บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กกกกกกกทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันกันอยางรุนแรงในโลกยุคปจจุบัน
ทําใหองคการตองเปลี่ยนจากการแขงขันดานเงินทุนมาเปนการแขงขันในเรื่อง “คน” เนื่องจาก
บุคลากรที่มีความศักยภาพ หรือความสามารถทีโ่ ดดเดนไมอาจจะสรางเลียนแบบกันไดงายๆ
เพราะการลงทุนในการพัฒนาคน หรือพนักงานขององคการ จะทําใหพวกเขาสามารถที่จะทํางาน
ไดตามเปาหมาย และกลยุทธที่องคการกําหนดไว (สุกัญญา รัศมีโชติ, 2550: 13)
กกกกกกกจากแนวคิดทีว่ า “ทรัพยากรมนุษยเปรียบเสมือนสินทรัพยทมี่ ีคุณคาขององคการ”
องคการที่ตองการเปนองคการที่อยูรอดอยางยัง่ ยืน จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาท และ
วิธีการบริหารจัดการองคกร โดยทีก่ ระแสการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารคน ความสัมพันธระหวางคนกับองคการคอยๆ มีการเปลี่ยนแปลงนับตัง้ แตป ค.ศ.1960
เปนตนมา ในขณะที่ชวงปกอ นหนานี้ สภาพแวดลอมขององคการเปนสภาพที่ไมคอยมีการเปลีย่ น
แปลงมากนัก พนักงานถูกมองวาเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Economic Resource) ซึ่งมุงให
ความสําคัญกับความแตกตางของบุคคลเพียงเล็กนอยเทานั้น องคการใชวิธีการควบคุมพนักงาน
อยางเขมงวด มีการกลาวถึงทฤษฎีความตองการของมนุษย เชน ผลงานที่เปนที่รูจักกันดี คือ
Maslow ในป ค.ศ.1968 หรือของ Herzber ในป ค.ศ.1966 รวมถึง Ouchi ในป ค.ศ.1981แตก็
เปนเพียงความตองการอยางกวางๆ ของคน องคการจะใสใจกับการบริหารตามแนวทางที่ดที ี่สุด
หรือที่รูจักกันดีวาหลักของ ‘The best way of doing things’ ดังนัน้ ความสามารถ
(Competence) จึงถูกมองอยูในกรอบของทักษะความชํานาญเฉพาะอยางทีพ่ นักงานใชในการ
ปฏิบัติงานประจําวัน (นิสดารก เวชยานนท, 2549: 7)
กกกกกกกเมือ่ สภาพแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหแนวคิด และทฤษฎีองคการมีการปรับ
เปลี่ยนจากแนวคิดที่เชื่อวามีเพียงหนทางเดียว หรือวิธกี ารเดียวที่ดีที่สดุ เปนการใหความสําคัญ
กับการบรรลุถงึ เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการโดยไมไดยึดติดกับแนวทางใดแนวทาง
หนึง่ เทานั้น ดังนัน้ องคการจึงตองการคนที่มีความสามารถทีย่ ืดหยุน มากขึ้น มีความสามารถใน
การบริหารจัดการกับสถานการณที่ไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา
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กกกกกกกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการใหเปนผูมีความสามารถสูงจึงเปนปจจัย
สําคัญอยางยิง่ ที่จะสรางความไดเปรียบในเชิงของการแขงขัน องคการตางๆจึงพยายามขวนขวาย
ที่จะแสวงหากลยุทธหรือเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การบริหารจัดการผูที่มี
ความสามารถสูง (Talent Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใชทกั ษะเปน
พื้นฐาน (Skill-based Human Resource Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะเปนพืน้ ฐาน
(Competency-based Human Resource Management) (ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ, 2549:
17)
กกกกกกกจากเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลาว การบริหารทรัพยากรบุคคลโดย
ใชสมรรถนะเปนพืน้ ฐาน นับวาเปนเครื่องมือทีน่ ักบริหารในองคการตางๆทัง้ ภาคธุรกิจ เอกชน
และภาครัฐ กําลังใหความสนใจและไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทัง้ นี้เนื่องจากการมีสมรรถนะ
สูงของบุคลากรจะเปนปจจัยพื้นฐานที่จะสงผลตอการเกิดผลงาน หรือการบรรลุเปาหมายของ
องคการตามมา
กกกกกกกองคกรกีฬาของประเทศไทยในปจจุบนั ที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งเปนสมาคมซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการกีฬาฯ ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2528 มี 66 ชนิดกีฬา สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนองคกร
ดานกีฬาองคกรหนึง่ ทีท่ าํ หนาที่พฒ
ั นาการกรีฑาของชาติใหกาวไปสูระดับสากล เพือ่ มุงสู
วิสัยทัศน (Vision) ที่สมาคมกรีฑาฯ ไดกําหนดไว คือ “การจัดการมาตรฐาน วิทยาการกาวไกล
ภูมิภาคเขมแข็ง สูความเปนเลิศระดับโลก” (สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
, 2553: 1) โดยการใหการสนับสนุนความรูและวิทยาการใหกับผูฝกสอนสวนภูมิภาค เพื่อเปน
พื้นฐานในการสรางและเฟนหาเยาวชนที่มคี วามสามารถดานกรีฑาจากทั่วประเทศ ตามนโยบาย
ฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศการกีฬาแหงประเทศไทย เปาประสงคที่ 2 คือ บุคลากรกรีฑามีความเปน
มืออาชีพ และทําใหประสบความสําเร็จในการแขงขัน เพื่อสนองตอบตามแนวคิดขององคกร
สมรรถนะสูง โดยเฉพาะที่สาํ คัญอยางยิ่งในขณะนีก้ ็คือ กระแสการแขงขันทางดานกีฬาที่รุนแรง
ของประเทศตางๆ นั้นมีมากขึ้น และเปนไปอยางกวางขวาง
กกกกกกกจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬากรีฑาไดพบวาในชวง 10 – 15 ปที่ผาน
มากรีฑาในระดับโลกไดมีการพัฒนาไปอยางกวางขวางทุกๆ ดาน และมีการนําวิทยาศาสตรการ
กีฬามาใชเต็มรูปแบบ สถิติตางๆ ถูกทําขึ้นใหมอยางหลากหลาย การจัดการแขงขันมีอุปกรณ
รูปแบบใหมทที่ ันสมัยชวยใหตัดสินไดอยางถูกตอง ชัดเจน และละเอียดถี่ถวน เชน อุปกรณตัดสิน
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เสนชัยดวยภาพถาย อุปกรณวัดระยะทางการตัดสินประเภทลาน และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ ทําใหการจัดการแขงขันไดมาตรฐานสากล ในทวีปเอเชีย หลายประเทศสามารถจัดการ
