บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กกกกกกกในการศึกษาเรื่อง สมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ ครั้งนี้ ผูว ิจัยไดคนควาแนวคิด และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
กกกกกกก2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูฝกสอนกีฬาและคุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬากรีฑา
2.1.1 คํานิยามความหมายของผูฝกสอนกีฬา
2.1.2 ประเภทของผูฝกสอนกีฬา
2.1.3 บทบาทและหนาที่ของผูฝกสอนกีฬา
2.1.4 คุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬาโดยทั่วไป
2.1.5 คุณสมบัติของผูฝก สอนกรีฑา
กกกกกกก2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ
2.2.1 การนิยามความหมายของสมรรถนะ
2.2.2 ความเปนมาของสมรรถนะ
2.2.3 ตัวแบบและองคประกอบของสมรรถนะ
2.2.4 สมรรถนะที่จําเปนสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
2.2.5 การประเมินสมรรถนะ
2.2.6 เครื่องมือในการวัดหรือประเมินสมรรถนะ
2.2.7 การประยุกตใชสมรรถนะในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กกกกกกก2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3.1 งานวิจัยในประเทศ
2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูฝกสอนกีฬา และคุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬา
กรีฑา
กกกกกกกในการทบทวนแนวคิดเกีย่ วกับบทบาทของผูฝ กสอนกีฬากรีฑา ผูว ิจัยไดลําดับการ
นําเสนอดังนี้ 2.1.1 คํานิยามความหมายของผูฝกสอนกีฬา 2.1.2 ประเภทของผูฝกสอนกีฬา
2.1.3 บทบาทและหนาที่ของผูฝกสอนกีฬา 2.1.4 คุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬาโดยทั่วไป และ
2.1.5 คุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬากรีฑา
2.1.1 คํานิยามความหมายของผูฝกสอนกีฬา
นเรศ กุลธวงศวัฒนา (2537: 12-14) ไดใหความหมายของคําวา ”ผูฝ กสอน”
โดยทัว่ ไปที่เรียกวา ‘Instructor’ หมายถึง ผูฝกสอนที่มีเปาหมายในการสอนในระดับขั้นพืน้ ฐาน
ทักษะทางกีฬาวาผูเ รียนจะตองปฏิบัติอยางไร เลนอยางไร (How to Play) ซึ่งแตกตางกับ “ผู
ฝกสอนกีฬา” ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา ‘Coach’ หมายถึง ผูฝกสอนกีฬาเพื่อการแขงขัน มี
หนาที่รับผิดชอบที่จะนํานักกีฬาของตนไปสูความสําเร็จในการแขงขัน ซึง่ งานฝกสอนกีฬาเพื่อการ
แขงขันเปนงานหนักจะตองใชเวลายาวนาน ตองอาศัยความรูความสามารถของผูฝกสอนที่เหนือ
ชั้น จึงสามารถนํานักกีฬาไปสูชัยชนะไดเพื่อใหเกิดผลดีตองานการฝกสอนกีฬา ผูฝก สอนตองมี
ความรูในสาขาวิชาการตางๆ เชน จิตวิทยา กระบวนการเรียนรูตางๆ หลักและวิธีสอน ความรูดาน
โภชนาการสรีระวิทยาการออกกําลังกาย วิทยาศาสตรการกีฬา ความรูดานสังคมวิทยา ตลอดจน
การมีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง เปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รังสฤษฎิ์ บุญชะลอ (2545: 254-255) กลาววา "การฝกสอน" (Coaching) มักจะ
ใชในความหมายทีก่ วางขวางของกิจกรรมตางๆ และโดยปกติจะเนนชวยบางคนในการเตรียมตัว
สําหรับการกระทําสิง่ ตางๆ ในทางดานกรีฑา การฝกสอน คือ การจัดเตรียมใหความชวยเหลือแก
นักกีฬาคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึง่ เพื่อใหนักกีฬาเหลานัน้ พัฒนา และปรับปรุงการเลน
กรีฑาใหดีขึ้น ซึ่งบุคคลหลายกลุมอาชีพอาจจะทําหนาที่ในทํานองเดียวกันนี้ ซึง่ ไดแก พอ แม ครู
ขาราชการ และผูใหการสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ (Sponsors) แตสําหรับการฝกสอนแลวงานที่
ทําไดแก การสอน การฝก การใหคําแนะนํา และอื่นๆ อีกหลายอยางการฝกสอนไมเพียงแตสอน
ใหคนเรียนรูเรื่องกีฬา ตลอดจนการปรับปรุงใหนักกีฬามีความสามารถเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงขีดสุด
ยอดเทานัน้ แตยังชวยใหนักกีฬาเขาใจตนเอง รูสึกตัวเอง ตลอดจนเตรียมสิ่งอื่นๆ ทีจ่ ําเปนให
นักกีฬา สิ่งที่จาํ เปนมีหลายอยาง เชน ความจําเปนทางดานสังคมและดานอารมณ รวมทัง้ ความ
จําเปนที่เกี่ยวของกับตัวนักกีฬาและการแขงขัน
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สนธยา สีละมาด (2551: 454-455) ใหความหมายของคําวา “ผูฝก สอน” (Coach)
เมื่อใชแทนกริยา (Verb) จะหมายถึง “การใหคําสอนหรือคําแนะนํา” “การฝกซอม” (Train) เมื่อใช
แทนกริยา (Verb) จะอางอิงถึงอะไรที่นกั กีฬาทํา เชน การไดมาซึ่งความสามารถทางการกีฬา
โดยการออกกําลังกาย และอางอิงถึงอะไรที่ผูฝกสอนทํา เชน การใหการฝกหัดและคําสอน
การฝกซอมการปฏิบัติหรือการออกแบบเพือ่ ใหเกิดความชํานาญ อาจกลาวไดวาทัง้ นักกีฬาและ
ผูฝกสอนเปนผูฝกซอม (Trainers) หรือบุคคลที่ทาํ การฝกซอม (เพื่อตนเองหรือผูอื่น) ขณะเดียวกัน
คําวาผูฝก ซอม (Trainer) เมื่อใชแทนนาม (Noun) จะสามารถอางอิงไดทั้ง “บุคคลที่ฝกซอม” หรือ
“บุคคลที่ทําการฝกซอมใหกบั นักกีฬา” อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงไมมีบุคคลใดที่จะเปนทัง้ ผู
ฝกสอน และนักกีฬาในเวลาเดียวกัน แมวาบางครั้งนักกีฬาบางคนจะสามารถทําหนาที่เปนผู
ฝกสอนที่ดีไดดวยก็ตาม นอกจากนี้ คําวาผูฝกซอม (Trainer) ยังสามารถอางอิงถึงบุคคลที่ทํางาน
อยูในทีมกีฬา ในการใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน และการใหการฟนฟูสภาพผูเลนที่ไดรับ
บาดเจ็บ และเหมือนกับบุคคลที่ทาํ หนาที่ฝก มาแขง หรือสัตวสําหรับการประกวด การโชว หรือ
การแสดงไดอีกดวย และที่สาํ คัญการเปนผูฝกซอมกีฬาเปนเพียงบทบาทหนึง่ ของการเปนผู
ฝกสอนกีฬา การเปนผูฝกสอนกีฬาไมเพียงแตเปนผูพัฒนาศักยภาพสูงสุดทางกาย (Physical
Potential) ใหกับนักกีฬาใหเปนผูทมี่ ีความสามารถ และมีความประพฤติเหมาะสมดํารงตนอยูใน
สังคมไดเปนอยางดี การทํางานรวมกับนักกีฬาจึงมีบทบาทหลายอยางที่ตองทํา ฉะนัน้ การใชคํา
วาผูฝกสอน (Coach)ในการอางอิงถึงบุคคลที่ทาํ หนาทีช่ วยเหลือนักกีฬาใหกาวขึ้นไป
สูความสําเร็จจึงนาจะมีความเหมาะสม และสื่อความหมายไดดีกวาคําวาผูฝก ซอม (Trainer)
กลาวโดยสรุปไดวา “ผูฝกสอน” หมายถึง ผูท ี่มีหนาที่สอน ฝก ใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอม และพัฒนาศักยภาพทัง้ ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และการรูและเขาใจ
ตนเองของนักกีฬา เพื่อใหบรรลุเปาหมายคือความสําเร็จในอนาคต ทําใหผูสอนจึงตองเปนผูท ี่มี
ความรูดานในหลายดานนอกเหนือจากความรูดานกีฬานั้นๆ อาทิ เชน ดานจิตวิทยา ดานสังคม
วิทยา ดานวิทยาศาสตรการกีฬา ดานสรีระวิทยา ดานโภชนาการ รวมถึงตองมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตน
2.1.2 ประเภทของผูฝกสอนกีฬา
ประเภทของผูฝ กสอนตามลักษณะของกีฬาสามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภท ดังนี้
(นเรศ กุลธวงศวัฒนา, 2537: 14)
1) ผูฝกสอนกรีฑาโดยเฉพาะ (Athletic Coach) จะเปนประเภทลูหรือลานก็ได
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2) ผูฝกสอน (Sport Coach) เปนครูฝกแตละประเภท เชน ผูฝกสอนกรีฑา, ผูฝก
สอนบาสเกตบอล, ผูฝกสอนเทนนิส ฯลฯ
3) หัวหนาผูฝก สอน (Head Coach) ถามีครูผูฝกหลายคน ก็ใหมหี ัวหนาเสียคน
หนึง่ รับผิดชอบเต็มที่
4) ผูชวยผูฝก สอนฝก (Assistant Coach)
5) ครูพลศึกษา (Teacher or Instructor of Physical education) ครูผูสอนพล
ศึกษาที่สอนอยูตามชัน้ เรียนในชั่วโมง
6) ผูควบคุมการฝกซอมประจํา (Trainer)
นอกจากนี้ Rainer Martens (1942: 30) ไดจําแนกประเภทของผูฝกสอนออกเปน
3 ประเภท คือ
1) ผูฝกสอนแบบผูบังคับบัญชา (Command Style) ผูฝกสอนจะเปนผูตัดสินใจแต
เพียงผูเดียว นักกีฬามีหนาทีเ่ พียงรับฟง จดจํา และทําตามคําสัง่ ที่เปนเชนนี้เพราะผูฝกสอนนั้น
เปนผูมีความรูแ ละประสบการณดานกีฬานั้นๆ จึงทําหนาที่เปนแตเพียงผูบอก หรือสอนนักกีฬา
2) ผูฝกสอนแบบยอมตาม (Submissive Style) ผูฝกสอนจะทําหนาหนาที่เกีย่ วของ
กับการตัดสินใจนอยที่สุด จะใหคําปรึกษาแกนักกีฬาเฉพาะเมื่อจําเปน สามารถชวยแกไข
กฎระเบียบเพือ่ ลดขั้นตอนทีอ่ าจกอใหเกิดปญหากับการฝกซอมของนักกีฬา ผูฝกสอนประเภทนี้
มักขาดสมรรถนะดานการสอนหรือการใหคาํ แนะนํา เปนผูขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเอง และมักใหขอมูลผิดๆ ในการฝกสอนนักกีฬา ผูฝ กสอนแบบยอมตามนีม้ ีหนาที่
เปรียบเสมือนเปนพีเ่ ลี้ยงเด็กเทานัน้
3) ผูฝกสอนแบบใหความรวมมือ (Cooperative Style) ผูฝกสอนแบบนี้มักยินดีให
นักกีฬามีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยจะฝกใหนกั กีฬามีความเปนผูน ํา กลาตัดสินใจ และกระตุน
นักกีฬาใหเกิดความมัน่ ใจในตนเอง เพราะผูฝกสอนแบบใหความรวมมือนี้ ทราบดีวา นักกีฬาที่มี
อายุนอยนัน้ ไมมีวุฒิภาวะดานความรับผิดชอบเหมือนกับผูใหญ หากไมไดรับการฝกฝนดานการ
ตัดสินใจ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งทาทายผูฝกสอน ซึ่งจะทําใหเกิดความสมดุลระหวางการเปนผูนาํ
นักกีฬา และการใหนกั กีฬาเปนผูนาํ ตนเอง
2.1.3 บทบาทและหนาที่ของผูฝกสอนกีฬา
ผูฝกสอนกีฬามีบทบาท และหนาที่อยูห ลายประการ มีนักวิชาการหลายทานได
นําเสนอไวในมุมมองที่คลายคลึงกัน ผูว ิจยั ไดเลือกมานําเสนอพอสังเขปดังนี้
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Ralph J. Sabock (1979: 54-69) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ผูฝกสอนไวดังนี้
1) หนาที่ความเปนครู (Teacher) หมายถึง ผูฝกสอนตองมีความรูในสิง่ ที่จะสอน
และควรมีประสบการณตรงในสิ่งที่สอน
2) รักษาวินยั (Disciplinarian) หมายถึง ผูฝ กสอนตองสามารถปลูกฝงใหนักกีฬามี
วินัยในตนเอง เชน มีวนิ ัยตอการฝกซอม ตรงตอเวลา และสามารถควบคุมตนเองในการฝกซอม
แมปราศจากผูฝกสอน
3) เปนผูขาย (Salesperson) หมายถึง เปนผูขายความคิดใหกับผูปกครองนักกีฬา
เพื่อใหเขาใจถึงจุดประสงคและแนวทางการฝกซอม ทัง้ นีเ้ พื่อตองการใหผูปกครองนักกีฬาใหการ
สนับสนุนตามแผนขั้นตอนการฝกซอมเพื่อใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี อีกทัง้ ผูฝกสอนตองเปน
ผูขายความคิดใหกับชุมชน หรือองคกรที่สงั กัดอยูเพื่อสรางภาพลักษณ และความเขาใจอันดีแก
ผูเกี่ยวของทัว่ ไป
4) เปนนักประชาสัมพันธ (Public Relations) หมายถึง การทําหนาทีเ่ ปนกระบอก
เสียงในการประชาสัมพันธ จุดประสงคเพื่อตองการใหเกิดความใกลชดิ กับชุมชน หรือผูเกี่ยวของ
ดานตางๆ
5) เปนผูใหคาํ ปรึกษา (Guidance Counselor) หมายถึง การเปนผูใหคําปรึกษาแก
นักกีฬาเมื่อมีปญหาสวนตัวที่ไมสามารถปรึกษาผูปกครอง เพื่อน หรือคนใกลชิดอื่นๆ ผูฝกสอน
ควรเปนผูรับฟงที่ดี และใหคาํ แนะนําทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อใหนกั กีฬาเปนผูพจิ ารณา
ตัดสินใจ แตไมควรชี้นํา สิ่งสําคัญขณะใหคําแนะนําผูฝก สอนตองใหคําแนะนําดวยทาทางที่มนั่ คง
และมีความเชือ่ มั่น เพราะจะทําใหนกั กีฬาเกิดความเชือ่ มั่นในคําสอนนัน้
6) เปนนักการทูต (Diplomat) หมายถึง ผูฝกสอนตองมีศิลปะการเจรจาที่ดีโดย
เฉพาะอยางยิง่ กรณีทนี่ ักกีฬาถูกบังคับใหเลนกีฬาโดยผูป กครอง ผูฝกสอนตองสามารถอธิบายถึง
ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับนักกีฬาที่มีความไมพรอม หรือกรณีที่นักกีฬาบาดเจ็บไมสมควรลงแขงขัน
ตอผูฝกสอนตองสามารถอธิบายใหผูปกครอง และผูเกีย่ วของทราบถึงผลเสียที่ตามมาจากการฝน
ความสามารถของรางกายได
7) เปนนักจัดการ (Organizer) หมายถึง ผูฝกสอนตองมีความสามารถในการ
จัดการตนเอง คือมีหลักปรัชญาสวนตัวในการสอน และตัดสินใจวาจะใชแนวทางการฝกซอมแบบ
ใดกับนักกีฬาแตละบุคคล
8) เปนนักสืบ (Detective) เชน กรณีทรัพยสินนักกีฬาหายจากหองเก็บของสวนตัว
หรือกรณีนักกีฬาแอบหนีเทีย่ ว ดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเปนขอหามของการเปนนักกีฬา ผูฝ กสอนตอง
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สามารถสืบรู เพื่อปองกัน หรือลงโทษตักเตือนได
9) เปนนักจิตวิทยา (Psychologist) ผูฝกสอนตองใหเขาใจบุคลิกลักษณะของ
นักกีฬาแตละบุคคล เพื่อจูงใจใหเกิดพฤติกรรมที่ดี
10) เปนผูตัดสินและผูพพิ ากษา (Judge and Jury) หมายถึง การตองเปนผู
ตัดสินใจวา เมื่อใดนักกีฬาควรทํา หรือไมควรทําสิง่ ใด ซึ่งบทบาทผูตดั สินและผูพพิ ากษานี้เปนสิง่
ที่ยาก เพราะอาจมีผลกระทบตอเนื่องจากการตัดสินใจนัน้ ๆ ตามมา ซึง่ ในแตละการตัดสินใจจะ
สะทอนใหเห็นหลักปรัชญาการเปนผูฝกสอนสวนบุคคลทีม่ ี
11) มีความเปนผูนาํ (Leader) ซึ่งแบงออกเปน ผูนาํ แบบเรือโยง (Row Boat) คือ
ผูนําที่ยอมทําตามผูบังคับบัญชาที่เหนือกวา ผูน าํ แบบเรือใบ (Sail Boat) คือ ผูนาํ ทีพ่ รอมทําตาม
หากภาวะแวดลอมตองการใหไปในทิศทางใด ผูนําแบบเรือยนต (Motor Boat) คือ ผูนาํ ที่มที ิศ
ทางการตัดสินใจของตนเอง และพรอมสูทกุ ทางเพื่อไปใหถงึ จุดหมายที่วางไว
12) ทําหนาทีต่ ัวแทนพอแม (Mother Figure-Father Figure) เนื่องจากโครงสราง
ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหพอแม ผูป กครองไมมีเวลาใหกับนักกีฬา ดังนั้นพอแม
ผูปกครองเหลานี้ จึงคาดหวังใหผูฝกสอนทําหนาที่ดูแลบุตรหลานตนเองแทน เพื่อรับฟงปญหา
และเปนทีป่ รึกษาเมื่อตองการ ดังนัน้ หากผูฝ กสอนสามารถทําหนาที่นี้ไดดี ก็จะทําใหมีอิทธิพลตอ
ตัวนักกีฬาอยางมาก
13) เปนนักเผด็จการ (Dictator) หมายถึง ผูฝกสอนตองทําการตัดสินใจกระทําการ
อยางใดอยางหนึง่ ในกรณีทไี่ มมีเวลาขอมติจากที่ประชุมหรือจากความเห็นของทีม และถือวาการ
ตัดสินใจนั้นเปนสิ้นสุด
14) เปนนักการเมือง (Politician) การเปนผูฝกสอนที่ดีตองหลีกเลี่ยงการเปนศัตรู
กับผูปกครองนักกีฬา และผูกสัมพันธไมตรี เพราะการสรางความขัดแยงนั้นอาจสงผลลุกลาม
ใหญโตตามมากับอาชีพผูฝก สอน ดังนัน้ ผูฝ กสอนตองรูวธิ ีการผูกมิตรกับผูมีสวนเกี่ยวของ และที่
สําคัญ คือตองมีความสามารถในการประเมินถึงผลการฝกสอน และความสําเร็จของนักกีฬาไดทงั้
ในระยะสัน้ และระยะยาว
15) เปนนักแสดง (Actor) หมายถึง การที่ผูฝกสอนบางครั้งตองแสดงออกถึงการ
กระทําบางอยาง ซึ่งขัดตอบุคลิกตนเอง เพือ่ บรรลุวัตถุประสงคอันอยูบ นพืน้ ฐานของประโยชนแก
ตัวนักกีฬาเอง
16) ผูจัดหากองทุน (Fund Raiser) หมายถึง ผูฝกสอนตองสามารถจัดหา และ
จัดสรร ทรัพยากรที่เปนทั้งตัวเงิน และอุปกรณที่จําเปนตอการฝกซอมแกนักกีฬาไดอยางพอเพียง
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17) เปนผูสงั่ การ (Director) ซึ่งสิ่งนี้จะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงบุคลิก ลักษณะของ
ผูฝกสอน เชน ความมุง ตองการชัยชนะ แรงกระตุนในตนเอง ความยุติธรรม และระดับของการ
เปนผูฝกสอน
18) เปนผูจัดการในสนามแขงขัน (Field General) หมายถึง ตองสามารถประเมิน
และตัดสินใจในขณะแขงขันไดอยางถูกตองและรวดเร็ว แตหากการตัดสินใจนัน้ ผิดพลาดก็ตอง
แสดงความสุขมุ เยือกเย็น ดังนั้นการวางแผนการแขงขันทีด่ ีจะเปนสิง่ ที่บอกไดวาผูฝกสอนนัน้
ประสบความสําเร็จในดานนี้หรือไม
19) ผูจัดการอุปกรณ (Equipment manager) หมายถึง ผูฝกสอนตองมีหนาที่
ตั้งแต การจัดซื้อ จัดหา วางกฎกติกาการใช และการเก็บรักษาอุปกรณตางๆ ไดอยางมีระบบ
20) เปนผูดูแลและรักษาผลประโยชน (Trainer) หมายถึง ผูฝก สอนตองสามารถ
ปฐมพยาบาลนักกีฬาเบื้องตนไดเมื่อนักกีฬาไดรับบาดเจ็บ และตองคอยดูแลรักษาผลประโยชน
สวนตัวใหกับนักกีฬา เชน สวัสดิการตางๆ ที่ควรไดรับซึ่งเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
รังสฤษฎิ์ บุญชะลอ (2545: 255-257) กลาววา ในฐานะผูฝก สอนจะมีงานและ
หนาทีห่ ลายอยาง ซึ่งผูฝก สอนอาจจะไมอยากทําเลย แตจําเปนตองทําเพราะเปนสิ่งที่สําคัญ
สําหรับการเปนผูฝกสอน เพราะจะทําใหประสบความสําเร็จในหนาที่บทบาทของการเปนผู
ฝกสอนโดยผูฝ ก สอนจะทําหนาที่ตา งๆ ดังนี้
1) ครู (Teacher) เปนผูใหความรู ทักษะ และความคิดใหมๆ
2) ผูฝก (Trainer) เปนผูสรางและปรับปรุงใหนักกีฬามีความสมบูรณ
3) ผูใหคําแนะนํา (Instructor) เปนผูบอกใหทาํ กิจกรรมและฝกหัดกิจกรรมนั้นๆ
4) ผูสรางแรงกระตุน (Motivator) ในการทํากิจกรรมตางๆ สามารถใชวิธีการที่
เปนไปในทางบวก และใชวธิ ีท่ซี ื่อสัตยไมหลอกลวง
5) สรางวินยั (Disciplinarian) เปนผูสรางระบบการใหรางวัลและการลงโทษ
6) ผูจัดการ (Manager) เปนผูจัดระบบและการวางแผนเกีย่ วกับชีวิตและสิ่งตางๆ
สําหรับนักกีฬา
7) ผูบริหาร (Administrator) เปนผูดําเนินงานเกี่ยวกับงานเอกสารธุรการ
8) ตัวแทนชุมชน (Publicity Agent) เปนผูท ํางานกับสื่อมวลชน เพื่อโฆษณาตนเอง
และงานทีท่ ํา
9) สังคมสงเคราะห (Social Worker) เปนผูใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือ
นักกีฬาเมื่อมีปญหา
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10) เปนเพื่อน (Friend) เปนผูใหการอนุเคราะหและชวยเหลือเหมือนกับเพื่อน
11) เปนนักวิทยาศาสตร (Scientist) เปนผูวิเคราะห วัด และประเมินผลและ
แกปญหาของนักกีฬา
12) นักเรียน (Student) เปนผูเต็มใจทีจ่ ะฟง เรียนรู และแสวงหาความรูใหมๆ จาก
นักกีฬาและคนรอบขาง
กกกกกกกในสถานะของการเปนผูฝกสอนนั้น บทบาทตางๆ เหลานี้จะผสมผสานกัน และผูฝก
สอนจะตองตัดสินใจกระทําบางสิง่ บางอยางในหลาย ๆ สถานการณ การตัดสินใจสวนใหญใน
ชีวิตประจําวันจะกระทําตามปรัชญาของตน แตการเปนผูฝกสอนจะตองใชปรัชญาของการเปน
ผูฝกสอนมาตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นในฐานะของการเปนผูฝกสอน ดังนัน้ การฝกสอนจึงจําเปนตอง
มีทักษะหลายๆ อยางที่เกิดขึ้นจากประสบการณ และความรูมาชวยแกปญหา โดยความรูพนื้ ฐาน
อาจหาที่เรียนไดตามหลักสูตรที่มีอยูในทีต่ างๆ แตถาหากไมไดรับการนําไปฝกใช ความรูนนั้ ๆ ก็
แทบไมมีความหมายเลย
นกุล โสตถิพนั ธุ (2549: 10-11) ไดใหความหมายบทบาทการเปนผูฝ กสอนกีฬา
มหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา (Le Unes and Nation) โดยแบงออกเปน 13 บทบาท ดังนี้
1) เปนครู ใหความรูสอนเทคนิคทักษะกีฬาและแนวคิดใหมๆที่เหมาะสมแกนักกีฬา
การเปนครูผูสอนที่ดี ซึ่งหมายถึง ควรเปนผูที่มีความพรอมในดานความรู ความสามารถในการ
ถายทอดเทคนิค ทักษะ ในแตละขั้นตอนของการฝกกีฬาชนิดหรือประเภทนัน้ ๆ ไดอยางถูกตอง
ชัดเจน เขาใจงาย สามารถประยุกตใชวิธกี ารฝกไดในทุกสถานการณที่จะเอื้อใหเกิดประโยชน
และเปนผลดีกับนักกีฬา
2) เปนนักสรีรวิทยาที่รอบรู ผูฝกสอนกีฬาเปนผูทกี่ ําหนดแผนการฝกซอมใหกับ
นักกีฬา
3) เปนนักการฑูตที่ดี ในการทําหนาที่ควบคุมดูแลนักกีฬานั้น พอแม เจาหนาที่
ประจําทีม ผูบริหารกีฬา ผูฝก สอนกีฬา ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง จะตองทําความเขาใจ และ
ใหความเปนธรรมกับนักกีฬา การพูดหรือเขียนสิ่งใดควรจะเปนไปในทางสรางสรรคมากกวาที่จะ
สรางความกดดันบีบคั้นใหเกิดความรูสึกทอแทหมดกําลังใจ
4) เปนนักจิตวิทยา ที่เขาใจอารมณความรูสึกของนักกีฬา ผูฝก สอนกีฬาทุกคนควร
ทําตัวเปนนักจิตวิทยาที่ดี เพราะการทําหนาที่ผูฝกสอนกีฬาเปนการทํางานที่ตองสราง
ความสัมพันธกับคน ผูฝก สอนกีฬาควรเปนผูที่สรางความสนิทสนมเปนกันเองกับนักกีฬาของตน
และผูรวมงาน ตลอดจนสรางความมีชีวิตชีวา และความรูสึกที่ดีใหเกิดขึ้นภายในทีม
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5) เปนนักเผด็จการ ทําตัวเปนนักแสดงใหเขากับบรรยากาศ ในบางครั้งผูฝกสอน
กีฬาที่ดีจําเปนตองเปลี่ยนแปลงบุคลิก หรือลักษณะนิสยั ของตนเองชัว่ คราว เพื่อใหเขากับ
เหตุการณหรือบรรยากาศในชวงเวลานัน้
6) เปนนักแสดง เปนนักเผด็จการในบางเวลา ในบางโอกาส ผูฝก สอนกีฬาจําเปน
ตองทําตัวเหมือนนักเผด็จการแตมีมนุษยธรรม เพราะอาจจะมีบางกรณีที่ผูฝก สอนกีฬาจะตอง
ตัดสินใจลงไปโดยที่ไมอาจรอปรึกษาใครได
7) ทําตัวเปนนักสืบ ในบางโอกาส หรือบางเวลา ผูฝกสอนกีฬาจําเปนตองทําหนาที่
สืบหาขอมูลบางอยางดวยตนเอง ทําไมนักกีฬาจึงมาทําการฝกซอมลาชา หรือขาดการฝกซอม
บอย หรือเพราะเหตุใดนักกีฬาจึงตัดสินใจเลือกเลนกีฬาประเภทนัน้ เปนตน
8) เปนผูดูแลวินัย พิจารณาควบคุมระเบียบ กฎเกณฑตางๆ การใหรางวัล และการ
ลงโทษ
9) เปนประชาสัมพันธ สามารถติดตอสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกับทุก
ฝาย
10) เปนนักบริหารจัดการ ผูจ ัดการและวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
ติดตอประสานงานดานตางๆ กับทุกฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ
11) เปนนักสังคมสงเคราะห คอยชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําแกนักกีฬา และ
บุคคลผูสนใจทั่วไป
12) เปนผูตัดสิน วิเคราะห ประเมิน และแกไขปญหาขอบกพรองในการฝกซอม
และดําเนินงาน
13) เปนผูฝก ชวยพัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพนักกีฬาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้
นิติพันธ สระภักดิ์ (2552) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝก
สอนควรมีดังตอไปนี้
1) เขาใจปรัชญาการแนะแนวและปรัชญาของความเปนเพื่อน
2) มีความแมนยําในดานความรูท ี่ตนปฏิบตั ิอยูจริงสามารถนํามาประยุกตใชได
อยางตอเนื่องตามหลักทฤษฎีและปฏิบัติ
3) สามารถวิเคราะห สังเคราะหสภาพตาง ๆ ไดเปนอยางดี และสามารถนํามา
ปรับปรุงใชใหเกิดประโยชนสงู สุด
4) เขาใจสถานการณวาดีหรือเลวรายอยางไร สามารถแสดงออกอยางชาญฉลาด
ในการแกปญหาหรือพาทีมหลีกเลี่ยงปญหานั้นไดอยางดี
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5) มีความเปดเผย ใจกวางที่จะแสดงความสามารถนัน้ ๆ ไดทุกเมื่อ เมื่อไดสรุปผลดี
ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเสียกอน
6) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวังตามที่ไดรับความไววางใจ
จากนักกีฬา ไมเฉพาะเรื่องสวนตัว หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับทีมก็ตาม และขณะเดียวกันจะตอง
เขาใจอยางแจมชัดเรื่องบุญคุณระหวางกันและกัน
7) ตลอดเวลาของชวงระยะเวลาการควบคุมทีมผูฝกสอนตองจริงใจตอการพัฒนา
นักกีฬาแตละคนใหถงึ ที่สุดอันเปนเปาหมายสูงสุด
8) ผูฝกสอนไมควรพยายามทดลองเปลีย่ นแปลง หรือนําเอาวิธกี ารใหมๆ มาทดลอง
กับนักกีฬาของตนบอยๆ เวนเสียแตนกั กีฬาคนนัน้ ไมเหมาะกับวิธีการฝกซอมนัน้ หลังจากได
ทดลองดูเปนเวลานานแตไมดีขึ้น
9) ผูฝกสอนไมควรแสวงหาผลประโยชนจากนักกีฬาและทีมที่ตนเองควบคุมอยู
10) ผูฝกสอนควรมีความซื่อสัตยและศรัทธาตออาชีพของตน ตอทีมกีฬาหรือ
นักกีฬาของตน ตองมีกลยุทธในการใชอํานาจสัง่ การตาง ๆ หากมีความจําเปน
11) ผูฝกสอนเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตางในความ สามารถ
เฉพาะกีฬา ความแตกตางเฉพาะตําแหนงหนาที่ของนักกีฬาทีจ่ ะตองรับผิดชอบ และมีกลยุทธใน
การจูงใจนักกีฬาของตนใหขยันหมั่นฝกซอมเพื่อใหไดมาซึ่ง มาตรฐานสูงสุด
12) ตลอดเวลาฝกซอม ผูฝก สอนตองพยายามศึกษาทัศนคติของนักกีฬาของตนที่
หวังในดานความกาวหนา อนาคตชีวิตและคูครอง สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานที่จะไดมาซึง่ ความ
ไววางใจ ความเคารพนับถือและเชื่อฟง จนกระทั่งความเสียสละใหอยางถึงที่สุดจากนักกีฬา
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูฝกสอนกีฬา จะพบวาผูฝก สอนจะตอง
เปนผูทมี่ ีภาระหนาทีท่ ี่สําคัญในหลายดาน แตหนาทีห่ ลักก็คือ การฝก สอน แนะนําใหความรู และ
ฝกทักษะแกนกั กีฬา และยังตองทําหนาที่ในการบริหารจัดการตางๆเพือ่ สรางและพัฒนานักกีฬา
ไปสูความสําเร็จ และการเปนผูฝกสอนที่ดี
2.1.4 คุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬาโดยทั่วไป
ในสวนการทบทวนแนวคิดเกีย่ วกับคุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬา นักวิชาการไดให
มุมมองเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูฝกสอน และการเปนผูฝก สอนที่ดีไวดังตอไปนี้
วิสูตร กองจินดา (2530: 3) กลาววา ผูฝ กสอน ควรมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
1) รูจักเทคนิค และวิธีการสอนกีฬา
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2) มีจิตวิทยาการกีฬา เพื่อที่จะทราบพฤติกรรมของนักกีฬาแตละคนในทีม
3) จัดดําเนินขั้นตอนการฝกฝนและชวงการฝกซอม
4) วางแผนขัน้ ตอนการฝกซอมเปนขั้นๆ ซึ่งเปนงานใหญ จะตองเอาใจใสและ
รับผิดชอบอยางดี
นเรศ กุลธวงศวัฒนา (2537: 25 - 26) กลาววาการปฏิบัติตอนักกีฬาเปน
รายบุคคลนั้น ผูฝกสอนกีฬาจําเปนตองพิจารณาถึงธรรมชาติความตองการของนักกีฬา ทั้งเปน
สวนรวม และเปนรายบุคคล โดยเนนถึงพฤติกรรมทั่วไปทีจ่ ะเปนแนวทางในการฝกนักกีฬาให
ไดผลดี แตความสนใจนัน้ จะมากหรือนอย ตองขึ้นกับความแตกตางระหวางบุคคลผูฝกสอนกีฬาที่
มีประสิทธิภาพ จะตองเปนผูที่มีความเขาใจ และรับผิดชอบในความตองการของนักกีฬาเปน
