
รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

อาวุธ โอชาพงศ ์

บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ
การพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ2)  พัฒนารูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ 
กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 183) เพื่อศึกษา
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย3 ระยะได้แก่ ระยะท่ี 1 ศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เพื่อยืนยันและวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพการปฏิบัติจริง (Real Practice) ของการศึกษารูปแบบ
การพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 7 คนเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview)ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียน
บึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) ซึ่งมีผู้ร่วมสนทนา จ านวน 11 คน ระยะท่ี 3 การศึกษาผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบการ
พัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มผู้ด าเนินการใช้รูปแบบ ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
และผู้ฝึกสอนมวยสากล รวมจ านวน 5 คน และนักเรียนชุมนุมมวยสากลสมัครเล่นโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
จ านวน 40 คน และประชากรท่ีตอบแบบส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ จ านวน 100 คน ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ผู้ฝึกสอนมวยสากล 
นักเรียนชุมนุมมวยสากลสมัครเล่นโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ 
และแบบบันทึกผลการใช้รูปแบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยขอ
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1.องค์ประกอบในการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการ
วางแผนประกอบด้วย 9 กิจกรรมด้านการจัดการองค์กรประกอบด้วย 11 กิจกรรม ด้านการน าประกอบด้วย 6 กิจกรรม 
และด้านการควบคุมประกอบด้วย 5 กิจกรรม 
 2.รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 3.ผลการใช้รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชา
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีดังนี้  
  3.1 ผลงานของนักมวยสากลสมัครเล่นของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ระดับชาติ จ านวน 2 รายการ 
ผลงานระดับเขตการแข่งขัน จ านวน 4 รายการ และผลงานระดับจังหวัดจ านวน 8 รายการ  
  3.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : 
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: รูปแบบ / มวยสากลสมัครเล่น/ ความเป็นเลิศ 
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Developing Managerial Model of Boxing for the Excellence : 
A Case Study of BuengSirachaPittayakhom School 
Under The Secondary Educational Service Area 18 
ARWUT OCHAPONG  

Abstract 
 
The purposes of this research were to 1) study components managerial of boxing for the 
excellence 2) to developing managerial model of boxing for the excellence : a case study of 
Buengsirachapittayakhom school and 3) to study effects of managerial model of boxing for the 
excellence : a case study of Buengsirachapittayakhom school.The research which consisted of 3 
steps of research process as following: Step 1.to study components managerial of boxing for the 
excellence. The samples were 7 targets. The instruments used for data collection were open-
ended in-depth Interview. Step 2, to developing managerial model of boxing for the excellence : 
a case study of Buengsirachapittayakhom school.Develop and evaluate a model by focus group 
technique. Step 3, to study effects of managerial model of boxing for the excellence : a case 
study of Buengsirachapittayakhom school. thepopulationwere 100 of administrator, teachers, 
coach, students, parents and the basic education school committee.The researchinstrument was 
data forms and 5 point-rating scale questionnaires form. The data was analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard variation and content analysis. 
  The results found that: 
 1.The managerial components of boxing for the excellence by using 4 major 
components which included First, there were 9 activities in Planning. Second, there were 11 
activities in Organizational.   
 2. The managerial model of boxing for the excellence : a case study of 
Buengsirachapittayakhom school was high level. 
 3. The result of managerial model of boxing for the excellence : a case study of 
Buengsirachapittayakhom schoolfound that;  
  3.1 The works of an amateur boxer from BuengSrirachaPhitayakhom Schoolin 
national level amount 2 items, 4 regional items and 8 province items.  
  3.2 The satisfaction of related parties to the managerial model of boxing for the 
excellence : a case study of Buengsirachapittayakhom school at a high level. 