แขงขันระดับโอลิมปกมาแลว เชน ญี่ปนุ เกาหลีใต และ สาธารณรัฐประชาชนจีน สวนประเทศ
ไทยไดจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกมาแลว ปจจัยเหลานีท้ ําใหเกิดกระแสความตื่นตัวใน
การพัฒนากีฬาในภูมิภาคตางๆ เพิ่มมากขึ้น
กกกกกกกผลจากการพัฒนาดานกรีฑาอยางกวางขวาง ทําใหเกิดการแขงขันกันทําสถิติประเภท
ตางๆ มาอยางตอเนื่อง เชน นักกรีฑาจากประเทศแคนาดา เชื้อสายจาไมกา Ben Johnson วิ่ง
100 เมตร ในกีฬาโอลิมปก กรุงโซล ประเทศเกาหลี พ.ศ.2531 และ Linford Christie จาก
ประเทศอังกฤษ ไดเหรียญทองโอลิมปก วิง่ 100 เมตร เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน พ.ศ. 2535
และลาสุด Usain Bolt สรางประวัติศาสตรทําสถิติใหมของโลกประเภทวิง่ 100 เมตร วิ่ง 200
เมตร วิ่งผลัด 4X100เมตร ในขณะที่ประเทศที่มีความโดดเดนในการสราง และพัฒนานักกีฬา
กรีฑาทั้งในอดีตและปจจุบันดานการวิง่ 100 เมตร วิง่ 200 เมตร และวิง่ ผลัด 4X100 ไดแก
สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี บาฮามาส ตรินิแดด และโตเบโกโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจาไมกา มีความโดดเดนมายาวนานและมีความเหนือกวาสหรัฐอเมริกา จาวลูระยะสั้น
(สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553: 6-7)
กกกกกกกในการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส ครั้งที่ 29 ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. 2551 จากประเภทกีฬาที่ไดรับความนิยม และไดรับการกลาวถึงมากที่สุด คือ
กรีฑาประเภทวิ่ง 100 เมตร (เร็วที่สุด) เหรียญทองชาย จากประเทศจาไมกา สถิติ 9.69 วินาที
และเหรียญทองหญิง จากประเทศจาไมกา สถิติ 10.78 วินาที ประเภทมาราธอน (ไกลที่สุด)
เหรียญทองชาย จากประเทศเคนยา สถิติ 2.06.32 ชั่วโมง และเหรียญทองหญิง จากประเทศ
โรมาเนีย สถิติ 2.26.44 ชั่วโมง ประเภททศกรีฑาชาย (ทรหดที่สุด) เหรียญทองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา สถิติ 8791 คะแนน ประเภทสัตตกรีฑาหญิง (ทรหดที่สุด) เหรียญทองจากประเทศ
ยูเครน สถิติ 6733 คะแนน สวนกรีฑาประเภทยอดนิยม คือ ประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตร เหรียญ
ทอง จากประเทศจาไมกา สถิติ 37.10 วินาที เหรียญทองหญิง จากประเทศรัสเซีย สถิติ 42.31
วินาที เหรียญทองสวนประเทศไทยทําไดเพียงสามารถทําสถิติผา นเขารอบไปแขงขันในกีฬา
โอลิมปกเทานัน้
กกกกกกกในขณะที่การแขงขันกรีฑาในระดับเอเชียมีการใชบุคลากร ผูฝกสอน ผูเชีย่ วชาญ จาก
ประเทศทีม่ ีความกาวหนาดานวิทยาศาสตรการกีฬา และมีความโดดเดนในแตละประเภททัง้ สิ้น
ปจจุบันการแขงขันกรีฑาระดับโลก นักกรีฑาจากเอเชีย มีทั้งผูท ี่มีสัญชาติโดยกําเนิด และผูโอน
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สัญชาติมา มีบทบาทและผลงานในระดับที่นา พอใจ เชน สถิตทิ ี่เปนปจจุบันระดับเอเชีย ประเภท
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร วิ่งผลัด 4X100 เมตร ประเทศที่อยูในแนวหนา คือ ญี่ปนุ
ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐประชาชนจีน กาตาร บาหเรน สวนประเภทวิง่ 400 เมตร วิ่งผลัด
4X400 เมตร และวิ่งขามรั้ว 400 เมตร ประเทศที่มีนกั กรีฑาชาย สถิติดีในลําดับตนๆ คือ ญี่ปุน
อินเดีย ซาอุดอิ าระเบีย บาหเรน สาธารณรัฐประชาชนจีน สวนนักกรีฑาหญิง ไดแก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปนุ สาธารณรัฐคาซัคสถาน (สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2553: 8-9)
กกกกกกกสถิติลาสุดในระดับเอเชีย กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 15 เมืองโดฮา ประเทศการตา พ.ศ.
2549 กรีฑาประเภทวิง่ 100 เมตร เหรียญทองชาย จากประเทศซาอุดอิ าระเบีย สถิติ 10.32 วินาที
และเหรียญทองหญิง จากประเทศอุซเบกิสถาน สถิติ 11.27 วินาที ประเภทมาราธอน เหรียญทอง
ชาย จากประเทศการตา สถิติ 2.12.44 ชั่วโมง และเหรียญทองหญิง จากประเทศจีน สถิติ
2.27.03 ชั่วโมง ประเภททศกรีฑาชาย เหรียญทองจากประเทศคาซัคสถาน สถิติ 8384 คะแนน
ประเภทสัตตกรีฑาหญิง เหรียญทองจากประเทศคาซัคสถาน สถิติ 5995 คะแนน ประเภทวิง่ ผลัด
4x100 เมตร เหรียญทอง จากประเทศไทย สถิติ 39.21 วินาที เหรียญทองหญิง จากประเทศจีน
สถิติ 44.33 วินาที ดานกรีฑาประเทศไทยในระดับเอเชีย ประเทศไทยจัดอยูอันดับที่ 7
กกกกกกกสวนระดับซีเกมสซึ่งเปนการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การ
พัฒนากรีฑาตัง้ แตกีฬาเซียบเกมส ครั้งที่ 1 มีการแขงขันตัง้ แตป พ.ศ. 2502 กรีฑาไทยมีความ
พรอมดีกวามาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร หลังจากนั้นการพัฒนากรีฑาของมาเลเซีย และ
สาธารณรัฐสิงคโปร ไดนําหนาไปไกล ตัง้ แตป พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510 ทีมวิง่ ผลัด 4X100 เมตร
มาเลเซีย ชนะเลิศเหรียญทองในกีฬาเอเซียนเกมส ป พ.ศ. 2509 ตอมาในป 2520 ฟลิปปนส และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เขารวมการแขงขันกีฬาเซียบเกมส และเปลี่ยนชื่อเปนกีฬาซีเกมส
มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ ไทย ผลัดกันเปนจาวซีเกมสมาโดยตลอด ทีมกรีฑาไทย
สามารถครองความเปนจาวซีเกมสในป 2526 2528 2534 2538 และ ตั้งแตป 2542 – 2552 ทีม
กรีฑาไทยสามารถครองความเปนจาวซีเกมสตอเนื่องกันถึง 6 ครั้ง
กกกกกกกสถิติลาสุดในการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 25 กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว พ.ศ.
