บทที่ 4
ผลการศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงาน
สําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

กกกกกกกในการศึกษาสมรรถนะของผูฝก สอนกรีฑา ผูว จิ ัยกําหนดศึกษาสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจํากลุมงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาและจัดทํารายละเอียดของรายการ
สมรรถนะ ทัง้ 2 กลุม ของผูฝ กสอน ในบทนี้จึงไดนาํ เสนอผลการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้
กกกกกกกสวนที่ 1 สมรรถนะหลักของผูฝ กสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ
กกกกกกกสวนที่ 2 สมรรถนะประจํากลุม งานของผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
กกกกกกกดังมีรายละเอียดการนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้

สวนที่ 1 สมรรถนะหลักของผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
กกกกกกกในการศึกษาสมรรถนะหลักของผูฝกสอนกรีฑา ซึง่ ถือวาเปนสมรรถนะหลักของ
บุคลากรสมาคมกรีฑาฯ ทุกฝายดวย ผูวจิ ยั ไดกําหนดวิธกี ารคนหาสมรรถนะหลัก หรือเปน
ความสามารถหลักที่บุคลากรของสมาคมกรีฑาฯ ทุกคนตองมีรวมกัน โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยมีผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informants) จํานวน 5 คน ไดแก
1)
2)
3)
4)
5)

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ และอนุกรรมการฝายผูฝ กสอน
อุปนายกอาวุโส
อนุกรรมการฝาย จัดการแขงขัน
อนุกรรมการฝายอบรมผูฝ กสอน

กกกกกกกดังมีรายละเอียดของขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูลคนสําคัญ ดังนี้
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กกกกกกกผูใหขอมูลทัง้ มูลทั้งหมดเปนเพศชาย สวนใหญอายุ 60 ปขึ้นไป มีเพียง 1 คนที่อายุ 47
ป การศึกษาจบปริญญาโทจํานวน 4 คน ปริญญาตรีจํานวน 1 คน มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับ
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 3 คน และอนุกรรมการ จํานวน 2 คน ผูใหขอมูลนี้มจี ํานวน 2 คน
ที่ทาํ งานรวมกับสมาคมกรีฑาฯ เปนเวลา 35 ป ทีเ่ หลือทํางานรวมกับสมาคมฯ 6-8 ป ดัง
รายละเอียดตามตาราง 4.1

ตาราง 4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูลคนสําคัญ

รายชื่อผูฝกสอนทีมชาติ

อายุ (ป)

การศึกษา

พล.ต.ต.สุรพงษ อาริยะมงคล

65

พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ อาริยะมงคล

65

ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท พัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

พ.ต.อ.ศิโรฒน เพียรสกุล

78

พล.อ.อาณัติ รัตนพล

64

นายเอกวิทย แสวงผล

47

ปริญญาโท พาณิชยศาสตรการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี พลศึกษา
มหาวิทยาลัยพลศึกษา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตําแหนงใน
สมาคมฯ
เลขาธิการ

ระยะเวลาทํางาน
รวมกับสมาคมฯ ใน
ตําแหนงนี้ (ป)
35 ป

รองเลขาธิการ และ
อนุกรรมการ
ฝายผูฝกสอน
อุปนายกอาวุโส

35 ป

อนุกรรมการ
ฝายจัดการแขงขัน
อนุกรรมการ
ฝายอบรมผูฝก สอน

6 ป

8 ป

6 ป
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กกกกกกกในการคนหาสมรรถนะหลักของบุคลากรสมาคมกรีฑาฯ ผูวจิ ัยไดลําดับขั้นตอนของ
ประเด็นการสัมภาษณ โดยเริ่มจากการสอบถามถึงจุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ ที่ทาํ ใหสมาคม
กรีฑาฯ ดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสมาคมฯ เพื่อเชื่อมโยงไปสู
การคนหาสมรรถนะหลักที่บคุ ลากรของสมาคมฯ ไดแก ผูบ ริหาร ผูฝกสอน ผูตัดสิน นักกีฬา และ
เจาหนาที่สมาคมฯ ตองมีรว มกันเพื่อนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ กลาวคือ การบรรลุเปาหมาย
สุดทายที่สมาคมฯ ตองการ ทั้งนี้ในขัน้ ตอนของการสัมภาษณ ไดเปดโอกาสใหผบู ริหารแสดง
ความเห็นโดยอิสระ ทัง้ นี้เพือ่ ไวใชในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลตามเทคนิคสามเสา
ดานผูใหขอมูล (Participant Feedback) รวมทัง้ ใหรายละเอียดหรือใหคํานิยามสมรรถนะทีเ่ ลือก
มาแตละดานเกี่ยวกับสมรรถนะที่ตองการใหบุคลากรมีรว มกันกอน จากนั้นผูว ิจัยไดนาํ เอกสาร
สมรรถนะจากการทบทวนวรรณกรรม คาดวาหากบุคลากรของสมาคมกรีฑาฯ มีสมรรถนะ
ดังกลาวนัน้ จะสงผลตอการดําเนินงานของสมาคมฯ ใหประสบความสําเร็จ จํานวน 18 ดาน ซึ่ง
ไดแก 1) ภาวะผูนํา (Leadership) 2) การสอนงาน (Coaching) 3) การมอบหมายงาน
(Delegation) 4) การสื่อสาร (Communication) 5) การจูงใจ (Motivating) 6) การแกไขปญหา
(Problem Solving) 7) การทํางานเปนทีม (Teamwork) 8) ความสามารถในการรับผิดชอบงาน
(Accountability) 9) ความคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) 10) ความละเอียดรอบคอบ
(Carefulness) 11) การมุงเนนความสําเร็จ (Achievement Motivation) 12) การตัดสินใจ
(Decision Making) 13) ความกระตือรือรน (Energetic) 14) ความคิดริเริ่ม (Innovation) 15)
ความมัน่ ใจในตนเอง (Self-Confidence) 16) สรางความศรัทธา (Trust Building) 17) การยึดมัน่
ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) และ18) การสั่งสมความเชีย่ วชาญในงาน
(Expertise) ใหผูบริหารของสมาคมฯ พิจารณา และใหผบู ริหารแสดงความคิดเห็นในสมรรถนะที่
ตองการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และคัดเลือกสมรรถนะหลักจํานวน 5 ดานที่ตองการ พรอมให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และประเด็นสุดทายของการสัมภาษณ เปนการใหผูบริหารให
ขอเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากร
กกกกกกกสําหรับรายละเอียดตามขั้นตอนของการคนหาสมรรถนะหลักผูวิจัยไดลําดับการ
นําเสนอ ดังตอไปนี้
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กกกกกกกประเด็นแรก จุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ การสัมภาษณในประเด็นนี้เปนการใหผูถกู
สัมภาษณแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ “จุดแข็ง” ของสมาคมกรีฑาฯ ที่ทาํ ใหสมาคมกรีฑาฯ
สามารถดําเนินงานบรรลุไดตามวิสัยทัศน และพันธกิจ ของสมาคมกรีฑาฯ ทีก่ ําหนดไวดังนี้
กกกกกกกวิสยั ทัศน
กกกกกกก“การจัดการมาตรฐาน วิทยาการกาวไกล ภูมิภาคเขมแข็ง สูความเปนเลิศระดับโลก”
พันธกิจ
1) พัฒนาสมาคมกรีฑาฯ ใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง (High Performance
Organization)
2) เสริมสรางความเขมแข็ง และยกระดับมาตรฐานกรีฑาสวนภูมิภาค
3) พัฒนาศักยภาพนักกรีฑาสูความเปนเลิศในระดับเอเชีย และระดับโลก
4) สรางศูนยฝกกรีฑาใหเปนศูนยฝก ชั้นนําของเอเชีย
กกกกกกกจากนัน้ ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นวา “จุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ” นัน้
ประกอบไปดวยปจจัยที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) ความสามารถในการผลิตนักกรีฑาทีม่ ีผลงาน
ดีเดนไดอยางตอเนื่อง 2) นโยบายการบริหารงานมีความตอเนื่องชัดเจนและมีแผนการพัฒนาที่
ชัดเจน 3) ความเขมแข็งของภาคีเครือขายโดยเฉพาะกลุมผูฝกสอน 4) การมีผูเชีย่ วชาญที่เปน
อดีตทีมชาติ หรืออดีตนักกรีฑาทีมีประสบการณคอยใหการสนับสนุนชวยเหลืออยูอ ยางตอเนื่อง
ซึ่งผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นดานตางๆ ไวดังนี้
กกกกกกก1) ความสามารถในการผลิตนักกรีฑาที่มผี ลงานดีเดนไดอยางตอเนื่อง ผูให
สัมภาษณใหความเห็นวาการที่สมาคมกรีฑาฯ สามารถผลิตนักกีฬาทีม่ ีความสามารถ และมี
ผลงานดีเดนไดอยางตอเนื่องทัง้ ในประเทศ และตางประเทศนั้น มาจากกระบวนการในสรางอยาง
เปนขั้นตอนทัง้ กลุมผูฝก สอน และกลุม นักกีฬา เริ่มจากการสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม และ
การพัฒนาเชิงเทคนิคตางๆ รวมทัง้ การสงเขาแขงขันเพื่อพัฒนานักกีฬาใหมที ักษะ และความ
ชํานาญที่ตอเนื่องยกระดับครอบคลุมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จึงจะทําใหการพัฒนาเกิด
ความยัง่ ยืนได ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณไดดังนี้
“จุดแข็งสมาคมกรีฑาฯ มีหลายจุดดวยกัน จุดหนึ่งที่เปนรูปธรรมอยางมาก
คือ สมาคมกรีฑาฯ สามารถสรางนักกรีฑาทีมชาติรุนใหมขึ้นมาทดแทนอยาง
ตอเนื่อง จะสังเกตไดวาในระยะเวลา 40 ป นักวิ่ง Sprint 4x100เมตร มีตัว
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ตายตัวแทนอยูตลอดเวลา สามารถขึ้นไปตอกรถึงระดับเอเชีย รับเหรียญ
ระดับเอเชีย เกือบทุกครั้งที่เขาแขงขัน หรือถาพลาดก็อยู 1 ใน 3 ตลอด…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“.....สวนที่สําคัญที่สุด คือ ระบบการสรางนักกรีฑาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง
จากกลุมยุวชน สูเยาวชนทีมชาติ สูทีมชาติชุดใหญ ซึ่งจะเห็นไดวาผลการ
แขงขันในรอบหลาย 10 ปที่ผานมา เรามีนักกีฬาหนาใหมๆ เกิดขึ้นแลวมา
ทดแทนรุนพี่ๆ ไดทันตลอดเวลา สิ่งเหลานี้เกิดจากการสรางผูฝกสอนในสวน
ภูมิภาคมีความเขมแข็งที่ไดสรางนักกีฬารุนใหมๆ ขึ้นมา มีระบบการแขงขันที่
ดี และมีการแขงในภูมิภาคอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสราง
นักกีฬารุนใหมระลอกแลวระลอกเลา เขามาสูการเปนทีมชาติชุดใหญ สิ่ง
สําคัญที่สุด คือ การบริหารจัดการภายใน การเก็บตัวทั้งปก็ดี หรือการสง
นักกีฬาไปแขงขันตางประเทศ เพื่อสั่งสมประสบการณก็ดี เพราะนักกีฬาคน
หนึ่ง จากเด็กเยาวชนไปสูแชมปซีเกมส ตองใชเวลาหลายป และตองรวมเกม
แขงขันมากมายพอสมควร กวาเด็กคนนั้นจะกาวเขามาสูการเปนแชมปได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส เราจะเห็นวาคูแขงคนสําคัญ คือ
มหาอํานาจกรีฑาของเอเชีย ไมวาจะเปน จีน ญี่ปุน เกาหลี หรือชาติอื่นๆ ใน
เอเชีย ที่มาจากรัสเซีย 3-4 ประเทศ ปรากฏการณที่เกิดขึ้น คือ….. เราได
ตอสูกับชาติเหลานี้ ตลอดระยะเวลา 40 ปทีผานมา ซึ่งเราก็สูไดตลอด นี่คือ
จุดแข็งจุดหนึ่งของเรา”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
“เราสามารถทําการเก็บตัวนักกีฬาฝกซอมไดอยางตอเนื่อง และสามารถมี
งบประมาณสนับสนุนการเก็บตัว”
(อ.เอกวิทย)
“….. ความสามัคคีทุกระดับ ตั้งแตผูบริหาร คณะทํางาน ผูฝกสอน และผู
ฝกสอนภูมิภาคทั่วประเทศ เมื่อมีความสามัคคีกลมเกลียว ผลิตผลที่ออกมาก็
ไมขาดตอน อันนี้เปนเรื่องใหญ….. ”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกจากมุมมองของผูบริหารที่เลือก ดานความสามารถในการผลิตนักกรีฑาที่มีผลงาน
ดีเดนไดอยางตอเนื่อง ใหเปนจุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ เนื่องจากวา นักกรีฑาถือเปนผลผลิตหลัก
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ของสมาคม ดังนัน้ การที่ไดผลผลิตที่มีคุณสมบัติตามความตองการคือ ประสบความสําเร็จในการ
แขงขันระดับตางๆ สมาคมกรีฑาฯ จึงมีกระบวนการสรางและผลิตนักกรีฑาทีมชาติที่เขมแข็ง เปน
ขั้นตอน และมีความตอเนื่อง ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้ตองอาศัยความสามัคคี รวมมือรวมใจ
จากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งผูบริหาร ผูฝกสอนสวนกลางและสวนภูมิภาค นักกีฬา และ
ผูเกี่ยวของอื่นทั้งทางตรงและทางออม รวมกันพัฒนา และสนับสนุนซึง่ กันและกัน ไปอยางพรอม
เพรียงกัน
กกกกกกก2) นโยบายการบริหารงานมีความตอเนื่องและมีแผนการพัฒนาทีช่ ัดเจน ผูให
สัมภาษณแสดงความเห็นวาจุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ อยูที่กลุม ผูบริหารซึ่งสวนใหญเปนผูทมี่ ี
ชื่อเสียง มีทนุ ทรัพย และไดรับการยอมรับจากสังคม ทําใหสามารถสนับสนุน ผลักดัน หรือขอ
ความรวมมือจากบุคคล/ผูสนับสนุน หรือองคกรตางๆ ภายนอก ใหมารวมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ได ทําใหสมาคมฯ สามารถที่จะดําเนินนโยบาย และแผนการพัฒนาตางๆ ไดอยางตอเนื่อง และมี
ความชัดเจน รวมทัง้ มีงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ที่ไดรับการสนับสนุนจากผูมีอุปการคุณมาโดย
ตลอด นอกจากนี้การที่ผูบริหารสามารถรับผิดชอบงานในหนาที่ของตนไดเปนอยางดี มีนโยบาย
การบริหารงานที่มีความตอเนื่อง และจากการที่เปนผูท ี่มสี ถานะทางสังคมที่ดีทาํ ใหสามารถจัดหา
งบประมาณมาสนับสนุนไดอยางตอเนื่องถือเปนองคประกอบสําคัญทีจ่ ะทําใหการบริหารงานมี
ความเขมแข็งและมีทิศทางมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ตามความเห็นดังนี้
“เรามี ค ณะกรรมการบริ ห ารต อ เนื่ อ งรุน แล ว รุ น เล า เข า มา คณะกรรมการ
บริหารที่เขามามีสวนสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกรีฑาฯ ทํา
ใหการบริหารงานมีความตอเนื่อง และกาวหนาอยูตลอดเวลา”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“สิ่งสําคัญ คือ เรามีกลุมผูบริหารที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน….. คือ ผูบริหารมี
ความตอเนื่อง การเดินไปขางหนา นโยบายก็ดี วิธีคิดก็ดี ไมเปลี่ยนแปลง
สามารถสรางตอเนื่องได….. การไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่มีมา
อยางสม่ําเสมอ เชน บริษัท FBT ก็ชวยเหลือเรื่องเสื้อผาที่ใชในการแขงขันทั้ง
ป ซึ่งเปนจํานวนเงินที่มากพอสมควร CP ก็ชวยเรื่องอาหาร Chang ก็ชวย
เรื่องน้ําดื่มทุกเกมแขงขัน นอกจากนี้แลวเรายังไดรับความกรุณาสนับสนุน
จากภาครัฐที่ดีกวาเมื่อกอน คือ องคประกอบทั้งหลายนี้ หากมีจุดเดียวจะไป
ไมรอด ตองหลายๆ จุดที่ดียกระดับขึ้นตลอดทุกสวนรอบขาง”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
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“…..สมาคมกรีฑาฯ มีคณะกรรมการบริหารที่มีความเขมแข็งมาก เปนผูใหญ
ในบานเมืองที่มีฐานะ แตใหความสําคัญกับกีฬา และใหการสนับสนุนกีฬา
เป น อยา งดี ตั ว อย า งเชน …..
นายกสมาคมฯ และกรรมการบริห าร
สมาคมฯ….. ทําใหสมาคมเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง ทางดานการบริหาร
บุคคล และการบริหารงบประมาณ…..”
(อ.เอกวิทย)
กกกกกกกจุดแข็งอีกประการหนึง่ ที่ผูบริหารเลือก ดานการมีนโยบายบริหารงานที่มีความตอเนื่อง
และมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน เปนจุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ เพราะการมีนโยบาย และแผนการ
พัฒนาที่ตอเนือ่ งจะสงผลตอการพัฒนาในทุกๆดานใหเปนไปตามเปาหมาย ดังนั้น สมาคมฯจึงมี
ระบบการสนับสนุนใหคณะกรรมการบริหารที่มีชื่อเสียง มีทุนทรัพย และไดรับการยอมรับจาก
สังคม และคณะกรรมหารทุกคนของสมาคมกรีฑาฯ ลวนเขามาเพื่อสนับสนุนการกีฬาของชาติ
โดยแทจริง เห็นไดจากการทีค่ ณะกรรมการบริหารรวมกันหางบประมาณเพื่อเขามาสนับสนุน
กิจกรรมของสมาคมกรีฑาฯ โดยมิไดหวังสิง่ ใดตอบแทน รวมกันวางแผนการบริหาร และการ
พัฒนา โดยสานตอนโยบายรุนแลวรุนเลาอยางตอเนื่อง จึงเปนสวนสําคัญที่ทาํ ใหสมาคมกรีฑาฯ
เปนสมาคมกีฬาที่มีความเขมแข็งและอยูยนื แถวหนาของประเทศไทยในปจจุบนั
กกกกกกก3) ความเขมแข็งของภาคีเครือขายโดยเฉพาะกลุม ผูฝกสอน โดยผูใหสัมภาษณ
ใหความเห็นวา การมีผูฝกสอนทัง้ สวนกลางและสวนภูมิภาคนั้น เปรียบเสมือนขุมกําลังสําคัญใน
การเฟนหา คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถ และพัฒนานักกีฬาเหลานั้นอยางตอเนื่อง อีกทัง้
การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ ที่เกีย่ วของ ภาครัฐที่ใหการสงเสริมดานการอบรม
ความรูพนื้ ฐานแกผูฝกสอนทั่วประเทศอยางตอเนื่อง ทําใหกลุมผูฝกสอนมีความเขมแข็ง สามารถ
สรรหา คัดเลือก และพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถไดอยางตอเนื่อง ดังขอมูลจากการ
สัมภาษณไดดังนี้
“…..ในปจจุบันเรามีทีมงานผูฝกสอนของสมาคมฯ ที่เริ่มเขมแข็งขึ้น ทั้งผู
ฝกสอนตางชาติและผูฝกสอนไทย….. จะเห็นไดวาบางประเภทผูฝกสอนไทย
ทําไดดีกวาผูฝกสอนตางชาติ ปจจุบันเรามีผูฝกสอน มีองคกรผูฝกสอนใน
ภาคสวนกลางและสวนภูมิภาคในปริมาณคอนขางมาก โดยเฉพาะผูฝกสอน
ในตางจังหวัด คือขุมกําลังในการสรางนักกีฬาระดับเยาวชนมีความเขมแข็ง
มาก จะเห็นไดวาจากการแขงขันชิงแชมปประเทศไทย มีนักกรีฑาเขารวม
แขงขันปหนึ่งไมต่ํากวา 2,000-2,500 คน เปนประจําทุกป แลวก็มีนักกรีฑา
ใหมๆ เพิ่มขึ้นทุกป นี่เปนจุดที่มีความเขมแข็งมากของสมาคมกรีฑาฯ และ
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จากการที่เรามีการอบรมผูฝกสอนทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ทั้งใน
องคกรภาครัฐ และเอกชน เชน สพฐ. และกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น และในสวนอื่นๆ ทําใหเรามีผูฝกสอนที่มีคุณภาพสูงขึ้น จะเห็นไดวาผู
ฝกสอนตางจังหวัดสามารถทําผลงานในบางประเภทไดทัดเทียมกับผูฝกสอน
ที่อยู ใ นสว นกลาง ถื อวาสมาคมฯ มีความเข มแข็ง ขึ้น โดยภาพรวมถือวา
สมาคมกรีฑาฯ มีความเขมแข็งในแทบทุกดานเหลือแตเพียงจุดๆ หนึ่งที่เรายัง
เขาสูความสําเร็จไมได คือ การเขา Final หรือการไดเหรียญในการแขงขัน
โอลิมปก หรือชิงแชมปโลก ถาเราทําได จะถือวาเราเขาสูจุดที่มีความสมบูรณ
พรอม”
(อ.เอกวิทย)
กกกกกกกจากมุมมองอีกดานที่ผูบริหารไดคัดเลือก ดานความเขมแข็งของภาคีเครือขาย
โดยเฉพาะกลุม ผูฝกสอน ใหเปนจุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ เนื่องจากวา การเฟนหาและผลิตนัก
กรีฑาที่มีความสามารถไดอยางตอเนื่องนัน้ ประการแรก จะตองมีผูฝก สอนกรีฑาจํานวนมากและ
กระจายอยูทกุ จุดทั่วประเทศ และตองมีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา ซึ่ง
กระบวนการเหลานี้ตองอาศัยความรูและประสบการณสั่งสมมา ตองมีการแบงปนความรู ซึง่
ความรูที่ไดนนั้ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากภาครัฐในการสนับสนุน เพื่อใหความรูของผู
ฝกสอนกรีฑาทั่วประเทศ มีความทั่วถึงและทัดเทียมกับผูฝกสอนสวนกลาง เหลานี้ คือจุดแข็งของ
สมาคมกรีฑาฯ ทีท่ ําใหสามารถผลิตนักกรีฑาที่มีความสามารถไดอยางตอเนื่อง
กกกกกกก4) การมีผูเชีย่ วชาญที่เปนอดีตทีมชาติ หรืออดีตนักกรีฑาทีมีประสบการณ
คอยใหการสนับสนุนชวยเหลืออยูอยางตอเนื่อง ผูใหสัมภาษณไดชี้ใหเห็นวาการที่นักกรีฑา
ทีมชาติที่เลิกเลนกรีฑาไปแลวจากทุกยุคทุกสมัยนัน้ ยังคงมีการติดตอสานสัมพันธกัน ชวยเหลือ
กิจการตางๆ ของสมาคมกรีฑาฯ อยางตอเนื่องโดยไมหวังผลตอบแทนนัน้ แสดงใหเห็นถึงความรัก
ความผูกพันทีม่ ีตอองคกร ซึง่ การอุทิศตนนี้จะกลายเปนวัฒนธรรม และเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
คนรุนหลังตอไป ตามความเห็นดังนี้
“…..สมาคมกรีฑาฯ คือจุดรวมของอดีตนักกรีฑาทีมชาติทั้งหมด นักกีฬาทีม
ชาติที่เลิกราไปแลว หลายยุคหลายสมัย ทุกคนเมื่อมีกิจกรรมก็จะกลับเขามา
ชวยกิจกรรมของสมาคมฯ อยางตอเนื่อง จะเห็นถึงสายสัมพันธของนักกรีฑา
ทีมชาติในอดีตกับองคกรสมาคมกรีฑาฯ นี่คือจุดแข็งอีกประการหนึ่ง….. การ
ที่สมาคมกรีฑาฯ สามารถสรางผลงานอยางตอเนื่องทําใหเวลารองขอความ
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ชวยเหลือ จากหนวยงานภาครัฐก็ดี ภาคเอกชนก็ดี จะไดรับความรวมมือ
อยางดียิ่ง คือเปนองคประกอบหลายๆ สวนเขามา ทําใหองคกร สามารถ
บริหารอยางมีผลงาน และอยางตอเนื่อง”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
กกกกกกกจุดแข็งอีกดานทีผ่ ูบริหารไดคัดเลือก คือ ดานการมีผูเชี่ยวชาญที่เปนอดีตทีมชาติ หรือ
อดีตนักกรีฑาที่มีประสบการณคอยใหการสนับสนุนชวยเหลืออยูอยางตอเนื่อง จุดแข็งดานนี้เปน
สวนสําคัญทีท่ าํ ใหการดําเนินงานของสมาคมกรีฑาฯ เปนไปอยางเรียบรอย เนื่องจากอดีตนัก
กรีฑาทีมชาตินั้นมีจํานวนมาก และอยูในหนวยงานทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเฉพาะ
ในสวนภูมิภาค ซึ่งกลายเปนแรงสนับสนุนสําคัญตอการดําเนินงานของสมาคมกรีฑาฯ ในการชวย
ฝกสอน สรรหา คัดเลือกนักกีฬาเขาสูระบบของสมาคม เปนตัวอยางทีด่ ีในการประสบความสําเร็จ
และชวยผลักดันและหาเครือขายในการชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมฯ
กกกกกกกประเด็นที่สอง การคนหาสมรรถนะหลักจากความคิดเห็นของผูใหขอมูลโดยตรง ผล
การสัมภาษณ เพื่อคนหาสมรรถนะหลักจากการสอบถามความคิดเห็น โดยผูว ิจัยยังไมไดใหผูถูก
สัมภาษณพิจารณารายการสมรรถนะที่ผวู จิ ัยไดทบทวน และจัดทําไว ในขั้นตอนนี้ผูวจิ ัยตองการ
ไดคําตอบตามความรูสึกนึกคิดของผูใหขอมูลกอน ซึ่งจะสะทอนถึงสิ่งที่ตองการเห็น หรือตองการ
ใหบุคลากรมีการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เปนลําดับแรกๆ ซึ่งผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูล
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่บุคลากรในองคกรตองมีรวมกัน เมื่อพิจารณาจาก
วิสัยทัศน พันธกิจ ของสมาคมกรีฑาฯ โดยเห็นวาสมรรถนะหลักที่บุคลากรทุกคนตองมีรวมกัน
ลําดับแรก จะประกอบดวยสมรรถนะหลัก 4 ดานดวยกัน ไดแก 1) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงาน 2) การทํางานเปนทีม 3) การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
4) ความสามารถในการรับผิดชอบงาน ซึง่ สมรรถนะหลักที่ผูใหสมั ภาษณ ไดใหความเห็นไว
ใกลเคียงกันดังนี้
กกกกกกก1) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ผูใหขอ มูลสวนใหญจะมองความเชี่ยวชาญ
ในงานโดยเนนไปที่การมีความรู และทักษะเฉพาะดานของบุคลากรในแตละกลุมที่มภี ารกิจ
ตางกัน ซึง่ จะมีความชํานาญแตกตางกันออกไป ผูใหขอ มูลมีเหตุผลที่สนับสนุนความคิดเห็นก็คอื
การที่บุคลากรทุกคนมีความรู ทักษะ และการรอบรูในงาน โดยเฉพาะงานดานที่ตนเองรับผิดชอบ
จะทําใหการปฏิบัติงาน หรือดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ สัมฤทธิ์ผลบรรลุเปาหมาย หรือทํา
ผลงานไดดีกวาเดิม ตัวอยางของความคิดเห็น เชน
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“ในรายบุคคลผมคิดวาเรื่องแรกที่ตองมีคือความรูพื้นฐานแตละคนที่มีตองมี
ความรูแตละดานนั้นๆ เชน วิทยาศาสตรกีฬา อะนาโตมี่ ความรูอีกดานหนึ่ง
ที่สอดคลองกับการปฏิบัติการ ดําเนินการ อยางที่สองตองยอมรับวา บางคน
มี ค วามรู เ ยอะ ต อ งมี ค วามสามารถที่ นํ า ไปใช ใ นภาคปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผล
ยกตัวอยาง ผูฝกสอนบางคนมีความรูที่ดีมากแตในทางปฏิบัติไมชัดเจนและ
ไมส ามารถที่ จ ะนําไปสูภาคปฏิบัติให นัก กีฬ าเขาใจและปฏิบัติตามได.....
ผูตัดสินตองมีทักษะการดํารงความยุติธรรมใหกับเกมแขงขันใหดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย บางครั้งนักกีฬาทําผิด ไมถูก ทําฟาลว ก็ไมกลาตัดสินใจ
เพราะตนเองก็ไมแนใจวามันใชหรือไมใช แตถามีทักษะดี มีประสบการณสูง
ถาเห็นก็จะสามารถเขาไปแกไขไดทันที แตถาเขาไมรูหรือไมแนใจปลอยให
ความผิดนั้นผานไป ก็จะเกิดการประทวงขึ้น.....ความรูทักษะของที่บุคคลมี
แตละดานนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะนําพาภารกิจที่มีอยูใหประสบความสําเร็จ"
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกทัง้ นี้ไดมีผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นเพิม่ เติมวา การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานที่
สําคัญเกิดขึ้นมาจากการสั่งสมประสบการณเปนระยะเวลาหนึง่ โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณ
ดังตอไปนี้
“.....งานในหนาที่ถาทําไประยะหนึ่งเขาก็จะเกิดความชํานาญในหนาที่นั้น สิ่ง
เหลานี้เปนสวนสําคัญที่ผูบริหารตองสนับสนุน ทั้งองคความรูในภาคสวน
ตางๆ ทั้งผูฝกสอน ผูตัดสิน นักกีฬา นอกจากการฝกซอมแลวเพื่อจะใหเกิด
ความชํานาญก็ตองสงเขาแขงขันบอยๆ”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“.....ประสบการณของผูฝกสอน หากเปนผูฝกสอนใหมๆ แลวนักกีฬาทํา
ผิด เขาจะยังดูไมออก แตถามีประสบการณเขาก็จะบอกไดวาทําผิด....."
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
“ในการที่จะหาความรูและประสบการณในการเปนผูฝกสอน เชน เมื่อเลิก
เป น นั ก กี ฬ าที ม ชาติ แ ล ว ก็ ไ ปเป น ผู ฝ ก สอนให กั บ โรงเรี ย นกี ฬ า หรื อ
มหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อหาประสบการณในการเปนผูฝกสอน การเปนนัก
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กรี ฑ าที ม ชาติ เ ก า แล ว จะมาเป น ผู ฝ ก สอนเลยนั้ น บางครั้ ง ไม ไ ด เพราะ
เนื่ อ งจากความรู ด า นการเป น ผู ฝ ก สอนนั้ น ยั ง ไม เ พี ย งพอ อาจได เ พี ย ง
ประสบการณการแขงขัน ไดวิธีการวิ่ง ไดเบสิก แตวิธีการที่จะทําอยางไรให
นักกีฬาประสบความสําเร็จไดจะตองศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งจุดนี้มีความสําคัญ
มาก”
(พล.ต.อาณัติ)
กกกกกกกโดยสรุปดานการสั่งสมความเชีย่ วชาญในงาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารเพื่อเปน
สมรรถนะหลักของสมาคมกรีฑาฯ คือ การที่บุคลากรมีความรูงานในหนาที่ของตนเปนอยางดี
และปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ อีกทั้งสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตใชในงานของตนเพื่อให
งานทีท่ ํานัน้ มีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จตอไป
กกกกกกก2) การทํางานเปนทีม ผูใหสมั ภาษณมองวาการทํางานเปนทีมมีความสําคัญ และ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพของงาน ซึง่ จะตองอาศัยความรวมมือ และความ
รับผิดชอบรวมกันของกลุมสมาชิกในการดําเนินภารกิจ รวมไปถึงความสมัครสมานสามัคคีของ
บุคลากร โดยที่การทํางานเปนทีมจะทําใหงานเกิดผลสัมฤทธิ์อยางดีได จะตองอาศัยการมีภาวะ
ผูนําของผูน าํ องคกร ดังตัวอยางของความคิดเห็น
“.....ตองมีความรวมมือภายในองคกร เพราะจะกอใหเกิดการทํางานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ คือ ตองมีความรับผิดชอบรวมกัน ตองมีการทํางานเปน
ทีม..... ความรวมมือกันระหวางคนในองคกร ซึ่งจะนําไปสูการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองคกร ..... ผูนําองคกรตองมีความเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพ ในภาพความเปนผูนําจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานทํางาน
แตความเปนผูนําอยางเดียวไมใชวาจะทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ
เพราะวาการเปนผูนําในการทํางาน หมายถึงคุณตองทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพดวย....."
(อ.เอกวิทย)
“.....ไมใชวาตนเองจะทํางานเกง แตทํางานรวมกับผูอื่นไมไดจึงทํางานคน
เดียว เพราะวางานใหญๆไมมีใครทําคนเดียวไดสําเร็จ....."
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
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กกกกกกกโดยสรุปดานการทํางานเปนทีม ตามความคิดเห็นของผูบริหารเพื่อเปนสมรรถนะหลัก
ของสมาคมกรีฑาฯ นัน้ สิ่งสําคัญคือ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดทุกระดับ
เนื่องจากกิจกรรมหรืองานของสมาคมกรีฑาฯ นัน้ มีขนาดใหญ ตองมีการประสานงาน และทํางาน
รวมกัน จากบุคลากรที่มาจากหลากหลายภาคสวน ซึ่งตัวบุคลากรนั้นก็ตองมีภาวะผูนําในการ
ปฏิบัติงานดวย คือ มุง ทํางานเพื่อผลประโยชนขององคกรเปนหลัก และภาวะผูน ํานัน้ ตองเปน
ภาวะผูน ําที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามแตละสถานการณ จะทําใหการดําเนินงานหรือกิจกรรม
ของสมาคมกรีฑาฯ เปนไปอยางมีความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด
กกกกกกก3) ความยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ในประเด็นนี้ผูให
สัมภาษณเห็นวาสมรรถนะหลักที่ตองมีรว มกันประการหนึง่ คือ ความซื่อสัตยตอองคกร และเพื่อน
รวมงาน และความมีระเบียบวินยั เสียสละ อุทิศตน ทุมเทใหกับงานขององคกร เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในการทํางานรวมกัน และมีผใู หสัมภาษณใหความเห็นเพิม่ เติมถึงความมีจริยธรรมวา
สิ่งเหลานีจ้ ะตองมีการปลูกฝงตั้งแตเปนเด็ก หรือเยาวชน เพื่อใหทุกคนมีระเบียบวินยั มีความ
เคารพตอกฎระเบียบ กติกา เพื่อใหอยูรว มกันไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย โดยปรากฎจากคําให
สัมภาษณดังตอไปนี้
“..... ตองเขาใจวาตนเองมีภารกิจอะไร ตองมีวินัย และความรับผิดชอบใน
ภารกิจ มีการทํางานเปนทีม ....ที่สําคัญคือ ตองมีความซื่อสัตยตอองคกร
ซื่อสัตยตอผูรวมงาน คือ ทํางานแลวตองรับผิดชอบรวมกัน ไมใชเอาตัวรอด
คนเดียว....."
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
“.....ในองคกรหนึ่งๆ จะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองมีองคประกอบสําคัญ
หลายภาคสวนของบุคคลตางๆ ในองคกรตองมีเปาหมายเดียวกัน คือตอง
สนองวัตถุประสงคขององคกรใหได และบุคลากรตองรับผิดชอบในภารกิจที่มี
ตองซื่อสัตยตอองคกร ตองรอบรูในหนาที่หรือมีความชํานาญ มีความทุมเท
อุ ทิ ศ เวลาให กั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และการประสานงานกั บ กลุ ม ต า งๆ ใน
องคกร เพราะการทํางานในองคกรทํางานไปก็ตองประสานงานกัน เดินไป
ดวยกัน......”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
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“.....สวนเรื่องจริยธรรมตางๆ นั้น เราไดปลูกฝงตั้งแตระดับเยาวชน อยาง
นักกีฬามาเก็บตัวก็จะมีกฎระเบียบมาบังคับ เพื่อใหอยูรวมกันได ผูฝกสอน
ตองมีความละเอียดรอบคอบ อยางในเรื่องการแกเกม ในขณะแขงขันตองคิด
วาทําอยางไรจึงจะปลูกฝงใหเด็กตองการไดรับชัยชนะ ที่สําคัญที่สุดกีฬาทุก
ชนิดมีกติกาทุกคนตองปฏิบัติตาม นั่นคือการสอนใหทุกคนเคารพในกติกา
นี่คือการสอนนักกีฬาทางออมเหมือนกัน.....”
(พล.ต.อาณัติ)
กกกกกกกโดยสรุปดานความยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ที่ผูบริหารคัดเลือก
ตามความคิดเห็นในรอบแรกเพื่อเปนสมรรถนะหลักของสมาคมกรีฑาฯ คือ การที่บคุ ลากรทุกคนมี
ความซื่อสัตยตอองคกร ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขอบังคับที่ปฏิบัติใชรวมกัน มีความรอมชอมในการ
ทํางาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายรวมกัน ตองสามารถอุทิศตนและอุทศิ เวลาที่มีใหกบั งานได
อยางแทจริง คุณสมบัติเหลานี้จะเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
ที่วางไวได
กกกกกกก4) ความสามารถในการรับผิดชอบ ในประเด็นนี้มีผูใหสมั ภาษณกลาวถึงความ
สามารถในการรับผิดชอบงานโดยมองวาจะทําใหงานที่รบั ผิดชอบมีคุณภาพ และยังสงผลตอ
ภาพลักษณทดี่ ีของสมาคม
“.....การมีความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญ คนเราเมื่อมีความรับผิดชอบในงาน
จะสงผลอื่นๆ ตามมา เชน ผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของงาน.....”
(อ.เอกวิทย)
“.....อยางหองน้ําสวนรวมที่หองอาหาร มันสกปรก คือผมพูดไปแตก็ยังหาคน
รับผิดชอบตรงนี้ไมได คือถาในบานเราก็ถือวาไมคอยเรียบรอยเทาไหรแตหาก
เทียบประเทศที่ลาหลังหากเราเห็นแบบนี้ ก็รูสึกไมดี ทํานองเดียวกัน ขณะนี้
ชาวตางชาติที่มาอยูกับเรา เห็นแบบนี้ ก็อาจมีการคุยระหวางผูฝกสอนชาว
ตางประเทศดวยกัน จะทําใหภาพลักษณเสียหาย อยางนี้ใครเปนผูรับผิดชอบ
ก็ตองมารับผิดชอบไปตามนั้น และเมื่อไดรับมอบหมายงานก็ตองติดตาม
ผลงาน หากตนเองไมมีเวลาไปดู ก็ตองใหคนอื่นไปดูแทน ไมใชเกี่ยงกัน......”
(พ.ต.อ.ศิโรฒน)
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กกกกกกกโดยสรุปดานความสามารถในการรับผิดชอบ ในมุมมองของผูบริหาร คือ ความสามารถ
ที่จะรับผิดชอบงานในหนาที่ของตนใหเปนไปดวยความเรียบรอย และการปฏิบัติงานในหนาทีเ่ ปน
อยางดีนั้น ยังสะทอนใหเห็นถึงการทํางานที่เปนระบบ ระเบียบ มีความเรียบรอย สงผลใหเกิด
ภาพลักษณทดี่ ีของสมาคมกรีฑาฯ ซึง่ เปนองคกรตัวแทนของประเทศชาติตอไป
กกกกกกกประเด็นที่สาม การยืนยันสมรรถนะหลักของบุคลากร ในขั้นตอนของการสัมภาษณ
ถัดมานี้ผูวิจัยตองการคนหาสมรรถนะหลัก โดยใหผูใหขอ มูลเทียบเคียงความคิดเห็นของผูให
สัมภาษณกับประเด็นสมรรถนะที่ผูวจิ ัยไดทบทวนมาทั้งสิ้น 18 ดาน ซึง่ ในขั้นตอนกอนที่จะ
สัมภาษณ ผูว จิ ัยไดใหผูใหขอ มูลสําคัญ พิจารณาประเด็นสมรรถนะ 18 ดานที่ไดทบทวนมา และ
จากนั้นดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นเพื่อคนหาสมรรถนะหลักที่บคุ ลากรของสมาคมกรีฑาฯ
ตองมีรวมกันอยางแทจริง จํานวน 5 ดาน ซึ่งเปดโอกาสใหยนื ยันสมรรถนะที่ตองการใหเกิดขึ้น
จริงๆ แกบุคลากร ผลการศึกษาปรากฏวาผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาสมรรถนะหลักของบุคลากร
จํานวน 5 ดาน ควรประกอบดวย
1)
2)
3)
4)
5)

การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (มีความเห็นตรงกัน 5 คน)
การทํางานเปนทีม (มีความเห็นตรงกัน 4 คน)
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน (มีความเห็นตรงกัน 4 คน)
ความสามารถในการรับผิดชอบงาน (มีความเห็นตรงกัน 3 คน)
การมุงเนนความสําเร็จ (มีความเห็นตรงกัน 3 คน)

กกกกกกกซึ่งสมรรถนะที่เลือกมานั้นจะเปนประเด็นเดียวกับที่ใหขอคิดเห็นไวตงั้ แตแรกจํานวน
4 ดาน คือ ดานการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงาน ดานการทํางานเปนทีม ดานความยึดมั่นใน
ความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และดานความสามารถในการรับผิดชอบงาน ซึ่งในประเด็น
ที่สามนี้ ไดมีการเพิ่มเติมสมรรถนะดานที่ 5 คือ สมรรถนะดานการมุง เนนความสําเร็จ ภายหลัง
การพิจารณาขอมูลที่ผูวิจัยแจกเอกสารให
กกกกกกกดังมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้
กกกกกกก1) การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ผูใหขอมูลไดใหความเห็น
ในการเลือกสมรรถนะดานนี้ เนื่องจากวาประเด็นดังกลาวนี้เปนเรื่องของการมีความซื่อสัตย การ
ประพฤติปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม เพื่อสรางความเชื่อมัน่ และศรัทธาในการทํางานรวมกัน และอยู
รวมกันอยางมีความสุข รวมทั้งยังสะทอนถึงการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคคล และ
องคการตอผูอนื่ ดวย ตามคําใหสัมภาษณดงั นี้
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“ผมวาองคกรจะเขมแข็งได ความซื่อสัตยตอองคกร การดํารงความถูกตอง
ธรรมาภิบาล นั่ น คื อ ความเขม แข็งขององคก ร ไมคิ ด หาผลประโยชนจาก
องคกร นั่นคือความเขมแข็ง.....ความซื่อสัตยตอเพื่อน ตอตนเอง ตอองคกร
เปนเรื่องของความจริงใจตรงไปตรงมา มีจริยธรรม มีธรรมภิบาลในตัวเอง ก็
จะสนั บ สนุน ให สัง คมที่ เ องอยู ดีขึ้น ไมวา จะองค ก รเล็ ก องค ก รใหญ หรื อ
ประเทศชาติ.....”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
“.....การอยูในตําแหนงเลขาธิการ ที่มีปญหาหลากหลายเขามา เราตองยึดใน
หลักของคุณธรรมและจริยธรรม ในการพิจารณาปญหาตางๆ เพราะเราเปน
จุดรวมของทุกฝาย อยางเอาผูตัดสินมาทํางาน เราก็ใหนโยบายวา ตองใหผู
ตัดสินมีการหมุนเวียน หามใหใครคนใดคนหนึ่งไปทุกงาน คนอีกกลุมหนึ่ง
ไม ได ไป อั น ที่ ส องต อ งสร า งกลุ ม ใหมม ารองรับ เอาคนใหม ๆ อายุ น อ ยมา
ทํางาน สวนในสํานักงานหากผูบริหารออกกฎอะไรแลวก็ตองใชเทาเทียม
เสมอภาคกัน คือมาตรฐานเดียวกัน ไมใชสองมาตรฐาน ซึ่งสิ่งนี้จะทําใหไมมี
ความแตกแยกในสํ า นั ก งาน ไมมี พ วกเขาพวกเรา อี ก ส ว นผูบ ริห ารก็ตอ ง
ทํา งานใหโ ปรงใสตรวจสอบได การใชเ ม็ดเงิ น สมาคมฯ ตองใชจายอยา ง
ประหยั ด และเห็ น คุ ณ ค า เราต อ งดู แ ลวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การต า งๆ อย า ง
คาใชจายที่เกิดขึ้นสูง.....”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“ผมวาความถู ก ตองชอบธรรมและจริยธรรม ใหเปนเรื่ องแรกเพราะวา จะ
ครอบคลุมถึงเรื่องของการอยูรวมกัน แบบมีการยอมรับกัน คือใหมีความ
สบายใจในการที่จะอยูรวมกันได เหมือนกับการมีสิ่งของที่จะตองไดก็ตองได
ทัดเทียมกัน ไมวาจะเรื่องของการแสดงความคิดเห็น เพื่อใหทุกคนปรับใหอยู
ดวยกันได ในลักษณะ "ติเพื่อกอ" เพื่อใหทุกคนไดรับฟงแลวนํามาแกไข.....”
(พล.ต.อาณัติ)
กกกกกกกทัง้ นี้ ผูสัมภาษณแตละทานไดยกตัวอยางใหความเห็นถึงการยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรม และจริยธรรมในบุคลากรแตละกลุมวามีความแตกตางกันไปตามภารกิจ ดังนี้
กกกกกกกในกลุมผูบริหาร การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม จะเกี่ยวกับการมี
ธรรมาภิบาลในฝายบริหารทีจ่ ะตองมีความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได เห็นแกประโยชนของ
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สมาคมฯ สําคัญกวาประโยชนสวนตัว หรือพวกพอง รวมทั้งการใหความเปนธรรม เทาเทียม และ
ความเสมอภาคแกบุคลากรทุกกลุม โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดงั ตอไปนี้
“เรื่องการใหความเปนธรรม ในฐานะผูบริหาร ผมมองถึงความสามารถในการ
ให ค วามเป น ธรรมแก บุ ค ลากรทุ ก ฝ า ยในองค ก ร ให ค วามเท า เที ย มและ
ทัดเทียมซึ่งกันและกัน มีความสุจริต ซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได ทุกวันนี้
ผูบริหารทําไดดีอยูแลว แตนาจะทําใหครอบคลุมกับทุกฝายมากกวานี้”
(อ.เอกวิทย)
“เลขาธิ ก ารมี ห น า ที่ ใ นการดู แ ลนโยบาย งบประมาณ และบุ ค ลากรของ
สมาคมฯ ดานนโยบายไมวาจะออกนโยบายอะไรก็แลวแตตองเปนประโยชน
ตอองคกรและประเทศชาติทุกเรื่อง นี่คือหนึ่งในจริยธรรมของผูบริหาร ดานที่
สอง คือ บุคลากร เราตองสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถที่เหมาะสมมาอยู
กับองคกรของเรา ไมใชการเลนพวก เพราะเลนพวกพองเมื่อไหรองคกรจะ
"บรรลัย.....”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
กกกกกกกในกลุมผูฝกสอน การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม เปนการมองเรื่อง
จริยธรรมเปนเรื่องของความซื่อสัตยตอตนเอง เพื่อนรวมงาน และตอองคกรที่ปฏิบัตงิ าน
โดยเฉพาะการปฏิบัติตอนักกีฬาดวยความเทาเทียมกัน มีความยุติธรรม ไมลําเอียงหรือมีอคติตอ
ฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อสรางความศรัทธาและแบบอยางทีด่ ีตอนักกีฬา นอกจากนีย้ ังตองไมทําเรื่อง
เสื่อมเสียในดานฉันทชูสาวระหวางผูฝก สอนกับนักกีฬา ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความสําคัญ
กับประเด็นนี้ ตัวอยางเชน
“ความซื่อสัตยตอหนาที่และภารกิจที่มีอยู คือมุงมั่น สองคือมีความซื่อสัตย
ต อเพื่ อ นร ว มงาน ต อ งมีค วามจริง ใจตอ กัน ป ญ หาระหว า งผู ฝก สอนและ
นักกีฬาจะไมเกิด แตถาเขาไมซื่อสัตยตอกัน ลับหลังพูดใหนักกีฬาเขาใจผิดผู
ฝกสอนอีกคนหนึ่งตลอดเวลา ปญหาภายในทีมจะเริ่มเกิด ความซื่อสัตย
ระหวางตัวเองกับเพื่อนรวมงานและตัวเองกับองคกร ผมวามันโยงใยในการ
สรางความเขมแข็งขององคกร ในทุกจุดทุกหนวยใหเดินไปดวยความราบรื่น
ไปสูความสําเร็จ”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
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“ในสวนของผูฝกสอนตองไมเลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งเรื่องของความรูที่ตองให
ทัดเทียมกัน เพื่อไมใหนักกีฬาขาดความศรัทธา ความเชื่อถือตอผูฝกสอน
และผูฝ ก สอนต องมี ค วามเขา ใจในเรื่อ งของบุค คลด ว ย อย า งชน ในกลุ ม
นักกีฬาผูหญิง อาจมีการชิงดีชิงเดนอยูตลอดเวลา ผูฝกสอนตองมีจิตวิทยา
หรือการในการจับเวลาขณะแขงขันกันตอนฝกซอม เวลาอาจไมเทากัน หาง
กัน แตผูฝกสอนก็ตองบอกวาใกลเคียงกัน เพื่อไมใหนักกีฬาเกิดความนอย
เนื้อต่ําใจ แตผูฝกสอนตองบันทึกขอเท็จจริงไวเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข แนว
ทางการพัฒนาเราก็พยายามสอดแทรกในการฝกอบรม แตก็ตองแลวแตวาผู
ฝกสอนคนใดจะรับไดแคไหน”
(พล.ต.อาณัติ)
“.....ตองไม Bias นักกีฬา ไมเลือกที่รักมักที่ชัง แบงพรรคแบงพวก อันนี้ไมได
นักกีฬาหญิงในทีมตองคิดเหมือนนองตัวเอง เหมือนลูกหลานตัวเอง ไปยุง
เกี่ยวของแวะฉันทชูสาวไมไดเด็ดขาดจะทําใหเสียหายตอองคกร ตอระบบ
การบริหารองคกรดวย ในเรื่องอื่นๆ การเปนผูฝกสอนตองใหความยุติธรรม
กับนักกีฬา การคัดเลือกนักกีฬาใหเขามาเปนทีม หรือเลือกมาใหลงในทีม
วิ่งผลัด ตองวางมาตรการหรือหลักการใหชัดเจน และตองมีการพิจารณา
ความสามารถ โดยไมเลนพวก ผูฝกสอนตองมีความซื่อสัตยตอหนาที่เพื่อให
เปนที่ยอมรับในความซื่อสัตยมีคนนับหนาถือตา เพราะการเปนผูฝกสอนก็
เหมือนครู มีอะไรที่มากกวาการเปนครูอีก ครูเมื่อสอนนักเรียนเราทุมเทใหกับ
การสอนเต็มที่นักเรียนสอบผานหรือไมก็เปนเรื่องของเขา แตผูฝกสอนตองมี
ความรั บ ผิ ด ชอบสู ง กว า นั้ น อี ก สอนนั ก กี ฬ าฝ ก เด็ ก ดี อ ย า งไรหากไม ช นะ
ผู ฝ ก สอนต อ งรั บ ผิ ด ชอบ หากบั ง เอิ ญ มี ผู ฝ ก สอนชาติ อื่ น ดี ก ว า เราและมี
นักกีฬาที่เกงกวาเรา แตผูฝกสอนเราทําใหเด็กไมชนะก็ตองรับผิดชอบ ดังนั้น
การเป น ผูฝก สอนเหมือ นกับการแบกอะไรอยูบ นบ า อย างการทํา หนา ที่ผู
ฝกสอนในกีฬาซีเกมส เหมือนกับเปนการเอาคอพาดเขียง “กิโยติน” จะหลน
มาเมื่อไหรไมรูหากนักกีฬาแพเมื่อไหร ตายทันที”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“ถาในสวนของผูฝกสอน สิ่งที่ผูฝกสอนควรเรียนคือ “จริยธรรมของผูฝกสอน
กีฬา” Coach Ethics ซึ่งเปนขอกําหนดของผูฝกสอนกีฬา เชน มีความ
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ซื่อสัตย ตรงตอเวลา ผูฝกสอนตองรู เพราะตองรูวาควรมีบทบาทอยางไรใน
การปฏิบัติตอนักกีฬา”
(อ.เอกวิทย)
กกกกกกกในกลุมผูตัดสิน มุมมองของการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
จะเกี่ยวกับความถูกตองชัดเจนในกฎ กติกา และมีความยุติธรรมในการตัดสิน ดังปรากฏในคําให
สัมภาษณ ดังตอไปนี้
“ผูตัดสินก็มีจริยธรรมในสวนของการเปนผูตัดสิน คือ ความสามารถในการให
ความถูกตอง ชัดเจน ในการแขงขันตัดสินไดอยางยุติธรรม ที่สําคัญหนาที่
ของผูตัดสินไมใชไลนักกีฬาออกจากสนาม แตตองทําใหนักกีฬาแขงอยางมี
ประสิทธิภาพ ถาผูตัดสินคนใดไลนักกีฬาออกจากสนามโดยไมมีเหตุผลถือวา
ใชไมได กติกาเขียนไววาตองทําใหนักกีฬาแขงอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
ความเหมาะสม ถูกตอง และเปนธรรม นี่คือภาพรวมของผูตัดสิน”
(อ.เอกวิทย)
“กรณีผูตัดสินถูกรองเรียน เชน ตัดสินไมเที่ยงธรรม ละเลยหนาที่ หรือตัดสิน
บกพรองบอยๆ ก็ตองพักงานเพื่อใหไปแกไข....เรามีการตัดสินตลอดเวลา
เพราะตัดสินในสนาม หูตาเปนรอย แตกรณีตัดสินบกพรองนั้นมีไมมาก แต
เปนหวงอยางเดียว คือ หัวหนาผูตัดสิน และผูตัดสินจะตองมีความเที่ยงธรรม
กลุมนี้พวกพองกันเลยไมรายงานปกปดความผิด อันนี้อันตราย”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“กติกาคือกฏหมาย ทําใหงายตอการตัดสิน ถาใชกติกาเปนหลักก็จะไมมี
ปญหาอะไร ซึ่งกอนการแขงขันเราจะมีการประชุมผูตัดสิน ซึ่งก็จะชี้แจงใหผู
ตัดสินรับทราบวาเขาควรทําอะไร ถาผูตัดสินไมยุติธรรม เชน เห็นวานี่คือลูก
ศิษยของเพื่อน โรงเรียนของเพื่อน แลวตัดสินดวยความไมยุติธรรม เราตอง
นึกถึงความเสียหายที่ตามมาอยางมากมาย เพราะวาการที่ผูฝกสอนแตละ
คนจะสรางนักกีฬาขึ้นมา จะตองเสียงบประมาณในการเก็บตัวฝกซอม ตอง
เสียเวลา อยางอื่นมากมาย ดังนั้นผูตัดสินจะตองตัดสินดวยความยุติธรรมให
ไดเพื่อเปนการพัฒนานักกีฬา เพราะการตัดสินนั้นเราไมไดตัดสินอยางเดียว
เราต อ งดู เ ด็ ก ด ว ย เป น ต น ว า การตั ด สิ น ของเราจะตั ด สิ น อย า งไรจะช ว ย
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พัฒนาผูฝกสอน พัฒนานักกีฬา เพราะบางทีกฏที่ออกมาไมยุติธรรม เราตอง
สามารถเสนอสมาคมฯ ใหเปลี่ยนแปลงแกไขได.....”
(พล.ต.อาณัติ)
กกกกกกกในขณะที่ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งมีมุมมองเพิ่มเติม กลาวคือ ผูตัดสินตองมีความ
ซื่อสัตย และมีเหตุผล ดังคําใหสัมภาษณดงั นี้
“มันเปนการยากที่จะใหทุกคนรักกัน 100% บางคนอาจจะไมชอบกันบาง แต
ความซื่อสัตยตอภารกิจหนาที่ ไมแทงคนขางหลัง ไมฉวยโอกาสที่จะทําราย
คนอื่น ผิดถูกคุยกันดวยเหตุผล”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกในกลุมนักกีฬา ผูใหสัมภาษณทุกทานทีก่ ลาวในเรื่องความยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรมและจริยธรรม จะกลาวตรงกันวาสมรรถนะที่สําคัญในดานนี้คือ การมีความซื่อสัตย การมี
ระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา และรักพวกพอง ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณ
“นักกีฬาตองมีความซื่อสัตยตอหนาที่ในการเปนนักกีฬา นี่คือจริยธรรมของ
เขา เพราะเขาเปนตัวแทนในนามทีมชาติไทย หากมีโอกาสไปแขงขันแลวทํา
หนาที่ไมเต็มที่ เชน แกลงตกรอบ หรือบางกรณีสงชื่อแขงไปแลวเห็นวาไม
ชนะแนก็แกลงไมเอารองเทาวิ่งไป อันนี้ก็ตองถูกลงโทษ ดานอื่นของนักกีฬาก็
เชน ตองมีความเคารพผูฝกสอน เชื่อฟง ไมกอความแตกแยกในกลุม คือ
ตองมีวินัย ตองเคารพในกติกา”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“นักกีฬาถามีความซื่อสัตยตอตนเอง เคารพตนเอง ปฏิบัติตามหนาที่ นักกีฬา
ก็จะฝกซอมดวยความมีวินัย รับผิดชอบในการเก็บตัว ไมประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งที่บั่นทอนตนเอง ผูฝกสอนใหปฏิบัติอยางไร ก็จะรับฟงและตั้งใจปฏิบัติ
ตามมากขึ้น แตถานักกีฬาไมรักเพื่อน ไมเชื่อฟงผูฝกสอน ก็จะเกิดปญหา
เพราะความซื่อสัตยตอเพื่อนตอตนเองตอองคกรนั้นเปนหัวใจหลักอันหนึ่งที่
จะทําใหสังคมอยูอยางเปนสุข”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
“นักกีฬาตองมีความซื่อสัตยตอตัวเอง เปนสิ่งสําคัญมาก ถามีความซื่อสัตย
ตอตนเองจะทําใหนักกีฬาซอมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หมายความวา
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มีระเบียบ มีวินัยในตัวเอง ทําใหเวลาฝกซอมเขาจะสามารถดูแลตัวเองไดเปน
อยางดี”
(อ.เอกวิทย)
“ในกลุมของนักกีฬานั้น ตองรูตัวเองวาเขาเปนอะไร ตองแยกใหออกวาหนาที่
ของเขาคือการเปนนักกีฬา เมื่อผูฝกสอนสั่งใหทําอะไรก็ตองทํา แตไมใชวาผู
ฝกสอนคือผูเผด็จการ สมมติวา วันนี้ผูฝกสอนใหนักกีฬาเลน Weight แบบนี้
วิ่งแบบนี้ นักกีฬามีสิทธิที่จะถามวาทําแลวไดอะไร ผูฝกสอนก็ตองชี้แจงกับ
นักกีฬาใหได เพราะวาการวาง Course มันแตกตางกัน แลวแตการวางแผน
ของผูฝกสอน ยกตัวอยางหนาที่ของนักกีฬา เมื่อผูฝกสอนไดวางแผนในการ
แขงขัน เมื่อบอกใหนักกีฬาลงแขงขันอะไร นักกีฬาตองฟง ไมใชบอกไมเอา
ผมไม วิ่ ง ประเภทนี้ แต จ ะวิ่ ง อี ก ประเภทหนึ่ ง นี่ ไ ม ใ ช หรื อ แม แ ต ใ นสนาม
ฝกซอมผูฝกสอนใหวิ่งเร็วแคนี้ ก็ตองฟง ไมใชคิดวาตนเองวิ่งไดเร็วกวานี้ก็จะ
วิ่ง มันไมใช เพราะผูฝกสอนเขามีเปาหมายอยู เชน วันนี้ใหวิ่งเร็วนะ อีกวันให
วิ่งแค 70% ดังนั้นหนาที่ของนักกีฬาคือปฏิบัติตามคําสั่งของผูฝกสอน แต
สามารถขอเหตุผลได นอกจากนี้นักกีฬาตองรูวา เปนนักกีฬาเขาตองทําอะไร
ซอม พักผอน รับประทานอาหาร นักกีฬาตองดูแลตัวเองดวย เพราะผูฝกสอน
ไมมีเวลาที่จะไปดูแล ตองรับผิดชอบตัวเองได 100% หากนักกีฬาดื้อหรือไม
เชื่อฟง เราอาจตองเรียกมาคุย เพื่อดูวาเขามีปญหาอะไรอยูบาง อยางเชน
หากนักกีฬาเกิดอาการบาดเจ็บ หากผูฝกสอนมองในเจตนาไมดีก็จะคิดวา
เขามีขออางที่จะไมซอม เชนนี้เราก็ตองถามใหรูจริง หากเราไมถามแลวยังให
เขาซอม เขาก็อาจจะเจ็บจริงขึ้นมาเลย จะสงผลเสียหายได....
(พล.ต.อาณัติ)
กกกกกกกในกลุมเจาหนาทีส่ มาคม ผูใหสมั ภาษณมีความเห็นวาการยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรม และจริยธรรม เปนเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย ความเสียสละอุทศิ ตนใหกับองคกร
ตัวอยางเชน
“เนนที่ความซื่อสัตยตอองคกรเปนหลัก เชน มาทํางานตรงเวลา หากมีงานเรง
ถึงเกินเวลาทํางาน ก็ตองชวยกันทํา ไมใชหมดเวลาทํางานก็กลับบาน เพราะ
บางครั้งเรื่องความรับผิดชอบไมใชอยูที่หนาที่ แตอยูที่งาน ก็ตองชวยเสียสละ
จนงานเสร็จ และจะตองไมเอาเวลาทํางานไปทําอยางอื่น เพื่อรับประโยชน
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จากคนนอก ตองคิดใหไดวาตนเองสังกัดองคกรนี้ เพราะพนักงานองคกรก็
เปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรเขมแข็ง เพราะรายละเอียดดานเอกสาร การ
ส ง นัก กีฬ าแขง ขั น ติ ดต อต า งประเทศ ทํา พาสปอรต วีซา ตา งๆ ก็ม าจาก
พนักงานในองคกร .....”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“โดยภาพรวมของพนักงานถือวาดีอยูแลว ความสามารถในการใหบริการถือ
วา ใช ได มีความซื่ อสัตย ผมไมเ ห็น มีใครโกงใคร ผมวาคนขี้ โกงมีนอย.....
ผมมองวาการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม จะทําใหสังคม
โดยรวมของสมาคมฯ มีความสุข ถาทุกคนตางเกง แตอยูรวมกันอยางไมมี
ความสุข ก็ไมมีความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ในสมาคมฯ ไมไดเขียน
ไว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร แต เ ป น สิ่ ง ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป น วั ฒ นธรรมกั น มา
สมาคมกรีฑาฯ ถือเปนสมาคมหนึ่งที่มีความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
ในสวนของผูฝกสอน.....”
(อ.เอกวิทย)
กกกกกกกโดยสรุปการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรมของบุคลากรของสมาคม
กรีฑาฯ ในแตละกลุมมีความแตกตางกันไปตามภารกิจ แตคําวาถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
ตามความคิดเห็นของผูใหสมั ภาษณสวนใหญก็คือ ความซื่อสัตย การประพฤติปฏิบตั ิตนที่
เหมาะสม การเสียสละ อุทศิ ตน เพื่อสรางความเชื่อมัน่ และศรัทธาในการทํางานรวมกัน และอยู
รวมกันอยางมีความเห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกัน รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลในการทํางาน
โดยเฉพาะในกลุมผูบริหารงานของสมาคม
กกกกกกก2) การทํางานเปนทีม ผูใหสมั ภาษณมีความเห็นตอการเลือกดานการทํางานเปนทีม
วาควรเปนหนึง่ ในสมรรถนะหลักของบุคลากรสมาคมกรีฑาฯ ซึง่ ผูใหขอ มูลไดใหความเห็นใน
สมรรถนะดานนี้วา การทํางานเปนทีม คือ การที่ผูเกี่ยวของของสมาคมกรีฑาฯ มีเปาหมายรวมกัน
ทุกภาคสวนรวมแรงรวมใจกันทํางานในภารกิจหนาทีข่ องตนเอง ใหบรรลุเปาหมาย ภายใต
วัตถุประสงคเดียวกัน โดยมองประโยชนขององคกรเปนสําคัญ มีการสรางสัมพันธภาพภายใน
ทีมงาน การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในทีม การรายงานความกาวหนาและปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานใหทีมงานไดรับรู ตามคําใหสัมภาษณดังนี้
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“…..กีฬากรีฑามีหลายประเภทแขงขัน แตละกลุมก็มีสังคม มีการแขงขัน
การฝกซอม การประชุมของแตละกลุมบอยๆ ในกลุมเหลานี้ผูฝกสอนในแต
ละกลุมก็จะมีการหารือเรื่องการฝกซอม การพัฒนาตางๆ แตสิ่งสําคัญคือ ทุก
คนมี Goal เดียวกัน คือ เราตองเปนจาวซีเกมส เปนจาวเหรียญทอง นี่คือทีม
เรียกวา “รวมกันคิด แยกกันทํา เปาหมายเดียวกัน” ….. ไมจําเปนตองมา
รวมกัน เพราะภารกิจหนาที่ตางกัน แตมีเปาหมายเดียวกัน คือ ชัยชนะใหกับ
ประเทศชาติ อยางการเปนจาวซีเกมส นั้นคือตองไดเหรียญแตละประเภทมา
รวมกันตอง 14-15 เหรียญมารวมกัน”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..การจัดการแขงขันงานใหญๆ งานหนึ่ง มีภารกิจหลายสวน และทุกสวน
ตองทําภารกิจของตนเองใหเสร็จสิ้นตามกรอบเวลา เพื่อรวบรวมไปสูการ
จัดการแขงขันนั้นๆ ใหลุลวงเปนไปดวยความเรียบรอย เชน เมื่อสงรายชื่อ
นักกีฬามา ฝายทําสูจิบัตรก็ตองทํา ฝายพิมพสูจิบัตรก็ตองเปนตัวรองรับจาก
ที่เขาทํามา ตองคอยติดตามดูแล ในชวงนั้นเมื่อไมมีกิจอื่นๆ ก็ตองมาชวยกัน
ทํ า เก็ บ ข อ มู ล จากที่ เ ขาส ง มา เพราะว า ฝ า ยสู จิ บั ต รอย า งเดี ย วทํ า ไม ทั น
เพราะวาบางเกมใหญนักกีฬา 2,000-3,000 คน เขาไมสามารถลงขอมูลได
สวนอื่นๆ ทีมงานอื่นก็มาชวยกันทําเพื่อลงขอมูลเพื่อเขาสูกระบวนการทําสูจิ
บัตรใหเรียบรอย….. ฝายผูตัดสินตองวางตัวบุคคลเพราะวาแตละคนมีความ
เชี่ยวชาญลู ลานตางกัน มีประสบการณตางกัน ถาแขงระดับนานาชาติก็ตอง
เลือก "นาย ก" แขงภายในประเทศเลือก "นาย ข" เพื่อเปนหัวหนาตรงนั้นได
แล วเขาก็ตองตั้ งที มขึ้ นมา กอนที่จ ะมีการแข งขั นเขาก็มีการประชุม หารือ
เรียกวามีการทบทวน ทุกคนก็จะรูภารกิจหนาที่ เพราะจะมีการประชุมชวง
เชา ชวงบายรวมกัน ดังนั้นใครเจอปญหาอะไรก็จะนํามาเขาประชุม เพื่อนํา
แกไขปญหามารวมกันแกไขและใหทุกคนไดรับรูรวมกัน นี่คือ ทีมงานทํางาน
รวมกัน”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกในกลุมผูบริหาร ผูใหสัมภาษณไดใหความหมายของการทํางานเปนทีม คือ การเปด
โอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และมีมติเห็นชอบรวมกัน เพื่อสงเสริม และ
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สนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมฯ ใหมุงสูเปาหมายหลักขององคกร ดังตัวอยางความคิดเห็น
เชน
“…..คณะกรรมการบริหารตองมีเปาหมายเดียวกัน อยางมติที่ประชุมเรื่อง
การจัดหาซื้อที่ ทุกคนเห็นดวยไมใชอยากไดสมาคมฯ แตอยากไดที่ซอมเก็บ
ตัวใหกับนักกีฬา สรางความสําเร็จใหกับประเทศชาติ อยางเอเชี่ยนเกมส ไป
เก็บตัวฝกซอมที่นครราชสีมาเพราะที่ นี่ไมมีที่ซอม ในที่ประชุม ทานนายก
สมาคมฯ สอบถามความเห็ น ทุ ก คน กรรมการทุ ก ท า นไล ล งมา ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นชอบเปนเอกฉันททุกคน นี่ก็คือการบริหารงานที่เปนทีม
เพราะทุกคนเห็นประโยชนขององคกรเปนหลัก ทีมนี้ไมไดหมายความวาสิ่งไม
ดีก็เห็นดวยนะ แตหมายความวาเห็นประโยชนของสมาคมฯ และเห็นชอบ
รวมกัน อยางเวลาตองการอาหารเลี้ยงนักกีฬา อุปนายกทานหนึ่งดูแลเรื่อง
อาหารของซี พี ก็ อ นุ มั ติ เ ลย นี่ คื อ พลั ง การร ว มมื อ ร ว มใจกั น ของ
คณะกรรมการ หรือกรณีรถตู กรรมการก็ขอบริจาครายโนนรายนี่มาชวยกัน
ซื้อรถตูแทนคันเกาของสมาคมฯ…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..นายกสมาคมหากขาดเหลืออะไร ทานก็จะจัดหามาให เวลาเราจะไป
ฝกซอมตางจังหวัดอุปนายกอีกทานหนึ่งที่เปนนายทหารระดับผูใหญก็ติดตอ
ที่พักฟรีใหเราบนยอดเขา อุปนายกอีกทานหนึ่งก็หาอาหารมาสงให 6-7
เดือนมาสงทุกอาทิตย หลายลานบาทสงใหเรา….. ผมมองวาที่ผูบริหารตาง
คนตางทํางานกันนั้นไมไดเปนการทํางานเดี่ยวๆ เพราะที่ตางคนตางหามานั้น
เมื่อนํามารวมกันแลวก็คือเปนการรวมกันสรางองคกรใหเขมแข็ง นั่นคือการ
ทํางานเปนทีม เพราะการจะขออะไรจากใครนั้นนายกสมาคมฯ รูอยูแลววา
ตองการอะไร มีการพูดคุยในที่ประชุม ตองการอะไร และในชวงเวลาไหน
แมแตเรื่องการสรางสมาคมฯ มีการแยกกลุมการหาที่ดิน อีกกลุมแยกกันหา
วิศวกร คือ ทํางานภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกในกลุมผูฝกสอน ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา การเปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็น
และใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ เพื่อหาขอสรุปรวมกันในการแกไขปญหา หรือ
ถายทอดทักษะและความรูเพื่อยกระดับความสามารถของกลุม มีการสรางสัมพันธภาพภายใน
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ทีมงานในทุกระดับ รวมทั้งการสรางใหเกิดความสามัคคีระหวางผูฝก สอนดวยกัน คือ ความหมาย
ของคําวา การทํางานเปนทีม โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“ปจจุบันผูฝกสอนมีการประชุมพรอมกัน หัวหนาผูฝกสอนกรีฑาฯ ถือวาเปน
ตัวอยางที่ดีมากๆ สําหรับการเปนผูนํา คือการรับฟงความคิดเห็นของนองๆ
อยางผมทํางานกับเขามีขอเสนอแนะ ก็นําไปปรึกษา เขาก็ยินดีปรับเปลี่ยน
คือ การทํางานเปนทีม ตองมีการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หลังจาก
การหารือกันก็เดินลงไปในสนามทิศทางเดียวกัน….. ดานความสัมพันธของผู
ฝกสอน ระหวางผูฝกสอนเยาวชน กับผูฝกสอนทีมใหญ ใหทํางานรวมกันได
มาก เพราะผู ฝ ก สอนสมาคมฯ ไม ใ ช เ ฉพาะที่ อ ยู ที่ นี่ แต ร วมถึ ง ผู ฝ ก สอน
ตางจังหวัดทั้งหมด เราตองสรางความสัมพันธ และตองสรางความศรัทธาให
มากขึ้น ปจจุบันนั้นดีอยูแลวแตอยากใหดีมากขึ้น โดยเฉพาะผูฝกสอนจาก
ตางจังหวัดนั้น เขาตองการความสําคัญ ตองใหความสําคัญ เรื่องเงินเปน
เรื่องรอง เพราะบางคนทํางานมา 20 ป โดยไมเคยไดรับคาจาง เพราะฉะนั้น
เงินไมใชเรื่องใหญ แตเรื่องความภาคภูมิใจ และการไดรับความสําคัญจาก
องคกรหลัก คือสมาคมกรีฑาฯ นี่สําคัญที่สุด แลวก็คอยๆ กระจายออกไป
เมื่อกอนไมมี ในปจจุบันเราใหผูฝกสอนตางจังหวัดที่สรางทีมไดทําหนาที่เปน
ผูฝกสอนทีมชาติกับเราดวย.…. ถาตองการใหกระชับความสัมพันธมากขึ้น
ก็ ต อ งคุ ย ต อ งสื่ อ สารกั บ เขาให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให มี ก ารถ า ยโยงความรู คื อ
สมาคมฯตองมีการทํางานเชิงรุกใหมากขึ้น ใหเขามีความรู จัดอบรม เพื่อให
เขามีสมรรถนะที่สูงขึ้นกวาเดิม”
(อ.เอกวิทย)
“การทํางานเปนทีม….. มีผลที่สําคัญอยางยิ่งตอผลที่จะตามมา….. สมมติวา
สมาคมมีเปาหมายวาปนี้ซีเกมสจะตองเปนจาวซีเกมสไมต่ํากวา 18 เหรียญ
ทอง หัวหนาผูฝกสอนก็ตองเขาประชุมกับผูฝกสอนแตละกลุม ผูฝกสอนแต
ละกลุ ม ก็ จ ะต อ งนํ า ไปวิ เ คราะห ว า แต ก ลุ ม มี ร ายการใดบ า งที่ ค วรได
เหรียญ….. จะสะทอนคือตั้งแตการมีเปาหมายรวมกัน ฝกซอมรวมกัน และ
สิ่งสําคัญคือเมื่อทํางานเปนทีม จะตองมีแรงกระตุน มีความไวเนื้อเชื่อใจให
เกิดความสามัคคี ใ นหมูค ณะ สิ่ ง นี้ คือ ทีม เวิ รค เพราะนัก กี ฬ ามีเ ป า หมาย
เดียวกับผูฝกสอน ทุกคนเดินไปสูเปาหมายเดียวกัน” (พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
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กกกกกกกในกลุมผูตัดสิน ผูใหสัมภาษณที่กลาวในเรื่องการทํางานเปนทีมของผูตดั สินสวนใหญ
ไดใหความสําคัญในมุมมองดานนี้คลายกัน คือ ตองเปนผูเห็นแกประโยชนสว นรวมมากกวา
ประโยชนสว นตน ไมแบงแยกฝาย หรือเห็นแกพวกพอง และเปนการสรางความศรัทธา และความ
นาเชื่อถือในการทํางานของผูตัดสิน ดังตัวอยางความคิดเห็นดังนี้
“…..ผูตัดสินมีการทํางานเปนทีม แตมันแบงออกเปนหลายทีม ปญหามันจึง
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ๆแล ว คื อ ควรทํ า งานเป น ที ม ที่ ไ ม แ บ ง ที ม ทั้ ง หมด นั่ น คื อ
ความหมายของผูตัดสินของสมาคมฯ แตหากมองในกลุมทีมของพวกเขา ก็มี
การทํางานเปนทีมไดดี…..”
(อ.เอกวิทย)
“…..การทํางานเปนทีมของผูตัดสินนี่ไมใชการเลนพวกนะ อยาเขาใจผิด การ
ทํางานเปนทีมของผูตัดสิน คือ การรวมมือรวมใจ เวลามีงานก็มารวมกันทํา
Goal คือจัดการแขงขันแลวตองประสบความสําเร็จ ทุกคนตองทําหนาที่ของ
ตัวเองใหดีที่สุด ฝายดูแลอุปกรณดูแลใหดีที่สุด ตองใหเกิดการประทวงนอย
ที่สุด เพราะนี่คือคุณภาพของผูตัดสิน ตองมีดุลยพินิจชัดเจน….. แตละคนมี
พื้นฐานความคิดตางกัน ถาคนมีพื้นฐานดี คิดดี ทําดี ก็จะไมมีเรื่องความคิด
เลนพวกพอง คือถาเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัวก็จะ ไมมี
ปญหาดานนี้ …..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
กกกกกกกในกลุมนักกีฬา ผูใหสัมภาษณมองวา การทํางานเปนทีมของนักกีฬาจะเนนที่การมีสวน
รวมกันในกิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหเกิดแนวทางในการปรับตัวของแตละบุคคล เพื่อสราง
วัฒนธรรมที่กอ ใหเกิดความรัก ความผูกพัน และความสมัครสมานสามัคคีภายในกลุมของ
นักกีฬาดวยกัน ดังตัวอยางคําสัมภาษณวา
“…..ปที่ผานมานักกีฬามีการรวบรวมอุปกรณกีฬา เสื้อผา เงินทอง ไปบริจาค
ในตางจังหวัดกันเอง ทํากันเอง มีความรักความผูกพันกันคอนขางดีในกลุม
ของนักกีฬา..... ในดานการทํางานเปนทีมของนักกีฬา คือ ความผูกพันในทีม
เชน เขาลงมาซอมกีฬาพรอมๆ กัน กินขาวดวยกัน ไปไหนไปดวยกัน….. ผม
วามันคือวัฒนธรรม ซึ่งมีมาแตเดิมแลว นักกีฬาใหมๆ เขามาก็จะถูกกลืนใน
วัฒนธรรมนี้ ทําใหมีปญหาการทะเลาะเบาะแวง การชกตอยกัน ไมคอยมี มี
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แตรวมหัวกันหนีเที่ยวดวยกัน อันนี้ก็เปนทีม แลวก็มีการเก็บความลับไวเปน
ทีม.....”
(อ.เอกวิทย)
กกกกกกกในขณะที่ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งไดเปรียบเทียบเรื่องการทํางานเปนทีม กับเรื่อง
ความสําคัญของแตละบุคคลที่จะทําใหการทํางานเปนทีมขับเคลื่อนไปได โดยปรากฏจากคําให
สัมภาษณดังนี้
“…..การไมกอความแตกแยกราวฉานในทีม เปรียบเหมือนเครื่องยนต ถา
เฟองตัวใดหัก ก็จะทําใหเครื่องยนตทํางานไมได ฉะนั้นถาเครื่องยนตจะเดิน
ได เฟองทุกตัวตองทํางาน…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
กกกกกกกในกลุมเจาหนาทีส่ มาคม ผูใหสมั ภาษณมีความเห็นในเรื่องการทํางานเปนทีมวาเปน
เรื่องเกี่ยวกับการอุทิศตน การรวมกันรับผิดชอบงานในหนาที่หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มีการ
ชวยเหลือและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และมีการทํางานอยางเปนระบบรวมกัน ดังนั้นหากมี
บุคลากรใดในทีมไมสามารถปฏิบัติงานได คนอื่นในทีมก็สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันไดอยาง
ทันทวงที โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดงั นี้
“…..เวลามี ง านก็ ต อ งช ว ยกั น ทํ า ทุ ม เทสติ ป ญ ญา อุ ทิ ศ เวลาในงานที่
รับผิดชอบ งานใครลน หัวหนาสํานักงานก็ตองเขาไปจัดการ ผมจัดใหมีการ
ประชุมมอบหนาที่ใหรับผิดชอบ ชี้แจงในที่ประชุมใหทุกคนรู การทํางานเปน
ทีมในที่นี้หมายถึง มีการทํางานที่เปนระบบ ตามขั้นตอน….. บางคนลูกปวย
มีความจําเปนตองกลับไปดูลูก หรือแมอยูบานคนเดียวอายุมากแลว ก็ตองมี
ขอยกเวนบางเรื่อง แตถาจําเปนก็จะมีการบอก แตสวนใหญทุกคนจะรูโดย
อัตโนมัติหากมีการแขงขันทุกคนก็จะอยูชวย…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
กกกกกกกโดยสรุปการทํางานเปนทีมของสมาคมกรีฑาฯ หมายถึง การที่บุคลากรมีเปาหมายใน
การทํางานรวมกัน มีการระดมความคิดเห็นเพื่อการวางแผนการดําเนินงานรวมกัน และแตละ
บุคคลมีความเต็มใจที่จะเสียสละ และรับผิดชอบงานในหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ
เพื่อใหสาํ เร็จลุลวงตามเปาหมายที่กาํ หนดไว มีการสรางสัมพันธภาพ และสรางความผูกสัมพันธ
ภายในทีม เพือ่ กอใหเกิดความกลมเกลียวกันในหมูคณะและมีการสานตอวัฒนธรรมที่ดีงามไม
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แบงแยกฝาย มีน้ําใจเอื้อเฟอ เผื่อแผ และชวยเหลือกันตามวาระ มีการเห็นผลประโยชนของ
สวนรวมเปนสิง่ สําคัญ และมีการรายงานผลความกาวหนา ตลอดจนปญหาอุปสรรคใหทีมงาน
ไดรับทราบรวมกัน
กกกกกกก3) ดานการสั่งสมความเชีย่ วชาญในงาน ผูใหขอมูลไดใหความหมายวา ความ
เชี่ยวชาญในงานพิจารณาไดจากหลายองคประกอบ กลาวคือ ตองมีความรู และประสบการณใน
งานนัน้ ๆ ดวยตนเองระยะหนึ่ง ตองชางสังเกต จะทําใหสามารถประเมินผลงานของตนเองได
ความรูจะคูกบั ความสามารถหรือความชํานาญนั่นก็คือ การมีทกั ษะ สิง่ สําคัญนอกเหนือจาก
ความรูในหนาที่ของตนเองแลว ยังตองใหความสนใจกับความรูในแขนงอืน่ ๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชกับความรูและประสบการณที่ตนเองมี จึงจะเกิดผลสัมฤทธิใ์ นงานนั้นๆ ไดอยาง
ตอเนื่อง โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดงั นี้
“…..ตองมีความรูความชํ านาญการ และมีความสามารถในการถายทอด
ความรู ไ ด คนที่ มี ค วามรู ด า นการเป น ผู ฝ ก สอนอย า งเดี ย วไม พ อต อ งมี
ความสามารถด ว ย เพราะจะพาที ม ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ไม ไ ด ต อ งมี
ความสามารถในการสอน การแกปญหา หากนักกีฬาเทคนิคไมถูกตอง คนมี
ความรูอยางเดียวแตไมมีความสามารถแบบ “มีความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด”
ผูฝกสอนที่มีความสําเร็จหรือมีความเชี่ยวชาญจริงๆ จะสามารถฝกนักกีฬา
รุ น แล ว รุ น เล า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ไม ใ ช ฝ ก ได ค นเดี ย วแล ว ไม ฝ ก ใครอี ก เลย
หรื อ ไม เ คยฝ ก ใครให เ ป น แชมป ไ ด เ ลย คื อ ผู ฝ ก สอนที่ มี ค วามรู แ ต ไ ม มี
ความสามารถ…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..อันดับ 1 คือสถิติที่เขาทําได คือ ความเชี่ยวชาญของนักกีฬาแบง
ออกเปน 3 อยาง หนึ่ง-ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคและทักษะที่เขา
จะตองใชในการแขงขัน สอง-ความเชี่ยวชาญที่ผูฝกสอนสรางให คือ การมี
สมรรถนะทางกายที่เหมาะสมกับการแขงขันกรีฑาชนิดนั้น สาม-ตองมีความ
เชี่ยวชาญในดานการควบคุมสภาวะจิตใจใหอยูในสภาวะที่ดีในการแขงขัน นี่
คือกระบวนการที่นักกีฬาจะตองเรียนรู จะตองมีทั้ง 3 ดาน เทคนิค ทักษะ
เขาเรียนรูอยางสมบูรณหรือเปลา บางครั้งเทคนิค ทักษะไมสมบูรณ แตมี
รางกายชดเชย คือมีทักษะการวิ่งที่ไมดี แตเขามีกลามเนื้อที่มีความเร็วและ
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แรง มันก็จะชดเชยกันได กับอีกคนหนึ่งเปนลักษณะที่ รางกายก็ไมคอยดี
เทคนิคก็ไมคอยดี แตมีสภาวะจิตใจที่ดีมากๆ ลงแขงก็จะสามารถทําไดดีมาก
เพราะฉะนั้นหากนักกีฬาคนใดมีองคประกอบทั้ง 3
ดาน ครบเต็มทั้ง
3 องคประกอบอยางสมดุลกัน ความเชี่ยวชาญในการแขงขันก็จะเกิด…..
นักกีฬาตองเรียนรูใหรูเหมือนที่ผูฝกสอนรู คือ ตองเรียนรูในสิ่งที่เขากําลัง
ทําอยู ไมใชซอมไปวันๆหนึ่งแตไมรูวาซอมไปเพื่ออะไร และเมื่อเขารูวาเขาทํา
ไปเพื่ออะไร ก็จะทําใหเขาซอมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความมุงมั่นในการ
ซอมที่ดีขึ้นกวาเดิม”
(อ.เอกวิทย)
กกกกกกกในกลุมผูบริหาร การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นในเรื่อง
นี้วา ผูบริหารตองมีความรูในการบริหารงาน และการบริหารคน มีความรูในงานทุกแขนงของ
องคกรตนเองเพื่อเปนการลดความผิดพลาดในการบริหารงาน และเปนการบริหารทรัพยากรที่มี
อยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังตัวอยางความคิดเห็นเชน
“…..ฝายบริหารมีหนาที่ในการบริหาร 4M ซึ่งจะทําใหเกิดความสมบูรณใน
การสนั บ สนุ น หน ว ยงานในองค ก รให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถ า ผู บ ริ ห ารมี ค วาม
เชี่ยวชาญทั้ง 4 ดานนี้ ก็จะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพ….. สิ่งหนึ่งที่ผมเห็น
วาจะตองดําเนินการคือ เรื่องของการลงทุน ซึ่งจะตองลงทุนใหครอบคลุมทุก
ดาน ซึ่งจะทําใหสมาคมฯ สามารถพัฒนาไปในหลายๆ ดานพรอมๆ กัน…..”
(อ.เอกวิทย)
“ผูบริหารตองรูทุกซอกทุกมุมของสมาคมฯ ตองควบคุม ไมวาดานผูฝกสอน
ผูตัดสิน ดานวิทยากรตางๆ ตองรูทั้งหมด ทุกคนมาคุยอะไรเราตองรูไมใชให
เขามาหลอกเราได เราตองรูทุกเรื่องเพราะเราเกิดและโตตรงนี้ หนาที่ผูตัดสิน
เราก็ทํามากอน ผูฝกสอนเราก็ทํามากอน วิทยากรเราก็ทํามากอน คือเราเปน
นักกีฬามากอน เปนผูฝกสอน เปนผูตัดสิน เปนวิทยากร….. เพราะฉะนั้นจึง
บอกไดวาเรารูภารกิจหนาที่ของในองคกรเราเอง…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
กกกกกกกในกลุมผูฝกสอน ผูใหขอมูลไดใหความเห็นในสมรรถนะดานนี้ของผูฝก สอนวา การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงาน คือ นอกจากจะมีความรูพ ื้นฐานในการเปนผูฝกสอนแลว จะตองมีการ
คนควา และหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดานกรีฑา และความรูในแขนงตางๆ ที่มีความเกี่ยวของ

