานการณ์ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    1.3 การกระตุ้นการใช้ความสามารถ   

ทางกีฬาของนักเรียน 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
2. ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร
โรงเรียน       

 

    2.1 การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    2.2 การจัดทรัพยากรสนับสนุน        

ทางการกีฬา 1 1 0 1 1 0.8 
สอดคล้อง 

    2.3 การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    2.4 การกำกับและติดตามผล 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง 
3. ด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา        
    3.1 คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    3.2 ภาวะผู้นำทางการกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    3.3 การวางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง 
4. ด้านสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา        
    4.1 ความเข้มแข็งของจิตใจ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    4.2 แรงจูงใจทางการกีฬา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    4.3 ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จ    

ทางการกีฬา 1 1 0 1 1 0.8 
 

สอดคล้อง 
5. ด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา        
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

    5.1 ความเร็ว 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    5.2 ความอ่อนตัว 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    5.3 ความแคล่วคล่องว่องไว 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    5.4 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 
    5.5 พลังของกล้ามเนื้อ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
    5.6 ความอดทนของหัวใจและระบบ

ไหลเวียนของโลหิต 1 1 1 1 1 1 
 

6. ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา        
    6.1 ระดับการแข่งขันของกีฬา 1 1 1 1 1 1  
    6.2 ผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬา 1 1 1 1 1 1  
    6.3 ความมีน้ำใจนักกีฬา 1 1 1 1 1 1  
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ตัวอย่าง 
ผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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แบบสัมภาษณ์การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                          
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ฉบับปรับปรุง) 

 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์.................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปี ท่ีสัมภาษณ์........................................................เวลา.................................................... 
 

คำช้ีแจง 

   1. การสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน 
รองผู้บริหารโรงเรียน และครูท่ีเกี่ยวข้อง ในการสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬา               
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช     
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      2. แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
    ตอนท่ี 2  การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ ในประเด็นคำถามดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1. ตำแหน่ง 
         กรรมการสถานศึกษา   
          ผู้บริหารโรงเรียน  
               รองผู้บริหารโรงเรียน  
              ครูท่ีเกี่ยวข้อง ด้าน
................................................................................................................. 
  2. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง...................ป ี
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ตอนที่ 2  การสะท้อนผลความสำเร็จของการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
   ท่านคิดว่าโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช         
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกิดความสำเร็จในการบริหาร
จัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง 
      1. ด้านภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน 
    1.1  การสร้างแรงบันดาลใจ 
  ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    1.2 การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     1.3 การกระตุ้นการใช้ความสามารถทางกีฬาของนักเรียน 
     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
      2.  ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 
    2.1 การมุ่งเป้าหมายทางการกีฬา 
     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    2.2 การจัดทรัพยากรสนับสนุนทางการกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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     2.3 การสร้างโอกาสเพื่อพัฒนากีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
    2.4 การกำกับและติดตามผล     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
      3. ด้านการพัฒนาสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา 
     3.1 คุณภาพของการฝึกสอนกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    3.2 ภาวะผู้นำทางการกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    3.3 การวางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

4.  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา 
    4.1 ความเข้มแข็งของจิตใจ     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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     4.2 แรงจูงใจทางการกีฬา      
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     4.3 ลักษณะการมุ่งสู่ความสำเร็จทางการกีฬา     
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  5.  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา 
    5.1 ความเร็ว 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     5.2 ความอ่อนตัว 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    5.3 ความแคล่วคล่องว่องไว 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    5.4 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    5.5 พลังของกล้ามเนื้อ 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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    5.6 ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
   6.  ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา 
    6.1 การสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    6.2 ผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬา 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     6.3 ความมีน้ำใจนักกีฬา 
 ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ช 
เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
   1. เผยแพร่บทสรุปรายงานการวิจัย แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ทุกโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีสนใจ 
   2. เผยแพร่บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ทางเวบ็ไซต์ http://www.kroobannok.com/ และ 
http://www.trueplookpanya.com/  
  3. เผยแพร่รายงานการวิจัย ในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในรูปแบบ Full-Text   
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ตัวอย่าง
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335 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลความสำเร็จท่ีเกิดจากการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ     
ของโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีสถานศึกษาได้รับ 
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ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ 
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ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีครู บุคลากรได้รับ 
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ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีนักเรียนได้รับ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย  
(Executive summary in research report) 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย  

