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การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือ  สัมภาษณ์จาก
นักกีฬาฟุตบอลและผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง  4 แห่ง ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต
ล าปาง  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสโุขทยั  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต
เพชรบูรณ์ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแห่งละ  6 คน แยกตามต าแหน่ง กองหนา้ กองกลาง 
กองหลัง ผู้รกัษาประตู หัวหน้าทีม และผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 24 คน ใช้เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สมัภาษณแ์บบเจาะลึก (in-depth interview) โดยสมัภาษณน์กักีฬา 15 ขอ้ค าถาม และสมัภาษณ์
ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล 3 ขอ้ค าถาม วิเคราะหข์อ้มูลแบบอุปนยั (Inductive Analysis) ผลการวิจยั
พบว่า คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีม่ีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใน
เขตภาคเหนือ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ (1) การครองตน โดยจะตอ้งมีสมรรถนะดา้นกีฬาฟุตบอล 
มีความรูด้า้นทักษะการสอนและมีความรูด้า้นอ่ืน  ๆ  (2) การครองคน จะตอ้งมีทักษะดา้นการ
ส่ือสารและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และ(3) การครองงาน จะตอ้งรูจ้ักบริหารจัดการเวลา
และสามารถประสานงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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This research was a qualitative study of the characteristics of effective 

football coaches at a National Sports University in the Northern region of thailand. 
the data was collated from football players and coaches from four National Sports 
Universities, including Chiang Mai National Sports University, Lampang National Sports 
University, Sukhothai National Sports University, and Phetchabun National Sports 
University, The data were collected from six samples of each university, separated by 
position, forward, midfielder, quarterback, goalkeeper, team captain and coach, a total 
of twenty four people. In-depth interviews were used to interview athletes by usnig semi-
structured questionnaires, with fifteen items for athletes, three items for coaches, and 
inductive analysis were used to analyze the data. The results showed that the 
characteristics of effective football coaches in national sports universities in the northern 
region consist of three areas which included (1) self-management of football 
capacity, knowledge of teaching skills and other knowledge; (2) good communication 
skills and behavior skills to help manage others; and (3) career management, a 
knowledge of time management and able to cooperate in terms of work 

 
Keyword : Characteristics, Effective Football Coaches, National Sports University, 
Northern Region 
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บทที1่  
บทน า 

 
ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีมีความนิยมช่ืนชอบทั่วโลก มีการจดัการแขง่ขนัในแตร่ะดบั ตัง้แต่
ระดบัเยาวชนจนถึงระดบัประชาชนทั่วไป ซึ่งการจดัการแข่งขนัก็จะมีตัง้แตร่ะดบัภูมิภาคไปจนถึง
ระดบัโลก กีฬาฟุตบอลจึงกลายเป็นกีฬาท่ีมีอิทธิพลกับนานาประเทศทั่วโลก และเป็นกีฬาท่ีมี
กระแสความนิยมจนท าใหเ้กิดการพัฒนากีฬาฟุตบอลของแต่ละประเทศและเกิดการแข่งขนักัน
อย่างมากเพ่ือกา้วสู่ความเป็นท่ีหนึ่งในเวทีระดบัโลก ดว้ยการแข่งขนัในโลกยุคปัจจุบนัท่ีประเทศ
ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาโดยน าเอาศาสตรส์มัยใหม่เข้ามาประยุกต ์สรา้งระบบการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดบัมาตรฐานฟุตบอลของชาตตินเองใหแ้ข็งแกรง่มากยิ่งขึน้ จึงท าใหก้ารแข่งขนัสงูขึน้ตามไป
ดว้ย 

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 ไดก้ าหนดวิสัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตร  ์และ
แนวทางการพฒันา ดา้นวิสยัทศัน ์“การกีฬาเป็นสว่นส าคญัของวิถีชีวิตประชาชนทกุภาคส่วน และ
เป็นกลไกส าคัญในการสรา้งคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” โดยมีหลัก
แนวคิดเพ่ือการก าหนดแนวทางการพฒันา ดงันี ้ 1) การกีฬาเป็นส่วนส าคญัของวิถีชีวิตประชาชน
ทกุภาคส่วน โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกคน มีความตระหนกัถึงประโยชนข์องกีฬาโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน เพิ่มโอกาสใหป้ระชาชนทกุคนไดเ้ลน่กีฬาหรือชมกีฬา ท่ีตนเองตอ้งการอย่างเทา่เทียม 
2) การกีฬาเป็นกลไกส าคญัในการสรา้งคณุค่าทางสงัคม โดยสรา้งปัจจยัแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการ
พัฒนา กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ อาทิ บุคลากรการกีฬา โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกีฬา กิจกรรม
ดา้นการกีฬา องคก์รกีฬา องคค์วามรูว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา และนโยบายในการผลกัดนักีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ อนัจะสรา้งแรงบนัดาลใจและน ามา ซึ่งความสามคัคีแก่คนในชาติ 3) การกีฬาเป็น
ส่วนส าคญัในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดใหมี้โครงสรา้งพืน้ฐาน  ดา้นการกีฬาท่ีมี
มาตรฐานและอยู่ในระดบัชัน้น าของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้การสรา้งกิจกรรมดา้นการกีฬาในทุก
ระดบั เพ่ือเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจไทย ผลกัดนัใหภ้าครฐัและเอกชนมีส่วนรว่มใน
การสรา้ง ส่งเสริม และสนบัสนุน อุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการกีฬา และส่งเสริมการ
บริหารจดัการกีฬาใหมี้มาตรฐานท่ีดี ท าใหก้ารกีฬาไทย เป็นท่ีนา่สนใจส าหรบัคนไทยและตา่งชาต ิ
ทัง้นักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน  (แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2560-
2564), 2560) 
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กรมพลศกึษาเป็นหนว่ยงานท่ีมีหนา้ท่ีด  าเนินการผลิตครูพลศกึษา โดยรบัโอนโรงเรียนพล
ศกึษากลาง มาด าเนินการตัง้แตปี่ พ.ศ. 2479 และไดมี้การจดัตัง้ วิทยาลยัพลศกึษา ขึน้เม่ือวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ.2498 ตอ่มากรมพลศกึษาไดเ้ปิดด าเนินการผลิตครูพลศกึษาในส่วนภมูิภาค โดยเริ่ม
เปิด วิทยาลยัพลศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ ขึน้เป็นแห่งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 เปิด วิทยาลยัพล
ศกึษาจงัหวดัมหาสารคาม และมีการเปิดเพิ่มขึน้ในจงัหวดัตา่ง ๆ เรื่อยมา จนกระทั่งมีวิทยาลยัพล
ศกึษารวมทัง้สิน้ 17 แห่ง (สถาบนัการพลศกึษา, 2562) ในปัจจบุนัไดมี้การยกเลิกพระราชบญัญัติ
สถาบนัการพลศกึษา พ.ศ. 2548 และพระราชบญัญัติสถาบนัการพลศกึษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 
เปล่ียนช่ือจากสถาบนัการพลศกึษามาเป็นมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2562 เป็นปีท่ี 4 ในรชักาลปัจจบุนั ลงราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็น
ตน้มา (พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติ, 2562) 

สถาบันอุดมศึกษาหลาย ๆ สถาบันท่ีมีกีฬาเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักกีฬา
ควบคู่ไปกับการเรียนหนึ่งในกีฬาท่ีทั่วโลกนิยมคือกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาท่ีสมัยนีส้ามารถสรา้ง
ช่ือเสียง รายไดม้ากมายและสามารถเลีย้งดคูรอบครวัได ้อีกทัง้ฟุตบอลยงัเป็นอาชีพใหก้บันกักีฬา
ไดห้ากมีความสามารถและจะไดเ้ลน่ใหก้บัสโมสรชัน้น าของประเทศไทย จงึเป็นท่ีสนใจของนกักีฬา
มากมายในการหันมาเล่นกีฬาฟุตบอล อีกทั้งยังมีรายการแข่งขันฟุตบอลในระดับอุดมศึกษา
มากมายเพ่ือมุ่งเนน้ใหน้กักีฬาฟุตบอลระดบัอดุมศกึษาไดมี้เวทีในการแสดงความสามารถในดา้น
กีฬาและเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของนักกีฬาในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับประเทศชัน้น าหลาย  ๆ 
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติอยู่ทัง้หมด 17 แห่งท่ีมุ่งเนน้ในการสรา้ง
นักกีฬาสู่อาชีพ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต ้แต่ละภาคจะประกอบดว้ย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 4 
แห่ง ไดแ้ก่ 1.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิ 2.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตมหาสารคาม 3.มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ  4.มหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี ภาคกลางมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 5 แห่ง ได้แก่ 1.
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร 2.มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยา
เขตชลบรุี 3.มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมทุรสาคร 4.มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสพุรรณบรุี 4.มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตวิิทยาเขตอา่งทอง ภาคใตมี้มหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1.มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ 2.มหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร 3.มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรงั 4.มหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา และภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1.
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มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่ 2.มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติจงัหวดัล าปาง 3.
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติจงัหวดัสุโขทยั 4.มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติจงัหวดัเพชรบูรณ ์
ในแตล่ะภาคก็จะมีการจดัการแข่งขนัฟุตบอลเพ่ือใหน้กักีฬาไดมี้เวทีในการแสดงความสามารถใน
ด้านกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอลในเขตภาคเหนือจะมีรายการแข่งขันต่าง ๆ   เช่น กีฬา
มหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกภูมิภาค Thailand Amateur League (T5) เพ่ือพัฒนาฟุตบอลไทยไปสู่ฟุตบอลลีก
อาชีพ และรายการอ่ืน ๆ ท่ีจัดขึน้ภายในเขตภาคเหนือ เป็นตน้ หากมีความสามารถในดา้นกีฬา
ฟุตบอลก็สามารถเขา้ร่วมคดัเลือกเพ่ือเขา้รว่มเป็นนกักีฬาของทีมสโมสรในเขตภาคเหนือและมี
อาชีพและรายไดเ้ป็นของตวัเองอีกดว้ย 

การพฒันานกักีฬาใหไ้ปสูร่ะดบัอาชีพไดน้ัน้มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาตจิงึมีบทบาทใน
การเขา้มาพฒันานกักีฬาใหป้ระสบความส าเรจ็ในดา้นกีฬา รวมไปถึงการใหค้วามรูใ้นดา้นวิชาการ
ดว้ยนัน้ สถาบนัท่ีผลิตนักกีฬาและไดเ้ปล่ียนช่ือจากสถาบนัการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ  เพราะเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มีภารกิจในการจัดการศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษา รวมทัง้การส่งเสริมและพฒันานกักีฬาใหมี้ศกัยภาพอย่างสูงสดุของแตล่ะบคุคล
ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาอย่างมีพลวัตในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา เพ่ือให้
ผูส้  าเร็จการศกึษาและบณัฑิตของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติได้ด  าเนินงานภายใตย้ทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2550-2555 ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.
2556-2560 และมีการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตรเ์ม่ือสิ ้นสุดของทุกปีงบประมาณเพ่ือให้
สอดคลอ้งตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาสถาบนัการพล
ศกึษา, 2550) 

การพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ยังไม่สามารถพัฒนานักกีฬาไทยให้ประสบ
ความส าเรจ็ในมหกรรมกีฬานานาชาตไิดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากขาดบคุลากรการกีฬาท่ีมีความรู้
ความสามารถในระดับนานาชาติโดยเฉพาะผู้ฝึกสอน ท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาใหท้ัดเทียมกับประเทศชัน้น าอีกทัง้ยังไม่มีระบบการจัดการท่ีชัดเจนและต่อเน่ืองในการ
พฒันานกักีฬาจากขัน้พืน้ฐานสู่ความเป็นเลิศ จงึท าใหก้ารพฒันานกักีฬาไทยในปัจจบุนัขาดความ
ยั่งยืน (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2560) 

ปัจจุบนัไดมี้ผูฝึ้กสอนกีฬาหลาย ๆ ท่านท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรบัว่าเป็น
กญุแจส าคญัในการพฒันานกักีฬาและพาทีมใหป้ระสบความส าเร็จ ยกตวัอย่างเช่น (José Mário 
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dos Santos Mourinho Félix) หรือ โชเซ มูรีนโย ตามการออกเสียงในภาษาองักฤษ เขาไดร้บัการ
ยกย่องจากผูเ้ล่น ผูฝึ้กสอน และผูป้ระกาศข่าวกีฬาหลายคนว่าเป็นหนึ่งในผูฝึ้กสอนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ 
ไดร้บัเกียรติจากสหพันธฟ์ุตบอลโปรตุเกสในปี ค.ศ.2015 ว่าเป็นผูฝึ้กสอนชาวโปรตุเกสท่ีดีท่ีสุด
แห่งศตวรรษนี ้หรือ เซอรอ์เล็กซ ์เฟอรก์ูสัน (Sir Alexander “Alex” Chapman Ferguson) อดีต
ผูจ้ดัการทีมและเป็นหวัหนา้ผูฝึ้กสอนสโมสร แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ ท่ีท าใหที้มประสบความส าเร็จ
และไดร้างวลัมากมาย เป็นตน้ ส าหรบัผูฝึ้กสอนฟุตบอลในประเทศไทยท่ีมีช่ือเสียงก็จะหนีไม่พน้ 
เกียรติศกัดิ์ เสนาเมือง หรือรอ้ยต ารวจโท เกียรติศกัดิ์ เสนาเมือง ซึ่งอดีตเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ให้กับประเทศไทยจนประกาศอ าลาการเป็นผู้เล่นหันมาเป็นโค้ชซึ่งได้พาทีมชาติให้ประสบ
ความส าเร็จหลายรายการจนตอนนีห้นัมาพฒันานกักีฬาในระดบัเยาวชนเพ่ือสรา้งรากฐานใหก้ับ
ฟุตบอลในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ (พิชัย ปิตุวงศ ,์ 2550) ได้ให้ความหมายท่ี
สอดคลอ้งว่า ผูฝึ้กสอนหรือโคช้มีความส าคญัต่อทีมและมีความจ าเป็นท่ีตอ้งหาแนวทางพัฒนา
นกักีฬาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า การเป็นผู้ฝึกสอนท่ีดีนั้นมีหลายประการ 
อย่างไรก็ตาม การวิจัยส่วนมากในทางพลศึกษาจะเป็นการวิจัยเชิงส ารวจหรือเชิงทดลอง ซึ่งใช้
แบบสอบถามหรือแบบทดสอบเพ่ือศกึษา มีการใชว้ิจยัเชิงคณุภาพในการศกึษานอ้ยมากเก่ียวกบัผู้
ฝึกสอนกีฬาตา่ง ๆ รวมทัง้การศกึษาเก่ียวกบัผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลของสโมสรตา่ง ๆ หรือศกึษากบั
ผูฝึ้กสอนฟุตบอลอาชีพอยา่งเดียว แตศ่กึษาเก่ียวกบั ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลท่ีมีบทบาทเป็นอาจารย์
ในสถาบนัอุดมศึกษานอ้ยมาก ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงตอ้งการศึกษาถึง คุณลักษณะของผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือ โดยสัมภาษณ์
นักกีฬาฟุตบอลและผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือจ านวน 4 
มหาวิทยาลยัคือ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตล าปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยและมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหง่ชาติวิทยาเขตเพชรบรูณ ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติท่ีไดร้างวลัชนะเลิศกีฬาฟตุบอล
ประเภททีมชายรายการ “กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” 4 ปี ต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 
จนถึงปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัจากภาคเหนือทัง้หมด ในขณะท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งเป็น
สว่นสนบัสนนุท่ีจะพฒันาใหเ้กิดการแขง่ขนัมากขึน้ ซึ่งในภาพรวมยงัไมป่ระสบความส าเร็จอยา่งท่ี
ควร ผู้วิจัยพบว่าโดยส่วนใหญ่การท่ีทีมจะประสบความส าเร็จไดน้ัน้ตอ้งขึน้อยู่กับกระบวนการ
ฝึกซ้อม โดยตวัของคุณลักษณะของผูฝึ้กสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการท่ีจะท าให้ทีมและนักกีฬา
ประสบความส าเร็จในการแข่งขนัได ้ดงันัน้ดว้ยสาเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงไดส้งสยัว่าผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล
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ทัง้ 4 มหาวิทยาลยัภาคเหนือมีคณุลกัษณะอยา่งไร มีอะไรบา้งท่ีเป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ระบวนการของ
ทีมประสบความส าเร็จ ซึ่งกระบวนการศึกษาเหล่านี ้ไม่สามารถตอบไดด้ว้ยวิธีการเชิงปริมาณได้
ดว้ยแบบสอบถาม ผูว้ิจัยจึงไดก้ าหนดการท่ีจะเลือกใชร้ะเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เขา้มาเพ่ือเก็บ
ขอ้มลูในเชิงลึกและเพื่อท่ีจะตอบเรื่องคณุลกัษณะได ้นั่นจงึเป็นค าตอบในความมุ่งหมายของผูว้ิจยั
เพ่ือศึกษาคณุลกัษณะผูฝึ้กสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษาจะเป็นประโยชนแ์ละแนวทางกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติในภาคอ่ืน ๆ และเป็นประโยชนต์อ่ ผูจ้ดัการทีม หวัหนา้
ผูฝึ้กสอน ผูฝึ้กสอน นกักีฬา และกีฬาอ่ืน ๆ เช่น วอลเล่ยบ์อล ฟุตซอล ตะกรอ้ ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่ืน ๆ ตลอดจนหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีจดัอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล เพ่ือ
รว่มกนัพฒันากีฬาฟตุบอลใหมี้ศกัยภาพท่ีสมบรูณแ์ละเพื่อพฒันากีฬาฟุตบอลของประเทศไทยให้
กา้วไปสูค่วามเป็นเลิศและตอ่ยอดไปสูร่ะดบัอาชีพตอ่ไปในอนาคต  
ค าถามในการวิจัย 

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขต
ภาคเหนือมีคณุลกัษณะอยา่งไร 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการ
กีฬาแหง่ชาติในเขตภาคเหนือ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกักีฬาฟตุบอลชายและผูฝึ้กสอนของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติใน
เขตภาคเหนือ ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติจงัหวดัสุโขทัย มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติจงัหวดัล าปาง และมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติจงัหวดัเพชรบูรณ ์มหาวิทยาลยัละ 6 คน รวม 24 คน ประกอบดว้ยนกักีฬา 20 คน แยก
ตามต าแหน่ง กองหน้า กองกลาง กองหลัง ผูร้กัษาประตู หัวหน้าทีม และผูฝึ้กสอน 4 คน โดย
คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนกักีฬาท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ20-23 ปี และผูฝึ้กสอน
ตอ้งเป็นผูฝึ้กสอนปัจจุบนัและมีประสบการณ์ในการฝึกซอ้มและแข่งขนัอย่างนอ้ย 1 ปี ก่อนเริ่ม
ด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างทุกคนลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัย (Informed Consent Form) และเอกสารชี ้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant 
Information Sheet) เพ่ือเขา้รว่มเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี  ้โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งเขา้และเกณฑก์ารคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งออกมีดงันี ้
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เกณฑก์ารคดัเขา้ (Inclusion criteria) 
1. กลุ่มตวัอย่างทกุคนยงัคงสภาพเป็นนกักีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลยัการกีฬา

แหง่ชาตทิัง้ 4 สถาบนั 
2. กลุม่ตวัอยา่งตอ้งมีประสบการณใ์นการแขง่ขนัฟตุบอลมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี 
3. กลุ่มตวัอย่างตอ้งเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลในปัจจุบนัและมีประสบการณใ์น

การฝึกซอ้มและแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 1 ปี 
เกณฑก์ารคดัออก (Exclusion criteria) คือ กลุ่มตวัอย่างสามารถถอนตวัออกจาก

การวิจยัไดต้ลอดเวลาหากรูส้กึวา่ไมส่บายใจในการตอบค าถาม 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

คุณลักษณะ หมายถึง นิสยั ความรูค้วามสามารถ บคุลิกภาพ คณุสมบตั ิรวมไปถึงกรยิา
มารยาท การแสดงออกท่ีรวมไปถึงผลท่ีเกิดจากประสบการณ ์ทัง้ทางดา้นรา่งกาย และจิตใจของ
นกักีฬาและผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลในเขตภาคเหนือ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีวางแผนการเล่น ก าหนดตวัผูเ้ล่นในการ
ลงแข่งขัน และแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับนักกีฬาทั้งในด้านการฝึกซ้อม และการแข่งขัน ของ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติในเขตภาคเหนือทัง้ 4 มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเขตภาคเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหง่ชาตจิงัหวดัล าปาง และมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติจงัหวดัเพชรบรูณ ์

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีม่ีประสิทธิภาพ หมายถึง ผูท่ี้มีคณุลกัษณะ 3 ดา้นดงัตอ่ไปนี ้
1.ดา้นการครองตน  
2.ดา้นการครองคน 
3.ดา้นการครองงาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
แหลง่ขอ้มลู                              วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู                    ตวัแปรท่ีศกึษา 

 
 
 
 

 

1) นกักีฬาฟตุบอล 
1.1 กองหนา้ 
1.2 กองกลาง 
1.3 กองหลงั 
1.4 ผูร้กัษาประต ู
1.5 หวัหนา้ทีม 

2) ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอล 

คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬา

ฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพ

ของมหาวิทยาลยัการกีฬา

แหง่ชาตใินเขตภาคเหนือ 

การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ 
(in-depth interview) 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และไดน้  าเสนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้
ความรูเ้ก่ียวกบัผูฝึ้กสอนกีฬา 

1. ความหมายของผูฝึ้กสอนกีฬา 
2. บทบาทหนา้ท่ีของผูฝึ้กสอน 
3. ความช านาญในการเป็นผูฝึ้กสอน 
4. การวางแผนการฝึกซอ้ม 
5. ลกัษณะของการท างาน 
6. คณุลกัษณะท่ีดีของผูฝึ้กสอน 

ความรูเ้ก่ียวกบัวิจยัเชิงคณุภาพ 
1.วิธีการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth Interview) 
2.วิธีการวิเคราะหข์อ้มลูแบบอปุนยั (Inductive Analysis) 

ความรูเ้ก่ียวกบัมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติ 
1. ประวตัคิวามเป็นมาของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติ 
2. มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติในเขตภาคเหนือ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. งานวิจยัในประเทศ 
2. งานวิจยัตา่งประเทศ 

 
ความรู้เกี่ยวกับผู้ฝึกสอนกีฬา 

1.ความหมายของผู้ฝึกสอนกีฬา 
ผูฝึ้กสอนกีฬาหรือโคช้กีฬาเป็นบุคคลท่ีส าคญัต่อนักกีฬาต่อทีมหรือแม้กระทั่งต่อ

องคก์รท่ีผูฝึ้กสอนหรือโคช้ท างานอยู่ซึ่งหนา้ท่ีของผูฝึ้กสอนท่ีจะตอ้งท ามีมากมายไม่ใชแ้ค่การฝึก
นกักีฬาใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศเท่านัน้ยงัตอ้งมีหนา้ท่ีอบรมใหน้กักีฬามีระเบียบวินยัสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างถูกตอ้ง เป็นทั้งผู้ฝึกสอนและครูในเวลาเดียวกันซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านท่ีให้
ความหมายของผูฝึ้กสอนกีฬาไวด้งันี ้
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ประโยค สุทธิสง่า (2541) ไดอ้ธิบายความหมายของโคช้หรือผูฝึ้กสอนกีฬาใน
หนงัสือการบรหิารเชิงกลยทุธส์ูค่วามเป็นเลิศของโคช้ฟุตบอลไวว้า่ 

1.ผู้ฝึกสอนกีฬาตอ้งเป็นผู้สรา้งแรงจูงใจและเป็นครูของนักกีฬาในการฝึก
ภาคทฤษฎีและปฏิบตัแิละเป็นผูถ้่ายทอดเทคนิคกีฬา 

2.ผูฝึ้กสอนกีฬาเป็นผูถ้่ายทอดความรูแ้ละเป็นครูผูฝึ้กสถานการณต์า่ง ๆ ใน
การแขง่ขนัเขาควรจะตอ้งมีความรูด้า้นพลศกึษา และมีความรูเ้ก่ียวกบักีฬาโดยเฉพาะ 

3.ผูฝึ้กสอนกีฬาเป็นนักการศึกษาท่ีมีความรูเ้ก่ียวกับร่างกายและสามารถ
สรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บันกักีฬาได ้

4.ผูฝึ้กสอนกีฬาเป็นผูท่ี้มีความพยายามในการฝึกซอ้มใหมี้ประสิทธิภาพและเป็น
นกัปฏิบตักิารท่ีเขม้แข็ง สามารถปฏิบตัเิพ่ือเป็นแบบอยา่งหกบันกักีฬาได ้

นพพร จนัทรน าช,ู คณุตัว ์พิธพรชยักลุ, นภสรนี ละไพจิตร, และ นรินทรา จนัทศร 
(2558) ไดส้รุปผลการวิจยัและใหค้วามหายของผูฝึ้กสอนกีฬา หมายถึง ความสามารถของบคุคลท่ี
มีตามหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบต าแหน่งหนา้ท่ีอาจเหมือนกัน แต่ความสามารถตามหนา้ท่ีต่างกัน และ
หมายถึง สมรรถนะท่ีบุคคลท่ีท างานในสายงานใดตอ้งมีเพิ่มจากสมรรถนะหลัก มีลกัษณะเป็น
ความรูเ้ฉพาะทาง และทกัษะในการปฏิบตัิหนา้ท่ีหนึ่ง ๆ สามารถพฒันาไดโ้ดยการฝึกอบรมและ
จากประสบการณท์ างาน 

สนธยา สีละมาด (2560) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ผูฝึ้กสอนกีฬาวา่ “ผูฝึ้กสอน” 
(Coach) เม่ือใช้แทนกริยา (Verd) จะหมายถึง การให้ค  าสอนหรือค าแนะน า ขณะท่ีค าว่า การ
ฝึกซ้อม (Train) เม่ือใช้แทนกริยา (Verd) จะอ้างอิงถึงอะไรท่ีนักกีฬาท า เช่น การได้มาซึ่ง
ความสามารถทางการกีฬาโดยการออกก าลังกาย และอา้งอิงอะไรท่ีผูฝึ้กสอนท า เช่น การใหค้  า
ฝึกหัดและค าสอน การฝึกซอ้ม การปฏิบตัิ หรือการออกแบบเพ่ือใหเ้กิดความช านาญจากตรงนี ้
อาจจะสรุปไดว้่า ทัง้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนเป็นผู้ฝึกซอ้ม (Trainers) หรือบุคคลท่ีท าการฝึกซอ้ม 
(เพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้น) ขณะเดียวกนัค าว่า ผูฝึ้กซอ้ม (Trainer) เม่ือใชแ้ทนนาม (Noun) จะสามารถ
อา้งอิงไดท้ัง้ “บคุคลท่ีฝึกซอ้ม” หรือ “บคุคลท่ีท าการฝึกซอ้มใหก้บันกักีฬา” อย่างไรก็ตาม ในความ
เป็นจริงไม่มีบุคคลใดท่ีจะเป็นทัง้ผูฝึ้กสอนและนกักีฬาในเวลาเดียวกันแมว้่าบางครัง้นกักีฬาบาง
คนจะสามารถท าหน้าท่ีเป็นผูฝึ้กสอนท่ีดีไดด้ว้ยก็ตาม นอกจากนี ้ค  าว่าผู้ฝึกซอ้ม (Trainer) ยัง
สามารถอา้งอิงถึงบุคคลท่ีท างานอยู่ใหที้มกีฬา ในการใหก้ารรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้และการให้
การฟ้ืนฟูสภาพผูเ้ล่นท่ีไดร้บับาดเจ็บ และเหมือนกับบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีฝึกมา้แข่งหรือสตัวส์  าหรบั
การประกวด การโชว ์หรือการแสดงไดอี้กดว้ย และท่ีส าคญัการเป็นผูฝึ้กซอ้มกีฬาเป็นเพียงบทบาท
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หนึ่งของการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา (ประโยค สทุธิสง่า, 2541) โคช้หรือผูฝึ้กสอน หมายถึง ผูฝึ้กกีฬาแต่
ละประเภท ๆ ไป ซึ่งเป็นการฝึกนอกเวลาหรือฝึกเพ่ือแข่งขนัก็ได ้ การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาไม่เพียงแต่
เป็นผูพ้ฒันาศกัยภาพสงูสดุทางกาย (Physical Potential) ใหก้บันกักีฬา แตย่งัรวมถึงการเป็นผูข้ดั
เกลาและยกระดบัจิตใจและรา่งกายของนกักีฬาใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถและมีความประพฤติ
เหมาะสมด ารงตนเองอยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี การท างานรว่มกบันกักีฬาจงึมีบทบาทหลายอย่าง
ท่ีตอ้งท าฉะนัน้ การใชค้  าว่าผูฝึ้กสอน (Coach) ในการอา้งอิงบคุคลท่ีท าหนา้ท่ีช่วยเหลือนกักีฬาให้
ก้าวขึน้ไปสู่ความส าเร็จน่าจะมีความเหมาะสมและส่ือความหมายได้ดีกว่าค าว่าผู้ฝึกซ้อม 
(Trainer)   

จากข้อความท่ีกล่าวมาเบือ้งตน้ผู้ฝึกสอนกีฬาจึงหมายถึง บุคคลท่ีฝึกซ้อมให้กับ
นกักีฬาแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบโดยใชศ้าสตรแ์ละศิลป์ต่าง ๆ ตามกลยุทธวิธีของผูฝึ้กสอน 
โดยมุ่งใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อนกักีฬามากท่ีสุด และไม่เพียงแต่เป็นผูพ้ัฒนาศกัยภาพสูงสุดทาง
กาย (Physical Potential) ให้กับนักกีฬา แต่ยังรวมถึงการเป็นผูข้ัดเกลาและยกระดับจิตใจและ
รา่งกายของนกักีฬาใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บันกักีฬาในการฝึกซอ้ม
และแขง่ขนัเพ่ือใหน้กักีฬามีความประพฤตท่ีิเหมาะสมด ารงตนเองอยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 

2. บทบาทหน้าทีข่องผู้ฝึกสอน 
บทบาทหน้าท่ีของผูฝึ้กสอนมีหลากหลายทัง้หนา้ท่ีในสนามและหน้าท่ีนอกสนาม 

หนา้ท่ีนอกเวลาและหนา้ท่ีในเวลา ซึ่งหากจะเปรียบเทียบอาจจะเปรียบไดว้่าผูฝึ้กสอนมีบทบาทใน
ทกุ ๆ เรื่องของนกักีฬาซึ่งบทบาทหนา้ท่ีของผูฝึ้กสอนมีมีหลายแบบ 

ประโยค สุทธิสง่า (2541) ไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธส์ู่ความ
เป็นเลิศของโคช้ฟุตบอลไดเ้ขียนถึงบทบาทในการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาไวว้่า การท่ีจะพฒันาทีมไปสู่
ความเป็นเลิศของการเป็นโค้ชฟุตบอลท่ีดีนั้นจะต้องเข้าใจและมีพื ้นฐานความรูเ้ก่ียวกับการ
เคล่ือนไหวและพลศึกษา เพราะจะท าใหก้ารฝึกมีประสิทธิภาพและน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้
อย่างแทจ้ริง ซึ่งความรูเ้ก่ียวกับพลศึกษาเป็นคณุสมบตัิของโคช้ฟุตบอลทุกคนท่ีจะตอ้งมี เพราะ
จะตอ้งมีความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวและหลกัในการฝึกท่ีถูกตอ้ง (training) ผูท่ี้มีความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองสูค่วามเป็นเลิศในการเป็นโคช้จึงควรไดร้บัการฝึกอบรมวิชาการทางดา้น
สรีระการออกก าลังกายและการพลศึกษามาแล้ว หรือเป็นผูท่ี้จบจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัยท่ี
เตรียมบุคลากรออกมาทางดา้นนีโ้ดยตรงเพราะรูบ้ทบาทและหนา้ท่ีเป็นอย่างดีดงันัน้โค้ชฟุตบอล
จงึตอ้งมีแบบแผนเป็นท่ียอมรบัของสงัคมวา่ถกูตอ้ง 
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อมัภาพร สงคเ์กือ้ (2558) ในเรื่องของบทบาทหนา้ท่ีของผูฝึ้กสอนในการพฒันา
นักกีฬาของโรงเรียนกีฬานั้นบทบาทหน้าท่ีท่ีคาดหวังและปฏิบัติจริงของผู้ฝึ กสอนกรีฑาของ
โรงเรียนกีฬาในสงักดัมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาต ิระหวา่งบทบาทหนา้ท่ีคาดหวงัและปฏิบตัิจริง 
ของนักกีฬากรีฑาต่อผูฝึ้กสอนกรีฑาของโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดา้น
ความรู ้ดา้นทกัษะ ดา้นพฤติกรรม และดา้นทศันคติ รวมทกุดา้นพบว่าค่าท่ีปฏิบตัิจริงมีคา่สงูกว่า
ระดบัท่ีคาดหวงั แสดงใหเ้ห็นว่านกักีฬากรีฑาพอใจบทบาทหนา้ท่ีของผูฝึ้กสอนในระดบัท่ีปฏิบตัิ
จริงมากกว่าระดบัท่ีคาดหวงัไว ้ปัจจยัเชิงบรหิารท่ีสนบัสนนุบทบาทหนา้ท่ีของผูฝึ้กสอนกรีฑาดา้น
การสรรหาทรพัยากรขององคก์รทางโรงเรียนส่งเสริมใหผู้ฝึ้กสอนเขา้รับการอบรมต่าง ๆ ดา้นการ
ธ ารงรกัษาทรพัยากรมนษุย ์ทางโรงเรียนมีนโยบาลสนบัสนนุดา้นการจดัหาต าแหนง่ใหบ้คุลากรท่ีมี
ความสามารถในการปฏิบตังิานท่ีดี มีความรบัผิดชอบและมีผลงานดีเดน่ 

สนธยา สีละมาด (2560) ไดอ้ธิบายบทบาทหนา้ท่ีของผูฝึ้กสอนไวว้่า บทบาทของ
ผูฝึ้กสอนกีฬา (The Role of a Coach) ก็คือการพฒันานกักีฬาใหเ้ป็นผูท่ี้มีศกัยภาพสงูสดุทางดา้น
รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และสงัคม ซึ่งในการท าหนา้ท่ีดงักล่าวผูฝึ้กสอนมีบทบาทหลายอยา่งท่ีตอ้ง
ท า บทบาทบางอยา่งผูฝึ้กสอนรูส้กึพอใจแตบ่างบทบาทบางอย่างผูฝึ้กสอนกีฬาอาจจะไมอ่ยากท า 
แต่ในฐานะผูฝึ้กสอนกีฬาก็เป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าใหไ้ดถ้า้ปรารถนาท่ีจะท าหนา้ท่ีผูฝึ้กสอนให้
ประสบความส าเร็จ ผู้ฝึกสอนต้องตอบค าถามตัวเองว่าบทบาทต่อไปนีไ้ด้ท  าอยู่หรือไม่ หรือ
สามารถท าไดห้รือไม ่ซึ่งบทบาทของผูฝึ้กสอนกีฬาจะประกอบดว้ย 

1.หนา้ท่ีครู (Teacher) ใหค้วามรู ้ทักษะ และความคิดใหม่ ๆ กับนักกีฬาทัง้
ทางการกีฬาและการใชชี้วิต 

2.หน้าท่ีผู้ฝึกซ้อม (Trainer) การปรบัปรุงสมรรถภาพ ทักษะ และเทคนิค
ใหก้บันกักีฬา 

3.หน้าท่ีผู้ให้ค  าแนะน า (Instructor) แนะน ากิจกรรมและการฝึกปฏิบัติท่ี
เหมาะสมและปลอดภยั 

4.หน้าท่ีผู้ให้แรงจูงใจ (Motivator) พัฒนาให้นักกีฬาเป็นบุคคลท่ีมีความ
เช่ือมั่นและมีก าลงัใจ 

5.หนา้ท่ีผูส้รา้งวินยั (Disciplinarian) มีความยตุิธรรมและใหค้วามเสมอภาค
กบันกักีฬาทกุคน 

6.หนา้ท่ีนักจัดการ (Manager) จัดระบบ และวางแผนการฝึกซอ้มและการ
แขง่ขนั 
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7.หนา้ท่ีผูบ้รหิาร (Administrator) จดัด าเนินการฝึกซอ้มใหเ้ป็นไปในแนวทาง
ท่ีเหมาะสม 

8.หนา้ท่ีตวัแทนชุมชน (Publicity agent) การใหข้่าวกับส่ือมวลชนการเป็น
นกัส่ือสารท่ีดี 

9.หนา้ท่ีนักสังคมสงเคราะห ์(Social worker) การใหค้  าปรึกษาและแนะน า
ชว่ยเหลือนกักีฬา 

10.หนา้ท่ีเป็นเพ่ือน (Friend) ใหค้วามสนิทสนมกับนกักีฬาเหมือนเพ่ือนคน
หนึ่ง 

11.หน้าท่ีนักวิทยาศาสตร ์(Scientist) การวิเคราะห์ การประเมินผล และ
แกไ้ขปัญหาของนกักีฬา 

12.หนา้ท่ีนกัเรียน (Student) รบัฟัง เรียนรู ้และแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ  
ในการท าหนา้ท่ีเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาเปรียบเทียบเหมือนนกัแสดงท่ีตอ้งแสดงให้ได้

หลายบทบาท บางครัง้ตอ้งแสดงบทบาทหนึ่งในสถานการณ์หนึ่ง แต่บางครัง้ก็ตอ้งแสดงหลาย
บทบาทในคราวเดียวกนั การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาจึงควรจะตอ้งแสดงบทบาทใหเ้ขา้กบัสถานการณท่ี์
เกิดขึน้ การตดัสินใจสว่นใหญ่ในชีวิตประจ าวนัจะกระท าตามปรชัญาของตน แตก่ารเป็นผูฝึ้กสอน
จะตอ้งใชป้รชัญาของการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬามาตดัสินปัญหาท่ีเกิดขึน้ในฐานะท่ีเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา 
ดงันัน้ การฝึกสอนกีฬาจงึจ าเป็นตอ้งมีทกัษะหลาย ๆ อยา่งทัง้ท่ีไดม้าจากประสบการณแ์ละความรู้
ในต ารามาชว่ยแกปั้ญหา 

นิรนัทร ์ก าจดัภัย และ ชาญชยั ขนัติศิริ (2560) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้บทบาท
หนา้ท่ีของผูฝึ้กสอนกีฬาซึ่งอธิบายว่า ผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้มีอ านาจเต็มในการควบคมุด าเนินเก่ียวกับ
การสอนและการฝึกซ้อมทั้งในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันส าหรบัแนวความคิดของผู้
ฝึกสอนกีฬาแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน เพราะสาเหตหุลายประการ เช่น การศึกษาพืน้ฐาน
ของครอบครวั สภาพแวดลอ้มวิธีในการสอน ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐานในการประสบความส าเรจ็ใน
การเป็นผูฝึ้กสอน บทบาทของการเป็นผูฝึ้กสอน จึงไม่ใช่บทบาทใดบทบาทหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
หากตอ้งมีหลายบทบาทเพ่ือการพฒันานกักีฬาและความสามารถของนกักีฬาไปพรอ้มกนั  ดงันัน้ 
บทบาทผูฝึ้กสอนจงึควรเป็นหลายอยา่งดงันี ้

1.ผูฝึ้กสอนเป็นแม่แบบ (As a Role Model) ผู้ฝึกสอนเป็นผูมี้อิทธิพลมาก
ท่ีสดุทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่นกักีฬา ผูฝึ้กสอนจะถ่ายทอดจดัปรบัและส่งผ่านปรชัญา คา่นิยม 
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ทศันคต ิการรบัรูต้นเองทัง้ตอ่การแขง่ขนักีฬาและการกีฬาโดยรวมตลอดจนการด าเนินชีวิตของการ
กีฬา 

2.ผู้ฝึกสอนเป็นแรงจูงใจ (As a Motivator) ผู้ฝึกสอนควรมีบทบาทเป็น
แรงจงูใจเพ่ือใหน้กักีฬามุ่งมั่นในการฝึกซอ้ม เพ่ือพฒันาทกัษะ และความสามารถในการเล่นกีฬา 
บทบาทเป็นแรงจงูใจของผูฝึ้กสอนจงึมีความจ าเป็นและความส าคญัตอ่นกักีฬาอย่างยิ่ง 

3.ผู้ฝึกสอนเป็นแหล่งเรียนรู ้(As a Resource Person) ซึ่งแน่นอนท่ีสุด ผู้
ฝึกสอนตอ้งไฝ่หาความรูใ้นดา้นต่าง ๆ เพ่ือน าไปใชใ้นการประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาความสามารถ
นกักีฬาท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ ความรู ้ความสามารถในการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬานัน้  ๆ ทัง้ดา้นสมรรถภาพ 
กลวิธี (Technique) กลยุทธ์ (Tactic) และการวิเคราะหค์วามสามารถนักกีฬาเพ่ือการปรบัปรุง 
แกไ้ขใหไ้ดผ้ลดี มีประสิทธิภาพปลอดภยัในเวลาอนัสัน้ 

4.ผู้ ฝึกสอน ท่ี รู ้บทบาทหน้าท่ี  (Roles and Rights) ผู้ฝึกสอนท่ี ดีควรมี
การศึกษาหรือมีขอ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการแข่งขนักีฬาของนักกีฬาเพ่ือจะใหท้ราบและก าหนด
บทบาทของตนไดถ้กูตอ้ง 

5 .ผู้ ฝึ ก ส อน ท่ี เข้า ใจถึ งค วาม แตกต่ า ง ระห ว่ า งบุ ค ค ล  ( Individual 
Differences) บทบาทสดุทา้ยท่ีไม่ลดความส าคญัเลยคือ ความเขา้ใจความแตกตา่งระหว่างบคุคล
ทัง้ดา้นแรงจูงใจ ความพยายาม อารมณ ์ความสามารถในการเรียนรู ้ความฉลาด และความคิด
ตลอดจนทกัษะสมรรถภาพรา่งกายและสมรรถภาพจิต ซึ่งมีผลตอ่การเลน่กีฬาทัง้สิน้ 