2552 กรีฑาประเภทวิง่ 100 เมตร เหรียญทองชาย จากประเทศอินโดนีเซีย สถิติ 10.17 วินาที
และเหรียญทองหญิง จากประเทศเวียดนาม สถิติ 11.34 วินาที ประเภทมาราธอน เหรียญทอง
ชาย จากประเทศฟลิปปนส สถิติ 2.21.10 ชั่วโมง และเหรียญทองหญิง จากประเทศฟลิปปนส
สถิติ 2.46.34 ชั่วโมง ประเภททศกรีฑาชาย เหรียญทองจากประเทศเวียดนาม สถิติ 7558
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คะแนน ประเภทสัตตกรีฑาหญิง เหรียญทองจากประเทศไทย สถิติ 5644 คะแนน ประเภท
วิ่งผลัด 4x100 เมตร เหรียญทอง จากประเทศไทย สถิติ 39.34 วินาที เหรียญทองหญิง จาก
ประเทศไทย สถิติ 44.54 วินาที ดานกรีฑาประเทศไทยในระดับซีเกมส ประเทศไทยจัดอยูอันดับที่
1 (สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553: 11) สําหรับประเทศไทยแลวเมื่อ
เปรียบเทียบการแขงขันระดับซีเกมสแลวจัดอยูในระดับตน แตในระดับเอเชีย และระดับโลกนัน้ ยัง
ตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมอยางตอเนื่องและเปนระบบ
กกกกกกกจากความทาทายและสภาพการแขงขันซึ่งมีตั้งแตระดับโลก ระดับทวีป จนถึงระดับ
ภูมิภาคที่ประเทศตางๆ ไดมกี ารใชวทิ ยาศาสตรการกีฬาอยางเต็มรูปแบบ ประกอบกับการเพิม่
ความรู และทักษะของผูฝก สอน และเทคโนโลยีสมัยใหม โดยมีโครงการพัฒนากีฬาภายใน
ประเทศอยางเปนระบบ และมีความตอเนื่อง จากการสงเสริมของภาครัฐในหลากหลายรูปแบบ
ในขณะที่โครงสรางทางกายภาพของนักกีฬากรีฑาที่เปนผลมาจากชาติพันธุ จนเปนผลใหมกี าร
นําเขานักกีฬากรีฑา โดยโอนสัญชาตินักกรีฑา สิง่ เหลานี้กอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน
ตามมา ทําใหประเทศทีม่ ีศักยภาพสามารถพัฒนานักกรีฑา จนทําผลงานไดอยางโดดเดนดังที่
กลาวมาแลวขางตน ดังนั้นสมาคมกรีฑาฯ จึงตองมีการปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงาน และ
ปรับเปลี่ยนบทบาทการทําหนาที่ของผูมสี วนเกี่ยวของเพื่อใหบรรลุวิสยั ทัศน สําหรับในสวนผู
เกี่ยวของที่แลว ผูท ี่มีบทบาทสําคัญอยางมากตอการพัฒนานักกีฬาก็คือ ผูฝกสอนกีฬา
กกกกกกกผูฝ กสอน /โคช (Coach) เปนบุคลากรกรีฑาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของสมาคมกรีฑาฯ เนื่องจากเปนผูม ีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักกีฬาใหเปนผูทมี่ ี
ศักยภาพสูงสุดทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม การเปนผูฝก สอนกีฬานัน้ เปนงาน ที่มี
ความซับซอนเกี่ยวของกับปจจัยหลายดาน รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสภาพชีวิตความ
เปนอยู การพัฒนานักกีฬาใหกาวขึ้นไปสูก ารเปนผูท ี่มีความรูความสามารถในเชิงกีฬา จึงตอง
อาศัยผูที่มีความชํานาญการอยางแทจริงในการพัฒนานักกีฬาผูฝก สอนมีหนาทีห่ ลายประการ
การจะปฏิบัตหิ นาที่แตละอยางใหสําเร็จ ผูฝกสอนตองเปนผูทมี่ ีความรูหลายดาน แมวาใน
ปจจุบันการฝกสอนกีฬากรีฑาผูฝกสอนสามารถไดรับความชวยเหลือจากผูเชีย่ วชาญเฉพาะดาน
นักวิทยาศาสตรการกีฬา แพทยประจําทีม หรือนักกายภาพบําบัด แตอยางไรก็ตาม ผูฝกสอนยัง
เปนบุคคลที่มบี ทบาทสําคัญและมีอิทธิพลตอตัวนักกีฬามากที่สุด และเปนผูท ี่มหี นาที่โดยตรงใน
การพัฒนานักกีฬา ผูฝกสอนจึงจําเปนจะตองเปนผูท ี่มที กั ษะ และมีความเชี่ยวชาญในการ
ฝกสอนกีฬา ซึง่ การจะไดขึ้นชื่อวาเปนผูฝกสอนที่มีความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในการ
ฝกสอนกีฬานัน้ หากนําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาประยุกตใชเพื่อพิจารณาความเปน
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ผูชํานาญการของผูฝกสอนกีฬาจะพบวา ในการฝกสอนกีฬา ผูฝกสอนจะตองเปนผูทมี่ ี
องคประกอบที่สัมพันธกันอยางนอยสามประการ ตอไปนี้ คือ ความรู (Knowledge)
ความสามารถหรือทักษะ (Competencies or Skill) และทัศนคติหรือปรัชญา (Attitudes or
Philosophies) ในการทํางาน (สนธยา สีละมาด, 2551: 455-458)
กกกกกกกสมรรถนะ (Competence) เปนตัวบงชี้สําคัญถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษยใน
องคการ ดังที่ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมาโชติ, 2550: 13) ไดกลาวไววา
“บุคลากรที่มศี ักยภาพ” นัน้ เปนสิ่งที่คูแขงจะสรางเลียนแบบไดยาก เพื่อใหเขากับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปในยุคแหงการแขงขันจึงตองมีการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองและ
เหมาะสม เพือ่ ใหสามารถทํางานไดตามเปาหมาย และกลยุทธที่องคกรกําหนดขึ้น โดยจะตอง
เนนการลงทุนในการพัฒนาดานความรูและความสามารถของพนักงาน สอดคลองกับคํานิยาม
ของ Lyle M. Spencer Jr. and Signe M. Spencer (1993) ที่กลาวไววา สมรรถนะ คือ
คุณลักษณะทีเ่ ดนชัดของแตละบุคคลซึ่งจะเกี่ยวของกับเกณฑในการพิจารณาดานความเปนเลิศ
และความมีประสิทธิภาพของงานหรือสถานการณนนั้ ๆ และหากพิจารณาจากคําจํากัดความของ
Boyatzis (1982) ที่กลาวถึงสมรรถนะ วาคือ คุณลักษณะที่อยูภายในของแตละบุคคล ซึ่ง
คุณลักษณะนีห้ มายถึง แรงขับ บุคลิกที่คอ นขางถาวร ทักษะ บทบาททางสังคม หรือการรับรู
