บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

กกกกกกกการศึกษาเรื่อง สมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภครั้งนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ คนหาสมรรถนะหลักและดานสมรรถนะประจํากลุม
งานสําหรับผูฝก สอนกรีฑา และเพื่อจัดทํารายละเอียดที่บง ชี้พฤติกรรมรายการสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยดําเนินงาน (Operation Research) ที่ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิคการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ในผูบริหารของสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ จํานวน 5 คน เพือ่ คนหาและจัดทํารายละเอียดสมรรถนะหลักสําหรับผูฝ กสอนกรีฑา
และใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group) ในกลุมผูฝกสอนกรีฑาทีมชาติ และนักกรีฑาทีม
ชาติ จํานวน 15 คน เพื่อคนหาและจัดทํารายละเอียดสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอน
กรีฑา ดําเนินรวบรวมขอมูลในชวง 11-12 กันยายน 2553 และ 7 เมษายน 2554 การวิเคราะห
ขอมูลใชเทคนิคสามเสา (Triangulation Technique) เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความ
สอดคลองของขอมูล และใชการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Inductive)

5.1 สรุปผลการศึกษา
กกกกกกกจากการทบทวนสมรรถนะที่จําเปนของผูฝกสอน ไดสมรรถนะที่จําเปน จํานวน 18 ดาน
ประกอบดวย ภาวะผูน ํา (Leadership) การสอนงาน (Coaching) การมอบหมายงาน
(Delegation) การสื่อสารโดยวาจา (Communication of Oral) การจูงใจผูอื่น (Motivating
Others) การแกไขปญหา (Problem Solving) การทํางานเปนทีม (Teamwork) ความสามารถใน
การรับผิดชอบงาน (Accountability) ความคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) ความละเอียด
รอบคอบ (Carefulness) การมุงเนนความสําเร็จ (Achievement Orientation) การตัดสินใจ
(Decision Making) ความกระตือรือรน (Energetic) ความคิดริเริ่ม (Innovation) ความมัน่ ใจใน
ตนเอง (Self-Confidence) การสรางความศรัทธา (Trust Building) การยึดมัน่ ในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงาน (Expertise) จากนัน้ ได
ดําเนินการนําสมรรถนะทั้ง 18 ดาน คัดเลือกเปนสมรรถนะหลัก จํานวน 5 ดาน และสมรรถนะ
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ประจํากลุมงาน จํานวน 5 ดาน โดยใชแนวคิดในการกําหนดสมรรถนะของสํานักงาน ก.พ. ในการ
นําสมรรถนะไปใชประเมินบุคลากรควรประกอบดวย สมรรถนะประมาณ 5-10 ดาน สําหรับการ
คนหาสมรรถนะหลัก ผูว ิจัยใชเทคนิค การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูบริหารงาน
ของสมาคมกรีฑาฯ เพื่อคัดเลือกสมรรถนะหลักจํานวน 5 ดาน
กกกกกกก1. ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาสมรรถนะหลักของผูฝกสอนจํานวน 5 ดาน ประกอบดวย
1)
2)
3)
4)
5)

การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
การทํางานเปนทีม
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
ความสามารถในการรับผิดชอบงาน
การมุง เนนความสําเร็จ

กกกกกกกสวนสมรรถนะประจํากลุม งานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา ผูว ิจัยใชเทคนิคการสนทนากลุม
(Focus Group) กับผูฝกสอนกรีฑาทีมชาติ และนักกรีฑาทีมชาติ จํานวน 15 คน เพือ่ กําหนด
สมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอน จํานวน 5 ดาน ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะประจํา
กลุมงานของผูฝ กสอน ประกอบดวย
1) ภาวะผูนํา ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม การสรางความศรัทธา การตัดสินใจ
ความกระตือรือรน ความมั่นใจในตนเอง
2) เทคนิคการสอนงานและการสื่อสาร
3) การแกไขปญหา
4) ความคิดเชิงวิเคราะห
5) ความละเอียดรอบคอบ
กกกกกกกดังภาพ 5.1 สรุปผลการศึกษาสมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กกกกกกก2. รายการพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผู
ฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยฯ พอสรุปได ดังตาราง 5.1 และ 5.2 ตามลําดับ
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ภาพ 5.1 สรุปผลการศึกษาสมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สมรรถนะที่เกี่ยวของ 18 ดาน
1) ภาวะผูน ํา
2) การสอนงาน
3) การมอบหมายงาน
4) การสื่อสารโดยวาจา
5) การจูงใจผูอนื่
6) การแกไขปญหา
7) การทํางานเปนทีม
8) ความสามารถในการรับผิดชอบงาน
9) ความคิดเชิงวิเคราะห
10) ความละเอียดรอบคอบ
11) การมุง เนนความสําเร็จ
12) การตัดสินใจ
13) ความกระตือรือรน
14) ความคิดริเริ่ม
15) ความมั่นใจในตนเอง
16) การสรางความศรัทธา
17) การยึดมัน่ ในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม
18) การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงาน

สมรรถนะหลัก
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยฯ
1) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม
2) การทํางานเปนทีม
3) การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงาน
4) ความสามารถในการรับผิดชอบงาน
5) การมุง เนนความสําเร็จ

สมรรถนะประจํากลุมงาน
สําหรับผูฝกสอนกรีฑา
1) ภาวะผูน าํ
1.1) ความคิดริเริ่ม
1.2) การสรางความศรัทธา
1.3) การตัดสินใจ
1.4) ความกระตือรือรน
1.5) ความมัน่ ใจในตนเอง
2) เทคนิคการสอนงาน และการสื่อสาร
3) การแกไขปญหา
4) ความคิดเชิงวิเคราะห
5) ความละเอียดรอบคอบ
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ตาราง 5.1 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะหลักสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สมรรถนะหลัก
ของผูฝกสอน
1) การยึดมัน่ ใน
ความถูกตอง
ชอบธรรมและ
จริยธรรม
(Integrity)

2) การทํางาน
เปนทีม
(Teamwork)

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ทบทวนวรรณกรรม
การดํารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอยางถูกตอง
เหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
y การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
y ความซื่ อ ตรงต อ ตนเอง ต อ เพื่ อ นร ว มงาน
และตอองคกร
y ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ***
y มี ก ารปฏิ บั ติ ต อ ผู อื่ น ด ว ยความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน ***
y ไมลําเอียงหรือมีอคติตอฝายหนึ่งฝายใด***
y ไม มี เ รื่ อ งเสื่ อ มเสี ย ฉั น ท ชู ส าวระหว า ง
ผูฝกสอนกับนักกีฬา ***
y มีระเบียบวินัย เคารพ กฎ กติกา มีความ
ยุติธรรม ***
y มีความเสียสละ และอุทิศตนใหแกองคกร
อยางเต็มกําลังความสามารถ
y เห็น แก ประโยชนของสมาคมกรีฑ าฯ เปน
สําคัญ ***

y มีก ารระดมความคิ ดเห็น เพื่อ วางแผนการ
ความเขาใจในบทบาท
และหนาที่ของตนเองใน
ดําเนินงานโดยเปนมติรวมกัน
ฐานะที่เปนสมาชิกหนึง่
y มี ค วามร ว มมื อ ร ว มแรง ร ว มใจ ในการ
ของทีม รวมทัง้ การมีสว น
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ พื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายของ
รวมในการทํางาน การ
องคกร รวมกัน โดยบุคลากรในทีม มีความ
แกไขปญหา และการ
เต็ ม ใจ และเสี ย สละที่ จ ะทํ า งานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
รับผิดชอบรวมกันเพื่อใหภารกิจสําเร็จลุลวง
และความคิดเห็นตางๆ
ไดดวยดี
กับสมาชิกในทีม

*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม
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ตาราง 5.1 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะหลักสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะหลัก
ของผูฝกสอน

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ทบทวนวรรณกรรม

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา

y มีการสรางสัมพันธภาพที่ดี อันจะสงผลให
เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความสมัคร
สมานสามัคคีตอกัน
y การไมสรางความขัดแยง หรือการทะเลาะ
เบาะแวงกัน ***
y มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทร ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามวาระ ***
y การเห็ น ประโยชน ข องส ว นรวมเป น สิ่ ง
สําคัญ ไมแบงแยกฝายหรือพวกพอง ***
3) การสั่งสม
ความขวนขวาย สนใจใฝรู y มีความรูพ้นื ฐานในงานที่ตนรับผิดชอบ
y มีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง ***
ความเชีย่ วชาญ เพื่อสั่งสม พัฒนา
y มีการปฏิบัติตนตามความรู ความสามารถ
ในงาน
ศักยภาพ ความรู
ในหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง
(Expertise)
ความสามารถของตนใน
y มีความเขาใจในประเด็นความรูสําหรับการ
การปฏิบัติงาน ดวย
ปฏิบัติง านไดอยางลึก ซึ้ง และสามารถนํา
การศึกษา คนควาหา
ความรู และประสบการณไปประยุกตใชให
ความรู พัฒนาตนเอง
งานเกิดผลดีเพิ่มขึ้นได
อยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจกั
y มีการแสวงหาความรูเพื่อสรางทักษะ และ
พัฒนา ปรับปรุง
ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนรับผิดชอบ
y สามารถถ า ยทอดความรู ในงานได และมี
ประยุกตใชความรูเชิง
ทักษะการสรางคนใหมีความชํานาญ และ
วิชาการ และเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญเชนเดียวกันกับตนได
ตางๆ เขากับการ
y สามารถพัฒนาและตอยอดความรู เพื่อให
ปฏิบัติงานใหเกิดผล
เกิดองคความรูใหมอยางตอเนื่อง
สัมฤทธิ์
*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม

2) การทํางาน
เปนทีม
(Teamwork)
(ตอ)
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ตาราง 5.1 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะหลักสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะหลัก
ของผูฝกสอน
3) การสั่งสม
ความเชีย่ วชาญ
ในงาน
(Expertise)(ตอ)
4) ความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
งาน
(Accountability)

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ทบทวนวรรณกรรม

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
y เปนคนชางสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
และเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ของตนให
ดีที่สุด ***

การแสดงออกถึงความ
มุงมัน่ และความตั้งใจที่
จะทําใหงานทีไ่ ดรับ
มอบหมายประสบ
ผลสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนด รวมทัง้
ความสามารถในการ
บริหารจัดการงานทัง้ ของ
ตนเอง และของทีม/กลุม
งานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนด
ไว

y แสดงความเขาใจถึงขอบเขตภาระหนาที่ใน
งานที่รับผิดชอบ
y แ ส ด ง ค ว า ม มุ ง มั่ น ห รื อ ตั้ ง ใ จ แ ล ะ
กระตือรือรนที่จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่กําหนดไว
y มีความรับผิดชอบตอตนเอง และมีวินัยใน
ตน เ อ ง ด ว ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กฎเกณฑ ขอบังคับ ที่กําหนดไว
y ตองตรงตอเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ***
y ให คํ า ปรึ ก ษาแก ส มาชิ ก ในที ม งานอย า ง
ใกลชิด
y กํ า หนดแผน และสามารถควบคุ ม การ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว
y ชี้แจงใหสมาชิกในทีมทราบถึงความตองการ
การบรรลุ เ ป า หมาย หรื อ ความสํ า เร็ จ ที่
คาดหวังไว
y กระตุนจูงใจ และปลูกจิตสํานึกในบุคลากรที่
มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นตอเปาหมาย
ของการทํางาน

*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม
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ตาราง 5.1 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะหลักสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะหลัก
ของผูฝกสอน
5) การมุงเนน
ความสําเร็จ
(Achievement
Orientation)

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ทบทวนวรรณกรรม
ความมุง มัน่ ในการทํางาน
ใหประสบผลสําเร็จได
ตามแผนงานที่กําหนด
รวมทัง้ ความสามารถใน
การแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานทัง้ ของตนเองและ
ผูอื่น

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
y กําหนดเปาหมาย และวิเคราะหหาวิธีการใน
การทํ า ให เ ป า หมายการทํ า งานของตน
ประสบผลสําเร็จ
y สามารถกําหนดแผนงานหลัก และคิดคนกล
ยุทธการทํางานใหตอบสนองตอเปาหมาย
หลักขององคกร
y การจัดลําดับความสําคัญของความสําเร็จ
เพื่อจะไดวางแผนการดําเนินงานกอน-หลัง
y ชี้แจงเป า หมายและปจจั ย วัด ผลสํ า เร็ จ ใน
การทํางานแกสมาชิกในทีม
y ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทํ า งานของตนเองให
สามารถสนองตอบตอเปาหมายที่กําหนดได
y กําหนดขอบเขตหนาที่ของบุคลากรทุกคนที่
จ ะ ต อ ง ทํ า ง า น ใ ห บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย
ความสําเร็จโดยไมเกิดขอผิดพลาด
y มีการจูงใจเพื่อใหบุคลากรพยายามปฏิบัติ
หน า ที่ ใ นส ว นความรั บ ผิ ด ชอบให สํ า เร็ จ
ลุลวงตามภารกิจ
y มีการพัฒนาตนเองใหเกิดความเชี่ยวชาญ
และนําพาตนเองไปสูเปาหมาย
y ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทํางานของสมาชิกในทีม
y หาวิ ธี ก ารที่ จ ะทํ า ให เ ป า หมายของที ม
ตอบสนองตอเปาหมายขององคกร
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ตาราง 5.2 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สมรรถนะ
ประจํากลุมงาน
ของผูฝกสอน
1) ภาวะผูน ํา
1.1) ดาน
ความคิดริเริ่ม
(Innovation)

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ทบทวนวรรณกรรม
ความสามารถในการ
เสนอแนวคิดใหมๆ ใน
การปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานทัง้ ในระดับบุคคล
หนวยงาน และระดับ
องคการ

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
y ความสามารถที่จะคิดริเริ่มโดย นําความรู
หรื อ เทคนิ ค ใหม ๆ ตลอดจนอุ ป กรณ ที่
ทันสมัยมาทดลองใชเพื่อแกไขขอบกพรอง
ใหกับนักกีฬา
y สามารถนําความรู และประสบการณที่มีมา
ใช ป ระกอบการสอน โ ดย สา ม า รถ ที่
จะเสนอแนะให ข อ มู ล และยกตั ว อย า ง
ประกอบให นั ก กี ฬ าเห็ น ภาพชั ด เจนและ
เขาใจไดงาย ***
y วิเคราะหสาเหตุของปญหา หรือคน หาสิ่ ง
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาเปนรายบุคคล
ไดอยางถูกตอง ***
y การเรียนรูความสําเร็จหรือขอผิดพลาด เพื่อ
นําไปใชในการปรับปรุง หรือพัฒนานักกีฬา
y ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพผลงานที่ เ กิ ด จาก
ความคิดริเริ่มของตนเองในการนํามาใชได