รายบุคคล และการปฏิบัติตอทีมของผูฝกสอนนัน้ การทีท่ ีมกีฬาจะประสบความสําเร็จหรือไม
บุคคลแรกที่สัมพันธเกีย่ วของกับทีมมากทีส่ ุด คือ ผูฝกสอนกีฬา โดยทัว่ ไปผูฝกสอนกีฬาของทีมที่
ชนะจะพยายามฝกซอมอยางตอเนื่องเพือ่ รักษาชัยชนะนัน้ ไวตลอดไป
ในขณะที่ผูฝกสอนกีฬาของทีมแพ ก็จะพยายามฝกซอม และเพิม่ เทคนิคที่ถกู ตองให
มากยิง่ ขึ้น ที่สาํ คัญคือ จะพยายามเพิ่มสิ่งใหมๆ ในการฝกซอมเชน กลวิธีตางๆ ตลอดจนฝก
สภาพจิตใจใหกับสมาชิกของทีมใหมากยิง่ ขึ้น เพื่อใหทีมประสบผลสําเร็จ ผูฝกสอนกีฬาจะตอง
สามารถกระตุน ใหนักกีฬาเกิดความกระตือรือรน กาวราว และเกิดพยายามที่จะไดชัยชนะ สิง่
เหลานี้ผูฝกสอนกีฬาอาจสรางใหมีขนึ้ ไดโดยการพูดยั่วยุ หรือสงเสริมอยางฉลาด ซึง่ เปนลักษณะ
สําคัญที่ผูฝกสอนกีฬาควรสรางใหเปนนิสัย ผูฝกสอนกีฬาทีมทีป่ ระสบความสําเร็จ ควรจะ
พยายามทําใหทมี ของเขาประสบความสําเร็จเรื่อยๆ ไป โดยพยายามทําใหนกั กีฬาของทีมที่ไม
ประสบความสําเร็จ และเกิดความกระตือรือรนตอไป สวนผูฝกสอนกีฬาของทีมที่ไมประสบ
ความสําเร็จ จะตองพยายามสรางขวัญและกําลังใจใหกับทีมของตน และตองพยายามสรางทีม
ของตนใหประสบความสําเร็จใหได
รังสฤษฎิ์ บุญชะลอ (2545: 257-261) ไดใหคุณสมบัติและองคประกอบของการ
เปนผูฝกสอนที่ดีดังตอไปนี้
1) แรงจูงใจ ผูที่จะเปนผูฝก สอนที่ดีไดนั้นตองมีแรงจูงใจสูงมาก ตองมีความคิด
อยากจะเปนผูฝ กสอนที่ดีจริงๆ จึงจะเปนผูฝ กสอนที่ดีได ทั้งนี้เพราะเหตุผลดังตอไปนี้
1.1) ไดรับผลตอบแทนเปนตัวเงินไมสูง
1.2) ตองใชเวลากับการฝกซอม และแขงขันของนักกีฬาในทีมนานมาก
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1.3) ตองจากครอบครัวบอยครั้ง เพื่อควบคุมการฝกซอมหรือแขงขันในสถานที่
ตางๆ
2) ตองมีความรูในกีฬาที่ตนรับผิดชอบเปนอยางดี
2.1) ผูฝกสอนตองเขาใจวาการวางแผนการฝกซอมแตละแบบฝกนัน้ จะมี
ประโยชนอยางไรกับนักกีฬา และประโยชนดังกลาวตรงกับความมุงหมายของผูฝก สอนหรือไม ผู
ฝกสอนตองรูท ันถึงแผนการแขงขันของคูตอสู และรูถึงแผนการแขงขันที่จะชนะคูตอสู
2.2) ผูฝกสอนตองสามารถแสดงทักษะในกีฬานั้นๆ ได และเขาใจวิธกี าร
เสริมสรางทักษะตางๆ ใหกบั นักกีฬา
3) มีปรัชญาของตนเองในการสรางทีมใหไปสูชัยชนะ และรักษาปรัชญาของตนเอง
ไวไดตลอด เพื่อใหนักกีฬารูถ ึงปรัชญาของผูฝกสอนในการสรางทีม
4) มีความเปนครูที่ดี เพราะการเปนผูฝกสอนก็คือการสอนนัน่ เอง ผูฝ กสอนควร
สอนนักกีฬาโดยการใชคําพูดงายๆ เพื่อใหนักกีฬาเขาใจไดงาย
5) ทํางานอยางเปนระบบ ผูฝกสอนที่ดีตองมีการวางแผนการฝกซอม และ
ประเมินผลของการเปนผูฝกสอนของตนเอง โดยเฉพาะผูท ี่เริ่มตนเปนผูฝ กสอนใหม ตองมีการ
ประเมินผลเปนระยะๆ
6) มีความคิดสรางสรรคในแงบวกตลอดเวลา เชน พูดถึงนักกีฬาในแงบวกใหผูอนื่
ฟง ใหผลยอนกลับในแงบวกแกนักกีฬา การประเมินผลนักกีฬาก็พูดกับนักกีฬาในแงบวก อยางไร
ก็ตามตองไมโกหกกับนักกีฬา
7) มีลักษณะสวนตัวที่ดี หากมีลักษณะสวนตัวที่ดีแลวก็ตองรักษาลักษณะที่ดีไว
ตลอด เชนเดียวกับปรัชญาของตนเอง
8) มีการเตรียมนักกีฬาใหไปสูความสําเร็จ นัน่ คือการฝก 6S อันไดแกสิ่งตอไปนี้
8.1) ทักษะ (Skill)
8.2) แผนการฝกหรือกลยุทธของการฝก (Strategy) สําคัญมากสําหรับกีฬา
ประเภททีม
8.3) ความเร็ว (Speed)
8.4) ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Strength) นักกีฬาจะตองไดรับการฝกความ
แข็งแรงของกลามเนื้อ ซึง่ มีความสัมพันธกันอยางสูงกับชัยชนะ
8.5) ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด (Stamina) นักกีฬาจะตองมีความ
อดทนของระบบไหลเวียนเลือดดี จึงจะสามารถยืนหยัดไดตลอดเกมการแขงขัน และสามารถ
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ชนะคูตอสูได
8.6) การควบคุมความเครียด (Stress Control) ทั้งกอนการแขงขัน และภาย
หลังการแขงขัน ซึง่ จําเปนมากสําหรับกีฬาที่ตองใชระยะเวลาในการแขงขันสั้นๆ เชน การกระโดด
น้ํา และการวิ่ง 100 เมตร เปนตน
9) สอนใหนักกีฬารูจกั โภชนาการที่ถูกตอง โดยนักกีฬาควรรับประทาน
คารโบไฮเดรตประมาณรอยละ 60 – 65 โปรตีน รอยละ 12 – 15 และไขมันรอยละ 15 – 20
สําหรับเกลือแรและวิตามินไมจําเปนตองรับประทานมาก เปนการเสียเงินโดยใชเหตุ
10) ไมสงขาวสารมากเกินไป การสงขาวสารมากเกินไปจะทําใหนักกีฬาเกิดความ
สับสน ซึง่ เปนผลเสียตอการแขงขันและฝกซอม
11) มีการตั้งจุดหมายของการฝก ทัง้ จุดหมายระยะสัน้ และระยะยาว โดยเฉพาะ
จุดหมายระยะสั้นนัน้ นักกีฬาตองสามารถไปถึงได ซึง่ จุดหมายระยะสัน้ นัน้ มีความสําคัญมาก
เพราะจะเปนตัวทีท่ ําใหจุดหมายระยะยาวประสบความสําเร็จได ผูฝก สอนควรสรุปกับนักกีฬา
จําผลจากการแขงขันในอดีตของนักกีฬาไดวาเปนอยางไร และจะตองทําอยางไรนักกีฬาจึงจะ
สามารถพัฒนาขึ้นอีกได โดยผูฝกสอนเปนผูแนะนํานักกีฬาเปนผูตอบสนอง
12) อุทิศตัวกับการฝกฝนใหนกั กีฬาแตละคนเปนอยางมาก กวานักกีฬาจะพัฒนา
ความสามารถจนถึงระดับเลิศไดนั้น บางคนอาจตองใชเวลาถึง 3-4 ป ก็ได ระยะเวลาดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงการอุทิศตัวของผูฝกสอนทีม่ ีตอการฝกฝนใหนักกีฬา
13) การรูจักชัยชนะและความพายแพ เพื่อใหเกิดชัยชนะในการแขงขัน ผูฝกสอน
ตองเตรียมทีมกีฬาของตนใหดีที่สุดทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจของนักกีฬา และใหนกั กีฬาเกิด
กําลังใจสําหรับการฝกซอม โดยพยายามฝกฝนใหสถิตสิ วนตัวของนักกีฬาแตละคนดีขึ้นเรื่อยๆ
ตลอดทั้งจิตใจ ใหนักกีฬาลงแขงขันเกมที่มโี อกาสชนะบาง อยางไรก็ตามผูฝกสอนตองสามารถ
ยอมรับความพายแพของทีมได
กลาวโดยสรุปคุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬาโดยทัว่ ไปตองมีความรู มีทกั ษะที่ดีของ
การเปนผูฝก สอนในกีฬาที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนมีจิตวิทยาที่ดี มีความเขาใจในความ
ตองการของนักกีฬา และตองมีเทคนิคการสอนที่ดี ที่จะสามารถกระตุนใหนักกีฬาเกิดความ
กระตือรือรน มุงชัยชนะ ซึ่งอาจตองอาศัยระยะเวลาทีย่ าวนานนับป ดังนัน้ ผูฝกสอนจึงตองเปนผู
เสียสละ และสามารถอดทนรอคอยความสําเร็จที่อาจมาถึงชา หรือเร็วไดโดยไมยอทอ และตองมี
การจัดการที่ดใี นหลายดาน โดยเฉพาะดานการวางแผนการฝกซอมทีม่ ีเปาหมายทีช่ ัดเจนทัง้
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เปาหมายระยะสั้น และระยะยาว โดยในการฝกซอมนัน้ ตองผนวกความคิดสรางสรรค และ
ทัศนคติการมองโลกในแงบวกซึง่ จะสงผลตอทัศนคติของนักกีฬาตอไป
2.1.5 คุณสมบัติของผูฝกสอนกรีฑา
จากบทบาทและภารกิจของการเปนผูฝก สอน ซึง่ มีหนาทีส่ ําคัญทั้งดานการฝก การ
สอน ใหความรู ใหคําแนะนําปรึกษา และจัดการเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักกีฬาทีน่ อกเหนือไป
จากการฝกซอม และจากการที่ตองปฏิบตั ิตามบทบาทหนาที่ ภารกิจในหลายประการ บางภารกิจ
ตองอาศัยทักษะ ความชํานาญเฉพาะดาน บางภารกิจมีความละเอียดซับซอน ดังนัน้ คุณสมบัติ
ของการเปนผูฝ กสอนที่ดีจึงมีความจําเปนอยางมาก ในการทบทวนคุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬา
กรีฑาโดยทัว่ ไปจะคลายคลึงกับการเปนผูฝ กสอนกีฬาทัว่ ไป แตอยางไรก็ตามกีฬาในแตละ
ประเภทยอมตองการผูฝกสอนที่มีคุณสมบัติเฉพาะเรื่อง ในสวนนี้ผวู ิจยั ไดทบทวนแนวคิดเกีย่ วกับ
คุณสมบัติของผูฝกสอนกรีฑาไวดังตอไปนี้
ขวัญชัย เชาวสุโข และปรีดา รอดโพธิ์ทอง (2516: 4-5) ไดใหคุณสมบัติของ
ผูฝกสอนกรีฑาไวดังนี้
1) ผูฝกสอนกรีฑาตองเปนครู ตองเขาใจกระบวนการเรียน และติดตามเกี่ยวกับกฎ
ของการเรียน คือ กฎแหงความพรอม กฎแหงความเปนผล กฎแหงการทําตามแบบฝกหัด (การ
ฝกซอม) ผูฝกสอนตองสามารถสอนไดอยางดี สาธิตวิธกี ารตางๆ เพื่อใหนักกีฬาทําตามได
2) ผูฝกสอนกรีฑาตองรูทวั่ ๆไปเกี่ยวกับการใชอุปกรณโสตทรรศนศึกษา ซึง่ อุปกรณ
นี้จะชวยสอนไดอยางดี เชน ภาพยนตร ฟลมสตริป แผนภาพ รูปภาพ สไลด เปนตน
3) ตองเคยเรียนจิตวิทยามากอน นักกรีฑาสวนมากมักจะสรางปญหาตอผูฝกสอน
ผูฝกสอนจะตองทําใหนักกรีฑาเขาใจ และเชื่อฟง วิธีที่ดที ี่สุดที่จะปรับปรุงทีมกรีฑาใหดีนนั้
ผูฝกสอนจะตองปรับปรุงตนเองใหดีเสียกอน แตผูฝกสอนจะตองไมละเวนสายตาที่จะตองเผชิญ
ตอความจริง ถาหากหลักการที่เกิดขึน้ ถูกตองจริงก็เกี่ยวกับผูฝกสอนนั่นเอง
4) ผูฝกสอนกรีฑาตองตรงตอเวลา แตงกายใหถกู ตองเมือ่ ทําการสอน หรือประชุม
นักกรีฑา หรือในโอกาสตางๆ
5) ผูฝกสอนกรีฑาตองมีจิตใจมั่นคง มีพลังใจที่ไมออนไหว จิตใจเขมแข็ง พยายาม
แกไขอุปสรรคตางๆ ใหสาํ เร็จลุลวงไปดวยดี ไมเปนบุคคลบาๆ บอๆ หรือพูดไมไดความ
6) สํารวมจิตใจในการสอน เพื่อที่จะไดอธิบายหรือสาธิตใหนักกรีฑาเขาใจ ดึงดูด
นักกรีฑาใหมคี วามสนใจตอผูฝกสอน
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7) ผูฝกสอนกรีฑาตองไมทําอะไรตามใจชอบ ระหวางการฝกตองมีอารมณ
สนุกสนาน แตอยาเกินเลยเถิดไป พยายามสรางนิสยั นักกรีฑาใหมีทัศนคติที่ดีตอการเลนกรีฑา
และรักกรีฑา
8) ผูฝกสอนกรีฑาตองอดทน เพราะจะตองจําเจอยูกับนักกีฬาซ้ําๆ ซากๆ เสมอ ปนี้
ผานไปปหนาก็เริ่มตนอีก
9) ผูฝกสอนกรีฑาจะตองมีน้ําใจ สรรเสริญ หรือชมนักกรีฑาเมื่อเลนดี และตําหนิ
ในทางที่เปนประโยชน และดีงามเมื่อเลนเสีย
10) ผูฝกสอนกรีฑาจะตองสงเสริมความรวมมือ – รวมใจในทีมกรีฑาใหดี เพราะแต
ละคนก็เลนเพียง 1 ประเภท หรือ 2 ประเภท หรือมากกวา การรวมทีมแตละครั้ง ผูฝกสอนจะตอง
เสริมสราง Team Work ใหดีและนักกรีฑาจะตองมีความเขาใจ
11) ผูฝกสอนกรีฑาจะตองใหความรูนักกรีฑามากที่สุดเทาที่จะมากได ตองใกลชิด
กับนักกรีฑาเสมอ แมยามวางก็พยายามหาโอกาสไตถามทุกข – สุขตางๆ แมนักกรีฑาลงฝกเอง
ในยามวางก็ควรไปดูอยูใกลๆ และคอยแนะนําอยูเสมอ แตอยาลืมวาถาผูฝกสอนใหความรูมาก
เกินไป หรือถายทอดใหนักกรีฑาไมรูเรื่องก็จะเกิดความลําบากตอนักกรีฑา ผูฝก สอนบางคนมี
ความรูทว มหัวแตเอาตัวไมรอดก็มี
12) ผูฝกสอนกรีฑาอยาทําลายความคิดริเริ่มของแตละบุคคล นักกรีฑายอมแสดง
ความคิดเห็นเมื่อผูฝกสอนใหโอกาสแกเขา นักกรีฑาบางคนมีความคิดกาวหนามีความคิดริเริ่ม ซึ่ง
เปนสิ่งที่ดี ผูฝกสอนควรรับไวพิจารณาความคิดริเริ่มตางๆ จะตองปราศจากความเห็นแกตัว
13) การฝกทักษะเบื้องตนผูฝกสอนกรีฑาไมควรมองขาม ควรฝกซ้ําๆ ซากๆ ย้ําแลว
ย้ําอีก เพื่อใหนักกรีฑาไดรูพื้นฐาน และจะนําไปใชไดอยางอัตโนมัติ
14) ผูฝกสอนกรีฑาจะตองจําไวเสมอวา ทําอยางไรถึงจะทําใหผูเลนกระหายที่
อยากจะเขารวมการฝกเรื่อยๆ หรือที่เราเรียกกันวา “มัน” สนุกสนานตอการฝก
วิสูตร กองจินดา (2530: 1-2) กลาวถึงคุณสมบัติของผูฝกสอนกรีฑาที่ดีวา โดย
ปกติ ผูฝก สอนกีฬาชนิดใด ถาผูรับหนาที่เปนผูฝกสอนยอมไดรับเกียรติเปนที่เชือ่ ถือของ
นักกีฬา และบุคคลในวงการกีฬายอมใหเกียรติยกยองโดยทั่วไป แตเฉพาะการเลนกรีฑานัน้ มี
หลายประเภท ผูฝก สอนจําเปนตองมีความรอบรูทั้งแผนกลูและแผนกลาน ฉะนัน้ ผูฝก สอน
จําตองมีความอดทน ทําหนาที่ดวยความยากลําบาก โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ
1) ตองมีคุณสมบัติของผูฝกสอนกรีฑาทีด่ ี
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1.1) มีความรูท างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีทัศนคติ มีปรัชญา และมีความ
เขาใจสภาพสิง่ แวดลอมเกีย่ วกับการเลนกรีฑาทุกประเภทดีดวย
1.2) มีความเขาใจในขบวนการสอน โดยรูก ฎแหงความพรอม มีหลักวิชาครู มี
หลักจิตวิทยา หลักวิชาสรีรวิทยา และหลักวิทยาศาสตรการกีฬา
1.3) มีหลักเกณฑวิเคราะหเปนรากฐานของเหตุและผล เพื่อการแกไข
ขอผิดพลาดตางๆ
1.4) มีความคิดริเริ่มคนควาหาวิธกี ารฝกซอมใหทนั สมัย เจริญกาวหนาอยูเ สมอ
1.5) มีความพอใจรักในการเลนกรีฑา มีความตั้งใจที่จะสงเสริมการเลนกรีฑาให
เจริญกาวหนายิ่งขึ้น
2) ตองทําหนาที่ผูฝกสอนกรีฑาที่ดี
2.1) ทําการคัดเลือกนักกีฬา ทําประวัตินกั กีฬา และบันทึกผลการฝกซอมของ
นักกีฬา
2.2) จัดทําตารางฝกซอมใหนักกีฬาทุกคน และแตละประเภทที่อยูในความดูแล
2.3) ตองทําหนาที่ฝกสอนสรางกําลังกลามเนื้อขั้นพื้นฐานใหแกนกั กีฬาทุกคน
และสอนเทคนิคการเลนทีถ่ กู ตองตามทาทาง และเลนไดถูกตองตามกติกา
2.4) อบรมใหนักกีฬาซาบซึง้ ในความมีน้ําใจเปนนักกีฬา และสงเสริมใหเกิดมี
ความมานะอดทน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสรางประโยชนใหแกสวนรวม ทัง้ ในเวลา
ฝกซอม และนอกเวลาฝกซอม
2.5) ตองทําหนาที่เปนผูเตรียมทุกอยางใหแกนักกีฬาทัง้ เวลาฝกซอม และเวลา
จะเขาทําการแขงขัน
2.6) เปนผูประสานงานบริการใหความสะดวกแกนกั กีฬาและผูจัดการทีม
3) ตองมีหนาที่รับผิดชอบ
3.1) ตองยอมรับเสมอวา ความผิดพลาดหรือความดีในการวางแผนการฝกใหแก
นักกีฬา จะปรากฏผลใหเห็นภายหลัง
3.2) การเตรียมนักกีฬากอนจะถึงเวลาการแขงขัน (การฝกซอม การเก็บตัวบํารุง
และการระวังรักษาสุขภาพ)
3.3) การดูแลชวยใหนักกีฬาอยูในระเบียบวินยั
3.4) ตองจัดเรื่องสวัสดิการตางๆ เกี่ยวกับสิทธิที่นกั กีฬาจะพึงมี พึงได ให
เรียบรอย
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ประโยค สุทธิสงา (2541: 18-20) กลาววา การที่จะพัฒนาทีมไปสูความสําเร็จของ
การเปนผูฝก สอนกรีฑาที่ดนี นั้ จะตองเขาใจและมีพนื้ ฐานความรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางพล
ศึกษา เพราะจะทําใหการฝกนัน้ มีประสิทธิภาพและนําไปสูเปาหมายที่วางไวไดอยางแทจริง ซึง่
ความรูเกีย่ วกับพลศึกษาเปนคุณสมบัติของผูฝกสอนทุกคนทีจ่ ะตองมี เพราะจะตองมีพนื้ ฐาน
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และหลักในการฝกที่ถกู ตอง ผูท มี่ ีความตองการที่จะพัฒนาตนเองไปสู
ความสําเร็จในการเปนผูฝกสอนจึงควรไดรับการฝกอบรมทางดานสรีระการออกกําลังกายและ
การพลศึกษามาแลว หรือเปนผูที่จบวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่เตรียมบุคลากรทางดานนี้โดยตรง
เพราะรูบทบาทและหนาที่เปนอยางดี ดังนั้น ผูฝกสอนกรีฑาจึงตองมีแบบเปนทีย่ อมรับของสังคม
วาถูกตองเหมาะสม และผูฝก สอนที่ดีจะตองมีองคความรูที่เปนสวนประกอบที่สาํ คัญดังตอไปนี้
1) ผูฝกสอนกรีฑาควรมีความรูเกี่ยวกับสรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของ มนุษย และ
รูจักหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง ผูฝกสอนตองคิดและใฝรูหาความรูใหมๆ ตลอดเวลา
เกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายและสมอง โดยจะตองรูและเขาใจเกีย่ วกับทาฝกและทฤษฎีการสราง
กําลัง และรูจกั การปองกันอุบัติเหตุตลอดจนการบาดเจ็บของนักกรีฑา
2) ผูฝกสอนกรีฑาตองเปนผูม ีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการฝกซอมกีฬาเปนอยางดี
เพื่อพัฒนาทักษะใหกบั นักกีฬาและทีม ความรูนนั้ จะตองถูกตองและทันสมัยสามารถอธิบาย
ประโยชนที่ไดรับในการฝกซอมใหนกั กีฬาไดเขาใจ เพื่อใหนกั กีฬารูจุดหมายในการฝกซอม
3) ผูฝกสอนกรีฑาตองสามารถวิเคราะหความสามารถของนักกีฬาในทีมไดวา
ความสามารถอยูในระดับใด ทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะในการเลนถูกตองหรือไม แนะนํา
จุดบกพรองใหกับนักกีฬาได เพื่อที่จะพัฒนาทักษะตางๆ ใหดีขึ้น และสามารถทราบวานักกีฬา
พัฒนาถึงจุดสูงสุดหรือยัง และหาวิธกี ารทําใหนักกีฬาในทีมมีความสามารถถึงจุดสูงสุดได และ
คอยแนะนําพูดคุยใหกําลังใจนักกีฬา ชักจูงใหนักกีฬาเกิดความเขาใจ ทําใหนกั กีฬาฝกตาม
รูปแบบที่กําหนดไวอยางถูกตองเหมาะสม
4) การสื่อสารตองทําใหเกิดความเขาใจภายในทีม ผูฝกสอนจะตองใชการสื่อสาร
กับนักกีฬาใหถูกตองและเขาใจตรงกัน เพราะจะทําใหประสิทธิภาพในการฝกซอมและมี
ประสิทธิภาพในการแขงขัน ถานักกีฬาในทีมเขาใจผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจะทําใหไมมีการ
พัฒนาและจะไมทําใหเกิดประโยชนใดๆ ตอทีมกรีฑา
5) การมีบุคลิกภาพ ทาทางการวางตัวของผูฝกสอนเปนสิ่งสําคัญ ผูฝก สอนกรีฑา
จะตองทําใหนกั กีฬาเชื่อถือหรือศรัทธาตอผูฝกสอน เคารพและเชื่อฟงคําสั่ง เปนที่พงึ่ และให
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คําปรึกษากับนักกีฬาได ทําใหนักกีฬารูสกึ เปนเสมือนพอ พี่ และผูรว มงาน นอกจากนัน้ ผูฝกสอน
จะตองแตงกายสุภาพเรียบรอย รูจักกาลเทศะ มีรา งกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง มีอารมณสุขุม
รอบคอบ
6) ผูฝกสอนกรีฑาควรใชประโยชนสูงสุดจากบุคลากรทีม่ ีความรูท างดานกรีฑาหรือ
อาจรวมมือกับผูจัดการทีม ผูชวยผูจัดการทีม ผูชว ยผูฝก สอน ผูใหการสนับสนุน สื่อมวลชนชวย
ประชาสัมพันธ ซึ่งสิง่ เหลานีจ้ ะชวยใหทมี ประสบความสําเร็จได รูจักความสามารถ ความถนัด
ของนักกีฬา สามารถนําขอดีของนักกีฬาออกมาใชใหเกิดประโยชนสงู สุดกับทีม ระบบการเลนที่
เหมาะสมกับทีม จัดผูเลนใหเหมาะสมกับตําแหนง รูจกั การแกเกมทําใหนักกีฬามีขอไดเปรียบใน
การแขงขัน ดังนั้นผูฝก สอนจะตองสามารถใชบุคลากรหรือฝกนักกีฬาทีม่ ีอยูใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อนําทีมใหประสบความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศได
7) ผูฝกสอนกรีฑาไมควรมุง หวังชัยชนะเพียงอยางเดียว ควรฝกใหนกั กีฬามี
คุณธรรม มีความเปนสุภาพบุรุษ มีนา้ํ ใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย เลนกีฬาอยางเต็มความสามารถ
จริงจังเต็มที่ มีความยุตธิ รรม ไมเห็นแกตัว ไมเลนโกงคูตอสู ไมเลนผิดกติกา ผูฝก สอนตองหา
ขอบกพรองขอผิดพลาดในการแขงขันนํามาแกไขปรับปรุง ชี้แนะใหนกั กีฬาไดทราบเพื่อพัฒนาทีม
ไปสูความสําเร็จ
8) ผูฝกสอนกรีฑาควรมีความคิดสรางสรรค โดยจะตองคิดอยูตลอดเวลาหาหนทาง
ที่จะนําทีมสูความสําเร็จ หมัน่ หาความรูและหาวิธกี ารใหมๆ มาฝกฝนใหนกั กีฬามีการพัฒนาอยู
ตลอดเวลา และตองเสียสละทุมเททั้งกายและใจ มีความอดทน มีความริเริ่มสรางสรรคที่จะนําทีม
ไปสูชัยชนะ
9) ผูฝกสอนกรีฑาควรมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา ผูฝก สอนจะตองรูจกั นิสัยใจคอของ
นักกีฬา รูจักความสามารถในการเรียนรู นักกีฬาบางคนฝกงาย บางคนฝกยาก ดังนัน้ การฝกและ
การสอนตองเปนที่เขาใจของนักกีฬา เมื่อนักกีฬาพยายามทําแลวตองหาหนทางใหนักกีฬาเกิด
ความสําเร็จชวยแกปญหาใหคําปรึกษากับนักกีฬาได มีวิธีการกําจัดความตืน่ เตนทีม่ ากเกินไปให
ลดลงได ความตื่นเตนที่พอดีมีประโยชนในการแขงขันดวย เพราะทําใหความสามารถดีขึ้น แตถา
นักกีฬาเกิดตืน่ เตนมากความสามารถก็จะลดลง ในขณะแขงขันไมควรสอนมาก ควรสอนเฉพาะ
ประเด็นสําคัญ ผูฝกสอนจะตองเปนผูสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักกีฬาเสมอ ทําใหนักกีฬาเกิด
ความเชื่อมัน่
10) ผูฝกสอนกรีฑาควรเปนผูที่มีความชํานาญในการเลนกรีฑา รูจักกฎกติกาการ
แขงขันรอบรูในทางเนื้อหาทฤษฎีการเลน และยุทธวิธีตางๆ รูจักเคล็ดลับการฝก คลุกคลีในวงการ
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กรีฑามานาน และรูจักหนทางที่จะนําทีมไปสูความสําเร็จ
11) ผูฝกสอนกรีฑาควรมีความรูเรื่องวิทยาศาสตรการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย รูหลักการปฐมพยาบาลเบือ้ งตน รูจิตวิทยาการกีฬา วิชาความรูตางๆ
เหลานี้ทาํ ใหเปนผูฝกสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เพราะจะชวยในหลักการฝก วิธกี าร
เคลื่อนไหวที่ถกู ตอง การใชแรงและคํานึงถึงความปลอดภัยในการเลน และจิตวิทยาของการกีฬา
ที่ผูฝกสอนนําเขามาประยุกตกับการฝก และการแขงขันเพื่อความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
12) ผูฝกสอนกรีฑาจะตองเปนตัวอยางในการปฏิบัติตน เชน การตรงตอเวลา
มีระเบียบวินัย อดทน ยอมรับฟงความคิดเห็นของลูกทีม ใหความยุติธรรมกับลูกทีมเทากัน
13) ผูฝกสอนกรีฑาควรใชคําพูดที่สุภาพ ไมควรใชวาจาที่ไมสุภาพกับลูกทีม และ
เพื่อนรวมทีม ไมควรดูถูกคูตอสู ใหกาํ ลังใจลูกทีมเมื่อแสดงความสามารถสูงสุดแลว
14) ฝกใหหนัก ผูฝกสอนกรีฑาจะตองฝกใหหนักเพื่อทีจ่ ะมีกําลังใจเพียงพอในการ
แขงขัน สามารถวิ่งไดตลอด 90 นาที การฝกจะตองตอเนื่องและฝกอยูตลอดเวลา
15) ผูฝกสอนกรีฑาจะตองอบรมผูเลนเปนประจําหลังการฝกซอมหรือหลังการ
แขงขัน เมื่อไดรับชัยชนะหรือแพก็ตาม เมื่อแพก็ควรใหกําลังใจกับนักกีฬาและชี้แนะแกไขปรับปรุง
ใหดีขึ้น ไมควรอารมณเสียหรือดุดานักกีฬา
16) ใหความสําคัญและใหความยุติธรรมกับทุกคนในทีมเทาเทียมกัน
17) ผูฝกสอนกรีฑาจะตองจริงจังกับงาน มีความจริงใจและซื่อสัตยกบ
ั ลูกทีมและ
ตนเอง
18) ผูฝกสอนกรีฑาเปนผูมอี ารมณแจมใส ราเริง มีอารมณขัน สรางบรรยากาศที่ดี
ในการฝกซอม ทําใหนักกีฬาผอนคลายความตึงเครียด
19) มีความสุขุมรอบคอบ มีสมาธิ มีการตัดสินใจที่ถกู ตองและรวดเร็ว
20) ผูฝกสอนกรีฑาจะตองมีความออนนอมถอมตน ไมคุยโออวดเมื่อทีมชนะ ไม
แสดงปฏิกิริยาที่เปนการเสียมารยาทในทีส่ าธารณะและที่อื่นๆ
21) ผูฝกสอนกรีฑาจะตองใชวิจารณญาณที่ชาญฉลาดในการจัดผูเลนลงแขงขัน
ทั้งนี้นอกเหนือจากคุณสมบัติในดานตางๆที่ผูฝกสอนกีฬากรีฑาควรมีแลวนัน้
สหพันธกรีฑานานาชาติ (International Association of Athletics Federations 1998: หนา 10)
ไดกําหนด “หลักจริยธรรมสําหรับผูฝกสอนกรีฑา” (Coach of Ethics for Coaches) ไวดังนี้
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1) ผูฝกสอนกรีฑาตองเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานวาเทาเทียมกัน ไมมีการกีด
กันจากเรื่องของ เพศ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง จุดกําเนิดทางสังคม
การเกี่ยวของกับชนกลุมนอย สถานภาพการเกิดหรืออื่นๆ
2) ผูฝกสอนกรีฑาตองเคารพในศักดิ์ศรี และตระหนักถึงการชวยเหลือผูอื่น รวมถึง
การเคารพในสิทธิเสรีภาพ ความเปนอิสระจากจากการถูกลวงเกิน คุกคามทางเพศ และดาน
รางกาย
3) ผูฝกสอนกรีฑาตองแนใจวาสภาพแวดลอมตางๆ ปลอดภัย และเหมาะสม โดย
คํานึงถึงอายุ การเติบโต และทักษะของนักกรีฑาโดยเฉพาะนักกรีฑาที่อายุนอย หรือออน
ประสบการณ
4) ผูฝกสอนกรีฑาตองเคารพกฎของการแขงขัน สปริต และตัวบทกฎขอบังคับของ
การฝกซอม และแขงขัน เพือ่ รักษาความเทาเทียมกันของโอกาสของนักกรีฑา
5) ผูฝกสอนกรีฑาตองแสดงความเคารพเจาหนาที่ บทบาทของเจาหนาที่ในการ
ตัดสินการแขงขันวาเปนไปตามกฎอยางยุติธรรม
6) ผูฝกสอนกรีฑามีความรับผิดชอบในการโนมนาวการประพฤติของนักกรีฑา ใน
ขณะเดียวกันก็สงเสริม การพึ่งตัวเอง ความมุงมัน่ ของนักกรีฑาแตละคน โดยใหยอมรับถึงความ
รับผิดชอบตอการตัดสินใจ การปฏิบัติ ของตัวเอง
7) ผูฝกสอนกรีฑาตองแสดงบทบาทผูนาํ ในการปองกันการใชสารตองหาม รวมถึง
การใหความรูแ กนักกรีฑาถึงผลกระทบที่เปนอันตรายของสารตองหาม และการกระทําดังกลาว
8) ผูฝกสอนกรีฑาตองยอมรับวาโคชทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการอยากใหนกั
กรีฑาประสบความสําเร็จแขงขันภายใตกฎกติกา การใหความเห็นวิพากษวิจารณควรจะกระทํา
ใหถูกกับบุคคลที่เหมาะสม และในที่สว นบุคคล
9) ผูฝกสอนกรีฑาไมควรจะเรียกรองให ทัง้ ทางตรงหรือทางออม นักกรีฑาที่สอนอยู
เขารวมกลุมตัวเอง
10) ผูฝกสอนกรีฑาควรจะรักษาคุณสมบัติของตัวเองใหไดมาตรฐาน ตองมีการ
พัฒนาความรูโ ดยการเขารวมคอรสอบรมตางๆ และพัฒนาผานประสบการณการสอน ผูฝกสอนมี
ความรับผิดชอบที่จะแบงปนความรู และประสบการณที่มี
11) ผูฝกสอนกรีฑาตองรักษาภาพลักษณของตัวเอง และรักษามาตรฐานความ
ประพฤติ และรูปลักษณ
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12) ผูฝกสอนกรีฑาไมควรสูบบุหรี่ขณะสอน ไมดื่มแอลกอฮอลกอนสอน ซึง่ มีผลตอ
ความสามารถในการสอน หรือกลิ่นแอลกอฮอลในปาก
13) ผูฝกสอนกรีฑาควรมีสวนรวมกับบุคคลตางๆ หนวยงานทีม่ ีบทบาทในการชวย
พัฒนานักกรีฑาที่สอน ทํางานรวมกับผูฝก สอนกรีฑาอืน่ ๆ ใชความรูด านวิทยาศาสตรการกรีฑา
และการแพทย สนับสนุนสมาพันธของตัวเอง และ IAAF
กลาวโดยสรุปคุณสมบัติของผูฝก สอนกีฬากรีฑานั้นมีความคลายคลึงกับ คุณสมบัติ
ของผูฝกสอนกีฬาโดยทัว่ ไป แตจะมีคุณสมบัติแตกตางกันก็ตรงเทคนิคเฉพาะดาน กลาวคือ ตอง
มีความรู ทักษะ และประสบการณดานการเลนกีฬากรีฑา และตองรูจกั แสวงหาความรูใหมๆ
เพิ่มเติมอยูเ สมอ พรอมทั้งมีความสามารถในการถายทอดความรูนนั้ ไดอยางถูกตอง และตองมี
ความอดทนตอการฝกสอนที่ตองกระทําซ้าํ ๆ ตองสามารถวิเคราะหนกั กรีฑาไดเปนรายบุคคลเพื่อ
สามารถวางแผนในการพัฒนา และดึงเอาศักยภาพของนักกีฬาออกมาใชไดอยางเหมาะสม ตอง
มีจิตใจที่เขมแข็งและมีจิตวิทยาที่ดี มีความยืดหยุน กับนักกีฬาตามแตละสถานการณ นอกจากนี้
สิ่งที่สาํ คัญคือผูฝกสอนตองมีจริยธรรมทัง้ ตอตนเอง ตอนักกีฬา และสวนรวม เพราะจริยธรรมนี้จะ
เปนสิ่งที่ถา ยทอดไปยังนักกีฬาโดยตรง ซึง่ นักกีฬาเหลานี้จะกลายเปนผูฝกสอนที่ดีตอไปใน
อนาคต ซึง่ คุณสมบัติที่สําคัญดังกลาวนีเ้ ปนสวนสําคัญที่จะใชกาํ หนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ผูฝกสอน