เกี่ยวกับตนเอง หรือองคความรูที่คนตางๆ ตองนํามาใช และปยะชัย จันทรวงศไพศาล (2549: 12)
ไดสรุปวาสมรรถนะประกอบไปดวย ทักษะ ความรู และความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคลากร
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหมนั่ ใจวาจะสามารถทํางานจนบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของงานนัน้ ซึ่งจากคํานิยามและขอบเขตของสมรรถนะทําใหพบวาสมรรถนะมี
องคประกอบอยู 3 ดาน คือ 1) ความรู 2) ทักษะ และ3) คุณลักษณะสวนบุคคล สอดคลองกับ
สมรรถนะของผูฝกสอนตามที่ สนธยา สีละมาด ไดกลาวถึงทักษะและความสามารถที่ผูฝกสอน
กีฬาอันเปนองคประกอบของผูฝกสอนไวขางตนแลว
กกกกกกกจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของผูฝกสอนไดพบวา ในขณะทีค่ วามเปน วิทยาศาสตร จะเกี่ยวของกับ
ความรู สวนศิลปะ จะเกี่ยวของกับการปฏิบัติ การฝกสอนกีฬาซึง่ เปนวิทยาศาสตรสงั คมประยุกต
จึงตองอาศัยความรูและทฤษฎีที่เปนวิทยาศาสตรเปนแนวทางไปสูการปฏิบัติ ซึ่งตองอาศัยศิลปะ
ในการถายทอดความรูที่มีอยู ผูฝก สอนกีฬาสวนใหญเปนผูทมี่ ีความรูความสามารถในเชิงทักษะ
เนื่องจากเคยเปนผูเลนมากอน หรือจากการศึกษาอบรม ทดลองปฏิบัติ แตก็มีผูฝกสอนจํานวน
มากที่ขาดความสามารถ หรือทักษะการถายทอดความรูท ักษะ ที่ตนเองมีอยูใหกับนักกีฬา จึงทํา
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ใหไมสามารถพัฒนาทักษะที่ดีใหกับนักกีฬา และไมสามารถสรางความเชื่อถือใหกบั นักกีฬาได
อีกทั้งในการเปนผูฝกสอนกีฬานอกจากความสามารถหรือทักษะกีฬาที่ตนเปนผูควบคุมดูแลอยู
แลว ผูฝกสอนยังจะตองมีทักษะการสอน ทักษะการสราง แรงจูงใจ การสังเกต และการวางแผน
เปนอยางดีอีกดวย หรือกลาวไดวาการฝกสอนกีฬานอกจากผูฝกสอนจะตองมีความเปน
นักวิทยาศาสตรแลว การฝกสอนกีฬายังตองอาศัยความเปนนักศิลปะอีกดวย (The Art of
Coaching) (สนธยา สีละมาด, 2551: 461-462) จึงเปนไปตามที่ สมาพันธผูฝกสอนกรีฑา
นานาชาติ (International Coach Federation-ICF) ไดใหคํานิยามสมรรถนะขั้นพื้นฐานของ
ผูฝกสอนวาควรประกอบไปดวยจริยธรรมผูฝกสอน ไดแก 1) สามารถสรางขอคิดเห็นรวมกัน
2) สามารถเขาถึงและเปนทีไ่ ววางใจกับนักกีฬา 3) สามารถกระตุน ใหนกั กีฬามีจิตสํานึกได
4) สามารถกระตุนใหมกี ารแสดงความคิดเห็น 5) สามารถเขาใจถึงปญหา 6) สามารถสื่อสารได
ทางตรง 7) สามารถสรางและกระตุนการตระหนักรูของนักกีฬา 8) สามารถออกแบบและสราง
แผนงานและนําไปปฏิบัติได 9) สามารถพัฒนาแผนงานและทําใหนกั กีฬาไปสูเปาหมายได และ
10) สามารถบริหารจัดการใหนกั กีฬากาวหนาและรับผิดชอบตอแผนงาน (International Coach
Federation-ICF: 1999)
กกกกกกกในขณะที่งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะสําหรับผูฝกสอนของ Christine Scott
Nash (Christine Scott Nash, 2008: 292-298) พบวา กระบวนการในการใหการศึกษาแกผู
ฝกสอนควรใหความสําคัญกับการสรางความรูและพฤติกรรมขั้นพืน้ ฐาน การสรางแนวปฏิบัติที่
เปนเลิศเพื่อใหผูฝกสอนมีความเปนมืออาชีพ สวนทักษะที่จาํ เปน คือ การคิดเชิงวิเคราะห ทักษะ
การตัดสินใจ การใชเหตุผล และการแกปญ
 หา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mohamad Nizam
Bin Hj. Nazarudin (Research Journal of International Studies, 2009: 4-5) ที่พบวานักกีฬามี
ความ พึงพอใจตอการฝกสอนในเรื่องการใหขอมูลยอนกลับเชิงบวก การเอาใจใส ความเห็นอก
เห็นใจนักกีฬา การอธิบายเทคนิคและยุทธวิธีการเลนกีฬาใหประสบความสําเร็จ การใชวิธีการฝก
ที่หลากหลายเปนตน
กกกกกกกอยางไรก็ตามจากการทบทวนงานวิจัยที่เกีย่ วของ พบวาสภาพปญหาของผูฝกสอนที่
พบโดยทั่วไปนั้นเกี่ยวของกับการขาดความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคล ดังเชน งานวิจัย
ของ ธีรชัย บุญมี (2543) พบวา ครูพลศึกษามีความตองการพัฒนาวิชาชีพดานวิชาการ ตองการ
รับรูความเคลือ่ นไหว กฎ กติกาใหมๆ ทางดานกีฬา และตองการไดรับการพัฒนาทักษะทางการ
กีฬาประเภทตางๆ พรอมทัง้ ตองการไดรับการพัฒนาดานการสอน การประยุกตใชวธิ ีการสอน
ใหมๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจไดงาย และตองการไดรับการฝกอบรมการใชอุปกรณสื่อการสอนใหมๆ
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พรอมทัง้ มีความตองการพัฒนาวิชาชีพดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและบริการ เพื่อเปนการ
กระตุนใหเกิดความกระตือรือรนและไดแสดงความสามารถของตนเองและกอใหเกิดความรวมมือ
กับชุมชนทองถิ่น นอกจากนีง้ านวิจยั ของการกีฬาแหงประเทศไทย (2536) ยังพบวาปญหา
อุปสรรคการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยสอดคลองกับการพัฒนาที่มีความเกีย่ วเนื่องกับผู
ฝกสอนวาควรพิจารณาเลือกผูฝกสอนที่มคี วามรู ความสามารถสูง มาปฏิบัติหนาที่ และตองสราง
ความรู ความเขาใจในการสื่อสารระหวางกัน ผูฝก สอนจําเปนตองมีความรู ทักษะทางดาน
วิทยาศาสตรการกีฬาและความรูดานโภชนาการ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูฝ กสอนยังขาดความรู และ
ทักษะในการฝกสอนซึง่ จะสงผลตอการฝกสอน และการพัฒนานักกีฬา เชนเดียวกันกับผล