 
Keywords :Model / Boxing / Excellence 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาทุกระบบจึงมุ่งเน้นท่ีจะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้จัดการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ พ.ศ. 2542 ท้ังปรับโครงสร้างการบริหาร 
การพัฒนายกระดับคุณภาพครู หลักสูตร การเรียนการสอน โดยรวมพบว่า คุณภาพการศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ต่ า
และด้อยกว่านานาชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552) นอกจากนี้ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้ด าเนินการติดตามและประเมินการปฏิรูปการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พบปัญหาท่ี
ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การผลิตและพัฒนาก าลังคน การเงินเพื่อ
การศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กฎหมายเพื่อการศึกษา และด้านการศึกษาตลอดชีวิตและน าไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษาและปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการศึกษาในอนาคต การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเคลื่อนย้ายคน เงิน เทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสารและความรู้อย่างเสรี 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ
เรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับทุกประเภทการศึกษา โดยเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2) โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร และจัดการศึกษา โดยก าหนดประเด็นส าคัญ
ของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 4) พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม่ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552)การเสริมสร้างสุขภาพ ปลูกฝังการมีน้ าใจ
นักกีฬา สร้างความสมานฉันท์ สร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ ความส าเร็จของนักกีฬาไทยในการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติและนานาชาติ นับเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นเพื่อท่ีจะก้าวไปสู่เป้าหมาย
แห่งความส าเร็จ (สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, 2553) และจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ กีฬาได้รับความนิยมจาก
คนทุกเพศทุกวัย และได้กลายเป็นธุรกิจ ท่ีท ารายได้ท่ีงดงามอีกอาชีพหนึ่ง โดยเฉพาะกีฬามวยไทย มวยสากล
สมัครเล่น จึงได้มีความพยายามท่ีจะพัฒนากีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังในภาครัฐและเอกชน ซึ่งในส่วนของ
รัฐบาลแล้ว ได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนากีฬาเพื่อยกมาตรฐานกีฬาของไทยให้เท่าเทียม
อารยประเทศ สามารถเข้าท าการแข่งขันระดับนานาชาติและพยายามผลักดันการท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาหลายรายการ เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์หรือโอลิมปิคเกมส์ เป็นต้น ซึ่งในการท่ีจะพัฒนากีฬาของ
ชาติให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมเท่ากับนานาประเทศนั้น จะต้องมีการปูพื้นฐานท่ีดี ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญ และต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย และมีความสอดคล้องสอดคล้องกับ Gallien (2006) ท่ีกล่าวว่า การพัฒนา
ด้านกีฬา ถือเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างหนึ่งเพราะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนาคุณค่าของคุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมได้อย่างชัดเจน สถาบันการศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีท่ีจะน ากีฬามาใช้ในการพัฒนาก าลังคน 
จะเห็นได้ว่า การเล่นกีฬามีความส าคัญ ส าหรับoydเรียน นักศึกษา การส่งเสริมกีฬา จึงเป็นหน้าท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งของสถาบันศึกษา แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีการก าหนด
องค์กรท่ีร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เช่นเดียวกับท่ี ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม จึงควรพิจารณาจัด
ให้มีกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องกัน น ากีฬามาใช้ในการส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่ืนชม
ตนเอง (Self-appreciation) ควบคุมตนเอง (Self-control) และยอมรับในตนเอง (Self-respect) เพื่อเน้นย้ า
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ให้เป็นคนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการท างานเป็นทีม เมื่อจบการศึกษาออกไปท างานในสังคม
จะช่วยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อีกท้ังในระหว่างท่ีก าลังศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งเป็นช่วงวัยท่ีมีพัฒนาการทางร่างกายสูงสุด เมื่อรวมกับสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งวิชาการที่มีบทบาท
ในการผลิตบุคลากรเฉพาะทาง ศึกษาค้นคว้า ผลิตผลงานวิจัย  และเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือและนวัตกรรม
หากได้มีการน าองค์ประกอบนี้มาผสมผสานลงฝึกปฏิบัติจริง ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาให้เกิด