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ
กกกกกกกในการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ ผูว ิจัยไดลําดับการนําเสนอไว

ดังนี้คือ 2.2.1 การนิยามความหมายของสมรรถนะ 2.2.2 ความเปนมาของสมรรถนะ 2.2.3 ตัว
แบบและองคประกอบของสมรรถนะ 2.2.4 สมรรถนะทีจ่ ําเปนสําหรับผูฝกสอนกรีฑา 2.2.5 การ
ประเมินสมรรถนะ 2.2.6 เครื่องมือในการวัดหรือประเมินสมรรถนะ และ 2.2.7 การประยุกตใช
สมรรถนะในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2.2.1 การนิยามความหมายของสมรรถนะ
คําวา Competency ใน Dictionary หลายเลมจะพบแตคําวา Competence ซึ่งใน
พจนานุกรมไทยจัดใหคาํ นี้เปนคําคุณศัพท หมายถึง มีความสามารถซึ่งสะทอนจากความชํานาญ
ประสบการณ และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่นๆ ที่เพียงพอในการทํางาน
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David C. McClellend (อางถึงใน ฐิติพฒ
ั น พิชญธาดาพงศ, 2549: 24) ไดใหคํา
จํากัดความไววา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะทีซ่ อนอยูภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะ
เหลานี้จะเปนตัวผลักดันใหบุคคลสามารถสรางผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบใหสูงกวา
หรือเหนือกวาเกณฑหรือเปาหมายทีก่ ําหนดไว
Boyatzis (อางถึงในนิสดารก เวชยานนท, 2549: 93) ไดใหคําจํากัดความสมรรถนะ
คอนขางกวางวาหมายถึง “คุณลักษณะทีอ่ ยูภายในของแตละบุคคล” (An Underlying
Characteristic of a Person) คุณลักษณะนี้ อาจหมายถึง แรงขับ (Motive) บุคลิกที่คอนขาง
ถาวร (Trait) ทักษะ (Skill) บทบาททางสังคมหรือการรับรูเกี่ยวกับตนเอง (Social Role or
Aspect of One’s Self Image) หรือองคความรู (A Body of Knowledge) ที่คนตางๆ ตอง
นํามาใช
Boam and Sparrow (1992) กลาววา สมรรถนะ หมายถึง กลุมของคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่บุคคลจําเปนตองมีในการปฏิบัติงานในตําแหนงหนึง่ ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบประสบความสําเร็จ
Lyle M. Spencer Jr. and Signe M. Spencer (1993: 9) กลาววา สมรรถนะ คือ
คุณลักษณะทีเ่ ดนชัดของแตละบุคคล ที่เกีย่ วของกับเกณฑในการพิจารณาผลงานที่ดีเลิศ หรือ
ความมีประสิทธิภาพในการทํางานในสภาวการณนั้นๆ
Scott Parry (อางถึงในสุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 5) “สมรรถนะ คือ
องคประกอบCluster ของความรู ทักษะ และทัศนคติของปจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอยางมากตอ
ผลสัมฤทธิ์ของการทํางานของบุคคลนั้นๆเปนบทบาทหรือความรับผิดชอบซึ่งสัมพันธกับผลงาน
และสามารถวัดคาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานและสามารถพัฒนาไดโดยการฝกอบรม”
David D. Dubois, William J. Rothwell (อางถึงใน ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ.
2549: 25) กลาววา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะทีท่ ุกคนมีและใชไดอยางเหมาะสม เพื่อ
ผลักดันใหผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ไดแก ความรู ทักษะ
บุคลิกภาพ แรงจูงใจทาสังคม ลักษณะนิสยั สวนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด
ความรูสึก และการกระทํา
นอกจากนีน้ ักวิชาการในประเทศไทยที่สนใจศึกษาเกีย่ วกับสมรรถนะ ไดให
ความหมายไวอยางนาสนใจดังนี้
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อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2547: 22-23) ไดใหความหมายของคําวา Competency
หากแปลเปนภาษาไทยจะหมายถึง ความสามารถ หรือศักยภาพ หรือสมรรถนะ ซึ่งเปนตัวกําหนด
รายละเอียดขอพฤติกรรมการแสดงออก เปนการตอบคําถามวา “ทําอยางไรทีท่ าํ ใหงานที่ไดรับ
มอบหมายประสบความสําเร็จ (How)” มากกวาการตอบคําถามวา “อะไรเปนสิ่งทีห่ ัวหนางาน
คาดหวังหรือตองการ (What)” ทั้งนี้การกําหนดความสามารถ หรือ Competency นั้นจะแบง
ออกเปน 3 มุมมอง ไดแก ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Attributes)
ปยะชัย จันทรวงศไพศาล (2549: 12) กลาววา Competency หมายถึง ทักษะ
ความรู และความสามารถหรือพฤติกรรม (Skill, Knowledge and Attribute) ของบุคลากรที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพือ่ ใหมั่นใจวาจะสามารถทํางานจนบรรลุตามวัตถุประสงค และ
เปาหมายของงานนัน้
อานนท ศักดิว์ รวิชญ (2547: 61) ไดสรุปคํานิยามวา สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ
ของบุคคล ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติตาง ๆ อันไดแก คานิยม
จริยธรรมบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่น ๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความ
เหมาะสมกับองคการ โดยเฉพาะอยางยิง่ ตองสามารถจําแนกไดวา ผูทจี่ ะประสบความสําเร็จใน
การทํางานไดตองมีคุณลักษณะเดน ๆ อะไรหรือลักษณะสําคัญ ๆ อะไรบาง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ สาเหตุที่ทาํ งานแลวไมประสบความสําเร็จเพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร
ณรงควทิ ย แสนทอง (2549: 27) ไดใหคําจํากัดความวา สมรรถนะ หมายถึง
ทัศนคติอุปนิสยั ทักษะ และพฤติกรรมที่คนแสดงออกมา ซึ่งเปนสิง่ ที่เปนนิสยั ที่แทจริงของคนๆ
นั้นไมใชการเสแสรง ไมเหมือนกับพฤติกรรมที่สามารถเสแสรงแกลงทําไดชั่วครั้งชั่วคราว ถาคน
ไหนมีความสามารถเรื่องการบริการไมวาคนๆ นั้นจะอยูท ี่ไหน อยูกับใคร เขาจะแสดงออกถึง
ความมีน้ําใจในการใหบริการคนอื่นเสมอ แตถาเขามีเพียงพฤติกรรมเขาจะแสดงออกกับคนเพียง
บางคนเพียงบางสถานทีห่ รือบางเวลาเทานัน้ เราจะสังเกตเห็นความแตกตางระหวางพฤติกรรม
กับความสามารถไดชัดเจน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (อางถึงใน รัตนาภรณ ศรีพยัคฆ,
2548: 67) กลาววา สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ /
ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาํ ใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อน
รวมงานอืน่ ๆ ในองคกร กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึง่ ได มักจะตองมี
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องคประกอบของทั้งความรู ทักษะ / ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอยางเชน สมรรถนะ
การบริการที่ดี ซึ่งอธิบายวา “สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการได” นัน้ หากขาด
องคประกอบตางๆ ไดแก ความรูในงานหรือทักษะ ที่เกีย่ วของ เชน อาจตองหาขอมูลจาก
คอมพิวเตอร และคุณลักษณะของบุคคลที่เปนคนใจเย็น อดทน ชอบชวยเหลือผูอื่นๆ แลวบุคคลก็
ไมอาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการทีด่ ีดวยการใหบริการที่ผูรับบริการตองการได กลาวอีก
นัยหนึง่ “สมรรถนะ” ก็คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เปนพฤติกรรมทีอ่ งคการตองการจาก
ขาราชการ เพราะเชื่อวาหากขาราชการมีพฤติกรรมการทํางานในแบบที่องคการกําหนดแลว จะ
สงผลใหขาราชการผูนนั้ มีผลการปฏิบัติงานดี และสงผลใหองคกรบรรลุเปาประสงคที่ตองการไว
ตัวอยางเชน การกําหนดสมรรถนะการบริการที่ดี เพราะหนาที่หลักของขาราชการ คือการ
ใหบริการแกประชาชน ทําใหหนวยงานของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค คือการทําใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน
จากการทบทวนคํากัดความของคําวา สมรรถนะ พอสรุปไดวา สมรรถนะเปน
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทางดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะพืน้ ฐานประจําตัวของบุคคลที่
ทําใหบุคคลหนึ่งมีความแตกตางจากอีกบุคคลหนึ่ง โดยทีห่ ากจะวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
จะสามารถวัดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมไดจากผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบที่บุคคลหนึง่
มีผลงานสูงกวาอีกคนหนึง่ หรือปฏิบัติไดเหนือกวาเกณฑ หรือเปาหมายที่กําหนดไว
2.2.2 ความเปนมาของสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (Competencies)
เริ่มตนขึ้นในป ค.ศ.1970 โดยศาสตราจารย David McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย
Harvard เปนผูพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาวา บุคคลที่ทาํ งานอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยอยางไร McClelland ไดใชความรูในเรื่องเหลานี้ชว ยแกไข
ปญหาการคัดเลือกบุคคลใหแกหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไดแก ปญหากระบวนการ
คัดเลือกที่เนนการวัดความถนัดทีท่ ําใหคนผิวดํา และชนกลุมนอยอื่นๆ ไมไดรับการคัดเลือก (ซึ่ง
ผิดกฎหมาย) และปญหาผลการทดสอบความถนัดที่มีความสัมพันธกบั ผลการปฏิบัติงานนอย
มาก (ซึ่งแสดงวาการทดสอบความถนัดไมสามารถทํานายผลการปฏิบตั ิงานได) McClelland ได
เก็บขอมูลของกลุมผูที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเดน และผูท ี่ไมไดมีผลงานโดดเดนดวยการ
สัมภาษณ ทําใหพบวา สมรรถนะเกี่ยวกับความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรมเปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานไมใชการทดสอบดวยแบบทดสอบความถนัด (รัชนีวรรณ