การมีอิทธิพลเหนือผูอนื่
y มีเทคนิคและวิธีการพูดที่เหมาะสมกับกลุม
โดยสามารถทําใหผูอื่นมี
บุคคลในระดับที่แตกตางกัน
ความคิดเห็นคลอยตาม y มีค วามรูเ ชิง ทฤษฎี เ พื่ อที่จ ะลํา ดับขั้ นตอน
และปฏิบัติตาม รวมถึง
ของการพัฒนานักกีฬาได
คามสามารถในการ
อางอิงประสบการณ
*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม

1) ภาวะผูน ํา
1.2) ดานการ
สรางความ
ศรัทธา (Trust
Building)
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ตาราง 5.2 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะ
ประจํากลุมงาน
ของผูฝกสอน
1) ภาวะผูน ํา
1.2) ดานการ
สรางความ
ศรัทธา (Trust
Building)(ตอ)

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด หลักการจากผูรู y อ า ง อิ ง ไ ด ถึ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ที่ ป ร ะ ส บ
ในการโนมนาวชักจูงผูอื่น
ความสํ า เร็ จ และไม สํ า เร็ จ ในการจู ง ใจ
ตลอดจนการรักษาคํามั่น
นักกีฬาได
สัญญาตามขอผูกพันที่ให y กระตุนจูงใจใหนักกีฬามีความผูกพัน และ
ไวกับผูอื่น
มุงมั่นตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน
y แสดงออกถึ ง การยอมรั บ ในความคิ ด เห็ น
ของผู อื่ น และสนั บ สนุ น นั ก กี ฬ าในการ
นําเสนอความคิดเห็นของตน
y ให ค วามเท า เที ย มกั น ในการให ค วามรู แ ก
นักกีฬา ***
y ให คํ า ปรึ ก ษาหรื อ แนะนํ า เจาะลึ ก เป น
รายบุ ค คล โดยเฉพาะนั ก กี ฬ าที่ มี ป ญ หา
เฉพาะดาน ***

1) ภาวะผูน ํา
1.3) ดานการ
ตัดสินใจ
(Decision
Making)

การประเมินขอมูลและ
แนวทางเลือก และเลือก
แนวทางเลือกที่ดีที่สุด
เพื่อใหบรรลุถงึ ความ
ตองการในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ ของ
สถานการณนนั้ ๆ

y เต็ ม ใจรั บ ฟ ง ป ญ หาส ว นตั ว และพร อ มให
คําปรึกษาแนะนําแกนักกีฬาในแนวทางทีจ่ ะ
สรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นตอตนเองได ***
y รู ว า สถานการณ หรื อ เหตุ ก ารณ ใ ดต อ ง
พิจารณาตัดสินใจ
y ตั ด สิ น ใจในงานที่ มี ข อ มู ล ประกอบการ
ตัดสินใจ

*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม
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ตาราง 5.2 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะ
ประจํากลุมงาน
ของผูฝกสอน
1) ภาวะผูน ํา
1.3) ดานการ
ตัดสินใจ
(Decision
Making)(ตอ)

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ทบทวนวรรณกรรม

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
y ตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล
ภายใตระยะเวลาที่จํากัดได
y กําหนดแนวทางเลือกของการตัดสิน ใจได
มากกวาหนึ่งแนวทางเลือก
y วิเคราะหไดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอ
การตัดสินใจ
y ตั ด สิ น ใจโดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข อง
ทีมงานเปนหลัก
y แสวงหาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากภายนอกเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจ
y สามารถตั ด สิ น ใจในสถานการณ ที่ วิ ก ฤต
หรือฉุกเฉินได ***
y ชวยสมาชิกในทีมตัดสินใจตอสถานการณที่
อาจจะสงผลกระทบตอทีมงาน

ความตองการที่จะทํางาน y ระบุไดถึ งขอบข ายหน า ที่ค วามรับผิดชอบ
ของตนเอง
ของตนใหประสบ
ผลสําเร็จตามแผนงานที่ y แสดงออกถึงความมุงมั่น และความใสใจใน
งานที่ตนรับผิดชอบ
กําหนด รวมทัง้ ความรูสึก
y มีความสามารถที่จะวางแผนและจัดเตรียม
ตื่นตัวในการเรียนรูที่จะ
อุปกรณการฝกซอมตามลําดับขั้นตอนของ
พัฒนาความสามารถ
การฝกซอม ***
และศักยภาพของตนเอง y สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
อยูเสมอ ตลอดจนความ
ตามแผนงานที่กําหนด
กระตือรือรนทีจ่ ะพัฒนา
*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม

1) ภาวะผูน ํา
1.4) ดาน
ความ
กระตือรือรน
(Energetic)
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ตาราง 5.2 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะ
ขอบงชี้พฤติกรรม
ประจํากลุมงาน
จากการ
ของผูฝกสอน
ทบทวนวรรณกรรม
1) ภาวะผูน ํา
คุณภาพและ
1.4) ดาน
ประสิทธิภาพในการ
ความกระตือรือ ทํางานของสมาชิกในทีม
รน (Energetic)
(ตอ)

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
y แสวงหาโอกาสในการเรีย นรู จากแนวคิ ด
ประสบการณ และความคิดเห็นใหมๆ จาก
ผู อื่ น อยู เ สมอ โดยเฉพาะความรู จ าก
ประเทศที่เปนผูนําดานกรีฑา ***
y หาวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพในการทํางาน
ของตน
y ส ร า ง บ ร ร ย า ก า ศ ใ ห นั ก กี ฬ า มี ค ว า ม
กระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะฝ ก ซ อ มหรื อ ช ว ยเตรี ย ม
อุปกรณฝกซอมรวมกัน ***
y สรางมาตรฐานการทํางานของตนเอง และ
ปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอ
y แสดงความใสใจที่จะปฏิบัติใหไดตามคําพูด
ที่ใหไวกับนักกีฬาในทีม ***

y แสดงออกถึงความมั่นใจในความสามารถ
ความเชื่อมัน่ ในความ
สามารถของตนเองที่จะ
ของตนที่ จ ะทํ า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายให
จัดการหรือบริหารงานที่
บรรลุผลสําเร็จ
ไดรับมอบหมายให
y สามารถทํ า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายโดยไม
ประสบผลสําเร็จ รวมถึง
ตองมีผูควบคุมดูแลอยางใกลชิด
การแสดงความมั่นใจที่จะ y สามารถประเมิน หรือคาดคะเน ผลของการ
ทํางานไดใกลเคียงความเปนจริง ***
รับผิดชอบงานทีท่ าทาย
และมีความเชือ่ มั่นตอผล y แสดงความคิดเห็นของตนตอสมาชิกในทีม
อยางตรงไปตรงมา
ของการตัดสินใจ และการ
นําเสนอความคิดเห็นของ
ตน
*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม

1) ภาวะผูน ํา
1.5) ดาน
ความมัน่ ใจใน
ตนเอง (SelfConfidence)
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ตาราง 5.2 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะ
ประจํากลุมงาน
ของผูฝกสอน
1) ภาวะผูน าํ
1.5) ดาน
ความมัน่ ใจ
ในตนเอง (SelfConfidence)
(ตอ)

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ทบทวนวรรณกรรม

การสอนงาน (Coaching)
หมายถึง ความสามารถ
ในการสอนงานผูอื่น หรือ
พัฒนาความรู
Communicating) ความสามารถของผูอื่น
รวมทัง้ การจัดวาง
แนวทางในการ
พัฒนาการเรียนรู

2) เทคนิคการ
สอนงานและการ
สื่อสาร
(Coaching and

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
y อธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย สิ่ ง ที่
คาดหวัง เทคนิค และขั้นตอนการทํางานได
อยางละเอียดและเปนขั้นตอน ***
y แสดงความมั่นใจในการกระทําที่ถูกตองของ
ตนเอง
y สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดดวย
ตนเอง
y ยื น ยั น ความคิ ด เห็ น ของตนเองและกล า
เผชิญกับความคิดเห็นที่แตกตางได
y สามารถจู ง ใจให นั ก กี ฬ าคล อ ยตามความ
คิดเห็นของตนเอง
y ใฝหาความรู และวิธีการสอนงานแบบใหมๆ
อยูเสมอ
y มีความรูภาษาตางประเทศในระดับดี ***
y วิเคราะห และปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตาม
ความสามารถในการรับรูที่แตกตางกันของ
นักกีฬาแตละคนไดอยางเหมาะสม
y สามารถกํ า หนดตารางฝ ก ซ อ มระยะสั้ น
ระยะกลาง และระยะยาวล ว งหน า แก
นักกีฬาได ***
y ให คํ า แนะนํ า หรื อ สาธิ ต ท า ทางในการ
ฝ ก ซ อ มที่ ถู ก ต อ งทั น ที แ ก นั ก กี ฬ า เมื่ อ พบ
เห็นวาปฏิบัติไมถูกตอง ***

การสื่อสาร
(Communication)
หมายถึง ความสามารถ
*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม
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ตาราง 5.2 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะ
ประจํากลุมงาน
ของผูฝกสอน
2) เทคนิคการ
สอนงานและการ
สื่อสาร
(Coaching and

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ทบทวนวรรณกรรม
ในการสื่อสารดวยวาจา
เพื่อแสดงถึงความคิด
ความรูสึก การพูดที่ถูก
กาลเทศะ เหมาะสมกับ
Communicating) ภาทางกาย น้าํ เสียง
(ตอ)
รวมทัง้ การเคารพใน
ความคิดของผูอื่น

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา

y มีการประชุมถายทอดความรูในกลุมทํางาน
เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานของนักกีฬาอยางเทา
เทียมกัน ***
y สื่อสารการสอนโดยใชเทคนิคที่เขาใจไดงาย
y มี ค วามเป น กั น เองในการสอนงานกั บ
นักกีฬา
y พยายามอธิบายใหนักกีฬาเกิดความคิดเอง
ได หรือสรางสรรคเองได
y การสอนงานภายในทีมตองไมมีขอขัดแยง
กั น เองในเนื้ อ หาของการฝ ก สอนของผู
ฝกสอน ***
3) การแกไข
การวิเคราะหและแจกแจง y สามารถรวบรวมข อ มู ล หรื อ ข อ เท็ จ จริ ง ที่
จํ า เป น สํ า หรั บ การแก ไ ขป ญ หาให กั บ
ปญหา
ประเด็นของปญหาเพื่อ
นั ก กี ฬ าได เช น ความพร อ มทางด า น
(Problem
หาแนวทางเลือกหรือ
รางกาย อาการบาดเจ็บ
Solving)
คําตอบของปญหาที่
y สามารถตัดสินใจปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
เกิดขึ้นในสถานการณ
การทํางานไดดวยตนเอง
หนึง่ ๆ
y สามารถแก ไ ขป ญ หาเฉพาะหน า และ
หาทางป องกันปญหาเดิมที่ อาจเกิดขึ้นซ้ํา
อีกได ***
y มี ค วามละเอี ย ดในการแยกแยะ หรื อ แจก
แจงประเด็นปญหาของนักกีฬาได
*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม
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ตาราง 5.2 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะ
ประจํากลุมงาน
ของผูฝกสอน
3) การแกไข
ปญหา
(Problem
Solving) (ตอ)

ขอบงชี้พฤติกรรม
จากการ
ทบทวนวรรณกรรม

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
y สามารถตั ด สิ น ใจปรั บ เปลี่ ย นแผนการ
ทํ า งานให เ หมาะสมตามความพร อ มของ
นักกีฬาเปนรายบุคคลได ***
y ประยุกตอุปกรณการการทํางานที่เหมาะสม
แกนักกีฬาเปนรายบุคคลได ***
y มี ก ารระดมสมองกั บ กลุ ม ผู ฝ ก สอนและ
นักกีฬาเพื่อมีมติรวมกันในการแกไขปญหา

y สามารถวิ เ คราะห ข อ มู ล พื้ น ฐาน จุ ด แข็ ง
จุดออน ของนักกีฬาเพื่อนํามากําหนดปจจัย
แหงความสําเร็จได
y กําหนดเปาหมาย และวางแผนขั้นตอนการ
ทํางาน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แกนักกีฬาได
y จดบัน ทึก และจัดทํ า รายละเอีย ดเพื่อ การ
วิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เพื่อนําไปใช
แกไขขอบกพรองของนักกีฬา ***
y ตรวจสอบรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ต าม
ตารางการทํางาน กอน ระหวาง และหลั ง
การทํางาน เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
การทํางาน
y คาดคะเนศักยภาพของนั กกีฬาเมื่อสิ้นสุ ด
แผนการทํางานได
y ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของ
นักกีฬาเปนระยะ
*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม
4) ความคิดเชิง
วิเคราะห
(Analytical
Thinking)

ความสามารถในการ
จัดเรียงความคิดอยาง
เปนระบบ โดยมีการ
คนหาแหลงขอมูล การ
รวบรวม การวิเคราะห
และการเชื่อมโยงขอมูลที่
หลากหลายอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ตาราง 5.2 รายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับผูฝกสอนกรีฑา
สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ)
สมรรถนะ
ขอบงชี้พฤติกรรม
ประจํากลุมงาน
จากการ
ของผูฝกสอน
ทบทวนวรรณกรรม
4) ความคิดเชิง
วิเคราะห
(Analytical
Thinking) (ตอ)
5) ความละเอียด การใสใจในงานทีท่ ํา โดย
รอบคอบ
การใหความสําคัญและ
(Carefulness) ตรวจสอบรายละเอียด
ตางๆ ของงานรวมทัง้
ความถูกตองของงาน