(Executive summary in research report) 
คำช้ีแจง  
   บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัยนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยท่ีเป็น
ผู้บริหารซึ่งไม่มีเวลามากพอในการอ่านรายงานผลการวิจัยท้ังฉบับหรือไม่เคยชินกับคำศัพท์                 
ทางการวิจัย แต่สะดวกในการเลือกอ่านเฉพาะบทสรุปและสามารถเข้าใจถึงความสำคัญของ     
ข้อค้นพบจากการวิจัยพร้อมท่ีจะตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของผู้วิจัย หรือใช้เป็นคู่มือในการนำ
ผลการวิจัยไปสู่การนำไปใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ 
  กลุ่มเป้าหมาย 
    สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย ได้แก่ 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
   2. หัวหน้ากลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬา  
   3. ผู้ฝึกสอนกีฬา 
  4. หน่วยงาน องค์กรสนับสนุนกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  ขอบข่ายเนือ้หา 
   1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
   2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   3. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยย่อ) 
   4. ผลการวิจัย  
    5. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการใช้บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย 
   1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา 
หรือหน่วยงาน องค์กรสนับสนุนกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ศึกษาบทสรุปสำหรับผู้บริหารใน
รายงานการวิจัยนี้อย่างละเอียดให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถนำข้ันตอนระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกีฬา บริบทของ
สถานศึกษา หน่วยงานองค์กรนัน้ๆ 
    2. ในระหว่างการดำเนินการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารควร
อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม สังเกต แก้ไขปัญหา กระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคลและองค์กร  
   3. หลังจากนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศไปประยุกต์ใช้
แล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินผลด้วยการสังเกต การมีส่วนร่วม ผลการแข่งขันในระดับต่างๆ และใช้
แบบสัมภาษณ์การสะท้อนผลความสำเร็จดังตัวอย่างในภาคผนวก  เพื่อเป็นการนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย  

(Executive Summary in Research Report) 
 