สนธยา สีละมาด (2560) ได้อธิบายแบบของผู้ฝึกสอนกีฬาไว้ว่า แบบของผู้
ฝึกสอน (Coaching Style) เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัท่ีผูฝึ้กสอนจะตอ้งตดัสอนใจเลือกเพราะแบบ
ของผูฝึ้กสอนเป็นตวัแสดงใหเ้ห็นว่าผูฝึ้กสอนใชท้กัษะและยทุธวิธีอะไรในการสอนนกักีฬา บริหาร
การฝึกซอ้มและการแข่งขนัอย่างไร อะไรเป็นวิธีท่ีผูฝึ้กสอนน ามาใชใ้นการฝึกหัดนกักีฬาและสิ่ง
ส าคญัท่ีสุด อะไรเป็นบทบาทของผูฝึ้กสอนท่ีแสดงกับนกักีฬา โดยทั่ว ๆ ไปเราจะสามารถจ าแนก
แบบของผูฝึ้กสอนไดเ้ป็น 3 แบบ คือ แบบออกค าสั่ง แบบยินยอม และแบบรว่มมือ 

แบบออกค าสั่ง (Command Style) ผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบออกค าสั่ง ผู้
ฝึกสอนจะเป็นผู้ตัดสอนใจเองทุกอย่าง นักกีฬาจะเป็นผู้ท  าตามค าสั่ งของผู้ฝึกสอนผู้ฝึกสอน
ประเภทออกค าสั่งจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการบอกนักกีฬาว่าจะตอ้งท าอะไรนักกีฬาจะมีบทบาท
เป็นผูฟั้ง รบัฟัง และท าตาม ผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบออกค าสั่งสามารถพบเห็นไดท้ั่วไปทั้ง
ระดบัชาติ มหาวิทยาลยั มธัยม ผูฝึ้กสอนท่ีไม่มีประสบการณส์่วนมากจะใชก้ารท างานแบบออก
ค าสั่งเพราะรบัอิทธิพลมาจากผูฝึ้กสอนของเขาหรือบุคคลอ่ืนแต่ผูฝึ้กสอนบางท่านก็อาจใชก้าร
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ท างานแบบออกค าสั่งเพราะเป็นการชว่ยปกปิดความไมแ่น่นอน เก่ียวกบัความสามารถของตนเอง 
ถา้ผูฝึ้กสอนไม่เปิดโอกาสใหน้กักีฬาถามค าถามและสามารถหลีกเล่ียงการอธิบายเหตผุลว่าท าไม
นกักีฬาถึงตอ้งท า เม่ือนัน้การตอบค าถามอนัเป็นท่ีไมพ่งึพอใจก็จะไมเ่กิดขึน้หรือไมน่กักีฬาไดไ้ดแ้ค่
คดิแตไ่มแ่นใ่จเทา่นัน้ 

แบบยินยอม (Submissive Style) ผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบยินยอมจะท า
การตดัสินใจ จดัเตรียมการสอน ชีแ้นะแนวทางในการจัดกิจกรรมเพียงเล็กนอ้ยและจะตดัสินใจ
อย่างเด็ดขาดเพียงเม่ือการฝึกหัดมีปัญหาซึ่งหลีกเลีย้งไม่ไดจ้ริง ๆ ผูฝึ้กสอนท่ี มีการท างานแบบ
ยินยอมจะขาดความสามารถในการจดัการเก่ียวกบัการสอนและการชีแ้นะ ขาดความรบัผิดชอบ ผู้
ฝึกสอนท่ีท างานแบบยินยอมจะเป็นแคพ่ี่เลีย้งเดก็ หรือเป็นผูฝึ้กสอนท่ีดอ้ยคา่ 

แบบรว่มมือ (Cooperative Style) ผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบรว่มมือจะให้
นกักีฬามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แมว้่าผูฝึ้กสอนเองจะเป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบในการจดัการ 
เป็นผูฝึ้กสอนและชีแ้นวทางใหก้บันกักีฬากา้วไปสู่จดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไวก็้ตาม ผูฝึ้กสอนก็จะรบั
ฟังความคิดเห็นและใหน้กักีฬามีส่วนรว่มในการตดัสินใจ ทัง้นีผู้ฝึ้กสอนรูว้่าเยาวชนจะไม่สามารถ
เจริญเติมโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความรบัผิดชอบไดถ้า้ปราศจากการเรียนรูก้ารตดัสินใจ การท างาน
แบบรว่มมือจะสนบัสนนุผูฝึ้กสอนท่ีมีจดุมุ่งหมาย “นกักีฬามาอนัดบัหนึ่ง ชยัชนะมาอนัดบัสอง” ผู้
ฝึกสอนบางคนมีความเช่ือว่า การท างานแบบรว่มมือหมายถึงผูฝึ้กสอนไมมี่ความรบัผิดชอบในการ
ท าหนา้ท่ีเป็นผูฝึ้กสอนหรือไม่ก็ปล่อยใหน้กักีฬาท าทุก ๆ อย่างท่ีนกักีฬาตอ้งการ แตค่วามจริงการ
ท างานแบบร่วมมือไม่ไดห้มายความเช่นนัน้ ผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบร่วมมือจะมีโครงสรา้ง
และหลักเกณฑท่ี์ยอมใหน้ักกีฬาสามารถก าหนดจุดมุ่งหมายของตนเองและเพียรพยายามท่ีจะ
ปฏิบตัิตาม การเป็นผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบรว่มมือไมไ่ดห้มายความว่าคณุจะไมมี่หลกัเกณฑ์
และการควบคุมผู้ฝึกสอนท่ีมีการท างานแบบร่วมมือจะบอกแนวทางและการสอนเม่ือนักกีฬา
ตอ้งการ แต่ก็ยอมใหน้กักีฬามีอ านาจท่ีจะตดัสินใจ การท างานแบบรว่มมือจะไดร้บัความเช่ือถือ
จากนักกีฬาอย่างมากซึ่งจะมีผลดีต่อภาพลกัษณข์องผูฝึ้กสอนสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น
ในสงัคามและปรบัปรุงทัง้การส่ือสารและแรงจูงใจ แรงจูงใจของนกักีฬามิไดเ้กิดขึน้จากการเกรง
กลวัผูฝึ้กสอน แต่เกิดขึน้โดยความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ดงันัน้ การท างานแบบรว่มมือจึงเป็น
วิธี ท่ีสามารถท าใหน้กักีฬามีความสนกุสนานในการฝึกซอ้มกีฬา อยา่งไรก็ตาม เป็นรางวลัท่ีตอ้งมี
ขอ้แลกเปล่ียนส าหรบัการเลือกการท างานแบบรว่มมือ การท างานแบบรว่มมือผูฝึ้กสอนจะตอ้งมี
ทักษะในระดับสูงหมายความว่าผู้ฝึกสอนต้องสามารถควบคุมตนเอง มีความช านาญการ 
หมายความว่าไม่มีทางเลือกใดท่ีจะถกูหรือผิดอย่างสมบูรณใ์นการท าหนา้ท่ีเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา ผู้
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ฝึกสอนท่ีมีการท างานแบบรว่มมือตอ้งมีการท างานท่ีใชค้วามเป็นส่วนตวัมากกวา่ผูฝึ้กสอนท่ีมีการ
ท างานแบบออกค าสั่ง 

จากการสืบคน้ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ บทบาทหนา้ท่ีของผูฝึ้กสอนกีฬาหนา้ท่ี
หลกัคือการพฒันานกักีฬาใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศและไม่ใชก้ารท าหนา้ท่ีเป็นผูพ้ฒันานกักีฬาใหไ้ปสู่
ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาเพียงอย่างเดียวการพฒันานกักีฬาใหเ้ป็นผู้ท่ีมีศกัยภาพสงูสดุทางดา้น
รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และสงัคมอาจจะตอ้งพฒันาควบคูก่ันไปดว้ย ซึ่งบทบาททัง้หมดนีจ้ะตอ้ง
ผ่านการส่ือสารหรือตอ้งถ่ายทอดใหน้กักีฬาเขา้ใจในเรื่องต่าง ๆ ไดง้่ายและเขา้ใจ และการเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬาจะตอ้งปลกูฝังในเรื่องต่าง ๆ ใหน้กักีฬาได ้เพราะนกักีฬาและผูฝึ้กสอนจะใกลช้ิดกัน
มากท่ีสดุทัง้ในสนามและนอกสนาม 

3. ความช านาญในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 
ผูฝึ้กสอนกีฬาจะตอ้งมีความช านาญในกีฬาท่ีผูฝึ้กสอนสนใจ และจะตอ้งรูจ้กัวิธีน า

ความรูท่ี้มีในกีฬานัน้มาถ่ายทอดใหก้บันกักีฬาใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุซึ่งมีการศกึษามากมายใน
ดา้นความช านาญในผูฝึ้กสอนกีฬาซึ่งมีดงัตอ่ไปนี ้

แผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี (2559) สมคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดมี้แนวคิดใหจ้ดัท าแผนแม่บทพฒันาฟุตบอลแห่งชาติ ระยะ
ยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใหก้ารพฒันาของวงการฟุตบอลไทย กา้วเดินตอ่ไปอย่างมีระบบ
แบบแผน มีทิศทางและเปา้หมายท่ีชดัเจนท่ีสามารถน าไปปฏิบตัไิด ้โดยก าหนดแผนยทุธศาสตรท์ัง้
ในระยะสัน้ และระยะยาว เพ่ือเป็นเสน้ทางใหเ้ราเดินไปสู่เปา้หมาย ท่ีวางไวซ้ึ่งในแผนแม่บทก็จะมี
หัวขอ้การบริหารจัดการผูฝึ้กสอน (Coach) เพ่ือพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ช านาญในการท างานดา้นผู้ฝึกสอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งก็จะมีล าดับการอบรมท่ีต่างกัน  มีการ
พฒันานกักีฬาในแต่ละช่วงอาย ุวางเป้าหมายการพฒันานกักีฬาในระดบัเยาวชน รวมไปถึงการ
พฒันาฟตุบอลลีกอาชีพเพ่ือใหมี้การตอ่ยอดใหก้บันกักีฬามากขึน้  
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ภาพประกอบ 1 โครงสรา้งการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลตามท่ีสมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศ
ไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ก าหนดแตล่ะระดบั 

ท่ีมา : แผนแมบ่ทพฒันาฟตุบอลแหง่ชาตริะยะยาว 20 ปี (2559) 
 
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ไดก้ าหนด

คณุสมบตัิของการเขา้ร่วมการอบรมในแต่ละระดบัเพ่ือใหง้่ายต่อการคดัเลือกและใหง้่ายต่อการ
อบรมซึ่งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. ระดบั FA Thailand Introductory Course หรือ T- License 
คุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดา มีประวัติการเล่นกีฬาฟุตบอล ร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง สามารถเขา้อบรมไดค้รบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถ่ายทอดการสอนฟุตบอลได ้
และสามารถอา่นออกและเขียนได ้ 

เนือ้หาของหลกัสตูร หลกัสตูรเบือ้งตน้ของการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล 
เนน้การสอนเยาวชนและบุคคลทั่วไป และเพ่ือใหพ้ิจารณาว่าจะสามารถเป็นผูฝึ้กสอนอาชีพได้
หรือไม่ ในเนือ้หาสาระจะเป็นในเรื่อง การพฒันาเยาวชน เทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลเกมรุกและ
เกมรบั การส่ือสารกบันกักีฬาและการจดัการแขง่ขนั 

จบหลกัสูตรแลว้สมารถเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลในระดบัเยาวชนตาม
ศนูยฝึ์กกีฬาตา่ง ๆ ได ้และสามารถเขา้รว่มอบรมในระดบัท่ีสงูขึน้ได ้

2. ระดบั AFC C Coaching Certificate Course หรือ C-License 
คุณสมบัติ  จบหลักสูตร FA Thailand Introductory Course หรือ  T- 

License และมีประวตักิารเลน่กีฬาฟตุบอลและประวตัิการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา 
เนือ้หาหลกัสตูร เนน้การพฒันาเทคนิคขัน้พืน้ฐานและทกัษะกีฬาฟตุบอล

ใหแ้ก่นกัฟตุบอลในระดบัเริ่มตน้ หรือระดบัเยาวชน ในสาระจะเป็นเรื่อง บทบาทของผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟุตบอล การฝึกสมรรถภาพของร่างกาย การพัฒนาเทคนิค การพัฒนาแผนการเล่นส าหรบัการ
แขง่ขนั และการวางแผนการฝึกซอ้มในแตล่ะชว่งเวลา 

จบหลกัสตูรแลว้สามารถเป็นหวัหนา้ผูฝึ้กสอนดแูลสโมสรในระดบัไทยลีก
3 หรือระดบัไทยลีก4 และสามารถดแูลทีมในระดบั Youth league ได ้

3. ระดบั AFC B Coaching Certificate Course หรือ B-License 
คุณสมบัติ จบหลักสูตร AFC C Coaching Certificate Course หรือ C-

License แล้ว มีประสบการณ์การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลหลังจบหลักสูตร C-License อย่าง
นอ้ย 2 ปี มี Logbook การฝึกสอนหลงัจบ C-License อยา่งนอ้ย 2 ปี 

เนือ้หาหลกัสูตร สาระในหลกัสูตรเป็นในเรื่องการฝึกนักฟุตบอลทัง้แบบ
กลุ่ม (Group) และรายบุคคล (Individual) เน้นเรื่องของแทคติก และพื ้นฐานทุกอย่างของเกม
ฟตุบอล อบรมทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิมีการน าเสนอรายนงานในการอบรม 

จบหลกัสูตรแลว้สามารถเป็นหวัหนา้ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลระดบัสโมสร
ในระดบัไทยลีก2 สามารถเรียนหลกัสตูร Conditioning Level 1 และ 2 เพ่ือสามารถเป็นผูฝึ้กสอน
ฟิตเนสของทีมได ้(ตอ้งจบปรญิญาตรีคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา) 
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4. ระดบั AFC A Coaching Certificate Course หรือ A-License 
คุณสมบัติจบหลักสูตร ระดับ AFC B Coaching Certificate Course 

หรือ B-License แลว้ มีประสบการณ์การฝึกสอนหลงัจบ B-License อย่างนอ้ย 1 ปี มี Logbook 
การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลหลงัจบ B-License อยา่งนอ้ย 1 ปี  

เนือ้หาหลกัสตูร เนน้ในเรื่องภาคทฤษฎี และปฏิบตัิระดบัสงู เนือ้หาสาระ
จะเป็นเรื่องการจัดการทีมฟุตบอล ศึกษากลยุทธ์ต่าง ๆ ในกีฬาฟุตบอล ศึกษารูปแบบการเล่น 
คณุสมบตัิทางกายภาพและสภาพจิตใจท่ีจ าเป็นกบันกักีฬาฟตุบอล และสามารถท าความเขา้ใจใน
เกมการแขง่ขนัได ้

จบหลักสูตรแล้วสมารถเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสโมสรใน
ระดบัไทยลีก1 และสามารถอบรมหลกัสตูรการเป็นวิทยากรการอบรมการสอนผูฝึ้กสอนในระดบั 
Instructor Course, C- License, B- License, A- License ได ้

5. ระดบั AFC Pro Coaching Certificate Course หรือ Pro-License 
คุณสมบัติ จบหลักสูตรAFC A Coaching Certificate Course หรือ A-

License แลว้ มีประสบการณก์ารเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลหลงัจบ A-License แลว้อย่างนอ้ย 2 
ปี มี Logbook การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลหลงัจบ A-License อยา่งนอ้ย 1 ปี  

เนือ้หาหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับสูงสุดของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอลจะแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงท่ี 1 อบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ช่วงท่ี 2 ศึกษาดูงาน
ตา่งประเทศ ช่วงท่ี 3 ฝึกปฏิบตัิงานจริง ช่วงท่ี 4 รวบรวมงานทัง้หมดตลอดระยะเวลาท่ีอบรมเพ่ือ
น าเสนอและท าขอ้สอบเก่ียวกบัการเปน้ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอล 

จบหลักสูตรแลว้สามารถเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของสโมสร
ระดบั ไทยลีก 1 ท่ีไป AFC หรือระดบันานาชาตไิด ้

สนธยา สีละมาด (2560) ไดท้  าการศึกษาและไดเ้ขียนสรุปความหมายในเรื่อง
ความช านาญการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา (Coaching Know-how) ไวว้่า การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาเป็นงาน
ท่ีมีความซบัซอ้นเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายดา้น รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม และสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ การพฒันานกักีฬาใหก้า้วขึน้ไปสู่การเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในเชิงกีฬาจงึตอ้งอาศยั
ผูท่ี้มีความช านาญการอย่างแทจ้ริง ในการพฒันานกักีฬาผูฝึ้กสอนมีหนา้ท่ีหลายประการ การจะ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีแต่ละอย่างใหส้  าเร็จ ผูฝึ้กสอนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูห้ลายดา้น ปัจจุบนัการฝึกสอน
กีฬาผูฝึ้กสอนสามารถไดร้บัความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น นกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
แพทยป์ระจ าทีม หรือนกักายภาพบ าบดั แต่อย่างไรก็ตามผูฝึ้กสอนจะเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทและ
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อิทธิพลต่อตัวนักกีฬามากท่ีสุดและเป็นผู้มีหน้าท่ีโดยตรงในการพัฒนานักกีฬา จึงจ าเป็นท่ีผู้
ฝึกสอนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความช านาญการในการฝึกสอนกีฬา ซึ่งการจะไดข้ึน้ช่ือวา่เป็นผูฝึ้กสอนท่ีมี
ความช านาญการในการฝึกสอนกีฬา ผูฝึ้กสอนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีองคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธก์ัน
อย่ างน้อยสามป ระการต่อ ไป นี ้  คื อ  ความ รู้  (Knowledge) ความสาม ารถหรือทั กษ ะ
(Competencies or Skill) และทศันะคตหิรือปรชัญา (Attitudes or Philosophies) ในการท างาน  

ความรู ้(Knowledge) การฝึกสอนกีฬาเป็นวิทยาศาสตรส์งัคมประยกุต ์(Applied 
Social Science) ผู้ ฝึ กสอนกีฬาต้องมีความ เป็นนักวิทยาศาสตร์ ขณ ะเดียวกัน ก็ต้องมี
ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรูใ้หเ้ขา้กับสภาพสังคม เพราะผูฝึ้กสอนเก่ียวขอ้งกับงาน
หลายดา้น การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับกลุ่มคน การมีอิทธิพลต่อกลุ่มคน การจะเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาท่ี
ประสบความส าเร็จจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีองคแ์ห่งความรู ้(Body of Knowledge) ท่ีหลากหลาย เป็นผูท่ี้
มีแนวความคดิหลกัการ และการบรหิารหรือการจดัการท่ีดี ผูฝึ้กสอนสามารถพฒันาตนใหเ้ป็นผูท่ี้มี
ความรูไ้ดจ้ากหนทางท่ีหลากหลาย เชน่ จากประสบการณก์ารเขา้รว่มการกีฬาในอดีต จากเกมการ
แข่งขัน จากผูฝึ้กสอนดว้ยกันเอง จากการฝึกซอ้ม การศึกษาอบรม หรือจากการท างานร่วมกับ
ผูช้ว่ยหรือผูฝึ้กสอนท่ีมีความรูค้วามสามารถเป็นตน้ 

ทฤษฎีและวิ ธีวิทยาการฝึกสอน (Theory and Methodology) มีขอบข่ายท่ี
กวา้งขวาง ความรูท่ี้ไดร้บัจากวิทยาศาสตรแ์ต่ละแขนงจะท าใหผู้ฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้มีความช านาญ
การในการฝึกสอนมากขึน้ การท างานของผู้ฝึกสอนกีฬาจึงตั้งอยู่บนพื ้นฐานของความเป็น
วิทยาศาสตร ์(The Sciences of Coach) เพราะวิทยาศาสตรช์่วยให้ผู้ฝึกสอนใช้ความรูท่ี้มีอยู่
อยา่งเป็นระบบและสนบัสนนุใหก้ารท างานของผูฝึ้กสอนกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ  าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผูฝึ้กสอนกีฬาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูพื้น้ฐานทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละน าความรูท่ี้มีอยู่
มาประยกุตใ์ชก้บังานของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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ภาพประกอบ 2 ความรูท้างวิทยาศาสตรท่ี์มาชว่ยสนบัสนนุการฝึกซอ้มกีฬา  

ท่ีมา : สนธยา สีละหมาด, 2560. 
 

ความสามารถหรือทักษะ (Competencies or Skills)ในขณะท่ีความ เป็น 
วิทยาศาสตร ์จะเก่ียวข้องกับความรู ้ศิลปะ จะเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติ การฝึกสอนกีฬาซึ่งเป็น
วิทยาศาสตรส์งัคมประยกุตจ์งึตอ้งอาศยัความรูแ้ละทฤษฎีท่ีเป็นวิทยาศาสตรเ์ป็นแนวทางไปสูก่าร
ปฏิบตัิซึ่งตอ้งอาศยัศิลปะในการถ่ายทอดความรูท่ี้มีอยู่ ผูฝึ้กสอนกีฬาส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถในเชิงทกัษะเน่ืองจากเคยเป็นผูเ้ล่นมาก่อนหรือจากการศกึษาอบรม ทดลองปฏิบตั ิ
แตก็่มีผูฝึ้กสอนจ านวนมากท่ีขาดความสามารถหรือทกัษะการถ่ายทอดความรูท้กัษะท่ีตนเองมีอยู่
ใหก้บันกักีฬา จึงท าใหไ้ม่สามารถพฒันาทกัษะท่ีดีใหก้บันกักีฬาและไม่สามารถสรา้งความเช่ือถือ
ใหก้ับนกักีฬาได ้นอกจากนี ้ในการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬานอกจากความสามารถหรือทกัษะกีฬาท่ีตน
เป็นผูค้วบคมุดแูลอยูแ่ลว้ ผูฝึ้กสอนยงัจะตอ้งมีทกัษะการสอน ทกัษะการสรา้งแรงจงูใจ การสงัเกต 
และการวางแผนเป็นอย่างดีอีกดว้ย หรือกล่าวไดว้่าการฝึกสอนกีฬานอกจากผูฝึ้กสอนจะตอ้งมี
ความเป็นนกัวิทยาศาสตรแ์ลว้ การฝึกสอนกีฬายงัตอ้งอาศยัความเป็นนกัศิลปะอีกดว้ย (The Art 
of Coaching) 

ปรัชญ าของการฝึกสอนกีฬา (Coaching Philosophy) ค  าว่า  “ปรัชญ า” 
(Philosophy) มาจากภาษากรีก คือ Philos ซึ่งหมายถึง ความรกัหรือเพ่ือน รวมกับค าว่า Sophos 
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ซึ่งหมายถึง ความฉลาดหรือความรอบรู ้ปรชัญาจึงหมายถึง ความรกัในความรู ้ซึ่งถา้จะแปลตาม
ตวัแลว้คงจะไม่ส่ือความหมายแตอ่ย่างไร ปรชัญาจงึน่าจะหมายความถึง ความเช่ือหรือหลกัการท่ี
จะเป็นแนวทางสู่การปฏิบตัิ ส  าหรบัผูฝึ้กสอนการมีปรชัญาของการฝึกสอนกีฬา (Philosophy of 
Sports) จะช่วยใหผู้ฝึ้กสอนมีแนวคิดหรือแนวทางท่ียึดถือปฏิบตัิต่อไปในชีวิตภายหนา้ ซึ่งตรงกัน
ขา้มของผูฝึ้กสอนท่ีไม่มีปรชัญาของการฝึกสอนกีฬาจะท าใหข้าดแนวทางในการปฏิบตัิเพ่ือไปสู่
จุดหมายปลายทาง โดยความจริงแล้วแม้การเป็นผู้ฝึกสอนท่ีดีจะต้องมีองค์ความรูท้างด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา การจดัการกีฬา และการเสริมสรา้งเทคนิคและแทคติก แต่ปรชัญาของการ
ฝึกสอนกีฬาจะเป็นตัวก าหนดว่า ผู้ฝึกสอนจะใชอ้งคค์วามรูท่ี้มีอยู่อย่างชาญฉลาดไดอ้ย่างไร 
ปรชัญาจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัในการท่ีจะช่วยใหผู้ฝึ้กสอนไดม้องเห็นตวัเองว่าเป็นผูฝึ้กสอน
อย่างไร ก าลงัจะท าอะไร ท าเพ่ืออะไร ท ากับใคร และจะท าอย่างไร มีค ากล่าวว่า “ถา้คณุไม่รูว้่า
คุณจะไปท่ีไหนก็จะไม่มีถนนสายไหนท่ีจะพาคุณไปได”้ (ประโยค สุทธิสง่า, 2541) ไดอ้ธิบาย
เก่ียวกับปรชัญาของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพิ่มเติมว่า โคช้ฟุตบอลท่ีจะประสบผลส าเร็จหรือสู่
ความเป็นเลิศไดน้ัน้จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีปรชัญาเป็นของตนเองโดยจะตอ้งระลกึอยูเ่สมอวา่งานของโคช้
นัน้หนกัมา มีปัญหายุ่งยากสลบัซบัซอ้น และมีทัง้ผิดหวงัและสมหวงัตลอดเวลา ไม่มีอะไรแน่นอน 
เปรียบเสมือนชีวิตของมนุษย ์ดังนั้นหากตัง้ใจเป็นโคช้ฟุตบอลอย่างจริงใจแล้วตอ้งท าใจไดว้่า
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในขณะฝึกซอ้มหรือแข่งขนัหรือก่อนหรือหลงัเหตกุารณร์อบ ๆ ตวัเราท่ีไม่
คาดคิดจะเกิดย่อมเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา จงึตอ้งท าใจใหไ้ดแ้ละพยายามแกปั้ญหาตา่ง ๆ ดว้ยความ
สขุมุรอบครอบและพฒันาทีมไปสู่เปา้หมายใหไ้ดโ้ดยเร็วท่ีสดุทัง้นัน้จะตอ้งคิดตลอดเวลา ปรชัญา
เป็นสิ่งส  าคญัสิ่งหนึ่งท่ีจะชว่ยเป็นเคร่ืองยดึถือ หรือเป็นก าลงัใจของโคช้ได ้  

อิษฎี กฏุอินทร ์(2561) ศกึษารูปแบบการบริหารจดัการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยสู่
ความเป็นเลิศในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 2026 ซึ่งจะจดัขึน้ทุก ๆ 4 ปี โดยจะตอ้งผ่านการ
คดัเลือกในระดบัเอเชียจึงสามารถเขา้รว่มฟุตบอลโลกได ้จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
บริหารจดัการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกบัแนวปฏิบตัิท่ีดีของทีมฟุตบอลทีมชาติญ่ีปุ่ น เบลเย่ียม
และเยอรมนี จะเห็นไดว้่าท่ีผ่านมาประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัค่อนขา้งนอ้ยต่อการพัฒนาผู้
ฝึกสอนในระดบัรากหญ้าจนไปถึงผูฝึ้กสอนระดบัสูง ซึ่งเป็นส่วนส าคญัท าใหค้ณุภาพของนกักีฬา
ฟุตบอลทีมชาติไทยมีความสามารถท่ีดอ้ยกว่าทีมชัน้น าในระดบัเอเชีย ทัง้ ๆ ท่ีการช่ืนชอบในการ
เล่นกีฬาฟุตบอลบของประชาชนและเยาวชนไทยอยู่ในระดบัท่ีสูง โดยในการฝึกในระดบัเยาวชน
และระดบัรากหญา้เนน้ผลการแข่งขนัมากกว่าการพฒันาทกัษะท่ีถกูตอ้ง นอกจากนีใ้นการบริหาร
จดัการทีมชาติไทยในแตล่ะชดุยงัขาดการฝึกซอ้มอย่างตอ่เน่ืองและขาดการประสานงานท่ีดีกบัฤดู
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การแข่งขนัภายในประเทศ ซึ่งต่างจากประเทศชัน้น าทัง้ 3 ประเทศท่ีมีการประสานงานระหว่าง
รายการแขง่ขนัในแตล่ะระดบัจนเป็นแผนการแขง่ขนัฟุตบอลส าหรบัเยาวชนในแตล่ะรุน่ นอกจากนี้
ทัง้ 3 ประเทศไดพ้ฒันานกักีฬาฟุตบอลในระดบัเยาวชนใหมี้ความสามารถในระดบัสงูท่ี เพ่ือท่ีจะ
สามารถไปเล่นในลีกอาชีพระดบัสูงได ้ซึ่งจะเพิ่มประสบการณแ์ละพฒันาความสามารถของนัก
ฟุตบอลทีมชาติขึน้ไปอีกระดบั เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูงและไดฝึ้กซอ้มและแข่งขนักับนกักีฬาท่ีมี
ความสามารถสงูอยูต่ลอดเวลา นอกจากนี ้ทัง้ 3 ประเทศยงัไดใ้หค้วามส าคญัในการก าหนดตาราง
การแขง่ขนัของทีมชาติในแตล่ะชดุ และพฒันาสิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆ ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันากีฬาฟุตบอล
ทีมชาตแิตล่ะชดุใหส้ามารถแสดงศกัยภาพออกมาใหม้ากท่ีสดุ 

สรุปจากเรื่องความช านาญในการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีกล่าวมาเบือ้งตน้นัน้ การเป็นผู้
รอบรูใ้นเรื่องกีฬาเป็นผลดีตอ่ผูฝึ้กสอนกีฬาซึ่งการจะไดข้ึน้ช่ือวา่เป็นผูฝึ้กสอนท่ีมีความช านาญการ
ในการฝึกสอนกีฬา (Coaching Know-How) ผู้ ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้ ท่ี มีองค์ประกอบท่ี มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างนอ้ยสามประการตอ่ไปนี ้คือ ความรู(้Knowledge) ความสามารถหรือทกัษะ
(Competencies or Skill) และทัศนะคติหรือปรชัญา (Attitudes or Philosophies) ในการท างาน 
ซึ่งความรูใ้นเรื่องของวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ความรูท้างดา้นสรีรวิทยาทางการกีฬา ความรูท้างดา้น
โภชนาการทางการกีฬา ความรูท้างดา้นจิตวิทยากรกีฬา ความรูท้างดา้นเวชศาสตรท์างการกีฬา ผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรูใ้นเบือ้งตน้ แตปั่จจบุนัการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล
ผูฝึ้กสอนเองสามารถไดร้บัความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เชน่ นกัวิทยาศาสตรก์ากีฬา 
แพทยป์ระจ าทีม หรือนกักายภาพบ าบดั แต่อย่างไรก็ตามผูฝึ้กสอนจะเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทและ
อิทธิพลตอ่ตวันกักีฬามากท่ีสดุ และอีกสิ่งหนึ่งท่ีส  าคญัในการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีช านาญผูฝึ้กสอน
ตอ้งเขา้รบัการอบรมในระดบัตา่ง ๆ ของสมาคมฟุตบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ได้
จัดขึน้ (Football License Course) เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมนักกีฬาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัทั่วประเทศ และตอ้งใหค้วามส าคญักับการพฒันาผูฝึ้กสอนและนกักีฬาในระดบัรากหญ้า
เพ่ือตอ่ยอดในการพฒันานกักีฬาฟุตบอลใหมี้ศกัยภาพสงูสดุเพ่ือยกระดบักีฬาฟุตบอลในประเทศ
ให้มีคุณภาพท่ีสูงมากขึน้ ทั้งนีก็้ตอ้งมีความรูท้างดา้นเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรใ์นยุคนีด้ว้ย
เชน่กนั 
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4. การวางแผนการฝึกซ้อม 
การวางแผนการฝึกซอ้มเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นส าหรบัการเล่นกีฬาซึ่งผูฝึ้กสอนก็ตอ้งรูจ้ัก

การวางแผนเพ่ือใหรู้ว้่าในแต่ละวนัจะตอ้งฝึกแบบไหน ฝึกอะไร และนกักีฬาจะไดอ้ะไรแต่แบบฝึก
เพ่ือใหน้กักีฬาพฒันาไปในแตล่ะชว่งตามท่ีผูฝึ้กสอนก าหนดซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายดงันี  ้

ประโยค สุทธิสง่า (2541) ไดอ้ธิบายการวางแผนการฝึกซอ้มกีฬาฟุตบอลไวว้่า
การวางแผนฝึกซอ้มฟุตบอล เปรียบเสมือนหัวใจของผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล เป็นเรื่องส าคญัมาก
การวางแผนการฝึกซอ้มท่ีดี เหมาะกบันกัฟตุบอลท่ีมีอยู่เท่ากบัสรา้งทีมส าเร็จไปแลว้รอ้ยละ 75 สิ่ง
ท่ีผูฝึ้กสอนควรค านงึถึงเพ่ือเป็นหลกัในการวางแผนการฝึกซอ้ม คือ  

1.ระยะเวลาของการฝึกซอ้ม เช่น 1 สปัดาห ์1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 
ปี เป็นตน้  

2.ตารางการฝึกประจ าวนั ส าหรบัตารางการฝึกซอ้มในระยะการแข่งขนัหรือ
ฤดกูารแข่งขนัตอ้งจดัแยกไวต้า่งหาก ทัง้ติดประกาศไวใ้หเ้ห็นเดน่ชดัเพ่ือทกุคนไดท้ราบทั่วกนัและ
นกัฟตุบอลทัง้หลายจะไดเ้ตรียมพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจดว้ย 

3.หลกัการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาในการฝึกซอ้มท่ีถกูตอ้ง 
สนธยา สีละมาด (2560) ได้อธิบายความหมายและวิธีการการวางแผนการ

ฝึกซอ้มไวว้่าการวางแผนการฝึกซอ้มเป็นการวางแผนระบบการซอ้มของทีมใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ี
เหมาะสมและเป็นระบบ ซึ่งในการวางแผนการฝึกซอ้มกีฬาทัง้กีฬาประเภทเด่ียวและกีฬาประเภท
ทีมจะมีแบบแผนท่ีเหมือนกันแต่จะต่างกันท่ีโปรแกรมฝึกในแต่ละชนิดกีฬา ในการแบ่งช่วงเวลา
การฝึกซ้อมและวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก (Biomotor Ability) ทักษะ (Skills) และ
สภาพจิตใจ (Psychology) อย่างเหมาะสมและเป็นล าดบัขัน้ตอน อย่างไรก็ตาม การจะบริหาร
และวางแผนการฝึกซอ้มใหไ้ดอ้ย่างท่ีตอ้งการไม่ใช่เรื่องท่ีจะกระท าไดง้่าย ในหลายครัง้ท่ีความ
สมบูรณ์ทางกายสูงสุดของนักกีฬาอาจจะเกิดขึน้ก่อนการแข่งขันท่ีส าคัญเน่ืองจากการวาง
โปรแกรมการฝึกซอ้มท่ีไม่มีการสลบัการฟ้ืนสภาพอย่างเหมาะสม การวางแผนการฝึกซ้อมรายปีจึง
เป็นสิ่งท่ีมีความท้าทายและเป็นปัญหาท่ีซับซ้อนในการท่ีจะท าให้นักกีฬาก้าวขึน้ไปถึงขีด
ความสามารถสงูสดุ (Peak) ในวนัท่ีวางแผนไว ้

การวางแผนการฝึกซ้อมรายปี  (The Annual Planning) แนวทางการจัดการ
ฝึกซอ้มของนักกีฬาตลอดทัง้ปี ซึ่งมีพืน้ฐานอยู่บนการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซอ้ม (Periodization) 
และหลักของการฝึกซอ้ม (Principles of Training)  การจัดโปรแกรมการฝึกซอ้มรายปีเป็นสิ่งท่ีมี
ความส าคญัในการท่ีจะท าใหน้กักีฬาไดร้บัความสมบูรณ์ทางกายสูงสุดในช่วงเวลาท่ีส าคญั ซึ่ง
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ตามหลักของการฝึกซอ้มในรอบหนึ่งปีนักกีฬาจะตอ้งมีการฝึกซอ้มอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา
ประมาณ 11 เดือน ขณะท่ีอีก 1 เดือนท่ีเหลือนักกีฬาจะมีการฝึกซอ้มโดยลดปริมาณและความ
หนักของการท างานลงและใชก้ารฝึกซอ้มท่ีหลากหลายเพ่ือท่ีจะช่วยใหส้ภาพสรีรวิทยา สภาพ
จิตใจ และระบบประสาทส่วนกลางมีการพักและมีการฟ้ืนสภาพกลบัคืน (Regeneration) อย่าง
สมบูรณก์่อนท่ีการฝึกซอ้มในปีตอ่ไปจะเริ่มตน้ขึน้ส  าหรบัการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซอ้มรายปี (The 
Annual Planning) จะแบ่งช่วงการฝึกซอ้มจากรอบการฝึกซอ้มใหญ่สุดลงไปถึงรอบการฝึกซอ้ม
เล็กสดุไดด้งัตอ่ไปนีคื้อ 

- การฝึกซอ้มรายปี (Macrocycles) 
- การฝึกซอ้มรายเดือน (Mesocycles) 
- การฝึกซอ้มรายสปัดาห ์(Microcycles) 
- การฝึกซอ้มในแตล่ะครัง้ (Training Session) 

การวางแผนการฝึกซ้อมรายปี (The Macrocycles Planning) เป็นช่วงเวลาท่ี
ยาวนานท่ีสดุในการฝึกซอ้มประจ าปี ตลอดรอบการฝึกซอ้มรายปีมีช่วงการฝึกซอ้มแตกต่างกัน 3 
ชว่ง คือ การฝึกซอ้มช่วงก่อนการแข่งขนั (Preparation) การฝึกซอ้มช่วงการแข่งขนั (Competition) 
และการฝึกซอ้มช่วงหลงัการแข่งขนั (Transition) การจดัการฝึกซอ้มรายปีเป็นการวางแผนเพ่ือให้
กา้วขึน้ไปถึงความสมบรูณท์างกายสูงสดุในช่วงเวลาท่ีส าคญั ประเภทการแข่งขนัท่ีใชพ้ลงัระเบิด 
(Explosive Events) เช่น วิ่งระยะสัน้ กระโดด และกีฬาประเภทการแข่งขนัอ่ืน ๆ ควรจดัใหมี้การ
ก้าวขึน้ไปถึงความสมบูรณ์ทางกายสูงสุดเพียงหนึ่งหรือสองครัง้ต่อปี และส าหรบัประเภทการ
แข่งขนัท่ีความอดทน เป็นสมรรถภาพทางกายท่ีส าคญัต่อการไดร้ับความสามารถทางการกีฬา ผู้
ฝึกสอนควรวางแผนใหค้วามสมบรูณท์างกายสงูสดุของนกักีฬากา้วขึน้ไปถึงจดุสงูสดุในชว่งเวลาท่ี
ส าคัญเพียงหนึ่งครัง้ต่อปี การก าหนดการฝึกซ้อมรายปี (Macrocycles) จะสามารถกระท าได้
หลงัจากทราบช่วงเวลาแข่งขนัท่ีส าคญัของปี โดยในแตล่ะรายการแข่งขนัท่ีส าคญัจะตอ้งการการ
ฝึกซอ้มรายปีหนึ่งรอบและรอบการฝึกซอ้มรายปีสิน้สุดลงหลงัจากการฝึกซอ้มช่วงหลงัการแข่งขนั
จบลง (1-4 สปัดาหห์ลงัจากช่วงเวลาการแข่งขนัท่ีส าคญั)ก่อนท่ีการฝึกซอ้มรายปีรอบใหม่จะเริ่ม
ขึน้ 

การวางแผนช่วงการฝึกซอ้ม (The Training Period Planning) ในแต่ละช่วงการ
ฝึกซอ้ม (การฝึกซอ้มช่วงก่อนการแข่งขนั การฝึกซอ้มช่วงการแข่งขนั และการฝึกซอ้มช่วงหลงัการ
แข่งขัน) ควรมีวตัถุประสงคข์องการฝึกซอ้มท่ีเฉพาะเจาะจงสอดคลอ้งกับความตอ้งการพืน้ฐาน
ทางด้านสมรรถภาพทางกายของประเภทกีฬา และในแต่ละช่วงการฝึกซ้อมควรก าหนด
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วตัถปุระสงคข์องการฝึกซอ้มไวต้ามระดบัความส าคญัของสมรรถภาพทางกายเพ่ือท่ีผูฝึ้กสอนจะได้
สามารถประเมินพฒันาการของนกักีฬาไดต้ลอดวงรอบการฝึกซอ้ม โดยรูปแบบการฝึกซอ้มควรมี
การก าหนดไวห้ลากหลายวิธีการเพ่ือท่ีวา่ในกรณีท่ีสภาพสิ่งแวดลอ้มไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมายจะ
ไดท้ราบวา่จะตอ้งกระท าอยา่งไรในสถานการณด์งักล่าว 

การฝึกซอ้มช่วงก่อนการแข่งขัน (Preparation Period) เป็นช่วงของการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและเทคนิคพืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็นตอ่การแข่งขนั ระยะเวลาของการฝึกซอ้ม
ช่วงก่อนการแข่งขนัปกติจะใชเ้วลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือน ขึน้อยู่กบัประเภทของการวางแผนและ
ระดบัสมรรถภาพของนกักีฬา นกักีฬาท่ีมีความสามารถมากมีทกัษะสูงตอ้งการเวลาการฝึกซอ้ม
ชว่งก่อนการแข่งขนันอ้ยกว่านกักีฬาท่ีมีอายแุละประสบการณน์อ้ยหรือนกักีฬาอายท่ีุมากแตเ่ป็นผู้
ท่ีขาดความสามารถในช่วงเริ่มตน้ของการฝึกซอ้มรายปี ส าหรบักีฬาประเภทบคุคลควรจะใชเ้วลา
มากกว่าช่วงของการแข่งขนัหนึ่งถึงสองเท่า ส าหรบักีฬาประเภททีมควรจะใชเ้วลานอ้ยกว่า แต่ไม่
ควรนอ้ยกวา่ 2 ถึง 3 เดือน 