ขอบงชี้พฤติกรรมจากการศึกษา
y ใชบทเรียนในอดีตมาเปนแบบอยางที่จะหา
แนวทางแกไขปญหา หรือพัฒนานักกีฬาให
ดีขึ้น ***

y แสดงออกถึงความใสใจในรายละเอียดของ
นักกีฬาแตละบุคคล
y แสดงออกถึ ง ความมุ ง มั่ น ทุ ม เท และ
เสียสละในขณะปฏิบัติงานในหนาที่ของตน
y รับผิดชอบ และปฏิบัติงานที่รับผิ ดชอบได
อยางเสมอตนเสมอปลาย
y มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของตนเอง
y สังเกตและรวบรวมรายละเอียดของนักกีฬา
ขณะฝกซอมหรือแขงขัน เพื่อนําไปวิเคราะห
แก ไ ขข อ บกพร อ งโดยปราศจากความ
ลําเอียง
y มี ก ารตรวจสอบรายละเอี ย ดของงานที่
มอบหมายใหแกนักกีฬาอยางรอบคอบ ทั้ง
กอนใหงาน ระหวางการปฏิบัติ และหลังการ
ปฏิบัติในการฝกซอม
y แกไขขอบกพรองของนักกีฬาทันทีเมื่อพบ
เห็นปญหา ***
y คํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ทางร า งกายของ
นักกีฬาในการฝกซอมและการแขงขัน ***
y มีก ารติดตามและประเมิน ผลความพรอ ม
ทางรางกายของนักกีฬาอยางสม่ําเสมอ
*** เปนขอบงชี้พฤติกรรมที่คนพบเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทบทวนวรรณกรรม
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
กกกกกกกในหัวขอนี้ผวู ิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาตามขอคนพบ โดยแบงเปนสมรรถนะหลักที่ใช
รวมกันของบุคลากรในสมาคมกรีฑาทุกคน แตในการวิจัยครั้งนี้ผวู ิจัยกําหนดอภิปรายเฉพาะ
สมรรถนะหลักของผูฝกสอนกรีฑา และสมรรถนะประจํากลุมงานของผูฝกสอนกรีฑา ซึง่ กําหนด
นําเสนอตามประเด็นดังตอไปนี้
กกกกกกก1) สมรรถนะหลักของผูฝกสอน ประกอบดวย การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม การทํางานเปนทีม การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ความสามารถในการ
รับผิดชอบงาน และการมุงเนนความสําเร็จ จากขอคนพบที่วา สมรรถนะดังกลาวขางตนนี้ ควร
เปนสมรรถนะหลักของผูฝก สอน และบุคลากรสมาคมกรีฑาฯ ทัง้ นี้เปนเพราะ สมาคมกรีฑาฯ มี
การกําหนดวิสยั ทัศนและพันธกิจทีช่ ัดเจน เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสมาคมใหเปนองคกรขีด
สมรรถนะสูง และพัฒนาศักยภาพนักกรีฑาสูความเปนเลิศในระดับเอเชีย และระดับโลก ซึง่ ถา
พิจารณาจากวิสัยทัศน และพันธกิจ จะพบวา เปาหมายที่สําคัญของสมาคมกรีฑาฯ คือ การสราง
และพัฒนานักกีฬาใหมีผลงานที่สามารถแขงขันในระดับโลก ดังนัน้ สมาคมฯ จึงจําเปนจะตอง
พัฒนาบุคลากรที่เกีย่ วของใหมีศักยภาพสอดคลอง และเปนไปตามเปาหมายหลักของสมาคมฯ
ดังนัน้ การที่ผบู ริหารคัดเลือกสมรรถนะหลักทัง้ 5 ดาน จึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง โดย
อธิบายไดตามลําดับดังนี้
1.1) การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การที่สมาคมกรีฑาฯ คัด
เลือกสมรรถนะดานนี้เปนสมรรถนะหลักของบุคลากร ทัง้ นี้เปนเพราะพันธกิจของสมาคมกรีฑาฯ
ที่กําหนดใหเปนองคกรที่มีขดี สมรรถนะสูง ดังนัน้ ลักษณะขององคกรทีม่ ีขีดสมรรถนะสูง ที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คือ การบริหารจัดการ และการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล ดังนัน้ สมาคมฯ จึงได
กําหนดใหเรื่องของการยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ในบุคลากรเปนลักษณะ
สําคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณารายะเอียดของรายการพฤติกรรมที่บงชี้ที่ไดจากการสัมภาษณ จะพบวา
ผูใหขอมูลสวนใหญใหความสําคัญกับเรือ่ งของความซือ่ สัตย ยุติธรรม ซื่อตรงตอเพื่อนรวมงาน
และองคกร การปฏิบัติที่ไมลําเอียงแบงแยกพวกพอง และมีความโปรงใสในการดําเนินงาน ซึง่
รายการพฤติกรรมเหลานี้เปนขอคนพบเพิม่ เติม ผลการศึกษาในสวนสมรรถนะหลักของผูฝก สอน
จึงสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการหลายทานทีก่ ลาวถึง บทบาทของผูฝกสอนวา จะตองเปน
ผูที่มีความซื่อสัตย ใหความเปนธรรมกับนักกีฬาในทีม ปฏิบัติตอนักกีฬาดวยความเสมอภาคเทา
เทียม มีวินยั เสียสละ อุทิศตนตอองคกรอยางเต็มที่ (International Association of Athletics
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Federations, 1998; รังสฤษฎิ์ บุญชลอ 2545 และนิติพนั ธ สระภักดิ,์ 2552) ซึ่งสมรรถนะดาน
การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม มีความสอดคลองกับสมรรถนะหลักสําหรับ
ขาราชการพลเรือนไทยที่สํานักงาน ก.พ. แตอยางไรก็ตามในรายละเอียดของพฤติกรรมบงชี้ ไดขอ
คนพบเพิ่มเติมจากที่ ก.พ. กําหนดไวตามที่กลาวมาแลวขางตน ผลการศึกษาในประเด็นนี้ จึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ยุทธนา อักขิโสภา (2531) ที่พบวาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของ
อาจารยวิทยาลัยพลศึกษาทีส่ ําคัญลําดับแรก คือ คุณธรรม และความประพฤติ และธีรชัย บุญมี
(2543) ที่ศึกษาความตองการพัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตการศึกษา 1 พบวา
ครูพลศึกษาตองการใหมีการพัฒนา และสรางคุณธรรม และความซื่อสัตยตอวิชาชีพครูพลศึกษา
ใหมากขึ้น เชนเดียวกันกับ การศึกษาของ เฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2520) ที่ศึกษาพบวา
ลักษณะของครูที่ดีคุณสมบัติประการสําคัญประการหนึง่ คือ ครูทมี่ ีความยุติธรรม ซือ่ สัตย และ
เสียสละ
กกกกกกกนอกจากนีพ้ ฤติกรรมบงชี้ทพี่ บความแตกตางจากรายการสมรรถนะของ ก.พ. และ
งานวิจยั อื่นๆ ไดแก การไมมเี รื่องเสื่อมเสียฉันทชูสาวระหวางผูฝกสอนกับนักกีฬา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบทบาทของผูฝก สอนเปรียบเสมือน ครู และ พอแม ซึ่งจะสงผลเสียดานการปกครอง
และภาพลักษณที่ดี
1.2) การทํางานเปนทีม การที่สมาคมกรีฑาฯ คัดเลือกสมรรถนะดานนี้เปน
สมรรถนะหลักของบุคลากรซึ่งจะเปนสมรรถนะหลักผูฝก สอนดวยนัน้ อาจเปนเพราะ สมาคม
กรีฑาฯ มองวา การดําเนินงานที่สําคัญบุคลากรตองยึดมั่นในประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ยอมรับและเขาใจเปาหมายหลักของสมาคมกรีฑาฯ มีแนวทางในการฝกซอมและสอนนักกีฬา
ทิศทางเดียวกัน มีความรวมมือ รวมแรงรวมใจกันจึงจะนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมาย หรือ
ความสําเร็จทีก่ ําหนดไวขององคกร สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดจากการที่มที ีมงานที่ดี ซึง่ สมรรถนะดาน
การทํางานเปนทีม เปนหนึง่ ในสมรรถนะทีอ่ งคกรธุรกิจหลายแหงนํามาใช เชน บริษัท ปูนซิเมนต
ไทย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงาน โดยเรื่อง
Team Leadership อยูในสมรรถนะของการยึดมั่นในความสําเร็จ (Value Drive) เชนเดียวกันกับ
สํานักงาน ก.พ. ที่กาํ หนดสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือนไทย ในขอ 5 คือ ความรวมแรง
รวมใจ (Teamwork) ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับแนวคิดของ นเรศ กลุธวงศวัฒนา(2537) ที่
กลาวถึงผูฝก สอนกีฬา ทีม่ ีประสิทธิภาพจะตองใหความสําคัญกับการสรางทีมใหประสบ
ความสําเร็จ โดยตองมีการกําหนดเปาหมาย และกระตุน ใหนักกีฬามีพฤติกรรมมุงสูความสําเร็จ
เชนเดียวกับ ประโยค สุทธิสงา (2541) ที่กลาวถึงการพัฒนาทีมไปสูความสําเร็จ ผูฝก สอนกรีฑา
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จะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในการสราง พัฒนาและกระตุนสมาชิกในทีม เพื่อใหมี
แรงจูงใจสูความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมายทีก่ ําหนดไว ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับ ผล
การศึกษาของ Andrew Bennie (2009) ทีศ่ ึกษาการเปนผูฝกสอนที่มีประสิทธิผลในกีฬาคริกเก็ต
รักบี้ และรักบีย้ ูเนียน ในประเทศออสเตรเลีย แลวพบวา ดานที่สําคัญของการเปนผูฝ กสอนที่มี
ประสิทธิผลดานหนึง่ คือ ดานสิง่ แวดลอม ผูฝกสอนจะตองมีการพัฒนาทีมในทางบวก โดยสราง
ขวัญและกําลังใจ สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การใหความเทาเทียมกันในการฝกสอน
การสรางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนทีม และการสรางความกลมเกลียวเหนียวแนนในทีม ปจจัย
ดังกลาวจะชวยสราง และธํารงรักษาทีมไว และนําไปสูจุดมุงหมายของการพัฒนาและปรับปรุง
ผลงาน และการนําไปสูชยั ชนะในการแขงขันกีฬา เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Epifania G.
Claur (2006) ที่ศึกษาการประเมินประเภทสมรรถนะ และแบบในการฝกสอนกีฬาในทัศนะของ
นักกีฬา ในสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยของเมืองบาเกียว (Baguio City) และเมืองเบนเกต
(Benguet City) ประเทศฟลปิ ปนส พบวา ผูฝกสอนในโครงการของสถาบันการศึกษา มีทักษะ
และสมรรถนะของผูฝกสอนที่ดีในดานความเปนครู การสรางทีม ภาวะผูนํา และการเปนพี่เลีย้ ง
การรับรูทักษะและสมรรถนะดานความเปนครู มีความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา ประเภทของ
กีฬาที่ฝกสอน และประสบการณการทําทีม ในสวนการรับรูทักษะและสมรรถนะของผูฝกสอนใน
การสรางทีมมีความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา ประเภทของกีฬาทีฝ่ กสอน และประสบการณ
การทําทีม สําหรับการรับรูวา ทักษะ และสมรรถนะดานภาวะผูน ํา มีความสัมพันธกบั
สถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาที่ฝกสอนและประสบการณการทําทีม และสอดคลองกับ
การศึกษาของ นกุล โสตถิพนั ธุ (2549) ที่ศึกษารูปแบบการอบรมผูฝกสอนกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย เพื่อปลูกฝงคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูฝกสอน จํานวน 6 สถาบัน พบวา ผู
ฝกสอนควรไดรับการปลูกฝงคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคใน 3 มิติ ดังนี้ 1) คุณลักษณะในตัวผู
ฝกสอน ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ 2) ทักษะที่ผูฝก สอนมีในความรู
และความสามารถในการฝกสอน ประกอบดวย กีฬา วิธีการสอน และการทํางานเปนทีม และ3)
บทบาทที่ผูฝก สอนแสดงออก ประกอบดวย นักการฑูต ครู และนักจิตวิทยา ซึ่งทั้งหมดนี้ตอง
หลอมรวมเปนหนึง่ เดียวกันในตัวผูฝกสอน จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดดี
กกกกกกกอยางไรก็ตามไดพบรายละเอียดขอบงชี้พฤติกรรมเพิ่มเติม ไดแก การไมสรางความ
ขัดแยงหรือการทะเลาะเบาะแวงกัน มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกันตาม
วาระ ไมแบงแยกฝายหรือพวกพอง ซึ่งรายละเอียดของพฤติกรรมบงชี้ดังกลาวนี้ เปนการขยาย
ความจากรายการพฤติกรรม ซึ่งสวนใหญจะใหคําจัดความในภาพกวาง ใหเปนรูปธรรมมากขึน้
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1.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน การที่สมาคมกรีฑาฯ คัดเลือกสมรรถนะ
ดานนี้เปนสมรรถนะหลักของบุคลากรและผูฝกสอนดวยนั้น เนื่องจากคุณลักษณะดังกลาวนีม้ ี
ความจําเปนตอการปฏิบัติงานในทุกองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรที่มีการปฏิบัติงานเฉพาะ
ดานที่ตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะ อยางเชน สมาคมกรีฑาฯ มีภารกิจหลักคือ การสรางและ
พัฒนานักกีฬาใหไปสูความสําเร็จในระดับนานาชาติ ซึง่ ภารกิจดังกลาวนี้จําเปนจะตองอาศัย ผูท ี่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการฝกสอน ในสวนของบุคลากรแตละกลุม อาทิ ผูฝ กสอน ผู
ตัดสิน ผูจัดการแขงขัน และนักกีฬา ทุกกลุมลวนตองการผูที่มที ักษะและความชํานาญเฉพาะดาน
ทั้งสิน้ อยางไรก็ตามไดพบรายการบงชี้พฤติกรรมสมรรถนะเพิ่มเติมในเรื่องของ การตองมี
ประสบการณในการปฎิบัติงานจริง เพราะการเปนผูฝก สอนประสบการณจะเปนตัวชวยสราง
ทักษะ ความชํานาญและความมัน่ ใจในการฝกสอน สวนการเปนคนชางสังเกต มีความละเอียด
รอบคอบ และเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง ซึง่ เปนรายการพฤติกรรมบงชี้ที่พบเพิ่มเติม
เชนเดียวกันนัน้ อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลจะตองอาศัยความละเอียดออนเพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหาไดอยางทันทวงที เชน กรณีนักกีฬาบาดเจ็บ หรือมีปญหาทางดานรางกาย
และจิตใจ ที่จะสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือเปาหมายในการแขงขัน ดังนัน้ ผูใหขอมูลจึงให
ความสําคัญกับรายการพฤติกรรมดังกลาว สมรรถนะดานการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานนี้ ไดมี
หนวยงานในรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย นําสมรรถนะดานนี้มาใชเปนสมรรถนะหลักของ
พนักงาน ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) โดยกําหนดวา การไฟฟาฝายผลิต
จัดเปนองคกรที่มีความชํานาญ มีความรู และมีนวัตกรรมใหมสําหรับผลิตไฟฟา ผลการศึกษา จึง
สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการสวนใหญที่ระบุวาคุณสมบัติของผูฝกสอนที่สําคัญประการ
หนึง่ คือ เปนผูท ี่มีความชํานาญในการเลนกรีฑา ขั้นตอนของการฝกสอน เนื้อหา ทฤษฎี ยุทธวิธี
กฏกติกา ระเบียบขั้นตอน รวมทัง้ เรื่องวิทยาศาสตรกฬี าในแขนงตางๆที่เกี่ยวของดวย (ขวัญชัย
เชาวสุโขและปรีดา รอดโพธิ์ทอง, 2516; Ralph J. Sabock,1979; วิสูตร กองจินดา, 2530; นเรศ
กุลธวงศวัฒนา, 2537; ประโยค สุทธิสงา, 2541; รังสฤษฎิ์ บุญชะลอ, 2545; นกุล โสตถิพนั ธุ,
2549 และสนธยา สีละมาด, 2551) เชนเดียวกับนักวิชาการทานอืน่ ทีก่ ลาวไวในทํานองเดียวกันนี้
ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับ การศึกษาของ การกีฬาแหงประเทศไทย (2536) ที่ศึกษาปญหา
อุปสรรคการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทย : ศึกษากรณีศักยภาพของนักกีฬาในการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก พบวา ความรู ความสามารถ ของผูฝกสอนชาวตางชาติ และผูฝกสอนชาวไทยอยู
ในระดับปานกลาง ในการวิจัยดังกลาวไดมีขอเสนอใหพจิ ารณาเลือกผูฝ กสอนที่มีความรู
ความสามารถสูง มาปฏิบัติหนาที่ และตองสรางความรู ความเขาใจในการสื่อสารระหวางกัน
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นอกจากนี้ในงานวิจัยยังพบวา การจะพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาใหสูงขึ้นจะตองมีการนํา
หลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาเขามาชวยในการฝกซอม รวมทั้งมีความรูในดานโภชนาการ
เพื่อจัดเตรียมอาหาร และอาหารเสริมที่มคี วามเหมาะสม และเพียงพอกับการใชเพิม่ สมรรถภาพ
ดานรางกายใหแกนกั กีฬา ดังนัน้ ผูฝกสอนจําเปนตองมีความรู ทักษะทางดานวิทยาศาสตรการ
กีฬาและความรูดานโภชนาการ ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ ธีรชัย บุญมี (2543) และมาลีรัตน
พระสมิง (2545) ที่ศึกษาพบวาบุคลากรทางพลศึกษามีความตองการพัฒนาความรู และทักษะที่
เกี่ยวของกับการเปนครูพลศึกษา อาทิเชน ความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนดานการ
กีฬา ในทํานองเดียวกัน นกุล โสตถิพนั ธุ (2549) ศึกษาพบวาผูฝกสอนกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยตองไดรับการปลูกฝงคุณลักษณะที่พงึ ประสงค ในดานการเปนผูฝกสอนที่มคี วามรู
ความสามารถในการฝกสอนประกอบดวย กีฬา วิธีการสอน และการทํางานเปนทีม เชนเดียวกัน
กับการศึกษาของ Christine Scott Nash (2008) ที่ศึกษาถึงบทบาทของผูฝกสอนในการพัฒนา
ความเชีย่ วชาญในการเปนผูฝกสอนในประเทศอังกฤษ พบวา กระบวนการศึกษาของผูฝกสอน
ตองสรางใหผฝู กสอนมีความรูและพฤติกรรมขั้นพื้นฐานกอน จากนั้นมีการสนับสนุนขั้นตอนใน
การสรางแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ ในขณะที่ Jefrey L. Frost (2009) ศึกษาคุณลักษณะของผู
ฝกสอนที่ประสบความสําเร็จในการเปนผูฝ กสอนกีฬา พบวา 5 อันดับแรกของคุณลักษณะของ
การเปนผูฝก สอนที่ประสบความสําเร็จ สามารถจัดลําดับไดดังนี้ ดานคุณภาพการสอน ดานการ
สื่อสารกับนักกีฬา ดานการจูงใจนักกีฬา ดานการพัฒนาทักษะดานกีฬาของนักกีฬา และดาน
ความรูดานกีฬาที่สอน และAndrew Bennie (2009) ศึกษาพบวาผูฝก สอนที่มีประสิทธิผลจะมี
คุณลักษณะเฉพาะ ไดแก ความรูดานกฎระเบียบ กติกา ยุทธวิธีในการเลน การเขาถึงนักกีฬา การ
ใหความไววางใจ ความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจ โดยทางดานคุณภาพ และทักษะ จะ
เชนเดียวกันกับความมีปรัชญาในการฝกสอน (ความรูท ั่วไป) หรือมีทิศทางในการฝกสอน
1.4) ความสามารถในการรับผิดชอบงาน จัดเปนสมรรถนะหลัของสมาคมกรีฑาฯ
และผูฝกสอน เนื่องจากความรับผิดชอบงานเปนคุณสมบัติโดยทั่วไปของบุคลากรทุกภาคสวนที่
จะตองใหความสําคัญกับงานในหนาทีท่ ี่รบั ผิดชอบ โดยเฉพาะในผูฝกสอน ความสามารถในการ
รับผิดชอบงานควรเปนสิง่ ทีผ่ ูฝกสอนตองยึดถือและเปนคุณสมบัติสําคัญ เพราะการเปนผูฝกสอน
ตองแสดงใหนกั กีฬาไดเห็นถึงการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ มีความยึดมั่นตอเปาหมายการทํางาน เอาใจใสในรายละเอียดของ
นักกีฬาแตละบุคคล พรอมรับฟงและแกปญ
 หาที่เกิดขึ้น หรืออาจสงผลกระทบตอนักกีฬาและ
สมาคมกรีฑาฯ สิ่งเหลานี้จะสรางความเคารพเชื่อถือ และความศรัทธาแกนกั กีฬาในทีม และยัง