116

พรอมทัง้ ตองมีประสบการณในการปฏิบตั ิจริง และมีอายุการทํางานในหนาที่ของการเปน
ผูฝกสอน ซึง่ ตองเปนบุคคลที่มีความเอาใจใส ชางสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ และมีปฏิภาณ
ไหวพริบที่ดี สามารถประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับนักกีฬาได ตอง
สามารถนํามาผสมผสานกับประสบการณที่มี และนําไปประยุกตใช รวมถึงการพัฒนาหรือ
ตอยอดความรู เพื่อใหเกิดองคความรูห รือวิทยาการใหมๆ สําหรับใชในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งตัวชี้วัดความสําเร็จของการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานของผูฝกสอนประการสําคัญ
ก็คือ ความสามารถในการสรางนักกีฬาใหมีผลงานที่ดีขึ้น และมีผลงานที่มมี าตรฐานอยาง
ตอเนื่อง โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดงั ตอไปนี้
“.....ความรูทักษะของที่บุคคลมีแตละดานนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะนําพาภารกิจ
ที่มีอยูใหประสบความสําเร็จ..... เมื่อนักกีฬาฝกซอมก็ตองมีทักษะในการ
สามารถอธิบายขั้นตอน และสิ่งที่ตองการใหเขาใจเหมือนกับเรา เพื่อใหการ
ฝกซอมเดินไปดวยกัน.....
ทักษะตัวนี้เริ่มตั้งแต การกําหนดแผน วาง
โปรแกรมการฝก นํานักกีฬามาสูโปรแกรมการฝก แมกระทั่งวาเมื่อนักกีฬา
ฝกซอมไมถูกตองก็ตองรู เพราะกีฬากรีฑามีการฝกตางกัน อยางนักกรีฑา
ระยะสั้ น เทคนิ ค การเคลื่ อ นที่ เ ป น เรื่ อ งใหญ ความแข็ ง แรงพื้ น ฐาน และ
จะตองรูวาตอนนี้นักกีฬาถึงขั้นไหนแลว และขั้นตอนตอไปตองทําอะไร.....
เมื่อเรามอบหมายภารกิ จและอธิบายไปแลว วาเราตองการอะไร ถาเขามี
ทักษะเขาจะรู ถาคนไมมีทักษะเลยเขาจะไมรูวากาวตอไปผิดหรือถูก แตคนที่
มีทักษะเขาจะรูวาผิดหรือถูกแลวเขาก็จะกลับมาถามเราวาเปนแบบนี้แลวจะ
ทําอยางไรดี.....
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
“…..ผูฝกสอนเราดูจากผลงาน อยางที่บอกวาผูฝกสอนคนใดคนหนึ่งสราง
นักกีฬาใหเปนแชมปเพียงคนเดียวไมพอหรอก ตองสรางรุนแลวรุนเลาตอไป
เรื่อยๆ นี่คือถือวามีความเชี่ยวชาญ….. ปจจุบันมีนอยคนที่จะสรางนักกรีฑา
ไปสูความสําเร็จ ถาความสําเร็จก็ตองดูวาระดับไหน ซีเกมส เอเชี่ยนเกมส
หรือได Quality ไปโอลิมปก ถาแคซีเกมส ถือวาเปนผูฝกสอนที่มีความสําเร็จ
ระดับหนึ่งถาเทียบ 100% เทากับ 60-65% ถาระดับเอเชี่ยนเกมส ผมให
90% หรือไดเหรียญใดเหรียญหนึ่งในชิงแชมปเอเซียก็ได ถาถึงระดับ Quality
ไปโอลิมปก ตองเชี่ยวชาญในงานตัวเองเต็ม 100% เพราะการ Qualify ไป
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โอลิมปก นั้นถูกกําหนดโดยสหพันธกรีฑานานาชาติ ซึ่งเปนระดับโลก เรา
ตองแขงกับคนทั่วโลก 200 กวาประเทศ นี่คือเครื่องบงชี้…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..ผูฝกสอนที่จะสําเร็จไดตองฝกเริ่มตั้งแตฝกเด็กนักกีฬากอน ที่ใหฝกเด็ก
กอนเพราะวา หากเปนผูฝกสอนใหมๆ จะฝกนักกีฬาที่โตแลว หรือฝกทีมชาติ
เขาจะไมสามารถประเมินไดวาสิ่งที่เขาสอนนั้นถูกหรือผิด เพราะผูใหญมี
ผลขางเคียงเยอะ เชน นอนดึก ไมเก็บตัว ภารกิจเยอะ ปลอยตัว สิ่งเหลานี้จะ
ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายที่ประเมินไว ที่คิดวาเก็บตัวแบบนี้ ซอมแบบนี้
ผลจะออกมาแบบนี้ แตผลที่ออกมาไมไดเปนไปตามเปาหมาย ที่คิดไว ทําให
ประเมินไมไดวาเราไมมีความสามารถหรือนักกีฬาไมเก็บตัว ถึงไดแนะนําวา
ผูฝกสอนที่จะมาเปนผูฝกสอนทีมชาตินั้นควรเริ่มตนจากการเปนผูฝกสอนเด็ก
กอน เด็กหมายถึงอายุตั้งแตระหวาง 14-16 ป เด็กเหลานี้ไมมีผลขางเคียง
เด็ ก เหล า นี้ เ หมื อ นครู ใ หญ ข องผู ฝ ก สอน เพราะผู ฝ ก สอนให อ ะไรมั น ก็ จ ะ
สะท อ นกลั บ มากลายเป น องค ค วามรู ใ ห กั บ ผู ฝ ก สอนเอง ทํ า ให ส ร า งสม
ประสบการณการฝกคน พอมีประสบการณระดับหนึ่ง จากนักกีฬาเด็ก ไป
เปนผูฝกสอนเด็กโต แตผลที่ไดไมเปนไปตามที่เคยประสบมา ก็ตองไปตามดู
วาเด็กเก็บตัวดีไหม นอนดึกไหม ปลอยตัวไหม เพราะสิ่งที่ไดทํามาทั้งชีวิตนั้น
ไดพิสูจนแลววามันใช แตผลทดลองที่ไดนั้นไมใช แสดงวาไมใชผลจากการ
สอนของเรา แตเปนผลจากตัวนักกีฬาเอง ผูฝกสอนที่มีประสบการณมากๆ
จะสังเกตนักกีฬาในการฝกซอม การวิ่งตอเที่ยว จะพักกี่นาทีตองฟน ถาไม
ฟนแสดงวาพักผอนไมเพียงพอ หรือไมเก็บตัว หรือคนนอนดึกบอยขอบตาจะ
ดํา ผูฝกสอนตองเปนชางสังเกตดวย การที่นักกีฬาไมเก็บตัว ปลอยตัว หรือ
การมีเพศสัมพันธมากๆ จะทําใหเกิดอันตราย กลามเนื้อจะเปราะ ฮอรโมน
รางกายจะสูญหาย กลามเนื้อจะไมแข็งแรง กลามเนื้อฉีกขาดงาย ผูฝกสอน
ตองรอบรู หากนักกีฬาเจ็บ ตองมามองยอนหลังวาเราให Course ฝกซอมถูก
ไหม พักกี่นาที แลวฟนตัวไหม ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดจากประสบการณ คือ
ตองฝกเด็กมากอน ความรูตนเองตองแนน ทฤษฎีที่นํามาใชนั้นไดรับการ
พิสูจนแลววาใชฝกเด็กกลุมหนึ่งพัฒนาได แตอีกกลุมหนึ่งไมใชแสดงวากลุมนี้
มีผลข า งเคี ย งอื่น ถ า ผู ฝกสอนไมมี ป ฏิภาณ ก็จะไมมีสิ่ ง เหลา นี้ คือตองมี
ความรูทางที่สาม หรือมี Sense ตองมีวิธีคิดตางๆ มากกวาความรูทางทฤษฎี
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มีประสบการณแลวก็ตองมี Sense ผสมผสานเพื่อใหเกิดแนวคิดแบบนี้ขึ้นมา
ได หากมีแตประสบการณไมมี Sense ก็ไมสามารถ Apply หรือตรวจสอบ
อะไรไมได อยางรูวานักกีฬาเจ็บก็รูวาเจ็บ แตไมสามารถตรวจสอบไดวาทําไม
ถึงเจ็บ หากมีความรูทางที่สาม ตองรูแลววาแสดงวามีอะไรผิดพลาดไมใช
เพราะผูฝกสอนแน ตองมาจากนักกีฬา ก็ตองกลับไปดูวาอะไรที่เปนอุปสรรค
หรือปญหานั้น อยางผูฝกสอนที่มีอยูตอนนี้คนหนึ่งเปนผูฝกสอนเด็กมากอน
ฝกเด็กรุนแลวรุนเลาก็สามารถทําใหอยูในระดับมาตรฐานได เขาเปนคนมี
ความเอาใจใส ถาถามถึงนักกีฬาของเขา เขาจะมีขอมูลอยางละเอียด เด็ก
คนนี้ทําสถิติไดเทานี้ อยูกับพอแม พอแมมีปญหา เลยตองมาอยูกับญาติ ซึ่ง
ปญหานักกีฬาอยางนี้เราตองรู เพราะวานักกีฬามาอยูกับราก็ตองรูวาเขามี
ปญหาสวนตัวอยางไร และตองคอยชวยเหลือแกปญหาชีวิตสวนตัวใหเขา
ดวย…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“….. ผูฝกสอนนั้นมีหนาที่สี่อยาง หนึ่ง คือ “สราง” ตองเสริมสรางนักกีฬาให
มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สอง คือ “ตรวจสอบ” คุณตองตรวจสอบไดวานักกีฬาของ
คุ ณ ซ อ มไปแล ว ดี ขึ้ น กว า เดิ ม ไหม หรื อ ว า ยั ง พายเรื อ อยู ใ นอ า ง สาม
“ซอมแซม” คือ เมื่อนักกีฬาบาดเจ็บจะซอมแซมรักษาอยางไร ในสวนที่สี่ คือ
ความสามารถของผูฝกสอนที่จะ “หาผูสนับสนุน” เพื่อใหผูฝกสอนไดทํางาน
ไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม ยกตัวอยางเชน หากนักกีฬาบาดเจ็บเราไม
สามารถชวยได เราตองดูองคประกอบอื่นๆ วามีใครบางที่สามารถชวยเราได
แตโดยงานหลักของผูฝกสอน คือการพัฒนานักกีฬาใหมีความสามารถในการ
ไปแขงขันสูงขึ้น มีสถิติดีขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้ไมไดหมายความวาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู ฝ ก สอนคื อ เหรี ย ญทอง แต คื อ การที่ นั ก กี ฬ าทํ า สถิ ติ ไ ด ดี ขึ้ น กว า เดิ ม
ตัวอยางเชน แขงซีเกมสแลวเราทําลายสถิติ ซีเกมส แตเราไมไดเหรียญทอง
เพราะคนอื่นเกงกวา แตนี่ก็ถือวาผูฝกสอนสอนไดผลสัมฤทธิ์ ความเชี่ยวชาญ
ในงาน คือ นักกีฬาซอมกับผูฝกสอนแลวตองเกงขึ้น แตถาไมเกงขึ้นแสดงวา
ตองมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในการฝกซอม…. อีกอันหนึ่งคือ ความสามารถในการ
คัดเลือกนักกีฬา นักกีฬาที่เรามีอยูทําใหเกงขึ้นกวาเดิมได แตถาเลือกคนที่มี
ศักยภาพไมดีมาเขาสามารถเกงขึ้นกวาเดิม แตไมชนะคนอื่น ความสามารถ
ในการคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ านั้ น ก็ ม าจากความสามารถในการคั ด เลื อ กของ
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ผูฝกสอนแตละคน….. การสอนทีมใหญกับการสอนเยาวชนนั้นแตกตางกัน
เยาวชนเป น ช ว งที่ ย ากที่ สุ ด แต นั ก กี ฬ าเยาวชนจะมาติด ที ม ชาติ นั้ น มั น มี
รอยตอ บางคนก็กาวขามสะพานนี้มาได บางคนก็ขามมาไดครึ่งสะพาน บาง
คนก็ ส ะพานหั ก กลางคั น สิ่ ง นี้สํ า คั ญ เพราะฉะนั้ น ผู ฝ ก สอนเยาวชนจึ ง มี
ความสําคัญมาก จึงตองใกลชิดมากกวาทีมใหญ เด็ก ๆ ตองดูแลใกลชิด
ตั้งแตการเรียนของเขา เพิ่งกลับจากบาน พอแมของเขาเปนอยางไร ผูฝกสอน
เดิมเขามีบุคลิกลักษณะอยางไร เขาใหงานอะไรแกเด็กมาบาง ใหซอมอะไร
มาบาง ผูฝกสอนตองรูทั้งหมด ถาไมรูก็แยมาก ถาไมรูวาเขาซอมอะไรมาบาง
แลวการใหงานอยางที่เราให เด็กก็ไปไมได…..”
(อ.เอกวิทย)
“…..เราตองใหเขามีความรูเพิ่มเติม เชน เมื่อมีคอรสอบรมใหมๆ ก็ตองใหเขา
เขารวม หรือเมื่อมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาทํางาน ก็ตองเขามาทํางาน
รวมดวย โดยเปนการจัดการอบรมของสมาคมกรีฑาฯเอง ซึ่งเรามีแผนการ
พัฒ นาบุ ค ลากรอยู แล ว เมื่ อมี ก ารฝก อบรมเราจะเป ด โอกาสใหผู ฝก สอน
ประเภทอื่นมานั่งฟงการอบรมที่ไมใช ประเภทของตัวเองได ตามแผนการ
พั ฒ นาในอนาคตเราจะมี ก ารฝ ก อบรมทุ ก เดื อ นกระจายตามภาคต า งๆ
ผูฝกสอนที่มีผลงานดีแลวจะใหเขาฝกภาคปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญในภาคปฏิบัติ “เพราะความสําเร็จนั้นไมใชทฤษฎีในหนังสือ แตมา
จากภาคปฏิบัติ” ดังนั้นภาคปฏิบัติจึงตองเขมขนและรูจริงสามารถแกปญหา
ไดในระหวางการฝกซอม เพราะฉะนั้นการพัฒนาผูฝกสอนจึงตองประกอบไป
ดวยหลายดานดวยกัน ดานที่ 1 คือการฝกเด็ก เพราะเด็กคือแบบเรียนใหผู
ฝกสอนเรียนรูเก็บเกี่ยวประสบการณมากขึ้น ๆ คนที่มาเปนผูฝกสอนใหมๆ
ไมใชวาจะสอนไดถูกตอง 100% ตามหลักการฝก ตองคอยๆ เรียนรูเก็บเกี่ยว
ประสบการณเพื่อให วันขางหนา 5 ป 7 ป 10 ป จะไดกลายเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ดังนั้นนักกีฬาจึงเหมือนครูที่เปนผูฝกสอนเขา ดานที่ 2 ผูฝกสอน
เมื่อมีการอบรม ควรตองเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ดานที่ 3 ตอง
รวมทํางานกับผูเชี่ยวชาญที่เราจางมาจากตางประเทศ ดานที่ 4 การรวม
สนทนากับกลุมยอย เมื่อพบปญหาก็มาพูดคุยกัน…..”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
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กกกกกกกในกลุมผูตัดสิน ผูใหสัมภาษณใหความเห็นถึงความหมายของการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ ในงานวาจะตองเปนผูทมี่ ีความรูความแมนยําในกฎกติกา มีทักษะการใชดุลยพินิจโดย
ยึดกติกาเปนกรอบในการตัดสิน ซึง่ ไดมาจากประสบการณในการตัดสินกรีฑา การระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาขอสรุปรวมกันในการแกไขปญหา หรือการกระจายขอมูลใหมๆ ในกลุมผูตัดสินให
รับรูขอมูลทั่วถึงกันในระยะเวลาที่สนั้ ที่สุดนัน้ มีความสําคัญมาก นอกจากนีก้ ารตรวจสอบสภาพ
สนาม และอุปกรณการแขงขันใหอยูในสภาพปลอดภัยก็เปนสิ่งสําคัญในการทําหนาที่ของผูตัดสิน
ดวยเชนเดียวกัน ตามคําใหสัมภาษณดงั นี้
“…..ผูตัดสินทฤษฎีเกงอยางเดียวไมได ตองปฏิบัติเกงดวย ตองแมนกติกา
แมนในการตัดสิน ดุลยพินิจตองแมนยําชัดเจน และตองยึดมั่นในจริยธรรม
ไมใชพวกตัวเองมาขอผอนผันก็ใหหมด….. ตองใหมีการปฏิบัติหนาที่ใน
สนามแขงขันจริงบอยๆ นานๆเขาก็จะเกิดความชํานาญขึ้น แตตองพัฒนา
ตัวเองดวย ไมใชตัดสินไปแบบนั้น ตองรูจักตอยอด เพราะวากติกาการตัดสิน
มีการเปลี่ยนอยูบอย ๆ ผูตัดสินที่ชํานาญของยุโรป มีการสัมมนาบอยๆ และ
เห็นขอบกพรองก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ไมใชปลอยใหฝรั่งคิดแลวทําตาม
เขาอยางเดียว ทําไมไมคิดเองบาง คือตองรูจักคิด….. ทุกวันนี้ยังไมมีการ
สัมมนาอยางจริงจัง มีแตเพียงการพูดคุยกันบอยๆ ในกลุมระดับหัวกะทิ เชน
มีปญหากันก็นํามาคุยกันและหาขอสรุปรวมกัน เพราะการพิจารณานั้นตอง
ใชกฏกติกาหรือดุลยพินิจระเบียบขอบังคับเปนตัวจับ ถาคนที่ไมเคยเรียน
กฏหมายมาก็จะไมแมนในการพิจารณา อยางกรณีคาบลูกคาบดอกจะทํา
อยางไร แตถาเรียนดานกฏหมายมา และมีประสบการณก็จะสามารถบอกได
วาอะไรได อะไรไมได ซึ่งก็คือการใชดุลยพินิจ แตตองรูวาการใชดุลยพินิจนั้น
กติกา คือ “กรอบ” แตการตัดสินใจตองมีความละเอียดออน”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..คนตัดสินไมใชรูแตเรื่องกติกาอยางเดียว แตตองเขาใจองคประกอบของ
การแขงขันทั้งหมด คุณตองเปนคนตรวจสอบดูแลสภาพสนาม สนามตอง
ถูกตองตามกติกา ตองตรวจอุปกรณการแขงขัน รักษาความปลอดภัยใหกับ
นักกีฬา เพื่อใหนักกีฬาแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ…..”
(อ.เอกวิทย)
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“กลุ ม นี้ ต อ งมี ก ารสั ม มนาประจํ า ป มี ว าระ มี เ กมการแข ง ขั น ใหญ ๆ เช น
ชิงแชมปประเทศไทย ดาวรุงมุงโอลิมปก หรือกีฬาแหงชาติ ผูตัดสินที่รวม
ประชุมตองนําปญหามาพูดคุยกัน อะไรคือกติกาใหมๆ ตองนํามาพูดคุยกัน
ไมใชรูคนเดียวแลวเกง รูคนเดียวไมบอกใคร เวลาเกิดปญหาขึ้นแลวบอกวา
ตนเองถูก เพราะตนเองนั้นรูกติกา ซึ่งรูอยูคนเดียว อันนี้ไมได….. เมื่อมีการ
สัมมนาระหวางกลุมผูตัดสินตองนําขอผิดพลาดระหวางที่ทํางานอยูทั้งหมด
เชน ทํางานเชามีขอผิดพลาดตองบันทึกไว และเมื่อมีการสัมมนาก็นํามา
พูดคุยกัน เพื่อหาขอสรุปรวมกัน ความเชี่ยวชาญตองมาจากการปฏิบัติบอยๆ
หมายถึง เมื่อมีแขงกีฬาคัดเลือกภาค กีฬาใหญๆ เราจะใหโอกาสอาสาสมัคร
ในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียงมาเปนผูชวยกับผูตัดสินเกา เพื่อใหเรียนรูในทาง
ปฏิบัติ”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกในกลุมนักกีฬา ผูใหสัมภาษณใหความเห็นถึงความหมายของการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ ในงานนัน้ หมายถึง ความรูดานกรีฑาที่ไดรับจากการฝกฝน และการอบรมสั่งสอนของ
ผูฝกสอน พรอมทั้งมีทกั ษะอันเนื่องมาจากประสบการณจากการลงแขงขันบอยๆ จนเกิดความ
ชํานาญ จนมีความมัน่ ใจในตนเอง โดยผูใหขอมูลไดยกตัวอยางไวดังนี้
“…..นักกีฬาที่เลนกีฬาตั้งแตเด็กจนโต วันแรกที่มาคัดทีมชาติมือไมสั่นหมด
กาวขาไมออก ซึ่งตองสรางตะบะบารมี ตองใชเวลา พอสัก 1 ปก็จะคุนเคย
พอไปแขงตางประเทศ อาการนี้ก็กลับมาอีก แตอาจไมมากเหมือนตอนแรก
อาจจะประหม า ออกบล อ กไม ค อ ยดี ผู ฝ ก สอนก็ ต อ งเข า ใจเพราะ
ประสบการณไมมี แตพอแขงบอยๆ จะเกิดความชํานาญ พอชนะบอยๆ ก็จะ
เกิดบารมีในตัวเอง ไปแขงชาติอื่นมาเจอเราก็จะกลัว แคเห็นชื่อลงแขงก็สั่น
แลว ชีวิตการเปนนักกีฬาก็คือการสรางสมบารมีใหตัวเอง ถานักกีฬาติดทีม
ชาติมา 10 ปแตไมเคยชนะใครเลยนี่ก็ไมมีบารมี….. เราถึงไดสงไปแขงขัน
ตางประเทศบอยๆ สงแขงเปนรุนๆ ไป ความถี่ในการสงแขงขันนั้นเราดูจาก
พรสวรรค ข องนั ก กี ฬ า ถ า เป น นั ก กี ฬ าที่ มี ค วามหวั ง ว า จะเป น ที ม ชาติ ใ น
อนาคตเราก็ ส ง แข ง ถี่ ม ากขึ้ น เพราะลงทุ น แล ว คุ ม ค า เพราะการเก็ บ ตั ว
นักกีฬาสงเขาแขงขันก็คือการลงทุนในมุมมองของผูบริหาร แตผลที่กลับมา
ไมใชเม็ดเงินหรือกําไร แตคือความสําเร็จที่จะสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติ
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ในอนาคต….. ผมหมายถึง ความถี่ในการสงแขงขันอยางเหมาะสมตาม
วงรอบการพัฒนา ไมใชซอมกําลังตั้งไขอยูจะไปแขงไมได เพราะอยูในชวง
การปูพื้นฐาน และในขณะฝกซอมนักกีฬาจะซึมซาบ วาผูฝกสอนใหฝกแบบนี้
แลวนักกีฬาจะไดอะไร การเก็บตัวจะไดอะไร การพักผอนที่เพียงพอจะได
อะไร ผูฝกสอนตองทําหนาที่อธิบาย ใหนักกีฬาเขาใจในสิ่งที่เขาทําวาทําแลว
ไดอะไร กอนวิ่ง Course ตองอธิบายแลววาตองทําอะไรบาง กอนจะวอรม
อันนี้จะทําใหนักกีฬาไมอู ทุมเทใหกับการฝกซอม เปนการสรางความมุงมั่น
หากซอม ไมครบจะขาด จะเสียเปรียบเพื่อน จะแพเพื่อน ซึ่งผูฝกสอนตองมี
วิธีการทางจิตวิทยาในการชี้แจงอธิบายใหนักกีฬาเขาใจ” (พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..สําหรับนักกีฬาความเชี่ยวชาญไดจากการฝกซอม โดยการที่ผูฝกสอน
ชี้ใหเห็นวาอะไรคือถูกผิด จะทําใหไดจากการจดจําจากการปฏิบัติ ผมสังเกต
จากนักกีฬาทีมชาติที่เลิกเลนไป เมื่อเขาไปเปนผูฝกสอนใหกับโรงเรียนกีฬา
สามารถสรางนักกีฬาไดเยอะ เดี๋ยวนี้มีเสียงตอบรับวาอยากไดนักกีฬาทีม
ชาติ ใ ห ไ ปเป น อาจารย ส อน เพราะผู ที่ จ ะไปเป น ครู ส อนที่ จ บจาก
สถาบั น การศึ ก ษาอย า งเดี ย วไม ส ามารถสร า งเด็ ก นั ก กี ฬ าได เ พราะขาด
ประสบการณตรง…..”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกในกลุมเจาหนาทีส่ มาคม ผูใหสมั ภาษณใหความเห็นถึงความหมายของการสั่งสม
ความเชีย่ วชาญในงานในมุมมองที่ตางกันไป ประเด็นสําคัญ คือตองมีความรูความชํานาญใน
งานของตนเอง ตองมีทักษะดานการสื่อสาร การสอนงาน และการถายทอดความรูของตนเอง เพือ่
ประโยชนในการประสานงานกับฝายตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรได โดยปรากฏจากคํา
ใหสัมภาษณดงั ตอไปนี้
“…..อยาลืมวาระดับลางถาเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานนั้น บางครั้ง
เขาก็ ส ามารถอธิ บ ายให ค นในสํ า นั ก งานที่ ไ ม ไ ด อ ยู ใ นด า นนั้ น เข า ใจได
หมายถึงวา ในสํานักงานหนึ่งแตละคนมีหนาที่แตกตางกันแตบางครั้งในบาง
ภารกิจ หลายคนตองมาชวยกันทําในอีกภารกิจหนึ่ง ซึ่งคนระดับลางทํามา
ตลอดเขารู ดังนั้นเขาจะเปนผูอธิบายใหฟงได เชน เจาหนาที่คนหนึ่งหนาที่
โรเนียวเอกสาร วันหนึ่งมีงานเยอะเจาหนาที่อีกฝายที่ไมเคยจับเครื่องเลยตอง
มาชวยระดับลางที่ชํานาญกวาก็ตองสอนงานกัน”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
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“…..ใหมๆ อาจจะไมชํา นาญ ทํา งานไปสัก ระยะก็ไมตองบอก ทุก วัน นี้ก็
เชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง คอนขางดี วางใจได ที่สําคัญตอนนี้ตองใหความรู
เสริม….. เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นหากมีการอบรมความรูที่กาวหนา
กวาปจจุบัน ก็ตองสงไปอบรม แตเมื่อมีความรูแลวก็ตองถายทอดใหคนใน
สํานักงานไดรูดวย เพราะเราไมสามารถสงทุกคนไปอบรมได และสิ้นเปลือง
งบประมาณ…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“ออฟฟศเปนสวนสนับสนุนแตมีความสําคัญ แมแตแมบานในครัว หากขาดก็
จะทําใหองคกรเราเดินตอไปไมได….. ความเชี่ยวชาญในงานของเจาหนาที่
สมาคมฯ ซึ่งมีหลายฝายดวยกัน แตละฝายก็มีความรูความสามารถในงาน
ของตัวเอง แตไมไดหมายความวา ฝายใดฝายหนึ่งรูของตัวเองแลวจะประสบ
ความสําเร็จ แตละฝายตองมีการสื่อสาร ประสานงานกันระหวางหนวยงาน
ซึ่งจะทําใหขอมูลมีความชัดเจนมากขึ้น….. ควรจัดใหมีการฝกอบรมเพิ่มเติม
ทั้งเรื่องการทําเว็ปไซต การบริหารองคกร อยางแมครัวก็ควรใหเขามีความรู
ด า นโภชนาการในการทํ า อาหาร ควรจะมี นั ก วิ ช าการมาคุ ย กั บ แม ค รั ว
มากกวาที่จะคุยกับนักกีฬาหรือผูฝกสอน เพราะทุกคนตองกินอาหารในครัว
ถาเขาทําถูก ทุกคนก็กินถูกหมด”
(อ.เอกวิทย)
กกกกกกกโดยสรุปการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ของบุคลากรทุกกลุมของสมาคมกรีฑาฯ นั้น
ในภาพรวมสวนใหญมีความคลายคลึงกัน คือ ตองเปนผูท ี่มีความรูตั้งแตขั้นพื้นฐานจนถึงมีความ
รอบรู ความชํานาญ หรือมีทักษะในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งความเชี่ยวชาญชํานาญในงานของ
ตนนัน้ เกิดมาจากประสบการณตางๆ ที่ไดจากการทํางานอยางตอเนื่องมาระยะหนึง่ สามารถที่
จะนําความรูไปประยุกตใช นอกจากนีบ้ ุคลากรตางๆ ของสมาคมฯ จะตองมีทกั ษะดานอื่นที่
สําคัญเพื่อใชประกอบในการทํางาน อาทิเชน การเปนคนชางสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ เอา
ใจใสในงาน มีทักษะการสื่อสารที่ดี ความสามารถในการสอนงาน หรือถายทอดความรูที่ตนเองมี
อยูได เปนผูใฝหาหรือแสวงหาความรูดานอืน่ ๆ อันจะเปนประโยชนตอการทํางานของตน ซึง่
องคประกอบตางๆ เหลานีล้ วนแตเปนสวนสําคัญทีจ่ ะทําใหบุคลากรในสมาคมฯ เกิดความ
เชี่ยวชาญในงานของตน นอกจากนี้ตองสามารถนําความเชี่ยวชาญทีม่ มี าพัฒนาแกไขปรับปรุง
งานของตนใหดีขึ้นกวาเดิมได
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กกกกกกก4) ความสามารถในการรับผิดชอบงาน ผูใ หขอมูลไดลงความเห็นวาความสามารถ
ในการรับผิดชอบงาน สมควรเปนสมรรถนะหลัก ที่ผูเกี่ยวของทุกกลุมของสมาคมกรีฑาฯ ควรมี
เนื่องจากในประเด็นนี้ผูใหขอมูลไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติภารกิจในหนาที่ของตนเองให
เสร็จสิ้น ซึง่ การทําหนาที่ของตนเองใหดีนนั้ จะเปนสิง่ ทีน่ าํ พาใหองคกรประสบความสําเร็จได โดย
ปรากฏจากคําใหสัมภาษณดงั ตอไปนี้
“…..ทุกคนมีหนาที่ฝกซอม ก็ตองทําหนาที่ของตนเองที่มีอยู เหมือน "มด" ทุก
ตัวมีหนาที่ของตัวเอง…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..ความสามารถในการรับผิดชอบงาน คือ เมื่อคนเราไดรับมอบภารกิจไป
แลวตองทํางานตามที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้น…..”
(พล.ต.อาณัติ)
“…..ความรับผิดชอบในงาน นาจะเปนตัวกลางที่ทุกฝายควรตองมี เพราะ
ความรับผิดชอบในงานเปนหลักสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ ถาบุคลากร
หรือผูฝกสอนขาดความรับผิดชอบในงาน อะไรที่หวังไวก็จะไมสําเร็จตาม
เปาหมาย”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
“…..ดานความรับผิดชอบหากขาดจะทําใหภารกิจนั้นมีปญหา แตถามีความ
รับผิดชอบ และหากผูนั้นมีความเชี่ยวชาญอยูแลวก็จะสามารถดําเนินการให
ลุลวงไดจากเดิม 70-80% เปน 90-100%.....”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกในกลุมผูบริหาร ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งไดแสดงความเห็นถึงสมรรถนะดาน
ความสามารถในการรับผิดชอบงาน วาเปนเรื่องของการแสดงความเขาใจถึงขอบเขตภาระหนาที่
ในงานที่ตนรับผิดชอบ ดานการวางแผน ควบคุมกํากับการดําเนินงานของสมาคม ทัง้ ดานการ
บริหารงาน บริหารบุคลากร และบริหารงบประมาณ เพือ่ ใหมีทรัพยากรเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบของสมาคมกรีฑาฯ หรือมติที่ประชุมอยางเครงครัด โดยยึด
ประโยชนของสวนรวมเปนสิง่ สําคัญ พรอมทั้งตองเปดโอกาสใหกลุมผูรวมงานฝายตางๆ มีสว น
รวมในการตัดสินใจเพื่อการรับผิดชอบรวมกัน มีการแสดงใหเห็นถึงความมุง มัน่ ที่จะทํางานใน
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หนาที่ใหบรรลุผล รวมทั้งการแสวงหาขอมูลปอนกลับเพือ่ การปรับปรุงงานใหดียงิ่ ขึ้น โดยปรากฏ
จากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“…..งานเลขาธิการ นั้นตองรับผิดชอบทุกดานรองลงมาจากนายกสมาคมฯ
แตเลขาฯ เปนผูดําเนินการทั้งหมด นายกเปนคนรับผิดชอบคนแรก เลขาฯ
รั บ ผิ ด ชอบเป น คนที่ ส องร ว มกั บ คณะกรรมการบริ ห าร ความสํ า เร็ จก็ เ ป น
ผลงานของสมาคมฯ ความลมเหลวก็เปนผลงานของสมาคมฯ เพราะฉะนั้น
แลวความสําเร็จของนักกีฬาหรือไมนั้นก็เปนความสําเร็จของสมาคมฯ ดังนั้น
เลขาฯ ตองเดินไปดูฝายเทคนิคของสมาคมฯ ดวยไมใชปลอยใหเขาทํางาน
เพียงลําพัง เพราะเลขาฯ ดูแล นโยบาย บุคลากร และงบประมาณ ดังนั้น
จัดการแขงขันแตละครั้งตองใชเงินสมาคมฯ ฝายเทคนิคผูตัดสินตองเสนอวา
การตัดสินแตละครั้งจะใชคนกี่คน ทําหนา ที่อะไรบาง ใหเลขาฯ เห็นชอบ
เลขาฯ ก็ตองประเมินวามีเงินในกระเปาเทาไหร จะใชเงินอยางไร บริหาร
จัดการอยางไร แมแตผูฝกสอน ผูตัดสิน กีฬาซีเกมสของบไปเทาไหร ตั้งงบ
อยางไร ตองปรึกษาฝายเทคนิคของผูฝกสอนกอน แลวจึงตั้งงบประมาณไป
ต อ รอง เวลาไปพรี เ ซ น ต ต อ งไปด ว ยตั ว เอง เพื่ อ ไปต อ รองเพื่ อ ให ไ ด ต าม
เปาหมายหรือใกลเคียงเปาหมายที่สุด เมื่อไดผลอยางไรก็ตองแจงใหฝายผู
ฝ ก สอนทราบ เพื่ อ จะได จั ด เจ า หน า ที่ ม าให พ อดี กั บ งบประมาณ การจั ด
บุ ค ลากรนั้ น จะให ฝ า ยประธานผู ฝ ก สอนเป น ผู ทํ า หน า ที่ ดี ห รื อ ไม ก็ ต อ ง
รับผิดชอบ เราจะไมกาวกาย แตอาจใหขอคิดเห็นกลับไปวาคนนี้เหมาะสม
หรือไม คือเลขาฯ จะต องไมเลือก ผูตัดสินแทนประธานผูฝกสอน ตองให
เกียรติซึ่งกันและกัน แมแตการคัดเลือกนักกีฬาก็ใหทําหนาที่นี้…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“ตองมองถึงการพัฒนาองคกรในภาพรวม พัฒนาบุคลากรในดานตางๆ เชน
ผูฝกสอนและพนักงาน ตองเพิ่มพูนความรูด านตางๆ นักกีฬาตองพัฒนา
นักกีฬาไปสูความเปนเลิศ ตองมีรายละเอียดทางดานเทคนิค อีกอยางหนึง่
คือ ตองจัดหางบประมาณทีจ่ ะมาเกื้อหนุนโครงการการพัฒนาบุคลากรตางๆ
ขางตน ทุกอยางนี้ตองเดินคูกันไปทัง้ หมด ไมสามารถพัฒนาดานหนึ่งดานใด
ถาเรามีเงินเยอะ แตดานการพัฒนาดอยประสิทธิภาพ ก็ไมเกิดผล หลายๆ
ดานตองเดินพรอมๆ กัน”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
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กกกกกกกในกลุมผูฝกสอน ผูใหขอมูลสวนใหญไดใหความหมายของ สมรรถนะดานความ
สามารถในการรับผิดชอบงานในฐานะที่เปนผูฝกสอน วาจะตองเปนผูตรงตอเวลา มีความ
เครงครัด มีระเบียบวินัยในการดูแลนักกีฬา สามารถวางแผนและกําหนดการฝกซอม ควบคุมการ
ฝกซอมของนักกีฬาใหเปนไปตามตารางทีก่ ําหนดได ตองเปนตัวอยางที่ดี และเปนผูใ หคําปรึกษา
แกนักกีฬาเมือ่ เกิดปญหา ทําหนาทีเ่ ปรียบเสมือนหมอจิตวิทยา ตองทุมเทความสามารถ และอุทศิ
เวลาในการทํางานทัง้ ในสนาม และนอกสนามกีฬาได ตามคําใหสัมภาษณดังนี้
“…..ผูฝกสอนที่อยูใกลตองเปน Model เพราะผูฝกสอนเปนเหมือนพอแมที่
อยูใกลชิดนักกีฬา….. อยูในกรอบตรงไปตรงมา เปนพี่เลี้ยงที่ดี…..”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
“…..การเปนผูฝกสอนก็เหมือนครู มีอะไรที่มากกวาการเปนครูอีก ครูเมื่อสอน
นักเรียนเราทุมเทใหกับการสอนเต็มที่นักเรียนสอบผานหรือไมก็เปนเรื่องของ
เขา แตผูฝกสอนตองมีความรับผิดชอบสูงกวานั้นอีก สอนนักกีฬาฝกเด็กดี
อยางไรหากไมชนะ ผูฝกสอนตองรับผิดชอบ หากบังเอิญมีผูฝกสอนชาติอื่น
ดีกวาเราและมีนักกีฬาที่เกงกวาเรา แตผูฝกสอนเราทําใหเด็กไมชนะก็ตอง
รับผิดชอบ ดังนั้นการเปนผูฝกสอนเหมือนกับการแบกอะไรอยูบนบา…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..ผู ฝ ก สอนจะต อ งใกล ชิ ด กั บ นั ก กี ฬ ามากๆ เพื่ อ ให นั ก กี ฬ าเกิ ด ความ
ไววางใจ ทั้งดานความสามารถของผูฝกสอน คือ ทําใหนักกีฬามั่นใจไดวาผู
ฝกสอนสามารถทําใหเขาไปสูความสําเร็จได ผูฝกสอนตองเปนที่พึ่งทางใจทุก
เรื่อง เปนทั้งพอ ทั้งแม ทั้งพี่ ทั้งผูฝกสอน และเปนทั้งคนใชดวย คือตองทําให
ทุกอยาง สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัย….. ผูฝกสอน คือผูที่ใกลชิดที่สุด ตอง
เรียกมาคุย ตองรูปญหา หากผูฝกสอนไมใกลชิด เพียงแตดูอยูหางๆ ถึงแม
ผูฝกสอนเกงแตก็จะไมไววางใจผูฝกสอนในเรื่องอื่นๆ เพราะผูฝกสอนตองทํา
หนาที่ “หมอจิตวิทยา”ใหกับนักกีฬาดวย คือ ตองทําใหนักกีฬาคิดวา ไมวามี
ปญหาอะไรเดินมาหาผูฝกสอนดีกวา เพราะวาสามารถแกไขปญหาได ทั้ง
ดานการเรียน ดานปญหาครอบครัว ปญหาสวนตัว หรือแมแตเรื่องเงินทอง
เชน นักกีฬาไมมีคาเทอมเรียนหนังสือ แตมีเบี้ยเลี้ยงจะผอนให ผูฝกสอนก็
ตองดูแล ตองแกปญหา ผูฝกสอนเหมือนหมอจิตวิทยา อยางนักจิตวิทยาที่
สวนกลางการกีฬาแหงประเทศไทยใหมาก็ชวยไมได เพราะไมไดมากินนอน
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ไมไดมารูใจนักกีฬา ใกลชิดคลุกคลี นักกีฬาก็ไมไวใจ เปนเหมือนคนแปลก
หนามาถามเรื่องสวนตัว ก็จะไมมีใครบอกหรือยอมพูดคุยดวย คนๆนั้นตอง
รับฟงทุกเรื่อง และแกปญหาหรือใหคําแนะนํากับเขาทุกเรื่องได คือ ตองสราง
ความไววางใจ ไมใชแตคุมการฝกซอมแลวก็แยกยายกลับบาน แตตองทํา
หน า ที่ ดูแ ลนั ก กี ฬ าเหมือ นกั บดู แ ลลู ก ตนเองเมื่ อ อยูบ า น ดู แ ลลูก ตนเองดี
อยางไรก็ตองดูแลนักกีฬาดีอยางนั้นเสมอกัน ถาทําไมไดตามนี้ก็ฝกนักกีฬา
ใหเปนแชมปไมได…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“หัวหนาผูฝกสอนตองเปนตัวอยางดานความรับผิดชอบใหกับทุกคน เชน นัด