การฝึกซอ้มช่วงการแข่งขัน (Competition Period) เป็นช่วงของการฝึกซอ้มท่ีมี
รูปแบบการฝึกซอ้มหรือการแข่งขนัเพ่ือทดสอบนกักีฬาก่อนท่ีจะกา้วขึน้ไปถึงช่วงเวลาท่ีส าคญัของ
ปี โดยหลงัจากแตล่ะเกมการแขง่ขนัควรจะมีการประเมินพฒันาการของนกักีฬาและพฒันาใหดี้ขึน้
ในการฝึกซอ้มรายสปัดาหต์อ่ไป โดยในการก าหนดวนัท าการแข่งขนัเพ่ือทดสอบนกักีฬาผูฝึ้กสอน
จะตอ้งพิจารณาถึงช่วงเวลาการฟ้ืนสภาพระหว่างการแข่งขนัแตล่ะครัง้เป็นหลกั เน่ืองจากการฟ้ืน
สภาพจะเป็นตวัก าหนดระดบัการพฒันาของนกักีฬา โดยช่วงเวลาการฟ้ืนสภาพของนกักีฬาจะมี
ความแตกต่างกันขึน้อยู่กับอายุ ระดบัความสามารถ ประสบการณ์ของนักกีฬา มาตรฐานและ
ความหนกัของการแขง่ขนั 

การฝึกซอ้มช่วงหลังการแข่งขัน (Transition Period) เป็นช่วงของการฝึกซอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนสภาพจากชว่งการแขง่ขนัขณะเดียวกนัก็เป็นการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการ
เริ่มตน้การฝึกซอ้มรายสปัดาหต์อ่ไป ถา้ในหนึ่งปีมีมากกว่าหนึ่งรอบการฝึกซอ้มรายปี การฝึกซอ้ม
ช่วงหลงัการแข่งขนักลางปีอาจจะใชช้่วงเวลาสัน้ๆ หนึ่งถึงสองสัปดาหห์รือนอ้ยกว่าและใชเ้วลา
อยา่งนอ้ย 1 เดือน ส าหรบัการฝึกซอ้มชว่งหลงัการแขง่ขนัในตอนทา้ยของการฝึกซอ้มประจ าปี 
การวางแผนการฝึกซอ้มรายเดือน (The Mesocycles Planning) 

การวางแผนการฝึกซอ้มรายเดือน (Mesocycles) เป็นแนวทางการจดัโปรแกรม
การฝึกซอ้มภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนของการวางแผนการฝึกซอ้มภายในแต่ละระยะ
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ของการฝึกซ้อม (Phase) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 6 สัปดาห์ หรือการฝึกซ้อมรายสัปดาห ์
(Microcycles)  

ระยะเวลาของการฝึกซ้อมรายเดือน (The Mesocycles Duration) ระยะเวลา
ของการฝึกซอ้มรายเดือนปกติจะขึน้อยู่กับประเภทของกีฬาและช่วงของการฝึกซอ้ม ส าหรบัการ
ฝึกซอ้มช่วงก่อนการแข่งขนั (Preparation Period) การฝึกซอ้มรายเดือนจะมีระยะเวลาประมาณ 4 
ถึง 6 สัปดาห ์โดยขึน้อยู่กับวัตถุประสงคข์องการฝึกซอ้มและระยะของการฝึกซ้อม ขณะท่ีการ
ฝึกซ้อมรายเดือนในช่วงการแข่งขัน (Competition Period) ปกติจะสั้นกว่าประมาณ 2 ถึง 4 
สปัดาห ์ในแตล่ะรอบการฝึกซอ้มรายเดือน ผูฝึ้กสอนควรวางแผนก าหนดใหน้กักีฬามีการทดสอบ
ความสมบูรณ์ทางกายเม่ือเริ่มต้นการฝึกซ้อมรายสัปดาห์แรกและสุดท้ายของแต่ละรอบการ
ฝึกซ้อมรายเดือน และถ้าผู้ฝึกสอนตอ้งการให้นักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันควรก าหนดไว้ในช่วง
สปัดาหส์ุดทา้ยของการฝึกซอ้มรายเดือน เพ่ือท่ีจะท าใหผู้ฝึ้กสอนสามารถทราบขอ้มูลอัตราการ
พฒันาของนกักีฬาในแตล่ะรอบการฝึกซอ้มรายเดือนได ้และน าไปใชว้างแผนการฝึกซอ้มรายเดือน
ตอ่ไป 

การฝึกซอ้มรายเดือนในช่วงก่อนการแข่งขนั (Mesocycles for the Preparation 
Period) การฝึกซอ้มช่วงก่อนการแข่งขนั (Preparation) ส่วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 
การฝึกซอ้มเพ่ือการพัฒนา (Development) และการฝึกซอ้มท่ีมีความหนัก (Shock) จะเป็นการ
ฝึกซอ้มรายเดือนท่ีเหมาะสมส าหรบัการฝึกซอ้มช่วงก่อนการแข่งขนั การฝึกซอ้มรายเดือนเพ่ือการ
พฒันาจะด าเนินไปตามหลกัของการเพิ่มความหนกั โดยมีโครงสรา้ง 4 : 1 ซึ่งหมายความถึงมีการ
เพิ่มความหนักของการฝึกซ้อมขึน้ส่ีสัปดาหแ์ละตามดว้ยหนึ่งสัปดาหข์องการสรา้งขึน้กลับคืน 
ส าหรบัการฝึกซอ้มในช่วงเริ่มตน้ของการฝึกซอ้มช่วงก่อนการแข่งขัน ผูฝึ้กสอนควรวางแผนการ
ฝึกซอ้มดว้ยความหนกัปานกลางและใหค้วามส าคญักบัการเรียนรูท้กัษะเทคนิคและแทคตกิใหม ่ๆ 
และปรบัปรุงเทคนิคเก่าใหดี้ขึน้และวางพืน้ฐานการฝึกซอ้มสมรรถภาพทางกาย และบางครัง้อาจ
สลับดว้ยการฝึกซอ้มรายเดือนท่ีมีความหนัก (Shock Mesocycles) ถา้สังเกตเห็นว่าการพัฒนา
ของนักกีฬาอยู่ในสภาพคงท่ี (Plateau) การวางแผนใชว้งรอบการฝึกซอ้มรายสัปดาหท่ี์มีความ
หนกัตดิตอ่กนัสองถึงสามครัง้จะชว่ยกระตุน้ใหร้า่งกายนกักีฬามีการพฒันาสงูขึน้ตามการฝึกซอ้มท่ี
เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ผูฝึ้กสอนจะตอ้งมีการตรวจสอบการตอบสนองทางดา้นสรีรวิทยาและจิตใจ
ของนกักีฬาท่ีมีต่อการฝึกซอ้มเป็นอย่างดี เพราะแมว้่าจะมีการสรา้งขึน้กลบัคืนหนึ่งสัปดาห ์แต่
นกักีฬาอาจจะตอ้งการเวลาถึงสองสปัดาหข์องการสรา้งขึน้กลบัคืนและการฟ้ืนสภาพเพราะความ
เม่ือยลา้อาจจะเกินขึน้ในระดบัสงู 
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การฝึกซ้อมรายเดือนในช่วงการแข่งขัน (Mesocycles for the Competition 
Period) การฝึกซ้อมรายเดือนของการฝึกซ้อมช่วงการแข่งขัน การก าหนดโครงสรา้งของการ
ฝึกซ้อมจะมีความแตกต่างกันตามความเฉพาะเจาะจงของชนิดกีฬา กีฬาประเภททีม (มีการ
แข่งขนัหนึ่งหรือสองครัง้ต่อสปัดาหต์ลอดฤดกูารแข่งขนั) การก าหนดโครงสรา้งการฝึกซอ้มควรมี
ความคงท่ีตลอดฤดกูารแขง่ขนั ความแตกตา่งของความหนกัสว่นใหญ่จะเกิดขึน้เฉพาะภายในรอบ
การฝึกซอ้มรายสปัดาห ์เช่น วันท่ีมีการแข่งขัน วนัส าหรบัการสรา้งขึน้กลับคืน และวนัท่ีฝึกซอ้ม
ดว้ยความหนักต ่าและปานกลาง เป็นตน้ เพราะฉะนัน้ผู้ฝึกสอนกีฬาประเภททีมควรมีการสลับ
ความหนกัของการฝึกซอ้มเฉพาะภายในรอบการฝึกซอ้มรายสปัดาหเ์ท่านัน้ ส  าหรบักีฬาประเภท
บุคคลโครงสรา้งการฝึกซ้อมรายเดือนอาจจะประกอบดว้ย 4:1 3:1 2:1 1:1 2:2 ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ชว่งเวลาท่ีมีอยูก่่อนการแขง่ขนัจะเริ่มขึน้ 

การฝึกซอ้มรอบเดือนเพ่ือกา้วขึน้ไปสู่ขีดความสามารถสูงสุดส าหรบัการแข่งขนั 
(Mesocycles for Tapering for Competition) โป รแก รม การ ฝึ ก ซ้อ ม เพ่ื อ ก้ า วขึ ้น ไป สู่ ขี ด
ความสามารถสงูสดุเป็นโปรแกรมการฝึกซอ้มท่ีมีความส าคญัส าหรบัการเตรียมความสมบรูณท์าง
กายใหพ้รอ้มส าหรบัการแข่งขนัท่ีส าคญั โดยเป็นการจัดโปรแกรมการฝึกซอ้มเพ่ือก าจัดของเสีย
ออกจากร่างกายและสนับสนุนใหมี้การปรบัชดเชยมากกว่าปกติดว้ยการลดระดบัปริมาณและ
ความหนกัของการฝึกซอ้มลง (Unloading) ประมาณสองสปัดาหก์่อนท่ีการแขง่ขนัจะเริ่มขึน้ 
การฝึกซอ้มรายเดือนส าหรบัการฝึกซอ้มชว่งหลงัการแขง่ขนั (Mesocycles for the Transition)  

หลักจากการฝึกซอ้มท่ียาวนานและการแข่งขนัท่ีมีความหนัก สภาพสรีรวิทยา
และจิตใจของนกักีฬาจะมีความเม่ือยลา้อยู่ในระดบัสูง การพกัจึงเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นในการท่ี
จะท าใหส้ภาพสรีรวิทยาและจิตใจของนักกีฬารูส้ึกสดช่ืนขึน้  ก่อนท่ีการฝึกซ้อมครัง้ใหม่เริ่มขึน้ 
นักกีฬาควรมีการสรา้งขึน้กลับคืนอย่างสมบูรณ์และพรอ้มท่ีจะรับการฝึกซ้อม นักกีฬาควรมี
ความรูส้กึตอ้งการท่ีจะฝึกซอ้มอีกครัง้หลงัจากการฝึกซอ้มช่วงหลงัการแข่งขนัจบลง  อย่างไรก็ตาม 
ไม่ไดห้มายความวา่นกักีฬาตอ้งมีการพกัตลอดเวลา นกักีฬาควรจะหยดุพกัเพียงหนึ่งสปัดาหห์ลงั
การแข่งขันจบลง ก่อนท่ีจะเริ่มการฝึกซอ้มท่ีมีความหนักต ่าในสัปดาหท่ี์สองสาม และคงระดับ
ความหนกัของการฝึกซอ้มไวท่ี้ระดบัปานกลาง 

การวางแผนการฝึกซอ้มรายสปัดาห ์(The Microcycles Planning) การวางแผน
ฝึกซอ้มรายสปัดาห ์(Microcycles) เป็นการวางแผนการฝึกซอ้มภายในแต่ละวงรอบการฝึกซอ้ม
รายเดือน (Mesocycles) ซึ่งการฝึกซอ้มรายสปัดาหจ์ะมีระยะเวลาตัง้แต่ 7 ถึง 9 วนัแต่โดยทั่วไป
การวางแผนจะใชเ้วลา 7 วนัเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากในวนัท่ีเจ็ดของการฝึกซอ้มจะตรงกบัวนัหยุด 
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(วนัอาทิตย)์ จึงเป็นการเหมาะท่ีจะหยดุการฝึกซอ้มและปล่อยใหน้กักีฬาไดมี้การพกัผ่อนหรือผ่อน
คลายความตึงเครียดจากการฝึกซ้อมมาตลอดสัปดาห์ ในแต่ละการฝึกซ้อมรายสัปดาห์จะ
ประกอบดว้ยวนัท่ีมีการฝึกซอ้มและวนัท่ีไมมี่การฝึกซอ้ม ในวนัท่ีมีการฝึกซอ้ม นกักีฬาอาจจะมีการ
ฝึกซอ้ม 1-3 ครัง้ต่อวนั และทุกรัง้หลังจากการฝึกซอ้มนักกีฬาจะตอ้งมีช่วงของการฟ้ืนสภาพท่ี
ยาวนานเพียงพอท่ีจะก าจัดความเม่ือยลา้จากการฝึกซอ้ม และเพ่ือใหร้ะดับความสมบูรณ์ของ
นกักีฬากลบัคืนมาสู่ระดบัปกติละพรอ้มส าหรบัการฝึกซอ้มในครัง้ตอ่ไป โดยความนานของการพกั
จะขึน้อยูก่บัลกัษณะของการฝึกซอ้ม เชน่ นกักีฬาอาจไม่จ  าเป็นตอ้งฟ้ืนสภาพอย่างสมบรูณ ์ถา้การ
ฝึกซอ้มในครัง้ตอ่ไปเป็นการฝึกซอ้มทางดา้นความอดทน หรือไมจ่  าเป็นท่ีนกักีฬาจะตอ้งมีช่วงเวลา
การพกัท่ียาวนานถา้ผูฝึ้กสอนวางแผนการฝึกซอ้มดว้ยงาน รูปแบบ และความหนกัท่ีหลากหลาย
เพราะความเครียดของรา่งกายจะไม่คงอยู่ในระดบัสงู การวางแผนการฝึกซอ้มโดยการสลบัระบบ
พลังงานหรือสลับกลุ่มกล้ามเนือ้ (Two-way Split Routine) เช่น ท าการฝึกความแข็งแรงของ
รา่งกายส่วนบนในการฝึกซอ้มรัง้ก่อนหนา้หรือใชก้ารฝึกซอ้มท่ีพัฒนาระบบแอนแอโรบิค ในการ
ฝึกซอ้มวันจันทรแ์ละฝึกซอ้มระบบแอโรบิค ในวันอังคารสลับกันไปเช่นนีต้ลอดทั้งสัปดาห ์และ
บางครัง้อาจจะวางแผนการฝึกซอ้มในแตล่ะครัง้ดว้ยงานท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัแทนท่ีจะเป็นการ
ฝึกซอ้มแบบผสมผมสานลกัษณะกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั เช่น การฝึกซอ้มความเรว็และความอดทน 
ซึ่งมีคณุลกัษณะแตกตา่งกนัทางดา้นระบบพลงังานและความเครียดตอ่รา่งกาย 

การฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมรายสัปดาห์ (Sequencing Training Session in 
Microcycles) การฝึกซอ้มในแต่ละการฝึกซอ้มรายสัปดาหค์วรเริ่มตน้การฝึกซอ้มดว้ยการซอ้ม
ทางด้านความเร็ว (Speed) ความเร็ว-แข็งแรง (Speed-strength) และเทคนิคท่ีสมบูรณ์แบบ 
(Prefect Technique) เป็นอนัดบัแรก ๆ ก่อนการฝึกซอ้มทางดา้นความอดทน (Endurance) การ
ออกก าลังกายใดก็ตามท่ีอาศัยการท างานของระบบประสาทกล้ามเนือ้เป็นส าคัญควรน ามา
ฝึกซอ้มในครัง้แรก ๆ ของวงรอบการฝึกซอ้ม โดยเฉพาะการฝึกซอ้มเพ่ือพัฒนาเทคนิคท่ีซับซอ้น 
ประสิทธิภาพของการฝึกซอ้มเทคนิคสงูสดุจะขึน้อยู่กบัชนิดและความหนกัของการฝึกซอ้มท่ีเกิดขึน้
ในการฝึกซอ้มครัง้หนา้ ถา้การฝึกซอ้มเป็นการพัฒนาความอดทนหรือเป็นการฝึกซอ้มท่ีมีความ
หนกัการฝึกซอ้มในครัง้ต่อไปไม่ควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาเทคนิคท่ีซบัซอ้นเพราะนกักีฬาและ
โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) จะไม่มีเวลาฟ้ืนสภาพเพียงพอ ส าหรบัการท างานท่ี
ซบัซอ้น ซึ่งความเม่ือยลา้ของระบบประสาทจะตอ้งการเวลาฟ้ืนสภาพมากกว่า 6 ชั่วโมงในทาง
กลบักนัถา้เป็นการพฒันาความอดทนเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างมากถา้การฝึกซอ้มเกิดขึน้
หลงัการฝึกซอ้มทางดา้นความเร็วโดยทั่วไปการฝึกซอ้มในแตล่ะครัง้ท่ีมีความเหมาะสม รา่งกายจะ
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ใช้เวลาในการฟ้ืนสภาพมากกว่า 24 ชั่วโมง การฝึกซอ้มท่ีมีลักษณะเหมือนกันระบบพลังงาน
เหมือนกันหรือก่อใหเ้กิดความเครียดกับร่างกายเหมือนกันการฝึกซอ้มในครัง้ต่อไปควรเกิดขึน้
ในช่วงขณะท่ีรา่งกายมีการปรบัชดเชยมากกว่าปกติ (Supercompensation) ซึ่งปกติจะใชเ้วลา 2 
หรือ 3 วนั หลังการฝึกซอ้มท่ีมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ระหว่างนัน้นักกีฬาสามารถใชก้าร
ฝึกซ้อมท่ีมีลักษณะแตกต่างออกไป ใช้ระบบพลังงานอ่ืน และเกิดความเครียดต่อร่างกายท่ี
แตกตา่งออกไปได ้

การฝึกซอ้มรายสัปดาห์ในช่วงการแข่งขัน (Microcycles during Competition 
Period) ส  าหรบัประเภทกีฬาท่ีมีช่วงการแข่งขันยาวนาน เช่น ฟุตบอล การฝึกซ้อมจะเป็นสิ่งท่ี
ส  าคญัตอ่นกักีฬาในการท่ีจะรกัษาระดบัความสามารถสงูสดุไวใ้หไ้ดต้ลอดรายการแข่งขนั การฟ้ืน
สภาพและการสรา้งขึน้กลบัคืนจะเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมากส าหรบัการฝึกซอ้มช่วงการ
แข่งขันเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ การรบัประทานอาหารท่ีเหมาะสมก็เป็นสิ่งท่ีมี
ความส าคัญในการก าหนดระดับพลังงาน หลังจากการแสดงความสามารถสูงสุดในแต่ละการ
แข่งขนั นกักีฬาจึงตอ้งมีการคงสภาพความสมบูรณท์างกายดว้ยการเปิดโอกาสใหมี้การสรา้งขึน้
กลบัคืนและตามดว้ยการฝึกซอ้ม ซึ่งถา้การปฏิบตัิดงักล่าวไม่เกิดขึน้ช่วงเวลาการรกัษาสภาพขีด
ความสามารถสงูสดุจะสัน้ลง จ านวนของการแข่งขนัก็เป็นปัจจยัหนึ่ง การแข่งขนัท่ีมากเกินจะเป็น
สาเหตุท าให้ระดับความสมบูรณ์ทางกายคงท่ี (Plateau) แทนท่ีจะมีการพัฒนามากขึน้กว่าท่ี
เป็นอยู่ เพราะฉะนั้น การหลีกเล่ียงการสะสมความเม่ือยล้าและการรกัษาระดบัความสามารถ
ระหว่างการฝึกซอ้มช่วงการแข่งขนั ผูฝึ้กสอนควรวางแผนการฝึกซอ้มท่ีมีแบบแผนดงัต่อไปนี ้คือ 
การแขง่ขนั การสรา้งขึน้กลบัคืน การฝึกซอ้ม การไม่ไดร้บัความหนกั และการแขง่ขนัครัง้ตอ่ไป 

การวางแผนวงรอบการฝึกซ้อมรายสัปดาห์เพ่ือก้าวขึน้ไปสู่ขีดความสามารถ
สูงสุด (The Peaking Microcycles Planning) ส าหรับประเภทกีฬาท่ีมีช่วงการแข่งขันสั้น ๆ 
(สปัดาห)์ ก่อนการแข่งขนัจะเริ่มขึน้นกักีฬาตอ้งมีการฟ้ืนสภาพทางดา้นสรีรวิทยาและสภาพจิตใจ
อย่างสมบูรณ์จากวงรอบการฝึกซ้อมและการฝึกซ้อมครัง้สุดท้าย นักกีฬาควรรูส้ึกว่ามีสภาพ
รา่งกายและจิตใจท่ีพรอ้มและอยู่ในสภาวะการปรบัชดเชยมากกว่าปกติ นกักีฬาสามารถกระท าได้
สองวิธีการ คือ หนึ่ง ลดปริมาณและความหนกัของการฝึกซอ้มลงระหว่าง 5-8 วนั ก่อนการแข่งขนั
จะเริ่มขึน้ เพ่ือใหร้ะดบัพลงังานท่ีใชไ้ปในการฝึกซอ้มถูกสรา้งขึน้กลับคืนอย่างสมบูรณ ์สอง เป็น
การใชก้ารฝึกซอ้มรายสปัดาหท่ี์ไม่มีความหนกัสองวงรอบ คือ วงรอบของการฝึกซอ้มแรกคงระดบั
ความหนักไวท่ี้ระดับสูงกว่าปานกลางและใชก้ารฝึกซอ้มท่ีมีความหนักสูง 1 หรือ 2 ครัง้ ขณะท่ี
วงรอบท่ีสองจะเป็นการฝึกซอ้มท่ีระดบัต ่ากว่าซึ่งเฉล่ียแลว้จะต ่ากว่าปานกลาง แมว้่าวงรอบแรก
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อาจจะยังคงมีความเม่ือยลา้ปรากฏอยู่แต่ในท่ีสุดจะไม่ปรากฏในวงรอบท่ีสอง การปฏิบัติดว้ย
วงรอบทัง้สองจะน าไปสู่ความสมบูรณข์องสภาพรา่งกายและจิตใจท่ีเหมาะสม วิธีแรกจะมีความ
เหมาะสมส าหรบัชนิดกีฬาท่ีตอ้งการความสมบูรณ์ทางกายจากการเคล่ือนไหวขณะท่ีวิธีท่ีสอง
อาจจะมีความเหมาะสมกบัชนิดกีฬาท่ีความอดทนเป็นสมรรถภาพท่ีส าคญั  

การวางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละครัง้ (The Training Sessions Planning) การ
วางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละครัง้ (Training Session) เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญท่ีสุดของการวาง
แผนการฝึกซอ้ม เป็นการถ่ายทอดความรูท่ี้มีอยู่ของผูฝึ้กสอนใหก้ับนกักีฬา การฝึกซอ้มในแต่ละ
ครัง้จะแบ่งออกเป็นการฝึกซอ้มเพ่ือการเรียนรู ้(Learning Session) เพ่ือการปฏิบัติ (Repetition 
Session) เพ่ือการพฒันาทกัษะท่ีสมบูรณ ์(Skill Session) และเพ่ือการประเมินผล (Assessment 
Session) การฝึกในแต่ละครัง้เพ่ือการเรียนรูมี้จดุประหมายเพ่ือการฝึกซอ้มทกัษะใหม่หรือเทคนิค
ใหม่ ขณะท่ีการฝึกซอ้มในแตล่ะครัง้เพ่ือการปฏิบตัิซ  า้เป็นการเรียนรูท้กัษะเพ่ือปรบัปรุงใหพ้ฒันา
มากยิ่งขึน้ ส่วนการฝึกซ้อมในแต่ละครัง้เพ่ือการพัฒนาทักษะท่ีสมบูรณ์จะจัดเม่ือทักษะของ
นักกีฬาพัฒนาขึน้ไปถึงระดบัท่ียอมรบัไดแ้ละเม่ือนักกีฬาก้าวไปถึงความเช่ียวชาญของเทคนิค   
แทคติก และส าหรบัการเตรียมความพรอ้มทางดา้นร่างกาย ผูฝึ้กสอนควรมีการจดัการฝึกซอ้มใน
แต่ละครัง้เพ่ือการประเมินผล โดยใชก้ารทดสอบหรือการเขา้ร่วมการแข่งขนัเพ่ือเป็นการประเมิน
ระดบัความสมบรูณท์างกายของนกักีฬาท่ีไดร้บัในแตล่ะระยะการฝึกซอ้ม 

ระยะเวลาของการฝึกซอ้มในแตล่ะครัง้ (Duration of Session) การฝึกซอ้มในแต่
ละครัง้ทั่ ว ๆ ไปจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าบ่อยครัง้จะสามารถขึน้ไปถึง 4 -5 ชั่วโมง แต่การ
ฝึกซอ้มในแตล่ะครัง้หลกั ๆ จะใชเ้วลาอยู่ระหว่างนอ้ยสุด 30-90 นาที ปานกลาง 2-3 ชั่วโมง และ
มากสดุ มากกวา่ 3 ชั่วโมง เวลาของการฝึกซอ้มในแตล่ะครัง้จะขึน้อยูก่บัจดุมุ่งหมาย ชนิดลกัษณะ
กิจกรรมและระดบัความพรอ้มทางรา่งกายของนกักีฬา จ านวนครัง้ของการปฏิบตัิ และความนาน
ของระยะเวลาพกั  

(Bompa & Carlo Buzzichelli (2018) อธิบายการวางแผนการฝึกซอ้มว่า Tudor 
O. Bomba ผูบ้กุเบิกการฝึกอบรมดา้นการจดัช่วงเวลาการฝึกซอ้มและ Carlo A. Buzzichelli หนึ่ง
ในผูเ้ช่ียวชาญชัน้แนวหนา้ของโลกดา้นวิธีการฝึกซอ้ม ไดใ้หค้วามหมายของการจดัช่วงเวลาการ
ฝึกซอ้มวา่ วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการเตรียมนกักีฬามีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง วิวฒันาการนีมี้
พืน้ฐานมาจากความเขา้ใจท่ีเพิ่มมากขึน้เก่ียวกับการท่ีร่างกายปรบัตวัเขา้กับความเครียดทาง
ร่างกายและจิตใจท่ีแตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยใหม่ยังคงส ารวจผลกระทบทาง
สรีรวิทยาและประสิทธิภาพของการแทรกแซงการฝึกซอ้มท่ีแตกตา่งกนัวิธีการกูคื้นการตอบโตท้าง
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โภชนาการและปัจจยัทางชีวกลศาสตรเ์พ่ือเพิ่มความเครียดท่ีแตกตา่งกนัไดเ้ตบิโตขึน้ทฤษฎีการฝึก
สมยัใหม่ของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและผูฝึ้กสอนกีฬาสามารถขยายพฒันาได ้ซึ่งแนวคิดพืน้ฐาน
ท่ีดีท่ีสดุของการฝึกซอ้มกีฬา ศนูยก์ลางของทฤษฎีการฝึกซอ้มคือความคดิท่ีว่าจะมีการจดัตัง้ระบบ
การฝึกซอ้มท่ีมีโครงสรา้งไวซ้ึ่งรวมเอากิจกรรมการฝึกซอ้มท่ีมุ่งเนน้ลกัษณะทางสรีรวิทยาจิตวิทยา
และสมรรถนะท่ีเฉพาะเจาะจงของกีฬาแต่ละบุคคลและนักกีฬาแต่ละคน เป็นไปไดว้่าจะปรบั
กระบวนการ การปรบัตวัและก าหนดผลลัพธ์การฝึกซอ้มท่ีเฉพาะเจาะจง ขัน้ตอนการปรบัและ
ทิศทางนีไ้ดร้บัการอ านวยความสะดวกโดยการท าความเขา้ใจเก่ียวกับหนา้ท่ีของ bioenergetic 
(รา่งกายจะใหพ้ลงังาน) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางกายภาพของกิจกรรมทางกายต่าง  ๆ ผู้
ฝึกสอนท่ีเขา้ใจเก่ียวกับชีวเคมีของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาตลอดจนผลกระทบของ
ชว่งเวลาในการน าสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งเรา้ของการฝึกซอ้มในช่วงเวลาของการปรบัตวัทางกายภาพจะ
มีโอกาสมากขึน้ในการพฒันาแผนฝึกซอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ  

จากการสรุปการวางแผนการฝึกซอ้มไดว้า่ การวางแผนการฝึกซอ้มเป็นเรื่องส าคญัใน
การพฒันานกักีฬาผูฝึ้กสอนกีฬาจะตอ้งมีความเขา้ใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรมการฝึกซอ้มทัง้ 
รายปี รายเดือน รายสปัดาหแ์ละรายวนั หรือแมก้ระทัง้การก าหนดเป้าหมายหรือรายการท่ีส าคญั
ในช่วงหนึ่งปีซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงก่อนการแข่งขนั ช่วงระหว่างการแข่งขนั และช่วงหลงั
การแข่งขนั หรือผูฝึ้กสอนอาจจะเพิ่ม ช่วงพกัการแข่งขนัก็ได ้ในแต่ละช่วงจะตอ้งรูว้่านกักีฬาตอ้ง
พัฒนาร่างกายในดา้นใด เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาให้พรอ้มในการแข่งขันท่ีทางผู้
ฝึกสอนไดต้ัง้เปา้หมายไว ้

5. ลักษณะของการท างาน 
การท างานในทกุสายอาชีพย่อมมีบคุคลอ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งรวมถึงการท างานดา้น

กีฬาซึ่งจะตอ้งท างานเป็นทีม หรือเป็นกลุ่มโดยลกัษณะของการท างานนัน้ก็จะแตกตา่งกนัออกไป
อยูท่ี่บรบิทของงานนัน้ ๆ แตก่ารท่ีจะท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนัน้จะตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีจะคอย
เป็นแนวทางในการท างานใหบ้รรลเุปา้หมายได ้ซึ่งมีผูศ้กึษาและใหค้วามหมายดงันี ้

รัตนาภรณ์  ศรีพยัคฆ์ (2553) ได้ศึกษาเพิ่ ม เติมในเรื่องของเทคนิคการ
ประสานงานไวว้า่ การประสานงาน เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งตอ้งอาศยัความ สภุาพ อ่อนนอ้มถ่อม
ตน ความจริงใจ ความอดทนอดกลัน้ ความยิม้ แยม้แจ่มใส ในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน เพ่ือขอรบั
การสนับสนุน ขอความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  การประสานงานท่ีดีช่วยให้การ
ท างานบรรลุเป้าหมายได้ อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝ่ายมีความเขา้ใจถึงนโยบายและ 
วัตถุประสงคข์องหน่วยงานได้ดียิ่งขึน้ ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และ  สิ่งของต่าง ๆ ในการ
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ท างาน ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เพิ่มผลสมัฤทธ์ิของงานมากขึน้ และยงั
สรา้งความกลม เกลียว ความเขา้ใจอนัดีและความสามคัคีอีกทัง้ช่วยขจดัขอ้ขดัแยง้ใน การท างาน 
ปอ้งกันการกา้วก่ายหนา้ท่ี ขจดัปัญหาการท างานซ า้ซอ้น  หรือเหล่ือมล า้กนั ก่อใหเ้กิดการท างาน
เป็นทีม สรา้งความส านึกในการ  รับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจข้อเท็จจริงและปัญหาของ
หน่วยงานอ่ืน น าไปสู่การกระตุน้ความคิดสรา้งสรรคแ์ละลู่ทางการปรบัปรุงงานต่อไป อย่างไรก็
ตามการครองงานท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ีของตวัผูฝึ้กสอนเองสามารถเขา้
กบัหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกได ้เพ่ือง่ายต่อการขอสนบัสนุนทีมและสนบัสนุน
นกักีฬาในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถพฒันาตวันกักีฬาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหน่วยงาน
ตา่ง ๆ คอยสนบัสนนุชว่ยเหลือ จะเป็นการยากหากผูฝึ้กสอนท างานตวัคนเดียวโดยไม่มีทีมงานไม่
ขอการสนบัสนนุจากหน่วยงานอ่ืน ๆ รองบจากหนว่ยงานของตนเองเพราะบางครัง้การแขง่ขนัและ
การฝึกซอ้มก็ตอ้งท าทนัทีเพ่ือเป็นประโยชนต์อ่ตวันกักีฬาตอ่ไป 

(สธุนะ ติงศภทัิย,์ 2554) ไดส้รุปความหมายของการบรหิารจดัการ ไวว้า่ กิจกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไป รว่มมือกันด าเนิน เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคโ์ดยใชก้ระบวนการ
อย่างมีระเบียบและใชท้รพัยากร และเทคนิคตา่ง ๆ เพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสดุ แตเ่ดิม มกัจะ
ปรกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และการควบคมุ แตใ่นปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนจาก
การสั่งการ (Directing) เป็นการน า (Leading) ท าใหรู้ปแบบการบริหารจดัการเปล่ียนแปลงไป ใน
สมัยเดิมผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีอ านาจสูงมีหนา้ท่ีสั่งการ แต่ในปัจจุบนัผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการเป็นผูน้  า
ขององคก์าร ตอ้งรว่มมือกบับคุลากรในองคก์ารในการด าเนินงานตา่ง ๆ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์อง
องค์การซึ่งเก่ียวกับการบริหารจัดการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถน าเดินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจดัการจงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าใหผู้ฝึ้กสอนประสบความส าเร็จในการท างาน
ตา่ง ๆ ตอ่ไป 

อารมณ์ จินดาพันธ์ (2556) ได้ให้ความหายเก่ียวกับการบริหารเวลาว่า การ
บรหิารเวลา คือ การวางแผนงานท่ีจะตอ้งท าและจดัสรรเวลาในการท างานนัน้ ๆ ใหเ้หมาะสมโดย
ใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างคุม้คา่ท่ีสดุ และไมจ่  าเป็นวา่ตอ้งเป็นนกับริหารเทา่นัน้ท่ีจะตอ้งบรหิาร
การใชเ้วลาในการท างาน คนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใด สถานะใด ก็ควรจะตอ้งมีการ
วางแผนใชเ้วลาในการท างานจะท าใหส้ามารถด าเนินภารกิจต่าง ๆ ไดอ้ย่างราบรื่น รวดเร็วและ
เรียบรอ้ย หากผูฝึ้กสอนรูว้ิธีการบริหารเวลาท่ีดีแลว้การท างาน การฝึกซอ้ม รวมถึงเวลาของตวัผู้
ฝึกสอนเองก็สามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
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ชินชยั แกว้เรือน, พระมหาดวงจนัทร ์คุตฺตสีโล, สยาม ราชวตัร, และ เทพประวิน
จนัทรแ์รง (2558) ไดศ้กึษาการบรูณาการการครองใจคนตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยเสนอ
การเป็นผูน้  าและผูต้ามไวว้า่ ผูน้  าและผูต้ามนัน้ตอ้งมีพฤติกรรมท่ีนา่เช่ือถือ มีความรูค้วามสามารถ
ท าใหผู้อ่ื้นปฏิบตัิตตามได ้มีการสรา้งแรงจงูใจคน มีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นแบบอย่างท่ีดีและมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง ใชอ้  านาจหนา้ท่ีใหก้่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอ้มน าและตามบคุคล
ไดท้กุชนชัน้ แกปั้ญหาไดท้กุสถานการณ ์มีความสามารถในการ “ครองตน” บริหารตนเองใหบ้รรลุ
เป้าหมายสูงสุดมุ่งไปสู่ความส าเร็จ “ครองคน” โดยใช้ทักษะการบริหารผู้ใตบ้ังคับบัญชาหรือ
ผูร้ว่มงาน ปฏิบตัติามผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรมชาติ คือ ตอ้งมองคนใหอ้อก บอกคนใหไ้ด ้และ
ใชค้นใหเ้ป็น “ครองงาน” คือจัดความจ าเป็นของงานใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายขององคก์ารจน
ส าเร็จอย่างสมบรูณโ์ดยการบรูณาการน าทฤษฎีตามศาสตรส์มยัใหม่มาเปรียบเทียบและปรบัใช้ใน
การท างานตอ่ไป  

กฤษณะ บหุลนั (2561) ศึกษาลกัษณะผูบ้ริหารทางการศึกษาท่ีดีควรน าองคก์ร
ไปสู่ความส าเร็จ โดยยึดการพัฒนาสมรรถนะในตนเอง และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะแก่
บุคคลากรภายในสถานศึกษา นอกจากนีก้ารสรา้งคณุลกัษณะของผูน้  าทางการศึกษาท่ีดีจึงควร
ประกอบไปดว้ย 7 ลกัษณะท่ีส าคญัในการน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ เช่น การคิดถึงแผนกล
ยุทธห์รือการบริหารกลยุทธข์องหน่วยงาน ทกัษะในการส่ือสาร มีทกัษะในการท างานเป็นทีม มี
ความเช่ือมั่นในตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยไม่ยึดตนเองเป็นใหญ่ ตัดสินใจจาก
แหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดม้ากกว่าสญัชาติญาณของตนเอง สนใจรายละเอียดในขัน้ตอนและเนือ้หา
ของงานนัน้ ๆ และการควบคุมอารมณต์นเองได้ ดว้ยเหตนีุ ้ผูบ้ริหารทางการศึกษาท่ีน าองคก์าร
ไปสู่ความส าเร็จจึงควรท่ีจะยึดเอาเปา้หมายขององคก์ารเป็นสิ่งส าคญั ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็น
ปัจจยัท่ีจะท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาสามารถ “ครองตน ครองคน และครองงาน” ไดอ้ย่างสมดลุ
อนัจะน าองคก์ารของท่านไปสู่ความส าเร็จท่ีมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ในความจริงแลว้ยงัมีลกัษณะ
ของผูบ้ริหารท่ีจะท าใหอ้งคก์รไปสู่ความส าเรจ็ โดยผูบ้รหิารควรปรบัเปล่ียนหลกัการคิด และวิธีการ
ท างานเพ่ือขจดัความลม้เหลวไมใ่หเ้กิดขึน้อีกตอ่ไป 

Kietzmann, Hermkens, McCarthy, และ Silvestre (2011) ได้ให้ความหมาย
เก่ียวกับการส่ือสารในการกีฬา หมายถึงกิจกรรมในการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสรา้ง
ความเขา้ใจโดยมุ่งหวงัใหเ้กิดพฤติกรรมตอบสนองตามวตัถปุระสงคข์องการส่ือสารอย่างใดอย่าง
หนึ่งในการส่ือสาร อาจจะส่ือสารผ่านภาพ (Imagery) ถอ้ยค า (Word) หรือสญัลกัษณ ์(Symbol) 
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ก็ได ้ซึ่งในการส่ือสารส าหรบัผูฝึ้กสอนกับนักกีฬานัน้ ผูร้บัสารตอ้งเขา้ใจดว้ยว่าผูส้่งสารตอ้งการ
ส่ือสารอะไร และสารนัน้เป็นประโยชนอ์ยา่งไร ในการฝึกซอ้มและแขง่ขนั เป็นตน้ 

สรุปจากลกัษณะของการท างานัน้การท างานใหมี้ประสิทธิภาพนัน้ผูน้  าหรือผูฝึ้กสอน
กีฬาจะตอ้งรูว้ิธีการ ครองตน เพ่ือพัฒนาสมรรถณะของตนเองใหมี้ความสามารถในดา้นนั้น ๆ 
อย่างแท้จริง ครองคน เพ่ือให้สามารถร่วมมือในการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ครองงาน 
เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายงานท่ีตัง้เปา้ไวซ้ึ่งหากจะใหห้น่วยงานหรือองคก์รประสบความส าเร็จแลว้นัน้ 
ผูน้  าหรือหวัหนา้ในดา้นการท างานต่าง ๆ ควรจะตอ้งมี การครองตน ครองคน และครองงานเพ่ือ
งานท่ีไดร้บัมอบหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไปในอนาคต 

6. คุณลักษณะทีด่ขีองผู้ฝึกสอน 
การพัฒนานักกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้นผู้ฝึกสอนจึงมีความส าคัญต่อตัว

นกักีฬามาก ผูฝึ้กสอนจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ อีกทัง้ยงัตอ้งมีคณุลกัษณะท่ีดีตอ่การ
เป็นผู้ฝึกสอนด้วย ดังนั้นผู้ฝึกสอนกีฬาจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีคุณลักษณะตามท่ีนักกีฬาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญไดก้ าหนดไว ้ซึ่งผูว้ิจยัไดน้  าเสนอการเป็นผูฝึ้กสอนท่ีมีคณุลกัษณะท่ีดีประสิทธิภาพดงันี ้

ประโยค สุทธิสง่า (2541) ผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีดีจะต้องมีลักษณะการเป็นผู้น  า มี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีความรบัผิดชอบสูง มีอ านาจสั่งการในการควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ 
ของทีมได้ ตลอดจนสามารถน าความรู้ใหม่  ๆ มาศึกษาพิจารณาเพ่ือพัฒนาทีมให้เกิด
ความกา้วหนา้และมีคณุคา่มากท่ีสดุ ซึ่งจะแบง่คณุลกัษณะท่ีดีของโคช้ฟตุบอลไดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงันี  ้

1. เป็นผูท่ี้มีความรูใ้นเรื่องของกีฬาฟตุบอลเป็นอยา่งดี 
2. เป็นผูท่ี้มีประสบการณส์งูทัง้ในทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ
3. ตอ้งเป็นครูและมีจรรยาโคช้ 
4. เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามเขา้ใจนกัฟตุบอล 
5. มีความเขา้ใจการพฒันาวยัของผูเ้ลน่ 
6. เป็นนกัการศกึษาและนกัจิตวิทยาการกีฬา 
7. รูจ้กัใชจ้ิตวิทยาในการแกปั้ญหา 
8. มีลกัษณะเป็นผูน้  า 
9. เป็นผูมี้ไหวพรบิดี และสตปัิญญาสงู 
10. เป็นผูต้ดัสินใจดี 
11. มีความเป็นผูใ้หญ่และวางตวัดี 
12. มีความตัง้ใจจรงิ 
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13. อทุิศตนและเสียสละเพ่ือทีมอยา่งเตม็ท่ี 
14. เป็นผูท่ี้มีความยตุธิรรมและเห็นความส าคญัของผูเ้ลน่ทกุคนเท่ากนั 
15. มีความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี และตรงตอ่เวลา 
16. เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
17. เป็นผูท่ี้มีมนษุสมัพนัธท่ี์ดี 
18. รกัสตาฟ ผูร้ว่มงาน และผูเ้ลน่ในทีมอยา่งจรงิใจ 
19. ตอ้งศกึษาหาความรูแ้ละพฒันาตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
20. สามารถน าองคค์วามรูจ้ากศาสตรต์่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการฝึกและ

แขง่ขนัเพ่ือน าทีมสูค่วามเป็นเลิศ 
21. มีความรูด้า้นพลศกึษาและรูเ้รื่องการฝึกในสนาม 
22. ต้องเป็นผู้ท่ี มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้ง