200
เปนการแสดงออกถึงความมุงมัน่ ตั้งใจ และกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จ ทั้งนี้ยงั พบ
รายการสมรรถนะเพิ่มเติมในสวนของความรับผิดชอบในงาน คือ เรื่องการตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการฝกซอมและการแขงขันตองเปนไปตามแผนหรือ
ตารางเวลาทีก่ ําหนดไว โดยเฉพาะในชวงที่ตองเขาแขงขันหากไมตรงตอเวลาแมเพียงเล็กนอยก็
จะถูกตัดสิทธิอ์ อกจากการแขงขัน สมรรถนะดานความสามารถในการรับผิดชอบงานนี้ บริษัท
Nationwide Insurance ไดนําเรื่องความรับผิดชอบ ดานการเงิน ดานบุคคล และดานการ
ตัดสินใจ มาเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดผลตอบแทนหรือรางวัลแกพนักงานในองคกร ผล
การศึกษาจึงเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเปนผูฝกสอนที่ดี วาจะตองมี
องคประกอบที่สําคัญ คือ ความรับผิดชอบ เชน การศึกษาและทําความเขาใจถึงขอบเขต
ภาระหนาที่ในงานที่รับผิดชอบ การวางแผน การฝกนักกีฬา พยายามปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเร็จ การตรงตอเวลา การมีระเบียบวินัยตอตนเอง เปนตน (ขวัญชัย เชาวสุโข และปรีดา
รอดโพธิ์ทอง, 2516; วิสูตร กองจินดา, 2530 และ International Association of Athletics
Federations, 1998; นกุล โสตถิพันธ, 2549 และนิติพนั ธ สระภักดิ,์ 2552) ผลการศึกษาจึง
สอดคลองกับ การกีฬาแหงประเทศไทย (2537) ที่ศึกษาเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาทีมชาติไทยเขา
แขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครัง้ ที่ 12 พบวา ความรับผิดชอบเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติหนาที่
ในฐานะผูฝกสอน ในทํานองเดียวกัน มาลีรัตน พระสมิง (2545) ศึกษาถึงคุณลักษณะของ
บุคลากรทางพลศึกษาและกีฬาทีพ่ ึงประสงค ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตการศึกษา 1
พบวา ดานบุคลิกภาพของบุคลากรพลศึกษาที่สําคัญ ไดแก มีความรับผิดชอบติดตามงาน มี
ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ทะเยอทะยาน มีความมุง มัน่ มานะพยายามที่จะบรรลุ
เปาหมายของงานทีท่ าทายความสามารถ ชอบเอาชนะปญหาและไมยอทอตออุปสรรค มีการคิด
อยางพิจารณา มีความสุขุมรอบคอบ คิดอยางเปนระบบขั้นตอน เปนตน และการศึกษาของ นกุล
โสตถิพนั ธุ (2549) ที่พบวา รูปแบบการอบรมผูฝกสอนกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพื่อ
ปลูกฝงคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของ ผูฝกสอน ควรประกอบไปดวยคุณลักษณะในตัวผูฝกสอน
ไดแก ความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ ในขณะที่ Andrew Bennie (2009) ศึกษาการ
เปนผูฝกสอนที่มีประสิทธิผลในกีฬา คริกเก็ต รักบี้ลีก และรักบี้ยูเนียนจากประเทศออสเตรเลีย
พบวา การมอบหมายใหรับผิดชอบ เปนองคประกอบหนึ่งของการรับรูของผูฝกสอนที่มี
ประสิทธิผลที่เปนกลยุทธสาํ คัญไปสูความเปนมืออาชีพ
1.5) การมุงเนนความสําเร็จ ผูบริหารสมาคมกรีฑาฯ ไดคัดเลือกสมรรถนะดานนี้
เนื่องจากผูฝก สอนกรีฑา มีภารกิจที่จะตองสรางนักกีฬาไปสูความสําเร็จใหได ดังนัน้ การ
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ดําเนินงานของสมาคมกรีฑาฯ นอกจากจะตองดําเนินงานไปสูเปาหมายแลว การดําเนินงานนีย้ ัง
ถือเปนความสําเร็จขององคกรที่สรางความหวังในระดับประเทศ จึงตองมีเปาหมายการทํางานที่
แนนอน ชัดเจน สามารถคาดคะเนศักยภาพของนักกีฬา วางแผนการฝกซอมและการแขงขัน
ประเมินอนาคตที่จะกาวไปขางหนาของนักกีฬาแตละคนไดอยางแมนยํา อีกทั้งตองวางแผนดาน
อื่นใหกับนักกีฬา เชน การศึกษา อาชีพการทํางานที่มนั่ คง ซึ่งการสรางนักกีฬาไปสูค วามสําเร็จ
เปนคุณสมบัตทิ ี่ผูฝกสอนตองมี ตางกับอืน่ องคกรทั่วไป เพราะตองมีการแขงขันในระดับ
นานาชาติ ตองสามารถรักษาระดับความสามารถ และชือ่ เสียงของประเทศไวไดอยางเสมอตน
เสมอปลาย สมรรถนะดานการมุงเนนความสําเร็จนีถ้ ือเปนสมรรถนะสําคัญที่สามารถตอบสนอง
ตอวิสัยทัศน และพันธกิจของสมาคมกรีฑาฯ ในการพัฒนาศักยภาพนักกรีฑาสูความเปนเลิศใน
ระดับเอเชียและระดับโลกไดอยางตรงตัวที่สุด ซึง่ สมรรถนะดานนี้นับเปนหัวใจสําคัญที่แสดงให
เห็นถึงความแตกตางดานขีดความสามารถของแตละบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และ
สมรรถนะดานนี้ยงั เปนองคประกอบหนึ่งในสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ บริษทั ปูน
ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ในดานการมุง มั่นเพื่อความสําเร็จ (Achievement Oriented)
เชนเดียวกันกับสํานักงาน ก.พ. ที่กําหนดสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือนไทย ในขอแรก คือ
การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับแนวคิดของ
มาลีรัตน พระสมิง (2545) ไดศึกษาถึงคุณลักษณะของบุคลากรทางพลศึกษาและกีฬาทีพ่ ึง
ประสงคขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตการศึกษา 1 วาดานบุคลิกภาพของบุคลากรทาง
พลศึกษาทีพ่ ึงประสงค ควรประกอบดวย มีความรับผิดชอบติดตามงาน มีความตองการที่จะ
ประสบความสําเร็จ ทะเยอทะยาน มีความมุงมัน่ มานะพยายามที่จะบรรลุเปาหมายของงานที่
ทาทายความสามารถ ชอบเอาชนะปญหาและไมยอทอตออุปสรรค มีการคิดอยางพิจารณา
มีความสุขุมรอบคอบ คิดอยางเปนระบบขั้นตอน ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ
Sandy Maynard (2006) ทีไ่ ดศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล และความเปนมืออาชีพของผูฝกสอน
ผลการศึกษาพบวาแนวคิดและทฤษฏีดานการพัฒนาและปรับปรุงผูฝกสอนนั้น ควรเกี่ยวของกับ
การพัฒนาดานการรับรูความสามารถตนเอง แรงจูงใจ การกําหนดเปาหมายแหงความสําเร็จ
สมรรถนะ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะในการจัดการชีวิต และความยืดหยุน ซึง่ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของเหลานี้จะชวยในการพัฒนาทักษะ และสนับสนุนผูฝก สอนใหเกิดความสําเร็จ และมี
ผลงานบรรลุเปาหมายที่วางไว ซึง่ แทจริงแลวสมรรถนะดานนี้นับเปนหัวใจสําคัญทีแ่ ยกใหเห็น
ความแตกตางขีดความสามารถการทํางานของแตละบุคคล ดังเชนผลการศึกษาของ Jefrey L.
Frost (2009) ที่ศึกษาถึงคุณลักษณะของผูฝ กสอนที่ประสบความสําเร็จในการเปนผูฝ กสอนกีฬา
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ไดเพิ่มเติมขอเสนอแนะที่สําคัญวา คุณลักษณะตางๆ ของผูฝกสอนที่ไดนั้นไมไดเปนสิ่งรับประกัน
วาจะทําใหประสบความสําเร็จเสมอไป ผูฝกสอนที่ประสบความสําเร็จนั้นมักหาหนทางในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง และผูฝกสอนที่มีทกั ษะการสอนต่ํานัน้ สามารถพัฒนาตนเอง
ไดจากการอบรมหลักสูตรตางๆ เพิ่มเติม
กกกกกกกอยางไรก็ตามในประเด็นสมรรถนะหลักทั้ง 5 ดานที่สมาคมกรีฑาฯ คัดเลือกมานี้อาจ
ไมสอดคลองกับการศึกษาของนักวิชาการทานอืน่ ในบางประเด็น หรือมิติในการคัดเลือก
สมรรถนะมาศึกษา อาจมีความแตกตางกันออกไปบาง เชน การศึกษาของ นิตยา มีชัย (2530)
สรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะของครูพลศึกษา โดยใชตวั ชี้วัด 11 ตัว ประกอบไปดวย 1) การมี
น้ําใจนักกีฬา 2) การปฏิบัติตนใหถกู ตองตามหลักสุขลักษณะ 3) การเปนผูนาํ 4) การมีระเบียบ
วินัย 5) การมีมนุษยสัมพันธ 6) การตรงตอเวลา 7) การเสียสละเพื่อสวนรวม 8) มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง 9) ควบคุมอารมณได 10) อดทน 11) ราเริงแจมใสอยูเสมอ ซึง่ จะเห็นวา สมรรถนะที่ถูก
คัดเลือกมา เกือบทั้งหมดเปนรายการที่บง ชี้พฤติกรรมยอยในตัวชีว้ ัดสมรรถนะหลักที่ผูวิจยั ได
ทําการศึกษาไว เชน มีระเบียบวินัย เคารพ กฎ กติกา มีความยุติธรรม ซึ่งจะอยูในหมวดสมรรถนะ
หลักดาน การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
กกกกกกก2) สมรรถนะประจํากลุมงานของผูฝกสอน ประกอบดวย ภาวะผูนาํ เทคนิคการ
สอนงานและการสื่อสาร การแกไขปญหา ความคิดเชิงวิเคราะห ความละเอียดรอบคอบ จากขอ
คนพบที่วา สมรรถนะดังกลาวขางตนนี้ ควรเปนสมรรถนะประจํากลุม งานของผูฝก สอน ทั้งนี้เปน
เพราะ สมรรถนะเหลานี้เปนองคประกอบสําคัญที่จะสนับสนุนใหผูฝกสอนกรีฑาสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ เปนสวนสําคัญทีจ่ ะนําพาใหสมาคมกรีฑาฯ
บรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่ตั้งเปาไว จากการที่สมรรถนะทั้ง 5 ดานดังกลาวนี้ ถูกเลือกมาเปน
สมรรถนะของผูฝกสอน จะเห็นไดวา องคประกอบของสมรรถนะแตละดานสอดคลองกับ
คุณสมบัติของการเปนผูฝก สอนกรีฑาที่ดีตามที่ ขวัญชัย เชาวสุโข และปรีดา รอดโพธิ์ทอง (2516)
วิสูตร กองจินดา (2530) และประโยค สุทธิสงา (2541) ไดกลาวไวในรายละเอียด จะพบไดวาอยู
ในสมรรถนะประจํากลุมงาน เปนรายดานที่ไดจากการศึกษานี้ เชน ภาวะผูนาํ วิสูตร กองจินดา
(2530) ไดกลาวถึงหนาที่ผฝู กสอนที่ดี จะตองมีการจัดทําตารางฝกซอมใหแกนกั กีฬา มีความคิด
ริเริ่ม มีหลักเกณฑวิเคราะหเหตุและผลเพือ่ แกไขขอผิดพลาดตางๆ เปนผูที่รับผิดชอบดูแล
ชวยเหลือใหนกั กีฬาอยูในระเบียบวินัย การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกซอม และดานการ
สอนงาน จะพบวาคุณสมบัติของผูฝกสอนกรีฑาที่ดี ตองมีความรูทงั้ ดานทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
มีหลักจิตวิทยาในการสอน มีความคิดริเริม่ หาวิธกี ารสอนทีท่ นั สมัยอยูเ สมอ เปนตน ในขณะที่
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คุณสมบัติเรื่องของการแกไขปญหาของผูฝ กสอน ขวัญชัย เชาวสุโข และปรีดา รอดโพธิ์ทอง
(2516) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูฝกสอนกรีฑาวาตองเปนผูที่ใกลชิดกับนักกรีฑา พยายามหา
โอกาสไตถามทุกข สุข และคอยแนะนําอยูเสมอ ซึง่ เปนการสะทอนถึงสมรรถนะดานการแกไข
ปญหา สวนประโยค สุทธิสงา (2541) ไดกลาวถึงการเปนผูฝกสอนกรีฑาที่ดีจะตองมีองคความรูที่
เกี่ยวของกับกีฬากรีฑา มีความสามารถในการวิเคราะหนักกีฬาในทีม ซึ่งจะเกี่ยวของกับเรื่องของ
การสอนงาน และความคิดเชิงวิเคราะห เปนตน และคุณสมบัติของผูฝกสอนกีฬากรีฑา ตาม
ขอกําหนดของสหพันธกรีฑานานาชาติ (International Association of Athletics Federations,
1998) จะเกีย่ วของตั้งแตเรื่องของคุณสมบัติพื้นฐานของผูฝกสอนที่สะทอนถึงภาพลักษณ และ
ความนาเชื่อถือ เชน การไมสูบบุหรี่ ไมดื่มแอลกอฮอล การมีระเบียบวินัยในตัวเอง การโนมนาวให
นักกีฬามีความประพฤติที่ดี ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สาํ คัญของผูนํา การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ตางๆ ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับนักกีฬา เปนการสะทอนถึงความละเอียดรอบคอบของผู
ฝกสอน เปนตน ดังนัน้ การที่ตัวแทนผูฝกสอนกรีฑาทีมชาติ และนักกรีฑาทีมชาติคดั เลือก
สมรรถนะประจํากลุมงานทัง้ 5 ดาน จึงนับวามีความสําคัญอยางยิง่ โดยอธิบายไดตามลําดับดังนี้
2.1) ภาวะผูนาํ คัดเลือกสมรรถนะดานนี้เปนสมรรถนะประจํากลุมงานของผู
ฝกสอน เพราะสมรรถนะดานภาวะผูนาํ นีม้ ีความจําเปนในการเปนผูฝก สอน เนื่องจากงานใน
บทบาทของหนาที่การเปนผูฝ กสอนนั้นตองเปนแบบอยางที่ดีในการที่จะสรางความศรัทธาใหเกิด
กับนักกีฬา จึงจะสงผลใหนักกีฬาเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ผูฝกสอนตองสามารถสรางความสามัคคี
ภายในทีม เสียสละและอุทศิ ตนเองตอการทํางาน ผูฝกสอนตองมีความคิดริเริ่มในการสราง
นักกีฬาแตละบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันเพื่อใหนกั กีฬาแตละคนมีคุณสมบัติเปนไปในแนวทางที่
วางไวได รวมทั้งผูฝก สอนตองสามารถตัดสินใจปรับเปลีย่ นแผนการเลนไดทันทีเมื่อนักกีฬาเกิด
การบาดเจ็บ เพื่อไมใหมีผลกระทบตอแผนงานที่ใหญกวาที่วางไว ตองมีความเด็ดขาด มัน่ ใจใน
ตนเองในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการเลนระหวางการแขงขันในกรณีที่จําเปนได เพื่อใหทีม
สวนใหญเสียผลประโยชนนอ ยที่สุด และผูฝ กสอนตองสามารถกระตุนตัวเองใหมีความ
กระตือรือรนในการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา ตองคิดวางแผนและแกไขปญหาลวงหนา ใน
แนวทางที่จะสงผลใหเกิดการพัฒนากับนักกีฬามากที่สุด ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวนี้ เปนพฤติกรรมที่
บงชี้ถงึ การมีภาวะผูน ําของผูฝ กสอน ทั้งนีพ้ ฤติกรรมบงชี้เพิ่มเติมจากขอคนพบในสมรรถนะดาน
ภาวะผูน ําที่สาํ คัญ เชน การสามารถนําความรู และประสบการณที่มมี าใชประกอบการสอน โดย
สามารถที่จะเสนอแนะใหขอมูลและยกตัวอยางประกอบใหนกั กีฬาเห็นภาพชัดเจนและเขาใจได
งาย การเต็มใจรับฟงปญหาสวนตัวและพรอมใหคําปรึกษาแนะนําแกนักกีฬาในแนวทางที่จะ
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สรางความศรัทธาใหเกิดขึน้ ตอตนเองได โดยเฉพาะการใหคําแนะนําปรึกษาเจาะลึกเปน
รายบุคคล รวมทั้งการวิเคราะหสาเหตุของปญหา หรือคนหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาเปน
รายบุคคลไดอยางถูกตอง และตัดสินใจในสถานการณทวี่ ิกฤตหรือฉุกเฉินได รายการพฤติกรรม
ดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงการดึงศักยภาพของความเปนผูนาํ ที่สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม
และยังบงชี้ถงึ ความเปนมืออาชีพของผูฝก สอน นอกจากนี้ยงั มีรายการของพฤติกรรมบงชีท้ ี่
นาสนใจจากขอคนพบ เชน การสรางบรรยากาศใหนักกีฬามีความกระตือรือรนที่จะฝกซอมหรือ
ชวยเตรียมอุปกรณฝกซอมรวมกัน ซึง่ ในประเด็นนี้มีความจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากนักกีฬาตองมี
การเก็บตัวฝกซอมเปนระยะเวลาที่ตอเนื่องยาวนาน ในการฝกซอมตองมีการกระทําซ้ําๆ ที่อาจ
สงผลใหเกิดความเบื่อหนาย จึงจําเปนตองกระตุนใหนักกีฬาเกิดความตื่นตัว และมีบรรยากาศที่ดี
ในการฝกซอมอยูเสมอผลการศึกษาจึงสอดคลองกับแนวคิดในการเปนผูฝกสอนกีฬาทัว่ ไปและ
คุณสมบัติที่ดีของผูฝกสอนกรีฑาดวย เชน Ralph J. Sabock (1979) และรังสฤษฎิ์ บุญชะลอ
(2545) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ผูฝก สอนกีฬา วาจะตองมีความเปนผูนํา (Leader) นอกจากนี้
ในงานของ ขวัญชัย เชาวสุโข และปรีดา รอดโพธิ์ทอง (2516) ไดกลาวถึงผูฝกสอนกรีฑาวา
จะตองมีความรูในเชิงจิตวิทยาเพื่อสรางความเขาใจและเชื่อฟง และพยายามคนวิธีที่ดที ี่สุดที่จะ
ปรับปรุงทีมกรีฑาใหดีขึ้น การเปนผูฝกสอนกรีฑาที่มีจิตใจมั่นคงเขมแข็ง ซึง่ แสดงถึงความมัน่ ใจ
ในตนเอง การเปนผูมีความคิดริเริ่ม และไมทําลายความคิดริเริ่มของนักกรีฑา เชนเดียวกันกับ
วิสูตร กองจินดา (2530) และประโยค สุทธิสงา (2541) ที่กลาวถึงผูฝก สอนกรีฑาวาจะตองเปน
แบบอยางในการปฏิบัติตน มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สามารถตัดสินใจในสถานการณตางๆ ได
อยางรอบคอบ โดยใชหลักของเหตุและผล มีความกระตือรือรนตอการฝกสอน เชน การวางแผน
การฝกซอม การเตรียมนักกีฬากอนการแขงขัน และการมีบุคลิกภาพทีก่ ระฉับกระเฉง เปนตน
ในขณะที่สหพันธกรีฑานานาชาติ (International Association of Athletics Federations, 1998)
กําหนดใหภาวะผูนาํ เปนหนึง่ ในหลักจริยธรรมสําหรับผูฝก สอนกรีฑา โดยเฉพาะการเปนผูฝกสอน
ที่ตองแสดงบทบาทผูนาํ ในการปองกันการใชสารตองหาม และการรักษาภาพลักษณที่ดีของ
ตนเอง และรักษามาตรฐานความประพฤติเพื่อสรางความศรัทธา สอดคลองกับผลการศึกษาของ
นิตยา มีชัย (2530) ทําการวิจัยเพื่อสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะของครูพลศึกษาแลวพบวา
ภาวะผูน ําเปนองคประกอบของคุณลักษณะสําคัญในครูพลศึกษา อยางไรก็ตามการศึกษานี้ไดมี
รายละเอียดของสมรรถนะดานอืน่ ที่ตรงกับการศึกษาของผูวิจัยดวย ไดแก ความเชื่อมั่นในตนเอง
และยังตรงกับรายละเอียดในพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะหลายดานดวยกัน การมีระเบียบวินัย การมี
มนุษยสัมพันธ การตรงตอเวลา การเสียสละเพื่อสวนรวม การควบคุมอารมณได และการมีความ
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อดทน ในทํานองเดียวกันนี้ ธีรชัย บุญมี (2543) ศึกษาความตองการการพัฒนาวิชาชีพของครูพล
ศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตการศึกษา 1 พบวา ครูพลศึกษาตองการใหครูพลศึกษาโดยทัว่ ไปมี
ความสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตนเอง และมีความเปนผูนาํ อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ได
พบวา ความตองการดานการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษายังเปนเรือ่ งของความรูและความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการสอน การติดตามประเมินผล การกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการ
แสดงความสามารถของตนเอง ซึง่ เปนสมรรถนะที่เกีย่ วของกับรายละเอียดพฤติกรรมบงชี้ ใน
สมรรถนะดานอื่นๆ ที่ผวู ิจัยไดทําการศึกษาดวย นอกจากนี้ผลการศึกษาของ Epifania G. Claur
(2006) ที่ศึกษาเพื่อประเมินประเภทสมรรถนะ และแบบในการฝกสอนกีฬาในทัศนะของนักกีฬา
ในสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยของเมืองบาเกียว (Baguio City) และเมืองเบนเกต (Benguet
City) ประเทศฟลิปปนส แลวพบวา ทักษะและสมรรถนะดานภาวะผูนาํ มีความสัมพันธกับ
สถาบันการศึกษาประเภทกีฬาที่ฝกสอนและประสบการณทําทีมของผูฝ กสอนในโครงการของ
สถาบันการศึกษา ซึ่งเปนการตอกย้ําวา ภาวะผูน ํามีความสําคัญกับการฝกสอนกีฬา เชนเดียวกัน
กับการศึกษาของ Bryce Newell (2007) ที่พบวา แบบของภาวะผูน ําของผูฝกสอนมี
ความสัมพันธกับผลงานในการเลนบาสเกตบอล
2.2) เทคนิคการสอนงานและการสื่อสาร คัดเลือกสมรรถนะดานนี้เปนสมรรถนะ
ประจํากลุมงานของผูฝกสอน เพราะสมรรถนะดานนี้ จําเปนที่สุดสําหรับการเปนผูฝก สอนที่
จะตองมีทักษะดานการสอน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการถายทอดความรูและเทคนิควิธีการ
ฝกซอม ดังนัน้ ผูฝกสอนตองมีความรู และความเขาใจในงานหรือสิ่งที่จะสอนของตนเอง ผูฝกสอน
ตองสามารถทําใหนักกีฬาเขาใจในสิ่งที่ตนเองสอน และความสามารถตอมา คือการจูงใจให
นักกีฬาประพฤติปฏิบัติเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไวได สมรรถนะการเปนผูฝกสอนดานนี้ จึง
สอดคลองกับแนวคิดคุณสมบัติของการเปนผูฝกสอนโดยทั่วไปที่มักกลาวถึงคุณสมบัติของการ
เปนผูฝกสอนวาจะตองมีเทคนิคในการสอน และการสื่อสารที่ดี ดังทีน่ เรศ กุลธวงศวฒ
ั นา (2537)
กลาวถึงความหมายของผูฝก สอนกีฬา หรือ Coach วาหมายถึง ผูฝก สอนกีฬาเพื่อการแขงขัน มี
หนาที่รับผิดชอบที่จะนํานักกีฬาของตนไปสูความสําเร็จในการแขงขัน ซึง่ งานฝกสอนกีฬาเพื่อการ
แขงขันเปนงานหนักจะตองใชเวลายาวนาน ตองอาศัยความรูความสามารถของผูฝกสอนที่เหนือ
ชั้น จึงสามารถนํานักกีฬาไปสูชัยชนะไดเพื่อใหเกิดผลดีตองานการฝกสอนกีฬา ผูฝก สอนตองมี
ความรูในสาขาวิชาการตางๆ เชน จิตวิทยา กระบวนการเรียนรูตางๆ หลักและวิธีสอน ความรูดาน
โภชนาการสรีระวิทยาการออกกําลังกาย วิทยาศาสตรการกีฬา ความรูดานสังคมวิทยา ซึง่
คลายคลึงกับ รังสฤษฎิ์ บุญชะลอ (2545) ที่กลาววา สําหรับผูฝกสอนแลวงานทีท่ าํ ไดแก การ
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สอน การฝก การใหคําแนะนํา และอื่นๆ อีกหลายอยางการฝกสอนไมเพียงแตสอนใหคนเรียนรู
เรื่องกีฬา ตลอดจนการปรับปรุงใหนกั กีฬามีความสามารถเพิ่มขึน้ จนกระทั่งถึงขีดสุดยอดเทานั้น
แตยังชวยใหนกั กีฬาเขาใจตนเอง รูสึกตัวเอง ตลอดจนเตรียมสิ่งอื่นๆ ที่จําเปนใหนกั กีฬา สิ่งที่
จําเปนมีหลายอยาง เชน ความจําเปนทางดานสังคมและดานอารมณ รวมทัง้ ความจําเปนที่
เกี่ยวของกับตัวนักกีฬาและการแขงขัน นอกจากนี้นกั วิชาการทานอื่นไดกลาวเสริมวาการสอนนั้น
ตองมีวิธกี าร หรือเทคนิคที่เหมาะสมในการถายทอดความรูใหเหมาะสมตอการรับรูของนักกีฬาแต
ละบุคคล คือ ตองมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา (ประโยค สุทธิสงา, 2541; ขวัญชัย เชาวสุโข และ
ปรีดา รอดโพธิ์ทอง, 2516; นิติพนั ธ สระภักดิ์, 2552; นกุล โสตถิพนั ธุ, 2549; Ralph
J.Sabock,1979) ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับ ยุทธนา อักขิโสภา (2531) ไดศึกษาถึง
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของอาจารยวทิ ยาลัยพลศึกษาดานวิชาชีพ ตามทรรศนะของผูบริหาร
วิทยาลัยพลศึกษา ผลการศึกษาพบวา อยูใ นเกณฑมากทุกเรื่องตามลําดับ คือ ความสามารถ
ทางการกีฬา ความสามารถทางการสอน ความสามารถทางการปกครอง และความสามารถทาง
วิชาการ และตามทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา พบวาอยูในเกณฑมากทุกเรื่อง
เชนเดียวกันตามลําดับคือ ความสามารถทางการกีฬา ความสามารถทางการสอน ความสามารถ
ทางการปกครอง และความสามารถทางวิชาการ และธนบดี นันตา (2546) ที่ศึกษาสมรรถนะ
ของผูฝกสอนตามการรับรู และความคาดหวังของนักกีฬาและผูฝกสอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวาความคาดหวัง และการรับรูของนักกีฬาที่มีตอสมรรถนะของผูฝก สอน ดานการ
สอน พบวารายขอที่มีระดับ ความคิดเห็นแตกตางกันมีดงั นี้ มีทา ทางและบทบาทเหมาะสมใน
ขณะที่ฝกสอน ใชคําชมเชย ตักเตือน และออกคําสั่งไดเหมาะสม อารมณดี ยิ้มแยมแจมใส เปน
กันเองกับนักกีฬา จิตใจหนักแนน ควบคุมอารมณในขณะที่สอนได เชนเดียวกับผลการศึกษาของ
Mohamad Nizam Bin Hj. Nazarudin (2009) ที่ไดศึกษาเรื่องแบบความเปนผูน ําของผูฝกสอน
และความพึงพอใจของนักกีฬาในทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวา
การที่ผูฝก สอนทําเรื่องที่ซับซอนยุง ยากใหกลายเปนเรื่องงาย ใหความสนใจเปนพิเศษที่จะแกไข
สิ่งทีน่ ักกีฬาทําผิดใหถูกตอง การอธิบายเทคนิคและยุทธวิธีของกีฬา การใชวิธีการฝกที่
หลากหลาย เนนการสรางทักษะสูชัยชนะ การสอนและการประเมินผลที่เปนรูปธรรมมากกวา
นามธรรม การกํากับการสอนทีก่ าวหนาขึน้ ตามลําดับขั้นตอน การดูแลอยางใกลชิด ความชัดเจน
ของตารางการฝกซอม และความรูที่ดีเกี่ยวกับกีฬาที่เลน การใหขอมูลยอนกลับ การสอนแบบ
สั้นๆไดใจความแตเฉียบคม
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กกกกกกกนอกจากนี้ในรายการบงชีพ้ ฤติกรรมที่เปนขอคนพบเพิ่มเติมจากการศึกษายังประกอบ
ไปดวย การมีความรูภาษาตางประเทศในระดับดี เนื่องมาจากการเปนผูฝกสอนตองมีการศึกษา
คนควาและแลกเปลี่ยนความรูกับผูฝกสอนตางประเทศ รวมทั้งตองนํานักกีฬาไปเขารวมการ
แขงขันในตางประเทศ ดังนัน้ ทักษะดานนีจ้ ึงมีความสําคัญนอกจากจะเปนการศึกษาหาความรู
แลว ยังเกี่ยวของกับการสื่อสารอีกดวย ประเด็นสําคัญถัดมาก็คือ การคนพบวาผูฝกสอนจะตอง
ใหคําแนะนําหรือสาธิตทาทางในการฝกซอมที่ถกู ตองทันทีแกนักกีฬา เมื่อพบเห็นวาปฏิบัติไม
ถูกตอง ซึ่งรายละเอียดของพฤติกรรมนีเ้ ปนหัวใจสําคัญของการฝกสอน เพราะถาหากนักกีฬา
ปฏิบัติไมถูกตองก็จะไมสามารถพัฒนาตามลําดับขั้นของการฝกตอไปได ประเด็นสําคัญอีก
