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ชื่อเร่ือง        :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ         
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
 

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                       
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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. 

 