ความสมดุลกันของความเป็นวิชาการและการฝึกปฏิบัติ จะท าให้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งสร้างนักกีฬาท่ีมี
ความสามารถระดับสูงได้เป็นอย่างดี (Kriemadis, 2011; 2007; Soler, 2010) และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของ
สถาบันการศึกษาอีกด้วย (Mitic, 2009) ซึ่งสนับสนุนหลักการและเหตุผลท่ีว่าสถาบันการศึกษา เป็นองค์กร
หนึ่ง ท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนากีฬาของชาติไปสู่ความเป็นเลิศและมาตรฐานสากล ซึ่งการท่ีจะก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงต้องอาศัยแนวนโยบายการส่งเสริมและการพัฒนากีฬาท่ีชัดเจนผ่านกระบวนการบริหาร
จัดการให้เป็นรูปธรรมกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา รวมท้ังเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรให้มีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักให้โอกาสผู้อื่น มีระเบียบ
วินัย รู้จักปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างบริสุทธิ์ใจ มีความอดทน รู้จักอดกล้ัน รู้จักควบคุมตนเอง 
และมีความสามัคคี รู้จักควบคุมตนเองและมีความสามัคคี รู้จักร่วมมือปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างกลมกลืน รู้จัก
แก้ปัญหาอย่างสันติ รู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม เพื่อพัฒนามาตรฐานและวัฒนธรรมการกีฬา 
ให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และเป็นแบบฉบับท่ีดีงามของการกีฬาระดับชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจ และ
สัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ร่างกาย
สมบูรณ์ จิตใจแจ่มใสร่าเริงมีความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
(Sports for excellence) โดยมีจุดมุ ่งหมายที่จะพัฒนากีฬาของสถาบันการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ตลอดจนให้นักเรียนและนักกีฬาท่ีมีความสามารถท่ีโดดเด่น ได้ฝึกซ้อมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และร่วมแข่งขัน
ระดับชาติ นานาชาติ เพิ่มช่ือเสียงเกียรติยศ เป็นการประกาศศักดิ์ศรีเกียรติคุณของสถาบันฯ เป็นพื้นฐาน
ในการท่ีจะส่งเสริมนักเรียน นักกีฬาท่ีมีความสามารถพิเศษได้ก้าวเข้าสู่สังกัดสโมสร สมาคมกีฬาและเป็น
ตัวแทนของทีมชาติต่อไป และเพื่อยกระดับมาตรฐานของกีฬาเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเลิศมีความส าคัญ 
หากสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการกีฬาของตนเอง และพัฒนา
ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาการกีฬา
ในสถานศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการ
กีฬาของประเทศให้ประสบความส าเร็จ มีความเป็นเลิศในการแข่งขันท้ังระดับชาติและนานาชาติ จากผลการวิจัย
ท่ีผ่านมา พบว่า ยังไม่มีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา ท่ีจะท าให้
ทราบถึงว่ามีการบริหารด้านต่าง ๆ หรือตัวแปรท่ีส่งผลท าให้การดาเนินงานของสถานศึกษาท่ีจะประสบ
ผลส าเร็จหรือเกิดประสิทธิผล 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเลิศมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง หากสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถด้านกีฬา
ของนักเรียนของตนเอง และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน  
ย่อมส่งผลให้เกิดการสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการกีฬา
ของประเทศให้ประสบความส าเร็จ มีความเป็นเลิศในการแข่งขันท้ังระดับชาติและนานาชาติ จากผลงานของ
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมท่ีผ่านมา พบว่า นักเรียนมีความสามารถโดดเด่นด้านมวยสากลมาก แต่โรงเรียน
ยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้านมวลสากลสมัครเล่น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของ
การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งการท่ีจะท าให้การบริหาร
บรรลุเป้าหมายได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องก าหนดแนวทางการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้าง
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การบริหารที่ชัดเจนโดยส่วนส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน ( Planning) 
การจัดการองค์กร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) Dubrin and Ireland 
(1993, pp. 4-6) เพื่อมาเป็นรูปแบบในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬามวยสากลของโรงเรียนบึงศรีราชา
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเพิ่มขึ้น 
ท้ังนี้เพื่อรวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาโอกาสของผู้เรียนในอนาคตให้ประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายใน
ชีวิตต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ 
 2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศกรณีศึกษา:โรงเรียนบึงศรีราชา
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศกรณีศึกษา : โรงเรียน
บึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ 
 การวิจัยระยะท่ี 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อยืนยันและวิเคราะห์ข้อมูลตาม