43

วนิชยถนอม, 2548: 11) บทความเรื่อง Testing for Competence Rather Than for Intelligence
ของ McClelland ที่ตีพิมพในป 1973 ไดเสนอใหคนหาความสามารถของบุคคลมากกวาการ
คนหาแตเฉพาะความเฉลียวฉลาด โดย McClelland ไดระบุในบทความไววาการทดสอบเชาวน
ปญญา และความรูอยางเดียวไมสามารถนํามากําหนดหรือทําใหทราบวาคนผูน นั้ จะทํางานได
ผลงานสูงหรือประสบความสําเร็จในชีวิต แตตัวสมรรถนะ (Competencies) ตางหากที่จะ
ชี้ใหเห็นถึงคนที่มีผลงานสูง (High Performers) (นิสดารก เวชยานนท, 2549: 48)
จากผลการศึกษาของ McClelland และแนวคิดเรื่องสมรรถนะเปนปจจัยผลักดันที่
สําคัญปจจัยหนึ่งตอความสําเร็จขององคกร ทําใหแนวคิดเรื่องสมรรถนะนี้ไดรับความสนใจ และ
ไดรับความนิยมอยางรวดเร็วในนักวิชาการทั้งจากทวีปยุโรป และอเมริกา ตอมาในป 1982
Richard Boyatzis เปนผูท ผี่ ลักดันแนวคิดเรื่องสมรรถนะใหเขามาอยูในสาขาวิชาดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Field) ซึ่งงานเขียนที่ทาํ ใหเขามีชื่อเสียง คือ The
Competent Manager: A Model for Effective Performance เปนผลงานที่เขาทํารวมกับทีมวิจยั
ของบริษัทที่ปรึกษา The McBer โดยใชระยะเวลาศึกษานานรวม 8 ป เพื่อที่จะตอบคําถามวา
คุณลักษณะแบบใดของผูบริหารทีม่ ีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพสูง
เขาตองการทีจ่ ะอธิบายถึงความแตกตางระหวางคุณลักษณะของผูบริหารทีม่ ีผลงานสูงและโดด
เดน กับผูบริหารที่มีผลงานธรรมดา เปนการยกตัวอยางเพื่อแสดงใหเห็นวาการใชเครือ่ งมือในการ
คัดเลือกที่ไมเหมาะสมจะทําใหไดคนทีม่ คี ุณสมบัติไมตรงกับที่ตองการมาทํางาน (นิสดารก เวชยา
นนท, 2549: 94)
ในป ค.ศ. 1993 Lyle M. Spencer Jr. and Signe M. Spencer ไดเขียนหนังสือชื่อ
“Competence At Work : Models for Superior Performance” ซึ่งพวกเขาไดรวบรวมแนวคิด
และผลงานของ McClelland ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมา เกี่ยวกับวิธกี ารประเมินขีดความสามารถ
ที่เรียกวา JCA (Job Competence Assessment) สําหรับใชประเมินพนักงานตามผลงานซึง่
เรียกวา “ระบบการบริหารผลงานตามสมรรถนะ” (Competency Based Performance
Management System)
จากผลงานของ Lyle M. Spencer Jr. and Signe M. Spencer ไดมีการนํา
สมรรถนะไปประยุกตใชในหลายสาขาดวยกัน เชน Nationwide Insurance ไดนําระบบสมรรถนะ
ไปใชในการกําหนดลักษณะตําแหนงงาน กําหนดระดับความสามารถตามตําแหนงงาน และใช
เพื่อการประเมินสําหรับการใหผลตอบแทนหรือรางวัลแกพนักงานในองคกร โดยไดแบงออกเปน 4
ระยะ ระยะที่ 1 การวิเคราะหลักษณะงาน จากการศึกษาตําแหนงงาน 10,000 ตําแหนง แตละ
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งานนัน้ เกีย่ วของกับ 6 ปจจัยหลักดานการบริหาร คือ การวางแผน การปฏิบัติงาน ความ
รับผิดชอบดานการเงิน ดานบุคคล ดานการตัดสินใจ ดานความรูและการติดตอประสานงาน
ระยะที่ 2 เปนการพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคล สวนนี้เปนการพัฒนาวิธีการประเมิน
พนักงานตัง้ แต การคัดเลือก สรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาชดเชย การอบรม
และพัฒนา ระยะที่ 3 การวางแผนกําลังคน เปนการรวบรวมขอมูลดานบุคลากรขององคกร ใน
เรื่องของการเขา-ออก การเกษียณ และการวางแผนสืบทอดตําแหนงงานที่สงู ขึ้นของพนักงาน
สุดทายระยะที่ 4 การวางกลยุทธขององคกร ขอมูลดานบุคลากรจะตองถูกนํามาใชในการวางกล
ยุทธขององคกร
นอกจากนี้ ยังมีการนําระบบสมรรถนะไปใชในกิจการดานสังคม เชน การวางแผน
สมรรถนะแรงงานของกรมการวางแผนกําลังแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ทีน่ าํ แนวคิด
เกี่ยวกับสมรรถนะมากําหนดวางแผน เพือ่ พัฒนาสมรรถนะของแรงงาน โดยมีการกําหนด
คุณลักษณะของแรงงานที่เปนที่ตองการใหตอบสนองกับตลาดแรงงานในอนาคต 10 – 20 ป
จากนั้นนําองคประกอบของสมรรถนะที่ตอ งการมากําหนดกรอบที่จะใชในการวางแผนพัฒนา
แรงงานใหมีคณ
ุ สมบัติ หรือสมรรถนะตามตองการ ไดแก สมรรถนะดานรางกาย ความรู หรือ
ทักษะเฉพาะดาน สติปญญาหรือการรูคิด สัมพันธภาพ และแรงจูงใจ (Spencer L.M, and
Spencer S.M., 1993: 320-325)
สําหรับประเทศไทย องคกรธุรกิจหลายแหงที่มชี ื่อเสียงไดมีการนําระบบสมรรถนะ
มาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ที่มพี นักงาน
ทั้งหมดรวมกันราว 25,000 คน จากบริษทั ในเครือทั้งหมด 80 บริษัทโดยประมาณ ไดกําหนดกล
ยุทธทางธุรกิจ โดยภายใน 5 ป หลังจากป พ.ศ. 2547 จะขยายขนาดธุรกิจจากปจจุบนั ใหไปอยูใน
ระดับ Region ดังนัน้ บริษทั จึงตองกําหนดสมรรถนะขององคกรขึ้นมาใหสอดคลองกับเปาหมาย
ขนาดใหญ ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะ 2 ตัว คือ Organization Competency และ Employee
Competency โดยสมรรถนะหลัก หรือ Core Competency ของ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) มี 3 ตัว คือ 1) คานิยมสวนตัว (Value) ประกอบดวย Personal Mastery หมายถึง
คนทํางานตองมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหมๆ สามารถเชื่อมโยงความรูนนั้ เขา
กับธุรกิจ หรือนํามาใชใหเปนประโยชนกับงานได เพราะถาเขาไมเปดรับความรูใหมๆ การ Initiate
หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคจะเกิดขึ้นไมได Strategic Perspective หมายถึง การเปนผูมี
ความคิดเชิงกลยุทธ Innovation หมายถึง การเปนผูม ีนวัตกรรมใหม หรือการเปนผูกลาเปลี่ยนวิธี
คิด และกลาตัดสินใจ 2) การยึดมั่นในความสําเร็จ (Value Drive) ประกอบดวย Team
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Leadership หมายถึง ทักษะในการทํางานเปนทีม Consulting Skill หมายถึง การมีทักษะในการ
เปนทีป่ รึกษาใหกับหนวยงานอื่น หรือบริษทั ในเครือ Achievement Oriented หมายถึง การมุง มัน่
เพื่อความสําเร็จ 3) ความสามารถปรับตัวทํางานขามวัฒนธรรม (Value Mobility) ประกอบดวย
Adaptability หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว Language Literacy หมายถึง
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
สมรรถนะประจํากลุมงาน หรือ Employee Core Competency นั้นตองอาศัย
ขั้นตอน และเครื่องมือหลายอยางที่จะเอื้อใหเกิด Value ตัวนี้ได โดยเริม่ ตั้งแตการคัดเลือก
(Recruitment) พนักงาน โดยผานโครงการ Cement Thai Career Choice (CCC) จากนั้นจึงเขา
รับการอบรม (Training Program) ซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับ พรอมทัง้ มีการสนับสนุนทุนการศึกษา
แกผูบริหารเพือ่ เขารับการศึกษาในโรงเรียนเทรนผูบริหารระดับโลกอีกดวย (นิธินา ศรีประเสริฐ,
2548: 54-63)
ธนาคารกสิกรไทย เปนองคกรตัวอยางอีกองคกรหนึ่งทีม่ ีการบริหารงาน และการ
พัฒนาพนักงานโดยอิงหลักสมรรถนะ (ณรงควิทย แสนทอง, 2548: 99-101) ธนาคารกสิกรไทยมี
สาขาทัง้ ในและตางประเทศราว 500 สาขา มีบุคลากรทํางานทั้งสิน้ ประมาณ 10,000 คน มี
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล เนนทีก่ ารสรางคุณคาจากทรัพยากรมนุษยดว ยการดึงศักยภาพ
ของคนออกมาเพื่อสรางคุณคาใหมากที่สดุ ตองชนะคูแขง และมุง สรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน
(Competitiveness Advantage) ดังนัน้ การจัดโครงสรางการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได
ออกแบบใหสอดรับกับธุรกิจ/เปาหมาย และมีการปรับเปลี่ยนตามวิสยั ทัศน และยุทธศาสตรของ
องคกร ซึ่งธนาคารกสิกรไทยไดใหความสําคัญกับองคประกอบ 5 ประการในการขับเคลื่อนองคกร
ไดแก ผูนํา กลยุทธ กระบวนงาน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองคกร ซึง่ องคประกอบทั้ง 5 นี้ตอง
ตั้งอยูบนฐานความสามารถ (Competency) และคานิยมขององคกร องคประกอบทั้งหมดจะตอง
ผสานศักยภาพ (Synergy) เพื่อขับเคลื่อนองคกร กลาวคือ
1) ผูนาํ ตองไดรับการยอมรับ
2) กลยุทธ มีการใชเครื่องมือทางการบริหารในกาสรางความสมดุลยระหวางกล
ยุทธและการปฏิบัติ ปจจุบันใหความสําคัญเครื่องมือ Balance Score Card (BSC)
3) กระบวนงาน ตองถายทอดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาหมายขององคกรกระจายสู
ธุรกิจหลักทัง้ 8 สายงาน แลวกระจายเปาหมายลงสูระดับหนวยงาน/ฝาย โดยใช BSC เปนตัว
ถายทอด ซึง่ เปรียบเสมือนเปน “รากแกว” ขององคกร จากนัน้ แปลงเปาหมายถึงระดับตัวบุคคล
ดวยระบบ PRO (Performance Reward Opportunity) โดยใหกลุมงานกําหนดเปาหมายระดับ
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ตัวบุคคลๆ ละประมาณ 4-5 เปาหมาย ซึง่ เปรียบเสมือน “รากฝอย” กลาวคือ บุคลากรทุกคนตอง
มีเปาหมายตอบสนองเปาหมายของหนวยงาน ขณะเดียวกันก็ตองตอบสนองเปาหมายของ
องคกร โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล ซึ่งพิจารณาจากผลงานตามเปาหมาย
และขีดสมรรถนะ การใหรางวัลและการใหโอกาสกาวหนาเติบโต โดยการใหทาํ งานทีท่ าทาย
1) เทคโนโลยี จําเปนตองใชเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงาน เนื่องจากธุรกิจซับซอน
แตหลายเรื่องทําเองโดยไมจา งที่ปรึกษาเพือ่ ประหยัดคาใชจาย
2) วัฒนธรรมการทํางาน ใหความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานที่สง ผานจากรากฝอย
สูรากแกว และบรรลุเปาหมายหลักขององคกร
สําหรับรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยทีน่ ําระบบสมรรถนะมาใช ไดแก การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ไดกําหนด Core Competency ไววา การไฟฟาฝายผลิตจะเปน
องคกรที่มีความชํานาญ (Expertise) มีความรู (Knowledge) และมีนวัตกรรมใหมสาํ หรับการ
ผลิตไฟฟา (Innovation) มีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Loyalty) มีความเปนเอกภาพ
(Integrity) มีความโปรงใส (Transparency) และตรวจสอบได (Accountability) มีการเรียนรู
อยางตอเนื่อง (Continual Learning) และมีความสามารถในการปรับตัวได (Adaptability)
ในภาคราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมกับบริษัท Hay Group
จัดทําโมเดลสมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนไทย ซึ่งมาจากการรวบรวมขอมูลหลายแหลง
ไดแก 1) ขอมูลจากแบบสรุปลักษณะงาน (Role Profile) เปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบบรรยาย
ลักษณะงานแบบยอที่ระบุลกั ษณะงาน โดยเนนการมุงผลสัมฤทธิ์ประจําตําแหนงซึ่งประกอบดวย
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก คุณวุฒทิ ี่จําเปน ความรู ทักษะ ประสบการณ และสมรรถนะที่จําเปน
ของตําแหนงงาน 2) การจัดทํา Competency Expert Panel Workshops จํานวน 16 ครั้ง โดย
ผูเชี่ยวชาญในแตละกลุมงานไดมารวมประชุมและใหความเห็นเกี่ยวกับ Competency ที่จําเปน
ในแตละกลุมงาน นอกจากนีย้ ังมีการเก็บขอมูลจากประสบการณจริงในการทํางานของขาราชการ
แตละทานที่เขารวมประชุมในครั้งนัน้ ดวยการใชเทคนิคการวิเคราะหงานที่เรียกวา Critical
Incident 3) ขอมูลจาก Hay’s Worldwide Competency Database ของบริษัท Hay Group ซึ่ง
เปนขอมูล Competency Best Practice ขององคการภาครัฐในตางประเทศ โดยขอมูลทั้งสาม
สวนนี้เปนที่มาของตนแบบสมรรถนะหรือ Competency Model (รัตนาภรณ ศรีพยัคฆ, 2548:
68)
จากความเปนมาของสมรรถนะ จะพบวา มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมา
ประยุกตใชกนั อยางกวางขวางทั้งองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชน ในการนํา
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สมรรถนะไปใชแตละองคกร จะมีการพิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร
เพื่อที่จะกําหนดสมรรถนะทีจ่ ําเปนสําหรับการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กาํ หนดไว
2.2.3 ตัวแบบและองคประกอบของสมรรถนะ
แนวคิดในยุคแรกของการศึกษาสมรรถนะ องคประกอบของสมรรถนะตามแนวคิด
ของMcClelland มีองคประกอบที่สําคัญ 5 ดาน (Spencer L.M, and Spencer S.M., 1993: 911) อธิบายความหมายไวดงั นี้
1) แรงจูงใจ (Motives) คือ สิ่งที่เปนแรงผลักดัน หรือแรงขับ ทีจ่ ะกระตุน ชีท้ างให
คนคิด หรือแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อใหตอบสนองตอเปาหมาย หรือหลีกหนีจากสิง่ ที่ตนไมพงึ
ปรารถนา
2) คุณลักษณะ (Traits) เปนคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะภายในที่
บุคคลจะแสดงออกมาเพื่อตอบสนองตอขอมูล หรือสถานการณตางๆ อยางสม่ําเสมอ ซึ่ง
คุณลักษณะนีเ้ ปนสิ่งที่เกิดจากการศึกษา การเรียนรู ประสบการณ
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) ประกอบดวย ทัศนคติ คานิยม
และภาพลักษณของตนเอง
4) ความรู (Knowledge) คือ ขอมูลตางๆ ที่บุคคลจําเปนตองมีในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
5) ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการทํางาน ที่ตองใชทักษะทางกาย ทักษะ
ทางความคิด และทักษะทางการควบคุมจิตใจ
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ภาพ 2.1 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง และองคประกอบของสมรรถนะ
(The Iceberg Model and Central and Surface Competencies)
The Iceberg Model
Skill
Self-Concept
Visible