การศึกษาของ Sofia Santos et al. (2010) ศึกษาการรับรูสมรรถนะของผูฝกสอน ไดพบวาผู
ฝกสอนที่มีประสบการณต่ํามีความตองการฝกอบรมและการพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผน
งาน ดานการฝกสอน และการแขงขัน และดานสมรรถนะสวนบุคคลมากกวาผูฝก สอนที่มี
ประสบการณที่สูงกวา
กกกกกกกจากความสําคัญของสมรรถนะสําหรับผูฝกสอนที่มีตอการพัฒนานักกีฬาไปสูความ
เปนเลิศในการแขงขัน ผูวจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะคนหาวาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํา
กลุมงานของผูฝ กสอนกีฬากรีฑาวาควรประกอบไปดวยอะไรบาง เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไป
สรางเปนเกณฑในการประเมินสมรรถนะ เพื่อนําไปสูการสรางชุดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจํากลุมงาน ที่จะใชในการประเมินระดับของผูฝกสอนตอไป
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1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1.2.1 เพื่อคนหาสมรรถนะหลักและดานสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
1.2.2 เพื่อจัดทํารายละเอียดที่บงชีพ้ ฤติกรรมรายการสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํา
กลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา

1.3 ขอบเขตการศึกษา
กกกกกกกในการศึกษาเรื่องสมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกีฬากรีฑา ผูวิจยั กําหนดขอบเขตของการ
วิจัยไวดังตอไปนี้
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบเนื้อหาในการศึกษาไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารตาง ๆ และใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
รวมทัง้ เทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group) จากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ของ
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อจําแนกสมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
ออกเปนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํากลุมงาน โดยอิงแนวคิดสมรรถนะของสํานักงาน
ก.พ. (2548)
1.3.2 ขอบเขตดานประชากร
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูบริหารสมาคมกรีฑาฯ จํานวน 5 คน
ผูฝกสอนกรีฑาทีมชาติ จํานวน 7 คน และนักกรีฑาทีมชาติ จํานวน 8 คน ซึง่ มีการกําหนด
คุณสมบัติไวในรายละเอียดตามบทที่ 3 หัวขอประชากรและกลุมตัวอยาง
1.3.3 ขอบเขตดานเวลา
การศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตของเวลาเพื่อใหไดเวลาที่เหมาะสม โดยเริ่มทํา
การเก็บขอมูลรวมระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นับแตวนั ที่ 1 เมษายน 2554 – 1 พฤษภาคม
2554

10

1.4 ตัวแปรในการศึกษา
กกกกกกกในการศึกษาครั้งนี้ ผูว ิจัยกําหนดตัวแปรในการศึกษาดังตอไปนี้
1.4.1 สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
1.4.2 สมรรถนะประจํากลุม งาน (Functional Competencies)
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพ 1.1 แนวคิดในการวิจยั
ขั้นตอน: กําหนด
สมรรถนะที่จาํ เปนของผู
ฝกสอน
ในขั้ น ตอนนี้ ใ ช ท บทวนแนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
มากําหนดขอบเขตในการศึกษา
“สมรรถนะสํ า หรั บ ผู ฝ ก สอน
กรี ฑ า” ซึ่ ง ได ม าทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
18 ดาน

ขั้นตอน: คนหาสมรรถนะหลัก
นําสมรรถนะทั้ง 18 ดาน ปรึกษากับผูบริหารของสมาคม
กรี ฑ าฯ ในขั้ น ตอนนี้ ใ ช เ ทคนิ ค การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) เพื่อกําหนดสมรรถนะหลักจํานวน
5 ดา น ของสมาคมกรีฑาฯ และจัดทํ ารายละเอีย ดของ
สมรรถนะในกลุมนี้แตละตัว

ขั้นตอน: การคนหาสมรรถนะประจํากลุมงาน
นําสมรรถนะที่เหลือจากการคัดกรองสมรรถนะหลัก เขา
กระบวนการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูฝกสอน
กรีฑาทีมชาติ จํานวน 7 คน และนักกรีฑาทีมชาติ จํานวน
8 คน ของสมาคมกรีฑาฯ เพื่อกําหนดสมรรถนะประจํา
กลุ ม งานสํ า หรั บ ผู ฝ ก สอน จํ า นวน 5 ด า น และจั ด ทํ า
รายละเอียดของสมรรถนะในกลุมนี้แตละตัว

ขั้นสรุปผล:
สรุปผลการคนหาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํา
กลุมงานของผูฝกสอนกรีฑา

กกกกกกกจากภาพ 1.1 แสดงแนวคิดในการวิจัยโดยไดกําหนดขั้นตอนของการวิจัยจากการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกีย่ วของ เพื่อนํามากําหนดกรอบในการศึกษาสมรรถนะ
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สําหรับผูฝกสอนกรีฑา พบวามีตัวแปรที่เกีย่ วของจํานวน 18 ดาน คือ ภาวะผูน ํา (Leadership)
การสอนงาน (Coaching) การมอบหมายงาน (Delegation) การสื่อสารโดยวาจา
(Communication of Oral) การจูงใจผูอนื่ (Motivating Others) การแกไขปญหา (Problem
Solving) การทํางานเปนทีม (Teamwork) ความสามารถในการรับผิดชอบงาน (Accountability)
ความคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) ความละเอียดรอบคอบ (Carefulness) การมุง เนน