สภาพการปฏิบัติจริง (Real Practice) ของการศึกษารูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเป้าหมาย (ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2551) ได้แก่ 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ ในด้านกีฬามวยสากล จ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านมวย
สากล จ านวน 3 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการฝึกสอนกีฬามวยสากล จ านวน 2 คน รวมท้ังส้ิน 7 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยศึกษาองค์การในภาพรวม (Holistic 
view) ด าเนินการโดยสุ่มเลือกโรงเรียนมัยมศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศด้านมวยสากลสมัครเล่นระดับชาติ
และระดับนานาชาติ จ านวน 2 คนเลือกผู้เช่ียวชาญด้านมวยสากล จ านวน 3 คน เลือกผู้เช่ียวชาญด้านการ
ฝึกสอนกีฬามวยสากล จ านวน 2 คน รวมท้ังส้ิน 7 คน  เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ข้อค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ เป็นแบบมี
โครงสร้างโดยก าหนดกรอบจากรูปแบบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ ( Interview) ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยจะสามารถศึกษา
ข้อมูลท่ีได้อย่างหลากหลายและเป็นการตรวจสอบข้อมูลอีกทางหนึ่ง จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้
เทคนิควิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยเน้นท่ีองค์ประกอบความเป็นระบบและกรอบแนวคิด
ทฤษฎีการศึกษารายกรณี  
 2. ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึง
ศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด าเนินการโดยจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) ขั้นตอนนี้ได้ด าเนินการโดยการโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมสนทนา จ านวน 11 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ มีความเช่ียวชาญ 
และมีประสบการณ์ด้านการจัดการทางการกีฬาจ านวน 3 คน ผู้เช่ียวชาญในมหาวิทยาลัยด้านบริหาร
การศึกษา จ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านมวยสากลและมวยไทย จ านวน 4 คน และผู้บริหารและครูโรงใน
โรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ จ านวน 2 คน 
 3. ระยะท่ี 3 การศึกษาผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ 
กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
เป็นการน ารูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ ไปด าเนินการพัฒนาในโรงเรียนบึงศรีราชา
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2562 ในระยะนี้ ประกอบด้วย
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ขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นการน ารูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ ไปด าเนินการ
พัฒนาในโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มผู้ด าเนินการใช้รูปแบบ ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 และผู้ฝึกสอนมวยสากล จ านวน 5 คน  และนักเรียนชุมชนมวยสากลสมัครเล่นโรงเรียน
บึงศรีราชาพิทยาคม จ านวน 40 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย รูปแบบการพัฒนา
มวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศและแบบบันทึกผลการใช้รูปแบบ จากนั้นศึกษาผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบ
การพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประชากรท่ีใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนชุมชนมวยสากล
สมัครเล่น และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกผล
การใช้รูปแบบและแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ  

สรุปผลการวิจัย 
 1.องค์ประกอบในการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการ
วางแผนประกอบด้วย 9 กิจกรรมด้านการจัดการองค์กรประกอบด้วย 11 กิจกรรม ด้านการน าประกอบด้วย 6 
กิจกรรม และด้านการควบคุมประกอบด้วย 5 กิจกรรม 
 2. รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชา
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีดังนี้  
  3.1 ผลงานของนักมวยสากลสมัครเล่นของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ระดับชาติ จ านวน                 
4 รายการ ผลงานระดับภาค 7 รายการ และผลงานระดับจังหวัด 3 รายการ  
  3.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : 
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยภาพรวม                             
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาสู่การอภิปรายผล มี
ประเด็นดังต่อไปนี้  
 1.องค์ประกอบในการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการ
วางแผนประกอบด้วย 9 กิจกรรมด้านการจัดการองค์กรประกอบด้วย 11 กิจกรรม ด้านการน าประกอบด้วย 6 
กิจกรรม และด้านการควบคุมประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่งการวางแผนมีความส าคัญต่อแนวทางการบริหาร
จัดการภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคล่ือนไปได้ตามเป้าหมายขององค์กร ควบคู่กับ
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อขจัดอุปสรรคท่ีจะมาถึงเป้าหมายข้างหน้าได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ว่าจะท าอะไร 