Hidden

Trait,
Motive

Skill
Knowledg

Attitudes,
Values

Self-Concept
Trait
Motive

Knowledg
Surface:
Most
easily
developed

Core
Personality:
Most difficult to
develop

ที่มา : Spencer L.M, and Spencer S.M. (1993: 11)

รูปภาพภูเขาน้าํ แข็งดานซายมือแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาองคประกอบที่ผลักดัน
ใหคนแสดงพฤติกรรมนั้นจะอยูลึกเขามาภายใน และไมสามารถมองเห็นได ซึง่ องคประกอบ
เหลานั้นคือ การรับรูตนเอง คุณลักษณะ และแรงขับ และถือวาเปนบุคลิกภาพที่คอนขางถาวร
(Core Personality) ของแตละบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไดยาก
สวนรูปที่เปนวงกลมดานขวามือ จะเห็นวาวงกลมตรงกลางเปนการรับรูตนเอง
ทัศนคติ คานิยม องคประกอบเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยการพัฒนา การอบรม การกลอม
เกลา และการปรับเปลี่ยนประสบการณ (นิสดารก เวชยานนท, 2549: 116)
จากแนวคิดของ McClelland ไดมีอิทธิพลตอผลงานของ Boyatzis ในเวลาตอมา
โดยเขาไดทําการวิจัยเรื่อง “The Competent Manager: A Model for Effective Performance”
เพื่อหาคําตอบวาคุณลักษณะแบบใดของผูบริหารที่มีความสัมพันธกบั ผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีองคประกอบหลัก 3 ประการ ที่ทาํ ใหผูบริหารมีผลงานระดับสูงนัน่ ก็คือ
1) หนาทีห่ รือภารกิจของผูบริหาร (The Jobs Demands) 2) สภาพแวดลอมขององคการ (The
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Organizational Environment) 3) ความสามารถของบุคคล (The Individual’s Competencies)
(Boyatzis, 1982, อางถึงใน นิสดารก เวชยานนท, 2549: 93-103) ดังแสดงในภาพ 2.2

ภาพ 2.2 โมเดลผลงานสูง (A Model of Effective Job Performance)

The
individual’s
competencies

The
job
demands
Effective
specific
actions or
behavior

The
organizational
environment

ที่มา : Boyatzis (1982: 13)

สวนขีดความสามารถที่จะทําใหเกิดผลงานประสิทธิภาพสูง ประกอบดวยมิติที่
สําคัญ 2 มิติ คือ
1) มิติที่เปนประเภท (The Types of Competencies) ซึ่งเขาแบงไว 21 ประเภท
เชน ความสามารถในการประเมินตนเองอยางเที่ยงตรง ความสามารถในการมองภาพรวม
ความสามารถในการสรางความสัมพันธใกลชิด ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล คิดเชิงรุก
เชื่อมั่นในตนเอง เปนตน
2) มิติของระดับของแตละขีดความสามารถ (The Level of Each Competency)
ซึ่งมี 3 ระดับ ไดแก ระดับแรงขับ ระดับการมีภาพลักษณตัวเอง และระดับทักษะ
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ตอมาในป ค.ศ. 1993 Lyle M. Spencer Jr. and Signe M. Spencer ((Spencer
L.M, and Spencer S.M., 1993: 267-270) ไดมีการนําแนวคิดของ McClelland มาประยุกตและ
สรางเปนตัวแบบการประเมินผลงานจากการวางแผน การจัดการ และการประเมินผลในการ
ปฏิบัติงาน เรียกวา “ตัวแบบผสม” (Mixed Model) สําหรับใชในการประเมินผลงานพนักงานจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance) รวมกับสมรรถนะ (Competency) เพื่อใหรางวัล
(Rewards) แกพนักงาน โดยมีการกําหนดสัดสวนระหวางผลงานกับสมรรถนะ ซึ่งอาจไมเทากัน
ขึ้นกับตําแหนงของพนักงาน ซึ่งเรียกระบบนี้วา ระบบการบริหารผลงานตามสมรรถนะ
(Competency Based Performance Management System)
การนําแนวคิดนี้มาใชก็เพื่อทีจ่ ะแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มคี วามรู
ความสามารถสูงในอนาคต รวมทัง้ สภาพแวดลอมที่ไมแนนอน มีความเปลี่ยนแปลง และเต็มไป
ดวยความหลากหลาย ซึ่งขัน้ ตอนการนําแนวคิด Competency มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบ
บริหารผลงานขององคกรในหนังสือ Competence At Work เสนอวาตองประกอบดวย
1) การคนหา Competency ที่จาํ เปนสําหรับผลงานที่ดีเลิศของตําแหนงงานในบัจจุบันและ
อนาคต 2) สรางระบบการบริหารผลงานโดยใชตัวแบบผสมในการประเมินผลงานและพฤติกรรม
ที่บงชีถ้ ึงสมรรถนะ ซึ่งจะทํานายถึงผลงาน 3) จัดการฝกอบรมใหหวั หนางานและพนักงานในเรื่อง
การบริหารผลงาน ระบบการบริหารงานโดยใชผลงานตามสมรรถนะนี้จะเนนการประเมิน
ผลสําเร็จจากพฤติกรรม และสมรรถนะที่กาํ หนดไวเปนระดับ หากพนักงานขององคกรมีขีด
ความสามารถไมไดตามระดับที่กาํ หนดไวก็จําเปนตองไดรับการพัฒนา โดยการอบรม การสอน
งาน หรือเขารับการพัฒนาดานอืน่ ๆ
ในประเทศไทย ไดมีการนําสมรรถนะไปประยุกตใชในหลายหนวยงาน เชน บริษทั
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT)
การกําหนดกรอบในการประเมินสมรรถนะนั้นมีความแตกตางกันไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร คานิยม และวัฒนธรรมขององคกร แตสําหรับในกลุมขาราชการนัน้ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ไดนําตัวแบบสมรรถนะมาใชกบั ขาราชการ
พลเรือนไทย โดยกําหนดตัวแบบสมรรถนะของบุคลากร (Employee Competency Model) ตาม
การศึกษารวมกันกับบริษัท Hay Group ซึ่งแบงสมรรถนะออกเปน 2 สวน คือ 1) สมรรถนะหลัก
สําหรับขาราชการพลเรือนทุกคน และ 2) สมรรถนะประจํากลุมงาน สําหรับแตละกลุมงาน
แนวคิดที่สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. นํามาใชเปนการประยุกตตามตัวแบบของ
McClelland ที่นาํ เสนอองคประกอบของสมรรถนะไว 5 ประการ และอธิบายไดดวยโมเดลภูเขา
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น้าแข็
าํ ง (Icebeerg Model) ซึง่ แสดงใหเห็นการแบ
น
งควาามสามารถขอองบุคคลออกกเปน 2 สวน คือ
สวนแรก
ว
คือสวนที
ว ่ลอยอยูเหนื
ห อน้าํ คือ องค
อ ความรู ทักษะ
ก และควาามชํานาญตาางๆ ทีม่ ีอยูในตั
น ว
บุคคล
ค ซึ่งเปนสสวนที่สังเกต และวัดไดงาย (Visible) สวนนี้นกั วิชากการบางทานเรีรียกวา “Hardd
Skkills” เพราะสสามารถพัฒนาให
น มีขนึ้ ไดไมยาก โดยกาารศึกษาคนควาและการฝกกฝนปฏิบัติ สสวนที่
สออง คือสวนทีอยู
อ่ ใตผิวน้าํ เปปนสวนทีม่ ีขนาดใหญ
น
แตสัสงั เกตและวัดไดไดยากกวา (Hidden) เช
เน
บททบาทที่แสดงงออกตอสังคมม (Social Roole) ภาพลักษณ
ษ ของบุคคลลที่มีตอตนเอง (Self-Imagge)
คุณลั
ณ กษณะสวนบุ
ว คคล (Traaits) และแรงงจูงใจ (Motivves) ซึ่งสวนทีทีอ่ ยูใตน้ํานี้เปนสวนสําคัญที
ญ จ่ ะ
สงผลต
ง อการทํางานของบุ
า
คคล และเปนสสวนทีพ่ ัฒนาไไดยากกวา นักวิชาการบางทานเรียกวา
“SSoft Skills” เชชน ภาวะผูน าํ ความอดทนนอดกลั้น ดังภาพ
ภ 2.3

ภาาพ 2.3 แสดงการเปรียบเเทียบระหวางสมรรถนะกั
ง
บโมเดลภู
บ
เขานน้ําแข็ง (Icebberg Model)

ทีมา
ม่ : ประยุกตตมาจาก ฐิตพัพิ ัฒน พิชญธาาดาพงศ (25449: 28)