ชื่อเร่ือง            : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ                                       

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                             
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผู้วิจัย        :  นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
ปีที่วิจัย        :  2562 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
   แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทาง
สังคมและพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬา
และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคน
ในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  โดย
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจ 
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และ การเล่นกีฬาบางชนิดท่ีมี 
ความจำเป็นต่อทักษะในการดำรงชีวิต และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (2560 – 2564) 
ได้กล่าวไว้ว่า การกีฬานับเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า “กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ” ซึ่งมีนัยคือการท่ี
ประเทศชาติจะพัฒนาได้นั้นจำเป็นต้องมีบุคลากรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬากิจกรรม
ด้านการกีฬาองค์กรกีฬา องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาและนโยบายในการ
ผลักดันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาการกีฬาให้สามารถสร้างประชาชนท่ีมีคุณภาพ  
   กีฬามวยปล้ำ เป็นกีฬาประเภทหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาร่างกายในทุก ๆ ด้าน ช่วยพัฒนาส่วน 
ต่าง ๆ ของร่างกายให้มีสมรรถภาพท่ีแข็งแรง เป็นกีฬาการต่อสู้และเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ช่วย
เสริมให้ผู้เรียนมีความแข็งแกร่ง แข็งแรง กล้าหาญ อดทนและอ่อนโยน อีกท้ังช่วยพัฒนาระบบ 
ต่าง ๆ ภายในร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มขึ้น รวมท้ังการฝึกกีฬามวยปล้ำ ยังสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านร่างกาย ความรู้ และสามารถสร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้กับผู้เรียนได้อีกด้วย 
และเป็นกีฬาชนิดหนึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ 
หรือแม้แต่ระดับนานาชาติ เช่น กีฬาซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ตลอดจนการจัดการ
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แข่งขันอีกมากมาย ท้ังประเทศและต่างประเทศ แต่กีฬามวยปล้ำจะแพร่หลายเพียงใดนั้น ต้อง
อาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านช่วยส่งเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสถานศึกษา บุคลากร นักกีฬา    
ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ อีกท้ังคนดู จึงจะทำให้การพัฒนากีฬา     
มวยปล้ำประสบความสำเร็จได้ 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะ                          
ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศให้กับนักเรียนท่ีมีความสนใจ ความถนัด และความสามารถพิเศษ                      
ในหลากหลายชนิดกีฬา โดยเฉพาะกีฬามวยปล้ำ มีการจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนในหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาแล้ว ยังมีการฝึกซ้อมนักเรียนท่ีมีความสนใจ และความ
ถนัดเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้ังระดับต่าง ๆ  ซึ่งจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน ยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการภายในโรงเรียนไม่เป็น
ระบบ ยังขาดมาตรฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน ได้มาตรฐาน ซึ่งท้ังนี้ โรงเรียนมีการรับนกัเรียนท้ัง
แบบประจำและไปกลับ มีปัจจัยเกื้อหนุนท่ีจะทำให้เกิดความสำเร็จได้ ถ้ามีการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดี ผู้วิจัยในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน และเป็นกรรมการบริหารสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
จึงมีความมุ่งมั่น ต้ังใจท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำของโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นมาตรฐาน   
ในการพัฒนากีฬามวยปล้ำ และพัฒนาขีดความสามารถของครูผู้ฝึกสอนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ศักยภาพ
ความพร้อมของนักกีฬา มีสมรรถภาพ ทางจิตใจ ทางกายท่ีดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา มี
เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ท้ังนี้การท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องกำหนดระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลผลิต  
ท่ีมีคุณภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงเป็นแนวทางนำไปใช้ในการส่งเสริมและ
บริหารจัดการกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1) เพื่อศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   2) เพื่อสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบรหิารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
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   4) เพื่อศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                   
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยย่อ) 
   การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and development)  ศึกษาวิจัย                        
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี ขั้นตอนนี้เก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ 1) การศึกษาแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติ จากข้อมูลเชิงนโยบาย กลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 
พ.ศ.2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564     
2) ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 20 คน ได้แก่            
1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน 2) คณะกรรมการ             
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน สมาชิกของชมรมในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 12 คน             
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
และจัดกลุ่ม (Categorized) สรุปประเด็นเป็นกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนากีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูล
จากการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการ
บริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศจำแนกองค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน (2) องค์ประกอบกระบวนการ (3) องค์ 
ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน จากนั้นนำกรอบองค์ประกอบ
ของระบบดังกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความคิดเห็นในเชิงปริมาณเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ โดยนำเสนอเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ผลการประเมินความคิดเห็นโดย
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แบบสอบถามเชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และ (2) สรุปการให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบปลายเปิดในแต่ละประเด็นของกรอบองค์ประกอบของระบบ ในส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการคำนวณหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
   ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ            