นักกีฬาฝกซอม หัวหนาผูฝกสอนตองมาถึงกอนเวลา 5-10 นาที เพื่อจะได
ตรวจสอบไดวาผูฝกสอนคนใดมารึยัง ทําใหเห็นวาผูฝกสอนคนใดมีความ
ทุมเทบาง และจะไดรูวานักกีฬาคนใดมาสายบาง หากผูฝกสอนคนใดมาสาย
กวานักกีฬา ก็ตองเรียกมาตักเตือน ถาบอยๆ ตองถามตรงๆวาทํางานไดไหม
ผูบริหารก็ตองมีความเด็ดขาด ตองไมอุมทุกคนเหมือนลูก เหมือนครอบครัว
ไมได เพราะนี่เปนองคกร “จะใหความรักเหมือนครอบครัวได แตอุมเหมือน
ครอบครัวไมได” ตองมีกรอบระเบียบมาควบคุม และตองทําใหไดถึงจะอยู
ได…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“….. เราตองใหเขารวมทํางานกับกลุมที่มีความรับผิดชอบดีๆ เพื่อใหเขาเดิน
ตาม ระหวางทํางานรวมกันไป สิ่งที่เขาเรียนรูจากภาคปฏิบัติหลายๆสวน
อยางเมื่อกอนเขามาทํางานชา ก็จะรูวาไมไดแลว ตองตรงเวลาหรือมากอน
เวลา ตองดูแลนักกีฬาจนฝกซอมเสร็จจึงออกจากสนามได กลุมที่เปนหัวหนา
ดูแลตองคอยกระตุนใหเขารูวาเขาตองทําอยางไร ถาเขาทําได สิ่งที่จูงใจเขา
ไมจําเปนตองเปน เงินทอง เพี ยงแคคําชมจากหัวหนางานก็จะทําใหเขามี
กําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้น”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกในกลุมผูตัดสิน ผูใหขอมูลไดใหความหมายของความสามารถในการรับผิดชอบงานวา
เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานตามภารกิจ และมีการตรวจสอบงานใน
ภารกิจที่รับผิดชอบใหครบถวนสมบูรณ มีการประสานงานเพื่อใหการดําเนินงานลุลวง รวมทั้งการ
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ดําเนินการตามกฎกติกา ระเบียบตางๆ ทีถ่ ูกกําหนดไวได เชน ตองสามารถตรวจสอบรายละเอียด
และดูแลงานของตนเองไดอยางครบถวนรอบดาน พรอมทั้งเต็มใจทําหนาที่ของตนเองโดยไมหวัง
ผลประโยชนตอบแทน โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดงั ตอไปนี้
“…..เมื่อมีกําหนดการแขงขัน ผูตัดสินก็ตองตรงตอเวลา ไมใชถึงเวลาแขงขัน
แลวเพิ่งมา ตองรูวา ตองมากอนการแขง ขันกี่ชั่วโมง ตองเช็คอุปกรณการ
แขงขันดวยวาครบไหม กอนแขง 1 วันควรมีการ Test อุปกรณการแขงขัน
กอน วา มีครบถ ว นตามกติ กาการแขงขัน ไหม พรอมแขง ขัน ไหม ไมใชวัน
แขงขันคอยมาวิ่งหาอุปกรณ เพราะหนาที่ผูตัดสินตองเช็คทั้งหมด และกอน
แขงขันตองมีเจาหนาที่ฝายจัดเตรียมอุปกรณผูตัดสินก็ตองประสานงานกับ
เขา ในสนามแขงขันก็ตองไปจุดแขงขันกอนนักกีฬา ไมใชนักกีฬามาแลวตอง
มารอผูตัดสิน นี่คือความรับผิดชอบของผูตัดสิน ไมใชวารับผิดชอบวาฉัน
เที่ ย งธรรมอย า งเดี ย วนั้ น ไม ไ ด แต ต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
องคประกอบของความรับผิดชอบในหนาที่ คือ ตองลงสนามกอนนักกีฬา
เมื่อนักกีฬามาแลวก็ตองเช็ครายละเอียดตางๆ ใหนักกีฬาปฏิบัติตามขั้นตอน
การดําเนินการของผูตัดสินที่สหพันธกําหนด”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..อยางเกมเล็ก เราก็ทํ าเต็ม ที่เพื่อใหงานสําเร็จ ไมใชเกมเล็กเราไมทํา
ทําแตเกมใหญเพื่อเปนการสราง Power หรืออะไรก็แลวแต แตผมไมเห็นดวย
ไมวาจะเกมไหนก็แลวแตเราตองทําเต็มที่ ทําดวยความศรัทธาที่จะทํางานให
สําเร็จ ไมไดทําดวยความมุงหวังที่จะไดผลประโยชนตอบแทน…..”
(พล.ต.อาณัติ)
กกกกกกกทัง้ นี้นอกจากจะตองรับผิดชอบและดําเนินการในภารกิจแลว ผูตัดสินยังจะตองมีความ
รับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนเอง โดยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี เชน การไมดื่มสุรา ไมแบง
พวกพองฝกฝาย ตรงไปตรงมา เปนตน
“…..ตอ งมี ก ารคัด เลื อ กพฤติ ก รรมส ว นตั ว ด ว ย ไม ใ ชกิ น เหล า เมาเช า ก็ ม า
ตัดสิน นี่คือดานความรับผิดชอบ ผมเสนอวาควรตองใหมีการตรวจสอบได
เชน ใหตอบคําถาม ใหสอบ เพราะบางครั้งคําตอบนั้นจะบอกไดวาผูตัดสิน
คิดอยางไร”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
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“…..ผูนําของผูตัดสินจะตองไม Bias ไมเลือกเขาเลือกเรา ดูความเหมาะสม
ความสามารถของคนทํางานวาเขาทําไดจริงไหม หากมีปญหาผูนําของผู
ตั ดสิน ต อ งเรีย กผูตัดสิ น นั้ น มาตัก เตือ นมาพูดคุ ย กั น ตองไมแบ ง พวกแบ ง
ฝาย….. เขาควรตองมีจิตใจกวางครับ และมีความเปนนักเลงพอ….. หากมี
ปญหาจริงก็ตองพูดคุยกันตรงๆ ถาเราคิดวาบุคลากรนั้นยังมีความจําเปนที่
จะตองใชเขาอยู แตถาคิดวาไมจําเปนตองใชเขาก็ตัดออกไปได”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
กกกกกกกในกลุมนักกีฬา ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความคิดเห็นดานความสามารถในการ
รับผิดชอบงานคลายคลึงกัน ในประเด็นของการมีวินยั ตอตนเอง วาเปนหัวใจหลักของการเปน
นักกีฬา ซึ่งนักกีฬาจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเองในดาน การมีวนิ ัยตอการฝกซอม การมีวนิ ยั
ดานโภชนาการ และการพักผอน รวมทัง้ การมีวนิ ัยดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ อยางเครงครัด ตามคําใหสัมภาษณดังนี้
“…..ในที่นี้ความรับผิดชอบ คือ วินัย มีวินัยในการฝกซอม คือมาตรงเวลา มี
วินัยในโภชนาการ คือ ไมบริโภคเหลาเบียร แตกินอาหารที่เหมาะสมและมี
ประโยชนตอรางกาย มีวินัยในการพักผอน 3 สวนนี้สําคัญ….. ความ
รับผิดชอบตอเรื่องเรียน ก็เปนการฝกวินัยใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ถา
เรียนดีสอบผานตลอด ก็จะทําใหการฝกซอมดีดวย คําวา “วินัยในตัวเอง” คือ
เรื่องใหญ สวนการสรางแบบอยางที่ดีนั้น เวลาเรามีการประชุมทุกอาทิตย จะ
ใหดูตัวอยางรุนพี่วา แมวาจะเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก เก็บตัวอยูในคาย
พักดวยก็ยังสามารถฝกซอมไดอยางเปนปกติ เมื่อเราเปนรุนนองใหมเขามาก็
ตองรับผิดชอบตัวเองใหได อีกสวนหนึ่งผูฝกสอนก็จะมอบหมายใหรุนพี่ดูแล
รุน น อง เอานัก กีฬาใหม ๆไปอยูกับรุนพี่ที่นิสัย ดีๆ เพื่อใหเ ปน ตัวอยา งเมื่ อ
นั ก กี ฬ าอยูใ นกลุ ม นอนด ว ยกั น แล ว ก็ ค อยบอกรุ น พี่เ มื่ อ ในนั ก กี ฬ าใหม มี
ปญหา เมื่อรุนพี่รูปญหาของเด็กก็จะชวยกันดูแล….. เราจะเลือกรุนพี่ที่มี
ความสําเร็จระดับเอเชี่ยนเกมส นิสัยดีๆ ซื่อสัตยตอตนเอง ตรงไปตรงมา มี
วินัย ใหรุนนองที่มีปญหาไปอยูกับเขาเพื่อเรียนรู….. ตองมีจิตวิทยาการกีฬา
กับนักกีฬาที่มีวินัยดี ตั้งใจดี เชน นักกีฬาในกลุมที่มีความตั้งใจดี เราก็จะให
มาเปนตัวอยางกับเพื่อน บางครั้งเปนนักกีฬาใหม เขาก็เกิดความภูมิใจ…..”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
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“…..เรื่องวินัยเปนเรื่องที่ใหญมาก ถามีวินัยดี รูกฏเกณฑ รูระเบียบ รูหนาที่
สิ่ ง ที่ เ ป น การบั่ น ทอนตั ว เองจะไม ทํ า จะไม เ ที่ ย วเตร คื อ ต อ งมี ค วาม
รับผิดชอบตอตนเอง ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
กกกกกกกผูใหสัมภาษณทา นหนึง่ ไดอธิบายถึงสภาพปญหาที่พบของนักกีฬาในปจจุบัน ในเรื่อง
ของการขาดความรับผิดชอบตอตนเอง ทีอ่ าจสงผลกระทบโดยตรงตอนักกีฬา เมื่อสิน้ สุดสภาพ
การเปนนักกีฬาแลว ตามคําใหสัมภาษณดงั นี้
“…..ทุกวันนี้ผมวานักกีฬาขาดความรับผิดชอบเยอะ คือ นักกีฬาไดรับการ
สนับสนุน จากหลายสวน คือ “ไดมางายจนขาดความรับผิดชอบตอตนเอง”
ยกตัวอยาง นักกีฬาปจจุบัน ไดโอกาสเรียนฟรี ไดเงินตอบแทน แตถามหนอย
ว า เขาได เ ข า เรี ย นบ า งไหม เหมื อ นกั บ ไม ใ ส ใ จต อ สิ่ ง สํ า คั ญ ของตนเองใน
อนาคต เพราะนักกีฬาจะมีชีวิตอยูกับกีฬาเพียงไมกี่ป เนื่องจากการพัฒนา
กีฬาและวิทยาศาสตรกีฬาในปจจุบันเร็วมาก เพราะฉะนั้น Hero หรือคนเกง
นั้นจะอยูไดไมกี่ป รุนนองก็จะสามารถมาชนะไดงาย เพราะความรูทัดเทียม
กันหมด ฉะนั้นการพัฒนาเด็กใหชนะรุนพี่นี่งายมาก หากรุนพี่แค Drop มา
นิดเดียวก็เสร็จแลว ที่พูดนี่หมายถึง เขามีโอกาสอยูในวงการกีฬาเพียงไมกี่ป
แตเมื่อมีโอกาสที่จะศึกษา แตทําไมเขาถึงไมพยายามขวนขวาย “เรียนก็ฟรี
บางแหงก็จางใหไปเรียน” นี่คือการขาดความรับผิดชอบตอตนเอง ทุกครั้งที่มี
โอกาสคุยกับผูฝกสอน หรือนักกีฬา ผมจะเนนย้ําเสมอถึงเรื่องของความมี
ระเบียบ ความมีวินัย โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาระดับเยาวชน เราตอง
ปลูกฝงเขาใหมากตั้งแตเปนนักกีฬารุนเล็ก เพราะเมื่อโตขึ้นอีกระดับหนึ่ง
ก็เหมือนกิ่งไผ มันดัดยาก ผูฝกสอนปจจุบันเยอะมากที่เขาใจเรื่องนี้ และ
พยายามทําอยู”
(พล.ต.อาณัติ)
กกกกกกกในกลุมเจาหนาทีส่ มาคม ผูใหสมั ภาษณทา นหนึง่ ไดกลาวถึงดานความสามารถในการ
รับผิดชอบงานของพนักงาน วาสิง่ สําคัญคือ การตรงตอเวลา สามารถทํางานไดเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา และไมเบียดบังเวลาการทํางาน ดังตัวอยางความคิดเห็นดังนี้
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“…..ตอ งตรงตอ เวลา เชน หากจะมาทํา งานสาย ก็ตองทํ า งานลว งเวลา
ชดเชยกั บ เวลาที่ ห ายไป คื อ งานตอ งไมเ สีย เราจะมี สวั สดิ ก ารที่ พัก และ
อาหารใหพนักงานสมาคม กรณีเดินทางไปกลับเราก็จะใหเงินพิเศษเพิ่มเติม
เจ็บปวยเพิ่มเติมนอกเหนือประกันสังคมเราก็ดูแลให….. ตองไมเอางานนอก
เวลามาทํา ในออฟฟศ นอกจากนี้เ ราตองมีการกระตุนพนัก งานไมใหเ กิ ด
ความเฉื่อยชาเปนระยะๆ เชน ผูบริหารเห็นพนักงานคนใดทําดีก็ตองชื่นชมใน
ที่ประชุม ใครหยอนยานก็ตองกระตุนโดยการเตือนในที่ประชุม ทุกคนจะมี
กรอบหนาที่การทํางานของตนเองถาเปนงานประจําก็ดําเนินการไปได แตถา
มีการแขงขันเขาก็จะรูหนาที่ตนเองโดยอัตโนมัติ…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“.....ตองเสร็จในเวลาที่กําหนด ตองไมมีงานคาง ตองไมมีเอกสารตกหลน
อยางบอกวา “อุย ลืมทําเอกสารขอตัว” หรือลืมสงชื่อแขงขันตางประเทศ
อยางนี้ไมได เขาตองรับผิดชอบใหได ตองมีการเตรียมการ มีความพรอม มี
การตื่นตัวตลอดเวลา เชน ฝายดูแล VISA Passport เขาตองรูวาชวง 3
เดือนนี้มีไปแขงขันกี่กลุม แลวกลุมไหนตองทํา VISA บาง ก็ตองมีตารางสรุป
ออกมาเลย จะไดไมลืม…..”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกโดยสรุปความสามารถในการรับผิดชอบงาน ของบุคลากรทุกกลุมในสมาคมกรีฑาฯ
ผูใหขอมูลเห็นวา ตองเปนผูย ึดมั่นตามกฎระเบียบของสมาคมกรีฑาฯ มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา
รูขอบเขตภาระหนาที่ของตนเอง สามารถชี้แจงขั้นตอนและเปาหมายการดําเนินงาน อุทิศตนใน
การทํางาน สามารถทํางานใหสําเร็จทันตามกําหนดเวลาและบรรลุไดตามเปาหมายที่วางไว
เปนทีป่ รึกษาที่ดีใหแกผูรวมงาน เปนแบบอยางที่ดดี านความรับผิดชอบและความมุงมัน่ ในการ
ทํางานกับคนรุนตอๆ ไป คือ ความสําเร็จของการเปนผูมคี วามสามารถในการรับผิดชอบงาน
กกกกกกก5) การมุงเนนความสําเร็จ ผูใ หขอมูลไดลงความเห็นตอการเลือกสมรรถนะดานการ
มุงเนนความสําเร็จ โดยเห็นวาเปนการกําหนดเปาหมายหลักในการทํางาน จากนัน้ จึงหาวิธี
ดําเนินงาน เพือ่ ใหการดําเนินงานนั้นไปสูเปาหมายตามที่กําหนดไวได ตามคําใหสมั ภาษณดังนี้
“สมาคมฯ ตองตั้งเปาไว..... แลวมาดูวาในแตละขอนั้นมีกลุมใดเกี่ยวของบาง
ตองมี การแจง เนนบุคลากรทุกฝายใหรับรู เพื่อใหรูวาเขาต องดําเนิ นการ
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อยางไร..... ดานความมุงเนนความสําเร็จ เปนความมุงหมายของบุคลากรที่
รับงานมาแลวตองพาเดินไปใหได.....”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกในกลุมผูบริหาร ผูใหขอมูลไดใหความหมายของการมุง เนนความสําเร็จ วาจะตอง
เริ่มตนทีก่ ารวางเปาหมายหลักรวมกันกอน จากนั้นจึงกําหนดนโยบาย และขั้นตอนการทํางาน
แลวแปลงไปสูแผนการปฏิบตั ิงานจริง ทั้งนี้นโยบายตางๆ ผูบริหารตองสามารถวิเคราะหและ
ประเมินความเปนไปไดของเปาหมาย และแผนการดําเนินงานนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นได โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“.....ผูบริหารนั้นตองมีวิสัยทัศน ตองสามารถวิเคราะหไดวา สิ่งที่จะทําหรือ
เปาหมายที่จะทํานั้นทําไดไหม จึงสามารถกําหนดนโยบายการทํางาน การจะ
นําพาความสําเร็จ หรือมุงเนนความสําเร็จไดนั้นมาจากนโยบาย การมุงเนน
ความสําเร็จนั้นเปนนามธรรมจึงตองมีนโยบายแลวจึงแปลงเปนแผนงาน และ
จากแผนงานสูภาคปฏิบัติ..... ไมใชแตผูบริหารสมาคมฝายเดียว มันเกี่ยวโยง
กับ ผูบริหาร ผูฝกสอน ผูตัดสิน นักกีฬา และพนักงาน เหมือนใยแมงมุม ตอง
ไม มี เ ส น ใดเส น หนึ่ ง ขาด หรื อ เหมื อ นกั บ แผงวงจรไฟฟ า ต อ งไม มี เ ส น ใด
ลัดวงจร เพราะจะทําใหทางเดินไฟฟาติดขัด”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“…..ผูบริหารตองมองไดวากีฬากรีฑานั้นเปนกีฬาที่ไมมีรุนไมมีน้ําหนัก ตอง
มองวาระดับไหนเราถึงสูเขาได ระดับเอเชียประเภทลูเราสูได อยางโอลิมปกก็
ตองดู หาก Qualify ไดไปแขง หรือบางรายการไดเขา Final ก็ถึงวา
Maximum ของเราแลว ตองดูวารายการไหนที่รางกายเราสามารถทําได เชน
บางรายการตัวใหญเสียเปรียบ ตัวเล็กไดเปรียบ ก็คือ มาราธอน หรือเดิน
แลวเราก็ตองมุงเนนการพัฒนาใหเกิดผลจริงๆ เพื่อสรางใหเปนจุดขายของ
สมาคมได…..”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกในกลุมผูฝกสอน ผูใหขอมูลทานหนึ่งไดใหความเห็นสมรรถนะดานการมุงเนน
ความสําเร็จวา ผูฝกสอนจะตองมีเปาหมายของตนเองในการทํางาน โดยแบงเปน เปาหมายระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการทํางาน เพื่อเปนการกําหนด และวัดผลเสนทางแหง
ความสําเร็จในหนาที่ของตนเอง โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
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“.....การเปนผูฝกสอนนั้นไมใชเพียงฝกนักกีฬาไปเรื่อยๆ จะตองมีเปาหมายวา
จะเดินไปอยางไร เหมือนมี Road Map มีแผนการเดินวาจะเดินไปทางไหนกี่
เปอรเซ็นต เพื่อจะไปใหสูงสุดในปนี้ที่ไหน..... กีฬากรีฑานั้นเปนกีฬาที่ไมมี
น้ําหนัก ไมมีรุน โดยสรีระรางกายคนไทยนั้นเสียเปรียบชาวยุโรปมาก ถา
นักกีฬาไทยไดเขาสูรอบสุดทาย Final Olympic ติด 1 ใน 8 ของโลกซึ่งกีฬา
กรีฑานั้นมีมากถึง 200 กวาประเทศ เราถือวาเปนสุดยอดของทีมชาติไทย
แลว เพราะกีฬาทุกชนิดไมวากีฬาอะไรถาเขารอบสุดทายในกีฬา Olympic
แลว เราถือวาเปน Olympic Star ถือวาคือที่สุดของโลกแลว ถึงแม Qualify
ไดแขงรอบ 16 ทีมสุดทายหรือรองชิงชนะเลิศ Semi-Final นี่ก็ถือเปน Silver
Star แลว เพราะในป 2508 จีนไดไปแขงทีมเดียว ญี่ปุนไดไปแขงทีมเดียว แต
ทีมไทยไดไปทั้งชายและหญิง เนื่องจากกรีฑาเปนกีฬาที่ไมมีรุนไมมีน้ําหนักจึง
เปนการยากที่จะเอาเหรียญเพราะสรีระที่ตางกัน.....”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“.....ผูฝกสอนตองรูวาเกมการแขงขันแตละปมีอะไรบาง เกมไหนเปนหลัก
เกมไหนเปนรอง อยางในป 2554 มีการแขงขันซีเกมส เอเชี่ยนกรังปรีซ ชิง
แชมปเอเซีย ในการแขงขันระดับนานาชาติ ผูฝกสอนตองรูวาจะสรางนักกีฬา
ใหมีประสิทธิภาพ (Peak) สูงสุดในชวงเวลาไหน เพื่อใหประสบความสําเร็จ
ตองมองที่เปาหมาย อยางปนี้เอเชี่ยนกรังปรีซ นักกีฬาได Qualify ไประดับ
World ถาไปใน World แลวทําสถิติดีได ก็จะสามารถไปโอลิมปกได เปน
เหมือนบันไดกาวไปทีละขั้น รายการสุดทายคือเอเชี่ยนเกมส หลังเดือนนั้นอีก
สองเดือน เพราะฉะนั้นหากตองการสรางทีมให Peak up ผูฝกสอนตองมี
เปาหมายวาจะ Peak up ที่ World แลวจะสรางทีมให Qualify กี่เปอรเซนต
ที่เอเชี่ยนกรังปรีซกี่เปอรเซ็นต 90% ไปชิงแชมปเอเชียงานใหญขึ้นก็ 95%
หรือเกือบ 100% แลว Peak up 100% ที่ World ตองไตเตาไปเรื่อยๆ เพราะ
เปาหมายใหญคือ ได Qualify ไป โอลิมปกปหนา แตการสามารถเขาไปในชิง
แชมปโลก และหากสามารถทําสถิติดีๆติด 1 ใน 10 ของโลกจะสามาถเขาไป
แขงในโอลิมปก เพราะโอลิมปกนั้นจะเอาทีมที่มีสถิติที่ดีที่สุดของโลก 16 ทีม
ไปแขงขัน การเปนผูฝกสอนที่ดีนั้นไมใชแตเพียงฝกนักกีฬาเทานั้น จะตอง
วางแผนการพัฒนาดวย.....”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
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กกกกกกกในกลุมผูตัดสิน ผูใหสัมภาษณใหความเห็นถึงความหมายของการมุง เนนความสําเร็จ
ในงานวา นอกจากจะอาศัยความรูที่แมนยําในกฎกติกาแลวนัน้ ผูตัดสินตองมีความละเอียด
รอบคอบในการจัดเตรียมสนามแขงขัน รวมถึงอุปกรณการแขงขัน เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยและ
เกิดความยุติธรรมในการแขงขันกับนักกีฬาอยางสูงสุด มีการพัฒนาตนเองใหเกิดความเชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญชํานาญที่เกิดขึ้น ผูตดั สินตองสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขงาน
ของตนเองใหดีขึ้นกวาเดิมได โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“กลุมผูตัดสินนั้นทําหนาที่เหมือนผูพิพากษา การจะมุงเนนความสําเร็จใน
สนามแขงขัน คือ จะทําอยางไรใหมีการประทวงนอยที่สุด เพราะผูตัดสินนั้น
ตองตัดสินดวยความเปนธรรม นอกจากนี้ตองมีการพัฒนาผูตัดสินในสวน
ภูมิภาคใหมีความเขมแข็ง ใหตัดสินระดับจังหวัดได และพัฒนาใหสามารถ
ตัดสินระดับภูมิภาคได และตัดสินในระดับชาติได ซึ่งเราจะมีการแบงเปน
PTO Province Technician Officer คือระดับจังหวัด RTO Region
Technician Officer คือระดับภูมิภาค NTO National Technician Officer
คือ ระดับชาติในประเทศไทย NTO
ที่มีความชํานาญแลว เมื่อเราจัด
เอเชี่ยนเกมส ซีเกมส ก็สามารถมาปฏิบัติงานไดเลย นอกจากนี้ จะมีระดับ
ATO Asia Technician Officer ผูตัดสินนานาชาติระดับเอเชีย กลุมนี้ตองไป
สอบกับสหพันธกรีฑาเอเชีย IAAF ถาผานก็เปนผูตัดสินของเอเชียได เมื่อมี
การแขงขันเอเชี่ยนเกมส ชิงแชมปเอเชีย เอเชี่ยนกรังปรีซ ก็สามารถเขาไป
ตัดสินในเกม เหลานี้ได….. เราจะใหการอบรมพื้นฐาน ผูที่ผานการอบรม
Level I ของผูตัดสินแลวและมีภาษาอังกฤษดี มีทางเลือก 2 ทาง คือ
สามารถไปสอบเปนผูตัดสิน ATO หรือสอบเปน Lecturer ของสหพันธ คือ
เปนวิทยากร อยางทุกวันนี้เราก็มีบุคคลากรที่เปนทั้งผูตัดสิน ATO และเปน
Lecturer ดวย เมื่อเปน ATO แลวก็สามารถสอบเปน ITO International
Technician Officer อันนี้คือสําหรับผูตัดสินระดับชิงแชมปโลก ระดับ
โอลิมปก แต ณ วันนี้ ประเทศไทยมีอยูแคระดับ ATO”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“กลุมผูตัดสินแบงออกเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง คือ “ฝายจัดการแขงขัน” ที่
สามารถจัดการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนที่สอง คือ “กลุมผูตัดสิน”
สามารถตัดสินกรีฑาไดอยางมีประสิทธิภาพ สองสวนนี้แยกออกจากกันโดย
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สิ้นเชิง ในฝายของการจัดการแขงขัน จะตองสามารถเขาใจในองคประกอบ
ของการจัดการแขงขันกรีฑาทั้งหมด….. ยกตัวอยางในการประสานงานการ
แขงขันนานาชาติ มีนักกีฬาตางชาติที่สงมาแขง มีจํานวนเทาไหร การจัดกลุม
จัดพวก จัดกรรมการใหลงในแตละฝายเพียงพอไหม พรอมไหม สนามแขงขัน
จองหรือยัง วันแขงขันมีใครใชหรือเปลา มีองคประกอบมากมาย ซึ่งฝายนี้จะ
เปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการตัดสินประสบความสําเร็จ หากฝาย
จัดการแขงขันไมประสบความสําเร็จ ก็จะทําใหการตัดสินประสบความสําเร็จ
ดวยยากมากๆ แลวก็จะมีปญหาตามมาอีกเปนทอดๆ….. ในกลุมของฝาย
ตัดสิน ก็ตองศึกษาเรียนรูกฏกติกา หนาที่ของผูตัดสินไมใชวาทําใหนักกีฬาที่
ทําผิดกติกาออกจากการแขงขัน แตหนาที่คือ ทําใหนักกีฬาแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่เขาทําได โดยอยูในความยุติธรรมและใหนักกีฬา
สามารถแขงขันไดอยางเปนธรรมการศึกษากติกาก็เพื่อใหนักกีฬาสามารถ
แขงไดอยางมีประสิทธิภาพโดยที่ไมมีใครโกงใคร ดังนั้นระเบียบหรือขอบังคับ
ที่ ส หพั น ธ อ อกมาไม ได ทํ า มาเพื่อ ไล นั ก กี ฬ าออกจากสนาม แต ทํ า มาเพื่ อ
กอใหเกิดความเปนธรรมกับทุกคน และทําใหนักกีฬาเกิดความสามารถสูงสุด
ในการแขงขันกีฬา…..”
(อ.เอกวิทย)
กกกกกกกในกลุมของนักกีฬา สมรรถนะดานการมุงเนนความสําเร็จ ผูใหขอมูลไดใหความสําคัญ
ในเรื่องความทะเยอทะยาน มีความใฝฝน หรือมีเปาหมายที่ตองการเปนแชมปกรีฑากอนเปน
อันดับแรก จะทําใหเกิดความมุงมัน่ ตัง้ ใจในการฝกซอม ซึ่งจะทําใหประสบผลสําเร็จในอาชีพ
นักกีฬาได ตามคําใหสัมภาษณดังนี้
“…..การเปนนักกีฬาทีมชาตินั้นตองมีเปาหมายของชีวิตกอนวาตองการอะไร
ยกตัวอยาง ในชีวิตการเปนนักเรียนของผม Goal ของผมคือการเปนนักกีฬา
โรงเรียน ซึ่งปแรกเขาไมใหเปน ก็ซอมเองขามปจนแขงชนะไดเปนตัวแทน
โรงเรียน วันที่เปนตัวแทนโรงเรียน Goal ของผม คือเปนแชมปกรีฑานักเรียน
หลังจากแชมปผมก็อยากเปนทีมชาติ อีก 3 ปตอมาผมก็ติดทีมชาติ แตพอ
ติดทีมชาติแขงปแรกแพ ก็มามองวาทําไมถึงแพ 4x100ม. ตองไปแขงกับ
เขมร แยงที่ 3 กัน ปนั้น ที่ 1 มาเลเซีย ที่ 2 สิงคโปร ที่ 3 ไทย ทั้งที่ไทย
ประเทศใหญกวา 2 ประเทศนี้ตั้งเยอะ จึงมามองและเห็นวารุนพี่ๆ ในทีมนั้น
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ไมยอมซอม จะซอมเมื่ออีก 3 เดือนจะไปแขง เหมือนงานวัด เมื่อมีงานวัดก็
มาเลนทีหนึ่ง จึงมองหาเด็กรุนใหมที่อายุใกลเคียงกับเรามาเก็บตัวฝกซอม
ดวยกัน จากนั้นอีก 2 ปตอมาเราก็ไดเปนแชมปเซียปเกมส (ซีเกมส) ได
เหรียญทอง ไดเปนเจาของสถิติเซียปเกมส พอเปนแชมปเราก็ไมกลัวแลว
มองขามไปเพราะเราเปนเจาของสถิติแลวและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อีก 3-4
ปขางหนาเปนกีฬาเอเชี่ยนเกมส อยากไดเหรียญทอง ก็หาทีมซอมดึงกลุม
เพื่อนมาซอมดวยกัน คือ ตองมุงมั่น ตองมีวินัยฝกซอม ตองเสียสละ ตองเปน
แกนกลางในทีมดึงเพื่อนมาซอม…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“.....แม ว า วั น นี้ วั น เวลาจะเปลี่ ย นไป ความคิ ด อ า นจะเปลี่ ย นไป กรอบ
วั ฒ นธรรมก็ เ ปลี่ ย นไป สํ า หรั บ นั ก กี ฬ า แต ก็ มี ก รอบใหม ๆ ที่ เ สริ ม เข า มา
ในอดีตเมื่อเปนนักกีฬาใชวาจะเขาเรียนที่ไหนก็ได ไมมีใครรับ แตปจจุบัน
หากเปนนักเรียนแขงขันชนะ มีใบประกาศของสมาคมกรีฑาฯ จะไปเรียนตอ
ที่มัธยมไหนเขาก็รับ ไดทุนนักกีฬาโรงเรียน อยางมหาวิทยาลัยก็มีทุนเรียนฟรี
เกื อบทุกมหาวิ ท ยาลัย หรือโครงการชา งเผือก ดั งนั้นหากอยากไดที่เรีย น
ได ทุ น เขาก็ ต อ งเล น กี ฬ า ในขณะเดี ย วกั น ป จ จุ บั น รั ฐ บาลก็ ใ ห เ งิ น รางวั ล
นักกีฬาเยอะ ระดับซีเกมสเหรียญทอง 2 แสนไดทุกคน กีฬามหาวิทยาลัย
โลก เอเชี่ยนเกมส เหรียญทองละ 1 ลาน ซึ่งสิ่งนี้ก็ถือเปนการสรางความ
มั่นคงพื้นฐานใหกับชีวิตนักกีฬา เมื่อนักกีฬามีชีวิตมั่นคงมากขึ้นขณะเรียน
หนังสือและเลนกีฬาอยู ก็มีการบรรจุเขาหนวยงาน มีเงินเดือนทุกเดือน นั่น
คือ รากฐานความมั่ น คงของชี วิต จูงใจใหนักกี ฬ าอยากเล น กีฬา หากรับ
ราชการตํา รวจ เมื่อ ชนะเกมใหญ ๆ มาก็จะไดรับการเลื่อนชั้น ปรับใหเ ปน
สัญญาบัตร ซึ่งเปนสิ่งจูงใจที่ดีมากเปนตัวอยางใหนองๆ อยากจะเปนตาม
เพราะเขาเปนฮีโรในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ อยางสมาคมกรีฑาฯก็จูงใจ
ใครมีพรสวรรคก็มากินนอนฝกซอมที่นี่ฟรี “หลักการ คือ มีโมเดลนํา แลวก็มี
ตัวสนับสนุนตาม” แตหากมีโมเดลนํา แตไมมีใครสนับสนุนก็ไปไมได เชน
โรงเรียนตางๆ ใหผูฝกสอนผลิตนักกีฬา หากเลนดีสมาคมฯก็รับมาดูแลตอ
คือมีบันไดใหเขาเดินตอขึ้นมาสูความสําเร็จของชีวิต…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
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“…..เรื่องความใฝฝนที่อยากจะเปนแชมป คือตองมี Goal เชน สมาคมฯ มี
Goal วาตองไปโอลิมปก นักกีฬาก็ตองการไปโอลิมปก ซึ่งก็คือ Goal อัน
เดียวกัน คือ ทั้งสมาคม ทั้งผูฝกสอน ทั้งนักกีฬา ตองมีเปาหมายเดียวกัน
“เหมื อ นกั บ การลงเรื อ ทุ ก คนพายไปทางเดี ย วกั น ถึ ง จะไปถึ ง ฝ ง ได ไม ใ ช
นั ก กี ฬ าเอาเท า ราน้ํ า ” หรื อ ผู ฝ ก สอนพายไปคนละทิ ศ ทาง ถ า ผู บ ริ ห ารดี
ผูฝกสอนดี นักกีฬามุงมั่น ก็เดินไปสูเปาหมายได “พายไปทิศทางเดียวกัน
เรือก็จะถึงฝงเร็วขึ้น” การพายตรงนี้คือ ผูบริหารกําหนดนโยบาย กําหนด
งบประมาณ ตอสูทุกอยางมาให ผูฝกสอนก็ตองกําหนดโปรแกรมฝกซอม
วางแผนการฝกซอม วาจะไตไประดับตางๆ อยางไร นักกีฬาก็ตองมุงมั่นเก็บ
ตัวฝกซอม รูจักมีวินัย ไมหนีเที่ยว มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยเฉพาะ
ทีมวิ่งผลัดตองเปนหนึ่งเดียวกัน….. สําหรับนักกีฬาการมีวินัย มุงมั่นเก็บตัว
ฝกซอม เพื่อใหไปถึงเปาหมายแหงความสําเร็จ เทานี้ก็เพียงพอแลว…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
กกกกกกกในกลุมเจาหนาทีส่ มาคม ผูใหขอมูลไดยกตัวอยางการมุง เนนความสําเร็จวาคือ การ
ทํางานสําเร็จทันตามกําหนดเวลา และสามารถประสานงานกับหนวยตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสมาคมกรีฑาฯ ไดเปนอยางดี โดยขั้นตอนการทํางานตางๆ ผูบริหารตองมีสวนเกี่ยวของ
ในการวางแนวทางการทํางาน เพื่อกระชับขั้นตอนการทํางาน และใหเกิดความผิดพลาดขึ้นนอย
ที่สุด โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“…..ภารกิจแตละจุดของสมาคมกรีฑาฯ นั้นไมเหมือนกัน เชนจุดนี้เปนแผนก
ขอตัวนักกีฬา เมื่อรับนโยบายจากเลขาธิการผานหัวหนาสํานักงาน เขาก็ตอง
ทํางานใหทันตามกําหนด เพราะบางหนวยงานขอตัวลวงหนานอยกวา 3
สัปดาหเขาก็จะไมอนุมัติ ซึ่งเขาก็ตองเช็คกับหนวยงานตางๆ หากไมมีปญหา
เขาก็สามารถทํางานไปไดตามปกติ หากมีปญหาหัวหนาสํานักงานก็ตองแจง
เลขาธิ ก ารเพื่ อ ให แ ก ป ญ หาเหล า นั้ น เพื่ อ ให ป ระสานหน ว ยงานเหล า นั้ น
โดยตรง บางครั้งตองเดินทางไปตางประเทศฉุกเฉิน ใกลวันเดินทางแลวเกิน
ระยะเวลาขอตัว เลขาธิการก็ตองประสานงานกับหนวยงาน ชี้แจงเหตุผลให
ทราบ เลขาธิการจะเปนผูทําหนาที่ในการแกปญหาเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นตอ
การทํางาน สวนพนักงานดานอื่น เราจะมีเจาหนาที่ตัวแทน กกท.มาทํางาน
อยูกับเรา จะทําหนาที่เบิกจาย รายงานการทํางานของสมาคมฯ ที่เกี่ยวกับ
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การกีฬาทั้งหมด เตรียมเอกสารทางการเงินที่ตองใชกับการกีฬาทั้งหมด ซึ่ง
เอกสารนั้นตองมีการเซ็นตชื่อเบิกเงินบอย ตองเซ็นตทุกเดือน แตการจะใหคน
เปนรอยมาเซ็นต ทุกเดือนนั้นมันลําบาก เลขาธิการก็จะใหคําปรึกษาวาควร
ใหทําลงนามเบิก 1 ป แลวมารวมออกแบบฟอรมดวยกัน เพื่อใหการทํางาน
สะดวกขึ้น…..”
(พล.ต.ต.สุรพงษ)
“.....การมุงเนนความสําเร็จของพนักงานนั้น ผูบริหารตองตั้งเปาการทํางาน
ใหเขา..... ตองมีการวางแนวทาง เพื่อใหเขาคิดตอได วันหลังเขาจะไดทําเอง
เปน คือ ตองรูวาอยางนองใหมๆ ที่มาทํางานบางคนขาดประสบการณการ
ทํางาน ตองคิดใหไดวาทําอยางไรใหเขาเดินดวยตนเองได เพราะการทํางาน
นั้นมันเกิดขอผิดพลาดขึ้นได หรือควรเกิดนอยที่สุด แตที่สําคัญคือไมผิดเลย”
(พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ)
กกกกกกกโดยสรุปการมุง เนนความสําเร็จ ในความหมายที่ผูใหขอมูลใหความเห็น ก็คือ การ
สามารถกําหนดเปาหมายการทํางาน และวิเคราะหหาวิธกี ารในการทําใหไปถึงเปาหมายการ
ทํางานทีว่ างไว สามารถกําหนดแผนงานหลัก คิดคนกลยุทธ และจัดลําดับความสําคัญของการ
ทํางาน โดยตองยึดมัน่ ตอเปาหมายหลักขององคกร สามารถพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของ
ตนเอง เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และสามารถกําหนดขอบเขตหนาที่การ
ทํางานแกผูรวมงาน พรอมทัง้ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหแกผูรวมงานได
สามารถโนมนาวจูงใจผูรวมงานใหปฏิบัตหิ นาที่ของตนสําเร็จลุลวงตามภารกิจที่ไดรับ รวมถึง
สามารถหาวิธกี ารที่จะทําใหเปาหมายการทํางานของผูรว มงานตอบสนองตอเปาหมายหลักของ
องคกรได
กกกกกกกประเด็นสุดทาย การสรุปสมรรถนะหลักของสมาคมกรีฑาฯ จากผลการศึกษา พบวา
สมรรถนะหลักของสมาคมกรีฑาฯ ประกอบดวยสมรรถนะที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก
กกกกกกก1)
กกกกกกก2)
กกกกกกก3)
กกกกกกก4)
กกกกกกก5)

การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
การทํางานเปนทีม
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
ความสามารถในการรับผิดชอบงาน
การมุงเนนความสําเร็จ

139

กกกกกกกในแตละดานของสมรรถนะหลักมีรายละเอียดของรายการในการประเมินสมรรถนะ
หลัก ดังนี้
กกกกกกก1) การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม รายการของพฤติกรรมที่บงชี้ คือ
y การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
y ความซื่อตรงตอตนเอง ตอเพือ่ นรวมงาน และตอองคกร
y ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
y มีการปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเสมอภาค และเทาเทียมกัน
y ไมลําเอียงหรือมีอคติตอฝายหนึ่งฝายใด
y ไมมีเรื่องเสื่อมเสียฉันทชูสาวระหวางผูฝก สอนกับนักกีฬา
y มีระเบียบวินัย เคารพ กฎ กติกา มีความยุติธรรม
y มีความเสียสละ และอุทิศตนใหแกองคกรอยางเต็มกําลังความสามารถ
y เห็นแกประโยชนของสมาคมกรีฑาฯ เปนสําคัญ
กกกกกกก2) การทํางานเปนทีม รายการของพฤติกรรมที่บงชี้ คือ
y มีการระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการดําเนินงานโดยเปนมติรวมกัน
y มีความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ในการปฏิบัติหนาที่เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายของ
องคกร รวมกัน โดยบุคลากรในทีม มีความเต็มใจ และเสียสละที่จะทํางานและรับผิดชอบรวมกัน
เพื่อใหภารกิจสําเร็จลุลวงไดดวยดี
y มีการสรางสัมพันธภาพที่ดี อันจะสงผลใหเกิดความรัก ความผูกพัน และมี
ความสมัครสมานสามัคคีตอ กัน
y การไมสรางความขัดแยง หรือการทะเลาะเบาะแวงกัน
y มีน้ําใจเอื้อเฟอ เผื่อแผ เอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามวาระ
y การเห็นประโยชนของสวนรวมเปนสิ่งสําคัญ ไมแบงแยกฝายหรือพวกพอง
กกกกกกก3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน รายการของพฤติกรรมที่บงชี้ คือ
y มีความรูพ ื้นฐานในงานที่ตนรับผิดชอบ
y มีการปฏิบัติตนตามความรู ความสามารถในหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง
y มีความเขาใจในประเด็นความรูสําหรับการปฏิบัติงานไดอยางลึกซึ้ง และ
สามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชใหงานเกิดผลดีเพิม่ ขึ้นได
y มีการแสวงหาความรูเพื่อสรางทักษะ และความเชีย่ วชาญในงานที่ตน
รับผิดชอบ
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y สามารถถายทอดความรูในงานได และมีทกั ษะการสรางคนใหมีความชํานาญ
และเชี่ยวชาญเชนเดียวกันกับตนได
y สามารถพัฒนาและตอยอดความรู เพื่อใหเกิดองคความรูใหมอยางตอเนื่อง
y มีความละเอียดรอบคอบ และเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ของตนใหดที ี่สุด
กกกกกกก4) ความสามารถในการรับผิดชอบงาน รายการของพฤติกรรมที่บงชี้ คือ
y แสดงความเขาใจถึงขอบเขตภาระหนาที่ในงานที่รับผิดชอบ
y แสดงความมุง มั่นหรือตั้งใจ และกระตือรือรนที่จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามทีก่ ําหนดไว
y มีความรับผิดชอบตอตนเอง และมีวนิ ัยในตนเอง ดวยการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ ขอบังคับ ที่กําหนดไว
y ตองตรงตอเวลาในการปฏิบัติหนาที่
y ใหคําปรึกษาแกสมาชิกในทีมงานอยางใกลชิด
y กําหนดแผน และสามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว
y ชี้ แ จงให ส มาชิ ก ในที ม ทราบถึ ง ความต อ งการการบรรลุ เ ป า หมาย หรื อ
ความสําเร็จที่คาดหวังไว
y กระตุนจูงใจ และปลูกจิตสํานึกในบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ และมุง มั่นตอ
เปาหมายของการทํางาน
กกกกกกก5) การมุงเนนความสําเร็จ รายการของพฤติกรรมที่บงชี้ คือ
y กําหนดเปาหมาย และวิเคราะหหาวิธกี ารในการทําใหเปาหมายการทํางานของ
ตนประสบผลสําเร็จ
y สามารถกําหนดแผนงานหลัก และคิดคนกลยุทธการทํางานใหตอบสนองตอ
เปาหมายหลักขององคกร
y การจัดลําดับความสําคัญของความสําเร็จ เพื่อจะไดวางแผนการดําเนินงาน
กอน-หลัง
y ชี้แจงเปาหมายและปจจัยวัดผลสําเร็จในการทํางานแกสมาชิกในทีม
y ปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองใหสามารถสนองตอบตอเปาหมายที่กําหนด
ได
y กําหนดขอบเขตหนาที่ของบุคลากรทุกคนที่จะตองทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จโดยไมเกิดขอผิดพลาด
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y มีการจูงใจเพือ่ ใหบุคลากรพยายามปฏิบัติหนาที่ในสวนความรับผิดชอบให
สําเร็จลุลวงตามภารกิจ
y มีการพัฒนาตนเองใหเกิดความเชี่ยวชาญและนําพาตนเองไปสูเปาหมาย
y ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกในทีม
y หาวิธีการที่จะทําใหเปาหมายของทีมตอบสนองตอเปาหมายขององคกร

สวนที่ 2 สมรรถนะประจํากลุมงานของผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กกกกกกกการนําเสนอผลการศึกษาสมรรถนะประจํากลุม งานของผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑา
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ผูว ิจัยไดใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group) ใน
การคนหาและจําแนกสมรรถนะประจํากลุม งานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา โดยมีผูเขารวมการสนทนา
กลุมทัง้ สิ้นจํานวน 15 คน ประกอบดวยกลุมผูฝกสอนทีมชาติ จํานวน 7 คน ไดแก ผูฝกสอนระยะ
สั้น จํานวน 3 คน ผูฝกสอนระยะกลาง จํานวน 2 คน ผูฝก สอนประเภทลาน จํานวน 2 คน และ
กลุมนักกรีฑาทีมชาติ จํานวน 8 คน ไดแก นักกรีฑาระยะสั้น จํานวน 6 คน และนักกรีฑาประเภท
ลาน 2 คน ดังมีรายละเอียดของผูรวมสนทนากลุม ดังรายละเอียดตามตาราง 4.2 และตาราง 4.3

ตาราง 4.2 ขอมูลสวนบุคคลของผูรวมสนทนากลุม : กลุมผูฝกสอนทีมชาติ

รายชื่อผูฝกสอนทีมชาติ

อายุ (ป)

พ.ต.ท.นิธิ ปยะพันธ

45 ป

จ.อ.เหรียญชัย สีหะวงษ

35 ป

ร.อ.คงเดช เนตรนี

36 ป

พ.ท.(หญิง) ศศิธร รัตนราศรี

47 ป

น.ต.เชือน ศรีจุคาน

45 ป

ส.ต.อ.กิตติศักดิ์ สุคนธ

27 ป

ร.ต.อ.วันสวาง สวัสดี

35 ป

การศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ปริญญาตรี พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญตรี พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประเภท
กรีฑา

ระยะเวลาทํางาน
รวมกับสมาคมฯ ใน
ตําแหนงนี้ (ป)

ระยะสั้น (1)

9 ป

ระยะสั้น (2)

4 ป

ระยะสั้น (3)

4 ป

ระยะกลาง (1)

10 ป

ระยะกลาง (2)

7 ป

ประเภทลาน
(1)

5 ป

ประเภทลาน
(2)

3 ป
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ตาราง 4.3 ขอมูลสวนบุคคลของผูรวมสนทนากลุม : กลุมนักกรีฑาทีมชาติ
รายชื่อนักกรีฑาทีมชาติ

อายุ
(ป)

ร.ต.ณีรนุช กลอมดี

31 ป

น.ส.ภัสสร จักษุนิลกร

27 ป

น.ส.นงนุช แสนราช

28 ป

น.ส.ลภัสภร ถาวรเจริญ

30 ป

นายวัชระ สอนดี

28 ป

น.ส.เสาวลี แกวชวย

30 ป

ร.ต.บัวบาน ผามั่ง

28 ป

นายธีรยุทธ พิลาคง

27 ป

การศึกษา
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี ครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รังสิต
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

ประเภท
กรีฑา

ระยะเวลาการเปน
นักกรีฑาทีมชาติ (ป)

ระยะสั้น 100ม., 4x100ม. (1)

15 ป

ระยะสั้น 4x100ม. (2)

11 ป

ระยะสั้น 4x100ม. (3)

10 ป

ระยะสั้น 4x100ม.(4)

13 ป

ระยะสั้น 100ม., 4x100ม.(5)

11 ป

ระยะสั้น-ระยะกลาง
400ม., 4x400ม., 800ม. (1)

13 ป

ประเภทลาน พุงแหลน (1)

10 ป

ประเภทลาน
เขยงกาวกระโดด (2)