ความสําเร็จ (Achievement Orientation) การตัดสินใจ (Decision Making) ความกระตือรือรน
(Energetic) ความคิดริเริ่ม (Innovation) ความมัน่ ใจในตนเอง (Self-Confidence) การสราง
ความศรัทธา (Trust Building) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) การ
สั่งสมความเชีย่ วชาญในงาน (Expertise) ซึ่งจากตัวแปรดังกลาว ในขัน้ ตอนนี้ผูวิจยั ตองการทีจ่ ะ
คนหาวาตัวแปรใดบางอยูในชุดของสมรรถนะหลัก โดยไดนําสมรรถนะทั้ง 18 ดานปรึกษากับ
ผูบริหารของสมาคมกรีฑาฯ โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อ
กําหนดสมรรถนะหลักและจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะในแตละตัว จากนัน้ เปนขั้นตอนของ
การคนหาสมรรถนะประจํากลุมงาน โดยนําสมรรถนะที่เหลือจากการคัดกรองสมรรถนะหลัก เขา
กระบวน การสนทนากลุม (Focus Group) กับผูฝกสอนกรีฑาทีมชาติ และนักกรีฑาทีมชาติของ
สมาคมกรีฑาฯ เพื่อกําหนดสมรรถนะประจํากลุมงาน และจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะใน
กลุมนี้แตละตัว และในขัน้ ตอนสุดทาย ผูว จิ ัยไดมีการทบทวนผลการศึกษาทั้งในสวนที่มาจากการ
สัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุมมาสรุปเปนผลของการศึกษา

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ไดชุดของสมรรถนะซึง่ ประกอบดวยสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํากลุม งาน
รวมทัง้ รายละเอียดของรายการตัวชี้วัดในการประเมินผูฝก สอน สําหรับใชเปนแนวทางในการ
จัดทําเกณฑการประเมินผูฝก สอนกรีฑาตอไป
1.6.2 ไดชุดของสมรรถนะหลักเพื่อเปนแนวทางในการสรางเกณฑสําหรับใชในการประเมิน
บุคลากรทุกระดับของสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
1.6.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธของสมาคมกรีฑาแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
กกกกกกกความหมายและขอบเขตของคําตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของคําที่
ใชในการวิจัยในครั้งนี้ มีดงั นี้
กกกกกกกสมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑา หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ หรือ
ความเชีย่ วชาญ รวมทัง้ พฤติกรรมและคุณลักษณะของผูฝกสอนกรีฑาที่มีความจําเปนตอการ
พัฒนานักกีฬาและตนเอง เพื่อนําไปสูความสําเร็จหรือจุดมุงหมายของสมาคมกรีฑาฯ ตามคํา
จํากัดความของสมรรถนะนัน้ จะพบวาสมรรถนะของผูฝก สอนกรีฑามีองคประกอบหลักคือ
กกกกกกก1) ความรู (Knowledge) หมายถึง การที่ผูฝก สอนมีขอมูลที่มาจากการเสาะแสวงหา
รวบรวม หรือมีขอมูลจากการสั่งสมประสบการณ และมีความรูในการเปนผูฝกสอน โดยการศึกษา
หาความรู การฝกอบรม การคนควา และจากประสบการณในการฝกสอนกรีฑา ตัง้ แตระดับ
พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เชน ผูฝก สอนระดับตนจนถึงระดับกลางควรมีประสบการณการสอน
เปนระยะเวลา 3-5 ป และระดับสูงควรมีประสบการณการฝกสอนเปนระยะเวลาตั้งแต 6 ปขึ้นไป
และสามารถทีจ่ ะนําความรูทมี่ ีอยูไปประยุกตใช และมีการถายทอดความรูนนั้ ใหกับนักกีฬา
ตลอดจนสามารถนําความรูไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนใหเขากับนักกีฬาแตละบุคคล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการปลูกฝงความมีวินัย และความตองการที่จะไดรับชัยชนะ
ในการแขงขัน เชน การอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการฝกซอมไดอยางถูกตอง การนําเทคนิคที่
ถูกตองเหมาะสมมาใชในการพัฒนานักกีฬา
กกกกกกก2) ทักษะ (Skill) หมายถึง การที่ผูฝกสอนมีความสามารถและความชํานาญในการ
ฝกสอนกรีฑา ซึ่งอาจเปนผลมาจากการสั่งสมความรู และเทคนิคในการเลนและฝกซอมกรีฑา
รวมไปถึงการที่ผูฝกสอนมีความสามารถในการเขาใจในความคิด ความรูสึก และอารมณของ
นักกีฬา ซึ่งทักษะในสวนนี้อาจเกิดจากประสบการณ หรือเกิดจากพรสวรรค เชน ความสามารถใน
การประยุกตใชเครื่องมือในการพัฒนานักกรีฑา ความสามารถในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางทันทวงที
กกกกกกก3) คุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) หมายถึง บุคลิกลักษณะของผูฝก สอนที่แสดง
ออกมา ซึ่งอาจเปนผลมาจากภูมิหลังของผูฝกสอน เชน คุณลักษณะสวนบุคคล อาทิ รูปราง
หนาตา นิสัยใจคอ รวมไปถึงความคิด ความเชื่อและแรงจูงใจ ที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานใน
หนาที่ใหประสบความสําเร็จ เชน ลักษณะของการเปนผูใฝหาความรูอ ยูเสมอ การสื่อสารเพื่อ
สรางแรงจูงใจใหกับนักกีฬา
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กกกกกกกโดยที่องคประกอบทั้ง 3 ประการ นี้คาดวาผูฝ กสอนทุกคนจะตองมี และเปนองค
ประกอบในการวัดหรือประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และสมรรถนะประจํากลุม
งาน (Functional Competencies) ของผูฝ กสอน ซึง่ อางอิงตามตัวแบบสมรรถนะของสํานักงาน
ก.พ. (2548)
กกกกกกกสมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถหลักของสมาคม
กรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ตองการใหผูบริหาร ผูฝ กสอน ผูตัดสิน นักกีฬา