รายบคุคล กลุม่ และทีม 
23. มีพฒันาการดา้นปฏิบตัใิหส้  าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีวางเอาไว ้
24. พฒันาทีมสูค่วามเป็นเลิศโดยคดิตลอดเวลา  

นอกจากคณุลกัษณะของผูฝึ้กสอนฟุตบอลแลว้การเป็นผูฝึ้กสอนท่ีดีนัน้ยงัตอ้งมี
คณุสมบตัิของผูฝึ้กสอนฟุตบอลท่ีดีดว้ยท่ีสงัคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับกีฬาฟุตบอลตอ้งการ
และยึดถือเป็นแบบอย่างเพ่ือการด าเนินงานของการเป็นโค้ชท่ี ดีและประสบผลส าเร็จ ควรมี
คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 
1.ตอ้งมีใบประกาศนียบตัรการเป็นโคช้ฟตุบอล 
2.ตอ้งมีความตัง้ใจจรงิและส านกึในความรบัผิดชอบ 
3.ตอ้งมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีและจบการอบรมโดยสมบรูณ ์
4.มีความรกัตอ่สตาฟโคช้และนกัฟุตบอลอยา่งจรงิใจ 
5.มีการตรวจสภาพรา่งกายใหพ้รอ้มตอ่การฝึก 
6.ควรบนัทกึและรวบรวมในการเตรียมขอ้มลูในการฝึกไว ้
7.มีลกัษณะเป็นผูน้  า คือ 

7.1.ฉลาด ไหวพรบิดี และเช่ือมั่นตนเอง 
7.2.เป็นนกัสูแ้ละเสียสละ 
7.3.มีจิตวิทยาดีเขา้ใจจิตวิทยาวยัรุน่และความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
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7.4.ขยนัหมั่นเพียร 
7.5.กลา้ตดัสินใจในการสั่งการ 
7.6.มีมนษุสมัพนัธดี์ 
7.7.มีน า้ใจนกักีฬา 
7.8.ตดัสินใจดี มีความยตุธิรรม และมีเหตผุลท่ีดี 
7.9.มีระเบียบและวินยัดี (รอ้ยละ 80) 

8.มีการเตรียมขอ้มลูในการฝึกและรวบรวมขอ้มลูไว ้
9.ควรน าเสนอตามล าดบัความส าคญัของการทดสอบดา้นทฤษฎี 
10.หมั่นหาความรูเ้ก่ียวกบัฟตุบอลอยูเ่สมอ 
11.เตรียมชดุและเครื่องมือการทดสอบผูเ้ลน่และทีม 
12.ควรมีการฝึกซอ้มจากสถานการณจ์รงิของการแขง่ขนั 
13.มีความรูเ้ก่ียวกบัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและศาสตรต์า่ง ๆ 
14.มีการควบคมุอาหารเป็นพิเศษ 
15.มีความรกัตอ่สตาฟโคช้และนกัฟตุบอลอยา่งจรงิใจ 

ภาณุพงษ์ จ  าปา (2554) ไดท้  าการศึกษาการพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูฝึ้กสอน
กีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาสามารถน าไปสู่ขอ้สรุปของการพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูฝึ้กสอน
กีฬาฟตุบอลของกรมพลศกึษาไดด้งันี ้

ด้านที ่1 มาตรฐานด้านความรู้ 
1.มีความรูเ้รื่องกีฬาฟตุบอลเป็นอย่างดี 
2.มีความรูเ้รื่องกตกิาฟตุบอลเป็นอย่างดี 
3.มีความรู้เรื่องสรีรทางร่างกายของกีฬาฟุตบอล กลไกการท างานของ

รา่งกายในกีฬาฟตุบอล 
4.มีความรูเ้รื่องวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเบือ้งตน้ 
5.มีความรูเ้รื่องโภชนาการการกีฬา 
6.มีความรูเ้รื่องจิตวิทยาการกีฬา 
7.มีความรูเ้รื่องการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
8.มีความรูเ้รื่องหลกัการฝึกกีฬา หลกัการสอนกีฬา 
9.มีความรูเ้รื่องการเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย 
10.มีความรูเ้รื่องหลกัการบรหิารจดัการการกีฬาเบือ้งตน้ 
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11.มีความรูเ้รื่องหลกัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางกาย กายภาพบ าบดัเบือ้งตน้ 
12.มีความรูเ้รื่องการวางแผนการเขียนแผนการฝึกซอ้มเป็น 
13.มีความรูเ้รื่องวฒันธรรมทางการกีฬาของฟตุบอลไทย 

ด้านที ่2 มาตรฐานด้านการปฏิบัตงิาน 
1.สามารถด าเนินการฝึกเทคนิคขัน้พืน้ฐานของกีฬาฟตุบอลได ้
2.สามารถด าเนินการฝึกเทคนิคและแทคติกของแต่ละบุคคลและแต่ละ

ต าแหนง่ได ้
3.สามารถฝึกแทคตกิแบบกลุม่ได ้
4.สามารถด าเนินการสาธิตทกัษะท่ีถกูตอ้งในการฝึกได ้
5.สามารถท าการฝึก เกมรุก-เกมรบั 
6.สามารถเขียนแผนการฝึก ระยะสัน้และระยะยาวได ้
7.ควรผา่นการอบรม ที-ไลเซนส ์(T-Licence) 
8.ควรผ่านการอบรมท่ีมีเนือ้หาการปฏิบัติการฝึกฟุตบอล บี -ไลเซนส์ (B-

Licence) 
 

ด้านที ่3 มาตรฐานด้านการปฏิบัตติน 
1.เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.มีความยตุธิรรม 
3.มีความเป็นผูน้  า 
4.มีวินยั 
5.มีความรบัผิดชอบท่ีดี 
6.มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีกบันกักีฬา 
7.ควรมีน า้ใจนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 
8.เสียสละ ทุม่เท 
9.ยดึถือจรรยาบรรณครูในการปฏิบตัิตน 
10.มีบคุลิกภาพท่ีดี 
11.ซ่ือสตัย ์
12.ตรงตอ่เวลา 
13.มีการพดูจาท่ีดี 
14.มีความกตญัญรููค้ณุ 
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15.ควรมีการหาความรูใ้หมเ่สมอ 
เภรินทร ์ริยาพันธ์ (2555) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะของโค้ชฟุตบอลท่ีมี

ประสิทธิภาพของไทยพรีเมียรลี์กตามการรบัรูข้องนักฟุตบอล การรวบรวมข้อมูลจากนักกีฬา
ฟตุบอลระดบัอาชีพของสโมสรในไทยพรีเมียรลี์กจ านวน 15 คน ทีมสโมสรท่ีกลุ่มตวัอย่างสงักดัอยู่
จากตารางคะแนนของไทยพรีเมียรลี์กเม่ือฤดกูาลแข่งขนั ในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ.2554) อนัดบัท่ี 1
ถึงอนัดบัท่ี 6 พบวา่ โคช้ฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพมีคณุลกัษณะท่ีส าคญั 5 ประการดว้ยกนัคือ  

1. มีความรูค้วามสามรถในกีฬาฟตุบอลและการโคช้  
1.1 มีความสามารถในการวางแผนและแกเ้กม  
1.2 มีความสามารถในการวางแผนการฝึกซอ้ม  
1.3 มีความสามารถในการส่ือสาร  
1.4 รูจ้ดุออ่นจดุแข็งของนกักีฬา  

2. มีประสบการณด์า้นการโคช้ฟตุบอล  
3. ท างานอยา่งมืออาชีพ  
4. มีความเป็นผูน้  า  
5. มีจิตวิทยาในการโคช้ 

(ติช เต ฉ่อ, 2558) ในการสัมภาษณ์โค้ชซิโก้ในงานมอบรางวัล M-Thai TOP 
talk-About 2015 โคช้ซิโก้ไดส้ัมภาษณ์ในเรื่องกรท างานของโคช้ว่า เป็นงานหนักตอ้งดูทุกอย่าง 
ตัง้แต่การคดัเลือกนักเตะ การวางต าแหน่ง การเก็บตวั เสือ้ผา้ อาหาร การพักผ่อน สมรรถภาพ
ทางดา้นร่างกาย การฟ้ืนฟูร่างกาย การเดินทาง แช่สระท่ีไหน นอนท่ีไหน สนามซอ้มเป็นอย่างไร 
รถบสัดีไหม เรียนรูจ้าก 1.ประสบการณก์ารเป็นนกัเตะ 2.การอบรมไลเซนส ์ตอนนีไ้ดจ้าก ICSC ก็
ไดอ้งคค์วามรูเ้รื่องวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาเสริม 3.เรียนรูจ้ากโคช้ดงั ๆ อย่างเช่น Pep Guardiola, 
Jose Mourinho, Sir Alex Ferguson และ Joachim Low ส่ีคนคือ อาจารย์ จะดูว่าเขาท าทีม
รูปแบบไหน สไตลอ์ะไร แลว้น ามาปรบักบัทีมชาติไทยไดอ้ย่างไร ท าไม Pep Guardiola เล่นระบบ 
4-3-3 Jose Mourinho เลน่ 4-2-3-1 และอ่ืน ๆ 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2560)  ได้
อธิบายคณุลกัษณะของผูฝึ้กสอนกีฬาในเรื่อง 7 คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬายอดเย่ียมตลอดการ มี
รายละเอียดดงันี ้

1. มีความเคารพ เคารพสิทธิ ศกัดิศ์รี และคณุคา่ของนกักีฬาทุกคนในฐานะ
มนษุยค์นหนึ่ง ปฏิบตัติอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั 
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2. รกัษามาตรฐานแห่งศีลธรรม ปฏิบตัิตนอยู่ภายใตก้ฎกติกาของการกีฬา
และการแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรมและสง่เสรมิใหน้กักีฬาปฏิบตัเิชน่เดียวกนั 

3. มีความมุง่มั่นในการฝึกสอน พฒันาตนเองอยู่เสมอ จดัแผนการฝึกท่ีดีและ
หาทางชว่ยเหลือท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นและเปา้หมายของนกักีฬา  

4. จัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย รูจ้ักวิธีในการจัดการต่อความเส่ียงต่าง  ๆ 
เพ่ือใหก้ารฝึกซอ้มหรือแขง่ขนัมีความปลอดภยั  

5. ปกป้องนกักีฬาจากการทารุณกรรมส่วนตวัทุกรูปแบบ ปกป้องและระวัง
การทารุณกรรมทกุรูปแบบตอ่นกักีฬาจากสิ่งแวดลอ้ม ในระหวา่งท่ีอยูใ่นความดแูลของตน 

6. ความรบัผิดชอบทางวิชาชีพ เช่น ใชภ้าษาท่ีสภุาพ มีมารยาท มีการเตรียม
ความพรอ้มในการสอน มีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้นท่ี ซ่ือสตัย ์และเคารพตอ่ในเพ่ือนรว่มอาชีพ 

7. เป็นแบบอย่างท่ีดี มีลักษณะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงภาพลักษณ์ของการเป็นผู้
ฝึกสอนท่ีดีคณุธรรม และเคารพต่อวิชาชีพตนเองตระหนกัว่าตนมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน
และสงัคม 

FOX SPORTS ASIA (2560) Fox Sports Asia เป็นส่ือกีฬายักษ์ใหญ่ระดับโลก
ไดม้าสัมภาษณ์โคช้ มาโน่ โพลกิง้ หัวหน้าผูฝึ้กสอนจอมวางแผนของทีม Bangkok United ทีม
ใหญ่ในรายการไทยแลนดพ์รีเมียรลี์ก ซึ่งผูฝึ้กสอนมาโน่ ไดพ้ดูเก่ียวกบัการท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในตอนท้ายในการสัมภาษณ์ไว้ว่า “ผมรูว้่ามันไม่ไดมี้เพียงแค่วิธีเดียวส าหรบัการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ แมว้่าคณุจะไดย้ินค าวิจารณจ์ากผูค้นมากมายถึงวิธีการตา่ง ๆ ดอูย่างท่ี จอรน์ เทอรี่ 
ไดพ้ดูถึง อนัโตนิโอ คอนเต ้ในการท าทีม แมว้่าโคช้บางคนจะมองไม่เห็นดว้ย แตเ่ขาก็สามารถพา
ทีมควา้แชมป์ลีกได ้หรืออยา่งท่ี ซีเนดีน ซีดาน น าลกูทีมวิ่งขึน้-ลงบนภเูขา ซึ่งเป็นวิธีท่ีโคช้หลายคน
ไม่คิดว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัฟุตบอล แตม่นักลบัไดผ้ลดี วิธีหนึ่งอาจไดผ้ลในประเทศหนึ่ง แตไ่ม่ได้
ผลในอีกหนึ่งประเทศ คุณจ าเป็นต้องมีการปรับตัว โค้ชทุกคนมีความแตกต่าง แต่ต้องมี
ประสบการณ์และความคิดเป็นของตวัเอง ผมตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าผมไดเ้รียนรูส้ิ่งท่ีดีท่ีสุด เพ่ือท่ีจะ
สามารถพฒันาตอ่ไปในฐานะการเป็นโคช้” ซึ่งน่ีเป็นบทสมัภาษณท่ี์ดีส าหรบัการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(2561) กรมพลศกึษาไดท้  าหนงัสือคูมื่อการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัขึน้พืน้ฐานฟุตบอล ซึ่งได้
ใหค้วามหมายของคณุลกัษณะและคณุสมบตัิของผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีดี หนา้ท่ีของผูฝึ้กสอน 
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คือการสอนวิธีการเล่นฟุตบอลใหก้ับผูเ้ล่น ทัง้เป็นรายบุคคล กลุ่ม และการเล่นเป็นทีม เพ่ือจะให้
เกิดผลส าเรจ็ผูฝึ้กสอนจะตอ้งมีลกัษณะตอ่ไปนี ้

 1) มีการท างานดว้ยความรูเ้ก่ียวกบัฟุตบอลอยา่งแทจ้รงิ  
2) ตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะหท์ัง้ผูเ้ล่นเป็นรายบุคคลและทีม เพ่ือ

การตดัสินใจในการพฒันาความสามารถและแกไ้ขจดุอ่อน  
3) มีความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือท่ีจะจดัการเรียนรูอ้ยา่งสมบรูณ ์ 
4) มีการจดัเตรียมการฝึกซอ้มประจ าวนัเพ่ือความไดเ้ปรียบในการบรหิารการ

ฝึกซอ้ม  
5) ต้องเรียนรูเ้ก่ียวกับการสรา้งแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้เล่นีความทุ่มเทในการ

ฝึกซอ้มและแขง่ขนั 
สรุปไดว้่าคณุลกัษณะท่ีดีของผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลาย

อย่าง ผูฝึ้กสอนกีฬาจะตอ้งมีความรู ้มีทกัษะในการสอนหรือการถ่ายทอดท่ีดีและสามารถส่ือสาร
ให้กับนักกีฬาเข้าใจได้ง่ายทั้งในเรื่องกีฬาและเรื่องนอกเหนือจากเรื่องกีฬา  การส่ือสารจะมี
ประสิทธิภาพไดน้ะผู้ฝึกสอนจึงตอ้งเป็นผู้ฟังท่ีดีก่อนเพ่ือเขา้ใจปัญหาของตัวนักกีฬาจากนั้นผู้
ฝึกสอนจึงตอ้งใชก้ารส่ือสารหรือการพูดคุยในการแก้ไข ปรบัปรุง แนะน า ใหก้ับนักกีฬาได้ การ
ส่ือสารก็เป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัของผูฝึ้กสอนกีฬา หากผูฝึ้กสอนส่ือสารกบันกักีฬาไม่เขา้ใจแลว้ 
แบบฝึกซอ้มหรือการพฒันาตวันกักีฬาอาจจะไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร การมีระเบียบวินยั
และการเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนกักีฬาของตนเอง มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีทัง้ในเรื่องผูฝึ้กสอน
กีฬา อาจารย ์และหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีส าคญัคือผูฝึ้กสอนตอ้งผ่านการอบรมผูฝึ้กสอน
กีฬาเบื ้องต้นในระดับ Introductory ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์แลว้เป็นอยา่งนอ้ย เพ่ือเพิ่มพนูความรูแ้ละพฒันาความรูข้องผูฝึ้กสอนอยูเ่สมอ อย่างไร
ก็ตามผูฝึ้กสอนกีฬาจะตอ้งสามารถจดัการกับแผนการฝึกซอ้มไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถบริหาร
จดัการกับเวลาได ้หากบริหารเวลาไม่ไดก็้อาจเกิดความผิดพลาดอ่ืน ๆ ตามมา และอาจจะเกิด
ผลเสียตอ่แผนการฝึกซอ้ม และส่งผลกระทบตอ่ทีมได ้และท่ีส าคญัผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลจะตอ้งไม่
หยดุพฒันาตนเองจะตอ้งเรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลาเพราะกีฬาฟตุบอลเป็นกีฬาท่ีตอ้งเรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ อยู่
เสมอ 
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ความรู้เกี่ยวกับวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.วิธีการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth Interview) 

การสมัภาษณ ์(Interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานโดยใชก้ารสนทนา
หรือการเจรจาโตต้อบอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ นักวิจัยในฐานะผูส้มัภาษณ์
และกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูหลกัฐานการวิจยัในฐานะผูถ้กูสมัภาษณ ์ภายใตบ้รรยากาศของการมี
ปฏิสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนั และลกัษณะการสนทนาเป็นไปอยางยืดหยุ่น นอกจากนีใ้นระหวา่งท า
การสมัภาษณเ์พ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานการวิจยั กลุ่มตวัอย่างผูใ้หข้อ้มลูหลกัฐานการวิจยัมี
โอกาศรอ้งขอให้นักวิจัยอธิบายความหมายของค าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์เม่ือมีขอ้สงสัยเกิดขึน้ ใน
ขณะเดียวกันนักวิจยัก็สามารถซกัถามรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมไดเ้ม่ือเห็นว่าขอ้มูลท่ีไดย้ัง
ขาดความชัดเจนและความครอบคลุมลุ่มลึกพอ ซึ่งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) เป็นอีกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ (องอาจ นยัพฒัน,์ 2548) 

การสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีหนึ่งท่ีนิยมใชเ้พ่ือเก็บขอ้มลู
เก่ียวกับการฝึกกิจกรรมพลศึกษา กีฬาและการออกก าลังกายโดยเฉพาะการศึกษารายกรณี 
(Case Study) (องอาจ นัยพัฒน์, 2548) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการศึกษาเฉพาะกรณีว่า 
การศกึษาเฉพาะกรณี เป็นวิธีการแสวงหาขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ เก่ียวกบักรณีศกึษาหรือสรรพสิ่งใด ๆ ท่ี
สนใจ ซึ่งมีลกัษณะเป็นระบบท่ีอยู่ภายใตข้อบเขตแน่นอน ณ เวลาและสถานท่ีหนึ่ง เพ่ือท าความ
เขา้ใจกรณีท่ีศกึษาอย่างลึกซึง้ดว้ยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะหป์รากฎการณต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรณีท่ีสนใจศกึษาอยา่งลุม่ลึก (In-depth) และเป็นการศกึษาเก่ียวกบันกักีฬาท่ีประสบความส าเร็จ 
ประวตัิโดยละเอียดของกลุ่มตวัอย่างความคิดและพฤติกรรมนปัจจบุนั การสมัภาษณแ์บบเจาะลึก
จดัว่าเป็นการสมัภาษณแ์บบปลายเปิด กล่าวคือ ใหค้วามส าคญักบัประวตัิหรือประสบการณชี์วิต
ของกลุม่ตวัอยา่งเป็นอยา่ง (สาล่ี  สภุาภรณ,์ 2550) 

การสัมภาษณ์เป็นการสอบถามหรือสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอ้มลู และเป็นขอ้มลูปฐมภูมิ ใชไ้ดก้บับคุคลระดบัวัย ความรูต้า่ง ๆ อาจใชร้ว่มกบัวิธีอ่ืนไดเ้พ่ือให้
ไดข้อ้มูลท่ีละเอียด ลึกซึง้ กวา้งขวางขึน้ ส่วนใหญ่เป็นการสมัภาษณ์รายบุคคล ผูส้ัมภาษณค์วร
ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนมาดี และมีความรูก้วา้งขวางในเรื่องท่ีสมัภาษณ ์การสมัภาษณมี์ลกัษณะท่ีดีมี
ความยืดหยุ่นสงูในการเก็บขอ้มูล  (สภุางค ์จนัทวานิช, 2561) ไดใ้หค้วามหมายสอดคลอ้งว่าการ
สัมภาษณ์แบบจุดสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผู้สัมภาษณ์มีจุดสนใจเฉพาะเรื่องอยู่แลว้ มุ่งไดข้อ้มูลท่ีลึก เช่น 
ประวตัิครอบครวั การสอนใหค้ิดเป็น การท าโครงการวิทยาศาสตรแ์ฟ้มสะสมงานของครู เม่ือผูถู้ก
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สมัภาษณพ์ดูคยุออกนอกความสนใจก็จะพยายามโยง หรือน าเขา้สู่ประเด็นท่ีเป็นจดุท่ีสนใจอย่าง
รอบคอบ (เอนก อนกุลูบตุร, 2556) 

การสมัภาษณไ์ม่ใช่เป็นเพียงการถามค าถามแลว้ฟังค าตอบเท่นัน้ แตเ่ป็นการด าเนิน
บทสนทนาระหว่างนักวิจยัและกลุ่มตวัอย่างเพ่ือเขา้ถึงความรู ้ความคิด ความรูส้ึก ความสนใจ 
ความเช่ือ มุมมอง หรือค่านิยมของกลุ่มตวัอย่าง อย่างลึกซึง้ การสมัภาษณ์รายบุคคล (one-on-
one interview) เป็นการสนทนาแบบตวัตอ่ตวั การสมัภาษณแ์บบนีจ้ึงเป็นการสมัภาษณท่ี์ใชเ้วลา
และคา่ใชจ้่ายมากกว่าการสมัภาษณแ์บบอ่ืน ๆ การสมัภาษณร์ายบคุคลอาจท าตอ่เน่ืองหลายครัง้
ในชว่งเวลาหนึ่งก็ได ้(ขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ,์ 2557) 

สรุปการวิจัยเชิงคุณภาพเน่ืองจากการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยท่ีใหค้วามเป็น
อิสระของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการด าเนินการระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ื อเข้าถึงความรู ้
ความคิด ความรูส้ึก ความสนใจ ความเช่ือ มุมมอง หรือค่านิยมของกลุ่มตวัอย่าง อย่างลึกซึง้แต่
สามารถยืดหยุ่นได ้ซึ่งขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลปฐมภูมิจากตวักลุ่มตวัอย่าง  การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth) เป็นการสมัภาษณ์ท่ีผูส้มัภาษณมี์จุดสนใจเฉพาะเรื่องอยู่แลว้ มุ่งไดข้อ้มูลท่ี
ลึกซึง้ เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ เก่ียวกับกรณีศึกษาหรือสรรพสิ่งใด ๆ ท่ีสนใจ ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นระบบท่ีอยู่ภายใตข้อบเขตแน่นอน ณ เวลาและสถานท่ีหนึ่ง เพ่ือท าความเขา้ใจกรณีท่ี
ศกึษาอยา่งลกึซึง้  

2.วิธีการวิเคราะหข้์อมูลแบบอุปนัย (Inductive Analysis) 
การวิเคราะหข์อ้มลูแบบอปุนยั ท าไดห้ลากหลายขึน้อยู่กบัธรรมชาติของเรื่องท่ีศกึษา

คน้ควา้และจดุประสงคข์องการวิจยัซึ่งการวิเคราะหแ์บบอปุนยัมีแนวทางกวา้ง ๆ ซึ่งสรุปไดด้งันี  ้
การจ าแนกประเภทข้อมูล (Sorting) เป็นการอ่านข้อมูลซึ่งได้มาจากการ

สมัภาษณ ์โดยการอ่านครา่ว ๆ เพ่ือท าการจ าแนกหรือจดัประเภทของขอ้มลูเป็นหวัขอ้ตา่ง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

การก าหนดหวัขอ้ (Categorizing) เป็นการอ่านขอ้มูลอีกครัง้แลว้ตัง้ช่ือหวัขอ้ให้
ชดัเจนเพ่ือสะดวกในการจ าแนกขอ้มูลเป็นกลุ่มหรือเป็นเรื่อง ๆ ไป ในขัน้นีจ้ะพบว่า แตล่ะหวัขอ้ มี
ขอ้มูลซ า้ ๆ หรือขอ้มูลท านองเดียวกันมาสนับสนุนมากบา้งนอ้ยบา้งแตกต่างกันไป ซึ่งขอ้มูลท่ี
เป็นไปในท านองเดียวกนัก็ควรจดัไวด้ว้ยกนั 

การก าหนดหวัเรื่อง (Establishing Theme) การวิเคราะหข์อ้มูลบางครัง้อาจจะมี
เพียงหัวขอ้หรือกลุ่มหวัขอ้ แต่ในบางกรณีขอ้มูลก็สามารถแบ่งออกเป็นหวัเรื่อง (Theme) หวัขอ้/
กลุม่หวัขอ้ (Category) และหวัขอ้ยอ่ย (Sup-Category) ตามล าดบั 
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การตีความหรือแปลความหมายของขอ้มูล (Interpreting) เม่ือขอ้มูลถูกจ าแนก
และจัดระบบเป็นหัวเรื่องและหัวข้อท่ีชัดเจนแล้ว ขั้นต่อมาจะตอ้งพยายามตีความหมายและ
อธิบายเหตกุารณห์รือเรื่องราวท่ีศกึษา อย่างไรก็ตาม การบรรยายขอ้คน้พบในเรื่องท่ีศกึษานัน้ ไม่
ควรตีความและเขียนบรรยายโดยใชภ้าษาของตนเองเท่านัน้ แต่ควรอา้งอิงโดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้าก
การวิธีการรวบรวมแบบต่าง ๆ เพ่ือท าให้การแปลความหมายและอธิบายข้อค้นพบมีความ
นา่เช่ือถือมากขึน้ (สาล่ี  สภุาภรณ,์ 2550) 

วตัถุประสงคเ์บือ้งตน้ของแนวทางการวิเคราะหเ์ชิงอุปนยั คือ การเปิดโอกาสให้
ขอ้คน้พบท่ีเป็นหวัขอ้เรื่อง (Themes) ปรากฏขึน้เองจากขอ้มลูดิบโดยไมมี่การบงัคบัไวล้่วงหนา้ ใน
การวิเคราะหเ์ชิงอปุนยั มีหลกัการทั่วไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้  

1.การวิเคราะหข์อ้มูลขึน้อยู่กับวัตถุประสงคข์องการวิจัย และการอ่านและ
การตีความหลาย ๆ ครัง้ ดงันัน้ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ะเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการวิจัยตามท่ีผูว้ิจยั
ก าหนดไวแ้ละจากการวิเคราะหข์อ้มลูโดยตรง 

2.วิธีการพืน้ฐานของการวิเคราะหคื์อการพฒันากลุ่มประเภท (Categories) 
จากขอ้มูลดิบไปสู่แบบจ าลอง (Model) หรือกรอบแนวความคิด (Framework) ซึ่งผูว้ิจยัจบัหัวขอ้
เรื่อง (Themes) และกระบวนการหลัก (Major Processes) จากเอกสารบทความท่ีผู้วิจัยได้
พิจารณาและวา่เป็นประเดน็หรือเนือ้เรื่องท่ีมีความส าคญั 

3.ขอ้คน้พบจากการวิจยัท่ีไดจ้ากการทบทวนการตีความหลาย ๆ ครัง้ไดจ้าก
ขอ้มูลดิบโดยผูว้ิจยัเป็นผูก้  าหนดรหสั (Code) ซึ่งขอ้คน้พบนัน้ถกูก าหนดรูปร่างตามความคิดหรือ
ขอ้สมมติ และประสบการณข์องผูว้ิจยัท่ีท าวิจยัและในขณะท่ีท าการวิเคราะห ์ในการท่ีจะท าใหข้อ้
คน้พบใชป้ระโยชนไ์ด ้ผูว้ิจยัตอ้งตดัสินวา่ขอ้มลูอะไรส าคญัมากหรืออะไรส าคญันอ้ย 

4.ผู้วิจัยท่ีมีวิสัยทัศน์และกระบวนทัศนท์างวิชาการท่ีแตกต่างกันจะไดข้้อ
คน้พบหรือแบบแผนและองคป์ระกอบท่ีไมเ่หมือนกนั 

5.ความไวว้างใจได ้(Trustworthiness) ของขอ้คน้พบตอ้งสามารถประเมินได้
จากการใชเ้ทคนิควิธี 

แนวทางเชิงอุปนัยโดยทั่ วไปให้วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและสะดวกในการ
วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพตอบสนองวตัถปุระสงคข์องการวิจยัไดห้ลากหลาย (สชุาติ ประสิทธ์ิรฐั
สินธุ,์ 2554) 

การพรรณนาและการวิเคราะหแ์บบอุปนัย ในการศึกษาชุมชนหรือการศึกษา
เฉพาะกรณี เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมในขัน้แรก นกัวิจัยเชิงคณุภาพจะใหร้ายละเอียดเก่ียวกับสภาพ
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ทั่วไปของชุมชนหรือกรณีท่ีศึกษา ในลักษณะของการพรรณนา ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกับ
ลกัษณะท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร ์สภาพลมฟ้าอากาศ แบบแผนการด าเนินชีวิตในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
ท ามาหากิน ความเช่ือศาสนา การจดัระเบียบสงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ขอ้มูลเหล่านีเ้ป็น
ขอ้มลูท่ีจ  าเป็นเพราะชว่ยใหผู้อ้า่นงานวิจยัเกิดความเขา้ใจปรากฏการณไ์ดดี้ขึน้ และอาจตรวจสอบ
ขอ้มลูไดด้ว้ย ส่วนในการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพจะใชว้ิธีการตีความสรา้งขอ้สรุปอุปนยั ( Induction) 
เป็นวิธีการวิเคราะหท่ี์ส าคญั วิธีการนีคื้อการน าขอ้มลูเชิงรูปธรรมย่อย ๆ หลาย ๆ กรณีมาสรุปเป็น
ข้อสรุปเชิงนามธรรมโดยพิจารณาจากลักษณะร่วมท่ีพบ ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นการ
วิเคราะหแ์บบอปุนยัมากกวา่การใชส้ถิตติวัเลข (สภุางค ์จนัทวานิช, 2561) 

สรุปการวิเคราะหข์อ้มูลแบบอุปนัย ท าไดห้ลากหลายขึน้อยู่กับธรรมชาติท่ีจะ
ศกึษาและจุดประสงคข์องการวิจยัซึ่งการวิเคราะหแ์บบอุปนยัมีแนวทางกวา้ง ๆ เช่น  การจ าแนก
ประเภทขอ้มูล (Sorting) เป็นการอ่านขอ้มูลซึ่งไดม้าจากการสมัภาษณ ์โดยการอ่านคร่าว ๆ เพ่ือ
ท าการจ าแนกหรือจดัประเภทของขอ้มูลเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การก าหนดหวัขอ้ 
(Categorizing) เป็นการอ่านข้อมูลอีกครัง้แล้วตั้งช่ือหัวข้อให้ชัดเจนเพ่ือสะดวกในการจ าแนก
ขอ้มูลเป็นกลุ่มหรือเป็นเรื่อง ๆ ไป ในขัน้นีจ้ะพบว่า แต่ละหัวขอ้มีขอ้มูลซ า้ ๆ หรือขอ้มู ลท านอง
เดียวกนัมาสนบัสนนุมากบา้งนอ้ยบา้งแตกตา่งกนัไป ซึ่งขอ้มลูท่ีเป็นไปในท านองเดียวกนัก็ควรจดั
ไวด้ว้ยกัน การก าหนดหวัเรื่อง (Establishing Theme) การวิเคราะหข์อ้มูลบางครัง้อาจจะมีเพียง
หวัขอ้หรือกลุ่มหวัขอ้ แต่ในบางกรณีขอ้มูลก็สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่อง (Theme) หัวขอ้/กลุ่ม
หวัขอ้ (Category) และหวัขอ้ย่อย (Sup-Category) ตามล าดบั การตีความหรือแปลความหมาย
ของขอ้มลู (Interpreting) เม่ือขอ้มลูถกูจ าแนกและจดัระบบเป็นหวัเรื่องและหวัขอ้ท่ีชดัเจนแลว้ ขัน้
ตอ่มาจะตอ้งพยายามตีความหมายและอธิบายเหตกุารณห์รือเรื่องราวท่ีศกึษา อย่างไรก็ตาม การ
บรรยายข้อคน้พบในเรื่องท่ีศึกษานั้น ไม่ควรตีความและเขียนบรรยายโดยใช้ภาษาของตนเอง
เท่านั้น แต่ควรอ้างอิงโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการวิธีการรวบรวมแบบต่าง ๆ เพ่ือท าให้การแปล
ความหมายและอธิบายขอ้คน้พบมีความนา่เช่ือถือมากขึน้ 

 
ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

1.ประวัตคิวามเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
(สถาบนัการพลศึกษา, 2562) ไดอ้ธิบายประวัติของสถาบันไวว้่า ในปี พ.ศ. 2435 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชด ารใิหจ้ดัตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูขึน้เป็นแห่ง
แรก เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ. 2435 ท่ีโรงเรียนเลีย้งเด็กและตึกป้ันหยาถนนบ ารุงเมือง เรียกว่า 
“โรงเรียนฝึกหดัอาจารย”์ เป็นโรงเรียนหลวงสงักดักรมศกึษาธิการ ประเภทโรงเรียนสอนวิชาพิเศษ
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ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดิน นกัเรียนทกุคนไดร้บัทนุเลา่เรียนจากรฐับาล และท าสญัญา
กับกรมศึกษาธิการเพ่ือเป็นข้อผูกมัดไว้ว่า เม่ือเรียนส า เร็จแล้วจะต้องเข้ารบัราชการครู และ
นอกจากจะตอ้งเซ็นสญัญากบักรมศกึษาธิการแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งมีผูร้บัรองความประพฤติไวเ้ป็น
หลักฐานดว้ย โรงเรียนฝึกหัดอาจารยเ์ป็นสิ่งส าคญัในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศมีความตอ้งการ
พฒันาการศึกษาในเวลานัน้  เม่ือปี พ.ศ.2441 ไดมี้ประกาศใชห้ลักสูตรตามโครงการการศึกษา
ของไทยฉบบัแรกในรชัสมยัของ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ในหลกัสตูรก าหนดให้
ผูเ้รียนตอ้งเรียนวิชาพลศกึษา (ในสมยันัน้เรียกวา่ “วิชากายกรรม” หรือ “วิชาดดัตน” หรือ วิชาการ
ฝึกหดัรา่งกาย” หรือ “วิชากายบรหิาร”) ซึ่งในขณะนัน้ยงัไมมี่ผูใ้ดมีความรูท่ี้จะสามารถสอนวิชาพล
ศกึษาในหลกัสตูรนีไ้ด ้ดงันัน้เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตรี ซึ่งขณะนัน้มีบรรดาศกัดิเ์ป็นหลวงไพศาล
ศิลปศาสตร ์จึงไดแ้ต่งต ารากายกรรมขึน้มา ซึ่งนบัว่าเป็นต าราพลศกึษาเล่มแรกของไทย เพ่ือช่วย
ใหค้รูสามารถน าไปเรียนดว้ยตนเองแลว้น ามาสอนนกัเรียน นอกจากนีเ้จา้พระยาธรรมศกัดิม์นตรี
ไดทุ้่มเทการบรรยายในท่ีประชุมครู และเขียนบทความเก่ียวกบัความรูแ้นวคิดต่าง ๆ เช่น วิธีสอน
พลศกึษา คณุคา่ของพลศกึษาและกีฬา ลกัษณะของน า้ใจนกักีฬา ประโยชนข์องน า้ใจนกักีฬาและ
อ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมากตีพิมพ์ในวารสารสามัคยาจารยส์มาคม ช่ือ “วิทยาจารย”์ เพ่ือใหค้รูได้
ศกึษาหาความรูเ้พิ่มเตมิพอท่ีจะสามารถสอนพลศกึษาในโรงเรียนไดต้อ่ไป  

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2447  เจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรีเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการ
ก่อตัง้องคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการฝึกหัดครูพลศึกษาของไทยท่ีมีช่ือเรียกว่า “สามัคยาจารย์
สมาคม” จงึไดจ้ดัตัง้ “สามคัยาจารยส์โมสรสถาน” ขึน้บรเิวณสวนกหุลาบวิทยาลยั เพ่ือฝึกซอ้มการ
เลน่กีฬาและการออกก าลงักายชนิดตา่ง ๆ ทัง้ในรม่ และกลางแจง้ทัง้กีฬาไทยและสากล จงึท าใหมี้
ผูส้มคัรเขา้เรียนและอบรมเป็นจ านวนมาก สามารถน าความรูไ้ปสอนวิชา พลศกึษาในโรงเรียนได ้

ในปี พ.ศ.2448  โรงเรียนฝึกหดัอาจารยซ์ึ่งมีหลกัสูตรการเรียนการสอน 2 ปี ก็มีการ
บรรจวุิชา กายบรหิารอยูใ่นหลกัสตูร เพ่ือใหค้รูท่ีส  าเรจ็จากโรงเรียนฝึกหดัอาจารยส์ามารถสอนวิชา
พลศกึษาไดด้ว้ย แตจ่  านวนครูพลศกึษายงัไมเ่พียงพอ  ปี พ.ศ.2452 เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตรี จึง
ไดผ้ลักดนัใหมี้การจดัตัง้สถานศึกษาวิชาพลศึกษาส าหรบัครูขึน้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ใน
สามคัยาจารยส์โมสรสถาน เรียกวา่ “สโมสรกายบรหิาร” เพ่ือฝึกหดัครูใหมี้ความรูพ้ิเศษในวิชาการ
จดัระเบียบแถว การดดัตน การฝึกยิมนาสติกและกีฬาตา่ง ๆ ในตอนเย็นและตอนค ่า เพ่ือจะไดน้  า
ความรูไ้ปสอนนักเรียนตามหลักสูตรต่อไป ซึ่งผู้มาเรียนได้แก่ครูท่ีสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ใน
ระดบัประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2456 เจา้พระยาธรรมศกัดิ์มนตรี ไดมี้ความเห็นว่า
เพ่ือใหก้ารฝึกหดัครูทางพลศกึษามีความคล่องตวัยิ่งขึน้ จึงไดป้รบัปรุงสโมสรกายบรหิารขึน้มาเป็น 
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“หอ้งพลศกึษากลาง” เพ่ือท าหนา้ท่ีผลิตครูไปจดัการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา โดยไดใ้ชส้ถานท่ี
อาคารของโรงเรียนมธัยมวดัราชบรูณะ (โรงเรียนสวนกหุลาบในปัจจบุนั) โดยจดัการเรียนการสอน
ในตอนเย็นและตอนค ่าเชน่เดมิ 

วนัท่ี 19  มิถนุายน  พ.ศ.2459 เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตรีไดร้บัพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหด้  ารงต าแหนง่เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ท่านไดใ้หค้วามเห็นว่าพลศกึษามีบทบาท
ส าคญัวิชาหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาเยาวชนใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
เพ่ือสนองเจตนารมณ์จึงไดมี้ประกาศยกระดับหอ้งพลศึกษากลางท่ีมีอยู่เดิมเป็น “โรงเรียนพล
ศึกษากลาง” เม่ือปี พ .ศ. 2462 ผู้ ท่ีสอบไล่ได้ตามหลักสูตรครูมัธยมพลศึกษา จะได้รับ
ประกาศนียบัตรครูมัธยมพลศึกษา (ป.ม.พ.) ผู้ส  าเร็จหลักสูตรครูประถมพลศึกษาจะได้รับ 
ประกาศนียบตัรครูประถมพลศึกษา (ป.ป.พ.) และผูส้อบไล่ไดต้ามหลกัสูตรครูมูลพลศึกษา จะ
ไดร้บัประกาศนียบตัรครูมลูพลศกึษา (ป.พ.)  

 ปี พ.ศ.2466 กระทรวงศึกษาธิการ(เดิมกระทรวงธรรมการ) ได้แก้ไขระเบียบการ
ฝึกหดัครู โดยก าหนดว่าชัน้ครูมูลพลศึกษา ใหเ้รียกว่า “ผูส้อนพลศึกษาชัน้ตรี” (พ.ต.) ครูประถม
พลศกึษา ใหเ้รียกว่า “ผูส้อนพลศกึษาชัน้โท” (พ.ท.) และครูมธัยมพลศกึษา ใหเ้รียกวา่ “ผูส้อนพล
ศกึษาชัน้เอก” (พ.อ.)  