9 ป
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กกกกกกกในการนําเสนอผลของการสนทนากลุม ไดกําหนดประเด็นในการนําเสนอ โดยเริ่มจาก
การคนหาสมรรถนะประจํากลุมงานของสมาคมกรีฑาฯ จากนั้นดําเนินการคัดเลือกสมรรถนะ
ประจํากลุมงานของผูฝกสอน ตอมาคือการใหผูรวมสนทนาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกีย่ วกับ
สมรรถนะโดยทั่วไปของผูฝกสอนกรีฑา และสุดทายเปนการสรุปสมรรถนะประจํากลุม งาน
สําหรับผูฝกสอนกรีฑา ในแตละประเด็นผูว ิจัยไดเสนอรายละเอียดตามลําดับตอไปนี้
กกกกกกกประเด็นแรก การคนหาสมรรถนะประจํากลุม งานของสมาคมกรีฑาฯ สมรรถนะ
ประจํากลุมงานเปนสมรรถนะสําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่การเปนผูฝ กสอนกรีฑา ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวจะชวยสนับสนุน และสงเสริมใหผูฝกสอนสามารถปฏิบัติหนาที่ฝกสอนไดมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองตอวิสัยทัศน และพันธกิจของสมาคมกรีฑาฯ ทีก่ ําหนดไวดังนี้
กกกกกกกวิสัยทัศน
กกกกกกก“การจัดการมาตรฐาน วิทยาการกาวไกล ภูมิภาคเขมแข็ง สูความเปนเลิศระดับโลก”
กกกกกกกพันธกิจ
กกกกกกก1) พัฒนาสมาคมกรีฑาฯ ใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง (High Performance
Organization)
กกกกกกก2) เสริมสรางความเขมแข็ง และยกระดับมาตรฐานกรีฑาสวนภูมิภาค
กกกกกกก3) พัฒนาศักยภาพนักกรีฑาสูความเปนเลิศในระดับเอเชีย และระดับโลก
กกกกกกก4) สรางศูนยฝกกรีฑาใหเปนศูนยฝกชั้นนําของเอเชีย
กกกกกกกในขั้นตอนนี้เปนการระดมความคิดเห็นจากผูรวมสนทนากลุมโดยผูวจิ ัยยังไมไดใหผู
รวมสนทนาพิจารณารายการสมรรถนะที่ผวู จิ ัยไดทบทวนและจัดทําไว เนื่องจากผูวิจยั ตองการให
ผูรวมสนทนาไดแสดงความเห็นอยางเสรีตามความรูสึกนึกคิดของผูใหขอมูลกอน ทั้งนี้เพื่อไวใชใน
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลตามเทคนิคสามเสาดานผูใหขอมูล (Participant
Feedback) ซึง่ จะสะทอนถึงสิ่งที่ตองการใหผูฝกสอนมีพฤติกรรมนั้นๆกอน ผูรว มสนทนากลุมไดมี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรากฏวา ประเด็นสมรรถนะทีต่ องการใหผูฝก สอนมีหรือ
แสดงออกมากที่สุด ที่กลาวถึงมีอยู 2 เรื่อง คือ 1) การสอนงาน และ 2) ความมั่นใจในตนเอง
โดยผูรวมสนทนาใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจเสนอสมรรถนะดังกลาวเปนเรื่องที่จาํ เปนหรือ
สําคัญสําหรับผูฝกสอน ดังนี้
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กกกกกกก1) การสอนงาน ผูใหขอมูลสวนใหญมีความเห็นวาสิง่ แรกที่ผูฝกสอนกรีฑาพึงมี คือ
ความรู เพื่อสามารถทําหนาที่ในการสอนไดเปนอยางดี และตองมีความสามารถในการอธิบาย
ขอมูลที่มีนนั้ ใหกับนักกีฬาเขาใจไดโดยละเอียด และสามารถจัดเวลาการสอนไดอยางเหมาะสม
ตัวอยางของความคิดเห็น เชน
“…..สิ่งที่สําคัญมากที่สุด ของการเปนผูฝกสอนหรือ Coach คือ การสอน
หรือ Coaching ผูฝกสอนตองมีความรู ความสามารถ ถาขาดตรงนี้ก็ไมนา
ทําหนาที่ผูฝกสอนได”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“มีบางครั้งถามแตผูฝกสอนตอบไมได ทําใหเมื่อไดโปรแกรมมาเราก็ตองเลน
ไป อยากรูวาเบสิกแตละทานั้น จะนําไปชวยในการวิ่งอยางไร อยากไดสิ่งนี้
จากผู ฝ ก สอน เพราะเหมื อ นได แ ต ซ อ มไป โดยไม รู ว า เมื่ อ ซ อ มไปแล ว จะ
นําไปใชงานไดอยางไรบาง”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
“การเปนผูฝกสอนตองมีความรู ความสามารถอยูแลว แตตองมีลักษณะการ
สอนที่เหมาะสม คือ ตองไมใชเวลาในการสอนงานมากเกินไป ควรลดนอยลง
ในบางครั้ง เพราะเราเนนการปฏิบัติมากกวา”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะกลาง-2)
กกกกกกกจากขอคิดเห็นรวมกันของผูฝก สอนทีมชาติและนักกรีฑาทีมชาติ ที่ลงความเห็นเลือก
สมรรถนะดานการสอนงานใหเปนสมรรถนะประจํากลุม งานในเบื้องตนนี้ เปนเพราะนักกีฬาจะ
ประสบความสําเร็จในอาชีพนักกีฬาหรือไมนั้น ขึ้นอยูก บั การอบรมฝกฝนจากผูฝกสอนโดยตรง
ซึ่งมีหนาทีถ่ ายทอดความรู และทักษะที่จาํ เปนตางๆ แกนักกีฬา ดังนั้นความรูของผูฝก สอนจะตอง
มีความแมนยําและครอบคลุมหลายดาน ตองมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการ
สอน การอธิบายความ และการสาธิตที่เหมาะสมกับนักกีฬาแตละบุคคลได
กกกกกกก2) ความมั่นใจในตนเอง ผูใหขอมูลไดใหความเห็นเพิ่มเติมถึงลักษณะของผูฝกสอน
กรีฑาวา การสรางความเชือ่ ถือในตัวผูฝก สอนนั้น ผูฝก สอนตองมีความมัน่ ใจและเชื่อมั่นในตนเอง
เพราะความมัน่ ใจในตนเองสะทอนไดถงึ ความมีภาวะผูน ําของผูฝก สอน นั่นคือสิ่งสําคัญที่ทาํ ให
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สามารถฝกซอมไดตามแผน และจะสามารถนําพาใหนักกีฬาประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย
ได ดังที่มีผูใหขอมูลใหรายละเอียดไวดังนี้
“ผูฝกสอนตองกลาพูด กลาคิด กลาตัดสินใจ”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“ผูฝกสอนเมื่อสั่งใหนักกีฬาวิ่ง จะบอกนักกีฬาวา วันนี้คุณจะวิ่ง 15 โลดี
12 โลดี หรือ 10 โลดี ไมได จะตองสั่งไปเลยวาวันนี้คุณวางแผนงานไวให
นักกีฬาซอมอะไร 10 โลก็คือ 10 โล ไมใชไปถามความเห็นเด็ก อยางนี้ไมได
ขาดภาวะผูนํา เด็กก็จะมองวามาถามเราแบบนี้ทําไม”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะกลาง-1)
“…..สําหรับผูฝกสอนตองมีความมั่นใจ โดยเฉพาะผูฝกสอนที่ไดรับคัดเลือก
มาใหเปนผูฝกสอนทีมชาติ ทางสมาคมฯ ตองเล็งเห็นแลววา ผูฝกสอนคนนั้น
ตองมีความมั่นใจและตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง ถึงจะสามารถทําทีม หรือ
ปนนักกีฬาใหประสบความสําเร็จได”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะกลาง-2)
“….. ถาหากผูฝกสอนไมมีความมั่นใจในตนเอง ผูฝกสอนก็จะไมสามารถ
ควบคุมนักกีฬาได”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ประเภทลาน-2)
กกกกกกกผูรวมสนทนาสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันวาสมรรถนะดานความมัน่ ใจในตนเองนัน้
มีความสําคัญสําหรับสมรรถนะประจํากลุม งานของผูฝกสอนกรีฑาทีมชาติ เนื่องจากวา การเปน
ผูฝกสอนนั้นจะตองมีความเด็ดขาด เชื่อมัน่ ในความรู ความสามารถของตนเอง สามารถตัดสินใจ
และแกไขปญหาขณะทําการสอนได เพื่อพัฒนาความสามารถที่แตกตางกันของนักกีฬาแตละคน
ไดอยางเหมาะสม
กกกกกกกสรุป ในการสอบถามความคิดเห็นผูรวมสนทนากลุม สวนใหญเห็นวา สมรรถนะเรื่อง
การสอนงาน และความมัน่ ใจในตนเอง เปนสมรรถนะทีจ่ ําเปนสําหรับผูฝกสอน และผูรวมสนทนา
ยังไมมีความเห็นเพิ่มเติมเปนอยางอื่น
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กกกกกกกประเด็นที่สอง การคัดเลือกสมรรถนะประจํากลุมงานของผูฝกสอนหัวขอการสนทนา
กลุม เปนการใหผูรวมสนทนาไดพิจารณาประเด็นสมรรถนะประจํากลุม งานที่แจกใหพิจารณา
โดยผูวิจัยใหผรู วมสนทนาพิจารณาเปนเวลา 20 นาที ทัง้ นี้ใหมีการพิจารณาประเด็นสมรรถนะ
ตามเอกสาร กับความคิดเห็นที่ไดนาํ เสนอไวขางตนในเรือ่ งของการสอนงาน และความมัน่ ใจใน
ตนเองประกอบกันดวย ในขั้นตอนนี้ผูดําเนินการไดชี้แจงวาสมรรถนะที่จําเปนของผูฝ กสอน หรือ
สมรรถนะประจํากลุมงาน ควรมี 5 – 7 ตัว ดังนัน้ จึงใหผูรวมสนทนาไดแสดงความเห็นวาควรเลือก
ตัวใดบาง เมื่อผูรวมสนทนากลุมไดพิจารณาเรียบรอยแลวจึงใหแสดงความเห็นวาจากสมรรถนะ
13 ประเด็น ตามเอกสารสมรรถนะ ดานใดมีความสําคัญนอยที่สุดกอน ผลปรากฏวา ผูใหขอมูล
ซึ่งเปนผูฝก สอนกรีฑา ประเภทลาน เห็นวาควรเปนประเด็น “การมอบหมายงาน” มีความสําคัญ
นอยที่สุด เนื่องจากเห็นวาสมรรถนะดังกลาวนี้ นาจะมีรายละเอียดที่บง ชี้ไวในเรื่องการสอนงาน
อยูแลว โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดงั นี้
“…..การมอบหมายงานนาจะเปนตัวที่สําคัญนอยที่สุด เพราะการมอบหมาย
งานผมมองวาเปนสวนหนึ่งของหัวขอการสอนงาน การสอนงาน คือ ขั้นตอน
ที่พูดคุยกับนักกีฬา หรืออธิบายใหเขาใจ และการสื่อสารนี่ก็สําคัญไมใชสอน
ก็จริงแตสื่อสารไมรูเรื่อง พูดไปแลวนักกีฬาตองไปตีความเอาเอง”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
กกกกกกกอยางไรก็ตาม ผูรวมสนทนากลุม ไดมีความเห็นวาสมรรถนะตามเอกสารทีแ่ จกให
พิจารณานัน้ เนื่องจากทุกตัวมีความสําคัญตอการฝกสอน ซึง่ ถาหากตองคัดเลือกใหเหลือ 5 – 7
ตัว ก็ขอใหผวู จิ ัยไดนําสมรรถนะบางตัวมายุบรวมกัน จะสงผลดีตอการนําไปใชมากกวา ซึง่
ประเด็น “ภาวะผูนํา” ไดถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาวา มีความสําคัญมากสําหรับผูฝก สอน
เนื่องจาก
กกกกกกก1) ภาวะผูนาํ ผูใหขอมูลมีความเห็นวาภาวะผูนําของผูฝก สอนนัน้ จะตองเปนไดทงั้
ผูนําและผูตาม ซึ่งผูฝก สอนตองเปนผูมีความเชื่อมัน่ กลาตัดสินใจ ซึง่ จะสงผลใหนักกีฬาเกิด
ความศรัทธาในตัวผูฝกสอนได
“ภาวะผูนํา คือการสั่งการได บอกนักกีฬาไดทุกอยาง เมื่อบอกแลวตองสราง
ความศรัทธาใหกับเด็กได เหมือนกับวาเราแจงใหเขาทราบแลวผูฝกสอนก็
สามารถทําไดตามนั้น.…. การสรางความศรัทธาของผูฝกสอนขึ้นอยูกับวา
นักกีฬา ศรัทธาเราแคไหน เราตองแสดงใหเห็น ทั้งดานความรูและการปฏิบัติ
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ใหเห็น เมื่อนักกีฬาเห็นแลวตรงกับสิ่งที่ผูฝกสอนบอก ก็จะทําใหเกิดความ
ศรัทธา อันนี้รวมถึงทั้งดานการดํารงชีวิตประจําวัน วาเปนนักกีฬาตองทํา
ตัวอยางไรบาง สิ่งไหนดีไมดี เราตองตักเตือนเขาได บางครั้งผูฝกสอนก็ตอง
เปนผูตามบาง เพื่อจะไดรูความตองการของนักกีฬา แลวผูฝกสอนจึงกลับมา
เปนผูนําเขา เพื่อจะพาเขาไปตอไปได ทั้งผูฝกสอนและนักกีฬาตองเปนทั้ง
ผูนําและผูตามที่ดี”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
กกกกกกกดังนั้นผูใหขอมูลจึงไดเสนอวาภาวะผูน ํานั้นตองประกอบไปดวยสมรรถนะยอยอื่นๆ
หลายดานประกอบกันจึงจะมีภาวะผูนาํ ที่สมบูรณได ซึ่งสมรรถนะยอยดังกลาวควรประกอบดวย
สมรรถนะตามเอกสารที่แจกใหใน 5 ดาน ดวยกันไดแก ความคิดริเริ่ม การสรางความศรัทธา
การตัดสินใจ ความกระตือรือรน และความมั่นใจในตนเอง โดยมีเหตุผลประกอบการอธิบาย
พฤติกรรมหรือบทบาทของผูฝกสอนที่บงชี้ถึงสมรรถนะยอยที่เปนสวนประกอบในรายละเอียดของ
สมรรถนะดานภาวะผูน ําในแตละดานตามลําดับ ดังนี้
กกกกกกก1.1) ความคิดริเริ่ม ผูใหขอมูลไดใหความเห็นในการเลือกสมรรถนะดานนี้ผนวกไวใน
รายละเอียดยอยของภาวะผูน ํา เนื่องจากการเปนผูฝกสอนกรีฑานัน้ จะตองมีการนําความรูห รือ
เทคนิคใหมๆ เขามาสอน หรือเพื่อปรับใชในการพัฒนานักกีฬาแตละบุคคลมีการเรียนรู
ขอบกพรอง หรือความสําเร็จเพื่อนําไปใชพัฒนาปรับปรุงการฝกซอมใหดีขึ้น พรอมทั้งสามารถ
แกไขขอบกพรอง และดึงศักยภาพของนักกีฬาที่มีออกมาใชไดอยางสูงสุด ตามคําใหสัมภาษณ
ดังนี้
“ความคิดริเริ่มนี่สําคัญมาก อยางผูฝกสอนเมื่อมีนักกีฬาของตนเอง ก็ตองรู
วานักกีฬาตนเองมีขอเสียตรงไหน มีจุดออน จุดแข็งตรงไหน เมื่อผูฝกสอนรูก็
ตองแกไขจุดออน เพื่อที่จะหาเทคนิค….. ไมใชวาทุกคนจะซอมเหมือนกัน
บางคนดานนี้ดีอยูแลวก็ไมตองทํา อันไหนไมดี เราตองมีความคิดริเริ่มวาจะ
เอาอะไรมาชวยใหนักกีฬาคนนี้พัฒนาขึ้นไปได ผูฝกสอนตองวิเคราะหใหได”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
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กกกกกกกในสวนนี้ผูใหขอมูลที่เปนนักกีฬามีความเห็นวา ความคิดริเริ่มของผูฝกสอน โดยการนํา
เทคนิควิธีการฝกสอน หรืออุปกรณใหมๆ มาใชในการฝกซอมจะชวยในการปรับปรุงและแกไข
ขอบกพรองของการฝกซอมได ตามคําใหสัมภาษณดังนี้
“ความคิดริเริ่มของผูฝกสอน คือ การที่ผูฝกสอนเอาเทคนิคใหมๆ มาสอน
ไมวาจะเรื่อง Weight เรื่อง Jump….. บางอยางที่ผานมาเราไมเคยมี เชน
การใหดู VDO จากการแขงขันเสียเปนสวนใหญ การวิ่งจากรอบคัดเลือก
แลวนํามาปรับปรุงเพื่อแขงในรอบชิง ดูเรื่องการรับไมแกไขขอบกพรอง ซึ่ง
การใหดู VDO ที่เราทํานี้เปนเรื่องที่ดีมากๆ ไมใชแคแกไขแตเบสิกอยาง
เดียว…..”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
“หลังจากที่ผูฝกสอนตางชาติเขามาใหความรู เขาไดใหเราดู VDO ในสิ่งที่เรา
ทํา เชน เบสิก มันเปนการสะทอนตัวเราเองวาเราทําดีหรือเปลา อันนี้เปนสิ่ง
ที่ดีมาก เห็นวามันเปนการเริ่มอะไรใหมๆ ที่ดีมาก…. นี่คือการทําทาทางที่
ถูกตอง เพื่อที่จะไดฝกซอมไปในทิศทางเดียวกัน.”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -1)
“…..ที่ผานมาสวนใหญทุกคนจะทําทาเดียวกันแตจะงง คือ จะไมสามารถรู
ไดวาที่ทําไปถูกหรือผิด แตถามีใหดูแบบนี้เราจะรูไดวาแบบไหนทําถูก ยกขา
แบบไหน แกวงแขนแบบไหน ซึ่งตอไปขางหนาอาจจะพัฒนาไปดานอื่นๆ
ดวย แตคงตองใชเวลา และคงตองมีอุปกรณเสริมตางๆ อีกหลายอยาง”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
กกกกกกกทัง้ นี้มีผูใหขอมูลหลายทานมีความเห็นเพิม่ เติมวาความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา
ใหกับนักกีฬาเปนรายบุคคลนั้นมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ การใหขอมูลรายละเอียดของสิ่ง
ที่นาํ ไปแกไขปญหา หรือประกอบการสอนนั้นตองมีความชัดเจน เพื่อสรางความรูขั้นพืน้ ฐานที่
ถูกตองใหกับนักกีฬาไดอยางทัดเทียมกัน เพราะเมื่อมีการนําความรู เทคนิค หรือวิธกี ารใหมๆ มา
ใชกับนักกีฬา ตองสามารถประเมินประสิทธิภาพของสิง่ ที่นาํ มาใชได โดยปรากฏจากคําให
สัมภาษณดังตอไปนี้
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“อยางเบสิกเราวิ่งไดถูกตองหมด แตพอเราไปวิ่งจริงเรากลับไมไดเอาไปใช
เลย อยากใหผูฝกสอนคิดวาจะทําอยางไร หรือแกไขนักกีฬาอยางไรเพื่อให
นักกีฬาสามารถเอาไปใชจริง ๆ อยากใหผูฝกสอนคอยติงดวย”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -6)
“อยากใหแจกเอกสารที่เปนความรูเกี่ยวกับการฝกซอม เชนวาเลน Weight
ทานี้แลวไดอะไร อยากใหทุกคนมีความรู มีขอมูลที่เหมือนๆ กัน เชน เลน
แขนทานี้จะไดกลามเนื้อมัดไหน หรือทานี้ตองการใหไดสะโพกแตนักกีฬาใช
หลั ง แทน หากพูด ภาพรวมของแตล ะท า ก อนจะทํา ให นั ก กีฬ าทํ า ไดอ ย า ง
ถูกตอง”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -1)
“…..การเลน Weight ผูฝกสอนนําทาใหมๆ มาใหเลนเยอะ แตสุดทายก็ไมรู
วาที่นํามาใหเลนนั้นไดถูกตองจริงหรือเปลา เชน อาทิตยนี้บอกใหเลนแบบนี้
อี ก อาทิ ต ย ห นึ่ ง บอกว า ไม ใ ช ให เ ล น อี ก แบบ ทํ า ให เ ราไม รู ว า ที่ ใ ห เ ล น นั้ น
ถูกตองจริงหรือไม อยากใหผูฝกสอนคุยกับนักกีฬากอนวา เลน Weight ทานี้
ใชไดจริงหรือเปลา”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
กกกกกกกนักกรีฑาทานหนึง่ ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของผู
ฝกสอนนั้น บางครั้งนักกีฬาเองก็เปนสวนประกอบสําคัญที่ทาํ ใหการฝกฝนขาดประสิทธิภาพ
ดังตัวอยางความคิดเห็นดังนี้
“…..นักกีฬาเองก็ตองคิดตลอดเวลาดวยวาเมื่อเราวิ่ง เราเคลื่อนที่ ตองยกเขา
สูง แขนตองเปนแบบนี้ นักกีฬาบางคนตอนฝกเบสิกทําถูก แตตอนวิ่งจริง
ไมไดคิดเรื่องนี้ คิดเพียงวาวิ่งอยางไรใหเร็วที่สุด ถาหากวาเรามองกลับกันวา
หากเรานําเบสิกนั้นมาใชกับการวิ่ง การเคลื่อนไหวของเราก็จะดีกวาใหผู
ฝกสอนคอยแก ซึ่งเรื่องนี้มันจะอยูกับตัวนักกีฬาดวย”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
กกกกกกกโดยสรุปภาวะผูน ําดานความคิดริเริ่มของผูฝกสอนกรีฑาในภาพรวมตามความเห็นของ
ผูรวมสัมมนากลุมสวนใหญ คือ การที่นาํ เทคนิควิธีการ หรืออุปกรณใหมๆ มาใชประกอบการ
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ฝกซอมแกนกั กีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และแกไขปญหาหรือขอบกพรองใหกับนักกีฬาเปน
รายบุคคลได โดยที่ผูฝกสอนจะตองมีความสามารถในการถายทอดความรูในเชิงเทคนิคที่ถกู ตอง
ใหแกนกั กีฬาไดอยางชัดเจนและทั่วถึง มีความคิดทีจ่ ะปรับหรือพัฒนาแนวทางการฝกซอมใหมๆ
จากการเรียนรูค วามสําเร็จ หรือลมเหลวที่เกิดขึ้นได เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหและรับ
ขอมูลของทั้งผูฝก สอนและนักกีฬาไดอยางสูงสุด และเมื่อมีการนําเทคนิค หรือวิธีการใหมๆ มาใช
ก็สามารถที่จะประเมินประสิทธิภาพของผลงานที่ตนเองนํามาใชกับนักกีฬาได
กกกกกกก1.2) การสรางความศรัทธา ผูใหขอมูลใหความเห็นในแนวทางเดียวกันวาการสราง
ความศรัทธาของผูฝกสอนนัน้ ตองอาศัยเวลาในการสราง และพฤติกรรมที่สรางความศรัทธา
เกิดจากความรัก ความผูกพัน ความจริงใจ ความเขาใจ และความใกลชิด ระหวางผูฝ กสอนกับ
นักกีฬาและทีส่ ําคัญ คือ การมีจิตวิทยาในการสื่อสารกับนักกีฬา เชน การใชคําพูดจูงใจใหเห็นถึง
ความสําเร็จ หรือความลมเหลวที่ผา นมาเพือ่ กระตุนใหกําลังใจ หรือแกปญหาใหกับนักกีฬา โดย
อาจปฏิบัติ แนะนํา ปรึกษา เจาะลึกเปนรายบุคคล ในกรณีที่นักกีฬามีปญหาไมเหมือนกัน ซึง่ จะ
สงผลใหนักกีฬาเกิดความมุง มั่น และทุม เทในการฝกซอมได ซึ่งปรากฏจากคําใหสมั ภาษณ
ดังตอไปนี้
“ผูฝกสอนตองไดใจนักกีฬา ก็ตองมาดูวาจะทําอยางไร อยางแรกคือตอง
ผูกพันกับเขา ไมวาจะเรื่องการฝกซอม หรือเรื่องตางๆ อยางจริงใจ จะทําให
เด็กเกิดความศรัทธากับเรา ซึ่งตองใชเวลาอยูกับเขา ตองพูดคุยกับเขาไดทุก
เรื่อง เด็กจะเกิดความศรัทธา”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะกลาง-1)
“…..เรื่องจิตวิทยาการพูดการใหกําลังใจ เวลาซอมบางครั้งมีบางที่นักกีฬามี
ความทอแท บางคนก็เขาใจวาเราทอแทเรื่องอะไร ทําใหเราทําผิด ผลออกมา
ไมดี ขณะเดียวกัน อยากใหผูฝกสอนมีจิตวิทยาในการพูดทําใหเรามีกําลังใจ
โนมนาวใจเราใหกลับมาสูใหม อยางที่ผานมาเราลมมาแลวดวยกัน อยาง
เอเชี่ยนเกมส เห็นไดวาตรงนี้ผูฝกสอนพยายามสรางความศรัทธาใหในหลาย
เรื่อง คือ ตองการคําพูดในลักษณะใหกําลังใจจริงๆ ไมใชลักษณะกดดันเรา”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
“.....คําที่วา “ครู เปนเสมือนพอแม แตผูฝกสอนนั้นเปนยิ่งกวา” เพราะวา
เราอยูดวยกันตลอดเกือบ 24 ชั่วโมง กินดวยกัน ซอมดวยกัน เหนื่อยดวยกัน
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จึงผูกพันยิ่งกวาการเปนครู เพราะครูจะทําหนาที่สอนอยางเดียว แตไมไดมา
เหนื่อยดวยกัน หากผูฝกสอนทุมเทจริงๆ ที่ตองการใหนักกีฬาคนหนึ่งประสบ
ความสําเร็จจริงๆ นักกีฬาที่ไดรับคนนั้นก็จะสามารถรูสึกไดเอง..... จะรูวา
ผูฝกสอนตองการทําใหเราไดรับชัยชนะ หรือตองการใหเราวิ่งแยลง เราจะ
รูสึกไดเอง ซึ่งความรูสึกเองไดนี้ก็จะทําใหเกิดความศรัทธา แตถาจะถามนั้น
ตอบไดวามีหลายอยาง ผูฝกสอนนั้นตองรูอยูแลว แตบางคนอาจจะละเลย
หรือวุฒิภาวะของผูฝกสอนแตละคนอาจไมเทากัน เพราะผูฝกสอนบางคน
อาจมี Limit ในการอดทนนักกีฬาไดหลายคน ซึ่งเราก็เขาใจวา กับการมี
นักกีฬาหลายคนกับผูฝกสอนแค 2-3 คน มันจึงเปนเรื่องยากที่จะใหผูฝกสอน
สนใจนักกีฬาไดทุกคนอยางเทาเทียมกัน หรือจะไปเจาะแตละคนทําใหคนใด
คนหนึ่งเกงขึ้นมา จากการควบคุมนักกีฬาหลายๆ คนพรอมกัน ยิ่งนักกีฬา
หลายคนหลายนิสัย การที่ปนใครสักคน หรือเอาใจใครสักคนจึงเปนเรื่องยาก
อันนี้ก็ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะของนักกีฬาดวย นักกีฬาบางคนโตแลวก็อาจคิดได
วาผูฝกสอนตองการอะไร แลวก็ทํามันออกมา แตบางคนยังเด็กอยูเลยทําให
ไมเห็นภาพนั้นๆ ก็อาจทําใหเขาคิดไปเองวาผูฝกสอนไมสนใจ เปนเพราะเรา
ยังเด็กอยู อยางนองเลน Weight ไมเปน ผูฝกสอนก็ตองคอยบอกอยูแลว แต
บางครั้งมองไมทั่วถึง ทําใหเขาคิดวาเขาไมสําคัญขึ้นมา หรือเพราะยังไมได
เปนตัวหลักของทีมเลย ผูฝกสอนเลยดูแลเขาไมทั่วถึง เขาจึงเกิดความรูสึกวา
ถูกทอดทิ้ง..... วิธีแกที่ดี คือ การใหผูฝกสอนเรียกคุยเปนรายบุคคล นี่ก็เปน
วิธีแกอีกวิธีหนึ่งกรณีผูฝกสอนไมเพียงพอ”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -5)
กกกกกกกผูใหขอมูลซึ่งเปนผูฝกสอนทานหนึง่ กลาวเสริมวา ผูฝกสอนจะตองมีความรูเชิงทฤษฏีที่
จะสามารถรูลําดับขั้นตอนของการพัฒนานักกีฬาควบคูไ ปกับการใหโอกาสนักกีฬาแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ จะเปนวิธีการหนึง่ ที่จะสรางใหเกิดความศรัทธาตอตัวผูฝกสอนได ตามคําให
สัมภาษณดังนี้
“.....เรื่องการยอมรับฟงความคิดเห็นของนักกีฬาเปนหลักดวย คือ ตองไมใช
วานักกีฬาตองรับฟงอยางเดียว แตเราตองรูดวยวานักกีฬารับไดมากนอยแค
ไหน แลวเราใหเขาไดไหม สอดคลองกันไหม ถาหากจูนกันได ความศรัทธา
ระหวางผูฝกสอนกับนักกีฬาก็จะเกิดขึ้น ดังนั้นการรับฟงความคิดเห็นของ
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นั ก กี ฬ าก็ เ ป น ส ว นสํ า คั ญ ในการสร า งความศรั ท ธาระหว า งนั ก กี ฬ ากั บ ผู
ฝกสอน”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
กกกกกกกโดยสรุปภาวะผูน ําดานการสรางความศรัทธาของผูฝกสอนกรีฑาเปนสิ่งที่สรางได โดย
ใชความรัก และความจริงใจที่มีตอนักกีฬา และเห็นนักกีฬาเปนเสมือนลูกหลาน ปฏิบัติตอ
นักกีฬาดวยความเทาเทียมกันซึง่ ตองอาศัยระยะเวลา ตองมีความรูในเชิงทฤษฎีทจี่ ะทําใหหยั่งรู
ความสามารถของนักกีฬาแตละคน รวมทัง้ การมีจิตวิทยาในการพูดเพือ่ กระตุนใหเกิดกําลังใจ
หรือประยุกตใชวิธีการอื่นที่สามารถโนมนาวใหนักกีฬาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนเชิงบวกได ทัง้ นี้
การเปดโอกาสใหนักกีฬาไดแสดงความคิดเห็นจะสงผลดีตอผูฝกสอนอันจะเปนแนวทางหนึ่งใน
การสรางใหเกิดความศรัทธาดวย
กกกกกกก1.3) การตัดสินใจ ผูใหขอ มูลมีความเห็นในสมรรถนะดานนี้วา ผูฝกสอนตองรูวา
สถานการณ หรือเหตุการณใดควรจะตองตัดสินใจ และตองกลาตัดสินใจ โดยใหรายละเอียดของ
การตัดสินใจวาจะตองมีขอมูลพื้นฐานของนักกีฬารายบุคคลอยางละเอียด พรอมทั้งตองมีการ
คาดการณถึงผลกระทบระยะสั้น และระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นตอตัวนักกีฬาได แลวจึงกําหนด
ทางเลือกของการตัดสินใจซึง่ ตองอยูบนความปลอดภัยของนักกีฬาเพือ่ หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่
อาจมีผลกระทบตอการแขงขันได โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“กรณี เ ด็ ก มี ป ญ หาเราต องกล า ตัด สิ น ใจ สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ดคื อ นั ก กี ฬ าเมื่ อ
ฝ ก ซ อ มหรื อ ก อ นเวลาแข ง ขั น ต อ งห า มบาดเจ็ บ ต อ งกล า ตั ด สิ น ใจเพื่ อ
หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บของนักกีฬา”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“ผูฝกสอนที่ไดรับมอบหมายงานจากหัวหนาผูฝกสอนอีกทอดหนึ่ง ขณะที่รับ
มอบหมายงานมานั้ น น า จะตั ด สิ น ใจเลยว า หากนั ก กี ฬ าบาดเจ็ บ อยู ใ น
ขณะนั้นจะหยุดหรือจะเปลี่ยนแผนการซอม.....”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
“กรณี บางครั้ ง นักกี ฬ ากล ามเนื้ อไมพ รอมที่จะลงซอมในโปรแกรมวัน นั้ น ๆ
ผู ฝ ก สอนต อ งคิ ด ต อ งตั ด สิ น ใจตอนนั้ น เลยว า จะให นั ก กี ฬ าซ อ มหรื อ ไม
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เพราะวามันจะเปนผลเสียกับรางกายนักกีฬา นี่คือสิ่งที่สําคัญและเห็นได
ชัดเจนเรื่องการตัดสินใจ คือ ไมจําเปนตองรอปรึกษาหัวหนาผูฝกสอนก็ได
ผูฝกสอนบางทานก็พยายามจะฝน เพราะคิดวาจากประสบการณตัวเองนั้น
เห็นวาไมเปนไรหรอก บางทีผูฝกสอนไมไดเขาทุกวัน 2-3 วัน พอวันนี้เขามาก็
ไม รู ว า นั ก กี ฬ าล า ไปแล ว จากโปรแกรมวั น ก อ นเลยทํ า ให นั ก กี ฬ าเกิ ด การ
บาดเจ็บ”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
“การตัดสินใจของผูฝกสอนสําคัญมาก อยางการแขงขันแตละ Match แตละ
ปจะมีการแขงขันเยอะมาก เมื่อนักกีฬาบาดเจ็บ ผูฝกสอนตองตัดสินใจวา
ควรจะลง Match นี้หรือไม ผูฝกสอนตองตัดสินใจวา ถาจะเลนแค Match นี้
ก็ใหนักกีฬาลงไปเลย แตหากตองการใหนักกีฬาเลน Match ตอๆ ไปใน
อนาคต ผูฝกสอนก็ตองเลือก Match ที่คิดวานักกีฬาพรอมที่สุด”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
“ผูฝกสอนตองดูวาตองการอะไรจากกีฬา Match นั้น ถานักกีฬาบาดเจ็บ
ควรตองปรับเปลี่ยนใหเขาแขง Match อื่นไหม นักกีฬา 1 คนไมใชแขง
Match นี้แลวก็จบ มันมี Match อื่นตอไปเรื่อยๆ ถาวันนี้ใหนักกีฬาลงไป
นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บ เทากับวา Match ตอไปเปนการตัดกําลังนักกีฬา
หรื อ อาจต อ งหยุ ด นั ก กี ฬ าคนนั้ น ตลอดไปเลยก็ ไ ด ผู ฝ ก สอนต อ งรู ว า หาก
นักกีฬาเกิดอาการบาดเจ็บแมแตนิดเดียว หากผูฝกสอนใหนักกีฬาลงตอไป
ตองรูแลววา Match ตอไปนักกีฬาอาจจะบาดเจ็บเพิ่มขึ้น ซึ่งการตัดสินใจ
ตรงนี้สําคัญมาก หรือการซอมก็มีสวนสําคัญมาก เมื่อนักกีฬามีอาการตึง แต
ผูฝกสอนบอกใหนักกีฬายืดอีกนิดหนึ่งแลวจึงลงได บางทีนั่นคือการตัดสินใจ
ที่ผิดพลาดบางครั้งใหหยุดเลยเสียดีกวา”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
“แตนักกีฬาก็ตองรูตัวเองดวย คือ หากเราบอกแลววาเราไมพรอม แตก็ยังให
เราวิ่ง นี่คือการตัดสินใจที่ผิด นักกีฬาก็ตองพูดดวย เพราะวาจะรูตัวเองดีกวา
ผูฝกสอน”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
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กกกกกกกในการตัดสินใจวาจะเลือกดําเนินการเชนไร ขึ้นอยูกับสถานการณ บางครั้งผูฝกสอน
ตองกระทําอยางทันทวงที หากไมเรงรีบอาจสงผลเสียตามมา เชน การบาดเจ็บจากการฝกซอม
แตในบางครั้ง หรือบางเรื่องอาจตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันของทีมงาน ในลักษณะของการ
กําหนดแผนรวมกันที่จะนําไปสูการตัดสินใจรวมกันของผูฝกสอน โดยจะทําใหการตัดสินใจ
รวมกันของผูฝก สอนนั้นมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ซึ่งปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“.....ผูฝกสอนนาจะตองมีการตัดสินใจรวมกัน..... และแตละคนก็จะมีขอมูล