ประการหนึ่ง ก็คือ พฤติกรรมการสอนงานภายในทีมตองไมมีขอขัดแยงกันเองในเนื้อหาของการ
ฝกสอนของผูฝ กสอน เนื่องจากพฤติกรรมดังกลาวนี้สงผลตอความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผู
ฝกสอน
2.3) การแกไขปญหา ทั้งผูฝ กสอนกรีฑาทีมชาติ และนักกรีฑาทีมชาติที่เขารวม
สนทนากลุม ไดคัดเลือกสมรรถนะดานนี้ เปนสมรรถนะประจํากลุมงานของผูฝกสอน เพราะ
ผูฝกสอนตองสามารถแกไขปญหาการฝกซอมของนักกีฬาอยูตลอดเวลา ตองสามารถแกไข
อาการบาดเจ็บของนักกีฬาไดทันที แมแตการตองติดตามแกไขพฤติกรรมสวนตัวตางๆ ที่อาจ
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการฝกซอมของนักกีฬา พรอมทัง้ ตองสามารถกระตุน ใหนักกีฬามี
แรงจูงใจมุงมัน่ ในการฝกซอม ซึ่งองคประกอบทัง้ หลายเหลานี้จะเปนสิง่ ที่สาํ คัญที่จะสงผลกระทบ
ตอความสําเร็จสูเปาหมายทีต่ ั้งไวของนักกีฬา ดังจะพบไดจากรายการพฤติกรรมบงชี้ที่เปนขอ
คนพบเพิ่มเติม ไดแก ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา และหาทางปองกันปญหาเดิม
ที่อาจเกิดขึ้นซ้าํ อีกได พรอมทั้งสามารถตัดสินใจปรับเปลีย่ นแผนการทํางานใหเหมาะสมตาม
ความพรอมของนักกีฬาเปนรายบุคคลได และสามารถประยุกตอุปกรณการการทํางานที่
เหมาะสมแกนกั กีฬาเปนรายบุคคลได ซึ่งผูใ หขอมูลสวนใหญเห็นวาพฤติกรรมบงชี้ดังกลาวนี้มี
ความสําคัญตอสมรรถนะดานการแกไขปญหา ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับความหมายของ
บทบาทหนาทีผ่ ูฝกสอนตาม ทีน่ ักวิชาการ Ralph J. Sabock (1979) และนกุล โสตถิพันธุ
(2549) ไดใหความเห็นไววา ผูฝกสอนตองทําหนาทีห่ ลายอยางเชน เปนนักการทูต (Diplomat)
มีศิลปะการเจรจาแกไขปญหาตางๆ ทั้งตอนักกีฬาและผูปกครองนักกีฬา ตองนําความเปนครู
(Teacher) เปนผูใหคําปรึกษา (Guidance Counselor) หรือแมแตการเปนนักสืบ (Detective)
เพื่อสอดสองดูแลถึงพฤติกรรมสวนตัวของนักกีฬาที่อาจสงผลกระทบตอการฝกซอม ตองเปน
นักจิตวิทยา (Psychologist) เพื่อเขาใจถึงบุคลิกลักษณะที่แตกตางกันของนักกีฬาแตละบุคคล
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เชนเดียวกันกับ นิติพนั ธ สระภักดิ์ (2552) ที่ใหความเห็นวา ผูฝกสอนตองเขาใจความแตกตาง
ระหวางบุคคล ความสามารถเฉพาะของแตบุคคล และตองมีกลยุทธการจูงใจนักกีฬาใหขยันหมัน่
ฝกซอมกีฬาเพื่อใหไดมาซึง่ มาตรฐานสูงสุด เชนเดียวกับคุณสมบัติของการเปนผูฝก สอนกรีฑาที่ดี
ที่ ขวัญชัย เชาวสุโข และปรีดา รอดโพธิท์ อง (2516) ไดกลาวไววา ผูฝก สอนตองมีความใกลชิด
กับนักกรีฑาอยูเสมอ หาโอกาสไตถามทุกข-สุข คอยอยูใกล และคอยใหคําแนะนําปรึกษาเสมอ
ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้จะชวยใหสามารถปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นแลวมีผลกระทบตอการ
ฝกซอมของนักกีฬาได สอดคลองกับผลการศึกษาของ มาลีรัตน พระสมิง (2545) ศึกษาถึง
คุณลักษณะของบุคลากรทางพลศึกษาและกีฬาทีพ่ ึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตการศึกษา 1 โดยเก็บขอมูลตัวอยางจากคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขต
การศึกษา 1 ผลการศึกษาพบวา ดานบุคลิกภาพของบุคลากรไดแก มีความรับผิดชอบติดตาม
งาน มีความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ทะเยอทะยาน มีความมุง มั่น มานะพยายามที่จะ
บรรลุเปาหมายของงานที่ทา ทายความสามารถ ชอบเอาชนะปญหาและไมยอทอตออุปสรรค มี
การคิดอยางพิจารณา มีความสุขุมรอบคอบ คิดอยางเปนระบบขั้นตอน เปนตน
2.4) ความคิดเชิงวิเคราะห คัดเลือกสมรรถนะดานนี้เปนสมรรถนะสําหรับผู
ฝกสอน เนื่องจากผูฝกสอนตองเปนคนชางสังเกต สามารถวิเคราะหเพือ่ แกไขปญหาที่แตกตางกัน
ของนักกีฬาเปนรายบุคคลได รวมทัง้ ขอคนพบเพิ่มเติมจากการศึกษาจะพบวา ผูใหขอมูลให
ความสําคัญกับการจัดทํารายละเอียดเพื่อวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ในการแกไขขอบกพรอง
นักกีฬา และการใชบทเรียนในอดีตมาเปนแบบอยางที่จะหาแนวทางแกไขปญหาหรือพัฒนา
นักกีฬาใหดีขึ้น นํามาเปนสวนหนึง่ ของพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะดานความคิดเชิงวิเคราะหดวย
อาจเปนเพราะตองการที่จะหลีกเลี่ยงการกระทําผิดพลาดซ้ําๆ และสามารถแกไขปญหาหรือ
จุดออนของนักกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังเชน นิติพนั ธ สระภักดิ์ (2552) ที่ไดกลาวถึง
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝกสอนวาตองสามารถวิเคราะห สังเคราะหสภาพตางๆ
ไดเปนอยางดี และสามารถนํามาปรับปรุงใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด สอดคลองกับ วิสูตร กอง
จินดา (2530) ที่ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูฝกสอนกรีฑาที่ดีวาตองมี 1) ความรูท างภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มีทัศนคติ มีปรัชญา และมีความเขาใจสภาพสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเลนกรีฑา
ทุกประเภทดีดวย 2) มีความเขาใจในขบวนการสอน โดยรูกฎแหงความพรอม มีหลักวิชาครู มี
หลักจิตวิทยา หลักวิชาสรีรวิทยา และหลักวิทยาศาสตรการกีฬา 3) มีหลักเกณฑวิเคราะหเปน
รากฐานของเหตุและผล เพือ่ การแกไขขอผิดพลาดตางๆ 4) มีความคิดริเริ่มคนควาหาวิธีการ
ฝกซอมใหทันสมัย เจริญกาวหนาอยูเสมอ 5) มีความพอใจรักในการเลนกรีฑา มีความตั้งใจที่จะ
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สงเสริมการเลนกรีฑาใหเจริญกาวหนายิง่ ขึ้น และสอดคลองกับ ประโยค สุทธิสงา (2541) ที่กลาว
วา ผูฝก สอนกรีฑาตองสามารถวิเคราะหความสามารถของนักกีฬาในทีมไดวาความสามารถอยู
ในระดับใด ทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะในการเลนถูกตองหรือไม แนะนําจุดบกพรองใหกับ
นักกีฬาได เพือ่ ที่จะพัฒนาทักษะตางๆ ใหดีขึ้น และสามารถทราบวานักกีฬาพัฒนาถึงจุดสูงสุด
หรือยัง และหาวิธกี ารทําใหนักกีฬาในทีมมีความสามารถถึงจุดสูงสุดได และคอยแนะนําพูดคุยให
กําลังใจนักกีฬา ชักจูงใหนกั กีฬาเกิดความเขาใจ ทําใหนกั กีฬาฝกตามรูปแบบที่กําหนดไวอยาง
ถูกตองเหมาะสม และรังสฤษฎิ์ บุญชะลอ (2545) กลาววา ผูฝกสอนตองมีการตั้งจุดหมายของ
การฝก ทัง้ จุดหมายระยะสัน้ และระยะยาว โดยเฉพาะจุดหมายระยะสั้นนัน้ นักกีฬาตองสามารถ
ไปถึงได ซึ่งจุดหมายระยะสัน้ นัน้ มีความสําคัญมาก เพราะจะเปนตัวทีท่ ําใหจุดหมายระยะยาว
ประสบความสําเร็จได ผูฝกสอนควรสรุปกับนักกีฬา จําผลจากการแขงขันในอดีตของนักกีฬาได
วาเปนอยางไร และจะตองทําอยางไรนักกีฬาจึงจะสามารถพัฒนาขึ้นอีกได โดยผูฝกสอนเปนผู
แนะนํานักกีฬาเปนผูตอบสนองรายละเอียดดังกลาวนี้ นับเปนพฤติกรรมบงชี้ถึงการเปนผูฝก สอน
ที่มีความคิดเชิงวิเคราะห เมือ่ ทบทวนการนําสมรรถนะดานนี้ไปใช จะพบวาสมรรถนะดานนีเ้ ปน
สวนหนึง่ ของสมรรถนะประจํากลุมงานทีส่ ํานักงาน ก.พ.ไดกําหนดใช วาควรเปนองคประกอบที่
สําคัญประการหนึง่ ของขาราชการพลเรือนบางกลุม ดานการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Christine Scott Nash (2008) ศึกษาบทบาทการศึกษาของ
ผูฝกสอนในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเปนผูฝก สอนในประเทศอังกฤษ โดยใชเทคนิคการ
สัมภาษณประวัติชีวิตผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน และใชแบบสอบถาม สอบถามผูฝกสอนกีฬา
ประเภทตางๆ และใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนในการศึกษาของผูฝ กสอน
ผลการศึกษาพบวา กระบวนการศึกษาของผูฝกสอนตองสรางใหผูฝก สอนมีความรู และ
พฤติกรรมในขัน้ พืน้ ฐานกอน จากนัน้ มีการสนับสนุนขั้นตอนการสรางแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) เพือ่ ใหผูฝกสอนมีลักษณะเปนมืออาชีพ สําหรับโปรแกรมการศึกษาที่มงุ เนน คือ การ
เรียนรูจากปญหา การพัฒนาทักษะดานความคิดเชิงวิเคราะห ทักษะการตัดสินใจ ความสามารถ
ในการสะทอนปญหา การใชเหตุผลและการแกไขปญหา
2.5) ความละเอียดรอบคอบ การที่คัดเลือกสมรรถนะดานนี้เปนสมรรถนะสําหรับ
ผูฝกสอน เนื่องจากหนาที่ของผูฝกสอนนัน้ ตองเกีย่ วของกับเทคนิคการสรางและการปกครอง
นักกีฬา ตองสังเกต รวบรวมรายละเอียด เพื่อหาขอบกพรองที่อาจเกิดกับนักกีฬา เพือ่ ตรวจสอบ
สิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการฝกซอม และตองสามารถทําใหนักกีฬาอยูในกรอบ
ระเบียบวินัยได และพฤติกรรมบงชี้เพิม่ เติมที่สําคัญจากการศึกษา ก็คอื การคํานึงถึงความ
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ปลอดภัยทางรางกายของนักกีฬาในการฝกซอมและการแขงขัน เนื่องจากหากเกิดปญหาดังกลาว
นี้ จะกอใหเกิดผลกระทบทัง้ ตอตัวนักกีฬา ซึง่ อาจจะบาดเจ็บหรือพิการ และยังสงผลกระทบตอ
เปาหมายความสําเร็จของทีมอีกดวย
กกกกกกกผลการศึกษาจึงเปนไปตามที่ นเรศ กุลธวงศวฒ
ั นา (2537) ไดกลาววา ผูฝ กสอนกีฬา
จะตองสามารถกระตุนใหนกั กีฬาเกิดความกระตือรือรน กาวราว และเกิดพยายามทีจ่ ะไดชัยชนะ
สิ่งเหลานี้ผูฝก สอนกีฬาอาจสรางใหมีขนึ้ ไดโดยการพูดยัว่ ยุ หรือสงเสริมอยางฉลาด ซึ่งเปน
ลักษณะสําคัญที่ผูฝกสอนกีฬาควรสรางใหเปนนิสัย ผูฝ กสอนกีฬาทีมที่ประสบความสําเร็จ ควร
จะพยายามทําใหทีมของเขาประสบความสําเร็จเรื่อยๆ ไป โดยพยายามทําใหนักกีฬาของทีมที่ไม
ประสบความสําเร็จ และเกิดความกระตือรือรนตอไป สวนผูฝกสอนกีฬาของทีมที่ไมประสบ
ความสําเร็จ จะตองพยายามสรางขวัญและกําลังใจใหกับทีมของตน และตองพยายามสรางทีม
ของตนใหประสบความสําเร็จใหได และประโยค สุทธิสงา (2541) กลาวถึงคุณสมบัตขิ อง
ผูฝกสอนกรีฑา ขอหนึ่งวา ตองเปนผูท ี่มีความสุขุมรอบคอบ มีสมาธิ มีการตัดสินใจทีถ่ ูกตองและ
รวดเร็ว สวนขวัญชัย เชาวสโุ ข และปรีดา รอดโพธิ์ทอง (2516) ไดกลาววาผูฝก สอนกรีฑาตองเปน
ผูพยายามแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีความสํารวมในการสอนเพื่อจะได
อธิบายหรือสาธิตใหนกั กรีฑาเขาใจในสิง่ ทีส่ อนได นอกจากนี้ นิติพนั ธ สระภักดิ์ (2552) ยังกลาว
เสริมวา บทบาทและหนาทีข่ องผูฝกสอนนั้นตองสามารถปฏิบัติหนาทีต่ ามที่ไดรับมอบหมายอยาง
ระมัดระวังตามที่ไดรับความไววางใจจากนักกีฬา ไมวาเฉพาะเรื่องสวนตัวหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ทีมก็ตาม และขณะเดียวกันจะตองเขาใจอยางแจมชัดเรื่องบุญคุณระหวางกันและกัน เปนตน
ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับ มาลีรัตน พระสมิง (2545) ศึกษาถึงคุณลักษณะของบุคลากรทาง
พลศึกษาและกีฬาทีพ่ ึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตการศึกษา 1 ผลการศึกษา
พบวา ดานบุคลิกภาพของบุคลากร ที่สาํ คัญประการหนึ่งคือ มีการคิดอยางพิจารณา มีความ
สุขุมรอบคอบ คิดอยางเปนระบบขั้นตอน เชนเดียวกับ ธนบดี นันตา (2546) ศึกษาสมรรถนะของ
ผูฝกสอนตามการรับรู และความคาดหวังของนักกีฬาและผูฝกสอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา
นักกีฬามีความคาดหวังตอสมรรถนะผูฝก สอน ดานบุคลิกลักษณะ ไดแกดาน การมีเหตุผลมี
ความมัน่ คง สามารถเผชิญปญหาโดยวิจารณญาณและ ความสุขุมรอบคอบ คลองแคลว
กระฉับกระเฉงในการปฏิบตั ิงาน ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกนกั กีฬาและสังคม โดยในดานนี้
นักกีฬามีความคาดหวังตอสมรรถนะของผูฝกสอนดานบุคลิกลักษณะสูงกวาการรับรูของนักกีฬา
และ Mohamad Nizam Bin Hj. Nazarudin (2009) ศึกษาแบบความเปนผูน ําของผูฝกสอน และ
ความพึงพอใจของนักกีฬาในทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยมาเลเซีย พบวาความละเอียด