สสมรรถนะหลัก (Core Com
mpetencies) ในทีน่ ี้ คือ คววามสามารถหหลักขององคการ
แลละตองการใหหพนักงานทุกๆ คนมีความสามารถนัน้ ๆ เหมือนกัน เพื
เ ่อสรางองคการใหเปนเลิลิศ
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และจะทําใหองคการสามารถบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายโดยรวมได และสมรรถนะ
ประจํากลุมงาน (Functional Competencies) คือ สมรรถนะที่กาํ หนดเฉพาะขององคการ เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมใหพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดดยี ิ่งขึ้น และเพือ่ ใหมั่นใจวา
พนักงานมีความรู ทักษะ และความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษาของสํานักงาน ก.พ.ไดกาํ หนดสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการพล
เรือนไทยไว 5 ดาน ไดแก 1) การมุงผลสัมฤทธิ(์ Achievement Motivation) 2) การบริการที่ดี
(Service Mind) 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4) จริยธรรม (Integrity)
และ5) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) สวนสรรถนะประจํากลุมงาน มี18 กลุมงาน คือ 1) กลุม
งานสนับสนุนทั่วไป (General Support) 2) กลุมงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะดาน
(Technical Support) 3) กลุมงานใหคาํ ปรึกษา (Advisory) 4) กลุมงานบริหาร (Executive) 5)
กลุมงานนโยบายและวางแผน (Policy and Planning) 6) กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Study
and Research) 7) กลุมงานขาวกรองและสืบสวน (Intelligence and Investigation) 8) กลุม
งานออกแบบเพื่อพัฒนา (Development Design) 9) กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ
(International Relations) 10) กลุมงานบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) 11) กลุมงาน
เผยแพรประชาสัมพันธ(Public Communication and Promotion) 12) กลุมงานสงเสริมความรู
(Public Education and Development) 13) กลุมงานบริการประชาชนดานสุขภาพและสวัสดิ
ภาพ (Caring Services) 14) กลุมงานบริการประชาชนทางศิลปวัฒนธรรม(Cultural and
Artistic Vocational Skill Services) 15) กลุมงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะดาน
(Technical Services) 16) กลุมงานเอกสารราชการและทะเบียน (Registration and Record)
17) กลุมงานการปกครอง (Public Governance) 18) กลุมงานอนุรกั ษ (Conservation)
สําหรับสมรรถนะประจํากลุม งานนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กําหนดเนื่องจากกลุมงานสังกัดสวัสดิการสํานักงาน ก.พ. มีทง้ั สิ้น 18 กลุมงาน จึงกําหนด
สมรรถนะไวกลุมงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเวนกลุม นักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) สําหรับ
สมรรถนะประจํากลุมงานมีทั้งหมด 20 ดาน ตัวอยางเชน การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing
Others) การสั่งการตามอํานาจหนาที(่ Holding People Accountable) การสืบเสาะหาขอมูล
(Information Seeking) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) ความ
เขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding) ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
(Organizational Awareness) (รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, 2548: 15-18)
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว ิจัยไดประยุกตแนวคิดของสวัสดิการสํานักงาน ก.พ. เพื่อนํามา
กําหนดสมรรถนะสําหรับผูฝ กสอน ของสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดย
กําหนดศึกษาสมรรถนะใน 2 สวน ไดแก สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํากลุม งาน เพื่อเปน
เกณฑในการพิจารณาสมรรถนะที่จําเปนตองมีของผูฝก สอนกรีฑา
2.2.4 สมรรถนะที่จําเปนสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
ในขั้นตอนของการคนหาสมรรถนะที่จาํ เปนสําหรับผูฝกสอนกรีฑา ผูว ิจยั ไดทบทวน
ทฤษฎี วรรณกรรม เอกสารตางๆ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่และคุณสมบัติของผูฝกสอนกรีฑา เพื่อ
นํามากําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับผูฝก สอนกรีฑากอน จากนั้นจึงใชวิธีการและใชเทคนิคการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) รวมทัง้ เทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group) จากผูให
ขอมูลหลัก (Key Informants) ของสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (รายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก) เพื่อนํามาคนหาสมรรถนะสําหรับผูฝ กสอนกรีฑา
พบวาสมรรถนะสําหรับผูฝก สอนกรีฑาที่เกี่ยวของมีดังรายละเอียดตอไปนี้
1) ภาวะผูน าํ (Leadership) หมายถึง การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในเรื่อง
ตางๆ ที่มีผลตอทีมงาน หนวยงาน และองคการ รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการงาน
และความสามารถในการจูงใจหรือโนมนาวผูอนื่ ใหปฏิบัติตามเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กาํ หนดขึ้น
2) การสอนงาน (Coaching) หมายถึง ความสามารถในการสอนงานผูอื่น หรือ
พัฒนาความรู ความสามารถของผูอื่น รวมทั้งการจัดวางแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู
3) การมอบหมายงาน (Delegation) หมายถึง การวิเคราะหความรู และความ
สามารถของผูร ับมอบหมายงานแตละคน รวมถึงการอธิบายวิธีการ ขั้นตอน และเปาหมายที่
คาดหวังจากผูร ับมอบหมายงาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับมอบหมายงานใน
ปญหาหรือประเด็นคําถามตางๆ
4) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารดวยวาจา
เพื่อแสดงถึงความคิด ความรูสึก การพูดทีถ่ ูกกาลเทศะ เหมาะสมกับภาทางกาย น้าํ เสียง รวมทัง้
การเคารพในความคิดของผูอื่น
5) การจูงใจผูอ ื่น (Motivating Others) หมายถึง การวิเคราะหความตองการ ความ
คาดหวัง และลักษณะนิสยั ที่แตกตางกันไปของแตละคน รวมทัง้ ความสามารถในการเลือกใช
เทคนิค และวิธีการในการจูงใจ และชักชวนผูอื่นใหมีความคิดเห็นคลอยตามและปฏิบัติตามได
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6) การแกไขปญหา (Problem Solving) หมายถึง การวิเคราะหและแจกแจง
ประเด็นของปญหาเพื่อหาแนวทางเลือกหรือคําตอบของปญหาที่เกิดขึน้ ในสถานการณหนึง่ ๆ
7) การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ความเขาใจในบทบาท และหนาที่ของ
ตนเองในฐานะที่เปนสมาชิกหนึง่ ของทีม รวมทัง้ การมีสวนรวมในการทํางาน การแกไขปญหา
และการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นตางๆ กับสมาชิกในทีม
8) ความสามารถในการรับผิดชอบงาน (Accountability) หมายถึง การแสดงออก
ถึงความมุง มัน่ และความตัง้ ใจที่จะทําใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนด รวมทัง้ ความสามารถในการบริหารจัดการงานทัง้ ของตนเอง และของทีม/กลุมงานให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กาํ หนดไว
9) ความคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
จัดเรียงความคิดอยางเปนระบบ โดยมีการคนหาแหลงขอมูล การรวบรวม การวิเคราะห และการ
เชื่อมโยงขอมูลที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
10) ความละเอียดรอบคอบ (Carefulness) หมายถึง การใสใจในงานที่ทาํ โดยการ
ใหความสําคัญและตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ของงานรวมทั้งความถูกตองของงาน
11) การมุง เนนความสําเร็จ (Achievement Orientation) หมายถึง ความมุง มัน่ ใน
การทํางานใหประสบผลสําเร็จไดตามแผนงานทีก่ ําหนด รวมทัง้ ความสามารถในการแกไขปญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทํางานทัง้ ของตนเองและผูอ ื่น
12) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การประเมินขอมูลและแนว
ทางเลือก และเลือกแนวทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อใหบรรลุถึงความตองการในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นของสถานการณนนั้ ๆ
13) ความกระตือรือรน (Energetic) หมายถึง ความตองการที่จะทํางานของตนให
ประสบผลสําเร็จตามแผนงานทีก่ ําหนด รวมทั้งความรูสกึ ตื่นตัวในการเรียนรูที่จะพัฒนา
ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอยูเสมอ ตลอดจนความกระตือรือรนที่จะพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการทํางานของสมาชิกในทีม
14) ความคิดริเริ่ม (Innovation) หมายถึง ความสามารถในการเสนอแนวคิดใหมๆ
ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานทั้งในระดับบุคคล หนวยงาน และระดับ
องคการ
15) ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง ความเชื่อมัน่ ในความ
สามารถของตนเองที่จะจัดการหรือบริหารงานที่ไดรับมอบหมายใหประสบผลสําเร็จ รวมถึงการ
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แสดงความมัน่ ใจที่จะรับผิดชอบงานทีท่ าทาย และมีความเชื่อมัน่ ตอผลของการตัดสินใจ และการ
นําเสนอความคิดเห็นของตน
16) การสรางความศรัทธา (Trust Building) หมายถึง การมีอิทธิพลเหนือผูอื่นโดย
สามารถทําใหผูอื่นมีความคิดเห็นคลอยตาม และปฏิบตั ิตาม รวมถึงคามสามารถในการอางอิง
ประสบการณ แนวคิด หลักการจากผูรูในการโนมนาวชักจูงผูอื่น ตลอดจนการรักษาคํามั่นสัญญา
ตามขอผูกพันที่ใหไวกับผูอื่น
17) การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การ
ดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
18) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน (Expertise) หมายถึง ความขวนขวาย สนใจ
ใฝรู เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ดวย
การศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจกั พัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใช
ความรูเชิงวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
2.2.5 การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) เปนกระบวนการในการ
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในขณะนัน้
เปรียบเทียบกับสมรรถนะทีอ่ งคกรคาดหวังในตําแนงงานนัน้ ๆวาไดตามที่คาดหวังหรือมีความ
แตกตางกันมากนอยเพียงใด (ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ, 2549: 55)
โดยทัว่ ไปการวัดหรือการประเมิน สมรรถนะจะแบงออกเปนกลุมใหญๆ 3 กลุม (รัชนี
วรรณ วนิชยถนอม, 2548: 19) ดังนี้
1) Tests of Performance เปนแบบทดสอบใหผูรับการทดสอบทํางานบางอยาง
เชน การเขียนอธิบายคําตอบ การเลือกตอบขอที่ถูกที่สดุ หรือการคิดวาถารูปทรงเรขาคณิตที่
แสดงบนจอหมุนไปแลวจะเปนรูปใด ในบางสถานการณแบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพือ่
วัดความสามารถของบุคคล (can do) ภายใตเงื่อนไขของการทดสอบ ตัวอยางของแบบทดสอบ
ประเภทนี้ ไดแก แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทัว่ ไป (general mental ability)
แบบทดสอบทีว่ ัดความสามารถเฉพาะ เชน spatial ability หรือความเขาใจดานเครือ่ งยนตกลไก
และแบบทดสอบที่วัดทักษะ หรือความสามารถทางดานรางกาย
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2) Behavior Observations เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับการสังเกตพฤติกรรม
ของผูรับการทดสอบในบางสถานการณ แบบทดสอบประเภทนี้ตา งจากประเภท แรกตรงที่ผูเขา
รับการทดสอบไมตองพยายามทํางานอะไรบางอยางทีอ่ อกแบบมาเปนอยางดีแลว แตเปนการถูก
สังเกตและประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ เชน การสังเกต พฤติกรรมการเขาสังคม
พฤติกรรมการทํางาน การสัมภาษณก็อาจจัดอยูในกลุมนี้ดวย
3) Self Reports เปนแบบทดสอบที่ใหผูตอบรายงานเกีย่ วกับตนเอง เชนความรูสึก
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบสํารวจความคิดเห็น
ตางๆ การตอบคําถามประเภทนี้ อาจจะไมไดเกี่ยวของกับความรูสกึ ที่แทจริงของผูต อบก็ได การ
ทดสอบบางอยาง เชน การสัมภาษณอาจเปนการผสมกันระหวาง Behavior Observations และ
Self Reports เพราะการถามคําถามในการสัมภาษณอาจเกี่ยวของกับความรูสึก ความคิด และ
ทัศนคติของผูถ ูกสัมภาษณ และในขณะเดียวกัน ผูสมั ภาษณก็สังเกตพฤติกรรมของผูถูก
สัมภาษณดวยในขณะเดียวกัน
ในการประเมินสมรรถนะ โดยทั่วไปจากการทบทวนแนวคิดที่เกีย่ วของกับการ
ประเมินสมรรถนะ พบวา มีองคประกอบดังนี้คือ 1) องคประกอบของการประเมินสมรรถนะ 2)
วิธีการประเมินสมรรถนะ และ 3) เครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป
ดังตอไปนี้
1) องคประกอบของการประเมินสมรรถนะ ควรมีลักษณะดังนี้
1.1) การประเมินอยางเปนระบบ (Systematic)
1.2) มีวัตถุประสงคในการประเมินชัดเจน (Objective)
1.3) เปนกระบวนการที่สามารถวัดประเมินได (Measurable)
1.4) เครื่องมือมีความเที่ยง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability)
2) วิธกี ารประเมินสมรรถนะ
ในการประเมินสมรรถนะ องคกรจะตองพิจารณาวาจะใหใครเปนผูประเมิน
สมรรถนะ ทัง้ นี้ขึ้นอยูก ับความเหมาะสม ความพรอม และวัฒนธรรมขององคกร ผูท ี่จะประเมิน
สมรรถนะไดคือบุคคลตอไปนี้
2.1) ผูบังคับบัญชาขั้นตน (Immediate Supervisor)
2.2) ผูใตบังคับบัญชา (Subordinates)
2.3) เพื่อนรวมงาน (Peers)
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2.4) ประเมินตนเอง (Self Assessment)
2.5) ประเมินโดยลูกคา (Customer Assessment)
2.6) ประเมินโดยคณะกรรมการ (Committee)
สําหรับวิธีในการประเมินสมรรถนะ เนื่องจากการประเมินสมรรถนะมีวัตถุประสงค
เพื่อนํามาใชวดั ระดับความสามารถที่มีอยูจริงของบุคคล ทัง้ นี้เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับระดับ
สมรรถนะที่องคกรคาดหวังไว หรือเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพนักงานคนหนึ่งกับคนอืน่ ๆ
ก็ตาม เหลานีท้ ําใหรูปแบบหรือวิธีในการประเมินสมรรถนะอาจใชวธิ กี ารที่แตกตางกันออกไปตาม
วัตถุประสงคของการประเมิน ความพรอมของบุคลากร ทรัพยากร และเวลา โดยทั่วไปที่นิยมใช
คือ
1) การประเมินโดยผูบงั คับบัญชา (Boss Assessment) ซึ่งเปนเทคนิคที่ให
ผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินฝายเดียว เพราะเชื่อวาผูบงั คับบัญชาจะรูจ ักผูใตบังคับบัญชามาก
ที่สุด วิธีนมี้ ีขอจํากัดคือ ผูบงั คับบัญชา อาจไมเห็นพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาโดยตลอดเวลา
การประเมินจากผูบังคับบัญชาแตเพียงฝายเดียวอาจไมสามารถคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการ
ทํางาน และอาจมีความเอนเอียงหรืออคติกับลูกนองบางคนได
2) การประเมินโดยตนเองและผูบังคับบัญชา (Self & Boss Assessment) เปน
เทคนิคการประเมินที่ไดรับความนิยมมาก เพราะเปดโอกาสใหทั้งผูใตบงั คับบัญชา และ
ผูบังคับบัญชารวมกันประเมิน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือตกลงรวมกัน วิธีนที้ าํ ไดงาย ประหยัด
คาใชจาย แตมีขอจํากัด คือบางครั้งผลการประเมินทีพ่ นักงานประเมินกับผูบังคับบัญชาประเมิน
อาจมีผลการประเมินไมตรงกัน ทําใหตกลงกันไมไดสงผลใหเกิดความขัดแยง
3) การประเมินโดยใชแบบทดสอบ (Test : Knowledge & Skill) เปนเทคนิคการ
ประเมินสมรรถนะโดยใชแบบทดสอบวัดความรู หรือทักษะตามสมรรถนะที่กาํ หนด เชน แบบ
ปรนัยเลือกตอบ แบบอัตนัยโดยใหผูเขาทดสอบเขียนอธิบายคําตอบ แบบทดสอบประเภทนี้
ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใตเงื่อนไขของการทดสอบ
4) การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณหรือสถานการณที่สําคัญๆ (Critical
Incident) เปนเทคนิคการประเมินสมรรถนะที่มุงเนนใหผูประเมินพฤติกรรมบันทึกพฤติกรรม
หลักๆ จากเหตุการณหรือสถานการณที่ผถู ูกประเมินแสดงพฤติกรรม และนํามาเปรียบเทียบกับ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง วาสูงหรือต่ํากวา
5) การเขียนเรียงความ (Written Essay) เปนวิธกี ารประเมินที่งา ยที่สุด โดยใหผถู ูก
ประเมินเขียนบรรยายผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผา นมาวา ตนใชความรู ทักษะและ
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พฤติกรรมอะไรบาง หลังจากนัน้ ผูประเมินจะวิเคราะหพฤติกรรมจากเรียงความวาผูถ ูกประเมินมี
สมรรถนะแตละตัวอยูระดับใด
6) ประเมินโดยการสัมภาษณ (Interview) เปนเทคนิคทีผ่ ูบังคับบัญชาหรือผู
ประเมินทําการสัมภาษณผูใตบังคับบัญชาตามสมรรถนะที่กําหนด และประเมินวาเขามีสมรรถนะ
อยูระดับใด การใชเทคนิคนีม้ ีขอจํากัด คือตองใชเวลามากในกรณีที่มผี ูใตบังคับบัญชามากตอง
เสียเวลามาก วิธีการนี้เหมาะสําหรับใชในการสัมภาษณเพื่อเลื่อนตําแหนงงาน หรือสัมภาษณคน
เขาทํางาน เปนตน
7) การประเมินโดยใชแบบสอบถาม (Rating Scale) เปนเทคนิคการประเมิน
สมรรถนะที่สรางแบบประเมินโดยใชมาตราสวนประมาณคา ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรมนี้สรางได
หลายแบบ แบบที่นยิ มกันแพรหลายไดแกแบบประเมินที่ใชความถี่ หรือปริมาณกําหนดระดับ
(Likert Scale)
8) การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating :
BARS) เปนเทคนิคการประเมินสมรรถนะที่มุงประเมินพฤติกรรมหลักที่คาดหวัง (Key Result
Areas) ในสมรรถนะตัวนั้นๆ โดยแบงชวงการใหคะแนนของแตละพฤติกรรมที่แสดงออกระหวาง
1-9 ชวงตามแนวดิ่งลงมา สําหรับผูประเมินอาจเปนไดทงั้ ผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชา หรือรวมกันทัง้ 3 ฝายเพือ่ ประเมินสมรรถนะของบุคลากร
9) ประเมินแบบสามรอยหกสิบองศา (360 Evaluation) การประเมินสมรรถนะแบบ
360 นี้เปนการประเมินโดยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม (Rating Scale) หรือแบบประเมิน
จากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) โดยใหผูที่เกีย่ วของกับ
ผูถูกประเมินเปนผูประเมินสมรรถนะ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานลูกนอง ลูกคา เปนตน
และเมื่อทุกคนประเมินเสร็จแลวก็หาขอสรุปวาผูถูกประเมินมีสมรรถนะอยูในระดับใด ขอดีของ
การประเมินแบบนี้ก็คือ การประเมินโดยบุคคลหลายคน หลายระดับทําใหมหี ลายมุมมอง ลด
อคติจากการประเมินโดยบุคคลคนเดียว ขอจํากัดคือมี ภาระเอกสารจํานวนมาก บางครั้งผู
ประเมินมีความเกรงใจทําใหประเมินสูงกวาความเปนจริง หรือเกิดพฤติกรรมฮั้วซึ่งกันและกันเปน
ตน
10) การประเมินแบบศูนยทดสอบ (Assessment Center) เปนเทคนิคการประเมิน
ที่ใชเทคนิคหลายๆ วิธีรวมกันและใชบุคคลหลายคนรวมกันประเมิน เชน แบบสอบถาม การ
สังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ การทดสอบ การใชแบบวัดทางจิตวิทยา กรณีศึกษา เปนตน ขอดี
ของการประเมินแบบนี้คือผลการประเมินมีความเที่ยง และความเชื่อถือไดสูงเพราะใชเทคนิค
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หลายวิธีรวมกัน ใชคนหลายคนชวยกันประเมิน สวนขอจํากัดก็คือตองเสียคาใชจา ยสูง ใชเวลา
มาก
2.2.6 เครื่องมือในการวัดหรือประเมินสมรรถนะ
ในการทบทวนเครื่องมือในการวัดสมรรถนะพบวาเครื่องมือมีอยูหลากหลายในการ
นําเสนอครั้งนีจ้ ะนําเสนอเฉพาะเครื่องมือที่นยิ มใช ไดแก (อานนท ศักดิ์วรวิชญ, 2547: 69 – 71)
1) ขอมูลทะเบียนประวัติการทํางาน (Biographic Data) เพื่อประเมินความรูและ
ทักษะไดอยางคราวๆวาคนๆนั้นเคยทํางานใดมาบาง
2) ระเบียนพนักงาน (Employee Record) เปนระเบียนที่รวมคุณสมบัติบาง
ประการ เชน ประวัติการทํางาน การลา การมาสาย การขาดงาน รวมทั้งผลการการปฏิบัติงาน ซึ่ง
จะชวยชี้นิสัยในการทํางานบางอยางได
3) ผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภทดวยกัน
คือ ผลการปฏิบัติงานในเนื้องาน (Task Performance) ซึ่งเกี่ยวของกับทักษะความรู และ
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในเชิงบริบท (Context Performance) ซึ่งเกี่ยวของกับ
บุคลิกภาพ อันไดแก การมีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่น การทํางานนอกเหนือบทบาทหนาทีข่ องตน
เปนตน
4) การสัมภาษณงาน (Interview) การสัมภาษณงานจะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลไดมากพอสมควร
5) ศูนยประเมิน (Assessment Center) เปนการรวมเทคนิคการวัดทางจิตวิทยา
หลายๆอยางเขาไวดวยกัน
6) In Basket Simulation เปนเทคนิคที่จาํ ลองจากสถานการณในชีวติ ประจําวัน วิธี
นี้คลายการทํางานจริง แตคอ นขางทําไดยาก
7) แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Inventory) แบบทดสอบคานิยม (Value
Survey) แบบสํารวจความสนใจ (Interest Inventory) แบบในกลุมนี้วดั บุคลิกภาพ คานิยม
ความสนใจ เนื่องจากงานแตละอยางตองการบุคคลที่มบี ุคลิกภาพแตกตางกัน
8) แบบทดสอบเชาวนปญญา (Intelligence Test) และความถนัด (Aptitude
Test) ใชวัดความฉลาด และความโดดเดน เพื่อใชคนใหตรงตามสมรรถนะที่แตละคนมี
9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) เปน
การประเมินรอบดาน ไดแก จากเพื่อนรวมงาน ผูบงั คับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ลูกคาและตนเอง
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10) การทดสอบความรู (Knowledge Test) เปนการทดสอบความรูท ี่จําเปน
สําหรับตําแหนงงาน
11) การสุมงาน (Work Sample) การสุมงานที่ตาํ แหนงงานนัน้ ๆมีหนาที่รับผิดชอบ
ตองทํา จะชวยวัดสมรรถนะคอนขางดี
โดยสรุปแลวเครื่องมือที่ใชในการประเมินสมรรถนะจะมีลักษณะทัง้ ที่เปน
แบบทดสอบ (Test: Knowledge and Skill) ซึ่งอาจเปนแบบปรนัย หรือแบบอัตนัย แบบประเมิน
พฤติกรรมจากเหตุการณสําคัญๆ (Critical Incident) การเขียนเรียงความ (Written Essay) การ
สัมภาษณ (Interview) การใชแบบสอบถาม (Rating Scale) การประเมินจากพฤติกรรมการ
ปฏิบัตงิ าน การประเมินแบบ 360 องศา และการการประเมินแบบศูนยทดสอบ ซึง่ แบบสุดทายนี้
จะใชเทคนิค และเครื่องมือในการประเมินหลายวิธีรวมกัน และใชบุคคลหลายคนรวมกันประเมิน
สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว ิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาเพื่อคนหาสมรรถนะ
สําหรับผูฝกสอนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี พบวา สมรรถนะที่ผฝู กสอนพึงจะมี มีทั้งสิน้
จํานวน 18 ดาน แตจากแนวคิดของการประเมินสมรรถนะของสวัสดิการสํานักงาน ก.พ. กําหนด
วา สมรรถนะที่ใชเพื่อการประเมินควรใชเปนสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะประจํากลุม
งาน 3-5 ดาน สมรรถนะทัง้ หมดรวมกันควรไมเกิน 10 ดาน จากสมรรถนะที่ทบทวนได 18 ดาน
ตองมีการคัดเลือกใหเหลือไมเกิน 10 ดาน ดังนัน้ ผูว ิจัยนํารางสมรรถนะที่ไดปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ
ของสมาคมกรีฑา โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) รวมทั้งเทคนิคการ
สนทนากลุม (Focus Group) จากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ของสมาคมกรีฑาแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อจําแนกสมรรถนะผูฝกสอนกรีฑาออกเปนสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจํากลุมงาน จากนั้นนําสมรรถนะที่คนหาไดมาจัดทํารายละเอียดสําหรับใชใน
การประเมินตอไป แตสําหรับการกําหนดวิธีการประเมิน และเครื่องมือในการประเมินไมรวมใน
การศึกษาครั้งนี้
2.2.7 การประยุกตใชสมรรถนะในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การนําสมรรถนะไปประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยสามารถกระทําได
หลายประการ ดังนี้ (อานนท ศักดิ์วรวิชญ, 2547: 72-74 และอํานาจ วัดจินดา, 2549: 12-14)
1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) เพื่อเปนการ
เตรียม การใหองคการมีบุคลากรมีศักยภาพ มีสมรรถนะตามที่ควรจะเปนในการตอบสนองความ
ตองการขององคการ และมีความสามารถในการแขงขัน เพราะการใชสมรรถนะทําใหทราบวาใน
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องคการมีคนเหมาะสมหรือไมมีสมรรถนะใดบาง มี Talent (ผูที่สามารถโดดเดน) หรือไม อยางไร
และทําใหทราบวาองคการจะตองเตรียมคนที่มีสมรรถนะอยางไรบางใหสอดคลองกับการวางแผน
กลยุทธขององคการ
2) การกําหนดคางาน และการบริหารคาจางและเงินเดือน (Job Evaluation and
Wage and Salary Administration) ซึ่งจะทําใหสามารถตีคางาน และกําหนดปจจัยที่จาํ เปน
ตองใชในตําแหนงงานนัน้ ๆ เพื่อลําดับความสําคัญของงาน จากนั้นก็ใชในการบริหารเงินเดือน
หรือคาตอบแทนตามสมรรถนะจากคางาน และลําดับความสําคัญที่แตกตางกัน
3) การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection) ในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรควรมีการวัดสมรรถนะวามีความเหมาะสม สอดคลองกับตําแหนงงานหรือไม
โดยเฉพาะตองใหความสําคัญกับสมรรถนะในสวนที่อยูใตน้ํา ซึง่ อาจจําเปนตองใชเทคนิคหรือ
เครื่องมือมาชวย เชน การใชแบบสัมภาษณที่เนนพฤติกรรม (Behavioral Even Interview) ที่ใหผู
ถูกสัมภาษณเลาถึงสถานการณที่สําคัญทีส่ ุด หรือเหตุการณวิกฤตอยางละเอียด เพือ่ คนหา
ลักษณะพฤติกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรรมที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนัน้ ๆ
4) การฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ในการฝกอบรม
สามารถใชมาตรฐานของสมรรถนะในการออกแบบการฝกอบรมแบบเปนทางการ และฝกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) และการที่องคการที่มกี ารประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรจะทําใหทราบความตองการในการฝกอบรม (Training Need Analysis) และสามารถ
ออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมและการพัฒนาไดอยางตรงจุด
5) การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดตําแหนง (Career Planning and
Succession Planning) การทราบสมรรถนะของบุคลากรในองคการทําใหองคการสามารถวาง
เสนทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรแตละคนวาหากตองการทีจ่ ะเติบโตในเสนทางนั้นๆใน
แตละขั้นตอนจะตองใชสมรรถนะอะไรบาง องคการก็จะสามารถชวยเหลือและพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรแตละคนใหเติบโตไปได เชนเดียวกันกับการสืบทอดตําแหนงของผูบริหาร ตองทราบ
วาแตละตําแหนงที่จะมีการสืบทอดตองมีการพัฒนาสมรรถนะอยางไร และนอกจากนี้สมรรถนะ
ยังจะชวยใหทราบวาแตละคนมีสมรรถนะดานใดเดน ทําใหรูจักตนเอง และทํางานไดตาม
สมรรถนะที่เหมาะสมกับตน
6) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ในการบริหารผล
การปฏิบัติงานตั้งแตขั้นตอนของการวางแผนผลการปฏิบัติงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะตองมีการคํานึงถึงสมรรถนะ วาคนมีความเหมาะสมกับงาน
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และงานใดตองใชความสามารถแบบใด หากความสามารถไมพอจะจัดการเพิม่ สมรรถนะอยางไร
และคนๆนั้นไดใชความสามารถหรือสมรรถนะที่มที ุมเทเพื่องานไดมากนอยเพียงใด
7) การโยกยาย การเลื่อนตําแหนงงาน การเลิกจาง (Rotation, Promotion, and
Termination) เนื่องจากองคการตองการคนที่เหมาะสมกับงาน ดังนัน้ หากทราบสมรรถนะของแต
ละคน และสมรรถนะแตละตําแหนง จะชวยใหการโยกยาย หรือการเลือ่ นตําแหนงเปนไปอยาง
เหมาะสม รวมทั้งการเลิกจางหากคนๆนัน้ ไมสามารถทํางานได หรือมีศักยภาพไมเพียงพอ หรือไม
อาจพัฒนาสมรรถนะนัน้ ๆใหดีขึ้นได
จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ จะเห็นไดวาสมรรถนะเปน
ประโยชนอยางมากในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยทกุ ขั้นตอน แตอยางไรก็ตามการนํา
สมรรถนะมาใชในการประเมินพนักงานขององคการก็ตองพึงระวังเกีย่ วกับขอจํากัดของเครื่องมือ
รวมถึงเทคนิคในการประเมินสมรรถนะแตละแบบ สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยั กําหนดศึกษา
สมรรถนะของผูฝกสอนกรีฑาจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และเอกสารตางๆ จากนั้นนํา
สมรรถนะที่ไดสมั ภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูบริหาร เพือ่ จําแนกไดเปนสมรรถนะ
หลัก 5 ดาน และใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group) จากตัวแทนผูฝก สอนกรีฑาทีมชาติ
และนักกรีฑาทีมชาติ เพื่อคัดเลือกสมรรถนะประจํากลุม งานใหเหลือเพียง 3 – 5 ดาน อันจะทําให
ไดมาซึ่งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํากลุมงาน รวม 10 ดาน เพื่อนําไปจัดทํารายละเอียด
สําหรับใชเปนเกณฑในการประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํากลุมงาน ผูฝ กสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป
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ตาราง 2.1 ตารางสรุปงานวิจยั ที่เกี่ยวของในประเทศ