ไม เ หมื อ นกั น เวลาจะปรั บ งานที่ ใ ห กั บ นั ก กี ฬ า ผู ฝ ก สอนบางคนก็ ไ ม รู ว า
นักกีฬาคนนี้ ตอนนี้เปนอยางไร ก็ไปปรับงานที่ทํา..... การปรึกษากันกอนจะ
ทําใหไดขอมูลที่ดีกวา และดีกับนักกีฬาดวย”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“เมื่อเราอยูกับนักกีฬาเราจะรูวานักกีฬาแตละคนเปนอยางไร อยา 4x100ม.
4 คน เราตองรูพื้นฐานของทุกคนวาเหมาะสมกับการเลนอะไร เราก็ตอง
ตัดสินใจวาจะวางตัวอยางไร”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
กกกกกกกโดยสรุปจากขอคิดเห็นของผูใหขอมูลสมรรถนะดานการตัดสินใจของผูฝกสอนนั้น สวน
ใหญเห็นวา การตัดสินใจของผูฝกสอนจะตองรูวาสถานการณ หรือเหตุการณใดบางที่ตอง
พิจารณาตัดสินใจ และการตัดสินใจนั้นตองอยูบนพืน้ ฐานของหลักการและเหตุผล โดยมีขอมูล
รายละเอียดหลายดานประกอบกันเพื่อใชพิจารณาตัดสินใจ โดยเฉพาะการประเมินศักยภาพ
ความพรอมทางรางกายของนักกีฬาในการฝกซอมและการแขงขัน การตัดสินใจทีม่ ีประสิทธิผล
อาจกระทําไดทั้งแบบทีม หรือการตัดสินใจเพียงลําพัง ขึ้นอยูกับสถานการณและขอมูลประกอบ
การตัดสินใจ โดยตองคํานึงถึงผลลัพธ หรือผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆ
กกกกกกก1.4) ความกระตือรือรน ผูใหขอมูลไดใหความเห็นวาสมรรถนะดานความ
กระตือรือรนของผูฝกสอนกรีฑา คือ การแสดงถึงความใสใจในงาน และใสใจในนักกีฬาที่ตนเอง
รับผิดชอบ ตองสามารถ “รักษาคําพูด” ของตนเองที่ใหไวกับนักกีฬาได อีกทั้งตองมี “ความ
สม่ําเสมอ” ตอการปฏิบัติงานของตนเองและที่สําคัญ ตองแสดงถึงการเปนผูใฝหาความรูอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูจากตางประเทศทีไ่ ดรับการยอมรับวาเปนผูนาํ ทางดานกีฬา
กรีฑา ทัง้ ความรูทางดานเทคนิคการฝกซอม และความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา ผูฝกสอนตอง
สามารถนําความรูใหมๆ นัน้ มาประยุกตใชกับนักกีฬาเพือ่ มุงใหเกิดการพัฒนาได รวมทั้งสราง
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บรรยากาศใหนักกีฬามีความกระตือรือรนที่จะฝกซอม หรือชวยเหลือกิจกรรมการฝกซอม เชน
การชวยจัดเตรียมอุปกรณการฝกซอมรวมกับผูฝกสอน โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“ผมขอมองยอนกลับไปเมื่อผมยังเปนนักกีฬาอยู….. มีเจาหนาที่เตรียม
อุปกรณตางๆใหกอนการฝกซอม ตรงนี้ก็ทําใหรูสึกวาเราอยากซอม ขณะนั้น
ผูฝกสอนของผมก็เปนอาจารยซึ่งตองทําหนาที่สอนใหมหาวิทยาลัย ทําให
ทานตองสั่งงาน และคนรับงานมาคือผม ผมจึงตองมาจัดเตรียมอุปกรณเอง
ทํ า อะไรเองทุ ก อย า ง ตรงนั้ น ก็ เ ป น ข อ ดี อ ย า งหนึ่ ง คื อ ทํ า ให ไ ด เ รี ย นรู ว า
ลักษณะของการจัดงานตางๆ กอนที่จะซอมมีลักษณะเปนอยางไร และความ
กระตือรือรนของเรา คือ เราคาดไดแนวาวันนี้ผูฝกสอนมาสายแน เราก็ตอง
โทรหาผูฝกสอนเพื่อรับโปรแกรม หรือกระตือรือรนที่จะตองมากอนเวลาที่
สนามเพื่อจัดเตรียมอุปกรณการฝกซอมใหกับนองๆ หรือก็ใหนองๆ มาชวย
จัด ตรงนี้ก็จะไดความกระตือรือรนของทุกคนในทีมดวยเชนกัน…..”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
“…..ผูฝกสอนจะกระตือรือรนเรื่องการฝกซอม เชน โทรตามวากลับกี่โมง หรือ
สงโปรแกรมการฝกซอมใหทางอีเมลแลวโทรแจงอีกที ซึ่งเปนสิ่งที่ดีมากๆ แต
ไมไดมี ใ นผูฝ ก สอนทุกคน ดัง นั้ น สิ่ ง ที่ อยากไดจ ากผูฝก สอนในเรื่อ งความ
กระตือรือรนคือ “ความสม่ําเสมอ” เชน โทรตามใหมาซอมแตเชา แตพออยู
ในสนามก็อยูแคพักเดียวก็หายไป หรือ “การรักษาคําพูด” เชน สัญญาจะ
นวดกลามเนื้อให หันไปอีกทีผูฝกสอนหายไปแลว…..”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -6)
“…..ผูฝกสอนระยะสั้นบางคน กดเปน นวดเปน เหยียบเปน เฉพาะจุด กับ
นักกีฬา ซึ่งตองเปนการนวดเฉพาะจุด ณ เวลานั้นเพื่อแกไขปญหาการซอม
แต ล ะวั น เมื่ อเดิน ไปบอกก็รับ ปาก แตสัก พัก ก็ ห ายไป แตข ณะเดี ย วกัน ผู
ฝกสอนบางทาน….. ก็มีความกระตือรือรนอยากจะชวยนวดใหแตวาความรู
ความสามารถนั้นยังไมเพียงพอ”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
“ผมคิดวาผูฝกสอนตองกระตือรือรนที่จะรับผิดชอบนักกีฬาอยูตลอดเวลา
ตองหาขอมูล ตองมีความคิดใหมๆ นําเทคนิคจากตางประเทศใหมๆ มาใชใน
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การฝ ก ซ อ มด ว ย เพราะตอนนี้ ผู ฝ ก สอนได แ ต ทํ า ตามโปรแกรมฝ ก ซ อ มที่
หัวหนาผูฝกสอนใหมาเทานั้น”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ประเภทลาน-2)
“…..ผูฝกสอนตองทําหนาที่หาสิ่งดีๆ ใหกับนักกีฬา สมมุติวาตอนนี้นักกีฬา
รางกายกําลังฟต เขาก็จะมาคุยกับหัวหนาผูฝกสอนวามี Match ไหนบาง ที่
จะใหนักกีฬาลงแขงขันไดบาง หรือเรื่องยาก็จะศึกษาวาตัวไหนดีจะแนะนําให
กิน”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
กกกกกกกมุมมองอีกดานหนึ่งของผูใหขอมูลเห็นวาสมรรถนะดานความกระตือรือรนของผู
ฝกสอนกรีฑา คือ ความสามารถที่จะวางแผน และจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ผูฝก สอนตอง
จัดเตรียมสําหรับการฝกซอมไดลวงหนา การรับผิดชอบและการแสดงถึงความพรอมในการ
“ปฏิบัติหนาทีข่ องตนเองไดอยางดีที่สุด” ดวยความเต็มใจ ซึ่งจะกลายเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
นักกีฬาตอไป ตามคําใหสมั ภาษณดังนี้
“ตัวอยางเชน เจาหนาที่เทคนิคจัดอุปกรณฝกซอมทานหนึ่ง จะรูหนาที่ตนเอง
คือ เมื่อเขาเห็นโปรแกรมการฝกซอม ก็จะรูวาวันนี้มีรั้ว วันนี้มีบลอก มีบอล
เขาก็จะเตรียมอุปกรณใหเรา ซึ่งทานอื่นไมมี คือ มีการเตรียมการลวงหนา
ตรงนี้ทําใหเราอยากซอม เพราะเรามีหนาที่ในการฝกซอม”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -1)
“เราเป น นั ก กี ฬ า เราเข า ใจในตั ว ผู ฝ ก สอน แต ห ากผู ฝ ก สอนมี ก ารเตรี ย ม
อุ ป กรณ ใ นการซ อ มในแต ล ะขั้ น ของแต ล ะวั น ให ก็ จ ะทํ า ให นั ก กี ฬ าไม
เสียเวลาในการฝกซอมดวย การฝกซอมก็จะตอเนื่องไปไดเลย”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
“คือถา Course เยอะเปน Station มีหลายๆ ดาน เราตองใชเวลาพักในแตละ
โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมวันหนึ่งมีหลายอยาง เหมือนกับพักเสร็จก็จะไดซอม
ตอเนื่องๆ กันไปไดเลย ไมใชวิ่งเสร็จก็ไป Jump รั้ว แลวก็ตองไปเอาบอลจาก
หอง เพราะจะทําใหเสียเวลาและนักกีฬาก็จะเหนื่อย คือ อยากใหมองวาให
ทุกคน “ทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด” หนาที่ของผูฝกสอนจริงๆ คือการดูแล
นักกีฬา…..”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสั้น-5)
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กกกกกกกโดยสรุปผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาสมรรถนะดานความกระตือรือรนของผูฝกสอน
กรีฑา เปนเรื่องของความใสใจในงานของตน และสามารถปฏิบัติไดตามคําสัญญาที่ใหไวกับ
นักกีฬามีความพรอมและมีความสม่าํ เสมอในปฏิบัติหนาที่ของผูฝก สอน คือ ดูแล ติดตาม และ
พัฒนานักกีฬา พรอมทัง้ เปนผูใฝหาความรู และเทคนิคใหมๆ จากตางประเทศเพื่อพัฒนาการสอน
ของตนเอง และพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาตอไป
กกกกกกก1.5) ความมั่นใจในตนเอง ผูใ หขอมูลไดแสดงความคิดเห็นวาสิ่งที่ผูนาํ จําเปน ตองมี
คือ ความมัน่ ใจในตนเอง เพือ่ สรางความเชื่อมั่นและความศรัทธาแกนักกีฬา ความมั่นใจในตนเอง
เปนการแสดงใหนักกีฬาไดเห็นวาผูฝก สอนเปนผูม ีความรูที่ละเอียดลึกซึ้งอยางแทจริง สามารถ
ถายทอดความรูที่มีนนั้ ไดดวยความมัน่ ใจ สามารถอธิบายและคาดคะเนถึงเหตุการณท่จี ะเกิดขึน้
ในอนาคตไดใกลเคียงความเปนจริง และผูฝ กสอนตองกลาแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองที่
มีตอนักกีฬาอยางตรงไปตรงมาเพื่อการสื่อสารที่เขาใจตรงกันมากที่สุด โดยปรากฏจากคําให
สัมภาษณดังตอไปนี้
“…..ป จ จุ บั น ผู ฝ ก สอนยั ง ไม มี ค วามมั่ น ใจในตนเอง โดยเฉพาะเมื่ อ รั บ
โปรแกรมการฝกซอมมาจากหัวหนาผูฝกสอนจะไมสามารถพลิกแพลง หรือ
ปรับโปรแกรมการฝกซอมใหเขากับนักกีฬาแตละคนได ขาดความมั่นใจ ยิ่ง
โปรแกรมฝกซอมไมไดมีการเปลี่ยนแปลง ก็ไมกลาเพิ่มอะไรใหมๆเขาไป ผม
วามันจะกลายเปนปญหาตอการพัฒนาได”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-2)
“ผูฝกสอนเมื่อเขียน Course ตองรูรายละเอียดดวยวา Course นี้สรางอะไร
จะเกิดอะไร และตองทําอะไร แลว Course วันตอไปคืออะไร จะเกิดอะไร
สามารถอธิบายได ถาแบบนี้นักกีฬาจะรับได แตถาเมื่อไหรนักกีฬามีอาการ
ตึง มี อ าการเมื่อ ยล า แล วไปปรึก ษาแตผูฝก สอนไมสามารถอธิบ าย หรื อ
ปรับปรุง Course ได จะยืนยันแต Course เดิมซึ่งมันผิดกับความรูสึกที่
นักกีฬาเปนอยู นักกีฬาก็จะเริ่มตอตานทันที คือ การเปลี่ยน Course ไมผิด
จะเปลี่ยนนิดหนอย หรือเปลี่ยนไปเลยก็ไดไมเปนไร ผูฝกสอนตองเขาใจตรงนี้
ด ว ย และต อ งอธิ บ ายได ด ว ยว า เปลี่ ย นเพราอะไร ทํ า ไมถึ ง เปลี่ ย น ไม ใ ช
นักกีฬาไปโวยนิดหนึ่งก็เปลี่ยน ตองสามารถอธิบายได ไมเชนนั้นก็จะทําให
เกิดความไมเชื่อถือ…..”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสั้น-5)
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“บางทีผูฝกสอนไมกลาเปลี่ยน Course เพราะผูฝกสอนคนนั้นไมไดเขียน
Course เอง เลยไมไดเขาใจตัว Course จริงๆ คงอาจเพราะไมไดประชุมกัน
เลยทําใหไมกลาเปลี่ยน”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -5)
“…..กรณีผูฝกสอนใหซอมอีกอยางหนึ่ง เมื่อหัวหนาผูฝกสอนเขามาแนะนํา
ผูฝกสอนก็เปลี่ยนตาม….. ทําใหนักกีฬาเองเกิดความสับสน ทําใหนักกีฬา
มองว า หรื อ ว า ผู ฝ ก สอนไม มี ค วามมั่ น ใจในตนเองในการสอนเลยหรื อ
เปลา…..”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“เวลาที่ผมจะใหโปรแกรมการฝกซอมบางทีคนอื่นอาจจะไมเห็นดวยกับเรา
แตผมยืนยันคําพูดเดิม และกลารับผิดชอบ แตเมื่อทํางานรวมกันหลายคน
กับทีมงาน ก็อาจไมมั่นใจ 100%”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“ดานความมั่นใจของผูฝกสอน ผูฝกสอนตองมั่นใจ ตองกลาพูดกับนักกีฬา
วาคนไหนทําถูก คนไหนทําผิดในการฝกซอม ผูฝกสอนอาจเขาใจไปเองวา
นักกีฬาคนนั้นมีสภาวะจิตใจที่ยอมรับความจริงไมได หรือพูดตรงๆ ไมได แต
ขณะเดียวกันตัวเองคิดวานาจะเปนผลดีหากพูดตรงๆ วาอันนี้ผิด อันนี้ไมถูก
อันนี้ตองแก อยากใหผูฝกสอนมั่นใจมากกวานี้ บอกกับนักกีฬาตรงๆ ไปเลย
ผูฝกสอนตองกลาพูด กับนักกีฬาบางคนสภาวะจิตใจเขาอาจยอมรับได ไมมี
Feedback กับผูฝกสอน ก็ควรจะพูดกับนักกีฬาคนนี้ตรงๆ แตการที่ผูฝกสอน
ไมพูดจะทําใหเกิดความคลุมเครือกับนักกีฬา มันเปนการสรางความไมเขาใจ
ใหกับนักกีฬา ถานักกีฬาผิดพลาดก็ควรพูดใหเขายอมรับผิดเพื่อแกไข ดังนั้น
ผูฝกสอนตองมั่นใจกลาพูดกับนักกีฬา”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
กกกกกกกโดยสรุปสมรรถนะดานความมัน่ ใจในตนเองของผูฝกสอนจะตองสามารถทํางานที่
ไดรับมอบหมาย โดยไมจําเปนตองมีผูควบคุม (หัวหนาผูฝกสอน) อยางใกลชิด สามารถตัดสินใจ
แกปญหาตางๆ ดวยตนเอง และมีความสามารถจูงใจใหนกั กีฬามีความเห็นคลอยตามสิ่งที่ตนเอง
ตัดสินใจได กลาแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองโดยยึดประโยชนของนักกีฬาเปนหลักสําคัญ
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รวมทัง้ มีความพรอมที่จะยืนยันความคิดเห็นของตนเอง และรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจาก
ตนเองได ผูฝกสอนตองแสดงใหเห็นวาเขาเปนผูทมี่ ีความรูเพียงพอที่จะทําการฝกซอมใหแก
นักกีฬา และแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่จะนําพาใหนักกีฬาไปถึงจุดมุงหมายทีก่ ําหนดไวได
กกกกกกกจากผลการศึกษาพบวาสมรรถนะประจํากลุม งานของผูฝกสอนดานภาวะผูนํานัน้ ตอง
มีองคประกอบของสมรรถนะดานอืน่ รวมเขาไวดวยกัน ซึ่งพฤติกรรมการมีภาวะผูน าํ ของผูฝกสอน
ที่มีความสมบูรณนั้นจะตองประกอบดวย การเปนผูท ี่มี “ความคิดริเริม่ ” ในการนําความรู และ
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาประยุกตใช พัฒนาและแกไขปญหาใหกับนักกีฬาไดเปนรายบุคคล และ
ตองมีการกระจายไปสูนกั กีฬา เพื่อใหนกั กีฬาสามารถทําความเขาใจไดอยางถูกตอง และ
ครบถวนมากที่สุด การที่ผูฝก สอนจะสามารถใชภาวะผูน ําของตนเองไดอยางเต็มทีน่ ั้น ผูฝกสอน
ตองสามารถ “สรางความศรัทธา” ใหเกิดกับนักกีฬาได ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการผูกสัมพันธ
ตองมีความจริงใจ และความปรารถนาดีตอนักกีฬา ผูฝ กสอนตองสามารถนําจิตวิทยาทางการพูด
โนมนาวจิตใจนักกีฬาใหมีความเขมแข็ง และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ซึง่ นักกีฬาจะ
สามารถรับรูไดดวยความรูสึกของตน ผูฝก สอนตองใหความใกลชิดกับนักกีฬาเปรียบเสมือน “พอ
และแม” ของนักกีฬา ซึ่งความศรัทธาในตัวผูฝกสอนนี้จะเปนสิง่ ยึดเหนี่ยวจิตใจนักกีฬาให
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองใหอยูในกรอบวินัยที่ดีได ผูฝกสอนตองสามารถ “ตัดสินใจ”
ไดดวยตนเอง ภายใตหลักการและเหตุผลที่มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ เชน การใชขอมูล
พื้นฐานของนักกีฬาที่ไดจากการสังเกตและบันทึกผลการฝกฝนที่ผานมา และการแบงปนขอมูล
กันภายในกลุม ผูฝกสอน เพือ่ ใหการตัดสินใจแตละคราวนั้น ไมสงผลกระทบตอนักกีฬาได
โดยเฉพาะอยางยิง่ เรื่องความปลอดภัยทางรางกายของนักกีฬา อันแสดงใหเห็นถึงการคํานึงถึง
ประโยชน หรือโทษที่จะเกิดขึ้นกับนักกีฬา ประการตอมา สิ่งที่แสดงออกของผูฝกสอนที่จะเพิม่
ความศรัทธาใหกับนักกีฬาไดนั้น ผูฝก สอนตองเปนผูทมี่ ี “ความกระตือรือรน” ในการปฏิบัติ
หนาที่ผูฝก สอน ตองใหความสําคัญกับนักกีฬาติดตาม ดูแลนักกีฬาอยางใกลชิด ซึง่ การปฏิบัติ
หนาที่ของผูฝก สอนนี้จะตองมีความ “สม่าํ เสมอ” และสามารถ “รักษาคําพูด” ที่ใหไวกับนักกีฬาได
อยางครบถวน และตองเปนผูแสวงหาความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา อันจะเปนผลดีตอ ทั้งการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของผูฝก สอนและเปนผลดีตอนักกีฬาที่จะทําใหนักกีฬาเกิดการพัฒนา และ
ประสบความสําเร็จในการแขงขันได ประการสุดทายผูฝ กสอนจะตองเปนผูท ี่มี “ความมั่นใจใน
ตนเอง” ซึ่งแสดงออกใหเห็นจากความรู ความสามารถในการเขียน Course การฝกซอมใหกับ
นักกีฬาเปนรายบุคคลได มีความสามารถในการอธิบายถึงประโยชนที่จะไดรับจากการฝกฝนตาม
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Course ซึ่งจะเปนการกระตุน ใหนักกีฬาเกิดความมุง มั่น และมองเห็นความสําเร็จในอนาคตของ
ตนเองได
กกกกกกก2) เทคนิคการสอนงานและการสื่อสาร ผูรวมสนทนาเห็นวาควรรวมสมรรถนะดาน
การสื่อสาร เขาไวดวยกันกับสมรรถนะดานการสอนงาน และรวมเรียกชื่อสมรรถนะดานนี้ใหมวา
“เทคนิคการสอนงานและการสื่อสาร” ทั้งนี้ เนื่องจากผูรวมสนทนามองวาการสอนนักกีฬานัน้
นอกจากจะตองมีเทคนิค หรือวิธีการในการถายทอดความรูแลว ผูฝกสอนตองสามารถวิเคราะห
การรับรูของนักกีฬาแตละบุคคล และสามารถเลือกใชวธิ กี ารสื่อสารเพือ่ อธิบายขั้นตอน และ
เทคนิคของการฝกซอมใหนกั กีฬาแตละบุคคลเขาใจไดอยางชัดเจน โดยใชเทคนิคทีเ่ ขาใจไดงายๆ
และใหความเปนกันเองกับนักกีฬาในการฝกสอน ซึง่ ปรากฏตามคําใหสัมภาษณดงั ตอไปนี้
“….. การสอนงานกับการสื่อสารควรรวมไวในเรื่องเดียวกัน แตเปลี่ยนเปน
ดานเทคนิคการสอนงานของผูฝก สอนและการสื่อสาร…..”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-2)
“เรื่องเทคนิคการสอนและการสื่อสาร ผูฝกสอนควรตองผานการอบรมขั้นตอน
หรือวิธีการในการถายทอดการสื่อสารใหกับนักกีฬา หากผูฝกสอนไมมีทักษะ
ตรงนี้ก็จะถายทอดลําบาก….. นักกีฬาแตละคนพื้นฐานไมเหมือนกัน การ
เคลื่อนที่ก็ไมเหมือนกัน การสอนเบสิกผูฝกสอนตองสอนใหไดโดยเริ่มจาก
งายกอนแลวคอยๆ ยากขึ้น แตนักกีฬาคนใดที่ดีอยูแลวบางขั้นก็ใหผานไป
ได….. ผูฝกสอนตองวิเคราะหใหไดวานักกีฬาแตละคนจะตองสอนอยางไร”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“…..การที่เรามีอายุมากกวา เวลาเราพูดอะไรนักกีฬาที่ใหมไมมีประสบการณ
อาจจะฟงเราไมคอยรูเรื่อง คนที่สอนควรปรับวิธีการพูด หรือปรับเทคนิคการ
พูดกับเด็ก ใหใกลกับวุฒิภาวะเขามากที่สุด คือ ทําอยางไรก็ไดที่จะใหได
ผลลัพธเหมือนกัน แตวิธีการสอนจะสอนอยางไรก็ได การสื่อสารเปนเรื่องของ
การยกตัวอยางใหเห็นภาพ เรื่องเทคนิค เรื่อง VDO มีตนแบบใหดูหรืออะไร
ก็แลวแต ผมวาตองใหนักกีฬาไดลองผิดลองถูกดวยตัวเองจะเปนสิ่งที่ดีที่สุด
ในการสื่ อ สาร เพราะเราเป น นั ก กี ฬ าต อ งใช ก ารปฏิ บั ติ ม ากกว า การใช
ทฤษฎี…..”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -5)
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“…..นักกีฬาตองการใหผูฝกสอนใชภาษางายๆ แตผูฝกสอนใชภาษาเทคนิค
ศัพทสูงเกินไป ทําใหนักกีฬางง ไมเขาใจวาหมายถึงอะไร นักกีฬาเองก็ไมกลา
ถาม อยางดานการสอนเทคนิคลึกๆ เองผูฝกสอนก็ไมสามารถสาธิตใหดูได
ไมสามารถอธิบายรายละเอียดได เพราะผูฝกสอนก็ไมเคยทํา แตใหนักกีฬา
ทํา ทําใหการสื่อสารมันขัดแยงกันไปหมด พูดอีกแบบหนึ่ง การกระทําอีก
แบบหนึ่งไมสอดคลองกัน พูดไดถูกตองทุกอยางตามทฤษฎี แตการกระทํา
ไมใชเลย”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
กกกกกกกผูใหขอมูลสวนหนึ่งใหความเห็นเพิม่ เติมวาการสื่อสารเพื่อสอนนักกีฬานัน้ ผูฝกสอน
จะตองสามารถอธิบายขั้นตอนการฝกซอม และแนวทางในการวางโปรแกรมฝกซอมลวงหนา
พรอมทัง้ ชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการฝกซอมนั้นได ผูฝกสอนตองสามารถสาธิตทาทาง
ประกอบได ซึ่งจะชวยใหนักกีฬาเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ซึง่ การสอนงานเชนนี้จะชวยใหนักกีฬา
เกิดความคิดตามไปดวย หรือนํามาสรางปรับเทคนิคทาทางดวยตนเองได และตองมีการถายทอด
ขอมูลการฝกฝนของนักกีฬาในกลุม ผูฝกสอน เพื่อใหผฝู กสอนมีความรูในขอมูลพืน้ ฐานของ
นักกีฬาแตละคนไดอยางถูกตอง และเทาเทียมกัน และที่สําคัญผูฝกสอนตองไมขัดแยงกันเองใน
เนื้อหาของการฝกสอน โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดงั ตอไปนี้
“…..การสอนนั้นพูดเพียงอยางเดียว ไมไดสาธิตใหดู เมื่อเราทําก็สับสนเพราะ
มันทําไมได นึกภาพไมออก การสื่อสารของผูฝกสอนนักกีฬาบางคนก็เขาใจ
บางคนก็ไมเขาใจ บางคนบอกใหวิ่งยกเขาสูง วิ่งแกวงแขนไปขางหลัง บาง
คนนึกไมออก เพราะวาก็วิ่งแลวแกวงแขนไปขางหลังแลวแตมันก็ยังไมไปอีก
คือ หากจะสอนดวยคําพูดอยากใหสื่อสารออกมาแลวทําใหเรานึกภาพออก
ไดดวย นักกีฬาจะไดเขาใจชัดเจนมากขึ้น ในการฝกซอม ทุกทาที่เราทํา ทุก
Weight ที่เลน อยากใหผูฝกสอนบอกวา ทานี้เลนแลวไดอะไร แลวไปชวยใน
การวิ่งในเรื่องอะไร”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
“…..ผูฝกสอนสั่งงานมาแลวใหกระดาษมา นักกีฬาก็ตองไปตีความหมายเอา
ซึ่งแตละคนก็ตีความตางกัน นักกีฬาก็ตองมานั่งเถียงกันเอง”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ประเภทลาน-2)
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“…..ผูฝกสอน 2 คน คนหนึ่งบอกใหเราฝกซอมวันนี้บอกวาทําทานี้ถูกแลวดี
แตอีกวันผูฝกสอนอีกคนบอกไมใช ทําใหเกิดการปะทะกันระหวางผูฝกสอน
กับนักกีฬาดวย เพราะวาการสื่อสารขอมูลไมตรงกัน อยากใหผูฝกสอนได
พูดคุยตกลงกันกอน”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -6)
“กรณี….. โปรแกรมฝกซอมยังไมออก แตนักกีฬาอยากรูวาจะซอมอะไรใน
อาทิตยที่จะมาถึง แตขณะเดียวกันผูฝกสอนรูอยูแลวแตไมบอกเรา เราไมรูวา
จะตองทําอะไรบาง นักกีฬามีความกระตือรือรนเพราะจะไดเตรียมตัวถูก รูวา
จะเลน Weight หรือตองทําอะไรบาง แตผูฝกสอนมาบอกเมื่อถึงสนามแลว
อยากใหฟนธงไปเลยวาตองทําอะไรบาง เพื่อเราจะไดเตรียมตัวถูก”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
กกกกกกกผูใหขอมูลอีกสวนหนึ่งยังใหความเห็นเพิ่มเติมวาปญหาสําคัญระหวางผูฝ กสอน
ชาวตางประเทศกับนักกีฬา คือ การสื่อสารภาษาตางประเทศ ผูฝก สอนไทยจึงตองทําหนาที่เปน
ผูแปลภาษา และอธิบายความใหกับนักกีฬา ดังนัน้ ผูฝกสอนตองมีความสามารถดานการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศเปนอยางดี เพื่อใชประโยชนในการแปลขอมูล และอธิบายความหมายไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน และครบถวน ตามคําใหสมั ภาษณดังนี้
“…..ผูฝกสอนตัวเองเปนชาวรัสเซียพูดภาษาอื่นไมไดเลย ซึ่งเปนปญหาเยอะ
มาก ความรูที่ไดจึงเปนความรูผานๆ ถาลึกซึ้งจะไมรูจะตองใชความสามารถ
ของนักกีฬาเอง ที่จะคิดเอง จินตนาการภาพเองวาตองเปนแบบไหน จะไม
ลึ ก ซึ้ ง เหมื อ นผู ฝก สอนคนไทย ยกตั ว อย า งสํ า หรั บ เด็ก ที่ ม าใหม ๆ ไม รู เ รื่ อ ง
ผูฝกสอนสั่งให “ขวาๆ” พอนักกีฬาไปทางขวาก็ไมใช หมายถึง ใหใช “ขอเทา”
ในการวิ่ง อีกครั้งบอกใหเอา Discus มา นักกีฬาก็ไปเอาจักร 2.5 กิโลมา
ผูฝกสอนก็บอกไมใชเขาหมายถึงแผน Weight 2.5 กิโล ที่มีรูตรงกลาง…..”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
“ผูฝกสอนขณะนี้สวนหนึ่งเปนชาวตางชาติ เราเปนนักกีฬาบางครั้งเราไมรูเรื่อง
ผูฝกสอนไทยบางทานก็แปลใหฟง บางทานก็ยืนเฉยไมพูดวาเราทําถูกหรือไม
ยิ่ ง เวลาซ อ มเหนื่ อ ยๆ ผู ฝ ก สอนต า งชาติ พู ด ภาษาอั ง กฤษก็ ยิ่ ง ฟ ง ไม รู เ รื่ อ ง
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ผูฝกสอนไทยตองอยูกับนักกีฬา กับผูฝกสอนตางชาติตลอดเหมือนกับเปนการ
เรียนรูไปดวยกัน”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
กกกกกกกผูใหขอมูลไดกลาวเพิ่มเติมวา การอบรมและดูงานตางประเทศนัน้ มีความสําคัญ
สําหรับการพัฒนาผูฝก สอน เพราะนอกจะไดเพิ่มพูนความรูภาษาตางประเทศแลว ในโอกาส
เดียวกันยังสามารถเรียนรูเทคนิคใหมๆ ดานการฝกกรีฑา เพื่อนํามาประยุกตใชกับนักกีฬาของ
ตนเองได ดังตัวอยางความคิดเห็นดังนี้
“การหาวิธีการสอนใหมๆ เราจะศึกษาจากหลายๆ ดาน เวลาเราไปแขงขัน จะ
สังเกตจากที่นัก กีฬาฝ กซอมหรือดูเทคนิคใหมๆ หาจากใน Internet เอามา
เปรียบเทียบเอามาวิเคราะหวาเอามาใชกับนักกีฬาเราไดหรือเปลา ไดมีโอกาส
ลองทําบางแตไมรูวาถูกหรือผิด”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-2)
“…..อยากเสริมดานการอบรม หรือสงไปดูงานตางประเทศ อยากใหสงไปเปน
กลุม เพื่อใหความรูที่ไดมานั้นเปนไปในแนวทางเดียวกัน ไมใชสงคนไปทีละครั้ง
แตแนวทางที่ไดกลับมาไมเหมือนกัน”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
กกกกกกกโดยสรุปสมรรถนะดานเทคนิคการสอนงานและการสื่อสารของผูฝกสอน คือ การที่
ผูฝกสอนมีความรูทงั้ เชิงทฤษฎีและเชิงเทคนิค โดยสามารถที่จะวิเคราะหไดถึงความสามารถ
ในการรับรูขอมูลของนักกีฬาแตละบุคคลวาอยูในระดับใด และสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิคการ
สอนของตนเอง ใหเขากับนักกีฬารายบุคคลที่มีความสามารถในการรับรูที่แตกตางกัน โดย
ผูฝกสอนตองสามารถใชการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ประกอบเพื่อถายทอดความรู และทําให
นักกีฬาสามารถเขาใจขอมูล หรือความรูนั้นไดโดยงาย เชน จากการสาธิตทาทางการฝกฝนดวย
ตนเอง จากภาพถายตัวอยาง หรือจากเทปบันทึกภาพ ผูฝกสอนตองเปนผูทมี่ ีความรูในภาษา
ตางประเทศเปนอยางดีเพื่อประโยชนในการคนควาหาขอมูล และเพื่อการสื่อสารกับผูฝกสอน
ชาวตางชาติ สามารถนําเทคนิคหรือความรูดานกรีฑาใหมๆ มาปรับใชกับนักกีฬาเพื่อใหนักกีฬามี
ความสามารถทัดเทียมกับนักกีฬาชัน้ แนวหนาได และทีส่ ําคัญผูฝกสอนตองไมขัดแยงกันเองใน
เนื้อหาของการฝกสอน
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กกกกกกก3) การแกไขปญหา สมรรถนะดานนี้ผูใหขอมูลมองวา ผูฝกสอนตองมีการรวบรวม
ขอมูล ขอเท็จจริงที่จาํ เปนตองใชสําหรับแกปญหาใหกับนักกีฬา เชน ความพรอมดานรางกาย
อาการบาดเจ็บของนักกีฬา มีความละเอียดในการแยกแยะขอมูลเกี่ยวกับทักษะในการตัดสินใจ
แกไขปญหาการฝกซอมของนักกีฬา วาตองสามารถปรับเปลี่ยนแผนการฝกซอมไดตามความ
เหมาะสมกับสภาพรางกายของนักกีฬา และผูฝก สอนตองมีความสามารถในการแกไขปญหา
เฉพาะหนาได เชน สามารถประยุกตอุปกรณตางๆ เพื่อนํามาใชเปนอุปกรณการฝกซอม หรือ
ปรับเปลี่ยนแผนการฝกซอมไดตามความเหมาะสม กรณีสถานที่ สภาพแวดลอม หรือสภาพ
อากาศไมเอื้ออํานวยตอการฝกซอม เพื่อใหนกั กีฬาสามารถฝกซอมไดตามแผนที่กําหนดไว
รวมทัง้ เปดโอกาสใหนักกีฬาไดแสดงความคิดเห็น หรือหารือเรื่องการฝกซอมรวมกัน เพื่อใหเกิด
การแกไขปญหารวมกันไดอยางเปนระบบ โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“กรณีนักกีฬาไปเรียน….. รางกายไมพรอม ผูฝกสอนเมื่อเห็นก็จะตองปรับ
โปรแกรมการซอมไดทันที เชน ลดการซอมดาน Speed
เปนดานอื่น
แทน…..”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -1)
“…..นั ก กี ฬ าก็ ต อ งบอกผู ฝ ก สอนด ว ยหากไม บ อกบางที ผู ฝ ก สอนก็ ไ ม รู
นักกีฬาก็ตองซื่อสัตยตอตัวเองดวย ผูฝกสอนมีหนาที่ในการพัฒนานักกีฬา
ทําทุกอยางเพื่อชวยเหลือนักกีฬา แตนักกีฬาไมกลาบอกก็อาจทําใหนักกีฬา
บาดเจ็ บ ได ซึ่ ง ก็ โ ทษผู ฝ ก สอนไม ไ ด ผู ฝ ก สอนบางคนทุ ม เท ตั้ ง ใจ
แตขณะเดียวกันนักกีฬาบางคนทํางานไมสอดคลองกันกับผูฝกสอน ความ
ตั้งใจและเปาหมายไมไดเดินไปพรอมๆ กัน ดังนั้นเวลาผลออกมาก็ไมใชวา
จะโทษผูฝกสอนทุกอยาง ขอบกพรองนักกีฬามีเยอะแตนักกีฬามองไมเห็น
เองพอเกิดอาการบาดเจ็บก็จะมองวาทําไมผูฝกสอนถึงไมแกปญหา ทําไม
ผูฝกสอนไมใหนักกีฬาหยุด แตนักกีฬาเองก็ตองมองวาตัวเองเก็บตัวดีไหม”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -1)
“…..ผูฝกสอนไมไดมองแคปญหานักกีฬาบาดเจ็บ แตมองถึงการฝกซอมและ
อุปกรณการฝกซอม เชน วันนี้ฝนตกแตนักกีฬาตองวิ่งอยูบนลูกลางสนาม
ตองมองวาจะแกไขปญหาอยางไร เพื่อใหไดงานเหมือนกันแตตองเลนอยูใน

