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กกกกกกกการศึกษาเรื่องสมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ มีวตั ถุประสงคเพื่อ 1) คนหาสมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑาดานสมรรถนะหลักและดาน
สมรรถนะประจํากลุมงาน 2) จัดทํารายละเอียดของรายการที่ใชในการประเมินสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจํากลุมงาน
กกกกกกกผูว ิจัยใชวธิ ีการศึกษาใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร งานวิจัยและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกีย่ วของ รวมทั้งใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) ในกลุมผูบริหารของสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 5 คน
เพื่อคนหาและจัดทํารายละเอียดสมรรถนะหลักสําหรับผูฝกสอนกรีฑา และใชเทคนิคการสนทนากลุม
(Focus Group) เพื่อคนหาและจัดทํารายละเอียดสมรรถนะประจํากลุม งานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
ในกลุมผูฝกสอนกรีฑาทีมชาติและนักกรีฑาทีมชาติ จํานวน 15 คน ดวยแนวการสัมภาษณแบบกึง่ มี
โครงสราง (Semi-structure Interview)
กกกกกกกผลการศึกษาพบวา สมรรถนะหลัก ไดแก 1) การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม 2) การทํางานเปนทีม 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4) ความสามารถในการ

ข
รับผิดชอบงาน 5) การมุงเนนความสําเร็จ และสมรรถนะประจํากลุมงาน ไดแก 1) ภาวะผูนาํ
ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม การสรางความศรัทธา การตัดสินใจ ความกระตือรือรน ความมั่นใจใน
ตนเอง 2)เทคนิคการสอนงานและการสื่อสาร 3) การแกไขปญหา 4) ความคิดเชิงวิเคราะห 5)ความ
ละเอียดรอบคอบ
กกกกกกกสําหรับขอเสนอแนะจากงานวิจัย คือ ผูบริหารของสมาคมกรีฑาฯ ควรนําสมรรถนะทั้ง 10
ดานที่ไดไปสรางแบบประเมิน หรือประยุกตใชในการพัฒนาสําหรับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ
และผูฝกสอนตอไป
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กกกกกกกThis study on the competencies of athletic coach of Athletics Association of
Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King aims to investigate core
competencies and functional competencies of athletic coach of Athletic Association of
Thailand (AAT) and summarize the detailed list involved in assessment of core
competencies and functional competencies.
กกกกกกกThe study uses qualitative methodology and gathers data from research
documents and electronic media involved. This includes in-depth interview of 5 persons
from management team of AAT in order to seek out and make summary for core
competencies of athletic coach. The focus group with semi-structure interview is used for
finding the functional competencies of athletic coach in group of athletic coach and
national athlete consisting of 15 persons.
กกกกกกกThe result of study shows that core competencies comprise of integrity,
teamwork, expertise, accountability, and achievement motivation: whereas, functional

ง
competencies consists of leadership (Innovation, trust building, decision making, energetic
and self-confidence), coaching and communicating, problem solving, analytical thinking
and carefulness.
กกกกกกกThe result of the study suggests that AAT’s management team should apply ten
competencies for creation of assessment or development on coach and staffs related.