ปี พ.ศ. 2475 ไดมี้การเปล่ียนแปลงการปกครองมาสูร่ะบอบประชาธิปไตย และมีการ
ประกาศใชแ้ผนการศกึษาชาติ ซึ่งไดก้ าหนดความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาไว ้3 ส่วน คือ 1) 
จริยศกึษา- อบรมใหมี้ศิลธรรมอนัดีงาม 2) พทุธิศกึษา-ปัญญาใหมี้ความรู ้3) พลศกึษา-ฝึกหดัให้
เป็นผูมี้ร่างกายบริบูรณ์ เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาชาติดงักล่าว จึงจัดตัง้กรมพล
ศกึษาขึน้เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2476 โดยมี อ ามาตยเ์อก พระยาประมวญวิชาพลู (วงษ์ บุญ-
หลง)  รกัษาการในต าแหน่งอธิบดีในระยะเริ่มแรก และในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2477 จึงไดแ้ตง่ตัง้
นาวาโทหลวงศภุชลาศยั ร.น. (บุง ศภุชลาศยั) มาด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นคนแรก 
และไดย้า้ยโรงเรียนพลศึกษากลางมาสังกัดกรมพลศึกษา นาวาโทหลวงศภุชลาศยั ร.น.ไดด้  ารง
ต าแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา ตัง้แต่ 1 เมษายน พ.ศ.2477  จนถึง 30 เมษายน พ.ศ.2485 และได้
ริเริ่มกิจการทางพลศึกษาของชาติไวห้ลายประการทัง้ท่ีเป็นเรื่องของ การพลศึกษาการกีฬา และ
สขุาภิบาลโรงเรียน(ภายหลงัสงักดักระทรวงสาธารณสขุ) กิจการลกูเสือและยวุกาชาด เป็นตน้ อนั
เป็นพืน้ฐานของการจดัการศกึษาของชาติ อนัเป็นท่ีมาของ “ห่วงไขวส้ามห่วง” ประดิษฐานอยู่ใต้
รูปพระพลบดีทรงชา้งไอยราพรต (ชา้งเอราวณั เป็นชา้งเผือกมีสามเศียร) ซึ่งพระพลบดี เป็นค ามา
จากภาษามคธ ค าว่า “พล” แปลว่า “ก าลัง” และค าว่า “บดี” มาจากค าว่า “ปิติ” แปลว่า “ผู้
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ยิ่งใหญ่” ดงันั้น ค  าว่า “พลบดี” แปลว่า “ผูเ้ป็นใหญ่แห่งก าลัง” ดงันัน้ องคพ์ระพลบดี หมายถึง 
เทพเจา้ผูเ้ป็นใหญ่ แสดงถึงปัญญาอนัแหลมคมในการ เอาชนะอปุสรรคขจดัปัญหา และความไม่ดี 
ประทบับนชา้งเอราวณั ซึ่งเป็นพาหนะประจ าของพระอินทรยื์นอยู่เหนือกอ้นเมฆ พระหตัถข์วาถือ
วชิราวุธ อาวุธประจ าองคพ์ระอินทร ์แสดงถึงความเหนือสิ่งบกพร่องทัง้ปวง ความรูใ้นสัจธรรม 
ความเป็นมงคลและศกัดิ์สิทธ์ิ พระหตัถซ์า้ยถือพระขรรค ์อาวุธของเทพผูท้รงบุญญาธิการ “พระ
พลบดี” จึงเป็นตวัแทน ของเจา้แห่งพละก าลัง มีความสง่างามแสดงถึงความเขม้แข็ง ทรงพลัง
อ านาจ และความมีชยัชนะสืบไป วงกลมสามห่วงคลอ้งไขวก้ันอยู่ อนัเป็นความหมายขององค ์3 
ของการศกึษา ซึ่งไดแ้ก่ ห่วงสีขาวแทน พทุธิศกึษา ห่วงสีเหลืองแทนจรยิศกึษา และหว่งสีเขียวแทน
พลศึกษา และไดเ้ลือกตราพระพลบดีเป็นตราประจ าของกรมพลศึกษาและโรงเรียนฝึกหดัครูพล
ศกึษา และใชต้รานีต้ิดต่อกนัมาเป็นตราของวิทยาลยัพลศกึษา โรงเรียนฝึกหดัครู พลานามยั และ
เป็นตราของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติจนถึงปัจจบุนั ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.2478  นาวาโท
หลวงศภุชลาศยั ไดท้  าสญัญาเช่าท่ีดินต าบลวงัใหม่ อ าเภอปทมุวนั ของจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
เพ่ือสรา้งสนามกีฬาแห่งชาตแิละอาคารพลศกึษากลาง เพ่ือใชเ้ป็นท่ีท าการ ของกรมพลศกึษาและ
โรงเรียนพลศกึษากลาง เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2480 ไดมี้พิธีวางศิลาฤกษส์รา้งกรีฑา สถาน
แห่งชาติ การก่อสรา้งได้เสร็จสิน้ในปี พ.ศ.2481 กรมพลศึกษาจึงได้ย้ายท่ีท าการกรม จาก
กระทรวงธรรมการ มาท่ีท าการใหม่บริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ(สนามศภุชลาศยั) พ.ศ.2493 เป็น
ปีท่ีการฝึกหดัครูพลศกึษาของไทยเริ่มเขา้สู่ยคุของการพฒันาเพ่ือเขา้สู่ระบบใหม ่เป็นครัง้แรก โดย
โรงเรียนพลศกึษากลาง ท่ีมีแตเ่ดิมนัน้ไดเ้ปล่ียนเป็น “โรงเรียนฝึกหดัครูพลศกึษา” จดัการเรียนการ
สอนแบบเต็มเวลา โดยรบันกัเรียนชายท่ีจบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 (หลกัสูตรท่ีใชส้มยันัน้) เป็นผูร้บั
ทุนจากจงัหวดัต่าง ๆ จงัหวดัละ 2 คน จาก 70 จงัหวดัทั่วประเทศ นกัเรียนรุ่นแรกมีเพียง 98 คน 
เป็นนักเรียนประจ าตลอดระยะเวลา เรียนตามหลักสูตร 5 ปี เม่ือเรียนจบหลักสูตรออกไปรับ
ราชการตามจงัหวดัตา่ง ๆ ท่ีตนเองรบัทนุมา ไดมี้การปรบัปรุง หลกัสตูรและเพิ่มวิชาเรียนใหม่ตาม
หลักสากล โดยมีขอ้ก าหนดและระเบียบตามหลักสูตรใหม่นีว้่า ผูท่ี้สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านไดต้าม
หลักสูตรชัน้ปีท่ี 1 จะไดร้บัประกาศนียบตัรผูส้อนพลศึกษาตรี (พ.ต.) ผูท่ี้สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้
ตามหลกัสตูรชัน้ปีท่ี 3 จะไดร้บัประกาศนียบตัรผูส้อนพลศึกษาโท (พ.ท.) ผูท่ี้สอบวิชาตา่ง ๆ ผ่าน
ไดต้ามหลกัสตูรชัน้ปีท่ี 5 จะไดร้บัประกาศนียบตัรผูส้อนพลศกึษาเอก (พ.อ.)  

ในปี พ.ศ.2497 เม่ือกระทรวงศกึษาธิการไดข้ยายโครงการดา้นการฝึกหดัครู โดยตัง้
เป็นกรมการ ฝึกหดัครูขึน้มาเพ่ือรวบรวมการฝึกหดัครูในสงักดัตา่ง ๆ มาไวด้ว้ยกัน โรงเรียนฝึกหดั
ครูพลศกึษาจึงโอนไปสงักดั แผนกฝึกหดัครูพลานามยั กองโรงเรียนฝึกหดัครูส าหรบักรมพลศกึษา
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นัน้ เม่ือโรงเรียนฝึกหดัครูพลศึกษาไดย้า้ยไปอยู่ภายใตส้งักัดการดแูลของกรม ฝึกหดัครูแลว้ ก็ได้
พิจารณาเห็นว่า กรมพลศกึษายงัมีศกัยภาพในแง่ของบคุลากร สถานท่ี และอปุกรณเ์พียงพอท่ีจะ 
ด าเนินการผลิตครูพลศึกษาใหมี้คุณภาพสนองต่อความตอ้งการของประเทศชาติ จึงไดพ้ัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยอาศยัหลักการอันเดียวกันกับหลกัสูตรของโรงเรียนฝึกหัดครูพล
ศกึษาท่ีเคยมีอยู่เดิม แตไ่ดย้่นระยะเวลาจดัการศกึษาจาก 5 ปี เหลือ 4 ปี และรบันกัเรียนท่ีส าเร็จ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (หลักสูตรเดิมท่ีใช้ขณะนั้น) มาเรียนต่อ เม่ือเรียนจบหลักสูตร 4 ปี จะไดร้บั
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูง(พลศึกษา) หรือ ป.กศ.สูง(พลศึกษา) ส าหรบัผูท่ี้ส  าเร็จชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 8 สามารถเขา้มาเรียนตอ่หลกัสตูร 2 ปี เม่ือส าเรจ็จะไดร้บัวฒุิประกาศนียบตัรวิชา
การศกึษาชัน้สงู(พลศกึษา) หรือป.กศ.สงู(พลศกึษา)เชน่เดียวกนั จากการพฒันาหลกัสูตรตามแนว
ท่ีกล่าวนี ้ เม่ือได้ น าเสนอกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสถานศึกษาช่ือว่า 
“วิทยาลยัพลศกึษา” ตามหลกัสตูรนีไ้ด ้และใหอ้ยู่ภายใตก้ารดแูลและด าเนินการของกรมพลศกึษา 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2498 โดยมีนายแพทยบ์ุญสม มารต์ิน ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการคนแรก ปี 
พ.ศ. 2501 กรมการฝึกหดัครูไดพ้ิจารณาเห็นว่าความตอ้งการของครูพลศกึษาเพ่ือไปจดัการเรียน  
การสอนในโรงเรียนไดมี้มากขึน้ โดยเฉพาะโรงเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาและประกอบกบัผูท่ี้เรียน
ส าเร็จจากวิทยาลัยพลศึกษาท่ีจัดตั้งขึน้มาใหม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วมักสมัครใจสอนในโรง เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษามากกว่า ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองความต้องการดังกล่าวนีใ้ห้เพียงพอ 
กรมการฝึกหดัครูจึงไดพ้ฒันาหลกัสตูรฝึกหดัครูพลานามยั ขึน้มาอีกหลกัสตูรหนึ่ง โดยอาศยัแนว
เดียวกนักบัหลกัสตูรของวิทยาลยัพลศกึษาท่ีมีอยู่แลว้นัน้ เพ่ือรบันกัเรียนท่ี เรียนจบชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 6 (ตามหลักสูตรขณะนัน้) และใช้เวลาเรียนอีก 2 ปี เม่ือเรียนส าเร็จตามหลักสูตรนีจ้ะไดร้บั 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(พลานามัย) เม่ือหลักสูตรท่ีร่างขึน้มาใหม่นี ้ได้รับอนุมั ติจาก
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว กรมการฝึกหัดครูจึงได้ตัง้สถานศึกษาใหม่นีข้ึน้มาในปี พ.ศ. 2501 
เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย” ขึน้มา อีกแห่งหนึ่ง แมว้่าโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยท่ี
จดัตัง้ขึน้มาใหม่นีเ้ป็นการจัดตัง้โดยกรมฝึกหัดครูก็ตาม แต่เน่ืองจากกรมฝึกหัดครูยงัไม่มีความ
พรอ้มท่ีจะด าเนินการดว้ยตนเองได ้จึงไดฝ้ากใหอ้ยู่ภายใตก้ารจดัและการด าเนินการของ กรมพล
ศึกษาต่อมาในปี พ.ศ.2512 ไดยุ้บเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย และไดข้ยายหลักสูตรของ
วิทยาลัยพลศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี โดยเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษากรมการ
ฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังคงด าเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ช่ือว่า “วิทยาลัย
วิชาการศึกษาพลศึกษา” (วศ.พลศึกษา) ผลิตครูระดบั ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาบณัฑิตศึกษา 
(กศ.บ. พลศึกษา) และในปี พ.ศ.2514 ไดยุ้ติการด าเนินการวิทยาลยัพลศึกษา ในส่วนกลาง และ
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ไดโ้อนวิทยาลยัวิชาการศึกษาพลศึกษาไปใหว้ิทยาลยัวิชาการศึกษาด าเนินการต่อไป ในปี พ.ศ.
2514 เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศกึษาชัน้สงู (พลศกึษา) ไปยงัสว่นภูมิภาค กรมพลศกึษาจงึไดเ้ปิดด าเนินการผลิตครูพลศกึษา
ในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิด“วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัเชียงใหม่” ขึน้เป็นแห่งแรกตามประกาศของ
กระทรวงศกึษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ.2515 ไดเ้ปิด “วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัมหาสารคาม” เป็น
แห่งท่ีสอง และมีการเปิดเพิ่มขึน้ในจังหวดัต่าง ๆ เรื่อยมาจนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษารวม 17 
แห่ง และในปี พ.ศ. 2534 ไดเ้ปิดโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของ ประเทศไทย โดยเริ่มเปิดท่ี“โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ” และปัจจุบันมีโรงเรียนกีฬาในสังกัดรวม 11 แห่ง พ.ศ.2545 ได้มี
พระราชบญัญัติ ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งใหมี้การจดัตัง้ กระทรวงการทอ่งเท่ียว
และกีฬา และใหโ้อนกรมพลศึกษามาสงักัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยเปล่ียนช่ือ จาก
กรมพลศึกษาเป็น “ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ” ท าใหว้ิทยาลยัพลศึกษา 17 แห่ง 
และโรงเรียน กีฬา 11 โรงเรียน ก็ยา้ยมาสงักดัส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ กระทรวง
การทอ่งเท่ียวและกีฬาดว้ย  

เม่ือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุขา้ราชการครูจากผูท่ี้มีวฒุิการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี กรมพลศึกษาจึงหาแนวทางยกฐานะวิทยาลยัพลศึกษาใหส้ามารถเปิดท าการสอนใน
ระดบัปริญญาตรี โดยในระยะแรกไดจ้ดัท าโครงการความรว่มมือทางวิชาการกบักรมการฝึกหดัครู
เป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยครูเพ่ือเปิดสอนระดบัปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2531 ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางท่ีจะเปิดด าเนินการ สอนระดบัปริญญาตรีดว้ยตนเอง จนไดมี้
การรา่งพระราชบญัญัตเิพ่ือยกฐานะวิทยาลยัพลศกึษาขึน้เป็นสถาบนัการศกึษา ระดบัปรญิญา ใน
ปี พ.ศ.2538 และใชช่ื้อ “รา่งพระราชบญัญัติสถาบนักาญจนมงคล พ.ศ...”กรมพลศึกษาไดเ้สนอ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคลตามล าดับ พรอ้มกับท่ีกรมอาชีวศึกษาไดเ้สนอร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และกรมศิลปากรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัพฒันศิลป์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห ้ความเห็นชอบในรา่งพระราชบญัญัติทัง้ 3 ฉบบั 
แต่เน่ืองจากสาเหตุบางประการ กรมพลศึกษาไดน้  าร่างพระราชบญัญัติสถาบันกาญจนมงคล
กลับมาพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ ง เป็นเหตุให้ไม่สามารถน า เข้าสู่ ท่ี  ประชุมสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดท้ันเวลา เน่ืองจากสภาผูแ้ทนราษฎรหมดอายุลง จึงตอ้งน าร่างพระราชบญัญัติ
สถาบันกาญจนมงคลมาเริ่มด าเนินการตามขัน้ตอนใหม่อีกครัง้หนึ่งภายหลังจากท่ีมีการจัดตัง้
รฐับาลใหม่แลว้การด าเนินการเพ่ือยกฐานะดงักล่าว ไดด้  าเนินเรื่อยมากระทั่งสภาผูแ้ทนราษฎรได้
สง่รา่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ไปยงัส านกังานเลขาธิการคณะรฐัมนตรี เพ่ือ
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ทลูเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 31 มกราคม พ.ศ.2548 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ลงพระปรมาภิไธยใน
ร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2548 ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2548 เป็นตน้มา และ
ในปัจจุบนัไดมี้การยกเลิกพระราชบญัญัติสถาบนัการพลศึกษา พ .ศ. 2548 และพระราชบญัญัติ
สถาบนัการพลศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2555 เปล่ียนช่ือจากสถาบนัการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นปีท่ี 4 ในรชักาลปัจจุบนั ลงราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ , 
2562) 

สรุปลกัษณะของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเนน้ในการ
พฒันานกักีฬาและบุคลากรทางดา้นกีฬา ซึ่งปัจจุบนัมีมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติทั่วประเทศ
ทัง้หมด 17 แหง่ แตล่ะแห่งก็จะมีวฒันธรรม ภาษา ชีวิตความเป็นอยูท่ี่แตกตา่งออกไป แตส่ิ่งหนึ่งท่ี
เหมือนกันคือวิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติคือ “เป็นสถาบนัการศึกษาอนัดบัหนึ่ง
ดา้นศาสตรก์ารกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” จึงเป็นท่ีสนใจของตวัผูว้ิจยัในการท่ีจะใชม้หาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติมาเป็นมหาวิทยาลยัตวัอยา่ง เพราะมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติโดดเดน่ทัง้ใน
ดา้นกีฬาและในดา้นวิชาการ 

 
2.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือ 

ปัจจบุนัมีมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตใินเขตภาคเหนือจ านวน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตจัิงหวัดเพชรบูรณ ์

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ (2562) ไดร้ิเริ่มก่อตั้งเม่ือพ.ศ. 
2514 นายปอ ขาวสะอาด ศึกษาธิการเขตการศึกษา 7 นายปัญจะ เกสรทอง สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรจงัหวดัเพชรบรูณ ์นายเกษม พาณิชการ นายกสมาคมพอ่คา้ชาวอ าเภอหลม่สกั อ าเภอหล่ม
เก่า อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความสนใจการกีฬาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
ด  าเนินการขอเปิดวิทยาลยัพลศึกษาจังหวดัเพชรบูรณ์ โดยย่ืนเรื่องต่อ ศาสตราจารยน์ายแพทย์
บุญสม มารต์ิน อธิบดีกรมพลศึกษา พ.ศ. 2525 นายปัญจะ เกสรทอง ได้ด  าเนินการติดต่อ
ประสานงานกบัผูว้่าราชการเพชรบรูณแ์ละคณะรฐัมนตรี ในเรื่องท่ีดินและงบประมาณการก่อสรา้ง
อาคารตา่ง ๆ พรอ้มทัง้ประสานงานกบักรมพลศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือขอเปิดวิทยาลยัพล
ศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ ์ต่อมาผูว้่าราชการจงัหวดัเพชรบูรณ ์นายจ าเนียร ปฏิเวชวรรณกิจ ไดจ้ดั
ท่ีดินส าหรบัก่อสรา้ง คือ บริเวณถนนสระบรุี - หล่มสกั ซึ่งมีความกวา้ง 160 เมตร รวมเนือ้ท่ีทัง้สิน้ 
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159 ไร่ นายเกษม ศิริสัมพันธ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศเปิด
วิทยาลยัพลศกึษา ใหช่ื้อว่า "วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ"์ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2525 โดย
เปิดเรียนตัง้แตปี่การศกึษา 2526 เป็นตน้ไป 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตจัิงหวัดเชียงใหม่  
สถาบนัการพลศกึษาวิทยาเขตเชียงใหม่ (2562) เดมิช่ือว่าวิทยาลยัพลศกึษา

จังหวดัเชียงใหม่ ไดก้่อตัง้ขึน้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 
2513 เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย ขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศกึษาชัน้สงู (พลศกึษา) ไปยงัส่วนภูมิภาค ดงันัน้ วิทยาลยัพลศึกษาจงัหวดั -เชียงใหม่ จึงเป็น
วิทยาลยัพลศกึษาแห่งแรกในสว่นภมูิภาคท่ีจดัตัง้ขึน้ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ จงัหวดั
เชียงใหม่ ไดอ้นุเคราะหท่ี์ดินจ านวน 10 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ตามโฉนดเลขท่ี 22945 ซึ่งเป็นวัด
รา้งช่ือ “วดัศรีบญุเรือง” ในปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของอาคารเรียนเดิม 3 ชัน้ อาคารกิจการนกัศกึษา สระ
ว่ายน ้า สนามเทนนิส โรงประชุม โรงยิมพลศึกษา อาคารฝึกยูโด และอาคารฝึกมวยสนาม
บาสเกตบอล สนามตะกรอ้ สนามเปตอง โรงรถ และสวนสุขภาพ ต่อมา พ.ต.อ.นิรนัดร ชยันาม 
ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ไดร้วบรวมและรบับรจิาคเพิ่มเติม สรา้งเป็นสนามกีฬากลาง มีเนือ้ท่ี
ทัง้หมด 71 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ในส่วนสนามกีฬากลาง ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็น
ผูด้แูลรบัผิดชอบ ซึ่งก็ไดร้บั ความอนุเคราะห ์และความร่วมมือดว้ยดีมาตลอดจากเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ในการขอใช้สถานท่ีเพ่ือจัด การเรียนการสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา ใช้งบประมาณในการก่อสรา้งรวม 93,499,000 บาท เริ่มก่อสรา้งตั้งแต่วันท่ี 18 
มิถุนายน 2541 แล้วเสร็จวันท่ี 6 กรกฎาคม 2543 รวมเวลา 750 วัน เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก สูง 10 ชัน้ ความสูง 40.00 เมตร ความกวา้ง 16.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร พืน้ท่ีใช้
สอย 9,472.00 ตารางเมตร เป็นห้องเรียน 34 ห้อง นอกนั้นเป็นห้องส านักงาน ห้องปฏิบัติการ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธานเปิด 
“อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา” ณ วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ่ในวนัท่ี 19 
มกราคม 2544 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอาคารอเนกประสงคห์ลังแรกของกรมพลศึกษา ท่ี
สามารถอ านวย ประโยชนไ์ปดา้นการเรียนการสอนไดอ้ย่างครบวงจร ทั้งทางดา้นการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศกึษา อาทิ ระบบการเรียนทางอินเตอรเ์น็ต การเรียนในระบบหอ้งเรียนอจัฉรยิะ 
(E - Classroom) และหอ้งเรียนระบบเครือข่าย การเรียนการสอนทางไกล (Video Conference) 
ตลอดจนการบริการดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา และสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป สถานศึกษาใน
สงักดักรมพลศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ไดโ้อนมาสงักดักระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา เป็นสว่น
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ราชการในส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ จากนัน้ไดมี้การน าเสนอรา่งพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติ พ.ศ. 2548 ประกาศราชกิจจานเุบกษา ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2548 
มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2548 เป็นตน้มา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตจัิงหวัดล าปาง 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตล าปาง  (2562) ก่อตั้ง ปี  พ .ศ . 2522 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง มีช่ือเดิมว่า วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัล าปาง ซึ่ง
เริ่มตน้โดย ดร.ก่อ สวสัดิพาณิชย ์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารยน์ายแพทย์
บญุสม มารต์นิ  อธิบดีกรมพลศกึษา ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่องเปิดวิทยาลยัพลศกึษา
จังหวัดล าปาง ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2522 ให้กรมพลศึกษาด าเนินการเปิดวิทยาลัยพลศึกษา
จงัหวดัล าปาง อธิบดีกรมพลศึกษาไดม้อบหมายให ้นายธนิต คงมนต ์ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพล
ศึกษากรุงเทพ นายทองใบ สายพรหมมา รกัษาการในต าแหน่งผู้อ  านวยการวิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ อยู่คง ผู้ช่วยผู้อ  านวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
ด าเนินการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการของจังหวัด การประสานงานไดด้  าเนินไปดว้ย
ความเรียบรอ้ยทุกประการ โดยไดร้บัความอนุเคราะหร์่วมมือจากทางจงัหวดัล าปางเป็นอย่างดี 
จนกระทั่ง กรมพลศึกษาไดมี้ค าสั่งท่ี 129/2523 แต่งตัง้ผูด้  าเนินการโครงการวิทยาลัยพลศึกษา
จงัหวดัล าปางขึน้ และไดมี้การแตง่ตัง้บคุลากรปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นการชั่วคราว และด าเนินการบริหาร 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2523 เป็นตน้มา  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตจัิงหวัดสุโขทัย 
สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย (2562) แต่เดิมมีช่ือว่า วิทยาลัยพล

ศกึษาจงัหวดัสโุขทยั เป็นสถาบนัการศกึษาสงักดักรมพลศกึษากระทรวงศกึษาธิการ จดัตัง้ขึน้โดย
อาศยัประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เปิดวิทยาลยัพลศึกษาส่วนภูมิภาคประกาศ ณ วนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ ์2520 เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรใหข้ยายการศกึษา ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู (พลศกึษา) ไปยงัสว่นภูมิภาคเพ่ือด าเนินการผลิตครูพลศกึษา
ให้เพียงพอและสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กรมพลศึกษา เป็น
ผูด้  าเนินการ วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัสุโขทยั เปิดการเรียนการสอนครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 
2520 ผูอ้  านวยการคนแรกคือ นายจรสั โพธ์ิจนัทร ์

สรุปลกัษณะเดน่ของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือ เน่ืองจากในแต่
ละปีจะมีการแข่งขนักีฬาระหว่างมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติทั่วประเทศ 17 แห่งซึ่งเจา้ภาพใน
การจดัการแขง่ขนัจะเวียนกนัเป็นเจา้ภาพในแตล่ะปี ซึ่งมีหลากหลายชนิดกีฬาท่ีท าการแขง่ขนัหนึ่ง
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ในกีฬาท่ีจดัแขง่ขนัก็คือกีฬาฟุตบอล หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศ้กึษาประวตัิการไดร้างวลัชนะเลิศฟุตบอล
ชายยอ้นหลงั 4 ปี ผลการแข่งขนันัน้จะเป็นมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาตวิิทยาเขตในภาคเหนือท่ี
ไดร้างวัลติดต่อกัน ดงันี ้พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ไดร้างวัล
ชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชาย พ.ศ.2560 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบรูณไ์ดร้างวลั
ชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชาย พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยไดร้างวัล
ชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชาย และพ.ศ. 2562 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณไ์ด้
รางวลัชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชาย จากผลการแข่งขันยอ้นหลงั 4 ปีท าใหเ้ห็นถึงมหาวิทยาลัยการ
กีฬาท่ีโดดเด่นในด้านกีฬาฟุตบอล จัดอยู่ในภาคเหนือทั้งสิน้ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือทัง้หมด ซึ่งมีทัง้สิน้ 4 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขต
เชียงใหม ่วิทยาเขตล าปาง วิยาเขตสโุขทยัและวิทยาเขตเพชรบรูณ ์

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยในประเทศ 
ภาณุพงษ์ จ  าปา (2554) ไดศ้ึกษาและสรุปผลงานวิจยัในเรื่องการพฒันามาตรฐาน

วิชาชีพผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศกึษา ท่ีสามารถน าไปสู่ขอ้สรุปของการพฒันามาตรฐาน
วิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา ไดผ้ลการวิจัย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.มาตรฐานดา้น
ความรู ้2.มาตรฐานดา้นการปฏิบตังิาน 3. มาตรฐานดา้นการปฏิบตัติน แบง่ตามรายละเอียดดงันี ้ 

ด้านที ่1 มาตรฐานด้านความรู้  
1 มีความรูด้า้นกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลตอ้ง

มีความรูเ้ก่ียวกบักีฬาฟุตบอล ทัง้ทางทกัษะ ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับฟุตบอลและสามารถแสดงหรือ
ท าตวัอยา่งใหด้ไูดเ้ป็นอยา่งดี 

2 มีความรูเ้รื่องกติกากีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี หมายถึง ตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบั
กฎกตกิาของกีฬาฟตุบอลเพื่อถ่ายทอดใหก้บันกักีฬา เพ่ือใหน้กักีฬาปฏิบตัติามกตกิาอยา่งถกูตอ้ง 

3. มีความรูเ้รื่องสรีระทางร่างกายของกีฬาฟุตบอล กลไกการท างานของ
รา่งกายในกีฬาฟุตบอล หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลตอ้งเขา้ใจเก่ียวกับระบบการเคล่ือนไหว
ของการเลน่กีฬาฟตุบอลเพื่อใหส้ามารถพฒันาอยา่งถกูตอ้งตามจดุประสงค ์

4. มีความรูเ้รื่องวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเบือ้งต้น หมายถึง ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอลต้องมีความรูเ้ก่ียวกับวิทยาศาสตรก์ารกีฬาซึ่งเป็นศาสตรท่ี์ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
นกักีฬาใหดี้ขึน้ 
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5. มีความรูเ้รื่องโภชนาการการกีฬา หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลตอ้งรูจ้กั
การแนะน าอาหารหรือจดัอาหารท่ีเหมาะสมกบันกักีฬาเพ่ือใหอ้าหารสามารถไปช่วยซ่อมแซมและ
เสรมิสรา้งสมรรถภาพใหก้บันกักีฬา 

6. มีความรูเ้รื่องจิตวิทยาการกีฬา หมายถึง ในบางสถานการณน์กักีฬาขาด
ความเช่ือมั่น ขาดก าลงัใจ ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลควรใหค้  าแนะน าและชีแ้นะกบันกักีฬา อีกทัง้ตอ้ง
เขา้ใจสภาพจิตใจของนกักีฬาในขณะนัน้ดว้ย 

7. มีความรูเ้รื่องการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ หมายถึง เม่ือนกักีฬาบาดเจ็บจาก
การฝึกซอ้มหรือแขง่ขนัผูฝึ้กสอนตอ้งสามารถปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ใหก้บันกักีฬาได ้

8. มีความรูเ้รื่องหลักการฝึกกีฬา หลักการสอนกีฬา หมายถึง ผูฝึ้กสอนท่ีดี
ตอ้งรูห้ลกัการฝึกใหก้บันกักีฬาเพ่ือใหน้กักีฬาเกิดการพฒันาศกัยภาพอยา่งสงูสดุ 

9. มีความรูเ้รื่องการเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกาย หมายถึง มีความรูก้าร
เสริมสรา้งสมรรถภาพทางกายใหก้ับนกักีฬาฟุตบอลเพ่ือใหก้ารแสดงศกัยภาพของทกัษะและเกิด
ความเช่ือมั่นในตวัเองของนกักีฬา 

10. มีความรูเ้รื่องหลักการบริหารจัดการการกีฬาเบือ้งต้น หมายถึง การ
ฝึกสอนกีฬาฟตุบอลยงัตอ้งรูห้ลกัการจดัการและบรหิารทีมเพ่ือใหที้มไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้ 

11. มีความรูเ้รื่องการวางแผนการเขียนการฝึกซอ้มเป็น หมายถึง ผูฝึ้กสอน
กีฬาฟตุบอลตอ้งรูจ้กัการวางแผนในการซอ้มของทีมได ้

12. มีความรูเ้รื่องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย กายภาพบ าบัดเบือ้งต้น 
หมายถึง การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ใหก้ับนักกีฬาเพ่ือเป็นการรกัษาอย่างถูกวิธีเพ่ือใหส้ามารถ
กลบัมาเลน่ไดดี้เหมือนเดมิ 

13. มีความรูเ้รื่องวฒันธรรมทางการกีฬาของฟุตบอลไทย หมายถึง มีความรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมทางการกีฬาฟุตบอลซึ่งวฒันธรรมกีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งปฏิบตัิท่ีดีงามท่ีถ่ายทอด
กนัมาท่ีนกักีฬาควรปฏิบตัซิึ่งจะไดร้บัการถ่ายทอดจากผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอล 

 
ด้านที ่2 มาตรฐานด้านการปฏิบัตงิาน 

1. สามารถด าเนินการฝึกเทคนิคขัน้พืน้ฐานของกีฬาฟตุบอลได ้หมายถึง การ
เป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลตอ้งสามารถปฏิบตัิการฝึกเทคนิคขัน้พืน้ฐานท่ีเก่ียวกบัฟุตบอลได ้ซึ่งจะ
ท าใหน้กักีฬาท่ีฝึกเลน่เริ่มตน้มีเทคนิคท่ีดีตดิตวัไปตลอด 
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2. สามารถด าเนินการฝึก เทคนิคและแทคติกของแต่ละบุคคลและแต่ละ
ต าแหน่งได ้หมายถึง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ตอ้งสามารถด าเนินการฝึกนักกีฬาและปรบัปรุง
เทคนิคและแทคตกิของนกักีฬาได ้

3. สามารถด าเนินการฝึกแทคติกแบบกลุ่มได ้หมายถึง การแข่งขนัฟุตบอล
ตอ้งลงแข่งร่วมกับเพ่ือนร่วมทีมเป็นจ านวนมาก ก่อนการเล่นก็ตอ้งมีการฝึกซอ้มแทคติกเป็นกล
ยทุธท่ี์ไดเ้ปรียบเอาชนะคูแ่ขง่ 

4. สามารด าเนินการสมาธิทักษะท่ีถูกตอ้งในการฝึกได ้หมายถึง ผูฝึ้กสอน
กีฬาฟุตบอลนอกจากมีความรูเ้รื่องกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดีแลว้ ยงัตอ้งสามารถฝึกทกัษะไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและดีไดด้ว้ย 

5. สามารถท าการฝึก เกมรุก- เกมรบั หมายถึง ผูฝึ้กสอนควรสามารถท าการ
ฝึกเกมรุกไดเ้พ่ือใหที้มไดป้ระตจูากการแข่งเพ่ือใหที้มชนะ และนอกจากเกมรุกหากขาดการปอ้งกนั
ทีมก็แพไ้ด ้

6. สามารถเขียนแผนการฝึก ระยะสัน้และระยะยาวได ้หมายถึง ผูฝึ้กสอน
กีฬาฟุตบอลต้องสามารถเขียนแผนการฝึก ระยะสั้นและระยะยาวได้ เพ่ือให้การฝึกซ้อมได้
ประโยชนส์งูสดุ 

7. ควรผ่านการอบรม ที -ไลเซนส์ (T-Licence) หมายถึง ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล ควรมีเนือ้หาในการอบรมภาคปฏิบตัิเนือ้หาเดียวกัน ควรผ่านการอบรม ที -ไลเซนส ์(T-
Licence) ของกรมพลซึ่งถือว่าเป็นการอบรมการฝึกขัน้เริ่มตน้ของผู้ท่ีจะเริ่มเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟตุบอลก่อนเล่ือนไปอบรมขัน้ท่ีสงูขึน้ไป 

8. ควรผ่านการอบรมท่ีมีเนือ้หาการปฏิบัติการฝึกฟุตบอล บี-ไลเซนส ์(B-
Licence) หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุดผุ้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอลของกรมพลศึกษาควรมีเนือ้หาในการอบรมภาคปฏิบตัิเนือ้หาเดียวกนั การปฏิบตัิการฝึก
ฟุตบอล บี-ไลเซนส ์(B-Licence) ซึ่งประเทศญ่ีปุ่ นมีผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีผ่านการอบรม การ
ปฏิบตัิการฝึกสอนฟุตบอล บี-ไลเซนส ์ประมาณสองพนัคนซึ่งเปรียบเทียบกบัประเทศไทยยงัถือว่า
นอ้ย 

 
ด้านที ่3 มาตรฐานด้านการปฏิบัต ิ

1. เป็นแบบอย่างท่ีดี หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลควรจะเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการด าเนินชีวิต และปฏิบตัตินเพ่ือเป็นแบบอยา่งใหก้บันกักีฬา 
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2. มีความยุติธรรม หมายถึง การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลท่ีต้องดูแล
นกักีฬาเป็นจ านวนมากซึ่งการปกครองนกักีฬาท่ีอยูใ่นการดแูลตอ้งมีความยตุธิรรม 

3. มีความเป็นผูน้  า หมายถึง การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีจะน านกักีฬา
ท าการฝึกซอ้มรวมถึงการแข่งขนั ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลเป็นผูน้  าทางก าหนดแนวทางของทีมเพ่ือให้
ทีมประสบความส าเรจ็ 

4. มีวินัย หมายถึง การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลจ าเป็นตอ้งมีระเบียบ ใน
การปฏิบตัตินเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้บันกักีฬา 

5. มีความรบัผิดชอบท่ีดี หมายถึง การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามีหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบหลายด้านทั้งต่อนักกีฬา และทีม ซึ่งเป็นความรบัผิดชอบต่อทีมเพ่ือให้ทีมประสบ
ความส าเรจ็ 

6. มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีกบันกักีฬา หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลเป็นบคุคล
ท่ีตอ้งมีการตดิตอ่และมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลหลายคน ผูฝึ้กสอนจงึตอ้งมีทกัษะในดา้นนี ้

7. ควรมีน า้ใจนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลควร
เป็นบุคคลท่ีม่ีน า้ใจ เม่ือแข่งขนัและผลการแข่งขนัออกมา ควรเป็นบุคลท่ีรูแ้พ ้ก็คือแพ ้รูช้นะก็ไม่
เยอะเยย้คูต่อ้สู ้หลงัการแขง่ขนัก็ควรมีการใหอ้ภยัซึ่งกนัและกนั 

8. เสียสละ ทุ่มเท หมายถึง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาซึ่ง
สว่นมากจะดแูลนกักีฬาท่ีอยู่ในโรงเรียนเป็นสว่นมาก คา่ตอบแทนยงันอ้ยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลจึง
จ าเป็นตอ้งมีความเสียสละ ทุม่เท ทัง้แรงกายแรงใจเป็นอยา่งมากเพ่ือจะใหที้มประสบความส าเรจ็ 

9. ยึดถือจรรยาบรรณครูในการปฏิบัติ หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลควร
ยึดถือจรรยาบรรณครูในการปฏิบัติตนผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลส่วนมากจะเป็นนักกีฬาท่ีมาจาก
โรงเรียนเป็นส่วนมากผูฝึ้กสอนก็เปรียบเหมือนครูคนหนึ่งในโรงเรียนการปฏิบตัิตนก็ใหเ้หมือนกับ
การปฏิบตัตินท่ียดึถือจรรยาบรรณ 

10. มีบุคลิกภาพท่ีดี หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลควรมีบุคลิกภาพท่ีสง่า
งาม กระฉบักระเฉง มีความสภุาพ ทัง้ในและนอกสนามซึ่งจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบันกักีฬา  

11. ซ่ือสตัย ์หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลควรมีความซ่ือสตัยท์ัง้ตนเองและ
นกักีฬา โดยไมเ่ลน่โกงคูแ่ขง่ขนั 

12. ตรงต่อเวลา หมายถึง การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลตอ้งมีการฝึกซอ้ม 
และในทีมตอ้งมีระเบียบวินัยซึ่งวินัยท่ีส าคญัท่ีสุดคือวินัยต่อการตรงต่อเวลา ซึ่งผู้ ฝึกสอนกีฬา
ฟตุบอลตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกักีฬา 



  56 

13. มีการพูดจาท่ีดี หมายถึง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลควรเป็นบุคคลท่ีมีกร
พดูจาท่ีสภุาพและดีกบันกักีฬาพดูในสิ่งท่ีดีและเป็นประโยชนก์บันกักีฬามากท่ีสดุ 

14. มีความกตญัญรููค้ณุ หมายถึง ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลควรมีความกตญัญู
รูค้ณุผูท่ี้มีพระคณุ ครู อาจารย ์ท่ีเคยสอนมาควรรูจ้กัตอบแทนบญุคณุ และเคารพนบัถือตามแบบ
ประเพณีของไทย 

15. ควรมีการหาความรูใ้หม่อยู่เสมอ หมายถึง กีฬาฟุตบอลมีการพฒันาอยู่
ตลอดเวลาทั้งทางดา้นแทคติก กติกา กฎ กติกาตลอดจนสิ่งแวดลอ้มทางสังคมภายนอกมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาดงันัน้ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลควรหาความรูใ้หม่ ๆ ตลอดเวลา 

เภรินทร์ ริยาพันธ์ (2555) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมี
ประสิทธิภาพของไทยพรีเมียรลี์กตามการรบัรูข้องนกัฟุตบอล ไทยพรีเมียรลี์กจ านวน 15 คน ซึ่งได้
จากการคดัเลือกแบบเจาะจง จากสโมสรในตารางอนัดบั 1 ถึงอนัดบัท่ี 6 ของไทยพรีเมียรลี์ก เม่ือ
จบฤดกูาร 2011 พบว่า โคช้ฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพมีคณุลกัษณะท่ีส าคญั 5 ประการดว้ยกนัคือ 
1.มีความรูค้วามสามารถในกีฬาฟุตบอลและการโคช้ 2.มีประสบการณ์ดา้นการโคช้ฟุตบอล 3.
ท างานอยา่งมืออาชีพ 4.มีความเป็นผูน้  า และ 5.มีจิตวิทยาในการเป็นโคช้ เป็นตน้ 

กิตติศกัดิ ์เจิมสิทธิประเสริฐ และ ธนพร ศรียากลู (2556) ไดท้  าการศกึษาขอ้เสนอว่า
ดว้ยแนวทางการยกระดบั “มาตรฐานวิชาชีพผูฝึ้กสอนกีฬา” ในประเทศไทย ซึ่งอธิบายวา่ คอ่นขา้ง
แจง้ชดัว่าเปา้หมายสงูสดุของการพฒันาการกีฬาไม่ว่าจะในกรณีของประเทศออสเตรเลีย ท่ีแมใ้น
เชิงกระบวนการ อาจเป็นการท ากีฬาเพ่ือมวลชน โดยเน้นการพัฒนาขึน้ไปจากระดับรากหญ้ า 
รว่มกบัการส่งเสรมิองคาพยพอ่ืน ๆ ใหเ้อือ้ตอ่การเลน่กีฬา เพ่ือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้
มามีส่วนรว่ม ไดอ้ย่างกวา้งขวางท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และอาศยัการบงัคบัใช ้“มาตรฐานวิชาชีพ
ครูแห่งชาติ” เพ่ือให้ครูพลศึกษาท าหน้าท่ีเป็นกลไกของรฐั ในการปลูกฝังพืน้ฐานการกีฬาท่ีมี
คณุภาพตลอดจนเสริมสรา้งความเขม้แข็งทางดา้นพลศกึษา ตัง้แต่ภายในรัว้โรงเรียน เพ่ือใหก้าร
กีฬาไปสู่ระดบัความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ ประสบความส าเร็จไดอ้ย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับ
สหรฐัอเมริกา ท่ีนบัวนัจะยิ่งพฒันาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะเม่ือพิจารณา
จาก มาตรฐานวิชาชีพส าหรบัผูฝึ้กสอนกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ซึ่งมุ่งเนน้ใหผู้้
ฝึกสอนกีฬา มีความสนใจไปยงันกักีฬา เพ่ือเสรมิสรา้งความเป็นนกักีฬาอาชีพ ตลอดจนผลกัดนัให้
ประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ ต่อไป ส าหรบัประเทศไทย มาตรฐานวิชาชีพของผูฝึ้กสอน
กีฬา ยงัไม่มีประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการเป็นเพียงขัน้ตอนของการพัฒนา และยงัจ าเพาะอยู่แค่
กีฬาฟุตบอล เท่าท่ีจัดท ามาตลอดช่วง พ.ศ. 2551-2555 ล้วนมีสถานะเป็นเพียง “คู่มือ” ซึ่งเป็น
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ขอ้มลูท่ีควรน าไปปฏิบตัิซึ่งพฒันาขึน้ส าหรบัเพิ่มประสิทธิภาพของการจดับริการและไม่มีสถาบนั
ทางกฎหมายทัง้สิน้ 

 (นพพร จนัทรน าชู, คณุัตว ์พิธพรชยักุล, นภสรนี ละไพจิตร, และ นรินทรา จนัทศร 
(2558) ท าการศกึษาเก่ียวกบัการพฒันามาตรานวิชาชีพผูฝึ้กสอนกีฬาวอลเลยบ์อล บาสเกตบอล 
แฮนดบ์อล และวูด้บอล (Wood Ball) ส าหรบัประเทศไทย ไดเ้ก็บผลการวิจยัดว้ยวิธีเดลฟายจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกีฬา จ านวน 3 รอบ ไดส้มรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพผูฝึ้กสอนกีฬาและผูฝึ้กสอน
กีฬา ดงันี ้