166

รม หรืออุปกรณไมพรอมแตจะทําอยางไรที่เลนอุปกรณแบบนี้แตใชอยางอื่น
มาแทน”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
กกกกกกกโดยสรุปสมรรถนะดานการแกไขปญหาของผูฝ กสอน ผูใหขอ มูลเห็นวาสิ่งสําคัญ คือ
ผูฝกสอนตองสามารถวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของปญหา และดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ในการแกไขปญหาทันที โดยยึดหลักใหนกั กีฬาไดรับการฝกซอมอยางเต็มที่ และครบถวนทุกครั้ง
รวมทัง้ เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความเห็นระหวางผูฝกสอนและนักกีฬา เพื่อให
เกิดแนวทางการแกไขปญหารวมกัน
กกกกกกก4) ความคิดเชิงวิเคราะห สมรรถนะดานนี้ผใู หขอมูลสวนใหญเห็นตรงกันวา ผูฝก
สอนนัน้ จะตองมีความสามารถในการประเมินความพรอมทางรางกายของนักกีฬา วิเคราะหไดถึง
จุดแข็ง จุดออนของนักกีฬาที่จะตองไดรับการพัฒนาในแตละดานไดอยางละเอียดและครอบ
คลุมในทุกดาน ซึง่ ผูฝกสอนตองจัดทํารายละเอียดขอมูลนักกีฬาเปนรายบุคคลได อาทิเชน
สวนสูง น้ําหนักตัว น้ําหนักในการเลน Weight การ Jump ลักษณะการเคลื่อนที่ ระยะกาว
ความถี่ การแกวงแขน ลักษณะการกาวขา เวลาในการฝกซอม โภชนาการ ฯลฯ เพื่อนําไปแกไข
ขอบกพรองแตละจุดของนักกีฬา รวมไปถึงตองสามารถวางแผนการฝกซอมตามชวงเวลา เพื่อให
ไดรับชัยชนะในเกมการแขงขันที่ตองการ โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้
“…..ดานความคิดเชิงวิเคราะหผูฝกสอนจะตองมองถึงปญหา และอุปสรรค
ในการที่จะพัฒนานักกีฬาใหประสบความสําเร็จ….. ตองมองทุกดาน
วางแผนทุกอยาง วาง Course ฝกซอม”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
“…..การเก็บขอมูล คือ ตั้งแตนี้ไปการซอมทุก Period จะตองมีการเก็บขอมูล
ทุ ก อย า งแล ว นํ า มาเปรี ย บเที ย บความแตกต า งทั้ ง ข อ บกพร อ งและ
การพัฒนา…..”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
“…..Period การซอมตองมี Plan ถึง 12 เดือนเพื่อทํา Peak กี่ครั้งๆ…..
ใหมกี ารถาย VDO ไวใหดูทุกเกมและทุกคนที่ลงแขง เพราะจะมีเรื่องของการ
เคลื่อนที่ แกวงแขน ความยาวกาว ความถี่ การยกขา สิ่งเหลานี้สําคัญมาก
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หากต อ งการให นัก กี ฬ าคนหนึ่ ง พั ฒ นาได เ ร็ว ขึ้น หรื อ ประสบความสํ า เร็ จ
ตองแกที่โปรแกรมและการเคลื่อนที่ ระยะกาว ความถี่ นี่คือหลักๆ ของการ
วิ่งระยะสั้น ตัวนักกีฬาจะไดเห็นตัวเองดวย ผูฝกสอนก็ไดเห็นดวย หากดู
VDO ของการแขงขัน มันไมทันเพราะเร็วมาก ถาจะทําจริงๆ จะตองถายภาพ
ของทุกคน เพื่อดูวาแตละ Phase เปนตามที่วางแผนไวหรือไม”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -5)
“ทําใหสามารถวิเคราะหรางกายนักกีฬาโดยรวมไดถูกตองดวย เชน นักกีฬา
ตั ว เท า นี้ น้ํา หนั ก เท า นี้ สู ง เท า นี้ ปริม าณการฝก ซ อมที่ เ หมาะสมควรเป น
เทาไหน หรือควรไดรับการเสริมเรื่องอะไรบาง เพราะแตละคนรางกายไม
เหมือนกัน ตองวิเคราะหรายบุคคลได”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“ใชครับ จะทําใหนักกีฬาเห็นความพรอมของตัวเองวาตอนนี้อยูระดับไหน
หลังจากที่ไดขอมูลแลว ดูการฝกซอมแลว ก็จะสามารถคาดคะเนได พอถึง
เวลาแขงขันไมไดผลอยางที่เราตองการ เราก็ตองยอนกลับมาดูใหชัดเจนวา
สาเหตุมาจากเรื่องไหนบาง สวนของขอมูลก็หมายถึง เวลาในการฝกซอม
น้ําหนักในการเลน Weight การ Jump น้ําหนักตัว โภชนาการ เรื่องของ
จิตวิทยา”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
กกกกกกกผูใหขอมูลไดชี้ใหเห็นถึงอุปสรรคสําคัญที่ทาํ ใหผูฝกสอนในปจจุบันไมสามารถมี
สมรรถนะดานความคิดเชิงวิเคราะหไดอยางสมบูรณ เชน ขาดการเก็บรวบรวมขอมูลของนักกีฬา
การไมนาํ ประสบการณความสําเร็จหรือลมเหลวมาเปนแบบอยางในการแกไขปญหา เหลานี้
จัดเปนตัวอยางอุปสรรคดานการพัฒนานักกีฬาทัง้ สิ้น ตามคําใหสมั ภาษณดังนี้
“ที่ผานมาผมวาการเก็บขอมูลนักกีฬานอยเกินไป พอมาดูขอมูลยอนหลังก็ไม
มี ทําใหเวลาจะแกไขที่จุดบกพรองของแตละคนจึงยังทําไมไดเทาไหร”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“…..ผู ฝ ก สอนยั ง ขาดการประชุ ม กลุ ม ที่ จ ะนํ า ป ญ หาต า งๆ มานั่ ง พู ด คุ ย
วิเคราะหปรึกษากัน ทําใหขอมูลที่มีไมครบถวน”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-2)
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“ทุกวันนี้นําวิทยาศาสตรการกีฬามาใชนอยมาก”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
กกกกกกกโดยสรุปสมรรถนะดานความคิดเชิงวิเคราะหของผูฝกสอนกรีฑา ตองเปนผูสามารถ
รวบรวมรายละเอียดของนักกีฬา และนํารายละเอียดนัน้ มาประเมิน เพือ่ วิเคราะหหาจุดออน และ
หาแนวทางการฝกซอมที่เหมาะสมกับนักกีฬารายบุคคล ทั้งนี้ผูฝกสอนตองมีความคิดเชื่อมโยง
เพื่อที่จะวางแผนการฝกซอมไดครอบคลุมการพัฒนานักกีฬาในทุกดาน และคาดคะเนชวงเวลาที่
นักกีฬามีความพรอมที่สุดในการแขงขันเพื่อใหไดรับชัยชนะตามแผนงานทีก่ ําหนดไว โดย
ดําเนินการในลักษณะของทีมงาน มีการวางแผนรวมกัน มีการแบงปนขอมูล เทคนิคการฝกซอม
และปญหาอุปสรรคตางๆ ทีพ่ บเจอระหวางการฝกซอมและการแขงขันรวมกัน เพื่อใหสามารถ
นํามาใชประโยชนในการวิเคราะห และหาแนวทางแกไขปญหารวมกันได
กกกกกกก5) ความละเอียดรอบคอบ ผูใหขอมูลใหความเห็นสมรรถนะดานความละเอียด
รอบคอบของผูฝกสอนวาจะตองเปนผูท ี่ใสใจในรายละเอียดการฝกซอมของนักกีฬาในแตละ
บุคคลอยางเครงครัด ขณะอยูในสนามฝกซอม ตองทุมเทเวลา และมีความเสียสละอยางแทจริง
ใหกับนักกีฬา ตรวจเช็ค เก็บตกรายละเอียดกับนักกีฬาทุกคนอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพื่อให
นักกีฬาไดรับการฝกซอมอยางถูกตอง ผูฝ กสอนตองสังเกตนักกีฬาขณะฝกซอมตลอดเวลา พรอม
ทั้งใหคําแนะนําแกนกั กีฬาทีย่ ังบกพรอง ทัง้ นี้ผูฝก สอนตองมีความเสมอตนเสมอปลายในการทํา
หนาทีเ่ ปนผูฝก สอนของตนเองตลอดเวลา เพื่อใหนักกีฬาเกิดแรงศรัทธาและเชื่อมัน่ ในตัวผูฝกสอน
ของตน
“นักกีฬาบางคนเบสิกได สอนนิดเดียวก็เขาใจไดเลย แตบางคนก็ตองสอน
นาน นักกีฬาวิ่งระยะกลางตอนนี้เบสิกไมแมน ผูฝกสอนไมไดย้ําเรื่องนี้ยกเวน
กรณีที่หัวหนาผูฝกสอนมาดู ก็จะสอนนักกีฬาอยางละเอียด คือจะไมใสใจ
นัก กี ฬ าทํ า ให นั ก กี ฬ าต อ งคอยถามผูฝ ก สอนท า นอื่ น ว า ทํ า ถู ก ต อ งหรื อ ไม
อยากใหมีความละเอียดรอบคอบที่ดีอยางเสมอตนเสมอปลาย นักกีฬาที่
เบสิ ก ดี อ ยู แ ล ว ก็ ไ ม ต อ งไปละเอี ย ดกั บ เขามาก ให เ ฉลี่ ย ความสนใจมาที่
นักกีฬาที่ยังทําไมไดดวย”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -6)
“กรณีเด็กใหมเขามา เชน มีทาเบสิก 10 ทา อยากใหผฝู กสอนเขาไปดูใหเด็ก
ทําใหครบทั้ง 10 ทา อยาปลอยปะละเลยไป” (นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสั้น-1)
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กกกกกกกผูใหขอมูลสวนหนึ่งใหความเห็นวาความละเอียดรอบคอบของผูฝกสอนนั้นนอกจาก
ตองมีการตรวจสอบความเรียบรอยของงานที่ใหแกนกั กีฬาแลว ระหวางการฝกซอมจะตองมีการ
ตรวจสอบเพื่อดูแลดานความปลอดภัยใหกับนักกีฬา เพือ่ หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บทีอ่ าจสงผล
กระทบตอการฝกซอม หรือการแขงขันตามแผนการที่วางไวลวงหนา และเมื่อฝกซอมหรือลง
แขงขันแลวเกิดการบาดเจ็บผูฝกสอนตองติดตามรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬาจนแนใจวา
รางกายของนักกีฬามีความพรอมอยางแทจริงจึงจะใหสามารถฝกซอมหรือลงแขงขันได ซึ่งเปน
การสะทอนใหเห็นถึงความมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานของผูฝกสอน โดยปรากฏจากคําให
สัมภาษณดังตอไปนี้
“…..การยก Weight นอกจากจะตองใสเข็มขัด ผูฝกสอนยังตอง Save
Weight ใหอีก ในหอง Weight มีการวางของรกเกะกะ เมื่อซอมผูฝกสอนก็
คอยดูแลเก็บทุกอยางเปนระเบียบเพื่อปองกันเวลาโยน Weight ไปกระเด็น
ถูกหนาแขง…..”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
“กรณีนักกี ฬากลามเนื้ อบาดเจ็บ หรื อตึง เมื่อเราบอกผูฝก สอน ผูฝกสอน
ก็พยายามดูแลแกปญหาดวยการนวดหรือกินยา แตอยากใหติดตามผลดวย
ไมใชวาดูแควันนี้ พรุงนี้นักกีฬาหายแลวก็ไมสนใจ นักกีฬาแตละคนนั้นมี
ความกระตือรือรนอยูแลวที่จะอยากซอมไมอยากหยุด ก็จะฝน ขณะเดียวกัน
ผูฝกสอนจะรูดีวาอาการลักษณะแบบนี้ สมควรที่จะหยุด หรือซอม หรือจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมอยางไร คือ อยากใหติดตามผล จนเห็นความเหมาะสม
แลววาฝกซอมได Follow ตามโปรแกรมได อยากใหมีความรอบคอบ”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
กกกกกกกโดยสรุปสมรรถนะดานความละเอียดรอบคอบของผูฝกสอนกรีฑา ผูใหขอมูลให
ความเห็นวาผูฝ กสอนจะตองทุมเท จริงจัง ตอการสอนของตน ตองสามารถใหความรู เก็บราย
ละเอียดการฝกซอมนักกีฬาแตละบุคคลไดอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ การ
ฝกทาเบสิกทีจ่ ะมีผลกับความสําเร็จของนักกีฬาในระยะยาว จัดเปนชวงเวลาที่สําคัญที่สุด พรอม
ทั้งตองสามารถควบคุมดูแลการฝกซอมของนักกีฬาใหมคี วามปลอดภัย และตองใหความสําคัญ
กับนักกีฬากรณีเกิดอาการบาดเจ็บ ตองติดตามดูแลรักษาอาการบาดเจ็บจนแนใจวามีความ
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ปลอดภัยดีแลวจึงสามารถฝกซอมตามแนวทางเดิมได ทัง้ นี้เพื่อมิใหเปนผลกระทบในเชิงลบกับ
นักกีฬาตอไปในอนาคต
กกกกกกกขั้นตอนของการคัดเลือกสมรรถนะประจํากลุม งาน พบวา สมรรถนะที่ถกู เลือกไดเปน
สมรรถนะประจํากลุมงานของผูฝกสอน คือ 1) ภาวะผูน าํ ซึ่งประกอบไปดวย ความคิดริเริ่ม การ
สรางความศรัทธา การตัดสินใจ ความกระตือรือรน ความมัน่ ใจในตนเอง 2) เทคนิคการสอนงาน
และการสื่อสาร 3) การแกไขปญหา 4) ความคิดเชิงวิเคราะห 5) ความละเอียดรอบคอบ อยางไร
ก็ตามผลของการอภิปรายยังมีขอมูลที่แสดงถึงการตัดสมรรถนะดานที่เหลือออก ไดแก ดานการ
จูงใจ และการมอบหมายงาน โดยมีขอมูลสนับสนุนความคิดเห็นดังตอไปนี้
กกกกกกก1) ดานการจูงใจ ผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นวาควรตัดสมรรถนะดานนี้ออก
เนื่องจากวาการที่ผูฝกสอนจะสามารถจูงใจใหนักกีฬามีความตัง้ ใจในการฝกซอม เพื่อมุงไปสู
ความสําเร็จในการแขงขันนัน้ แทจริงแลวแรงจูงใจสวนใหญมาจากตัวนักกีฬาเองที่ตองการ
ประสบความสําเร็จในอาชีพนักกีฬา ผูใหขอมูลอีกหลายทานยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา สมรรถนะ
ดานการจูงใจนั้นเปนสวนหนึ่งของสมรรถนะดานอื่นๆ ทีไ่ ดทําการคัดเลือกไปแลว เชน เปนสวน
หนึง่ ของสมรรถนะดานการสรางความศรัทธา เปนสวนหนึ่งของสมรรถนะดานภาวะผูนํา ดังนั้นผู
รวมสนทนากลุมจึงมีมติพิจารณาตัดสมรรถนะดานการจูงใจออกจากสมรรถนะประจํากลุมงาน
ของผูฝกสอนกรีฑา ดังตัวอยางที่ผูใหขอมูลไดใหเหตุผล ดังนี้
“…..แรงจูงใจควรตัดออก เพราะวา นักกีฬาที่อยูที่นี่กอนอื่นเคาตองสราง
แรงจูงใจใหตัวเองกอน คือผูฝกสอนก็มีสวน แตคิดวาหลักๆ นาจะมาจาก
ตัวเองกอน”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“แรงจูงใจผมวามาจากนักกีฬาเองเปนสวนใหญ ผูฝกสอนมีหนาที่สรางอุดม
คติใหกับนักกีฬา ทุกวันนี้นักกีฬาสวนหนึ่งซอมไปเรื่อยเปอย คือซอมไปวันๆ
และกิ จ กรรมต า งๆ ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ การฝ ก ซ อ มก็ เ อามารวมอยู ใ นเวลา
ฝ ก ซ อ ม หรื อ เอาเวลาไปทํ า ธุ ร ะส ว นตั ว ที่ คิ ด ว า สํ า คั ญ ตั ด โปรแกรมการ
ฝกซอมที่สําคัญออกไป “โดยที่ไมจําเปน” แสดงวานักกีฬาขาดสมาธิในการ
ฝกซอม ขาดแรงจูงใจในการฝกซอม เพราะสิ่งที่เขาทํานั้นตองไมใชทําเพื่อ
ผาน แตตองทําเพื่อใหไดแชมป เปนหนาที่ผูฝกสอนที่ตองสรางอุดมคติ สราง
ความศรัทธาใหกับนักกีฬา ตองสรางใหนักกีฬาเชื่อวาเขาทําได เขาเปนได

171

เขามีความสามารถ ทุกวันนี้ที่เขาทํานั้นไมถูก แตการทําสิ่งที่ถูกตองจะตอง
เปนอยางไร ซึ่งมันก็รวมอยูในภาวะผูนําดานการสรางความศรัทธา”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -5)
“…..ผมคิดวาทุกคนโดยพื้นฐานตองการอยากมีอนาคตที่ดีอยูแลว นักกีฬาก็
ทํ า แต อ าจทํ า ไม เ ต็ ม ที่ มั น ก็ ขึ้ น อยู กั บ การจู ง ใจในการฝ ก ซ อ มของตนเอง
มากกวา”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -5)
“…..คล า ยกั บ เรื่ อ งการสร า งความศรั ท ธา คื อ เมื่ อ เราศรั ท ธาแล ว ก็ จ ะมี
แรงจูงใจเอง”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -6)
“ผมวามันคือเรื่องเดียวกับการสรางความศรัทธา”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
“คําวาจูงใจ เราไมสามารถที่จะสรางไดภายในวันเดียว เชน การพูดเพื่อจูงใจ
วาถาทําสําเร็จจะไดอะไรวันนี้พูด พรุงนี้ไมพูด นานๆ ถึงมาพูดที ทําใหรูสึกวา
เราไมอยากฝก ซอม อยากใหมีการกําหนดเปาหมาย แลวบอกทีละขั้นให
นักกีฬารับรู “ผูฝกสอนควรบอกนักกีฬาทุกวัน” เพื่อเนนย้ําใหเกิดความมุงมั่น
ที่จะไปใหถึงเปาหมาย"
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -3)
“ในภาวะผูนําก็บอกแลววา ผูฝกสอนตองสามารถใหคําปรึกษากับนักกีฬา
ตางๆ ไดทุกเรื่อง แลวจึงทําใหเกิดความศรัทธาได”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
“ผมมองวารวมอยูในสวนของภาวะผูนําอยูแลว เชน เรื่องความทาทายของ
โปรแกรม ผู ฝ ก สอนทํ า อะไรเพื่ อ เป น การบ ง บอกให นั ก กี ฬ าท า ทายกั บ
โปรแกรมการฝกซอมที่จะทําใหนักกีฬามีประสิทธิภาพมากขึ้น มีสมรรถภาพ
ในการแขงขันที่ดีขึ้น ในการวางโปรแกรมระหวางฝกซอม ผูฝกสอนสามารถที่
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จะสรางแรงจูงใจใหเด็กซอม หรือทําใหเกิดความรูสึกทาทายกับโปรแกรมการ
ฝกซอมวาอยากจะซอมอีก อยากซอมหนักขึ้น”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
กกกกกกก2) การมอบหมายงาน ผูรวมสนทนากลุมมีมติเปนเอกฉันทเดียวกันวาสมรรถนะดาน
การมอบหมายงานนั้นเปนสมรรถนะที่มีความจําเปนนอยที่สุดในกลุมของสมรรถนะประจํากลุม
งานของผูฝกสอน เนื่องจากผูรวมสนทนากลุมเห็นวาสมรรถนะดานเทคนิคการสอนงานและการ
สื่อสารนั้นมีความหมายครอบคลุม สมรรถนะดานการมอบหมายงานไวทงั้ หมดแลว ดังที่กลาวไว
ขางตนแลว
กกกกกกกประเด็นที่สาม การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะโดยทัว่ ไปของ
ผูฝกสอนกรีฑา ในประเด็นนีผ้ ูวิจัยใหผูรว มสนทนากลุมอภิปรายความคิดเห็นทั่วไป เกี่ยวกับ
สมรรถนะอยางเสรี ซึง่ ผูรวมสนทนากลุมยังคงเนนย้ําถึงสมรรถนะดานเทคนิคการสอนงาน และ
การสื่อสารกับนักกีฬาวา ผูฝก สอนตองสามารถนําสมรรถนะดานนี้มาใชไดถูกตองตาม
สถานการณ และเวลาที่เหมาะสม จึงจะทําใหเกิดการพัฒนาและผลทีด่ ีตามมา นอกจากนี้ยัง
มุงเนนดานการพัฒนาศักยภาพของผูฝก สอนวาตองไดรับการอบรม หรือรับความรูใหมๆ จาก
ตางประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะเปนประโยชนกบั ตัวผูฝกสอนเอง และนักกีฬาตอไปในอนาคต ตามคํา
ใหสัมภาษณดงั นี้
“…..กลุมผูฝกสอนรุนใหมนาจะตองไปดูการทํางานในตางประเทศ แลวเอา
เทคนิคใหมๆ เขามา ไปดูวาทําไมเขาถึงทําใหนักกีฬาเปนแชมปไดตลอด
ยาวนาน คือ ควรไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเคา”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ประเภทลาน-1)
“ที่สําคัญคือ อยากดดันนักกีฬาเวลาแขงขัน คือที่ผูฝกสอนทําเปนสิ่งดี แต
บางครั้งผูฝกสอนก็มีจิตวิทยาสูงในการที่จะสรางแรงบันดาลใจ หรือสราง
กําลังใจใหนักกีฬากอนการแขงขัน แตบางครั้งคําพูดนั้นกดดันนักกีฬาเกินไป
จนนักกีฬาเองเกิดแรงตอตาน แตไมใชวานักกีฬาไมเชื่อฟงผูฝกสอน”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -4)
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“…..ตนเองเชื่อในจิตวิทยาของผูฝกสอนมากกวา เพราะถึงแมมีนักจิตวิทยา
เขามา ก็ไมไดรูสึกวาจะเชื่อเขา เพราะผูฝกสอนคือคนที่อยูกับเราทุกวัน”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -1)
กกกกกกกนอกจากนี้ผูรวมสนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของผูฝก สอน และนักกีฬาของสมาคมกรีฑาฯ วาจะตองมีหนวยงานอื่นๆ เขามา
เสริมในองคประกอบอื่นๆ ทีส่ มาคมกรีฑาฯ ยังขาดแคลน เชน การเพิม่ จํานวนของนักจิตวิทยา
นักวิทยาศาสตรการกีฬา นักกายภาพบําบัด ที่มีประสบการณเฉพาะดาน และการสนับสนุนของ
ภาครัฐในดานอุปกรณการฝกซอมกรีฑา เพราะนักกีฬาสวนภูมิภาคยังขาดแคลนอุปกรณกีฬาอีก
มาก โดยความเห็นเพิม่ เติมทั้งหมดนี้ ผูรวมสนทนากลุมมีความเชื่อวาหากไดรับการพัฒนาที่ตรง
ตามความตองการแลวนัน้ จะเปนสวนประกอบสําคัญที่จะทําใหนกั กรีฑาประสบความสําเร็จใน
อนาคตไดอยางยั่งยืน โดยปรากฏจากคําใหสัมภาษณดงั ตอไปนี้
“…..อยากไดนักจิตวิทยาที่มีความรู และมีประสบการณตรงกับกีฬานั้นๆ ที่
จะเข า มาดู แ ลนั ก กี ฬ า โดยเฉพาะช ว งของการฝ ก ซ อ ม และช ว งของการ
แขงขัน”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
“…..นักวิทยาศาสตรการกีฬามีสวนสําคัญ และนักวิทยาศาสตรการกีฬานั้น
ตองเปนดานเฉพาะ คือตองมาเก็บรายละเอียด ตองเก็บสถิตินักกีฬา 1 คน
เพื่อพัฒนาใหไปสูความเปนเลิศได เพราะผูฝกสอนเองแคเขียนโปรแกรมการ
ฝกซอมก็มึนแลว แตหากนักวิทยาศาสตรการกีฬา มีขอมูลของนักกีฬา แลว
บอกผูฝกสอนวา ตอนนี้นักกีฬามีรายละเอียดแบบนี้ แลวจึงใหคําแนะนําวา
ควรทําอยางไร เพื่อพัฒนานักกีฬาได”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ระยะกลาง-2)
“…..น า จะมี นั ก กายภาพบํ า บั ด ที่ จ ะมาดู แ ลนั ก กี ฬ าเป น กลุ ม ๆ เช น ดู ว า
โปรแกรมวันนี้เราฝกซอมอะไรบาง กลามเนื้อและสภาพรางกายของแตละคน
เปนอยางไรบาง เพราะวาหากหยุดซอมไปหนึ่งวัน แลววันนี้บอกวามีนวด ก็
ตองไปนวด คือ ควรมีการวิเคราะหดูกอนวานักกีฬาตอนนี้เปนอยางไรบาง
อยากใหเจาะเฉพาะเปนบุคคล มันจะเปนการชวยผูฝกสอนดวยอีกทางหนึ่ง”
(นักกรีฑาทีมชาติ-ระยะสัน้ -2)
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“…..อยากใหหนวยงานที่สูงกวาสมาคมฯ สนับสนุนสมาคมฯ….. หมายถึง
ทุกสมาคมกีฬา ใหมุงเนนที่เยาวชน เพราะวากีฬาจะสําเร็จไดนั้นตองมาจาก
เยาวชน เชน เรื่องงบประมาณ อุปกรณฝกซอม ใหไปขยายในศูนยฝกในแต
ละภาค ทั้งอบรมผูฝกสอนสวนภูมิภาคเพิ่มเติม สนับสนุนอุปกรณ และใหมี
การแขงขันระดับภาคเพิ่มมากขึ้นดวย อยางอุปกรณที่มีอยูปจจุบัน คือ ยังไม
เพียงพอ เพราะนักกีฬาเยาวชนรุนหลังจะตองคอยอุปกรณ เพราะสวนกลาง
จัดอุปกรณใหคราวละเพียง 1 ชุด แตนักกีฬาชุดหลังที่ตามมาจะไมมีอุปกรณ
ในการฝก…..”
(ผูฝกสอนทีมชาติ-ประเภทลาน-2)
กกกกกกกประเด็นสุดทาย การสรุปสมรรถนะประจํากลุม งานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา สมาคม
กรีฑาฯ จากผลการศึกษา พบวา สมรรถนะประจํากลุม งาน ประกอบดวยสมรรถนะทีส่ ําคัญ 5
ดาน ไดแก
กกกกกกก1) ภาวะผูน ํา ประกอบดวย
y ความคิดริเริ่ม
y การสรางความศรัทธา
y การตัดสินใจ
y ความกระตือรือรน
y ความมัน่ ใจในตนเอง
กกกกกกก2) เทคนิคการสอนงานและการสื่อสาร
กกกกกกก3) การแกไขปญหา
กกกกกกก4) ความคิดเชิงวิเคราะห
กกกกกกก5) ความละเอียดรอบคอบ
กกกกกกกในแตละดานของสมรรถนะประจํากลุมงานมีรายละเอียดของรายการในการประเมิน
ดังนี้
กกกกกกก1) ภาวะผูน ําของผูฝกสอน ควรมีรายละเอียดของพฤติกรรมที่บงชี้สมรรถนะ ดังนี้
1.1) ดานความคิดริเริ่ม
y ความสามารถที่จะคิดริเริ่มโดย นําความรูหรือเทคนิคใหมๆ ตลอดจน
อุปกรณที่ทนั สมัยมาทดลองใชเพื่อแกไขขอบกพรองใหกบั นักกีฬา
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y สามารถนําความรู และประสบการณที่มมี าใชประกอบการสอน โดย
สามารถที่จะเสนอแนะใหขอมูล และยกตัวอยางประกอบใหนกั กีฬาเห็นภาพชัดเจนและเขาใจได
งาย
y วิเคราะหสาเหตุของปญหา หรือคนหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาเปน
รายบุคคลไดอยางถูกตอง
y การเรียนรูความสําเร็จหรือขอผิดพลาด เพือ่ นําไปใชในการปรับปรุง หรือ
พัฒนานักกีฬา
y ประเมินประสิทธิภาพผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มของตนเองในการ
นํามาใชได
1.2) ดานการสรางความศรัทธา
y มีเทคนิคและวิธีการพูดที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลในระดับที่แตกตางกัน
y มีความรูเชิงทฤษฎีเพื่อที่จะลําดับขั้นตอนของการพัฒนานักกีฬาได
y อางอิงไดถงึ ประสบการณทปี่ ระสบความสําเร็จและไมสําเร็จในการจูงใจ
นักกีฬาได
y กระตุนจูงใจใหนกั กีฬามีความผูกพัน และมุงมัน่ ตอเปาหมายในการ
ทํางานรวมกัน
y แสดงออกถึงการยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น และสนับสนุนนักกีฬา
ในการนําเสนอความคิดเห็นของตน
y ใหความเทาเทียมกันในการใหความรูแกนักกีฬา
y ใหคําปรึกษาหรือแนะนําเจาะลึกเปนรายบุคคล โดยเฉพาะนักกีฬาทีม่ ี
ปญหาเฉพาะดาน
1.3) ดานการตัดสินใจ
y เต็มใจรับฟงปญหาสวนตัว และพรอมใหคําปรึกษาแนะนําแกนักกีฬาใน
แนวทางที่จะสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นตอตนเองได
y รูวาสถานการณ หรือเหตุการณใดตองพิจารณาตัดสินใจ
y ตัดสินใจในงานที่มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ
y ตัดสินใจบนพืน้ ฐานของหลักการและเหตุผลภายใตระยะเวลาที่จาํ กัดได
y กําหนดแนวทางเลือกของการตัดสินใจไดมากกวาหนึ่งแนวทางเลือก
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y
y
y
y
y

วิเคราะหไดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอการตัดสินใจ
ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทีมงานเปนหลัก
แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอกเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สามารถตัดสินใจในสถานการณที่วกิ ฤตหรือฉุกเฉินได
ชวยสมาชิกในทีมตัดสินใจตอสถานการณที่อาจจะสงผลกระทบตอ

ทีมงาน
1.4) ดานความกระตือรือรน
y ระบุไดถึงขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
y แสดงออกถึงความมุง มัน่ และความใสใจในงานที่ตนรับผิดชอบ
y มีความสามารถที่จะวางแผนและจัดเตรียมอุปกรณการฝกซอมตามลําดับ
ขั้นตอนของการฝกซอม
y สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสาํ เร็จตามแผนงานทีก่ ําหนด
y แสวงหาโอกาสในการเรียนรู จากแนวคิด ประสบการณ และความคิดเห็น
ใหมๆ จากผูอนื่ อยูเสมอ โดยเฉพาะความรูจากประเทศที่เปนผูน าํ ดานกรีฑา
y หาวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพในการทํางานของตน
y สรางบรรยากาศใหนกั กีฬามีความกระตือรือรนที่จะฝกซอมหรือชวย
เตรียมอุปกรณฝกซอมรวมกัน
y สรางมาตรฐานการทํางานของตนเอง และปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอ
y แสดงความใสใจที่จะปฏิบัตใิ หไดตามคําพูดที่ใหไวกับนักกีฬาในทีม
1.5) ดานความมั่นใจในตนเอง
y แสดงออกถึงความมัน่ ใจในความสามารถของตนที่จะทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จ
y สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมตอ งมีผูควบคุมดูแลอยางใกลชิด
y สามารถประเมิน หรือคาดคะเน ผลของการทํางานไดใกลเคียงความเปน
จริง
y แสดงความคิดเห็นของตนตอสมาชิกในทีมอยางตรงไปตรงมา
y อธิบายวัตถุประสงค เปาหมาย สิง่ ที่คาดหวัง เทคนิค และขั้นตอนการ
ทํางานไดอยางละเอียดและเปนขั้นตอน
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y แสดงความมัน่ ใจในการกระทําที่ถกู ตองของตนเอง
y สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง
y ยืนยันความคิดเห็นของตนเองและกลาเผชิญกับความคิดเห็นที่แตกตาง
ได
y สามารถจูงใจใหนักกีฬาคลอยตามความคิดเห็นของตนเอง
กกกกกกก2) เทคนิคการสอนงานและการสื่อสาร
y ใฝหาความรู และวิธีการสอนงานแบบใหมๆ อยูเสมอ
y มีความรูภาษาตางประเทศในระดับดี
y วิเคราะห และปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอนตามความสามารถในการรับรูที่แตกตาง
กันของนักกีฬาแตละคนไดอยางเหมาะสม
y สามารถกําหนดตารางฝกซอมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวลวงหนาแก
นักกีฬาได
y ใหคําแนะนํา หรือสาธิตทาทางในการฝกซอมที่ถกู ตองทันทีแกนักกีฬา เมื่อพบ
เห็นวาปฏิบัติไมถูกตอง
y มีการประชุมถายทอดความรูใ นกลุมทํางาน เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานของนักกีฬา
อยางเทาเทียมกัน
y สื่อสารการสอนโดยใชเทคนิคที่เขาใจไดงาย
y มีความเปนกันเองในการสอนงานกับนักกีฬา
y พยายามอธิบายใหนักกีฬาเกิดความคิดเองได หรือสรางสรรคเองได
y การสอนงานภายในทีมตองไมมีขอขัดแยงกันเองในเนื้อหาของการฝกสอนของ
ผูฝกสอน
กกกกกกก3) การแกไขปญหา
y สามารถรวบรวมขอมูล หรือขอเท็จจริงที่จาํ เปนสําหรับการแกไขปญหาใหกับ
นักกีฬาได เชน ความพรอมทางดานรางกาย อาการบาดเจ็บ
y สามารถตัดสินใจปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการทํางานไดดวยตนเอง
y สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา และหาทางปองกันปญหาเดิมที่อาจเกิดขึ้นซ้ํา
อีกได
y มีความละเอียดในการแยกแยะ หรือแจกแจงประเด็นปญหาของนักกีฬาได
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y สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการทํางานใหเหมาะสมตามความพรอมของ
นักกีฬาเปนรายบุคคลได
y ประยุกตอุปกรณการการทํางานที่เหมาะสมแกนักกีฬาเปนรายบุคคลได
y มีการระดมสมองกับกลุมผูฝก สอนและนักกีฬาเพื่อมีมติรวมกันในการแกไข
ปญหา
กกกกกกก4) ความคิดเชิงวิเคราะห
y สามารถวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐาน จุดแข็ง จุดออน ของนักกีฬาเพื่อนํามากําหนด
ปจจัยแหงความสําเร็จได
y กําหนดเปาหมาย และวางแผนขั้นตอนการทํางาน ระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว แกนักกีฬาได
y จดบันทึก และจัดทํารายละเอียดเพื่อการวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เพื่อ
นําไปใชแกไขขอบกพรองของนักกีฬา
y ตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติตามตารางการทํางาน กอน ระหวาง และหลัง
การทํางาน เพือ่ เปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางาน
y คาดคะเนศักยภาพของนักกีฬาเมื่อสิน้ สุดแผนการทํางานได
y ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของนักกีฬาเปนระยะ
y ใชบทเรียนในอดีตมาเปนแบบอยางที่จะหาแนวทางแกไขปญหา หรือพัฒนา
นักกีฬาใหดีขึ้น
กกกกกกก5) ความละเอียดรอบคอบ
y แสดงออกถึงความใสใจในรายละเอียดของนักกีฬาแตละบุคคล
y แสดงออกถึงความมุง มัน่ ทุมเท และเสียสละในขณะปฏิบตั ิงานในหนาที่
ของตน
y รับผิดชอบ และปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบไดอยางเสมอตนเสมอปลาย
y มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของตนเอง
y สังเกตและรวบรวมรายละเอียดของนักกีฬาขณะฝกซอมหรือแขงขัน เพื่อนําไป
วิเคราะหแกไขขอบกพรองโดยปราศจากความลําเอียง
y มีการตรวจสอบรายละเอียดของงานทีม่ อบหมายใหแกนักกีฬาอยางรอบคอบ
ทั้งกอนใหงาน ระหวางการปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติในการฝกซอม
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y แกไขขอบกพรองของนักกีฬาทันทีเมื่อพบเห็นปญหา
y คํานึงถึงความปลอดภัยทางรางกายของนักกีฬาในการฝกซอมและการแขงขัน
y มีการติดตามและประเมินผลความพรอมทางรางกายของนักกีฬาอยาง
สม่ําเสมอ