การจูงใจ

ความละเอียดรอบคอบ

ความคิดเชิงวิเคราะห

การแกไขปญหา

การสื่อสาร

การสอนงาน

ความมั่นใจในตนเอง

ความกระตือรือรน

การตัดสินใจ

การสรางความศรัทธา

ความคิดริเริ่ม

ภาวะผูนํา

การมุงเนนความสําเร็จ

ความสามารถในการรับผิดชอบงาน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

การมอบหมายงาน
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เฉลียว บุรีภักดี และคณะ (2520)
นิตยา มีชัย (2530)
ยุทธนา อักขิโสภา (2531)
การกีฬาแหงประเทศไทย (2536)
การกีฬาแหงประเทศไทย (2537)
ธีรชัย บุญมี (2543)
รัชนีพร สุกิน (2545)
มาลีรัตน พระสมิง (2545)
ธนบดี นันตา (2546)
นกุล โสตพันธุ (2549)
ลัดดาวัลย เขือ่ นคํา (2551)

การทํางานเปนทีม

งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ในประเทศ

การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมฯ

ตารางสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ

64

ตาราง 2.2 ตารางสรุปงานวิจยั ที่เกี่ยวของตางประเทศ

การจูงใจ

ความละเอียดรอบคอบ

ความคิดเชิงวิเคราะห

การแกไขปญหา

การสื่อสาร

การสอนงาน

ความมั่นใจในตนเอง

ความกระตือรือรน

การตัดสินใจ

การสรางความศรัทธา

ความคิดริเริ่ม

ภาวะผูนํา

การมุงเนนความสําเร็จ

ความสามารถในการรับผิดชอบงาน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

การมอบหมายงาน
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Lisa M. Miller (2003)
Epifania G.Claur (2006)
Sandy Maynard (2006)
Bryce Newell (2007)
Christine Scott Nash (2008)
Jefrey L.Frost (2009)
Andrew Bennie (2009)
Mohamad Nizam Bin Hj. Nazarudin
(2009)
Sofia Santos et al. (2010)

การทํางานเปนทีม

งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ตางประเทศ

การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมฯ

ตารางสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ
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2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.3.1 งานวิจยั ในประเทศ
เฉลียว บุรีภกั ดี และคณะ (2520: 77-89) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ลักษณะของครูที่
ดี” โดยกรมการฝกหัดครูรวมกับวิทยาลัยครู 12 แหง คือ ยะลา สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช
พระนครศรีอยุธยา สวนสุนนั ทา นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี และ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ สําหรับกลุมตัวอยางคือ นักเรียน ผูปกครอง ครูหรือศึกษานิเทศก ผูบริหาร
การศึกษา พระ และผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบวา ครูที่อยูกลุมตัวอยางชอบมากที่สุด คือ ครูที่
ตั้งใจสอน และสอนเขาใจแจมแจง สวนลักษณะครูที่ดี คือ ความประพฤติเรียบรอย ความรูดี
บุคลิกลักษณะ และการแตงกายดี สอนดี ตรงเวลา ยุติธรรม หาความรูเสมอ สุขภาพดี พูดจาและ
มนุษยสัมพันธดี รักอาชีพครู เมตตาและเขาใจเด็ก ราเริงแจมใส ซื่อสัตยและเสียสละ สําหรับกลุม
นักเรียนเห็นวาบุคลิก และการแตงกายเปนลักษณะจําเปนที่สุด รองลงไปคือ การตรงตอเวลา
สอนดี ยุติธรรม วาจาสุภาพ ประพฤติเรียบรอย ความรูดี เปนกันเอง เขากับเด็กได เขาใจเด็ก และ
มีวิธีการสอนแปลกๆ รับผิดชอบการงาน ราเริงแจมใส เตรียมการสอน เปนตัวอยางทีด่ ี คนควาอยู
เสมอ ตามลําดับ
นิตยา มีชยั (2530: 30-39) ทําการวิจัยเพือ่ สรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะของครู
พลศึกษา โดยวัดเฉพาะคุณลักษณะที่สาํ คัญที่ครูพลศึกษาจําเปนตองมีมากกวาครูทั่วไปจํานวน
11 ตัว ไดแก 1) การมีนา้ํ ใจนักกีฬา 2) การปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักสุขลักษณะ 3) การเปน
ผูนํา 4) การมีระเบียบวินยั 5) การมีมนุษยสัมพันธ 6) การตรงตอเวลา 7) การเสียสละเพื่อ
สวนรวม 8) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 9) ควบคุมอารมณได 10) อดทน 11) ราเริงแจมใสอยูเสมอ
โดยใชเครื่องมือที่มีลักษณะคลายกับแบบวัดบุคลิกภาพอีพีพีเอส (Edwards Personality
Preference Schedule) ในการวัดครูพลศึกษาจํานวน 108 คน ผลการศึกษาพบวา ครูพลศึกษามี
คุณลักษณะเรียงอันดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการเปนผูนาํ สูงทีส่ ุด รองลงมาคือ อดทนและ
ควบคุมอารมณได การมีนา้ํ ใจนักกีฬา การมีระเบียบวินยั การปฏิบัติตนใหถกู ตองตามหลัก
สุขลักษณะ และการมีมนุษยสัมพันธตามลําดับ
ยุทธนา อักขิโสภา (2531: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของ
อาจารยวิทยาลัยพลศึกษา ตามทรรศนะของผูบริหาร และนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา ในดาน
สวนตัว 4 เรื่อง คือ สุขภาพทางกายและจิต บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ คุณธรรมและความ
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ประพฤติ และในดานวิชาชีพ 4 เรื่อง คือ ความสามารถทางการสอน ความสามารถทางวิชาการ
ความ สามารถทางการปกครอง และความสามารถทางการกีฬา กลุมตัวอยาง คือ ผูบ ริหารและ
นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา 17 แหง โดยสุมแบบแบงพวกไดผูบริหาร 51 คน และนักศึกษา 270
คน ผลการวิจยั พบวา คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของอาจารยวทิ ยาลัยพลศึกษาดานสวนตัวตาม
ทรรศนะของผูบ ริหารวิทยาลัยพลศึกษา อยูในเกณฑมากทุกเรื่องตามลําดับ คือ คุณธรรมและ
ความประพฤติ สุขภาพทางกายและจิต บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ สวนตามทรรศนะของ
นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา พบวาอยูในเกณฑมากทุกเรื่องเชนเดียวกัน โดยเรียงลําดับคือ
คุณธรรมและความประพฤติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และสุขภาพทางกายและจิต
สวนคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของอาจารยวิทยาลัยพลศึกษาดานวิชาชีพ ตาม
ทรรศนะของผูบ ริหารวิทยาลัยพลศึกษา อยูในเกณฑมากทุกเรื่องตามลําดับ คือ ความสามารถ
ทางการกีฬา ความสามารถทางการสอน ความสามารถทางการปกครอง และความสามารถ
ทางวิชาการ สวนตามทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา พบวาอยูใ นเกณฑมากทุกเรื่อง
เชนเดียวกันตามลําดับคือ ความสามารถทางการกีฬา ความสามารถทางการสอน
ความสามารถทางการปกครอง และความสามารถทางวิชาการ
สําหรับผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของอาจารยวิทยาลัยพลศึกษา
ดานสวนตัวตามทรรศนะของผูบริหารและนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา พบวาผูบริหารและ
นักศึกษามีทรรศนะตอคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของอาจารยวทิ ยาลัยพลศึกษาแตกตางกันใน
ดานสุขภาพทางกายและจิต คุณธรรมและความประพฤติ มนุษยสัมพันธ ความสามารถทาง
วิชาการ ความสามารถทางการปกครอง และความสามารถทางการสอน
การกีฬาแหงประเทศไทย (2536: 44-56) ไดศึกษาปญหาอุปสรรคการพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬาไทย : ศึกษากรณีศักยภาพของนักกีฬาในการแขงขันกีฬาโอลิมปก พบวา
ความรู ความสามารถ ของผูฝกสอนชาวตางชาติ และผูฝกสอนชาวไทยอยูในระดับปานกลาง
และมีปญหาอุปสรรคในดานการสื่อสารระหวางผูฝกสอนชาวตางชาติกับนักกีฬา ในการวิจยั
ดังกลาวไดมีขอเสนอใหพิจารณาเลือกผูฝก สอนที่มีความรู ความสามารถสูง มาปฏิบัติหนาที่ และ
ตองสรางความรู ความเขาใจในการสื่อสารระหวางกัน นอกจากนี้ในงานวิจยั ยังพบวา การจะ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาใหสูงขึน้ จะตองมีการนําหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาเขามาชวย
ในการฝกซอม รวมทั้งมีความรูในดานโภชนาการเพื่อจัดเตรียมอาหาร และอาหารเสริมที่มีความ
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เหมาะสม และเพียงพอกับการใชเพิม่ สมรรถภาพดานรางกายใหแกนกั กีฬา ดังนั้นผูฝกสอน
จําเปนตองมีความรู ทักษะทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและความรูดานโภชนาการ
การกีฬาแหงประเทศไทย (2537: 9-12) ผลการศึกษาการเตรียมทีมนักกีฬาทีม
ชาติไทยเขาแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครัง้ ที่ 12 พบวา โดยภาพรวมดานการฝกซอมนักกีฬาของ
สมาคมตางๆ มีทักษะความสามารถของนักกีฬาอยูในระดับดี ผูฝกสอนมีการวางแผนการฝกซอม
สวนใหญอยูในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบหนาที่ แตปจจัยที่สมาคมกีฬาสวน
ใหญดําเนินการไดอยูในระดับพอใช ไดแก การสรางแรงจูงใจของผูฝก สอนกีฬา และปจจัยควร
ปรับปรุง ไดแก จํานวนผูฝกสอนกับจํานวนนักกีฬา สําหรับดานสมรรถภาพและสุขภาพ พบวา
สมาคมกีฬาสวนใหญดําเนินการอยูในระดับพอใช ไดแก หลักจิตวิทยาการกีฬา ขอควรปรับปรุง
ไดแก การใหคาํ แนะนําดานโภชนาการแกนักกีฬา และสุดทายดานสวัสดิการ ขวัญและกําลังใจ
พบวา นักกีฬาไดรับการสนับสนุนจากสมาคมแ ละครอบครัว อยูในระดับพอใชถึงดี เมื่อพิจารณา
ในรายประเภทของนักกีฬา จะพบวาในกีฬากรีฑานักกีฬามีความตัง้ ใจในการฝกซอม และปฏิบัติ
ตามแผนการฝกซอมของผูฝ กสอนอยางเครงครัด ในขณะเดียวกันผูฝ กสอนก็ปฏิบตั ิตนในหนาที่
ของผูฝกสอนไดดีเชนกัน ในดานสมรรถภาพและสุขภาพ ผูฝกสอนมีการฝกซอมนักกีฬา โดย
พิจารณาใชเทคโนโลยีหลายดานเพื่อชวยพัฒนาสมรรถภาพและสุขภาพของนักกีฬา
ธีรชัย บุญมี (2543: 49-52) ศึกษาความตองการการพัฒนาวิชาชีพของครูพล
ศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตการศึกษา 1 โดยใชแบบสอบถามในครูพลศึกษาจํานวน 200 คน ผล
การศึกษาพบวา 1) ครูพลศึกษาตองการพัฒนาวิชาชีพครูดา นวิชาการโดยตองการใหอบรม
ความรูดานการเขียนแผนการสอน การติดตามประเมินผล 2) ดานความตองการพัฒนาวิชาชีพครู
ดานการสอน ครูพลศึกษาตองการไดรับการอบรมวิธีการนําทักษะใหมๆมาสอนจากงายไปหายาก
ตองการการสัมมนาทางดานพลศึกษาในเรื่องวิธกี ารสอน การเขียนแผนการสอน การจัดกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับชั้น 3) ดานความตองการการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษา
เกี่ยวกับดานการใชสถานที่ อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณ ครูพลศึกษาตองการมีความรูในการ
สรางสื่อ และการใชสื่อใหมๆใหกับครูพลศึกษา 4) ดานความตองการการพัฒนาวิชาชีพของครูพล
ศึกษาเกีย่ วกับดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและบริการ ครูพลศึกษาตองการใหจดั กีฬา
ประจําป เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนและไดแสดงความสามารถของตนเอง การ
ประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความรวมมือ การจัดตั้งองคกรเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาในทองถิน่ อยาง
จริงจัง 5) ดานความตองการการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษาเกีย่ วกับดานทักษะและ
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ความสามารถทางกีฬา ครูพลศึกษาตองการรับรูความเคลื่อนไหว กฎ กติกาใหมๆ การอบรม
ทักษะทางการกีฬาประเภทตางๆ การจัดแขงขันกีฬา การมีสวนรวมกับชุมชน 6) ดานความ
ตองการการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษาเกี่ยวกับดานบุคลิกภาพ ครูพลศึกษาตองการใหครูพล
ศึกษามีความสํานึกในบทบาทและหนาทีข่ องตนเอง มีความสามารถในการถายทอดความรูและ
สงเสริมใหผูอนื่ มีความรู การพัฒนาตนเองดานรางกาย จิตใจ อารมณอยูเสมอ ตรงตอเวลา อุทิศ
ตน และเปนผูน ํา และ 7) ดานความตองการการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษาเกี่ยวกับดาน
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอวิชาชีพ ครูพลศึกษาตองการใหมีการพัฒนาและสรางคุณธรรม
และความซื่อสัตยตอวิชาชีพของครูพลศึกษาใหมากขึ้น ตองการใหมีสมาคมครูเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูกนั ความยึดมัน่ ในอุดมการณของวิชาชีพ การเอาใจใสนักเรียนอยางเสมอภาค
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษา
ในเขตอําเภอเมือง และนอกเขตอําเภอเมือง พบวาไมความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
รัชนีพร สุกนิ (2545: 47-50) ศึกษาการใชเทคนิคจิตวิทยาการกีฬาของผูฝกสอน
ของสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา เทคนิคที่ผูฝก สอนนําไปปฏิบัติกับนักกีฬา
มากที่สุดคือ การควบคุมอารมณ การตัง้ เปาหมาย การควบคุมความวิตกกังวลและความเครียด
และเทคนิคทีท่ ําใหนกั กีฬามีจิตใจเขมแข็ง สวนเทคนิคที่ผูฝกสอนตองการเรียนรู และตองการ
นําไปปฏิบัติกบั นักกีฬา 4 เทคนิคแรก คือ ทําใหนักกีฬามีจิตใจเขมแข็ง ความสามารถในการเปน
โคช การฝกจิตใจและจินตภาพ และเทคนิคแรงจูงใจ
มาลีรัตน พระสมิง (2545: 82-87) ศึกษาถึงคุณลักษณะของบุคลากรทางพล
ศึกษาและกีฬาทีพ่ ึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตการศึกษา 1 โดยเก็บขอมูล
ตัวอยางจากคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตการศึกษา 1 จํานวน 279 คน ผล
การศึกษาพบวา คุณลักษณะของบุคลากรทางพลศึกษาและกีฬาทีพ่ ึงประสงค คือ ดาน
สถานภาพสวนบุคคล ซึ่งมีลกั ษณะดังตอไปนี้ เพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกันอายุ 18-30 ป
และอายุ 31-40 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีนันทนาการ
ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรการกีฬา วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทพลศึกษา ระดับปริญญา
โทนันทนาการ ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรการกีฬา วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
(ปกศ. สูง) พลศึกษา
ดานบุคลิกภาพของบุคลากรไดแก มีความรับผิดชอบติดตามงาน มีความตองการที่
จะประสบความสําเร็จ ทะเยอทะยาน มีความมุง มั่น มานะพยายามทีจ่ ะบรรลุเปาหมายของงานที่
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ทาทายความสามารถ ชอบเอาชนะปญหาและไมยอทอตออุปสรรค มีการคิดอยางพิจารณา มี
ความสุขุมรอบคอบ คิดอยางเปนระบบขัน้ ตอน เปนตน
ดานความรูความสามารถเฉพาะทางพลศึกษากีฬาและนันทนาการ ไดแก ความรู
ในการใชหลักวิทยาศาสตรมาประยุกตใชอธิบายปรากฏการและกระบวนการของชีวิตและสุขภาพ
ความรูดานนันทนาการ การจัดกิจกรรมตางๆ ความรูเรือ่ งจิตวิทยาการสอน การประยุกตใชการ
กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อปองกันโรคเปนตน
ดานความรูความสามารถและประสบการณดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดแก
ความรูเรื่องการฝกอบรม การพลศึกษา การกีฬา การออกกําลังกาย มีประสบการณในการเปนผู
ฝกสอนกีฬา มีประสบการณในการเปนผูจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ และเปนกรรมการ
ตัดสินกีฬาประเภทตางๆ เปนตน
ดานความถนัดและความสามารถพิเศษ ไดแก ความสามารถในการทํางานที่ตองใช
การติดตอสัมพันธกับผูอื่น การทํางานที่ตอ งใชทกั ษะในการทําสื่อ และการประชาสัมพันธ
ความสามารถพูดภาษาทองถิ่น
และดานการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหนวยงาน ไดแก ความถนัดหรือ
ความสามารถเฉพาะดานกีฬามากกวา 3 ชนิดขึ้นไป เปนผูจัดและดําเนินการแขงขัน เปน
ผูดําเนินการสงเสริมสมรรถภาพทางกาย เปนผูนาํ ทางดานการกีฬา
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเกีย่ วกับคุณลักษณะของบุคลากรทางการพลศึกษา
และกีฬาทีพ่ ึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตการศึกษา 1 แตละจังหวัดพบวา
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติโดยจังหวัดที่แตกตางกันไดแก ปทุมธานีกับสมุทรสาคร และ
ปทุมธานีกับนครปฐม
ธนบดี นันตา (2546: 51-56) ศึกษาสมรรถนะของผูฝก สอนตามการรับรู และ
ความคาดหวังของนักกีฬาและผูฝกสอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสมรรถนะที่ศึกษามี 3 ดาน
คือ ดานวิชาการ ดานการสอน และดานบุคลิกลักษณะ ผลการศึกษาพบวา ระดับความคาดหวัง
ตอสมรรถนะของผูฝกสอนดานวิชาการโดยรวมอยูระดับมาก ดานการสอนโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด และดานบุคลิกลักษณะอยูในระดับมากที่สุด และผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง
และการรับรูของนักกีฬาทีม่ ตี อสมรรถนะทั้ง 3 ดานโดยรวมไมมีความแตกตางกัน แตแตกกันใน
รายขอ กลาวคือ ดานวิชาการ พบวาความคาดหวัง และการรับรูของนักกีฬาที่มีตอสมรรถนะของ
ผูฝกสอนดานวิชาการไมมีความแตกตางกันในระดับความคิดเห็นในรายขอยอย ดานการสอน
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พบวารายขอที่มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันมีดังนี้ มีทาทางและบทบาทเหมาะสมในขณะที่
ฝกสอน ใชคาํ ชมเชย ตักเตือน และออกคําสั่งไดเหมาะสม อารมณดี ยิม้ แยมแจมใส เปนกันเอง
กับนักกีฬา จิตใจหนักแนน ควบคุมอารมณในขณะที่สอนได โดยนักกีฬามีความคาดหวังตอ
สมรรถนะของผูฝกสอนดานการสอนสูงกวาการรับรูของนักกีฬา ดานบุคลิกลักษณะ พบวารายขอ
ที่มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันมีดังนี้ มีเหตุผลมีความมั่นคง สามารถเผชิญปญหาโดย
วิจารณญาณและความสุขมุ รอบคอบ คลองแคลวกระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางที่ดีแกนักกีฬาและสังคม โดยนักกีฬามีความคาดหวังตอสมรรถนะของผูฝก สอนดาน
บุคลิกลักษณะสูงกวาการรับรูของนักกีฬา
นกุล โสตถิพนั ธุ (2549: 133-153) ศึกษารูปแบบการอบรมผูฝกสอนกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพื่อปลูกฝงคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของผูฝกสอน จํานวน
6 สถาบัน พบวา ผูฝก สอนควรไดรับการปลูกฝงคุณลักษณะที่พงึ ประสงคใน 3 มิติ ดังนี้
1) คุณลักษณะในตัวผูฝกสอน ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ 2) ทักษะ
ที่ผูฝกสอนมีในความรูและความสามารถในการฝกสอน ประกอบดวย กีฬา วิธีการสอน และการ
ทํางานเปนทีม และ3) บทบาทที่ผูฝก สอนแสดงออก ประกอบดวย นักการฑูต ครู และนักจิตวิทยา
ซึ่งทัง้ หมดนี้ตอ งหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกันในตัวผูฝก สอน จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดดี
ลัดดาวัลย เขื่อนคํา (2551: 51-79) ไดศึกษาชองวางทางสมรรถนะหลักของครู
โรงเรียนบานเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย จํานวน 59 คน ผลการศึกษาพบวา
สมรรถนะดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาทีจ่ ําเปน และที่
มีในปจจุบนั ของครู มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยสมรรถนะทีจ่ ําเปนดาน
ความรู ครูมีความเห็นวาตองอยูในระดับมากถึงมากที่สดุ แตสมรรถนะที่ครูมีอยูในปจจุบันดาน
ความรูนนั้ สวนมากอยูในระดับปานกลาง สมรรถนะดานทักษะที่จาํ เปน ครูมีความเห็นวาตองอยู
ในระดับมากที่สุด แตสมรรถนะที่ครูมีอยูใ นปจจุบันดานทักษะนั้นอยูใ นระดับมาก และสมรรถนะ
ดานคุณลักษณะที่จําเปน ครูมีความเห็นวาตองอยูในระดับมากที่สุด แตสมรรถนะที่ครูมีอยูใน
ปจจุบันดานคุณลักษณะนัน้ อยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาสมรรถนะหลักทางดานความรูกับ
สมรรถนะหลักทางดานทักษะที่ครูมีตามความเปนจริงแลวจะเห็นวามีความสอดคลองกัน
สมรรถนะหลักดานทักษะจะเปนผลสืบเนือ่ งมาจากสมรรถนะหลักดานความรู สมรรถนะดาน
ความรูในดานนั้นๆ อยูในระดับใด สมรรถนะดานทักษะก็จะอยูในระดับใกลเคียงกัน ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เปนรูปธรรมในการลดชองวางระหวางสมรรถนะหลัก
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ตามความเปนจริงกับสมรรถนะหลักที่จําเปนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามที่กาํ หนด
คือ ครูที่มีอายุและประสบการณในการทํางานสูงควรมีการปรับเปลี่ยนความคิดของบุคลากรครูให
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งใหมๆ ใหความรูและทักษะที่ครูไมเพียงพอ โดยการสนับสนุนครูใน
การศึกษาตอ ใหทนุ สงเสริมการวิจยั ของครู สนับสนุนใหไปปฏิบัติงานวิจัยในหนวยงาน
ภายในประเทศหรือตางประเทศ และควรมีการใหทนุ เพือ่ เสนอผลงานทางวิชาการ ใหมีการไป
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ มีการฝกอบรมบุคลากรเฉพาะในประเด็นทีต่ องการอยางเพียงพอ โดย
การฝกอบรมแบบ In-service Training สําหรับกลุม ครูที่มีอายุและประสบการณในการทํางาน
นอย ควรใหการสนับสนุนเพิ่มพูนความรูใ หมากขึ้น โดยเนนความรูในวิชาที่ตนสอนและความรู
เกี่ยวกับวิธีสอนซึ่งมีเพิ่มเติมอยูเรื่อยๆ และใหเสรีภาพทางวิชาการ
2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ
Lisa M. Miller (2003: 142) ไดดําเนินการวิจัยคุณภาพเพื่อศึกษาการรับรูตอความ
เปนผูนาํ ที่เห็นแกประโยชนสว นรวม ของผูฝ กสอนกีฬาระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อศึกษาการรับรูความเปนผูนําที่เห็นแกประโยชนสว นรวม ความสัมพันธระหวางความเปนผูน ํา
ที่เห็นแกประโยชนสว นรวม กับความฉลาดทางอารมณ และความสัมพันธระหวางภาวะผูน ําที่เห็น
แกประโยชนสว นรวม กับการปฏิบัติตนตามความเปนผูน ําที่เห็นแกประโยชนสว นรวม และ
บุคลิกภาพของผูฝกสอน กลุม ตัวอยางที่ศกึ ษาคือ หัวหนาผูฝกสอนกีฬามหาวิทยาลัย ในกลุมที่ 1
จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา ผูฝกสอนมีการรับรูเกี่ยวกับคุณลักษณะ ความสม่ําเสมอ
ตรงไปตรงมา ความเทาเทียม ความเอาใจใส และการเสริมพลัง ของผูน ําที่เห็นแกประโยชน
สวนรวม สําหรับปจจัยความฉลาดทางอารมณ ไดแก ความสามารถตระหนักรูตนเอง การควบคุม
ตนเอง ทักษะดานสังคม การเขาใจผูอื่น และแรงจูงใจและกําลังใจมีความสัมพันธภาวะผูน ําที่เห็น
แกประโยชนสว นรวม ดังนัน้ เพื่อใหผลลัพธในการปฏิบัตทิ ี่ดี คณะทีจ่ ัดการเรียนการสอนจึงตองมี
การปรับปรุงและพัฒนาผูฝก สอน ใหเกิดการเรียนรูประสบการณดังกลาวเพื่อใหผูฝกสอนมีความ
เปนมืออาชีพมากขึ้น
Epifania G. Claur (2006: บทคัดยอ) การประเมินประเภทสมรรถนะ และแบบใน
การฝกสอนกีฬาในทัศนะของนักกีฬา ในสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยของเมืองบาเกียว
(Baguio City) และเมืองเบนเกต (Benguet City) ประเทศฟลิปปนส การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค
เพื่อประเมินประเภทของผูฝก สอน สมรรถนะ และแบบในการฝกสอนของผูฝกสอนในสถาบันการ
ศึกษาในเมืองบาเกียว และเมืองเบนเกต และเพื่อคนหาความสัมพันธของ 3 ตัวแปร คือ ประเภท
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สมรรถนะ และแบบในการฝกสอน เพื่อนํามาเปนพืน้ ฐานในการกําหนดโปรแกรมการพัฒนา
ผูฝกสอน
ผลการศึกษาพบวา ผูฝกสอนที่อยูในโปรแกรมการพัฒนาสูความเปนเลิศของ
วิทยาลัย มีประเภทของการฝกสอนอยูท ั้ง 2 ประเภท คือ แบบเผด็จการ และแบบสรางสัมพันธที่ดี
อยูในระดับสูงพอๆ กัน และมีลักษณะเขากับผูอื่นไดงาย กับลักษณะนักธุรกิจ อยูในระดับปาน
กลางใกลเคียงกัน
แบบในการเปนผูฝกสอนที่เปนแบบเผด็จการ ไมมีความสัมพันธกับ
สถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาที่ฝกสอน อายุ เพศ และประสบการณการทําทีม แบบในการ
สรางความสัมพันธที่ดี ไมมีความสัมพันธกบั อายุ และประสบการณการทําทีม แตมีความสัมพันธ
กับสถาบันการศึกษา ผูฝกสอนกีฬา และเพศ แบบในการเปนผูฝกสอนที่มีความทะเยอทะยานไม
มีความสัมพันธกบั สถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาที่ฝก สอน อายุ เพศ และประสบการณการทํา
ทีม แบบในการเปนผูฝกสอนที่มีลกั ษณะเขากับผูอื่นไดงา ย ไมมีความสัมพันธกับ
สถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาที่ฝกสอน อายุ เพศ และประสบการณการทําทีม แบบในการเปน
ผูฝกสอนที่มีลกั ษณะเปนนักธุรกิจ ไมมีความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาที่ฝกสอน
อายุ เพศ และประสบการณการทําทีม
ผลการศึกษายังพบวาผูฝกสอนในโครงการของสถาบันการศึกษา มีทกั ษะและ
สมรรถนะของผูฝกสอนที่ดีในดานความเปนครู การสรางทีม ภาวะผูน ํา และการเปนพี่เลี้ยง การ
รับรูทักษะและสมรรถนะดานความเปนครู มีความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา ประเภทของกีฬา
ที่ฝกสอน และประสบการณการทําทีม แตไมมีความสัมพันธกับอายุ และเพศของนักกีฬา ในสวน
การรับรูทักษะ และสมรรถนะของผูฝกสอนในการสรางทีม มีความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา
ประเภทของกีฬาที่ฝกสอน และประสบการณการทําทีม แตไมสัมพันธกับอายุ และเพศของ
นักกีฬา สําหรับการรับรูวาทักษะ และสมรรถนะดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับ
สถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาที่ฝกสอนและประสบการณการทําทีม แตไมมีความสัมพันธกับ
อายุ และเพศของนักกีฬา
นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา แบบการนําของผูฝกสอนที่ใชบอย คือ แบบสั่งงาน
ขายงาน มีสวนรวมในงาน และมอบหมายงาน แตแบบของผูฝกสอนแบบสั่งงานไมมี
ความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาที่ฝก สอน อายุ เพศ และประสบการณการทําทีม
ผูฝกสอนแบบขายงานไมสัมพันธกับอายุ และเพศ แตสัมพันธกับสถาบันการศึกษา ประเภทกีฬา
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ที่ฝกสอน และประสบการณการทําทีม ผูฝก สอนแบบมีสว นรวมมีความสัมพันธกับ
สถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาที่ฝกสอน อายุ เพศ และประสบการณการทําทีม
สุดทายผลการศึกษาพบความสัมพันธเชิงบวกระหวาง 1) ประเภทของผูฝกสอน กับ
สมรรถนะของผูฝกสอน 2) ประเภทของผูฝก สอนกับแบบในการฝกสอน และ 3) แบบในการ
ฝกสอนกับสมรรถนะ
Sandy Maynard (2006: บทคัดยอ) ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล และความเปน
มืออาชีพของผูฝกสอน โดยการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา
การพัฒนาและปรับปรุงผูฝกสอนนัน้ แนวคิดหรือทฤษฎีที่ถูกนํามาใชในการศึกษาหรือทดลอง จะ
เปนเรื่องเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเอง แรงจูงใจ การกําหนดเปาหมายแหงความสําเร็จ
สมรรถนะ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะในการจัดการชีวิต และความยืดหยุน ซึง่ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของเหลานี้จะชวยในการพัฒนาทักษะ และสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ และมีผลงานบรรลุ
เปาหมายทีว่ างไว
Bryce Newell (2007: 37-43) ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของ
ผูสอน กับความแตกตางของผลงานระหวางเพศ และความสําเร็จทางการศึกษาของหัวหนาผู
ฝกสอนบาสเกตบอล วิทยาลัย ในการแขงขัน NCAA Division II กลุมตัวอยางที่ศกึ ษาเปนผู
ฝกสอนชาย 12 คน และหญิง 4 คน แบบของภาวะผูน าํ ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูนาํ แบบมุงงาน
(การฝกสอน และการสอน) แบบประชาธิปไตย แบบสนับสนุนทางสังคม แบบสะทอนกลับเชิง
บวก และแบบอํานาจนิยม ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูน าํ แบบอํานาจนิยมความสัมพันธเชิงบวก
กับความแตกตางของผลงานในการโยนลูกเขาหวง และการครองบอล สวนแบบอื่น รวมทัง้ การ
ฝกอบรมและการสอนไมมีความสัมพันธกบั ผลงาน ผูฝกสอนหญิงมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตยมากกวาผูฝก สอนชาย และผูฝกสอนมีแนวโนมพฤติกรรมแบบอํานาจนิยมมากกวา
ผูฝกสอนหญิง แตเมื่อทดสอบความสัมพันธกลับไมพบความแตกตางระหวางเพศของผูฝกสอน
กับแบบพฤติกรรมของผูนํา แบบภาวะผูนาํ ไมความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู
ฝกสอน แตก็เปนทีน่ าสนใจวาแบบการเปนผูนาํ แบบสะทอนกลับเชิงบวกมีความสัมพันธเชิงลบ
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ในขณะที่การฝกอบรมและการสอนมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