1.สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) ส าหรบัผู้ฝึกสอนกีฬา หมายถึง 
คณุสมบตัิทั่วไปของผูฝึ้กสอนกีฬาควรมีในการเขา้สู่วิชาชีพทางการกีฬา เพ่ือใหบ้รรลุความส าเร็จ
ขององค์กร และเป็นสิ่ ง ท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากบุคลากรขององค์กรอ่ืน เป็น
ความสามารถพิเศษเฉพาะของแตล่ะองคก์รเทา่นัน้ 

2.สมรรถนะหลัก  (Core Competencies) ส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา หมายถึง 
คณุสมบตัิเฉพาะในวิชาชีพผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีรบัผิดชอบท่ีจ าเป็นตอ้งมีเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานใหบ้รรล ุ
และเป็นคุณลักษณะท่ีบุคลากรทางการกีฬาในทุกต าแหน่งในกลุ่มงานเดียวกันตอ้งมี สามารถ
แสดงลกัษณะเฉพาะของบคุคล จ าแนกแยกแยะผูท่ี้มีผลงานดีเด่น ปานกลาง และสงูออกจากกัน 
และเป็นสมรรถนะท่ีสั่งสมและอยูก่บับคุคล 

3.สมรรถนะตามหน้าท่ี (Functional Competencies) ส าหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีมีตามหน้าท่ีรบัผิดชอบต าแหน่งหน้าท่ีอาจเหมือนกัน แต่
ความสามารถตามหนา้ท่ีตา่งกนั และหมายถึง สมรรถนะท่ีบคุคลท่ีท างานในสายงานใดตอ้งมีเพิ่ม
จากสมรรถนะหลกั มีลกัษณะเป็นความรูเ้ฉพาะทาง และทกัษะในการปฏิบตัหิน้าท่ีหนึ่ง ๆ สามารถ
พฒันาไดโ้ดยการฝึกอบรมและจากประสบการณท์ างาน 

พิพฒัน ์คนดี (2558) ไดค้น้ควา้ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล
อาชีพไดส้รุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. ความรูท้างดา้นเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร ์ปัจจุบันนีศ้าสตรท์ุกสาขา ได้
น าเอาวิทยาการทางดา้นเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรม์าใชเ้พ่ือจดัระบบขอ้มลูและพฒันาวิชาการ
กนัมาก วิทยาศาสตรก์ารกีฬาก็เช่นเดียวกัน เพ่ือใหร้ะบบเครือข่ายไดต้ิดต่อกันอย่างใกลช้ิด และ
ประสานงานการใชข้อ้มูลท่ีเป็นสากล การน าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอรม์าใชเ้พ่ือศึกษาถึงระดบั
ของสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต การฝึกทักษะกีฬาประเภทต่าง  ๆ การวิเคราะห์
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ความสามารถทางการเคล่ือนไหว การควบคุมน า้หนักของร่างกายและการใชค้อมพิวเตอรเ์พ่ือ
รายงานการแขง่ขนั จงึเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นมาก 

2. ความรูท้างดา้นสรีรวิทยาทางการกีฬา สรีรวิทยาทางการกีฬาเป็นการศึกษา
การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการท างานท่ีเกิดขึน้กบัระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ระหว่างและหลงัการเล่น
กีฬาหรือออกก าลังกาย และผลของการออกก าลังกายต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา เพ่ือน า
หลกัการทางสรีรวิทยาของมนุษยใ์นการกีฬา ไปพัฒนาสมรรถนะสูงสุดของนักกีฬาใหค้วามเป็น
เลิศและชยัชนะในท่ีสดุ 

3. ความรูท้างดา้นชีวกลศาสตรท์างการกีฬา การน าวิศวกรรม และเทคโนโลยีการ
กีฬา เป็นการน าเอาวิชาท่ีทันสมัยในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการกีฬา โดยน ามาประยุกตใ์ช้
เครื่องมือ อปุกรณ ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละหาวิธีการตา่ง ๆ ในการพฒันานกักีฬาใหมี้ศกัยภาพ
ทางทกัษะและเทคนิค และสมรรถภาพทางกายสงูสดุ 

4. ความรูท้างดา้นโภชนาการทางการกีฬา ความรูเ้ก่ียวกับการใชส้ารอาหารใน
การออกก าลงักายและการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นสารอาหารประเภท คารโ์บไฮเดรต โปรตีน ไขมนั 
เกลือแร ่วิตามิน น า้และอาหารเสริม นบัไดว้่าเป็นองคป์ระกอบส าคญั อีกประการหนึ่งท่ีจะช่วยท า
ใหน้กักีฬากา้วขึน้ไปสู่ความเป็นเลิศไดน้กักีฬาท่ีไดร้บัการดแูลเอาใจใสใ่นเรื่องของการจดัโปรแกรม
อาหาร อาหารท่ีเพิ่มสมรรถภาพทางกายและการควบคุมน า้หนักของร่างกายไดเ้ป็นอย่างดีจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นแลว้ ก็เป็นท่ีเช่ือแน่ไดว้่าความเป็นเลิศทางการกีฬาก็อยู่ไม่ไกลเกินความ
ตัง้ใจ  

5. ความรูท้างดา้นจิตวิทยากรกีฬา จิตวิทยาทางการกีฬา เป็นศาสตรท่ี์ศึกษา
พฤติกรรมต่าง ๆ ของนกักีฬา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูฝึ้กสอนกีฬา ผูช้ม เพ่ือนนกักีฬา ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อนกักีฬา รวมทัง้การน าหลกัการทางจิตวิทยามา
ประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมกีฬา เพ่ือช่วยใหน้กักีฬามีความมุ่งมั่นและมีความสามารถสูงขึน้ ผูฝึ้กสอน
กีฬา หรือผู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับนักกีฬา น าไปประยุกตใ์ช้เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักกีฬาดว้ย
เทคนิควิธีการตา่ง ๆ เชน่ การสรา้งจิตภาพ (Imagery) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีนิยมใชก้นัมาก  

6.ความรู้ทางด้านเวชศาสตรท์างการกีฬา เวชศาสตรท์างการ กีฬาเป็นการ
ครอบคลมุความรูท่ี้เก่ียวกับสขุภาพอนามยัและการดแูล การเจ็บป่วยจากการกีฬา รวมไปถึงการ
รวบรวมเอาความรูท้างดา้นการฝึกซอ้ม เพ่ือใหน้กักีฬามีสมรรถภาพทางกายสูงสุดพรอ้มท่ีจะท า
การแขง่ขนั ขณะเดียวกนัมีการปอ้งกนัการบ าบดัรกัษาการบาดเจ็บจากกีฬา การวินิจฉยั ตลอดจน
การฟ้ืนฟูสภาพรา่งกาย และจิตใจ สามารถกลบัเขา้รว่มกิจกรรมมกีฬาไดอี้กดว้ย โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสวมใส่ด้านการบ าบัดรักษาเป็นการน าเอาวิธี และ
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมารกัษาใหน้กักีฬากลบัคืนสูส่ภาพปกตไิดม้ากท่ีสดุ  

อีกทั้งไดใ้หค้วามหมายของบทบาทหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนกีฬาไว้ว่า เป็นบุคคลท่ีมี
ความรู ้ความเขา้ใจ รอบรูสู้งในเรื่องของกีฬาประเภทนัน้ ๆ มีความช านาญและกวา้งขวางพอต่อ
การกีฬาท่ีท า มีอ านาจ บทบาทในการควบคมุดแูล ประสานงาน และก าหนดกฎเกณฑต์่าง ๆ ต่อ
นกักีฬาและทีม การเปล่ียนแปลงปรบัปรุงเป็นผูว้างแผนก าหนดแนวทางแกปั้ญหาเก่ียวกับวิธีการ
ฝึกซอ้ม และแขง่ขนัเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศรีปริญญา ธูปกระจา่ง (2561) ไดศ้กึษาปัจจยัเกือ้หนนุท่ีมีอิทธิพลตอ่การบริหารการ
พฒันาฟุตบอลเยาวชนเพ่ือการอาชีพไดผ้ลการวิจยัว่า ปัญหาและอปุสรรคท่ีเยาชนพบในการเล่น
ฟุตบอล ระบุว่า ขาดผู้ฝึกสอนกีฬา (ครูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน) ขาดความรูท่ี้เล่นเป็นทีม มี
อุบตัิเหตหุกลม้ แขนหัก ไม่มีข่าวสารเช่ือมต่อระหว่างกัน และพบว่า ตอ้งหาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถมาสอนและ พฒันาส่งเสริมใหถ้กูตอ้งและถกูวิธี ใหค้วามรูท่ี้ถูกตอ้งตามหลกัสากล 
ส่งเสริมสนับสนุนท่ียั่ งยืนและสม ่าเสมอ ปรบัศักยภาพของผู้ฝึกสอนกีฬา (ครูฝึกสอนฟุตบอล
เยาวชน) ก่อนผูฝึ้กสอนกีฬา (ครูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน) ท่ีดีตอ้งมีความรูใ้นการพัฒนานักกีฬา
อย่างจริงจัง การปูพื ้นฐานฟุตบอลและการเข้าใจของกีฬาฟุตบอล และค าว่ามุ่งมั่น พยายาม 
แนวทางในการบรหิารพฒันาตอ่ไปในอนาคต 

 
2. งานวิจัยต่างประเทศ 

Vukovich (2009) ไดท้  าการศกึษาเชิงคณุภาพเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างโคช้กับ
ครู ผ่านการใช้การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเชิงคุณภาพและการประเมินเชิงบรรยาย และได้
ตรวจสอบคุณลักษณะท่ีส าคัญของโค้ชท่ีมีประสิทธิภาพคุณลักษณะเหล่านีช้่วยในการสรา้ง
ความสมัพนัธใ์นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างโคช้กับครูและน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงการ
เรียนการสอนในเชิงบวก ผลวิจยัไดแ้สดงคณุลกัษณะ 6 ประการระหวา่งความสมัพนัธโ์คช้กบัครู 1.
การตอบสนองดว้ยความเคารพ 2.การสรา้งความสมัพนัธ ์3.การแสดงใหเ้ห็นถึงความรูท้างวิชาชีพ 
4.การแสดงความเช่ือมั่น 5.การใหข้อ้เสนอแนะหรือค าแนะน า และ 6.การแสดงความว่องไวและ
การเปิดกวา้งทางความรู ้แมว้่าการศึกษานีจ้ะด าเนินการในกลุ่มนักการศึกษาขนาดเล็ก แต่ก็ให้
ความเขา้ใจเพิ่มเตมิเก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นของโคช้ 

Frost (2009) ไดท้  าการคน้ควา้การระบลุกัษณะเฉพาะ (คณุภาพและความสามารถ) 
ของโคช้กีฬาท่ีประสบความส าเร็จซึ่งโคช้คนอ่ืน ๆ สามารถ ช่วยในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของ
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โค้ชท่ีศึกษา โค้ชของโรงเรียนมัธยม 15 คนได้ท าการส ารวจคุณสมบัติท่ีเป็นไปได้ทั้งหมด 17 
รายการโดยมีอนัดบั1-5 มีการตอบท่ีใกลเ้คียงกนั มากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 90  คือ คณุภาพของ
การปฏิบัติงาน, การส่ือสารกับนักกีฬา, การสรา้งแรงจูงใจใหก้ับนักกีฬา, การพัฒนาทักษะของ
นกักีฬา และมีความรูเ้ก่ียวกบัการเล่นกีฬานัน้ ๆ โคช้ท่ีตอ้งการท่ีจะประสบความส าเรจ็อาจเนน้การ
ฝึกซอ้มไปตามคณุลกัษณะเหลา่นี ้ดงัรายละเอียดดงันี ้

1.คณุภาพของการปฏิบตัริวมถึงเนือ้หาของการฝึกซอ้มการปฏิบตัเิป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้
ในช่วงสถานการณก์ารฝึกซอ้ม รวมถึงเนือ้หาแต่ไม่จ  ากัดเฉพาะทักษะ การสอนจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ถ่ายโอนความรู ้(ข้อมูล) และการปรบัเง่ือนไข คุณภาพของการปฏิบัติยังสะท้อนความถ่ีและ
ระยะเวลาในการฝึก ความถ่ีของการฝึกซ้อมเป็นทีมหรือเป็นบุคคลในขณะท่ีระยะเวลาคือ
ระยะเวลาการฝึกซอ้มครัง้สดุทา้ย โคช้ตอ้งตดัสินใจว่านกักีฬาควรฝึกฝนบ่อยแค่ไหนและนานแค่
ไหนเพ่ือพัฒนาทักษะและความรูใ้หมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เวลาของการฝึกซอ้มจะส่งผลต่อ
คณุภาพของพวกเขาดงันัน้โคช้จะตอ้งฝึกซอ้มตามฤดกูาลดว้ย ในชว่งตน้ฤดกูาล การฝึกซอ้มจะสัน้
ลงและเนน้การปรบัสภาพ ระหวา่งการฝึกซอ้มในฤดกูาลจะยาวนานกวา่ 

2.การส่ือสารส าหรบัโคช้การส่ือสาร หมายถึงการชีแ้จงต่อนกักีฬา การไดร้บัค า
ชมเป็นสิ่งจ  าเป็นตอ่ความส าเรจ็ของผูเ้ล่น ความสามารถของโคช้ในการถ่ายทอดความรู ้(ขอ้มลู) มี
ผลต่อผลลพัธข์องการแข่งขนัทัง้ฤดกูาล การส่ือสารก็เป็นถนนสองทาง โคช้ท่ีประสบความส าเร็จ
สามารถตีความค าตชิมท่ีพวกเขาไดร้บัจากผูเ้ลน่ (และคนอ่ืน ๆ ) และใชค้  าติชมในการตดัสินใจ ค า
ติชมอาจส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนเล็กน้อยหรือรุนแรงหรือไม่มี เลย ก็ได้ การส่ือสารและ
ขอ้เสนอแนะบางครัง้อาจไมใ่ชท่างวาจา โคช้และผูเ้ล่นมกัจะจ าสภาพจิตใจของกนัและกนัไดง้่าย ๆ 
โดยการสงัเกตพฤติกรรมและท่าทาง หากลกัษณะของพวกเขารวมถึงทกัษะในการส่ือสารพวกเขา
สามารถใชเ้ป็นตวัชีน้  าพฤตกิรรมของตวันกักีฬาเพ่ือสง่เสรมิใหน้กักีฬาประสบความส าเรจ็ได ้

3.แรงจูงใจนักกีฬาความสามารถในการกระตุ้นให้นักกีฬาเป็นลักษณะท่ีพึง
ประสงคท่ี์ไม่ใช่โคช้ทุกคนมี ความสามารถท่ีเขา้ใจยากเป็นแรงจูงใจนกักีฬาเป็นเครื่ องมือในการ
แลกเปล่ียนระหว่างโคช้ท่ีประสบความส าเร็จซึ่งใชม้นัเพ่ือช่วยใหน้กักีฬาเล่นไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ 
จ านวนผู้เล่นท่ีสรา้งแรงจูงใจอาจตอ้งการจากโคช้ขึน้อยู่กับระดับของความสามารถและความ
ปรารถนาของพวกเขา แต่ความปรารถนาและความสามารถในระดับสูงไม่ได้รับประกัน
ความส าเรจ็ 

4.การพฒันาทกัษะการกีฬาของนกักีฬาในกีฬาทกุประเภททกุระดบัประสิทธิภาพ
ขึน้อยู่กับทักษะพื ้นฐาน ในช่วงปีแห่งพัฒนาการของนักกีฬาการฝึกฝนซ า้ ๆ เป็นสิ่งจ  าเป็น 
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จุดประสงคข์องการท าซ า้ทักษะในระหว่างการฝึกคือการใชใ้นระหว่างการแข่งขันเป็นนิสัย ท่ีท า
อย่างเป็นธรรมชาติและไม่มีความคิดอย่างมีสติ โคช้ท่ีประสบความส าเร็จ (และครู) รูล้  าดบัหรือ
ความกา้วหนา้ซึ่งทกัษะพืน้ฐานอาจจะสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ มีการสอนทกัษะท่ีง่าย
ขึน้ก่อนในระดบัการเลน่สว่นทกัษะท่ียากขึน้จะถกูสอนในระดบัการเลน่ท่ีสงูขึน้  

5.มีความรูด้า้นกีฬาโคช้ควรรูเ้ก่ียวกับกีฬาของเขาหรือเธอใหม้ากท่ีสุดเพราะความรู้
เก่ียวกับกีฬาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการประสบความส าเร็จในการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา ความรู้
ดงักล่าวสามารถไดร้บัจากการศกึษาและประสบการณ ์แตค่วามรูน้ัน้เป็นมากกว่าแคก่ารรูก้ฎและ
ขอ้บงัคบั นอกจากนีย้งัเป็นความสามารถในการใชท้รพัยากรทัง้หมดเพ่ือการตดัสินใจท่ีถกูตอ้ง 

Bayansalduz, Afyon, Kepoglu, Dalli, และ Mulazimoglu (2014) ไดท้  าการศึกษา
การตรวจสอบลกัษณะความเป็นผูน้  าของโคช้ฟุตบอล จ านวน 166 คน ของโคช้ฟุตบอลในจงัหวดั 
Mugla ท่ีเข้าร่วม การแข่งขัน Mugla SitkiKocman University ในปี 2014 ของสหพันธ์ฟุตบอล
ตุรกี  (Turkish Football Federation-TFF) จัดโดยสมาคมพัฒนาโค้ชฟุตบอลตุรกี  (Turkish 
Football Coaches Association - TFCA) ทุกสองปี และเขา้ร่วมในรูปแบบการวิจัยโดยสมัครใจ 
ตัวอย่างแบบสอบถามเป็นแบบถามการเป็นผู้น  า (Self-Leadership Questionnaire-SLQ) ท่ี
พัฒนาโดย Anderson และ Prussia (1997) และใชแ้บบฟอรม์ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจัดท าขึน้ตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจัยใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัย การ
ทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัถูกน ามาใชเ้พ่ือทดสอบว่าทัศนคติการเป็นผูน้  าของโคช้
แตกตา่งกนัในแง่ของระดบัใบอนญุาต ระยะเวลาในการท างาน และระดบัความพึงพอใจในวิชาชีพ 
จากผลการวิจัย คุณลักษณะความเป็นผู้น  าของโคช้ฟุตบอลนั้นสูงกว่าค่าเฉล่ียและไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างทัศนคติของผูน้  าโคช้ฟุตบอลในแง่ของระดับใบอนุญาต (p> 
0.005) ในขณะท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในดา้นความยาวในการท างาน (p <0.005) 
ดงันัน้โคช้ทีมฟตุบอลท่ีมีประสบการณย์าวนานจะมีทศันคตใินการเป็นผูน้  าสงูกวา่โคช้คนอ่ืน ๆ 

(Rathwell, Bloom & Loughead, (2014) ได้ท าการศึกษาท าความเช้าใจเชิงลึก
เก่ียวกับ การรบัรูข้องหัวหนา้ผูฝึ้กสอนกีฬาเก่ียวกับบทบาทการคดัเลือกและการพัฒนาผูช้่วยผู้
ฝึกสอนกีฬา ระบวุา่หวัหนา้ผูฝึ้กสอนจะจา้งผูช้่วยผูฝึ้กสอนท่ีซ่ือสตัยแ์ละมีความรูด้า้นกีฬาฟุตบอล
อย่างกวา้งขวางซึ่งตอ้งมีทกัษะฟุตบอลในตนเอง เพ่ือน ามาพฒันานกักีฬารว่มกบัหวัหนา้ผูฝึ้กสอน 
ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการสมัภาษณข์องหวัหนา้ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลในมหาวิทยาลยัแคนาดา 6 คนท่ี
ประสบความส าเร็จ ผลการวิจยัระบุว่าหวัหนา้ผูฝึ้กสอนกีฬาตอ้งการจา้งผูช้่วยท่ีจงรกัภักดีและมี
ความรูด้า้นกีฬาฟุตบอลอย่างกวา้งขวางซึ่งจะช่วยเสริมความสามรถของหัวหนา้ผูฝึ้กสอน เม่ือ
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ไดร้บัการวา่จา้งจากหวัหนา้ผูฝึ้กสอนกีฬา ผูช้่วยผูฝึ้กสอนจะช่วยพวกเขาในการสรรหาผูจ้ดัการทีม
ใหญ่และนักกีฬาท่ีก าลังพัฒนา เพ่ือช่วยเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา ผ่านผู้ให้
ค  าปรึกษาส่วนตัวซึ่งรวมถึงการไดร้บัแหล่งความรูภ้ายนอก เช่นค่ายฟุตบอลและการประชุมผู้
ฝึกสอนกีฬา ผลลพัธเ์หล่านีเ้ป็นหนึ่งในความจริงเชิงประจกัษข์องการรบัรูข้องหวัหนา้โคช้เก่ียวกับ
การจา้งงานและการพฒันาหวัหนา้ผูช้ว่ยผูฝึ้กสอนกีฬาในอนาคต 

(Karim & Nadzalan (2017) ไดท้  าการศึกษาผูฝึ้กสอนฟุตบอลในประเทศมาเลเซีย
ในหวัขอ้ การพฒันาความรูข้องโคช้ฟุตบอลท่ีไดร้บัการรองรบัในประเทศมาเลเซีย และไดศ้กึษากบั
ผูฝึ้กสอนฟุตบอลท่ีมีใบอนญุาตในระดบั A B และ C ไลเซนส ์ซึ่งไดก้ระบวนความรูใ้หม่น าไปใชใ้น
การพฒันาทกัษะผูฝึ้กสอนฟุตบอล พบว่ามี 7 หวัขอ้ไดแ้ก่ 1. หลกัสตูรการฝึกสอนและการศึกษา
อย่างเป็นทางการของผูฝึ้กสอนฟุตบอล 2. ประสบการณใ์นประเทศและตา่งประเทศ 3. การเรียนรู้
จากวีดีโอและเกมการเลน่ 4. การเรียนรูจ้ากบคุคลท่ีประสบความส าเรจ็และคนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 5. 
การทดลองและการแก้ไขสิ่งท่ีผิดพลาดในการฝึกสอนฟุตบอล 6. การประชุมกลุ่มเพ่ือหา
ขอ้ผิดพลาดภายในทีม 7. ประสบการณ์ท่ีผ่านมา เพ่ือแนะน าการฝึกซอ้มว่าควรเป็นไปอย่างไร 
งจดุสนใจหลกัของการศกึษาคือการแสดงความกวา้งและความลกึ จ าเป็นตอ้งรูว้า่สิ่งท่ีพวกเขาตอ้ง
ท า จะตอ้งครอบคลุมในวงกวา้ง ช่วงไหนควรฝึกอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับระดบัการพฒันา โคช้
จะตอ้งรูว้ิธีปรบัสภาพนกักีฬาอยา่งปลอดภยั พวกเขาตอ้งรูว้ิธีแยกใชก้ารปฏิบตัท่ีิมีประสิทธิผลและ
วิธีการปรบัเปล่ียนนสถานการณข์องเกม แต่ความรูเ้พียงอย่างเดียวไม่รบัประกันความส าเร็จ แต่
เป็นสิ่งส าคญัท่ีโคช้จะตอ้งเขา้ใจว่าเม่ือไหร ่ท่ีไหน และวิธีการใชแ้บบฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ โคช้
จะตอ้งมีทักษะในการส่ือสารและทักษะการสรา้งแรงบันดาลใจเพ่ือให้ส่งผ่านไปยังผู้เล่น โค้ช
จะตอ้งมีทัง้ความรูใ้นสิ่งท่ีจ  าเป็นตอ้งมีความรูแ้ละวิธีการพฒันาฐานความรูเ้หลา่นี ้

Üzüm (2018) ในการศึกษาการรบัรูข้องนักกีฬาต่อพฤติกรรมและทักษะของโค้ช
เก่ียวกบักีฬาของพวกเขา เป็นการตรวจสอบการรบัรูข้องนกักีฬาเก่ียวกบัพฤติกรรมและทกัษะของ
โคช้ในดา้นความรู ้ทกัษะความเป็นธรรมและลกัษณะเฉพาะของโคช้ พบว่า คณุลกัษณะบางอย่าง
ของโคช้มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระหว่างนักกีฬาชายและ
นกักีฬาหญิงทัง้ในดา้นคณุลกัษณะของโคช้ความรูแ้ละทกัษะ การวิเคราะหเ์พิ่มเติมชีว้า่เพศหญิงมี
คะแนนสูงกว่าเพศชายทัง้สองดา้น ในแง่ของระดบัการฝึก การรบัรูคุ้ณลกัษณะเฉพาะของโคช้มี
คะแนนสงูกว่ามือสมคัรเลน่ นอกจากนีก้ารวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาความสมัพนัธร์ะหว่างอายโุคช้กบั
ความรูแ้ละดา้นทักษะ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทางกลับกันตวัแปร เช่น 
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อายนุกักีฬาผลการด าเนินงานกีฬาระดบัการศกึษาประเภทกีฬาและเพศของโคช้สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษาของโคช้ไมไ่ดแ้สดงความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ

(Üzüm, Karlı, & Yıldız (2018) ได้ท าการศึกษาและสรุปการรับรู ้ทัศนะคติและ
พฤติกรรมของโคช้ ซึ่งก าหนดวตัถปุระสงคข์องการศกึษาคือการพฒันารูปแบบ ซึ่งจะท าหนา้ท่ีใน
การก าหนดวิธีการรับรู ้ทัศนคติและพฤติกรรมของโค้ช ในส่วนท่ีช่ือว่า การรับรู ้ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ฝึกสอน “Perceived Coach Attitudes and Behaviors Scale” (PCABS) ไดร้ับ
การพัฒนาผ่านกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงส ารวจและยืนยันปัจจัย หลังจาก
กระบวนการทบทวนวรรณกรรมในระยะเริ่มตน้ท าการสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย จากกระบวนการ
ทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณก์ลุ่มเปา้หมายไดร้วบรวมรายการ 61 รายการและหลงัจาก
รวบรวมความคิดเห็นและค าวิจารณ์ของผู้เช่ียวชาญในด้านภาษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
รูปแบบสุดท้ายของส่วนรูปแบบท่ีถูกสรา้งขึน้ การวิเคราะหปั์จจัยเชิงส ารวจ “The exploratory 
Factor Analysis” (EFA) ของนกักีฬาจ านวน 200 คนเปิดเผยโครงสรา้งประกอบดว้ย 25 รายการ
และ 3 ดา้นย่อย ต่อจากนั้น การวิเคราะหปั์จจัยยืนยัน  “Confirmatory Factor Analysis” (CFA) 
ด าเนินการจากนกักีฬา 266 คน ยืนยันความถูกตอ้งของโครงสรา้งของรูปแบบประกอบดว้ย 24 
รายการและ 3 ดา้นย่อย ดา้นย่อยแรกช่ือ "คุณสมบัติลักษณะ" ซึ่งมีค่าความสอดคลอ้งภายใน
เท่ากบั 0.88 ดา้นย่อยท่ีสองช่ือ "การสะสมความรูแ้ละทกัษะ" มีค่าความสอดคลอ้งภายในเท่ากับ 
0.86 สว่นดา้นย่อยสดุทา้ยท่ีช่ือวา่ "ความยตุิธรรม" ท่ีมีคา่ความสอดคลอ้งภายในเท่ากบั 0.56  โดย
สรุปการวิเคราะหพ์บว่า "การรบัรูท้ศันคติและพฤติกรรมของผูฝึ้กสอน" มีรูปแบบในการวิเคราะห์
ด้วยกัน 3 รูปแบบคือ คุณลักษณะการมีประสบการณ์ในด้านความรูแ้ละทักษะ และมีความ
ยตุิธรรม หากในการศกึษาเพิ่มเติมสามารถขยายขอบเขตโดยการเพิ่มดา้นย่อยใหม่และรายการท่ี
ครอบคลุมคุณสมบัติของโคช้ เช่น ความเป็นผู้น  าการก าหนดเป้าหมายการท างานตามแผน มี
ระเบียบวินยัและอ่ืน ๆ อีกมากมายสามารถพฒันาไดม้ากขึน้ในการวดัทศันคติและพฤติกรรมของ
โคช้ตามสถานการณน์ัน้ 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัเชิงคณุภาพในทางพลศกึษามีการศกึษานอ้ยมากจึงเป็นท่ีน่าสนใจของผูว้ิจยั
ท่ีจะน าวิธีการเชิงคณุภาพมาศกึษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพซึ่ง
ผูว้ิจัยสนใจศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือ โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) กับนักกีฬาฟุตบอลในต าแหน่ง กองหน้า กองหลาง กองหลัง 
ผูร้กัษาประตู หัวหน้าทีม และผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขต
ภาคเหนือ และน าผลการสมัภาษณม์าวิเคราะหแ์บบอปุนยั (Inductive Analysis)  

 
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็นนกักีฬาฟุตบอลจ านวน 20 คน และผูฝึ้กสอนจ านวน 4 คน ซึ่ง
เป็นนกักีฬาฟตุบอลท่ีศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติ และเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลใน
ปัจจุบนัการเลือกกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง โดยมีเง่ือนไขว่ากลุ่มตวัอย่างทุกคนยงัคง
สภาพเป็นนกักีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติทัง้ 4 หาวิทยาลยั มีประสบการณใ์น
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ผู้ฝึกสอนจะตอ้งเป็นผู้ฝึกสอนในปัจจุบันและมี
ประสบการณใ์นการฝึกซอ้มและแข่งขนัอย่างนอ้ย 1 ปี ก่อนเริ่มด าเนินการวิจยักลุม่ตวัอย่างทกุคน
ลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงความยินยอมและยินดีให้สัมภาษณ์ ตลอดจนให้ข้อมูลส่วนตัว
เก่ียวกับประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลในแต่ละปีการศึกษาขณะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ และคุณลกัษณะของผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีตอ้งการและเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
หวัขอ้ของผูว้ิจยั 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัมีความสนใจตอ้งการศกึษาคณุลกัษณะของผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยเห็นว่านักกีฬา
ฟุตบอล และผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล สามารถเป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ มีความเหมาะสม
และน่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยสามารถติดต่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ได ้เพราะ
ปัจจบุนัผูว้ิจยัไดท้  างานเก่ียวกบักีฬาฟุตบอลทัง้ในดา้นผูฝึ้กสอนเองหรือในดา้นผูช้ว่ยผูฝึ้กสอนหรือ
แมก้ระทัง้นกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาประจ าทีม และไดมี้โอกาสพดูคยุท าความรูจ้กักบันกักีฬาและผู้
ฝึกสอนหลาย ๆ ท่านและส่วนใหญ่มีประสบการณใ์นการเล่นฟุตบอลมาหลายปี ท างานรว่มกับผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชั้นน าหลายท่าน น่าท่ีจะบอกคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมี



  65 

ประสิทธิภาพได้ ด้วยเหตุนี ้ ผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจเลือกนักกีฬาฟุตบอล และผู้ฝึกสอนของ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาตทิัง้ 4 สถาบนัในเขตภาคเหนือ เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ผูว้ิจยัได้
เขา้ไปสงัเกตและพดูคยุกบันกักีฬาและผูฝึ้กสอนทา่นอ่ืน ๆ ตามมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิทกุ
คนยินดีท่ีจะใหผู้ว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูและยินดีใหค้วามรว่มมือในการวิจยัไมว่่าจะเป็น
การอนญุาตใหผู้ว้ิจยัเขา้ไปสงัเกตการณฝึ์กซอ้ม หรือการตอบค าถามตา่ง ๆ ก็ตาม โดยผูว้ิจยัไดท้  า
หนงัสือขอขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพ่ือท าการวิจยัส่งใหก้บัมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติทัง้ 
4 มหาวิทยาลัย ก่อนล่วงหน้าแล้ว หลังจากนัน้ผูว้ิจัยไดพู้ดคุยและไดร้บัความร่วมมือจากกลุ่ม
ตวัอย่าง จึงนัดพบนักกีฬาฟุตบอลและผู้ฝึกสอนท่ีจะเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งมอบ  เอกสารชี ้แจงผู้ เข้าร่วมการวิจัย  (Participant 
Information Sheet) และหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent 
Form) ใหก้ลุ่มตวัอย่างไดอ้า่นก่อนท่ีจะเซ็นยินยอมเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้พรอ้มทัง้แจง้
ผลการขอจรยิธรรมส าหรบัโครงการวิจยัท่ีท าในมนษุย ์หมายเลขโครงการ SWUEC-G-058/2562X 
ให้กลุ่มตัวอย่างตรวจสอบก่อนการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการ
สมัภาษณ์อย่างเป็นทางการแบบมีโครงสรา้ง (structured Interview) โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 6 คน แยกตามต าแหน่ง กองหนา้ กองกลาง 
กองหลัง ผูร้กัษาประตู หัวหน้าทีม และผูฝึ้กสอนของแต่ละสถาบนั ท่ีเป็นนักกีฬาฟุตบอลและผู้
ฝึกสอนจากมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติทัง้ 4 สถาบนั รวมทัง้หมด 24 คน โดยใชก้ารบนัทึกเทป
เสียงจากการสมัภาษณ ์ส าหรบัแบบสมัภาษณท์ัง้หมดนัน้ ผูว้ิจยัไดน้  าไปทดลองใชใ้นการศกึษาน า
ร่อง (Field Test) กับกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลและผูฝึ้กสอนท่ีมีลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกันแต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จากนัน้ไดน้  าแบบสมัภาษณไ์ปปรบัปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมยิ่งขึน้ ก่อนท่ีจะน าไป
เก็บรวบรวมขอ้มลู 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ทุกครัง้ ผูว้ิจัยไดท้  าการบนัทึกเทปเสียงการสมัภาษณ์ และน า
เทปเสียงมาถอดความค าตอ่ค า (Verbatim) เพ่ือจดัท าสคลิปการสมัภาษณ ์ส าหรบัน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive Analysis) ซึ่ง
ไดม้าจากการสมัภาษณ ์เพ่ือหาหวัเรื่องและหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัคณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมี
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือ การวิเคราะหข์อ้มูลแบบอุปนยั 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือการจ าแนกประเภทขอ้มลู (Sorting) การก าหนดหวัขอ้ (Categorizing) 
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การก าหนดหัวเรื่อง และการตีความหรือแปลความหมายของขอ้มูล(Interpreting) (สาล่ี  สุภา
ภรณ,์ 2550) 

 
การตรวจสอบความเชื่อถอืได้ของข้อมูล 

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีตรวจสอบขอ้มูลโดยกลุ่มตวัอย่าง 
(Member Checks) เป็นการขอใหก้ลุ่มตวัอย่างอ่านขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบผลการถอดเทปอีกครัง้ 
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผูว้ิจยัไม่ไดล้งความเห็นเอง ถกูตอ้งตรงกบัขอ้มลูท่ีกลุม่ตวัอยา่งใหส้มัภาษณห์รือไม่ 
จากนัน้ใชก้ารตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล ผูว้ิจัยใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้
ดา้นขอ้มลู (Data Triangulation) เพ่ือตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มลูซึ่ง ตรวจสอบได ้2 แหล่ง 
ได้แก่ แหล่งสถานท่ี หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือไม่ และ แหล่งบุคคล 
หมายถึง ถา้บคุคลผูใ้หข้อ้มลูเปล่ียนไปขอ้มลูจะเหมือนเดิมหรือไม่ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าผูว้ิจยัไม่ได้
ลงสรุปดว้ยอคติส่วนตวัแต่อย่างใด หากพบความผิดพลาดก็ท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งก่อนท่ีจะสรุป
เป็นผลการวิจยัตอ่ไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปข้ันตอนการท าวิจัย 
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ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนในการท าวิจยั 
 
 
 

คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตใินเขตภาคเหนือ 

ศกึษาคณุลกัษณะของผูฝึ้กสอน

กีฬาฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพของ

มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตใิน

เขตภาคเหนือ 

1.ศกึษางานเอกสารงานวิจยั 
2.น าแบบสมัภาษณไ์ปทดลอง (Field Test) กบั
กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีคณุลกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่
ตวัอยา่งท่ีจะไปเก็บขอ้มลู 
3.สมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth Interview) 
นกักีฬาแตล่ะต าแหนง่และผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟตุบอลของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตใิน
เขตภาคเหนือ 
4.การวิเคราะหข์อ้มลูแบบอปุนยัจากการ
สมัภาษณเ์ก่ียวกบัคณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการ
กีฬาแหง่ชาตใินเขตภาคเหนือ 

ตรวจสอบคณุภาพ ความถกูตอ้ง 
และความเหมาะสมของขอ้มลู 

1.วิธีการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ดา้น

ขอ้มลู (Data Triangulation) เพ่ือตรวจสอบ

ความเช่ือถือไดข้องขอ้มลู 

2.การตรวจสอบขอ้มลูโดยกลุม่ตวัอยา่ง

(Member Checks)  
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การศึกษาเชิงคุณภาพนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือ ของนกักีฬาฟุตบอล
และผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ผู้เข้าร่วมการวิจัยมาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขต
ภาคเหนือ ทัง้หมด 4 จงัหวดัไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติวิทยาเขตเชียงใหม ่มหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตล าปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย และ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบรูณ ์ประกอบดว้ยนกักีฬาฟุตบอลแยกตามต าแหน่ง 
กองหนา้ กองกลาง กองหลงั ผู้รกัษาประต ูกปัตนัทีมและผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล รวมกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 24 คน จาก 4 มหาวิทยาลยั 

 
ตาราง 1 ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มลู 

ล าดบั ช่ือสมมตุ ิ อาย ุ ต าแหนง่ มหาวิทยาลัยการกีฬ า
วิทยาเขต 

1 CMC 55 ผูฝึ้กสอนกีฬา เชียงใหม ่
2 CM1 23 กองหนา้ เชียงใหม ่
3 CM2 23 กองกลาง เชียงใหม ่
4 CM3 20 ผูร้กัษาประต ู เชียงใหม ่
5 CM4 23 กองหลงั เชียงใหม ่
6 CM5 22 กปัตนัทีม เชียงใหม ่
7 LMC 30 ผูฝึ้กสอนกีฬา ล าปาง 
8 LM1 22 กองหนา้ ล าปาง 
9 LM2 21 กองกลาง ล าปาง 
10 LM3 20 ผูร้กัษาประต ู ล าปาง 
11 LM4 20 กองหลงั ล าปาง 
12 LM5 22 กปัตนัทีม ล าปาง 
13 PBC 52 ผูฝึ้กสอนกีฬา เพชรบรูณ ์
14 PB1 20 กองหลงั เพชรบรูณ ์
15 PB2 20 ผูร้กัษาประต ู เพชรบรูณ ์
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ตาราง 1 (ตอ่) 
ล าดบั ช่ือสมมตุ ิ อาย ุ ต าแหนง่ มหาวิทยาลยัการ

กีฬาวิทยาเขต 
16 PB3 20 กองกลาง เพชรบรูณ ์
17 PB4 20 กองหนา้ เพชรบรูณ ์
18 PB5 20 กปัตนัทีม เพชรบรูณ ์
19 SUC 24 ผูฝึ้กสอนกีฬา สโุขทยั 
20 SU1 20 กองกลาง สโุขทยั 
21 SU2 20 กองหลงั สโุขทยั 
22 SU3 20 กองหนา้ สโุขทยั 
23 SU4 20 กปัตนัทีม สโุขทยั 
24 SU5 20 ผูร้กัษาประต ู สโุขทยั 
 

กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะได้รบันามแฝงเพ่ือไม่เปิดเผยตัวตนและข้อมูลทั้งหมดท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างให้ไว้จะเก็บไว้เป็นความลับจากแบบสัมภาษณ์นักกีฬา 15 ข้อ และแบบสัมภาษณ์ผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 3 ขอ้ ซึ่งกลุม่ตวัอยา่งมีทัง้นกักีฬาและผูฝึ้กสอนจึงมีความหมากหลายในดา้น
ความคิด และมีทศันคติ ยิ่งไปกว่านัน้การเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติและการ
เป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลอาจจะไม่ง่ายเลย ซึ่งจะแตกต่างจากผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลอย่างเดียว 
เพราะการเป็นผูฝึ้กสอนและอาจารยใ์นเวลาเดียวกันมีศาสตรแ์ละศิลป์มากมายท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
มิใช่มีเพียงแค่ความรูแ้ลว้จะสามารถท าได ้แต่ยงัตอ้งมีอะไรอีกมากมาย ท่ีเก่ียวกับคณุลกัษณะผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือไวห้ลายหัวขอ้ จากการ
สมัภาษณเ์ก่ียวกบัคณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติในเขตภาคเหนือ ไดข้อ้เท็จจริงว่าฝึกสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือควรมีคณุลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.การครองตน 2.การครองคน 
และ3.การครองงาน  ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย  (Inductive Analysis) แบบบันทึก
พรรณนา แยกตามมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตไิดด้งัขอ้มลูในตาราง 2-5 ดงันี ้
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตวิิทยาเขตเชียงใหม่ 

ค าหลกั ผลการวิเคราะห/์สรุปขอ้มลู 
ดา้นการเขา้รว่มอบรม 
 
 
 
ทกัษะดา้นกีฬาฟตุบอล 
 
 
 
คณุธรรมและจรยิธรรม 
 
 
 
การเป็นผูฟั้งท่ีดี 
 
 
 
การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 
 
 
การบรหิารจดัการ 
 
 
 