211
รอบคอบซึ่งเกีย่ วของกับเรื่องของการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ความเห็นอกเห็นใจ เปนดานหนึ่ง
ในแบบภาวะผูนําที่นกั กีฬาชื่นชอบ

5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการของสมาคมกรีฑาฯ ควรนําเรื่อง
ดังตอไปนี้กําหนดไวในนโยบายและแผนการดําเนินงานของสมาคมฯ
1.1) จากการที่พบวาจุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ คือ ความสามารถในการผลิตนัก
กรีฑาที่มีผลงานดีเดนไดอยางตอเนื่อง โดยผูใหสัมภาษณเห็นวาการที่จะผลิตนักกรีฑาใหมี
คุณสมบัติไดตามที่ตองการ ตองเริ่มตั้งแต กระบวนการสรรหา คัดเลือก การพัฒนา การฝกอบรม
ดังนัน้ สมาคมกรีฑาฯ ควรมีแผนการผลิตนักกรีฑาที่ชัดเจนและดําเนินการตามแผนโดยมีการ
กําหนดเปนแผนการพัฒนาระยะสั้น-ระยะยาว
1.2) การที่พบวาจุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ อีกประการหนึง่ คือ นโยบายการ
บริหารงานมีความตอเนื่องและมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนัน้ สมาคมกรีฑาฯ ควรนําแผนไปใช
เปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการนําแผนที่จัดทําขึน้ ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม และ
ประกาศใชแกผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบและเขาใจ รวมทั้งผูใหการสนับสนุนจะสามารถ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางตอเนื่อง
1.3) การที่พบวาความเขมแข็งของภาคีเครือขายโดยเฉพาะกลุมผูฝก สอนนั้น
สมาคมกรีฑาฯ ควรมีกลยุทธในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ตลอดไปได เชน การจัดใหมกี ารฝกอบรม จัดใหมีกิจกรรมสรางสัมพันธที่ดี การพบปะสัญจร
1.4) การที่พบวาการมีผูเชีย่ วชาญที่เปนอดีตนักกรีฑาทีมชาติที่มีประสบการณ
คอยใหการสนับสนุนชวยเหลืออยูอยางตอเนื่อง เปนจุดแข็งของสมาคมกรีฑาฯ ดังนัน้ สมาคมฯ
ควรมีการสื่อสารและใหขอมูลขาวสาร เพื่อใหรับทราบความเคลื่อนไหวความกาวหนาการ
ดําเนินงานของสมาคมฯ เปนระยะอยางตอเนื่อง และเพือ่ ใหอดีตนักกรีฑาทีมชาติเปนตัวแทน
สมาคมกรีฑาฯ ในการเผยแพรถายทอดความรู ขอมูลขาวสารดังกลาว และเปนประชาสัมพันธ
ภาพลักษณทดี่ ีของสมาคมกรีฑาฯ แกบุคคลภายนอกตอไป
1.5) จากจุดแข็งที่พบใน 4 ประเด็น ขอ 1.1-1.4 ที่กลาวมาแลวนั้น สมาคมกรีฑาฯ
ควรมีการขยายแนวปฏิบัติทดี่ ีสูสมาคมกีฬาและหนวยงานอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน โดยนําแนว