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำขึ้นโดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ อีกท้ังศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ        
ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬา เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึงมีโครงสร้าง เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จำแนกเป็น
องค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีระบบ แล้วนำมาวิเคราะห์
สังเคราะห์เป็นกรอบ  ข้อคำถามเกี่ยวกับกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวย
ปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ แล้วนำกรอบข้อคำถามดังกล่าว เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนำมาปรับปรุงและสร้างเป็นระบบ
การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง โดย
ศึกษารายละเอียด 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬา
มวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการ
รวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน (2) การสะท้อนผลความสำเร็จในการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการถอดบทเรียน ด้วยการสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
4. ผลการวิจัย  
   ผลการวิจัย พบว่า  
   1. ผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และผลศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
กีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
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ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสนอผลการวิเคราะห์        
2 ประเด็น ได้แก่   
   1.1  ผลการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ จากข้อมูลเชิงนโยบาย/            
กลยุทธ์ สรุปได้ว่า (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายข้อ 2.1 
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4.7 การ
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ (2) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี
ขึ้นตัวช้ีวัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น (3) แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560 – 2564 สรุปส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมให้
เกิดความรู้และความตระหนัก ด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ  (4) แผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยปล้ำ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 สรุปส่วน ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนานักกีฬา บุคลากร
กีฬาให้มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาให้
มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการบริการทางกีฬาและวิชาการทางการกีฬาให้มีความ
เป็นเลิศ   
     1.2 ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                             
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ สรุปได้ว่า ด้านปัจจัยพื้นฐาน นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                    
ความเป็นเลิศของโรงเรียน จะต้องสามารถตอบสนองท้ังความต้องการด้านสุขภาพของนักเรียนและ
พร้อมต่อการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการกีฬามวย
ปล้ำ ควรมีการศึกษาปัจจัยความสำเร็จท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน                        
มีอุปกรณ์และสถานท่ีเพื่อการฝึกกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน มีความพอเพียง มีคุณภาพ 
มีการซ่อมบำรุงและเก็บรักษาอย่างได้มาตรฐานสากล ด้านกระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนากีฬามวยปล้ำ เพื่อท่ีจะพัฒนากีฬามวยปล้ำในสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬา
ชาติในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้านผลผลิต สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน                       
กีฬามวยปล้ำในรายการต่าง ๆ ท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผลงาน
ของนักกีฬา ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีพอใจของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  ด้านผลกระทบ
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และประสิทธิผล  นักกีฬาได้รับประโยชน์จากกีฬาชนิดนั้น ๆ เช่น การได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
โดยใช้สิทธิการเป็นนักกีฬา สามารถเข้าทำงานโดยการเป็นนักกีฬาของหน่วยงานนั้น ๆ เป็น
นักกีฬาอาชีพ มีรายได้เล้ียงตัวเองและเล้ียงครอบครัว 
  2. ผลการสร้างกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                 
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                     
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยจำแนกองค์ประกอบ
ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบ
กระบวนการ องค์ประกอบผลผลิต และองค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน แล้วจัดกลุ่มเนื้อหา
ในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นรายด้าน จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของกรอบองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ      
เป็นเลิศ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละด้านขององค์ประกอบ            
เป็นแนวทางในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน เช่น ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ 
นักกีฬาต้องมีสมรรถภาพทางจิตใจ ทางกายท่ีดี มุ่งความเป็นเลิศทางการกีฬา มีเทคโนโลยี                
ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย      
การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ ทางการกีฬาให้การสนับสนุน มีโครงการส่งเสริมและบริหาร
จัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา มีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจนตลอดท้ังปีสอดคล้องกับ
รายการแข่งขันในทุกระดับ นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำในทุกระดับ และมี
ผลงานได้รับความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
  3. ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
จำแนกองค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบ
ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านบุคลากร 
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านงบประมาณ (2) องค์ประกอบ 
กระบวนการ ได้แก่ ด้านการประเมินสภาพความพร้อม ด้านการวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และด้านการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล            
(3) องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้านนักกีฬา และ (4) องค์ประกอบ
ผลกระทบและความยั่งยืน  ได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการ
ถ่ายทอดส่งต่อ ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถนำเสนอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช             
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังแสดงในภาพ 
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   ผลการศึกษาความเหมาะสมระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
พบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่                  
ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า                      
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ 
   4. ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์            