การตดิตอ่ประสานงาน 

ผูฝึ้กสอนท่ีมีคุณลักษณะท่ีมีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาตินัน้จะตอ้งจะตอ้งมีความรูด้า้นกีฬาฟุตบอลมากพอซึ่งความรู้
ท่ีหาไดน้ัน้จะเป็นการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลของสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์(FA Thailand) จดัขึน้ทกุปีและ
ในแต่ละปีก็จะก าหนดว่ามีก่ีครัง้รวมถึงก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
อบรมอีกดว้ยซึ่ง CMC ไดใ้หส้มัภาษณเ์ก่ียวกับการอบรมไวว้่า “คนท่ี
เป็นครูอยู่แลว้ท่ีเป็นอาจารยอ์ยู่แลว้ในมหาลยัการกีฬาแห่งชาติ ถา้ไป
อบรม ไมว่่าจะเป็นอบรมระดบั ซี-ไลเซนส ์บี- ไลเซนส ์เอ-ไลเซนส ์หรือ
โปร-ไลเซนส ์ไมว่า่จะเป็นของสมาคมจดั หรือ ฟีฟ่าจดั เม่ือไปอบรมเรา
จะได้แนวทางในการท าทีมในการพัฒนาในเรื่องฟุตบอลให้กับ
นักกีฬา” และเม่ือมีความรูใ้นการไปอบรมแล้วผู้ฝึกสอนก็จะต้องมี
ทักษะฟุตบอลติดตัวมาด้วยในเบือ้นต้น เพราะในการอบรมนั้นผู้
ฝึกสอนก็ตอ้งปฏิบตัิดว้ยเช่นกัน ซึ่งทกัษะนัน้ก็จะสามารถน ามาสอน
ให้กับนักกีฬาของเราให้เข้าใจมากขึน้ อีกอย่างท่ีส าคัญส าหรับผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลก็คือการเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับนักกีฬา การท า
ให้นักกีฬาเช่ือมั่นในตัวของผู้ฝึกสอนเอง การบัฟังความคิดเห็นของ
นกักีฬารวมไปถึงการใหค้  าแนะน าหากนกักีฬามีปัญหาทัง้ในเรื่องกีฬา
และเรื่องสว่นตวั การบริหารผูฝึ้กสอนก็ตอ้งรูจ้กับรหิารใหไ้ด ้ทัง้ในดา้น
การจดัการกีฬาฟุตบอลและเรื่องการติดต่อกับชุมชนใกลเ้คียง ตามท่ี 
CMC ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ต้องมีทักษะฟุตบอล เลีย้ง ส่ง โหม่ง ยิง 
สามารถท่ีจะปฏิบตัิใหน้ักกีฬาไดเ้ห็นหรือย่างนอ้ยเคา้โครงตอ้งเป็นอยู่
บา้ง ถ้าไม่เป็นเลยความศรทัธาท่ีเด็กจะมองโคช้จะไม่มี แลว้จะตอ้ง
เป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับนักกีฬาในมหาวิทยาลัย เช่น บอกว่าอย่าด่ืม
เหลา้ สบูบุหรี่ แต่โคช้ท าเอง เป็นตน้ รูเ้รื่องของการบริหารจดัการดา้น
ฟุตบอลเป็นอย่างดี และเป็นนกัประชาธิปไตย รบัฟังความคิดเห็นของ
นักกีฬา และสามารถเขา้กับชุมชน สังคม กับส่ือ กับผูน้  าชุมชน กับ
ผูน้  ากีฬาของแตล่ะมหาลยั แตล่ะหมูบ่า้น แตล่ะเขตพืน้ท่ีของตวัเอง  
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ค าหลกั ผลการวิเคราะห/์สรุปขอ้มลู 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาล  ผู้บริหารองคก์รในวิทยาเขตท่ี

ตัวเองตั้งไว้ เพราะฉะนั้นเวลาการท างานมันจะขับเคล่ือนแบบ 
องคาพยพได ้ฟุตบอลมนัไม่ใช่บริหารจดัการในสนามอย่างเดียว นอก
สนามผูฝึ้กสอนก็ตอ้งบริหารจัดการดว้ยในภาพรวม ถ้าไปบอกว่าจะ
สอนในเวลาราชการหรือรองบประมาณจากผูบ้รหิารเท่านัน้มนัไปไมไ่ด้
หรอก อย่างนอ้ย ๆ ถา้คณุมีความสมัพันธ์กับผูน้  าองคก์ร บริษัทหา้ง
รา้น หรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล. ชุมชน เวลาเราขอความร่วมมือ
จากเขาหรือเขาขอความร่วมมือจากเรา ปัจจัยเอื ้ออะไรต่าง ๆ ก็
ตามมา” ในดา้นอ่ืน ๆ นัน้ผูฝึ้กสอนก็ตอ้งสอนในดา้นกีฬาและตอ้งสอน
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีนักกีฬาควรท่ีจะน าไปใชเ้พราะอย่าลืมว่าผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟุตบอลก็คืออาจารย์ ไม่ใช่ผู้ฝึกสอนอาชีพอย่างเดียว CMC ได้
สัมภาษณ์ว่า “ผู้ฝึกสอนอาชีพกับผู้ฝึกสอนของมหาลัยการกีฬา
แห่งชาติมนัแตกตา่งกนัเพราะฉะนัน้ เราดแูลเหมือนกบัลกู ลูกศิษย ์ท่ี
จะสรา้งเขาใหเ้ขามีพืน้ฐานท่ีไปไดท้ัง้ดา้นการเรียนและกีฬาฟุตบอล 
ดงันัน้ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลจะตอ้งมีความรูเ้รื่องของทกัษะ ทฤษฎี มี
ความเสียสละ คุณธรรมจริยธรรม เป็นนักจิตวิทยา” สอดคล้องกับ 
CM1 และ CM2 ท่ีพูดว่า “ผู้ฝึกสอนกีฬาไม่ได้สอนแต่เรื่องฟุตบอล
อย่างเดียว ก็จะสอนใหมี้น า้ใจนกักีฬา อยูก่นัแบบครอบครวั”  และ “ผู้
ฝึกสอนควรเขา้หานักกีฬาบา้งพุดคยุว่ามีปัญหาอะไร กลา้แลกความ
คดิเห็นระหว่างนกักีฬากบัผูฝึ้กสอนครบั” รวมไปถึงในเรื่องการสอนใน
เรื่องต่าง ๆ นอกเหนือกีฬาฟุตบอล CM2 พดูว่า “ผูฝึ้กสอนก็เหมือนไม่
ใชผู้ฝึ้กสอน แตผู่ฝึ้กสอนบอกวา่เป็นเขาอาจารย ์ไม่ใช่สอนใหเ้ลน่บอล
เก่งอยา่งเดียว แตต่อ้งเป็นอยา่งอ่ืนดว้ย และน าไปสอนเดก็ไดด้ว้ย” 

 
 
 



  72 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตวิิทยาเขตล าปาง 

ค าหลกั ผลการวิเคราะห/์สรุปขอ้มลู 
การถ่ายทอด 
 
 
 
 
ตรงตอ่เวลา 
 
 
 
 
มีระเบียบวินยั 
 
 
 
 
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 
 
 
สรา้งแรงบนัดาลใจ 
 
 
 
มีทกัษะดา้นกีฬาฟตุบอล 
 
 
 

ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลนัน้ไม่ใชว่่าจะตอ้งมีความรูแ้ละสามารถสอน
ไดเ้ลย สิ่งหนึ่งท่ีส  าคญั คือการถ่ายทอดใหก้ับนักกีฬาไดเ้ขา้ใจใน
แบบฝึกหรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีผูฝึ้กสอนตอ้งการท่ีจะพัฒนานักกีฬา ซึ่ง
การถ่ายทอดนัน้ก็ตอ้งถ่ายทอดทัง้ในดา้นกีฬาและดา้นการด าเนิน
ชีวิตของนกักีฬาดว้ย LMC ไดก้ล่าววา่ “สิ่งแรกก็คือองคค์วามรูแ้ลว้
ก็การถ่ายทอดการสาธิตท่ีให้เห็นภาพแล้วก็การแก้ปัญหาใน
ลกัษณะการฝึกซอ้มใหน้กักีฬาเห็นภาพครบั ผูฝึ้กสอนตอ้งเขา้ถึง
นกักีฬา ผูฝึ้กสอนตอ้งมีการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ือง ผูฝึ้กสอนสามารถ
ท่ีจะถ่ายทอดแลว้ก็ใหค้วามรูใ้นทิศทางท่ีถกูตอ้งใหก้บันกักีฬาครบั” 
ทัง้นีน้อกจากการถ่ายทอดแลว้ผูฝึ้กสอนเองก็ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ใหก้บัตวันกักีฬาเอง หากอยากจะใหน้กักีฬาพฒันาไปในทิศทางท่ี
ผู้ฝึกสอนก าหนดแล้ว ตัวของผู้ฝึกสอนเองก็ต้องท าให้เป็น
แบบอย่าง LM3 ให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้ฝึกสอนก็ตอ้งเป็นแบบอย่าง
ใหก้บันกักีฬา สามารถพฒันาความรูท่ี้ตนมีอยู่ใหน้กักีฬาเห็นครบั 
แลว้ก็ตอ้งท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับนกักีฬาครบั” รวมถึง LM4 ได้
กล่าวสอดคลอ้งว่า “ผูฝึ้กสอนตอ้งเป็นคนตรงต่อเวลา มีระเบียบ
วินยั แลว้ก็สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้ับนกักีฬาดว้ยครบั” LM5 ไดใ้ห้
ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งว่า “ผูฝึ้กสอนตอ้งเป็นคนท่ีมีระเบียบวินยั 
ตรงตอ่เวลาและมีความซ่ือสตัยค์รบั” LM5 กลา่วเพิ่มเตมิเก่ียวกบัผู้
ฝึกสอนท่ีดีว่า “ผูฝึ้กสอนท่ีมีคณุลกัษณะท่ีดีจะตอ้งมีระเบียบวินัย
ครบั ขยนัหมั่นเพียร เพราะผูฝึ้กสอนก็จะตอ้งใหค้วามรูก้บันกักีฬาผู้
ฝึกสอนก็ตอ้งหาความรูอ้ยู่เสมอครบั แลว้ก็ตอ้งมีทักษะดา้นกีฬา
ฟุตบอลบ้างครับ” ผู้ฝึกสอนท่ีนักกีฬาต้องการนั้นจะต้องเป็นผู้
ฝึกสอนท่ีสามารถน านกักีฬาไดแ้ละสามารถพฒันานกักีฬาใหไ้ปสู่
เป้าหมายไดเ้ช่นกัน อย่างไรก็ตามผูฝึ้กสอนนัน้ควรสอนในเรื่องท่ี
นอกจากเรื่องกีฬาฟุตบอลดว้ยเพ่ือใหน้กักีฬาสามารถด าเนินชีวิต
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งในสงัคมตอ่ไป LM2 กลา่ววา่ “ผูฝึ้กสอนตอ้ง  
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ตาราง 3 (ตอ่) 
ค าหลกั ผลการวิเคราะห/์สรุปขอ้มลู 
 พยายามสอดแทรกแง่คิดต่าง ๆ และเป็นกันเองแล้วก็สอดแทรก

เรื่องชีวิตประจ าวันด้วยครับ” รวมถึง LM5 ท่ีให้ความหมายท่ี
คลา้ยกันว่า “เป็นตน้แบบใหเ้ราในการด าเนินชีวิตครบั มีระเบียบ
วินยั ใหค้วามรู ้สามารถชีน้  าแนวทางใหก้บัเราไดค้รบั” 

 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตวิิทยาเขตเพชรบรูณ ์

ค าหลกั ผลการวิเคราะห/์สรุปขอ้มลู 
มีความรูด้า้นกีฬาฟตุบอล 
 
 
 
เข้ารับการอบรมการเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬาฟตุบอล 
 
 
 
เข้าใจบทบาทหน้า ท่ีของ
ตวัเอง 
 
 
 
มีเวลาใหก้บักีฬาฟตุบอล 
 
 
 
ตรงตอ่เวลา 

ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลจะแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเด็นหลกัก็คือ การเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬาและการเป็นครูซึ่ง 2 อย่างนีจ้ะแยกออกจากกันไม่ได้
และแน่นอนหากจะใหผู้ฝึ้กสอนเป็นผูฝึ้กสอนอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้
อีกฉะนั้น ผู้ฝึกสอนท่ีดีจะต้องเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและเป็นครูท่ีดี
ใหก้ับนักกีฬาดว้ย โดย PBC ไดก้ล่าวว่า “ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลท่ี
จริงแลว้ก็ตอ้งแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลกั  1. เรื่องของการเป็นครูกับ
การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาซึ่ง 2 ตัวนี ้ต้องมีอยู่ในตัวของคน ๆ นั้น 
เพราะว่าในความเป็นครูกับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาถ้ามันจะแยก
จากกันคงเป็นไปไม่ได้องค์ประกอบหรือปัจจัยส าคัญท่ีท าให้
นกักีฬาประสบความส าเร็จผูฝึ้กสอนกีฬาเป็นปัจจยัหลักเลยท่ีจะ
ท าใหน้ักกีฬาประสบความส าเร็จหรือไม่” อย่างไรก็ตามการท่ีมี 2 
บทบาทนั้นสิ่งสิ่งส  าคัญคือตอ้งมีเวลาให้กับกีฬาฟุตบอลมีใจรกั
กีฬาฟุตบอลและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตัวเองว่าขณะนั้นเป็น
อย่างไร PMC พูดว่า “มันต้องมีเรื่องของเวลา จริง ๆ แล้วเรามีผู้
ฝึกสอนเยอะแยะเลยนะครบั ท่ีมีความสามารถท่ีมีใจแต่ว่าเขาไม่
ค่อยมีเวลา อาจจะเป็นเรื่องของบทบาทหน้าท่ี ” PMC กล่าว
เพิ่มเติมว่า “บทบาทหนา้ท่ี การงานเป็นผูบ้รหิารบา้ง มีงานอ่ืนบา้ง 
รวมถึงสภาวะของครอบครวัครอบครัวของผูฝึ้กสอนบางท่านลูก
ก าลงัเล็ก รบั-ส่งลูกครบั” ซึ่งผูฝึ้กสอนตอ้งรูจ้กัการบริหารเวลาใน
สิ่งตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสม 



  74 

ตาราง 4 (ตอ่) 
ค าหลกั ผลการวิเคราะห/์สรุปขอ้มลู 
เข้า ใจนัก กีฬ าและรับ ฟั ง
ความคดิเห็นของผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 
โภชนาการ 

และสิ่งหนึ่งท่ีขาดไม่ไดคื้อความรูห้รือองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ท่ีไดจ้าก
การอบรมไลเซนส ์ซึ่งผูฝึ้กสอนเองก็ควรเรียนรูเ้พราะความรูไ้ม่มี
สิ ้นสุด PMC พูดว่า “ผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้หรือองค์ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นระดบัไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น 
C, B, A หรือระดบั T ก็ตามครบั แลว้ก็น าความรูต้่าง ๆ ท่ีไดม้าใช้
กับกีฬาฟุตบอล และก็ขอ้ส าคญัก็จะตอ้งพัฒนาองคค์วามรูอ้ย่าง
ต่อเน่ืองครบั ความรูต้รงนีม้ันไม่อยู่นิ่งมันสามารถเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลานะครบั” นอกจากสิ่งท่ีกล่าวมานัน้ ผูฝึ้กสอนท่ีดีก็ตอ้ง
รู ้จักนัก กีฬา เข้าใจนัก กีฬา รู ้ว่านัก กีฬาคนนี้เล่นอย่างไร มี
พฤติกรรมแบบไหนซึ่งผูฝึ้กสอน ตอ้งรูจ้กัการสงัเกต พูดคยุและให้
ค  าแนะน านักกีฬาไดด้ว้ย เช่นกัน PB2 พูดว่า “อย่างแรกเลยครบั
ขอให้ผู้ฝึกสอนเป็นผู้ฟังท่ีดี อันท่ีสองเข้าใจนักกีฬาครับและ
สามารถวางต าแหน่งไดว้่านักกีฬาคนนีค้วรอยู่ตรงไหน เล่นยังไง 
ตอ้งปรบัแทคติกอย่างไรใหที้มมีประสิทธิภาพท่ีสดุครบั” และไดพ้ดู
เพิ่มเติมเก่ียวกบัผูฝึ้กสอนว่า “ผมมองว่าผูฝึ้กสอนบางคนตอ่ใหเ้ก่ง
ขนาดไหน แตถ่า้ไม่เขา้ใจนกักีฬามนัก็ไม่ดีครบั ผมเห็นบางท่านนะ
ครบั ชอบมายืนตะโกนว่านกักีฬา คือบางครัง้คณุควรจะเขา้ใจเด็ก
มากกว่า” ซึ่งจะคลา้ยกบั PB3 ท่ีพูดว่า “ผูฝึ้กสอนท่ีดีจะตอ้งเขา้ใจ
นกักีฬาใหม้ากท่ีสุดใหค้  าปรกึษาไดทุ้กเรื่อง รบัฟังนกักีฬาทุกเรื่อง
ครบั” และสิ่งท่ีส  าคญัในการเป็นผูฝึ้กสอนแลว้นอกจากจะมีความรู ้
ผูฝึ้กสอนจะตอ้งมีความรูเ้รื่องอ่ืน ๆ สอนนกักีฬาไดท้กุเรื่องถึงจะไม่
รูม้ากแตก็่ควรมีพืน้ฐานอยู่บา้ง PB5 พดูว่า “ผูฝึ้กสอนกีฬาตอ้งเป็น
คนเก่งแลว้ก็เขา้ใจทุกอย่างท่ีเก่ียวกับฟุตบอลครบั ทัง้ดา้นทักษะ 
ดา้นตวันกัเตะดว้ย โภชนาการดว้ย มีความรูห้ลาย ๆ ดา้น ไม่ใชว้่า
จอ้งจะเป็นโคช้อย่างเดียว พอถึงเวลาซอ้มก็จะซอ้มอยา่งเดียวไมใ่ช่
ครบั จะตอ้งสอดแทรกความรูใ้หม ่ๆ ใหน้กักีฬาดว้ยครบั” 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตวิิทยาเขตสโุขทยั 

ค าหลกั ผลการวิเคราะห/์สรุปขอ้มลู 
เขา้รว่มการอบรมไลเซนส ์
 
 
 
การวางแผนการฝึกซอ้ม 
 
 
 
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 
 
 
เป็นผูฟั้งท่ีดี 
 
 
 
ตรงตอ่เวลา 
 
 
มีระเบียบวินยั 
 
 
 
มีทกัษะฟตุบอล 
 
 
มีความรูด้า้นกีฬาฟตุบอล 

ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จะตอ้งมีความรูด้า้นกีฬา
ฟุตบอลซึ่งความรูน้ัน้ไดม้าจากการอบรมไลเซนส์ ของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลท่ีจัดขึน้จุดประสงค์เพ่ือสามารถพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอลในประเทศไทยให้มีความรู้ ความสามารถเทียบกับ
ตา่งประเทศได ้เพ่ือน ามาพฒันานกักีฬาภายในประเทศใหพ้ฒันา
ในเวทีระดบัโลก โดย SUC ไดก้ลา่ววา่ “อยา่งแรกคือผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟุตบอลต้องผ่านการอบรมท่ีมีคุณภาพ แล้วก็เป็นคนท่ีอยู่กับ
ฟุตบอลจริง ๆ เข้าใจเก่ียวกับฟุตบอล” โดยการอบรมในแต่ละ
ระดบัจะไดค้วามรูท่ี้สงูขึน้ไปเรื่อย ๆ จนถึงเรื่องของการวางแผนการ
ฝึกซอ้ม ซึ่งการวางแผนการฝึกซอ้มก็เหมือนเป้าหมายซึ่งผูฝึ้กสอน
จะตอ้งก าหนดเป้าหมายในแต่ละวันว่าจะใหน้ักกีฬาฝึกอะไร ฝึก
อย่างไร และไดอ้ะไรในแบบฝึกนัน้ SUC ไดใ้ห้เหตุผลเพิ่มว่า  “ผู้
ฝึกสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งเขา้ใจแผนการฝึกซอ้ม มีการวาง
แผนการฝึกซ้อม ตั้งแต่การฝึกซ้อมจนถึงการแข่งขัน ให้ความรู้
นักกีฬาทั้งในและนอกสนาม ปรบัแบบการสอนใหเ้ด็กเขา้ใจง่าย
และรวดเร็วครบั” อย่างไรก็ตามผูฝึ้กสอนเองก็ควรมีทกัษะฟุตบอล
อยู่บา้งเพ่ือใหก้ารสาธิตเป็นไปดว้ยความน่าเช่ือถือ โดย SU5 พูด
วา่ “ผูฝึ้กสอนตอ้งมีความรูแ้นน่ มีทกัษะฟตุบอลมาก่อน มีทกัษะใน
การสอน มีความสามารถในด้านกีฬาฟุตบอลดว้ยครบั” เพ่ือให้
นกักีฬาเช่ือมั่นว่าแบบฝึกนีผู้ฝึ้กสอนก็ท าไดเ้ช่นกัน ทัง้นีผู้ฝึ้กสอน
ทุกคนก็ตอ้งรูจ้ักการวางตัวหรือการเป็นแบบอย่างท่ีดี ท าตวัเป็น
ตัวอย่างให้นักกีฬาเรียนรู้ SU1 พูดว่า “ผู้ฝึกสอนต้องมีวินัยใน
ตัวเองครบั เป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาด้วยครบั ” ซึ่ง SU4 พูด
คลา้ยกนัว่า “ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลตอ้งมีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา
ให้ความรูด้า้นกีฬาฟุตบอลกับนักกีฬาเยอะ ๆ ครบั” โดยในดา้น
ความรูน้ั้นผู้ฝึกสอนต้องสอดแทรกเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักกีฬาได้
เรียนรูไ้ปพรอ้ม ๆ กนัดว้ย โดย SU2 พดูวา่ “ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอล 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
ค าหลกั ผลการวิเคราะห/์สรุปขอ้มลู 
 ตอ้งใหค้  าแนะน าเราไดใ้นทางดา้นกีฬาฟตุบอลและในทางท่ีดา้นท่ีไม่

เก่ียวกบัฟตุบอลไดค้รบั” 

 
จากขอ้มลูในตาราง 2-5 สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

การท่ีจะเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ัน้จะตอ้งประกอบไปดว้ย 3 
ดา้นซึ่งในรายงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัใชค้  าว่า ดา้นการครองตน ดา้นการครองคนและดา้นการครองงาน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ดา้นท่ี 1 ดา้นการครองตน ตวัผูฝึ้กสอนสามารถท่ีจะประเมินตวัเองไดว้่า
ตวัเองขาดคณุลกัษณะใดบา้ง เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การปรบัตวัไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม เรื่องการ
ครองตนเป็นหัวใจส าคญัโดยใจความส าคญัพบว่าผูฝึ้กสอนตอ้งมีสมรรถนะ ความเขา้ใจในเรื่อง
ของการเขา้รว่มการอบรมในระดบัตา่ง ๆ ดงันัน้หวัหนา้ผูฝึ้กสอนหรือตวัผูฝึ้กสอนเองตอ้งผ่านการ
อบรมทั้งในระดับ Introductory, C License, B License, A License และสูงสุดคือ Pro License 
หากสถาบนัหรือองคก์รท่ีท าทีมฟุตบอลตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จนัน้ ควรตอ้งส่งเสริมใหผู้้
ฝึกสอนเขา้รว่มการอบรมดงักลา่วมากย่ิงขึน้ เพ่ือตอ่ยอดในการวางแผนการฝึกซอ้มในแตล่ะช่วงได้
อย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์จากผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการสรา้งแรงบนัดาลใจเป็นเรื่องส าคญัซึ่งจะรว่มถึง
เรื่องจิตวิทยาทางการกีฬา อาจจะตอ้งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาใหค้วามรูใ้นเรื่ องจิตวิทยาการ
กีฬาท่ีรอบดา้นมากขึน้ และท่ีส าคญัผูฝึ้กสอนตอ้งสามารถสอนเรื่องคณุธรรมและจริยธรรม เรื่อง
การใชชี้วิตรนอกเหนือจากกีฬาฟุตบอลดว้ยหลังจากท่ีนักกีฬาจบการศึกษาออกไปอยู่ในสังคม
เพ่ือใหส้ามารถเป็นนักกีฬาหรือบุคลากรดา้นกีฬาท่ีมีคุณภาพในสังคมต่อไป ดา้นท่ี 2  ดา้นการ
ครองคน หรือการควบคมุนกักีฬาหรือผุท่ี้ท  างานดา้นกีฬาฟุตบอลนัน้ ผู้ฝึกสอนตอ้งรูจ้กัการส่ือสาร
การใหค้  าปรึกษาและการเป็นผู้ฟังท่ีดีก่อนท่ีจะตดัสินใจ รวมไปถึงการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง
ใหก้บันกักีฬาและบคุลากรอ่ืน ๆ ภายในองคก์รและภายนอกองคก์รเช่ือมั่นในตวัผู้ ฝึกสอนดว้ยกัน 
ดา้นท่ี 3 ดา้นการครองงาน ซึ่งผูฝึ้กสอนสามารถท่ีจะรูว้ิธีการจดัการกบัเวลา เวลาไหนคือเวลางาน 
เวลาไหนคือเวลาฝึกซอ้ม เวลาไหนคือเวลาของครอบครวั ผู้ฝึกสอนสามารถจดัการไดเ้ป็นอย่างดี
และส่วนของการประสานงานองคก์รหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถท่ีจะรูว้่าในการท าทีม
ฟุตบอลงบประมาณเป็นสิ่งส าคญั มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตต่าง ๆ อาจจะช่วยใน
การสนบัสนนุในเบือ้งตน้ไดเ้พ่ือใหที้มฟุตบอลสามารถพฒันาไปในทิศทางท่ีดีขึน้ตอ่ไป ซึ่งสามารถ
แยกรายละเอียดในแตล่ะดา้นไดด้งันี ้
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ด้านท่ี 1 การครองตน เป็นสมรรถนะส าคัญของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล โดย

สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัภาพประกอบ 4 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการครองตน 
 

คุณลักษณะส าคัญของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลด้านท่ี 1.การครองตน ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟตุบอลทกุคนจะตอ้งค านึงถึงเรื่องนีเ้พราะถือว่าเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุในการท่ีจะท าสิ่งตา่ง ๆ ของการ
เป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลเพราะก่อนท่ีผูฝึ้กสอนจะท าเรื่องอ่ืน ๆ ผูฝึ้กสอนก็ตอ้งรูจ้กัตนเองใหดี้
ก่อนเพ่ือจะได้รูว้่าตรงไหนท่ีผู้ฝึกสอนขาดหรือต้องพัฒนาตรงจุดบกพร่องตรงไหน ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น คือ  
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1. ความรูด้า้นกีฬาฟุตบอล จะประกอบดว้ยความรูใ้นดา้นการเขา้รว่มอบรมในระดบั
ไลเซนส ์ก็คือการรูถ้ึงคณุลกัษณะในสิ่งท่ีผูฝึ้กสอนควรมี ซึ่งก็เหมือนกบัก่อนท่ีจะพฒันาผูอ่ื้นได ้สิ่ง
ส าคญัคือเราก็ตอ้งพฒันาตวัเองก่อน โดยเฉพาะในเรื่องพืน้ฐานส าคญัท่ีเราตอ้งรูก้่อนว่าผูฝึ้กสอน
ควรมีอะไรบา้ง และตอ้งปฏิบตัิตวัอย่างไรการพฒันาดงักล่าว ก็เป็นเหมือนการศึกษาตวัเอง และ
พยายามพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลา ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์
(FA Thailand) จึงเปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลไลเซนส์ (Football License Course) ตั้งแต ่
Introductory Course, C- License ,B- License, A- License, Pro- License ต า ม ท่ี ส ม า ค ม
ฟตุบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์รบัรองเพ่ือพฒันาผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลในประเทศ
ไทย ใหมี้ความรูใ้นดา้นฟุตบอลอย่างเต็มศกัยภาพและถกูตอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟตุบอลวิทยาเขตเชียงใหม ่(CMC) ไดอ้ธิบายวา่  

“คนท่ีเป็นครูอยูแ่ลว้ท่ีเป็นอาจารยอ์ยู่แลว้ในมหาลยัการกีฬาแห่งชาติถา้ไปอบรม
ไม่ว่าจะเป็นอบรมระดบั ซี-ไลเซนส,์ บี- ไลเซนส,์ เอ-ไลเซนส ์หรือโปร-ไลเซนส ์เม่ือส่งครูไปอบรม 
ไมว่า่จะเป็นของสมาคมจดั หรือ FIFA จดั เม่ือไปอบรมมนัจะไดแ้นวทางในการท าทีมในการพฒันา
ในเรื่องฟตุบอลใหก้บันกักีฬา”  

สอดคลอ้งกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตเพชรบูรณ์ (PBC) ท่ีอธิบายเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการฝึกอบรมของสมาคมกีฬาฟตุบอลวา่ 

“ผู้ฝึกสอนท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีความรูห้รือองคค์วามรูท่ี้เก่ียวข้องกับกีฬา
ฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นระดบัไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น C B A หรือระดบั T ก็ตาม แลว้ก็น าความรูต้า่ง 
ๆ ท่ีไดม้าใชก้บักีฬาฟุตบอล และก็ขอ้ส าคญัก็จะตอ้งพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างตอ่เน่ือง ความรูต้รงนี ้
มันไม่อยู่นิ่งมันสามารถเปล่ียนแปลงตลอดเวลานะครบั ทางผู้ให้สัมภาษณ์ไดก้ล่าวต่ออีกว่า 
ไลเซนสม์ันก็คือองคค์วามรูซ้ึ่งมันเป็นทฤษฎี ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเป็นระดบัขัน้ไม่ว่าจะเป็น T C B A 
PRO ถ้าไม่ผ่านองคค์วามรูต้รงนีห้รือองคค์วามรูใ้นดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับฟุตบอลผมเช่ือว่าการ
พฒันานกักีฬาของคุณมนัไปไดอ้ยู่แต่มันไปแบบชา้ ๆ แบบเต่าซึ่งถามว่าองคค์วามรูต้รงนีม้ันมา
จากไหน จรงิ ๆ แลว้มนัมาจากชาตติะวนัตกทัง้นัน้แหละนะครบั โดยท่ีเราก็ไมรู่ห้รอก วา่ใครเป็นคน
คิดแตเ่ป็นองคค์วามรูท่ี้มนัมีคนน ามาใชแ้ลว้ประสบผลส าเร็จ อย่างนัน้โคช้ระดบัสโมสร ระดบัโลก
เคา้ถึง ใช้เรื่องของไลเซนสต์่าง ๆ เป็นตัวคุมเพราะฉนั้นมันเป็นอย่างนีท่ี้จะตอ้งมีการอบรมแค่
นัน้เอง”  

ดงันัน้ก่อนท่ีเราจะไปพฒันาคนอ่ืนได ้ผูฝึ้กสอนก็ตอ้งพฒันาตวัเองใหไ้ดก้่อน ส าหรบั
ตวัผูฝึ้กสอนก็ตอ้งรูจ้ักวิเคราะหต์วัเองอยู่เสมอว่าตัวเองยังบกพร่องในเรื่องไหน ยังขาดในเรื่อง
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อะไรบา้ง แลว้หลงัจากนัน้ก็จะตอ้งพยายามพฒันาจดุนัน้ขึน้มาตรงไหนเป็นขอ้เสียท่ีตอ้งลดหรือตดั
ออกไป ซึ่งสอดคลอ้งกบั ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลวิทยาเขตสโุขทยั (SUC) กลา่ววา่  

“ไลเซนสแ์ตล่ะการอบรมคนท่ีมาเป็นวิทยากรเขาจะบอกทกุอย่างในตวัผูฝึ้กสอน
วา่ ผูฝึ้กสอนขาดคณุลกัษณะอะไรบา้ง ตอ้งมีคณุลกัษณะอะไรบา้งในการเป็นผูฝึ้กสอนครบั” 

ผูฝึ้กสอนเองก็ไม่ต่างกับนกักีฬา หากเราหยุดพฒันาตวัเองเม่ือไหร่ ก็มีผูฝึ้กสอนคน
อ่ืนท่ีพรอ้มจะแซงตวัเราไปเชน่กนัหา้มนกัเตะน า้เตม็แกว้ ผูฝึ้กสอนเองก็หา้มเป็นน า้เต็มแกว้เชน่กนั 
ตอ้งเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาตวัเองเสมอ สอดคล้องกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตล าปาง (PLC) 
กลา่วเพิ่มเตมิวา่  

“เม่ือเราไปอบรมการสอนเราจะไดเ้รียนรูจ้ากแต่ละท่ีและได้มาฝึกซ้อมให้แก่
นกักีฬาหากเรายงัพฒันาตวัเองไมไ่ดก้ารจะพฒันาคนอ่ืนก็คงท าไมไ่ดเ้ชน่กนั” 

ผูฝึ้กสอนควรค านงึวา่ตรงไหนเป็นขอ้ดีท่ีควรเก็บรกัษาไวก็้ตอ้งพยายามมองในจดุนัน้
ให้ออก บางครัง้หากเรามองตวัเองไม่ออก ก็ตอ้งลองปรึกษากับผูอ่ื้นเพ่ือหาทางแก้ไขเพ่ือใหเ้รา
พัฒนาตวัเองใหดี้ท่ีสุด ผูฝึ้กสอนตอ้งพยายามพัฒนาอย่างต่อเน่ือง.และในขณะสอนนักกีฬา ผู้
ฝึกสอนก็ควรมีทกัษะดา้นกีฬาฟุตบอล (Football Skills) อยู่บา้งไม่มากก็นอ้ยเพราะเป็นสิ่งส าคญั
อีกอย่างท่ีผูฝึ้กสอนตอ้งมี เพราะผูฝึ้กสอนกีฬาตอ้งสามารถลงมือท าเป็นตวัอย่างใหก้บันกักีฬาได้
ซึ่ง ฝึกสอนกีฬาฟตุบอลวิทยาเขตเชียงใหม ่CMC ไดก้ลา่วไวว้า่ 

“ผู้ฝึกสอนท่ีดีต้องมีทักษะฟุตบอล เลีย้ง ส่ง โหม่ง ยิง สามารถท่ีจะปฏิบัติให้
นกักีฬาไดเ้ห็นหรืออย่างนอ้ยเคา้โครงตอ้งเป็นอยู่บา้ง ถา้ไม่เป็นเลยความศรทัธาท่ีเด็กจะมองโคช้
จะไมมี่”  

อย่างไรก็ตามถา้พูดหรือสอนอย่างเดียวการเรียนรูข้องนกักีฬาก็จะไม่เขา้ใจแบบเต็ม
รอ้ยนักกีฬาส่วนใหญ่จะเรียนรูไ้ดดี้ท่ีสุด เกิดจากการลงมือท าของผูฝึ้กสอนท าใหน้ักกีฬาดูเป็น
ตวัอย่าง นั่นคือวิธีท่ีเขา้ใจง่ายท่ีสุด และเป็นวิธีการถ่ายทอดท่ีดีท่ีสุด เพราะหากผูฝึ้กสอนท าเป็น
ตวัอยา่งใหน้กักีฬาดไูม่ได ้นอกจากนกักีฬาจะไมเ่ขา้ใจแลว้ มนัจะท าใหน้กักีฬาขาดความเช่ือถือใน
ส่วนนี ้แต่อาจมีผูฝึ้กสอนบางคนท่ีท าไม่ไดส้ามารถสอนหนงัสือในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างเดียว แต่
สว่นใหญ่ก็จะมีผูช้่วยผูฝึ้กสอนมาคอยชว่ยเหลือในส่วนนี ้ซึ่งอดีตนกัฟุตบอล จะไดเ้ปรียบในการท า
ใหน้ักกีฬาดูเป็นตัวอย่างผูฝึ้กสอนเองก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเก่งขนาดเป็นนักเตะระดบัต านาน หรือ มี
ฝีเทา้สงู แตส่ิ่งส  าคญัคือตอ้งมีทกัษะสว่นตวัเล็กนอ้ย มีความเป็นนกักีฬาอยูใ่นตวั ซึ่งสอดคลอ้งกบั 
นกักีฬาฟตุบอลวิทยาเขตล าปาง (LM5) ท่ีกลา่วเพิ่มเตมิเก่ียวกบัผูฝึ้กสอนวา่ 
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“โคช้ก็จะตอ้งใหค้วามรูแ้กนกักีฬาโคช้ก็ตอ้งหาความรูอ้ยู่เสมอครบั แลว้ก็ตอ้งมี
ทกัษะดา้นกีฬาฟตุบอลบา้งครบั”  

หากผูฝึ้กสอนปฏิบตัิไดแ้ลว้อย่างนอ้ยก็ใหน้กักีฬาเห็นว่าเราก็มีทกัษะ มีพืน้ฐานท่ีจะ
ไปถ่ายทอดใหน้กักีฬาได ้หลายคนอาจจะถามว่า ท าไมผูฝึ้กสอนท่ีเก่งหลายคนตา่งก็ไมเ่คยเป็นนกั
เตะช่ือดงัมาก่อน แต่ผูฝึ้กสอนเหล่านัน้ ตา่งก็มีความสามารถพอท่ีจะเล่นฟุตบอลไดใ้นระดบัหนึ่ง 
และใชผู้ช้่วยผูฝึ้กสอนในการช่วยเหลือในการสาธิต อย่างนอ้ยหากผูฝึ้กสอนมีความสามารถมนัก็
จะง่ายตอ่การถ่ายทอดหรือท าใหน้กักีฬาเขา้ใจ 

2.ทกัษะการสอน (Teaching Skills) หมายถึงความสามารถในการถ่ายทอด ในปัจจุบนั
อาจารยข์องมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติหรือผูฝึ้กสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติในทุกวนั นีมี้
หลายคนท่ีมีความรู้มากมาย รู ้จักแทคติกฟุตบอลมากมายทั้งในด้านวิชาการและกีฬา มี
ประสบการณ ์ไดโ้อกาสไปเปิดโลกกวา้งมากมายแตบ่างคนก็ไม่สามารถน ามาถ่ายทอด หรือ สอน
นกักีฬาใหเ้ขา้ใจได ้สิ่งส าคญัส าหรบัผูฝึ้กสอนก็คือตอ้งถ่ายทอดได ้ท าใหน้กักีฬาเขา้ใจในแบบการ
ซอ้ม เขา้ใจแทคติกไดม้ากท่ีสดุ ไมใ่ช่ตวัผูฝึ้กสอนเขา้ใจอยูเ่พียงผูเ้ดียว จงึเป็นเหตผุลท่ีหลายครัง้ มี
อดีตนักฟุตบอลช่ือดงัหรือผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลมากมายในปัจจุบนั ทัง้ท่ีเขาเรียนรูฟุ้ตบอลจาก
ยอดผูฝึ้กสอนกีฬามากมายในสมยัคา้แขง้ แต่ไม่สามารถกา้วมาเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีดีได ้
เขาเรียนรูม้ามากก็จริง แต่เขาไม่รูจ้ริงว่าวิธีท่ีจะถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นนัน้ท าอย่างไร การถ่ายทอดหรือ
การสอนท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดคือการท าใหผู้ร้บัสารเขา้ใจในสิ่งท่ีผูส้่งสาร ถ่ายทอดมากท่ีสุดซึ่ง ผู้
ฝึกสอนกีฬาฟตุบอลวิทยาเขตล าปาง (LPC) ไดอ้ธิบายไวว้า่  

“การเป็นผูฝึ้กสอนท่ีมีประสิทธิภาพนัน้สิ่งแรกก็คือองคค์วามรูแ้ลว้ก็การถ่ายทอดการ
สาธิตท่ีใหเ้ห็นภาพแลว้ก็การแกปั้ญหาในลกัษณะการฝึกซอ้มใหน้กักีฬาเขา้ใจ  
ผูฝึ้กสอนท่ีดีจะตอ้งสามารถท่ีจะถ่ายทอดแลว้ก็ใหค้วามรูใ้นทิศทางท่ีถกูตอ้งใหก้บันกักีฬาครบั” 

ผู้ฝึกสอนจึงต้องอธิบายถ่ายทอดให้นักกีฬาเข้าใจและเห็นภาพในแบบฝึกนั้น ๆ 
เช่นเดียวกับนกักีฬาฟุตบอลวิทยาเขตล าปาง (LP2) ไดแ้สดงความคิดเห็นคลา้ยกันว่า “ผูฝึ้กสอน
ตอ้งถ่ายทอดใหน้ักกีฬาเขา้ใจง่ายครบั” โดยผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตสุโขทัย (SUC) ได้
อธิบายเพิ่มในหวัเรื่องนีว้า่ “ผูฝึ้กสอนควรปรบัแบบการสอนใหน้กักีฬาเขา้ใจง่ายและรวดเร็ว”  

การถ่ายทอดในท่ีน่ีก็มีศลิปะมากมาย ก่อนอ่ืนตอ้งเขา้ใจวา่ ค าพดูเดียวกนั ไมส่ามารถท า
ใหค้นทุกคนเขา้ใจเหมือนกันไดท้ัง้หมด เพราะหากเปรียบนกักีฬาแต่ละคนเป็นแกว้ บางคนปาก
แก้วกวา้ง เข้าใจทุกอย่างไดง้่าย นักกีฬาบางคนเป็นเหมือนขวดปากทางเขา้เล็ก ตอ้งพยายาม
อธิบายแบบชีช้ัดให้เขาเข้าใจ เพราะฉะนั้นในการสอนฟุตบอลมันเป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะเจอกับ



  81 

นกักีฬาท่ีมีการรบัรูเ้หมือนกัน สอนดว้ยวิธีเดียวกนั แลว้ถึงจะเขา้ใจ เราก็ตอ้งหาวิธีการถ่ายทอดท่ี
เหมาะสมกับเขามากท่ีสดุบางคนชอบฟัง บางคนชอบดกูารสาธิต บางคนตอ้งดผู่านวิดีโอ บางคน
ตอ้งดูตัวอย่างท่ีถูกตอ้งก่อน เป็นตน้ สอดคล้องกับ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตเพชรบูรณ ์
(PBC) อธิบายเก่ียวกบันกักีฬาวา่ 

“ผูฝึ้กสอนตอ้งมีแนวความคิดท่ีจะตอ้งพฒันานักกีฬาโดยตามกรอบความสามารถ
ของนักกีฬาคนนัน้ โดยจะตอ้งไม่นึกถึงเป้าหมายคือความส าเร็จเป็นท่ีตัง้อย่างเดียว บางคนมัน
พฒันาเด็กโดยมองไปท่ีผลของชยัชนะเป็นหลักโดยท่ีลืมไปว่า บางครัง้แลว้จริงอยู่เราอาจจะเกิด
ความพา่ยแพใ้นปีนัน้แตว่า่เดก็มีการพฒันาซึ่งผูฝึ้กสอนก็ตอ้งเขา้ใจและถ่ายทอดใหถ้กูตอ้งครบั” 