และพนักงานของสมาคมกรีฑาฯ ทุกๆ คนมีความสามารถนัน้ ๆ เหมือนกัน เพื่อสรางสมาคม
กรีฑาฯ ใหเปนเลิศและทําใหสมาคมกรีฑาฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย
โดยรวมได
กกกกกกกสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competencies) หมายถึง ลักษณะที่
กําหนดเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่การเปนผูฝ กสอนกรีฑาของสมาคมกรีฑาแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งลักษณะดังกลาวจะชวยสนับสนุนสงเสริมใหผูฝกสอน
สามารถปฏิบตั ิหนาที่ฝก สอนไดดียิ่งขึ้น และยังทําใหเกิดความมัน่ ใจวาผูฝกสอนบุคคลนั้นมี
ความรู ทักษะ และความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
กกกกกกกภาวะผูนํา(Leadership) หมายถึง ผูฝกสอนที่แสดงออกถึงความเชื่อมัน่ ในความคิด
คําพูด และการกระทําของตนเอง สามารถกําหนดแนวทางการฝกซอมและโนมนาวใจใหนกั กีฬา
ปฏิบัติตามแผนการฝกซอมที่กําหนดไวดวยความเต็มใจ มีความคิดริเริ่ม แสวงหาความรูใหมๆ
เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน มีความเชื่อมั่นในการใหคาํ ปรึกษาและแกไขปญหาใหกับนักกีฬาใน
แนวทางที่จะกอใหเกิดความศรัทธา สามารถกระตุนใหนกั กีฬามีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง สรางความเทาเทียมกันในหมูน กั กีฬา เปดโอกาสใหมีการระดมสมองในการแกไข
ปญหาเพื่อหาทางออกรวมกัน สามารถประเมินสถานการณจากขอมูลที่มีเพื่อนําไปแกไขปญหา
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของนักกีฬาและสมาคมกรีฑาฯ
กกกกกกกการสอนงาน (Coaching) หมายถึง ผูฝก สอนที่สนใจใฝหาความรูประกอบการสอน
มีวิธีการสอนใหมๆ มีการศึกษารายละเอียดของงานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี โดยสามารถ
อางอิงหลักแนวคิดทฤษฎี และประสบการณของตนเองประกอบการสอน สามารถวางแผนการ
สอนไดอยางเปนระบบเปนขั้นตอน พรอมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
นักกีฬาเปนรายบุคคลได
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กกกกกกกการมอบหมายงาน (Delegation) หมายถึง ผูฝก สอนทีศ่ ึกษาและเขาใจใน
รายละเอียดของงานที่ไดรับมอบหมาย เชน ตารางการฝกซอมกรีฑาของนักกรีฑาแตละบุคคล
สามารถถายทอดหรืออธิบายรายละเอียด ตอบขอซักถามของนักกีฬาไดโดยสามารถปรับเปลี่ยน
เทคนิควิธีการอธิบายไดเหมาะสมกับระดับของนักกีฬาแตละบุคคล มีการติดตามและประเมินผล
ของการฝกซอมนั้น พรอมทัง้ รายงานผลของการฝกซอมตอหัวหนาผูฝกสอนกรีฑา
กกกกกกกการสื่อสาร (Communication) หมายถึง ผูฝ กสอนที่สามารถอธิบายขั้นตอนการ
ฝกซอม วัตถุประสงค เปาหมาย สิง่ ที่คาดหวังและเทคนิคการฝกซอมไดอยางละเอียดเปนขั้นตอน
มีการยกตัวอยางประกอบใหเห็นภาพ โดยสามารถใชนา้ํ เสียงและวิธกี ารสื่อสารไดเหมาะสมกับ
นักกีฬาแตละบุคคลและสถานการณ มีการปรับปรุงทักษะดานการสือ่ สารกับผูอื่นอยูเสมอ
สามารถเขาใจและสื่อสารใหนักกีฬาที่มีอคติหรือตอตานรับฟงและปฏิบัติตามตามได
กกกกกกกการจูงใจ (Motivating) หมายถึง ผูฝกสอนที่มีความเขาใจอุปนิสัยของนักกีฬาแตละ
บุคคลโดยละเอียด มีการวางแผนการศึกษาและอาชีพในอนาคตใหกบั นักกีฬาเพื่อใหนกั กีฬามี
ความมุง มัน่ ตอการฝกซอม มีวิธีการสรางแรงบันดาลใจที่ตองการเปนผูชนะ โดยกระตุนใหนักกีฬา
มีความกระตือรือรนในการฝกซอม มีความอดทนอดกลัน้ เพื่อมุงสูเ ปาหมายที่สงู ขึ้นกวาเดิม
สามารถชี้ใหเห็นถึงรางวัลหรือประโยชนทจี่ ะไดรับจากผลสําเร็จนัน้ เปนผูเปดโอกาสใหนักกีฬา
ในทีมแลกเปลีย่ นความคาดหวังซึ่งกันและกัน และตองติดตาม ประเมินผลการจูงใจ และตองมี
บทลงโทษกรณีนักกีฬาฝาฝนกฎของทีม
กกกกกกกการแกไขปญหา (Problem Solving) หมายถึง ผูฝก สอนที่มที ักษะในการตัดสินใจ
แกไขปญหา โดยประยุกตใชจากขอมูลพืน้ ฐานที่มีอยูเ ดิม พรอมทั้งแสวงหาขอมูลจากภายนอก
เพิ่มเติมเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ สามารถวางแผนและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาที่
มักเกิดขึ้นบอยๆ ไดอยางเปนระบบ เต็มใจรับฟงปญหาสวนตัวของนักกีฬา และสามารถชี้แนะ
แนวทางในการแกไขปญหา เปดโอกาสใหมีการระดมความคิดระหวางผูฝกสอนและนักกีฬา
เพื่อใหเกิดแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน
กกกกกกกการทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ผูฝกสอนทีม่ คี วามเขาใจใน
บุคลิกลักษณะสวนตัวของนักกีฬาแตละคน มีความเปนกันเองกับนักกีฬาและสามารถปรับตัวให
เขากับนักกีฬาไดเปนอยางดี ใหโอกาสนักกีฬาแสดงความคิดเห็น และกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จรวมกัน สามารถใหคําแนะนําแกนักกีฬาในแนวทางที่จะลดความขัดแยง โดยการ
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เสริมสรางหรือจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อมุงใหเกิดความสามัคคีในทีม หาโอกาสชมเชย ยกยอง
นักกีฬาเมื่อฝกซอมหรือแขงขันไดสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
กกกกกกกความสามารถในการรับผิดชอบงาน (Accountability) หมายถึง ผูฝกสอนที่
สามารถระบุไดถึงขอบเขตความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองโดยละเอียด แสดงออกถึงความ
เต็มใจรับผิดชอบตองานที่ไดรับ จริงจังในคําพูดและการกระทําของตนเอง มีความอดทนและยึด
มั่นตอเปาหมายความสําเร็จของทีม สามารถควบคุมการฝกซอมของนักกีฬาใหเปนไปตาม
แผนการฝกซอม มีการรายงานผลการทํางานของตนเองตอผูบังคับบัญชาเปนระยะ ยินดีรับฟงขอ
ติชมเพื่อนําไปปรับปรุงตนเอง
กกกกกกกความคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง ผูฝ กสอนที่วิเคราะหไดถงึ
ขอมูลพื้นฐาน จุดแข็ง จุดออน สภาพรางกาย สภาพแวดลอมตางๆ ของนักกีฬา สามารถวางแผน
และกําหนดตารางการฝกซอมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ไวลวงหนาใหกบั นักกีฬาเปน
รายบุคคลได สามารถคาดคะเนศักยภาพนักกีฬาเมื่อสิน้ สุดแผนการฝกซอมได
กกกกกกกความละเอียดรอบคอบ (Carefulness) หมายถึง ผูฝกสอนที่มกี ารวางแผนและ
จัดลําดับความสําคัญของงาน มีการตรวจสอบรายละเอียดตารางการฝกซอมของนักกีฬา มีการ
รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุง สามารถวิเคราะหความพรอมรายกายนักกีฬา และรับรูไดถึง
พฤติกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงของนักกีฬาทั้งดานรางกายและจิตใจ และสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กกกกกกกการมุงเนนความสําเร็จ (Achievement Motivation) หมายถึง ผูฝกสอนที่มีความ
มุงมัน่ ทุมเท และเสียสละในการทําหนาที่เปนผูฝก สอน มีการกําหนดมาตรฐานและเปาหมายใน
การทํางานของตนเองและนักกีฬา สามารถกดดันนักกีฬาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ เพื่อ
กระตุนใหนักกีฬาเกิดความทะเยอทะยาน ทาทาย และมุงสูเปาหมายที่วางไวหรือสูงกวา
กกกกกกกการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง ผูฝกสอนที่ใชหลักการและเหตุผล
ประกอบในการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนและผลเสียที่อาจไดรับจากการตัดสินใจ และ
สามารถระบุไดถึงเหตุผลที่ใชประกอบในการตัดสินใจนัน้
กกกกกกกความกระตือรือรน (Energetic) หมายถึง ผูฝกสอนที่แสดงออกถึงความเต็มใจตอ
ภาระหนาที่ทตี่ นเองรับผิดชอบ มีความพรอมในการเผชิญตอสภาพปญหา อุปสรรค และการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูเสมอ พยายามพัฒนาจุดออนของตนเอง ขอคําแนะนําจากผูอื่นเพื่อ
ปรับปรุงการทํางาน ประเมินผลการทํางานของตนเองและนักกีฬาอยางตอเนื่อง
กกกกกกกความคิดริเริ่ม (Innovation) หมายถึง ผูฝกสอนที่สามารถบูรณาการความรูและ
ประสบการณของตนเองเพือ่ พัฒนานักกีฬา สามารถประยุกตเทคนิคการฝกซอมและขอเสนอแนะ
ของผูอื่น เพื่อใชปรับปรุงการทํางาน สามารถนําอุปกรณที่หาไดงายในทองถิน่ มาประยุกตใชเปน
อุปกรณสําหรับการฝกซอม
กกกกกกกความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง ผูฝกสอนที่แสดงออกถึงความ
มุงมัน่ ตอการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายทีว่ างไว กลาแสดงออกหรือยืนยันความ
คิดเห็นของตนเองตอที่ประชุมหรือกลุมบุคคลที่ไมเห็นดวยได กลายอมรับความผิดพลาดหรือ
รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง
กกกกกกกการสรางความศรัทธา (Trust Building) คือ ผูฝกสอนที่ดํารงตนอยูในกรอบวินัย
ของ ผูฝกสอน มีภาพพจนทดี่ ี มีความอดทนอดกลั้นตอสถานการณที่ยวั่ ยุ มีเทคนิคและวิธีการพูด
ที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลในระดับที่แตกตางกัน สามารถใชประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
หรือไมสําเร็จของตนเพื่อจูงใจนักกีฬา และโนมนาวใหนักกีฬาเกิดความผูกพันและมุงมั่นตอการ
ฝกซอม สามารถใหคําปรึกษาแกนกั กีฬาอันเปนแนวทางที่กอใหเกิดความศรัทธาตอตัวผูฝกสอน
และสมาคมกรีฑาฯ
กกกกกกกการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) หมายถึง ผู
ฝกสอนที่มงุ มัน่ ตอการปฏิบตั ิงานเพื่อผลประโยชนสว นรวม ไมเกรงกลัวอิทธิพลหรือการขมขูจาก
เพื่อนรวมงานหรือนักกีฬา ไมใชหนาที่ของตนเองในการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเอง ไมคิด
ลวงละเมิดทางเพศกับนักกีฬา ไมกลาวใหรายหรือมีอคติกับนักกีฬา ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทัง้
ตามกฎหมาย คุณธรรมและจรรยาบรรณ
กกกกกกกการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน (Expertise) หมายถึง ผูฝกสอนทีห่ มั่นศึกษาหา
ความรูจากการฝกอบรม จากการศึกษาดวยตนเอง ประกอบดวยดานเทคนิคการฝกซอมและ
ความรูในดานอื่นๆ ทีม่ ีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนานักกีฬา เชน ความรูดานวิทยาศาสตรการ
กีฬา ความรูดานจิตวิทยาการกีฬา ความรูดานสรีรวิทยา ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ
และสามารถนํามาทดลองหรือประยุกตปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอมและนักกีฬาเปนรายบุคคล
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ได สามารถคาดคะเนไดถงึ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีหรือความรูใหมๆ ที่
เกี่ยวของมาประยุกตใช