ศึกษายุทธศาสตร์ระดับชาติที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 
- นโยบาย/ยทุธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
- แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2560 – 2564  
- แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 

ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำไปสูค่วามเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก 1) 
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแหง่ประเทศไทย 2) คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน สมาชิกของชมรม
ในสังกัดสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 

-  ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
-  ด้านบุคลากร 
-  ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม 
-  ด้านงบประมาณ 

องค์ประกอบ 
ปัจจัยพื้นฐาน 

-  ด้านการประเมินสภาพความพร้อม 
-  ด้านการวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
-  ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน 
-  ด้านการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล 
 

องค์ประกอบ 
กระบวนการ 

- ด้านสถานศึกษา 
- ด้านนักกีฬา 

องค์ประกอบ 
ผลผลิต 

- ด้านผลกระทบ 
- ด้านประสิทธิผล 
- ด้านความยั่งยืน 
- ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
 

องค์ประกอบ 
ผลกระทบและความยั่งยืน 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง ทำให้เกิดผลความสำเร็จ 
ดังนี ้
    4.1 ผลความสำเร็จจากการนำระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน                 
รางวัลเกียรติยศท่ีเกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สรุปได้ว่า โรงเรียนมีโครงการ
ส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มปีฏิทินการดำเนินงานส่งนักเรียน                
เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ มีผลงาน รางวัลเกียรติยศท่ีสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครู บุคลากร และท่ีนักเรียนได้รับ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ได้แก่ 1) สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม ประเภท เกรกโก-โรมัน อายุ  
ไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬามวยปล้ำชายหาด และกีฬา Touch Wrestling   
จากสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562  2) นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีผลงานระดับนานาชาติ ระดับชาติ 6 รางวัล 3) ครู บุคลากร มีผลงานระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ 6 รางวัล และ 3) นักเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมรางวัล 72 รายการ 
    4.2 การสะท้อนผลความสำเร็จในการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการถอดบทเรียน ด้วยการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่า ด้านภาวะผู้นำและการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการ
พัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬามวยปล้ำกับนักเรียน วางเป้าหมายชัดเจนท่ีจะบริหาร  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนักเรียนพร้อมกบัสร้างสมรรถภาพทางกายและการมีสุขภาพจิต    
ท่ีดี ก่อให้เกิดการมีวินัยในตนเอง ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารต้องมีการ
ดำเนินการบริหารด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยปล้ำ ท้ังตัวแทนระดับเขต ตัวแทน
ระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับประเทศ มุ่งมั่นพยายามให้ถึงความสำเร็จทางการกีฬาท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ด้านสมรรถนะของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา ครูผู้ฝึกสอนได้มีการพัฒนาตนเองให้มี
ความเช่ียวชาญในกีฬามวยปล้ำ นักกีฬามีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความ
มุ่งมั่นในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เคารพกฎ เคารพในความสามารถของ
คู่ต่อสู้ ความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกันภายในทีม มีสมรรถภาพทางจิตใจ ทางกายท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง 
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5. ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
     1.1 จากการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านกีฬา ให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี มีความตระหนักด้านการออกกำลัง
กาย พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ ซึ่งถ้าหากองค์กร 
หน่วยงาน นำข้อมูลไปจัดทำระบบการบริหารจัดการในองค์กรนั้น ให้ความสำคัญกับความ
สอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบาย วิสัยทัศน์ของระดับชาติ หรือหน่วยงานบังคับบัญชา จะทำให้การ
พัฒนากีฬาเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสม 
      1.2 จากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรูปแบบท่ีดีมีความเหมาะสม จึงเห็นควร
สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษานำไปใช้ในการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬาประเภทต่าง ๆ     
ซึ่งต้องให้ความสำคัญในองค์ประกอบและด้านต่าง ๆ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
   2. ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
     2.1 ประสานงาน กับชุมชน ท้องถิน่ โดยใช้เครือข่ายจากส่วนงานราชการ หรือ
สถาบันการศึกษา ให้เข้ามาช่วยสนับสนุน ในการพัฒนากีฬา และสร้างความเข้าใจถึงหลัก
ความสำคัญของการส่งเสริมกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
     2.2 การส่งเสริมกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ควรศึกษาปฏิทินในการจัดการแข่งขัน    
ในทุกระดับ และความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ในการส่งเสริมกีฬาของสมาคมกีฬาท่ีเกี่ยวข้อง  
     2.3 จัดทำฐานข้อมูลการแข่งขัน และจัดให้มีการแข่งขันในระดับโรงเรียน จังหวัด   
เพื่อเป็นตัวกระตุ้น สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ให้ฝึกซ้อมนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
     2.4 จัดอบรมกติกากีฬาให้กับชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษา เพื่อเป็นใหรู้้จักกติกา    
ในกีฬาชนิดนั้นๆ   
  3. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    3.1 ประโยชน์ท่ีเกิดต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
       1) เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     2) มีแนวทางการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสามารถนำ
ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ไปประยุกต์ให้ให้เหมาะสมกับส่งเสริม
กีฬาต่อไป 
     3) เกิดการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกีฬาอย่างยั่งยืนโดยสอดคล้องกับ                
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
     4) การกีฬาสามารถสร้างการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับนักเรียนและ          
ผู้ฝึกสอนได้  
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    3.2 ประโยชน์ทางวิชาการ 
     1) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     2) เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถนำมาต่อยอดในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป เพื่อ
การเช่ือมโยงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา และเป็นต้นแบบในการ ประยุกต์ใช้สำหรับ
สถานศึกษาท่ีมุ่งมุ่งส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
     3) บริการวิชาการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สมาคมกีฬา 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีใหม่เกิดข้ึนได้ 
    3.3 หน่วยงานท่ีนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     1) ควรมีการวางแผนเพื่อส่งเสริมกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ (1) ศึกษา                    
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬา (2) ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย                 
ในการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (3) สร้างกรอบองค์ประกอบและสร้างระบบ                    
การบริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
     2) ควรศึกษาผลความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้ฝึกสอน นักเรียน 
และสะท้อนผลความสำเร็จจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อถอดบทเรียนท่ีได้รับไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป     
     3) ควรมีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา การแข่งขันกีฬา ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน สร้างความตระหนัก ให้กำลังใจ กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ครูท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
      4) การประสานกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬาถือเป็นส่ิงสำคัญ ท้ัง
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน รายการแข่งขันตลอดท้ังปี ในทุกระดับ เพื่อโรงเรียนจะได้มีข้อมูลการ
แข่งขันอยู่ตลอดเวลา 
      5) การนำรูปแบบไปใช้ในโรงเรียน ควรศึกษาองค์ประกอบของระบบอย่าง
ละเอียดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมท้ังนำความรู้ท่ีได้ไปวางแผนเพื่อการปฏิบัติทุกเรื่อง สร้าง
ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรให้ ผู้ปกครองนักเรียนท่ี
เกี่ยวข้อง ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จึงจะส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   4. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
      4.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการกีฬา               
สู่ความเป็นเลิศ โดยศึกษาจากการใช้ระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ                
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
      4.2 ควรนำระบบการบริหารจัดการท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปทดลองใช้ในโรงเรียน
อื่นท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออื่น ๆ แล้วทำการเปรียบเทียบว่าได้ผลเหมือนกัน 
หรือแตกต่างกันอย่างไร 
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     4.3 ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดของระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ                
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำตัวชี้วัดไปใช้ประเมินความสำเร็จต่อไป 
     4.4 ควรนำกรอบแนวคิดการบริหารจัดการตามทฤษฎีอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สนับสนุนกรอบแนวคิดระบบการการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และ                       
นำผลการศึกษาไปพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
วัน เดือน ปี เกิด วันท่ี 10 กันยายน 2509 
ภูมิลำเนาเกิด   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่อยู่ปัจจุบัน   33 ซอยหอไตร 1 ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตำบลในเมือง  
     อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนปากพนงั  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ประวัติการศึกษา 
       พ.ศ. 2531  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สงขลา 
       พ.ศ. 2544  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
       พ.ศ. 2537   ศิลปศาสตรมหาบัณฑฺ  (ศศ.ม.) ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคใต้ 
  พ.ศ. 2553  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  พ.ศ. 2550 ปรัชญาดุษฎีบัณทิต (ปร.ด.) วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
ประวัติการทำงาน 
 พ.ศ. 2534   อาจารย์ 1 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ (สาขา)    
 พ.ศ. 2538  อาจารย์ 1 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
 พ.ศ. 2538  อาจารย์ 2 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
 พ.ศ. 2544  อาจารย์ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2545  อาจารย์ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
      พ.ศ. 2552  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                      