212
การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมาคมกีฬาและ
หนวยงานอื่นตอไป
2) การที่พบวาสมรรถนะหลักทัง้ 5 ดาน ประกอบดวย การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ความสามารถในการ
รับผิดชอบงาน และการมุงเนนความสําเร็จ เปนสมรรถนะหลักของบุคลากรสมาคมกรีฑาฯ ดังนัน้
การจะสรางและพัฒนาใหบคุ ลากรมีคุณลักษณะดังกลาวนี้ สมาคมกรีฑาฯ ควรมีแผนพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม รวมทั้งใชกลยุทธและเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรที่
หลากหลายวิธี ตามกระบวนการสรางหรือพัฒนาสมรรถนะในแตละดาน เชน ใชการฝกอบรม
เพื่อสรางและพัฒนาการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน เนื่องจากการฝกอบรมเปนการสรางความรู
และเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบของบุคลากร และอาจใชเทคนิคการเปนพี่เลีย้ ง
(Mentoring Program) และการใหคําปรึกษา (Consulting) ในขณะทีก่ ารพัฒนาการทํางานเปน
ทีมอาจใชเทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมของพนักงานในองคกร (Organization DevelopmentOD) เพื่อสรางทีมงาน และพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบงาน และในสวนของการมุง เนน
ความสําเร็จอาจใชเทคนิคการตั้งเปาหมายสูความสําเร็จ เพื่อพัฒนาบุคลากร
3) การกําหนดหลักสูตรในการฝกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากรกรีฑา สมาคม
กรีฑาฯ ควรนําองคประกอบทั้ง 3 ดานของสมรรถนะ ไดแก ความรู ทักษะ และคุณลักษณะมาใช
ประกอบการจัดทําหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรที่กําหนดขึน้ สอดคลองกับแนวคิดในการสรางและ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอยางแทจริง
4) ควรนําสมรรถนะที่ไดทงั้ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํากลุม งานไปใชเปน
แนวทางในการจัดทําเปนกรอบมาตรฐานความสําเร็จสําหรับการจัดทํา HR Scorecard โดย
คํานึงถึงความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของสมาคมกรีฑาฯ การประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
5) การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร
โดยเฉพาะผูฝก สอน ควรนําสมรรถนะประจํากลุมงานมาใชประกอบการสรางระดับความกาวหนา
ของการเปนผูฝ กสอน และมีการจายรางวัลคาตอบแทน หรือแรงจูงใจตามระดับของการเปนผู
ฝกสอน หรือทีเ่ รียกวา “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” (Performance Management)
6) ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและผูฝกสอน ควรนําสมรรถนะรายดานและ
พฤติกรรมที่บง ชี้เปนแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกผูฝกสอน ใหปฏิบัติหนาที่การเปนผู
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ฝกสอนตามระดับสมรรถนะที่ตองนําไปพัฒนาตอไป รวมทัง้ นําเกณฑสมรรถนะดังกลาวเปน
เกณฑในการประเมินตนเอง (Self Assessment) ของผูฝกสอน เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา
ตนเองของผูฝก สอนที่สอดคลองกับปญหาและสถานการณจริง
7) สมาคมกรีฑาฯ ควรนําเกณฑดังกลาวมาใชเปนเกณฑสําคัญในการสรรหา และ
พัฒนา ผูฝกสอนใหเปนบุคลากรที่มีความโดดเดน (Talent) ในกรณีทบี่ ุคลากรมีการประเมิน
สมรรถนะ และพบวามีคุณสมบัติผานตามรายการพฤติกรรมบงชี้เกือบทุกดาน หรือทุกดาน
8) ในการนําแบบรายการพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะรายดานไปใช ควรนําเทคนิคการ
ประเมินแบบ 360 องศา เพือ่ ใหผลการประเมินที่เกิดขึน้ มีความถูกตองสมบูรณครบถวนรอบดาน
เนื่องจากวา การฝกสอนนั้นเปนการทํางานเปนทีม
5.3.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กกกกกกกการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแตละกลุม สมาคมกรีฑาฯ ควรมีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
1) กลุมผูบริหาร
1.1) การที่พบวาสมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม คือ การมีความซื่อสัตยตอองคกรและการประพฤติปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม เปน
จุดเดนของผูบริหารของสมาคมกรีฑาฯ ซึง่ รายละเอียดดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีธรรมาภิ
บาลของผูบริหาร ดังนัน้ แนวทางในการพัฒนา สมาคมกรีฑาฯ ควรมีการสรางระบบตรวจสอบการ
บริหารงานที่มคี วามโปรงใส สามารถตรวจสอบได
1.2) การที่พบวาสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม มีจุดเนนสําคัญดานการทํางาน
รวมกันโดยมีเปาหมายการทํางานทีเ่ ปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูบริหาร และพบวาในสมรรถนะ
ดานการมุงเนนความสําเร็จ มีจุดมุงเนนดานการกําหนดเปาหมายในการทํางาน เพื่อใหบรรลุ
ความสําเร็จ ดังนัน้ แนวทางในการพัฒนาผูบ ริหารที่สาํ คัญ คือ การจัดใหมีกิจกรรมทีจ่ ะสราง
ความรัก ความผูกพัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงการสื่อสาร และมีการมอบนโยบายและ
แผนงานแกคณะกรรมการผูบริหารสมาคมฯ ทุกทานทราบ
1.3) สมรรถนะดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน พฤติกรรมบงชี้สาํ คัญที่พบ
คือ การมีทักษะในการบริหารงาน และการบริหารคน ดังนั้นตัง้ แตกระบวนการสรรหา คัดเลือก
ตองเลือกผูบริหารทีม่ ีใจรักดานกีฬา ใหเขารวมและมีการสื่อสารถายทอดความรูในดานการ
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พัฒนา เนื่องจากผูบริหารมีขอจํากัดดานเวลาในการเขารับการฝกอบรม ดังนั้นจึงเสนอวา การจะ
ถายทอดความรู และเทคนิคตางๆ ทีเ่ ปนปจจุบัน ควรใชการถายทอดความรูในลักษณะไมเปน
ทางการ มีการประชุมกลุมยอย หรือประชุมโตะกลม และมีการแจกเอกสารดานเทคนิคเปน
ระยะๆ
1.4) สมรรถนะดานความสามารถในการรับผิดชอบงาน มีจุดมุง เนนที่สําคัญ คือ
เมื่อไดรับภารกิจที่มอบหมายไปแลว ผูบริหารตองแสดงความรับผิดชอบโดยมีการควบคุม กํากับ
ติดตามงาน ใหเปนไปตามเปาหมายอยางเครงครัด ดังนั้นการจะทําใหผูบริหารมีสมรรถนะ
ดังกลาวนี้ สมาคมฯ ควรมีการกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานตามภารกิจ (Activities Plan)
อยางชัดเจน เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน และสามารถควบคุมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กาํ หนดไวได
2) กลุมผูฝกสอน
2.1) การที่พบวาสมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม มีจดุ มุงเนนดานการมีความซื่อสัตย การปฏิบัตติ อนักกีฬาดวยความเทาเทียมกัน มี
ความยุตธิ รรมไมลําเอียงหรืออคติตอฝายใดฝายหนึ่ง ดังนัน้ สมาคมกรีฑาฯ ควรมีการจัดทําแผน
ธรรมาภิบาลทีเ่ ปนรูปธรรม และมีการปลูกฝงใหผูฝกสอนมีการปฏิบัติตามแผนธรรมาภิบาล โดย
เนนเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งอาจดําเนินการโดยจัดกิจกรรม เชน การสงไปฝกอบรม
หรือการพัฒนาโดยใชกระบวนการสรางแรงจูงใจ และความภาคภูมิใจ เพื่อใหปฏิบัติตาม เชน
การใหการยกยองชมเชย การคัดเลือกผูฝกสอนดีเดน รวมทั้งสมาคมกรีฑาฯ ควรมีการสรางระบบ
การควบคุมกํากับและการประเมินผล เพื่อใชเปนมาตรการในการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู
ฝกสอนวาเปนไปตามมาตรฐานที่กาํ หนดไวหรือไม การทีพ่ บวาสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม
และสมรรถนะดานการมุงเนนความสําเร็จ มีจุดเนนดานการทํางานอยางมีเปาหมายรวมกัน
ดังนัน้ สมาคมกรีฑาฯ ควรมีการพัฒนาผูฝก สอนโดยใชเทคนิคการตั้งเปาหมาย เพื่อพัฒนาตนเอง
โดยหัวหนาผูฝ กสอนมีการถายทอดเปาหมายที่ชัดเจนสูท ีมงาน หรืออาจสงผูฝกสอนเขารับการ
อบรม หรือเชิญวิทยากรผูเชีย่ วชาญใหการฝกอบรม ในหัวขอดังกลาว
2.2) การที่พบวาสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม และสมรรถนะดานการมุงเนน
ความสําเร็จ มีจุดเนนดานการทํางานอยางมีเปาหมายรวมกัน ดังนั้น สมาคมกรีฑาฯ ควรมีการ
พัฒนาผูฝกสอนโดยใชเทคนิคการตั้งเปาหมาย เพื่อพัฒนาตนเอง โดยหัวหนาผูฝก สอนมีการ
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ถายทอดเปาหมายที่ชัดเจนสูท ีมงาน หรืออาจสงผูฝกสอนเขารับการอบรม หรือเชิญวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญใหการฝกอบรม ในหัวขอดังกลาว
2.3) สมรรถนะดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ไดพบวาการมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานจริง การเปนคนชางสังเกต ละเอียดรอบคอบ และเอาใจใส คือ พฤติกรรมบงชี้ที่
สําคัญ ของการเปนผูฝกสอน ดังนัน้ แนวทางในการพัฒนาควรเริ่มตั้งแตระบบการสรรหา คัดเลือก
ผูฝกสอนจะตองมีการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูฝก สอน เชน เคยเปนอดีตนักกรีฑาทีมชาติ
ประสบความสําเร็จในการสรางนักกีฬาระดับนักเรียนหรือยุวชน สําหรับเรื่องการเปนคนชาง
สังเกต ละเอียดรอบคอบ และเอาใจใส เนือ่ งจากเปนพฤติกรรมที่ละเอียดออนในการพัฒนา ควร
ใชเทคนิคการบอกกลาวหรือใหขอเสนอแนะจากผูเชีย่ วชาญ หรือมีประสบการณ เปนผูคอย
แนะนํา (ระบบพี่เลี้ยง-Mentoring)
2.4) สมรรถนะดานความสามารถในการรับผิดชอบงาน พบวามีจุดมุงเนนดาน
การมีระเบียบวินัยของผูฝกสอน ดังนัน้ การจะสรางสมรรถนะของผูฝก สอนไดตามทีต่ องการ ตองมี
การสรางวินยั ใหกับผูฝกสอน โดยอาจทําไดหลายวิธี เชน การสรางแนวในการปฏิบัติเพื่อใหผู
ฝกสอนไดปฏิบัติตามอยางครบถวนจนเกิดความเคยชินในการปฏิบัติรวมทัง้ เปนหนทางในการ
ควบคุมกํากับใหผูฝกสอนไดปฏิบัติตาม การสรางแบบอยางที่ดีของหัวหนาผูฝกสอนเพื่อเปน
ตัวอยางแกผูฝก สอนรุนนอง การใหการชมเชยเมื่อผูฝกสอนสามารถควบคุมการฝกซอมของ
นักกีฬาใหเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไว
3) กลุมผูตัดสิน
กกกกกกกในกลุมผูตัดสิน พบวาพฤติกรรมที่บงชี้สาํ คัญในสมรรถนะแตละดานคอนขาง
คลายคลึงกัน กลาวคือ เปนเรื่องเกี่ยวกับการมีความรู มีทักษะในการตัดสิน มีความรับผิดชอบใน
ภารกิจ และการใหความยุตธิ รรมในการปฏิบัติหนาที่ผูตดั สิน ดังนั้นการจะเสริมสรางและพัฒนา
ใหผูตัดสินมีสมรรถนะในดานนี้ สมาคมกรีฑาฯ ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งเรื่องธรรมาภิบาลจะครอบคลุมพฤติกรรมบงชี้ขางตน โดยเฉพาะในกลุมผู
ตัดสินซึ่งถือเปนกลุมที่ตองมีภาพลักษณของความซื่อสัตย เทีย่ งตรง มีความยุติธรรมปราศจาก
การลําเอียง ซึง่ การมีธรรมาภิบาลนับวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้สมาคมกรีฑาฯ ควรมี
การจัดทําคูมอื มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูตัดสินที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจน เพื่อสามารถ
ตรวจสอบความโปรงใส ถูกตองชอบธรรม จากบุคคลภายนอกหรือผูมสี วนไดเสีย
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4) กลุมนักกีฬา
4.1) การที่พบวาสมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งสมรรถนะดานความสามารถในการรับผิดชอบงาน และสมรรถนะดานการ
มุงเนนความสําเร็จ มีจุดเนนใกลเคียงกัน คือ ดานการมีวินัย ดังนั้นสิง่ ที่สมาคมกรีฑาฯ ควรมีการ
ดําเนินการ คือ ผลักดันใหผฝู กสอนใชจิตวิทยาการกีฬาเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักกีฬาเกิด
ความมุง มัน่ และมีความคิดใฝฝนมุงสูความสําเร็จ ซึง่ จะทําใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติตนที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ ซึง่ ก็คือการสรางวินัย ประเด็นถัดมาคือจะเปนการสรางใหนักกีฬามีความ
อดทนตอความเหนื่อยยากในการฝกซอม และสามารถรอคอยความสําเร็จที่จะเปนผลตามมาได
4.2) สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม ไดพบวามีจุดเนนดานการมีความรัก
ความผูกพันภายในทีมและระหวางบุคลากรในองคกร ดังนั้นสมาคมกรีฑาฯ ควรมีการจัดกิจกรรม
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี และการสรางเปาหมายรวมกัน เชน กิจกรรมสรางหัวหนาทีมนักกีฬา
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีและเปนผูควบคุมกํากับนักกีฬาดวยกันเอง การจัดกิจกรรมสันทนาการ
ตางๆ รวมกัน การแขงขันกีฬาหรือเกมภายใน นอกจากนีก้ ารสรางทีมใหประสบความสําเร็จ ผู
ฝกสอนควรใชเทคนิคการสะทอนกลับ (Feedback) เพื่อพัฒนาทีมงานทั้งกรณีที่ประสบ
ความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ
4.3) ดานการสั่งสมความเชีย่ วชาญในงาน พบจุดเนนทีส่ ําคัญ คือ ดานการมี
ทักษะและประสบการณจากการลงแขงขันบอยๆ ดังนัน้ นอกจากการทีส่ มาคมกรีฑาฯ มีแผนการ
แขงขันที่เปนรูปธรรมชัดเจนอยางตอเนื่องแลว สมาคมกรีฑาฯ ควรสรางเกมการแขงขันที่
นอกเหนือจากแผนงานโครงการปกติ เพื่อใหมีเกมการแขงขันที่มีปริมาณมากเพียงพอและ
เหมาะสมตอการพัฒนาในทุกระดับตั้งแตระดับภูมิภาคถึงระดับนานาชาติ
5) กลุมเจาหนาที่
5.1) ในกลุมเจาหนาที่สมาคมฯ พบวาพฤติกรรมที่บงชีส้ ําคัญในสมรรถนะแตละ
ดานสวนใหญคอนขางคลายคลึงกัน กลาวคือ มีจุดเนนดานความซื่อสัตย เสียสละอุทิศตน และ
ความมีวินยั ตอการทํางาน เนื่องจากลักษณะงานของสมาคมกรีฑาฯ เปนองคกรที่ไมแสวงหาผล
กําไร ดังนั้นพนักงานจึงไมไดมีเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่มากเพียงพอ เพราะฉะนั้นแนวทาง
สําคัญ คือ การสรางแรงจูงใจในการทํางานทัง้ ทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ เชน การมีระบบ
สวัสดิการให การใหโบนัสคาตอบแทนเพิม่ เติม การใหความใสใจ ยกยองชมเชย เหลานี้จะเปน
แนวทางในการพัฒนาและรักษาสมรรถนะที่สําคัญเหลานี้ไวได
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5.2) การที่พบวาสมรรถนะดานการสั่งสมความเชีย่ วชาญในงาน มีจุดเนนดาน
การมีความสามารถในการถายทอดความรูใ นงานของตนเองแกผูอื่น สมาคมกรีฑาฯ ตองมีการ
กําหนดภารกิจหนาทีท่ ี่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ตองสรางบุคลากรตัวแทนใหสามารถทํางาน
ทดแทนกันได นอกจากนีเ้ จาหนาที่สมาคมฯ ควรไดรับการพัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ ในประเด็นนี้อาจใชการฝกอบรมเปนระยะ เพื่อเพิม่ พูนทักษะ
ดังกลาว

5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1) ควรนําขอคนพบจากการศึกษาไปสรางเกณฑชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อใชในการประเมิน
สมรรถนะผูฝก สอน
2) ควรมีการศึกษาสมรรถนะประจํากลุม งานของบุคลากรกรีฑาทุกกลุม โดยใชแนวทาง
เดียวกันกับการศึกษาในครั้งนี้
3) ควรนําเกณฑที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกตกับแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ เชน Balance
Score Cards (BSC) เพื่อใหแบบประเมินมีความสมบูรณมากขึ้น