ท่ีไหนเมื่อใดกับใครท าอย่างไรและท าเพื่ออะไรได้อย่างชัดเจน ซึ่งน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและ
ได้ผล อันส่งผลถึงการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับนนชัย ศานติบุตร (2550) ท่ีวิจัย
พบว่ารูปแบบของหน้าท่ีการบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพ มี 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การน า 
และการควบคุม และรูปแบบของการด าเนินงานตามปัจจัยหลักความส าเร็จโดยจ าเป็นท่ีจะต้องมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี การที่จะท าให้การบริหารบรรลุเป้าหมายได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนด
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แนวทางการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนโดยส่วนส าคัญในกระบวนการบริหาร
จัดการ  
 2. รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้
เนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นั้นได้ผ่านกระบวนการวิจัยการสร้างรูปแบบ 
โดยพัฒนามาจากผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านมวยสากล รวมท้ังมวยไทยในการสังเคราะห์องค์ประกอบ 
และมีการพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญโดยการสนทนากลุ่ม นอกจากนี้
ยังได้มีการน ารูปแบบไปใช้ จึงท าให้รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทรงพล เจริญค า 
(2552, หน้า 293-295) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
แล้วยังสอดคล้องกับ สมยงค์ แก้วสุพรรณ(2552, หน้า 25-31) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผลนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ 
(2553, หน้า 100-141) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครในระดับผู้เรียน พบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบนั้นจะต้องมีการิเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบ จากนั้นควรท าการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบก่อนน าไปใช้ จึงจะส่งผลให้
รูปแบบมีความเหมาะสม  
 3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : โรงเรียนบึงศรีราชา
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีดังนี้ ผลงานของนักมวยสากลสมัครเล่น
ของโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ระดับชาติ จ านวน 4 รายการ ผลงานระดับภาค 7 รายการ และผลงานระดับ
จังหวัด 3 รายการ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : 
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยภาพรวม                             
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ เนื่องมาจากรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น มีการการวางแผน มีการจัดการองค์กร 
มีการน า และมีการควบคุม ท าให้รูปแบบท่ีพัฒนาสามารถพัฒนาสมรรถนะนักเรียนจนมีผลงานท้ังในระดับชาติ 
ระดับภาคและระดับจังหวัด ซึ่งผลงานท่ีเกิดขึ้นนี้น ามาซึ่งความภาคภูมิใจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านการวางแผน รูปแบบการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา : 
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ควรมีการจัดท าข้อมูล
นักกีฬาและ ผู้ฝึกสอนให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อท่ีจะสามารถมีการสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในทุกๆด้าน และ
พัฒนาระบบสารสนเทศการส่ือสารที่ทันสมัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ได้ทันถ่วงที 
 2. ด้านการจัดการองค์กร ควรจัดหาคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ทางด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ท้ังด้านการจัดการแข่งขัน การฝึกซ้อมนักกีฬาและด้านผู้ตัดสิน เพื่อคัดเลือก
นักกีฬาให้เหมาะสมและเตรียมการฝึกซ้อม ตามความสามารถของนักกีฬาจริง ๆเพื่อต่อยอดในการคว้าเหรียญ
รางวัลในระดับนานาชาติ 
 3. ด้านการน า ผู้น าควรสร้างแรงจูงใจแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ด้านของหน้าท่ีการงาน และอาชีพ 
ที่ต่อยอดหลังจากการเลิกเล่นกีฬา และสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มเงินรางวัลท่ีได้รับจากการแข่งขันให้
มากขึ้น 
 4. ด้านการควบคุม ควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการจัดท างบดุลเงิน 
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งบประมาณ ทุก ๆ 3 เดือนและประจ าปี เพื่อสามารถให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความโปร่งใสพร้อมท้ังประชุมเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ นักกีฬาและผู้ฝึกสอน รวมท้ังบุคลากร ทุกคนเข้าใจถึง
โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่ง 
 5. หน่วยงานทางการศึกษา ควรน ารูปแบบท่ีพัฒนาไปปรับประยุกต์ใช้กับการพัฒนากีฬาประเภท
อื่น ๆ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาพความส าเร็จของการพัฒนามวยสากลสมัครเล่นสู่
ความเป็นเลิศ 
 2.ควรมีการน ารูปแบบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกีฬามวยสากลสมัครเล่น
สู่ความเป็นเลิศ ไปใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น และนามา
พัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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