74

อยางไรก็ตามไดพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางเปอรเซ็นตในการยิงลูกโทษกับ
จํานวนปของประสบการณในการเปนผูฝก สอน และเปอรเซ็นตของการไดลูกบอล ทั้งนี้เปอรเซ็นต
ในการยิงลูกโทษมีผูฝก สอน
Christine Scott Nash (2008: 292-298) ศึกษาบทบาทการศึกษาของผูฝกสอนใน
การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเปนผูฝกสอนในประเทศอังกฤษ โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ
ประวัติชีวิตผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน ซึง่ เปนผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล ฮอกกี้ และวายน้ํา เพื่อ
ตรวจสอบกระบวนการพัฒนามาเปนผูฝกสอนที่มีความเชีย่ วชาญ โดยใชแบบสอบถาม สอบถาม
ผูฝกสอนกีฬาประเภทตางๆ จํานวน 621 คน เพื่อประเมินวิธกี ารเรียนรู และการสอน ของผู
ฝกสอน และใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนในการศึกษาของผูฝกสอน
ผลการศึกษาพบวา กระบวนการศึกษาของผูฝกสอนตองสรางใหผูฝก สอนมีความรู
และพฤติกรรมในขั้นพื้นฐานกอน จากนั้นมีการสนับสนุนขั้นตอนการสรางแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) เพื่อใหผูฝก สอนมีลักษณะเปนมืออาชีพ สําหรับโปรแกรมการศึกษาทีม่ ุงเนน คือ
การเรียนรูจากปญหา การพัฒนาทักษะดานความคิดเชิงวิเคราะห ทักษะการตัดสินใจ
ความสามารถในการสะทอนปญหา การใชเหตุผลและการแกไขปญหา รวมทัง้ การสรางการเรียนรู
อยางไมเปนทางการ และการสรางเครือขายผูฝกสอน เพือ่ พูดคุย แลกเปลี่ยนการแกไขปญหา การ
ถายทอดความรู แนวปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศระหวางกัน
Jefrey L. Frost (2009: 1-9) คุณลักษณะของผูฝกสอนที่ประสบความสําเร็จในการ
เปนผูฝกสอนกีฬา การศึกษาครั้งนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อระบุคุณลักษณะสําคัญ (ดานคุณภาพ และ
ความสามารถ) ที่ทาํ ใหผูฝก สอนประสบความสําเร็จ โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางคือ
ผูฝกสอนจากโรงเรียนมัธยมปลาย 15 แหง จากคุณลักษณะ 17 ดาน และไดแบงระดับของ
ผูฝกสอนออกเปน 3 ระดับ คือ ผูฝกสอนระดับเด็กเล็ก ผูฝ กสอนระดับมัธยม และผูฝก สอนระดับ
วิทยาลัย ซึ่ง 5 อันดับแรกของคุณลักษณะของการเปนผูฝ กสอนที่ประสบความสําเร็จ สามารถ
จัดลําดับไดดังนี้ ดานคุณภาพการสอน ดานการสื่อสารกับนักกีฬา ดานการจูงใจนักกีฬา ดานการ
พัฒนาทักษะดานกีฬาของนักกีฬา และดานความรูดานกีฬาที่สอน ซึง่ ทั้ง 5 คุณลักษณะนี้มี
คะแนนมากกวารอยละ 90 ขึ้นไป แตอยางไรก็ตาม คุณลักษณะตางๆ ของผูฝกสอนที่ไดนั้นไมได
เปนสิ่งรับประกันวาจะทําใหประสบความสําเร็จเสมอไป ผูฝกสอนที่ประสบความสําเร็จนั้นมักหา
หนทางในการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง และผูฝกสอนที่มีทกั ษะการสอนต่ํานัน้ สามารถ
พัฒนาตนเองไดจากการอบรมหลักสูตรตางๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ผูฝก สอนในทุกระดับควรผาน
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การสอบใบประกาศตามลําดับขั้นกอนไดรับการบรรจุใหเปนผูฝก สอน และผูฝกสอนทุกคน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูฝกสอนระดับเด็กเล็กควรมีความรูดา นการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการ
ชวยฟนคืนชีพ
Andrew Bennie (2009: บทคัดยอ) ศึกษาการเปนผูฝก สอนที่มีประสิทธิผลใน
กีฬาคริกเก็ต รักบี้ลีก และรักบี้ยูเนียน: การศึกษาเชิงคุณภาพทีเ่ กี่ยวของความเปนมืออาชีพของผู
ฝกสอน และนักกีฬา จากประเทศออสเตรเลีย โดยการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูของ
ผูฝกสอนที่มีประสิทธิผลที่เปนกลยุทธสาํ คัญไปสูความเปนมืออาชีพ กลุมตัวอยางในการศึกษา
เปนผูสอน และนักกีฬาคริกเก็ต รักบี้ลีก และรักบี้ยูเนียน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ผูฝกสอน 6 คน และนักกีฬา 25 คน และวิธีการสังเกตผูฝ กสอน 16 คน และนักกีฬา 80 คน
ในขณะที่ฝกซอมและแขงขัน จํานวน 41 ชวง
ผลการศึกษาพบวา ผูฝกสอนที่มปี ระสิทธิผลจะมีคุณลักษณะเฉพาะ ไดแก ความรู
ดานกฎระเบียบ กติกา ยุทธวิธีในการเลน การเขาถึงนักกีฬา การใหความไววางใจ ความเคารพ
ความเห็นอกเห็นใจ โดยทางดานคุณภาพ และทักษะ จะเชนเดียวกันกับความมีปรัชญาในการ
ฝกสอน (ความรูทั่วไป) หรือมีทิศทางในการฝกสอน ผูฝกสอนจะตองมีทักษะในการเปนผูฝกสอน
ในดานกลยุทธของความเปนผูนาํ ประกอบดวย การมอบหมายใหรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะ
เฉพาะดาน และการตัดสินใจ ดานการสื่อสาร ประกอบดวย ความจริงใจในการสื่อสาร การเปด
ชองทางในการสื่อสาร การสือ่ สารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ และการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรูและการพัฒนานักกีฬา ดานการจัดการผูเลน (นักกีฬา) ประกอบดวย สัมพันธภาพ การ
จัดการทีม การจัดกลุมตามคุณลักษณะของบุคคล และการวางแผนประกอบดวย การเตรียมการ
วางแผนทีเ่ หมาะสมกับผูเ ลน การวางแผนการฝกซอมทีม่ ีประสิทธิภาพในแตละชวง และดาน
สิ่งแวดลอม ประกอบดวย การพัฒนาทีมในทางบวก โดยสรางขวัญและกําลังใจ สรางสิง่ แวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู การใหความเทาเทียมกันในการฝกสอน การสรางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนทีม
และการสรางความกลมเกลียวเหนียวแนนในทีม ปจจัยดังกลาวจะชวยสราง และธํารงรักษาทีมไว
และนําไปสูจุดมุงหมายของการพัฒนาและปรับปรุงผลงาน และการนําไปสูชัยชนะในการแขงขัน
กีฬา
Mohamad Nizam Bin Hj. Nazarudin (2009: 4-10) ศึกษาแบบความเปนผูน ํา
ของผูฝกสอน และความพึงพอใจของนักกีฬาในทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยมาเลเซีย โดย
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ศึกษาจากนักกีฬาบาสเกตบอลจํานวน 101 คน ที่แขงขันในกีฬาชิงแชมปมหาวิทยาลัยในประเทศ
มาเลเซีย
ผลการศึกษาพบวา แบบภาวะผูน ําทีน่ ักกีฬาชื่นชอบเรียงลําดับดังนี้ การฝกสอนและ
การสอน การใหขอมูลยอนกลับเชิงบวก ความเอาใจใสและเห็นอกเห็นใจ แรงสนับสนุนทางสังคม
ความเปนประชาธิปไตยและการใชอํานาจ และสําหรับดานการฝกสอนและการสอนซึง่ เปนดานที่
นักกีฬาพึงพอใจมากที่สุด พบวา การที่ผูฝก สอนทําเรื่องที่ซับซอนยุงยากใหกลายเปนเรื่องงาย ให
ความสนใจเปนพิเศษที่จะแกไขสิ่งทีน่ ักกีฬาทําผิดใหถกู ตอง การอธิบายเทคนิคและยุทธวิธีของ
กีฬา การใชวิธกี ารฝกที่หลากหลาย เนนการสรางทักษะสูชัยชนะ การสอนและการประเมินผลที่
เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม การกํากับการสอนที่กา วหนาขึ้นตามลําดับขั้นตอน การดูแลอยาง
ใกลชิด ความชัดเจนของตารางการฝกซอม และความรูที่ดีเกี่ยวกับกีฬาที่เลน การใหขอมูล
ยอนกลับ การสอนแบบสั้นๆไดใจความแตเฉียบคม
Sofia Santos et al. (2010: 62-69) ศึกษาการรับรูสมรรถนะและความตองการการ
อบรมที่เกี่ยวกับสมรรถนะในวิชาชีพในกลุม ผูฝกสอนจํานวน 343 คน 22 ชนิดกีฬา โดยจําแนกผู
ฝกสอนเปนผูฝ กสอนที่มีประสบการณต่ํา (ต่ํากวา 5 ป) ประสบการณปานกลาง (5-10 ป) และ
ประสบการณสูง (มากกวา 10 ปขึ้นไป) ผลการศึกษาพบวาประเด็นการรับรูสมรรถนะ และความ
ตองการฝกอบรมที่เกี่ยวกับสมรรถนะในวิชาชีพที่สําคัญมี 3 ประเด็น คือ สมรรถนะในดานการ
วางแผนงานประจําปและแผนงานที่ตอเนื่อง สมรรถนะที่เกี่ยวกับการฝกซอมและการแขงขัน และ
สมรรถนะที่เกีย่ วของกับคุณลักษณะสวนบุคคลและการพัฒนา นอกจากนี้ผลการศึกษาไดพบวาผู
ฝกสอนที่มีประสบการณในการฝกสอนต่าํ มีความตองการฝกอบรม มากกวา กลุมผูฝกสอนที่มี
ประสบการณสูง โดยเฉพาะสมรรถนะที่เกีย่ วของกับการฝกสอน และการฝกอบรม และสมรรถนะ
ดานการวางแผนประจําปและการวางแผนงานที่ตอเนื่อง อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางกับ
กลุมผูฝกสอนที่มีประสบการณในระดับปานกลาง
ประเด็นคนพบตอมาก็คือ การศึกษาของผูฝ กสอนที่แตกตางกันจะมีความแตกตาง
ของการรับรูสมรรถนะใน 3 ดาน ไดแก สมรรถนะดานการวางแผนงานประจําปและการวางแผน
งานที่ตอเนื่อง สมรรถนะดานการฝกสอนและการแขงขัน และสมรรถนะสวนบุคคลและการพัฒนา
โดยผูฝกสอนที่จบดานพลศึกษา และจบการศึกษาในระดับวิทยาลัย มีการรับรูสมรรถนะตนเองสูง
กวากลุมที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ํากวา ในขณะที่สมรรถนะดานการฝกอบรมและการพัฒนาผู

77

ฝกสอน ผูฝก สอนที่มีประสบการณสูงมีความตองการการฝกอบรม และการพัฒนาต่าํ กวาผู
ฝกสอนที่มีประสบการณต่ํากวา และมีประสบการณปานกลาง
โดยสรุปแลวสมรรถนะ หรือCompetency ของผูฝกสอนควรมีองคประกอบหลัก 3
สวน คือ
1) ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู และเปนสาระ
สําคัญ เชน เทคนิคการเลนกีฬากรีฑา
2) ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการทํางานใหเกิดความมีประสิทธิผล
ซึ่งสามารถถายทอดไดทางพันธุกรรม ซึง่ ประกอบไปดวย ทักษะดานสติปญญา (Intelligence)
ทักษะทางดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Skill) เชน ผูฝกสอนสามารถอธิบาย
ลักษณะการฝกซอมกีฬากรีฑาแกนักกีฬาไดอยางถูกตอง และนักกีฬาสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง
3) คุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) อันประกอบไปดวย
3.1) ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) ซึ่งหมายถึง ทัศนคติ คานิยม
ความเชื่อ และความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง เชน ผูฝก สอนมีความมัน่ ใจในวิธกี ารสอนที่จะทําให
นักกีฬาประสบความสําเร็จในการแขงขัน
3.2) บุคลิกประจําตัว (Trait) หมายถึง บุคลิก ลักษณะนิสัยใจคอ เชน เปนผู
ฝกสอนที่เขมงวด เปนนักกีฬาที่ดี
3.3) แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง แรงขับเคลื่อนจากภายในจิตใจของบุคคลที่
จะทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม หรือการกระทําออกมา เชน นักกีฬาที่มุงความสําเร็จจะ
ตั้งเปาหมายทีท่ าทาย และแสวงหาวิถที างเพื่อประสบความสําเร็จ อีกทัง้ ยังพยายามปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ อยูตลอดเวลา ซึง่ องคประกอบทัง้ 3 สวนนีม้ าไดจาก 3 ทาง คือ ติดตัวมา
ตั้งแตเกิด จากประสบการณ และจากฝกอบรม และจากองคประกอบทั้ง 3 ดานนี้ ผูวิจัยได
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญเพื่อคนหา
สมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑา ซึง่ แบงออกเปน สมรรถนะหลัก (Core Competency) และ
สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competencies)
อยางไรก็ตามในการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วของ ผูวจิ ัยได
สมรรถนะที่เกีย่ วของกับผูฝก สอนทั้งสิน้ 18 ดาน ไดแก ภาวะผูน ํา การสอนงาน การมอบหมาย
งาน การสื่อสาร การจูงใจ การแกไขปญหา การทํางานเปนทีม ความสามารถในการรับผิดชอบ
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งาน ความคิดเชิงวิเคราะห ความละเอียดรอบคอบ การมุงเนนความสําเร็จ การตัดสินใจ ความ
กระตือรือรน ความคิดริเริ่ม ความมัน่ ใจในตัวเอง การสรางความศรัทธา การยึดมัน่ ในความ
ถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงาน ซึ่งสมรรถนะทั้ง 18 ดานนี้
จะตองใชกระบวนการทางการวิจัยเพื่อคัดเลือกใหเหลือสมรรถนะหลัก จํานวน 5 ดาน และ
สมรรถนะประจํากลุมงาน จํานวน 5 ดาน ซึ่งจะนําเสนอ ผลการศึกษาในบทตอไป