โรงเรียนบ้านหนองไม้แกน่ 
      พ.ศ. 2553  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                     

โรงเรียนวัดพงัยอม 
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      พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                     
โรงเรียนโศภณคณาภรณ์ 

      พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ          
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

      พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ            
โรงเรียนปากพนงั 

 
ประสบการณ์ทางการบริหาร 
  1. กรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
  2. ประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  
  3. กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4. กรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 
 5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  6. รองประธานกลุ่มสหวิทยาเขตท่ี 3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  7. ประธานสหวิทยาเขตปากพนัง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  8. รองประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราฃ 
 
รางวัลดีเด่น  
 พ.ศ. 2557 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 จากคุรุสภา 
      พ.ศ. 2558  รางวัลผู้บริหารท่ีมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย   
      พ.ศ. 2559   รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 พ.ศ. 2559  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช      
      พ.ศ. 2560    ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 
      พ.ศ. 2561   รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีนครินทร์” กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                   

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
      พ.ศ. 2561      รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าท่ีประสบความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน                 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
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     พ.ศ. 2563  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     พ.ศ. 2563      รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตรวจราชการท่ี 5  
     พ.ศ. 2563      รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2563 
     พ.ศ. 2563      รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563                             

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
     พ.ศ. 2563      รางวัลโรงเรียนต้นแบบ อย.น้อย ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563  
     พ.ศ. 2563      รางวัลกรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษา ดีเด่น                                   

จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                          
แห่งประเทศไทย 

     พ.ศ. 2563      รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563                                         
จากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ      

 
 
 
 
 
 