ถา้หากเราสามารถถ่ายทอดใหก้ับนกักีฬาเขา้ใจแลว้หากผูฝึ้กสอนไม่มีการวางแผนการ
ฝึกซอ้มในแต่ละช่วงเวลาก็อาจจะท าใหก้ารฝึกซอ้มน่าเบื่อหรือท าใหก้ารพฒันานกักีฬาใประสบ
ผลส าเร็จก็เป็นได ้เพราะฉะนัน้ ผูฝึ้กสอนควรท่ีจะท าแผนการฝึกฝึกซอ้มทัง้แผนการฝึกซอ้มรายปี 
แผนการฝึกซอ้มรายเดือน แผนการฝึกซอ้มรายสปัดาห ์และแผนการฝึกซอ้มรายวนั เพ่ือง่ายตอ่การ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคลอ้งกับ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตสุโขทัย (SUC) 
กล่าวว่า “ผูฝึ้กสอนตอ้งเขา้ใจแผนการฝึกซอ้ม มีการวางแผนการฝึกซอ้ม ตัง้แตก่ารฝึกซอ้มจนถึง
การแข่งขนั” ดงันัน้ผูฝึ้กสอนจึงตอ้งวิเคราะหต์วันกักีฬาท่ีจะถ่ายทอดก่อน ว่าวิธีไหนเหมาะสมกับ
เขามากท่ีสุด เพราะยกตวัอย่างแมเ้ราจะสอนนกักีฬาระดบัโลกมาได ้จนเขาพฒันาศกัยภาพของ
ตวัเองใหอ้ยู่ระดบัสูงสดุ แตก็่ไม่ไดห้มายความว่าเราจะเอาวิธีการสอนนัน้ ๆ มาสอนให้นกักีฬาได้
ทกุคนทกัษะการถ่ายทอดความรูจ้ึงเป็นสิ่งส าคญั การท าใหผู้ร้บัสารเขา้ใจมากท่ีสดุและท าออกมา
ไดดี้ท่ีสดุ คือการบอกเหมือนกบัการกระซิบ บอกแคเ่ล็กนอ้ย หรือ บอกแคแ่นวทาง เพ่ือใหเ้ขาไปท า
ตาม และจะท าใหเ้ขารูไ้ปเองโดยอตัโนมตัหิากเราบอกเขาไปทัง้หมด มนัก็จะเป็นเหมือนการจ ากดั
อิสระในการฝึกความคิดของเขา แต่หากเราใหแ้นวทางแลว้เขาไดท้ดลองดว้ยตวัเองในหลาย ๆ 
รูปแบบเขาจะจดจ าไดดี้ท่ีสดุวา่สิ่งท่ีเขาท าลงไปนัน้วิธีไหนมนัดีท่ีสดุ 

3. ความรูเ้รื่องอ่ืน ๆ (Other Knowledge) หมายถึงความรูท่ี้นอกเหนือจากกีฬาฟุตบอล 
นกักีฬาไม่ไดต้อ้งการผูฝึ้กสอนท่ีมีแต่ความรูท้างดา้นฟุตบอลอย่างเดียว แต่ตอ้งเป็นผูฝึ้กสอนท่ี
สามารถแนะน าเรื่องการด าเนินชีวิตต่าง ๆ ใหก้ับเขาไดด้ว้ย หรือความรูท้างดา้นอ่ืน ๆ เช่นความรู้
รอบตวัตา่ง ๆ การสอนภาษาองักฤษ การสอนเรื่องสงัคม การสอนเรื่องการใชชี้วิต หรืออะไรตา่ง ๆ 
อีกมากมาย สอดคลอ้งกบั ฝึกสอนกีฬาฟตุบอลวิทยาเขตเชียงใหม ่(CMC) ไดก้ลา่ววา่ 

“ผูฝึ้กสอนจะตอ้งมีความรูเ้รื่องของทกัษะ ทฤษฎี มีความเสียสละ คณุธรรมจรยิธรรม 
และเป็นนกัจิตวิทยาดว้ย” 
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ผูฝึ้กสอนก็คือครูอาจารยข์องมหาวิทยาลยัซึ่งจะแยกจากกนัคงเป็นไปไดย้าก นั่นจึงเป็น
สาเหตุท่ีผู้ฝึกสอนเองจะรูแ้ต่เรื่องฟุตบอลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ยังต้องตามยุคสมัย ตาม
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ทัน เพ่ือจะได้สามารถตอบค าถามนักกีฬา หรือให้ค  าปรึกษาไดทุ้กอย่าง 
อย่างเช่น เรื่องการเรียน หรือ การใชชี้วิตต่าง ๆ ผูฝึ้กสอนก็ตอ้งสอนให้กับนักกีฬาเหล่านั้นช่วย
พฒันาเขาในทุกดา้น อย่าพัฒนาแต่เพียงแค่ดา้นฟุตบอล เพราะสุดทา้ยแลว้สิ่งส าคญัท่ีสุดก็คือ
ชีวิตของเขา วนัใดวนัหนึ่งท่ีเขาเลิกเล่นฟุตบอลไป หากเขาไม่ประสบความส าเร็จเราก็ตอ้งช่วยให้
เขาหาทางรอดในทางอ่ืน ๆ เป็นตน้ อย่างเช่น นักกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตเพชรบูรณ์ (PB5) กล่าว
สอดคลอ้งไวว้า่ 

“ผู้ฝึกสอนทีมีประสิทธิภาพตอ้งเป็นคนเก่งแลว้ก็เขา้ใจทุกอย่างท่ีเก่ียวกับฟุตบอล
ครบั ทัง้ดา้นทกัษะ ดา้นตวันกัเตะ โภชนาการดว้ย มีความรูห้ลาย ๆ ดา้น ไม่ใชว้่าจอ้งจะเป็นโคช้
อย่างเดียว พอถึงเวลาซ้อมก็จะซ้อมอย่างเดียวไม่ใช่ครับ จะตอ้งสอดแทรกความรูใ้หม่ ๆ ให้
นกักีฬาดว้ยครบั” 

นอกจากนีย้ังรวมถึงเทคโนโลยี สมัยใหม่ต่าง ๆ ท่ีก็ตอ้งแนะน าใหค้วามรู ้ให้นักกีฬาใช้
อย่างถกูตอ้งเป็นตน้ เพราะฉะนัน้ ความรูจ้ึงเป็นทกัษะท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลย เพราะนกักีฬาก็คือเดก็ซึ่ง
เด็กทุกคนต่างมีปัญหาในตวัเองมากมาย ท่ีไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอล เพราะฉะนัน้ หากเด็กมีค าถาม
อะไร ผู้ฝึกสอนก็ควรท่ีจะตอบได้ทั้งหมด และต้องรูอ้ย่างถ่องแท้ ในฐานะผู้ท่ีมีประสบการณ์
มากกว่า ว่าเราจะช่วยเหลือเขาไดอ้ย่างไร สอดคลอ้งกับ นกักีฬาฟุตบอลวิทยาเขตล าปาง (LP5) 
กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลควรมีความรู ้สามารถตอบค าถามของเราได ้สามารถให้
ค  าแนะน ากับเราได้” อีกอย่างท่ีจ  าเป็นในในการเป็นผูฝึ้กสอนท่ีมีประสิทธิภาพคือ การสรา้งแรง
บนัดาลใจใหก้บัตวันกักีฬาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย นกักีฬาหลายคนมีความสามารถ มีพรสวรรค ์แตไ่ม่มี
แรงจงูใจท่ีจะลงมือท า หรือ ท าไปแลว้แตก่ลวัวา่ผลมนัจะไม่ออกมาเหมือนดั่งท่ีเขาคดิ นั่นคือหนา้ท่ี
ผูฝึ้กสอน ท่ีจะตอ้งสรา้งแรงจูงใจ หรือ แรงบันดาลใจใหก้ับตวัเขา ซึ่งนักกีฬาฟุตบอลวิทยาเขต
ล าปาง (LP4) ไดก้ลา่ววา่  

“ผูฝึ้กสอนท่ีดีตอ้งเป็นคนตรงตอ่เวลา มีระเบียบวินยั แลว้ก็สามารถสรา้งแรงบนัดาล
ใจใหก้บันกักีฬาไดด้ว้ยครบั” 

การใส่แรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาไม่ต่างอะไรกับ การใส่ทักษะ หรือ เทคนิคใหก้ับตัว
นกักีฬา เพราะถ้าเขาท ามันโดยไม่มีแรงบนัดาลใจ ท ามันไปโดยไม่เห็นเป้าหมายขา้งหนา้ ความ
อยากใหส้ิ่งท่ีเขาท าอยู่นัน้มนัออกมาดีมนัก็ถือเป็นเรื่องยาก เพราะหากเราท าอะไรลงไปเราท ามนั
ด้วยความรัก หรือท าลงไปโดยมีเป้าหมาย ทุกอย่างมันย่อมออกมาได้ดีเสมอ เพราะฉะนั้น 
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นอกจากการสอนในปัจจุบนัแลว้ ผูฝึ้กสอนเองก็ตอ้งบอกถึงเป้าหมายในอนาคต สรา้งแรงจูงใจ 
สรา้งความเช่ือใหก้บันกักีฬา ว่าหากเขาท ามนัไปแบบนี ้เขาจะไดอ้ะไร ท่ีส  าคญัคือตอ้งพยายามพดู
ใหเ้ขาเห็นภาพ หรือ พาไปใหเ้ขาเห็นภาพ นอกจากสิ่งท่ีเขาท าแลว้ผลของการกระท ามนัคืออะไร 
เพราะถา้หากเห็นผลท่ีดี และเป็นผลท่ีเขาอยากได ้เขาก็จะท ามนัโดยมีแรงจงูใจ เพราะฉะนัน้ น่ีคือ
อีกหนึ่งทกัษะท่ีผูฝึ้กสอนตอ้งมี ท่ีตอ้งคอยบอกผลลพัธข์องการกระท าทุกอย่างใหต้วัเขาได ้ทัง้การ
แนะน าใหท้  าในสิ่งท่ีดี ใหค้วามเช่ือมั่น สรา้งความมั่นใจใหก้ับเขาและหา้มท าในสิ่งท่ีไม่ดี เป็นตน้
ความรูเ้รื่องฟุตบอลก็ตอ้งมากเพียงพอท่ีจะถ่ายทอดให้นกักีฬาเขา้ใจ มีความรูใ้นการสรา้งแบบ
ฝึกซ้อมใหม่ ๆ ให้กับนักกีฬา เพ่ือท่ีไม่ให้เกิดการคิดอะไรไม่อออก เพราะถ้าหากเรามีความรู้
ทางดา้นฟตุบอลไม่มากพอ แบบซอ้มวนแตแ่บบเดมิ ๆ ก็จะท าใหเ้ด็กเกิดความเบื่อไมอ่ยากจะซอ้ม
ฟตุบอลเป็นตน้ นกักีฬาฟตุบอลวิทยาเขตล าปาง (LP2) ไดอ้ธิบายในเรื่องเดียวกนัวา่ “ผูฝึ้กสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพตอ้งเป็นกันเองครบั แลว้ก็สอดแทรกความรูใ้หม้ากท่ีสุดครบั” อย่างไรก็ตามการมี
คลงัขอ้มลูในหวัมากมายย่อมดีอยูแ่ลว้ แตต่วัเราก็ตอ้งบรหิารจดัการใหเ้หมาะสมวา่เราควรจะสอน
หรือซอ้มอะไร จะสอนหรือซอ้มแบบไหนในแตล่ะวนั  
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ดา้นท่ี 2 การครองคน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัภาพประกอบ 5 

 
ภาพประกอบ 5 คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการครองคน 

 
คุณลักษณะส าคัญของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลด้านท่ี 2.การครองคน ผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอลและนักกีฬาฟุตบอล จะตอ้งท างานร่วมกันทุกวันซึ่งผูฝึ้กสอนกีฬาจะตอ้งรูจ้กัการเขา้ถึง
นกักีฬา การครองคนจึงเป็นอีกหวัเรื่องท่ีส าคญัในการปกครองนกักีฬาหรือการท าใหน้กักีฬา ผูช้่วย
ผูฝึ้กสอน ผูป้กครองของนกักีฬา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกีฬาเคารพและเช่ือมั่นในตวัผูฝึ้กสอนเอง  ซึ่ง
จะแบง่ไดเ้ป็น 2 สว่น คือ 

1.การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารอันดับแรกก็ต้องเริ่มจากการฟัง ผู้
ฝึกสอนควรท่ีจะฟังนักกีฬาใหม้ากเพ่ือจะไดรู้ถ้ึงปัญหาของนักกีฬาแต่ละคนเพ่ือน ามาปรบัและ
แกไ้ขเพ่ือใหที้มเกิดปัญหานอ้ยท่ีสดุ การเป็นผูฝึ้กสอนไม่ใช่เพียงแตพ่ดูอย่างเดียว แตย่งัตอ้งหดัฟัง
ผูอ่ื้นเพ่ือน ามาตอ่ยอดจินตนาการและความรูเ้สมอและส่ือสารออกไปใหก้บันกักีฬาไดเ้ขา้ใจ เพราะ
คณุฟังเขามากเท่าไหร ่คนอ่ืนก็จะฟังคณุมากเท่านัน้เช่นกนั การฟังในท่ีน่ีก็หมายถึงพรอ้มท่ีจะรบั
ฟังในทุกสิ่งท าตวัใหผู้พู้ดรูส้ึกสบายใจท่ีไดพู้ดใหคุ้ณฟัง เพราะหากเราอยากเขา้ใจผูอ่ื้นมากขึน้ 
อยากจะรูจ้กัตวัผูอ่ื้นมากขึน้ จดุเริ่มตน้ส าคญัก็คือการฟัง ผูฝึ้กสอนบางคนมีความเช่ือมั่นในตวัเอง
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สูงไม่ฟังใคร มั่นใจในวิถีทางของตวัเองเพียงอย่างเดียว จุดเริ่มตน้จากการไม่ฟัง ก็จะน าสู่ความ
ผิดหวงัในภายหลงั ความผิดหวงัเพราะความเช่ือมั่นในตวัเองสงู คิดวา่ตวัเองฉลาดท่ีสดุ ตวัเองเก่ง
ท่ีสุดแล้ว นักกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตเชียงใหม่ (CM1) ได้กล่าวเก่ียวกับผู้ฝึกสอนท่ีคิดว่าเป็นผู้
ฝึกสอนในอดุมคตไิวว้า่ 

“ผูฝึ้กสอนเหมือนไมใ่ช่ผูฝึ้กสอนครบั เหมือนเราเป็นพ่ี เป็นนอ้งมากกว่า ไม่ถือตวั 
เป็นผูฟั้งท่ีดีเขา้ใจนกักีฬา ปรกึษาไดท้กุเรื่อง เขา้ถึงง่ายครบั ปรกึษาอะไรไดห้มดเวลาเรามีปัญหา”  

ผูฝึ้กสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพนัน้จะตอ้งเขา้ใจตวันกักีฬาแตล่ะคนเปิดรบัฟังความ
คิดเห็นของนักกีฬาแต่ละคนแต่ละต าแหน่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ นักกีฬาฟุตบอลวิทยาเขต
เชียงใหม่ (CM2) ท่ีกล่าวถึงผูฝึ้กสอนท่ีมีประสิทธิภาพไวว้่า “ผูฝึ้กสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเขา้กบั
นักกีฬาได้แล้วก็ต้องเป็นผู้ฟังท่ีดีครบั” และนักกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตเพชรบูรณ์ (PB2) กล่าว
เพิ่มเตมิในหวัเรื่องเดียวกนัวา่ 

“ผูฝึ้กสอนท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งแรกเลยครบัขอใหเ้ป็นผูฟั้งท่ีดี อยา่งท่ีสองเขา้ใจ
เด็กครบัและสามารถวางหมากไดว้า่เด็กคนนีค้วรอยู่ตรงไหน เล่นยงัไง ต้องปรบัแทคติกอย่างไรให้
ทีมมีประสิทธิภาพท่ีสดุครบั”  

การฟังผูอ่ื้นพูดบา้งไม่เสียหาย เพราะการรบัฟังไม่ใช่การท าลายตวัตน หรือ ท าลาย
ตวัเองแมแ้ตน่อ้ย แตห่ากมองกลบักนัในแง่บวก ค าพดูของคนอ่ืน หากเราฟังและน ามาประยกุตใ์ช้
กับตัวเองก็สามารถพัฒนาตัวเองไดเ้ช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลวิทยาเขต
เชียงใหม่ (CMC) ท่ีกล่าวว่า “ผูฝึ้กสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพตอ้งเปิดรบัความคิดเห็นจากส่ือตา่ง 
ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาให้กับตัวเองและทีมด้วย” เพราะการเป็นผู้ฟังท่ีดีคือฟังเขาพูดให้จบ แล้ว
วิเคราะหถ์ึงสิ่งท่ีผูน้ัน้พดูวา่เขาตอ้งการอะไร มีจดุประสงคอ์ะไร บางครัง้เขาไม่ไดพ้ดูออกมาตรง ๆ 
ทัง้หมด ก็ตอ้งตีความใหเ้ขา้ใจในค าพูดของเขา และตอ้งท าตวัเป็นท่ีปรกึษาท่ีดี โดยเฉพาะยามท่ี
นกักีฬาขอค าปรกึษาจากผูฝึ้กสอนใหอิ้สระนกักีฬาในการแสดงความคิดเห็น และไม่น าเรื่องท่ีเขา
มาพดูใหฟั้งไปนินทาหรือไปพดูตอ่ หรือน าไปคิดในแง่ลบ เพราะหากเป็นเชน่นัน้ หากผูพ้ดูรู ้ก็จะยิ่ง
เป็นการสรา้งก าแพงระหว่างตวัผูฝึ้กสอนกบันกักีฬามากขึน้ เพราะฉะนัน้ทกัษะการฟังท่ีดี คือ ตอ้ง
เคารพในตวัผูพู้ดเสมอ แมค้  าพูดบางค าพูดอาจจะดไูม่ดี หรือผสมไปดว้ยอารมณ ์ความไม่พอใจ 
แตก็่ตอ้งมองในแง่บวก เพราะฉะนัน้การฟังสิ่งตา่ง ๆ อยา่มองแตด่า้นเดียว แตจ่งมองทกุอย่างเป็น
สองดา้น การฟังจงึถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีส  าคญั ฟังแลว้ก็ตอ้งวิเคราะหด์ว้ยว่า ผูพ้ดูตอ้งการอะไร พดู
ใหน้อ้ยลง และฟังใหม้ากขึน้ แลว้เราจะรูว้า่ยงัมีสิ่งตา่ง ๆ อีกมากมายท่ีเรายงัไมรู่อ้ยูร่อบตวัเรา 
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2. การเป็นแบบอย่างท่ีดี (A Good Role Model) หมายถึงการท่ีผูฝึ้กสอนปฏิบตัิตวั
ใหน้กักีฬาเช่ือถือและเช่ือมั่น ทัง้ในสนามและนอกสนาม หากผูฝึ้กสอนหา้มนกักีฬาท าในสิ่งใด ผู้
ฝึกสอนเองก็ไม่ควรท าในสิ่งนัน้เพราะหากหา้มนักกีฬาท าแต่ผูฝึ้กสอนยังท าเอง นักกีฬาจะหมด
ความเช่ือมั่นในตวัของผูฝึ้กสอน แตต่อ้งหา้มในสิ่งท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมกบัตวันกักีฬาเองเพราะ
นกักีฬาในวยันีเ้ป็นวยัท่ีก าลงัจะเขา้สู่ช่วงวยัรุน่ก็จะมีนิสยัท่ีตอ้งการสิ่งเรา้มากมาย ทัง้สิ่งเสพติด 
ของมึนเมา เพศตรงขา้ม หรือแมก้ระทัง้ส่ือเทคโนโลยีตา่ง ๆ หากใชใ้นเวลาท่ีไมเ่หมาะสมผูฝึ้กสอน
ก็ควรตกัเตือนโดยท่ีผูฝึ้กสอนเองก็ไม่ควรท าในสิ่งท่ีหา้มนกักีฬา เพราะถา้หากนกักีฬาเห็นผูฝึ้กสอน
ไม่ท าในสิ่งท่ีหา้มก็จะเช่ือมั่นว่าสิ่งท่ีถกูตกัเตือนนัน้ถกูตอ้แลว้ สอดคลอ้งกับ ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
วิทยาเขตเชียงใหม ่CMC ท่ีกลา่ววา่ 

“ผู้ ฝึ กสอน ท่ี มีประสิท ธิภาพจะต้องเป็นแบบอย่างท่ี ดี ให้กับนักกีฬาใน
มหาวิทยาลยั เชน่ บอกวา่อยา่ด่ืมเหลา้ สบูบหุรี่ แตโ่คช้ท าเอง เป็นตน้” 

อย่างท่ีทราบกันดีถา้หากพูดกับนกักีฬาอย่างเดียวก็ไม่ฟัง เพราะฉะนัน้ผูฝึ้กสอนจึง
ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทัง้ในและนอกสนามและรูบ้ทบาทหนา้ท่ีของตวัผูฝึ้กสอนเองวา่เวลาไหนควร
ท าตวัอยา่งไร สอดคลอ้งกบั ฝึกสอนกีฬาฟตุบอลวิทยาเขตเพชรบรูณ ์(PBC) ไดอ้ธิบายวา่ 

“ผู้ฝึกสอนตอ้งมีความเป็นครูสูงนะ คือในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมัน
เป็นไดท้ัง้ 2 อย่าง คือความเป็นครูและความเป็นโคช้ ซึ่งมนัจะแยกกนัไม่ออกโดยกลุ่มของนกักีฬา
หรือกลุ่มของนกัศกึษา มนัคือกลุ่มเดียวกนัแคน่ัน้เองครบั เพราะฉะนัน้ถา้คณุขาดดา้นใดดา้นหนึ่ง
คณุไปเป็นโคช้อยา่งเดียวผมยงัเช่ือวา่องคก์รนีเ้ป็นองคก์รของสถานศกึษา ดงันัน้มนัแยกไมอ่อก ว่า
อันไหนมันส าคัญกว่ากัน แต่ว่าบทบาทของมัน ณ ตอนนั้นมันเป็นอะไร ถ้าระหว่างตอนนีใ้น
ระหว่างการเรียนการสอนคณุก็เป็นครู แตถ่า้อยู่ในระหว่างการแข่งขนัเพ่ือความเป็นเลิศคณุก็เป็น
โคช้ประมาณนีค้รบั” สอดคลอ้งกบั นกักีฬาฟุตบอลวิทยาเขตล าปาง (LP4) ไดก้ล่าวว่า “ผูฝึ้กสอน
ท่ีดีตอ้งเป็นคนตรงต่อเวลา มีระเบียบวินยั แลว้ก็สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บันกักีฬาไดด้ว้ย
ครบั” 

เพราะฉะนัน้อยากใหน้กักีฬาตรงตอ่เวลา ผูฝึ้กสอนเองก็ตอ้งตรงตอ่เวลาเช่นกนั พูด
ไดเ้ลยว่า หากนกันกักีฬาซอ้มเม่ือไหร ่ผูฝึ้กสอนจ าเป็นตอ้งมาก่อนเป็นคนแรกเสมอ การมีวินยัก็ถือ
เป็นสิ่งท่ีส  าคญั สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบั นกักีฬาฟุตบอลวิทยาเขตเพชรบรูณ ์(PB5) ท่ีกล่าวว่า 
“ผูฝึ้กสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีทศันคติท่ีดี อุดมการณท่ี์ดี มีระเบียบวินยั มีความรบัผิดชอบต่อ
หน้าท่ี ไม่ปล่อยปะละเลยนักกีฬา ไม่ท ารา้ยนักกีฬา ดูแลกันเหมือนพ่ีเหมือนน้องครบั” โดยจะ
คลา้ยกับ นกักีฬาฟุตบอลวิทยาเขตสุโขทยั (SU2) ท่ีใหค้วามหายเก่ียวกบัการเป็นผูฝึ้กสอนว่า “ผู้
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ฝึกสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีวินัยก่อนครบั แลว้ก็ท าอย่างไรก็ไดใ้หน้ักกีฬาทุกคนเช่ือมั่นว่าเรา
เป็นโคช้นักกีฬาตอ้งเช่ือฟังเราครบั” ซึ่งสอดคล้องกับ นักกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตล าปาง (LM5) 
กล่าวว่า “ผูฝึ้กสอนควรมีความมีระเบียบวินยัครบัและตอ้งมีความขยนัหมั่นเพียร รูห้นา้ท่ีว่าเวลา
ไหนควรซอ้มเวลาไหนควรเรียนครบั” 

อย่างไรก็ตามตวัของผูฝึ้กสอนเองก็ตอ้งพยายามอย่าสรา้งระยะห่างกับตวันักกีฬา
มากเกินไป ควรจะท าตวัติดดินไว ้อย่าอยู่สงูจนนกักีฬาเอือ้มไม่ถึง ไม่กลา้เขา้ใกล ้แตจ่งติดดินเขา้
ไว ้อย่าหยิ่ง อย่าทะนงตวั เพราะระยะห่างระหว่างตวัผูฝึ้กสอนกบันกักีฬาก็ถือว่าเป็นสิ่งส าคญัใน
การแสดงแบบอย่างท่ีดีให้นักกีฬาไดเ้ห็น เพราะอย่างท่ีทราบพูดกับนักกีฬาอย่างเดียวไม่ฟัง 
เพราะฉะนัน้ผูฝึ้กสอนจึงตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี ทัง้ในและนอกสนามและรูบ้ทบาทหนา้ท่ีของตวัผู้
ฝึกสอนเองวา่เวลาไหนควรท าตวัอย่างไร 
 

ดา้นท่ี 3 การครองงาน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัภาพประกอบ 6 
 

 
ภาพประกอบ 6 คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการครองงาน 
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คณุลกัษณะส าคญัของผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลดา้นท่ี 3.การครองงาน ผูฝึ้กสอนกีฬาทกุคน

หากจะตอ้งการใหที้มประสบความส าเรจ็และตอ่ยอดไดใ้นอนาคต ตวัผูฝึ้กสอนเองก็ควรมีทกัษะใน
การครองงานหรือการบริหารงานนอกจากกีฬาฟุตบอลเพราะการฝึกซอ้มอย่างเดียวไม่อาจท าให้
ทีมหรือตวันกักีฬาประสบความส าเร็จไดซ้ึ่งมีปัจจยัหลายอย่างเขา้มาเก่ียวขอ้ง แบง่ออกเป็น 2 หวั
เรื่อง คือ  

1.บริหารจดัการเวลา (Time Management) หมายถึงการจดัการเวลาของผูฝึ้กสอน
ซึ่งผูฝึ้กสอนฟุตบอลในมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติก็คืออาจารยท่ี์คอยสอนในหลกัสตูรวิชาตา่ง 
ๆ ตามความถนัด อีกทัง้ตอ้งเขา้อบรมในโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ เขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ก าหนด ท าแผนการสอน และอ่ืน ๆ ส่วน
นกักีฬาฟุตบอลซึ่งก็เป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิจะตอ้งมีทัง้การเรียนและการ
เขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ เป็นตน้ เพราะนกักีฬาก็คือกลุ่มเดียวกบันกัศกึษาในหลกัสตูรปกติในระดบั
ปริญญาตรี ซึ่งเวลาในการมาฝึกซอ้มฟุตบอลก็จะนอ้ยลง ผูฝึ้กสอนท่ีดีจะตอ้งจดัการกบัเวลาใหไ้ด้
แบ่งเวลาใหถ้กู สอดคลอ้งกับ ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลวิทยาเขตเชียงใหม่ (CMC)  ท่ีกล่าวเก่ียวกับ
การบรหิารเวลาไวว้า่ 

“ผูฝึ้กสอนจะตอ้งบา้กับฟุตบอลจริง ๆ อีกอย่างคือ ครอบครวัตอ้งเขา้ใจ ภรรยา 
แม่บา้น ลูกเราตอ้งเขา้ใจ เราตอ้งแบ่งเวลาใหถู้ก ตอนนีเ้ราอยู่กับงาน ตอนนีเ้ราอยู่กับครอบครวั 
โคช้จะตอ้งบรหิารเวลาใหช้ดัเจน” 

ผูฝึ้กสอนกีฬาจะตอ้งบรหิารเวลากบัครอบครวัของผูฝึ้กสอนเอง เวลานัน้ส าคญัเพราะ
หากผูฝึ้กสอนบริหารเวลาไม่สมบูรณ์แลว้ผลกระทบท่ีจะตามมาก็จะส่งผลต่อนักกีฬาและทีม ผู้
ฝึกสอนกีฬาฟตุบอลวิทยาเขตเพชรบรูณ ์(PBC) ไดอ้ธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการบรหิารเวลาวา่  

“มันต้องมีเรื่องของเวลาจริง ๆ แล้วเรามีผู้ฝึกสอนเยอะแยะเลยนะครับ ท่ี มี
ความสามารถท่ีมีใจรกัแตว่า่เขาไม่คอ่ยมีเวลา อาจจะเป็นเรื่องของ บทบาทของหนา้ท่ีการงานเป็น
ผูบ้รหิารบา้ง มีงานอ่ืนบา้ง รวมถึงสภาวะของครอบครวัครอบครวัลกูก าลงัเล็ก รบั-สง่ลกูครบั” 

อย่างไรก็ตามการบริหารเวลาก็รวมไปถึงการมีเวลาใหก้ับตวัผูฝึ้กสอนเองไม่ใช่จะ
บริหารเวลาใหก้ับนกักีฬาหรือตวัผูฝึ้กสอนเองแต่จะตอ้งบริหารเวลาพกัผ่อนดว้ย ซึ่งถ้าหากตวัผู้
ฝึกสอนไม่มีเวลาพักผ่อนอาจจะเกิดความเครียด และหากเจ็บป่วยขึน้มาจะไม่เป็นผลดีต่อ
หนว่ยงาน ตอ่ทีม ตอ่ครอบครวัอยา่งแนน่อน 
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2.การประสานงาน (Cooperation) หมายถึง การติดต่อประสานงานภายในหน่วง
งานและการติดตอ่ประสานงานนอกหน่วยงาน ของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติในเขตพืน้ท่ีของ
ผูฝึ้กสอนเอง เพ่ือเป็นการขอการสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลในการเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือง่ายต่อ
การส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั เพ่ือพฒันาตวันกักีฬาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคลอ้งกับผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟตุบอลวิทยาเขตเชียงใหม ่(CMC) กลา่วไวว้า่  

“ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลตอ้งสามารถเขา้กบัชมุชน สงัคม กบัส่ือ กบัผูน้  าชมุชน กบั
ผูน้  ากีฬาของแต่ละมหาลัย แต่ละหมู่บา้น แต่ละเขตพืน้ท่ีของตัวเอง องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล  ผูบ้ริหารองคก์รในวิทยาเขตท่ีตวัเองตัง้ไว ้เพราะฉะนัน้เวลาการท างานมนัจะขบัเคล่ือน
แบบ องคาพยพ ไดจ้ะมีผูร้บัการสนับสนุน โคช้จะตอ้งมีสิ่งท่ีส  าคัญคือตอ้งใหค้วามร่วมมือกับ
องคก์รท่ีมาขอความร่วมมือ ฟุตบอลมนัไม่ใช่บริหารจดัการในสนามอย่างเดียว นอกสนามโคช้ก็
ตอ้งบริหารจดัการดว้ยในภาพรวม ต้องบา้กบัฟุตบอลและแบ่งเวลาใหถ้กู ถา้ไปบอกว่าจะสอนใน
เวลาราชการหรือรองบประมาณจากผู้บริหารเท่านั้นมันไปไม่ได้หรอก อย่างน้อย ๆ ถ้าคุณมี
ความสัมพันธ์กับผูน้  าองคก์ร บริษัทหา้งรา้น หรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชุมชน เวลาเราขอ
ความรว่มมือจากเขาหรือเขาขอความรว่มมือจากเรา ปัจจยัเอือ้อะไรต่าง ๆ ก็ตามมา ถา้เราไปขอ
งบราชการอาจจะไมมี่ ถา้เราคดิวา่ไมมี่ก็ไมส่ง่ นกักีฬาก็จะขาดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง” 

อย่างไรก็ตามการครองงานท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ีของตวัผู้
ฝึกสอนเองสามารถเข้ากับหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกได้ เพ่ือง่ายต่อการขอ
สนับสนุนทีมและสนับสนุนนักกีฬาในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาตัวนักกีฬาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ คอยสนบัสนนุช่วยเหลือ จะเป็นการยากหากผูฝึ้กสอนท างาน
ตวัคนเดียวโดยไม่มีทีมงานไม่ขอการสนบัสนนุจากหน่วยงานอ่ืน ๆ รองบจากหน่วยงานของตนเอง
เพราะบางครัง้การแขง่ขนัและการฝึกซอ้มก็ตอ้งท าทนัทีเพ่ือเป็นประโยชนต์อ่ตวันกักีฬาตอ่ไป 

จากคณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพทัง้ 3 ดา้น สามารถสรุปรวมได้
ดว้ยภาพ ตามภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการกีฬา

แหง่ชาตใินเขตภาคเหนือ 
 

จากขอ้สรุปขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็นต่าง ๆ ได ้3 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นประกอบ
ไปดว้ยรายละเอียดตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ประเดน็ท่ี 1 ในเรื่องของการครองตนนัน้พบว่าลกัษณะส าคญัจะตอ้งประกอบไปดว้ย 
3 องคป์ระกอบ คือ ความรูใ้นเรื่องกีฬาฟุตบอล ความรูด้า้นทกัษะในการสอนและความรูเ้รื่องอ่ืน ๆ 
ซึ่งในดา้นของความรูใ้นกีฬาฟุตบอล ผูฝึ้กสอนจะตอ้งรูใ้นเรื่องทักษะการเลีย้งลูกฟุตบอล ทกัษะ
การส่งลูกฟุตบอล ทักษะการโหม่งลูกฟุตบอล และทักษะการยิงประตู เพราะเป็นพืน้ฐานในการ
เล่นกีฬาฟุตบอลซึ่งตวัผูฝึ้กสอนเองควรมีทกัษะกีฬาฟุตบอลดงักล่าวในเบือ้งตน้ ในขณะเดียวกนัผู้
ฝึกสอนจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการเป็นผูฝึ้กสอนซึ่งผูฝึ้กสอนจะตอ้งผ่านการอบรมท่ีเป็น
ไลเซนส์ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ Introductory, C License, B License, A License และสุดท้ายเป็น 
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Pro License ในท่ีสดุ เพ่ือพฒันาความรูด้า้นกีฬาฟุตบอลอย่างตอ่เน่ือง ในดา้นของทกัษะดา้นการ
สอน เม่ือผู้ฝึกสอนมีความรูใ้นดา้นของกีฬาฟุตบอลและดา้นของทักษะแล้ว ผู้ฝึกสอนจะตอ้ง
น าไปสู่การสอนหรือการฝึกซอ้ม ดงันัน้กระบวนการท่ีส าคญัในตวัผูฝึ้กสอนก็คือจะตอ้งมีความรูใ้น
ดา้นทกัษะและตอ้งถ่ายทอดทกัษะนัน้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกนัในการจดัการทีมก็เป็น
เรื่องท่ีส าคัญ  ผู้ฝึกสอนจะต้องมีความสามารถในการวางแผนการฝึกซ้อม  มีการก าหนด
รายละเอียดในการฝึกซอ้มไดดี้ตัง้แตร่ะดบัท่ีเป็นรายวนั รายสปัดาห ์รายเดือนและรายปีได ้ซึ่งตอ้ง
มีลกัษณะท่ีชดัเจน ส่วนในดา้นความรูเ้รื่องอ่ืน ๆ ผูฝึ้กสอนจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถในเรื่อง
โภชนาการ เรื่องจิตวิทยาโดยประเด็นของจิตวิทยาท่ีส าคญัก็คือผูฝึ้กสอนตอ้งสรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหก้บันกักีฬาได ้และการมีคณุธรรมจรยิธรรม เชน่ สอนในเรื่องการใชชี้วิต เป็นตน้ 

ประเด็นท่ี 2 ในเรื่องการครองคนนั้นพบว่าลักษณะส าคัญต้องประกอบไปดว้ย 2 
องคป์ระกอบ คือ ดา้นการส่ือสารและดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดี ซึ่งในดา้นการส่ือสาร ผูฝึ้กสอน
ตอ้งรูจ้กัการพูดคยุศึกษาพฤติกรรมของนกักีฬาแต่ละคนซึ่งก่อนท่ีผูฝึ้กสอนจะเขา้ใจตวันกักีฬาได้
นัน้ ผูฝึ้กสอนเองก็ควรเป็นผูฟั้งท่ีดีฟังนกักีฬาใหม้ากขึน้และช่วยแนะน าหลงัจากท่ีนกักีฬามีปัญหา
และผูฝึ้กสอนนัน้ก็ตอ้งใชก้ารส่ือสารในการฝึกซอ้มแข่งขนัหรือแมก้ระทัง้การใชชี้วิตกบันกักีฬาโดย
ตอ้งส่ือสารใหเ้ขา้ใจ ในดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดี หารผูฝึ้กสอนอยากใหน้กักีฬาแสดงพฤติกรรมท่ี
ดีแลว้นัน้ ตวัผู้ฝึกสอนเองก็ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับนักกีฬา ซึ่งก็จะมีในเรื่องของการตรงต่อ
เวลาผูฝึ้กสอนนดันักกีฬาฝึกซอ้มตวัผูฝึ้กสอนควรมาก่อนเวลาท่ีนดั การมีระเบียบวินัยผูฝึ้กสอน
อยากให้นักกีฬามีระเบียบวินัยผู้ฝึกสอนก็ควรท าเป็นแบบอย่างให้นักกีฬาเห็นในเรื่องการ เก็บ
อปุกรณก์ารฝึกซอ้มหรือการหา้มนกักีฬายุ่งกับสารเสพติด ตวัผูฝึ้กสอนก็ไม่ควรท าใหน้กักีฬาเห็น 
การมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี ผูฝึ้กสอนควรรูว้่าเวลาไหนควรท าอะไรมีความรบัผิดชอบในการ
ฝึกซอ้มเวลาแขง่ขนั ไมค่วรปลอ่ยนกักีฬาฝึกซอ้มกนัเองโดยผูฝึ้กสอนไมไ่ดเ้ขา้มาดแูลเลย เป็นตน้ 

ประเด็นท่ี 3 ในเรื่องการครองงานพบว่าลักษณะส าคัญต้องประกอบไปด้วย 2 
องคป์ระกอบ คือ ดา้นการบริหารเวลาและดา้นการประสานงาน ซึ่งในดา้นการบริหารเวลานัน้ ผู้
ฝึกสอนจะตอ้งบรหิารเวลาของตวัผูฝึ้กสอนเองและบริหารเวลากบัตวันกักีฬาไดเ้ป็นอยา่งดีก็ ซึ่งถือ
ว่าเป็นปัจจัยส าคัญอีกดา้นของผูฝึ้กสอนกีฬา ในดา้นการประสานงานผูฝึ้กสอนควรท่ีจะติดต่อ
ประสานงานไดท้ั้งในหน่วยงานของตัวผู้ฝึกสอนเองและประสานงานนอกหน่วยงานของตัว ผู้
ฝึกสอนเพ่ือขอรบัการสนบัสนุนต่าง ๆ ในการท าทีมฟุตบอล เพ่ือใหก้ารครองงานด าเนินไปอย่าง 
องคาพยพตอ่ไป 
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็นนกักีฬาฟุตบอลจ านวน 20 คน และผูฝึ้กสอนจ านวน 4 คน ซึ่ง
เป็นนักกีฬาฟุตบอลท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ และเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในปัจจุบนั ใชแ้บบสัมภาษณ์กับนกักีฬา จ านวน 15 ขอ้ และ
แบบสมัภาษณ์กบัผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล จ านวน 3 ขอ้ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมีทัง้นกักีฬาและผูฝึ้กสอน
จึงมีความหมากหลายในดา้นความคิด และมีทศันคติท่ีหลากหลาย ยิ่งไปกว่านัน้การเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติและการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลอาจจะไม่ง่าย ซึ่งจะแตกตา่ง
จากผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลอย่างเดียว เพราะการเป็นผู้ฝึกสอนและอาจารยใ์นเวลาเดียวกันมี
ศาสตรแ์ละศิลป์มากมายท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง มิใชมี่เพียงแคค่วามรูแ้ลว้จะสามารถท าได ้แตย่งัตอ้งมี
อะไรอีกมากมาย ซึ่งกลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิด ทัศนคติ ความเช่ือ เก่ียวกับคุณลักษณะผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือไวห้ลายหัวขอ้ ทางดา้น
ผูว้ิจยัไดส้รุปผลเก่ียวกบัคณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติในเขตภาคเหนือจากการวิเคราะหข์อ้มูลแบบอุปนัย ( Inductive Analysis) สรุปได้
ทัง้หมด 3 หวัเรื่อง คือ 1.การครองตน 2.การครองคน และ3.การครองงาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.การครองตน ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลทกุคนจะตอ้งค านงึถึงเรื่องนีเ้พราะถือวา่เป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีสดุในการท่ีจะท าสิ่งตา่ง ๆ ของการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลเพราะก่อนท่ีผูฝึ้กสอนจะท า
เรื่องอ่ืน ๆ ผูฝึ้กสอนก็ตอ้งรูจ้ักตนเองใหดี้ก่อนเพ่ือจะไดรู้ว้่าจะตรงไหนท่ีผูฝึ้กสอนขาดหรือตอ้ง
พัฒนาตรงจุดบกพร่องตรงไหนบา้ง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ความรูด้า้นกีฬาฟุตบอล        
2.ความรูด้า้นทกัษะการสอน 3.ความรูเ้รื่องอ่ืน ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ความรูด้า้นกีฬาฟุตบอล จะประกอบดว้ยความรูใ้นดา้นการเขา้ร่วมอบรมใน
ระดบัไลเซนส ์ก็คือการรูถ้ึงคณุลกัษณะในสิ่งท่ีผูฝึ้กสอนควรมี ซึ่งก็เหมือนกบัก่อนท่ีจะพฒันาผูอ่ื้น
ได ้สิ่งส าคญัคือเราก็ตอ้งพฒันาตวัเองก่อน โดยเฉพาะในเรื่องพืน้ฐานส าคญัท่ีเราตอ้งรูก้่อนว่าผู้
ฝึกสอนควรมีอะไรบา้ง และตอ้งปฏิบัติตัวอย่างไรการพัฒนาดังกล่าว ก็เป็นเหมือนการศึกษา
ตวัเอง และพยายามพัฒนาตวัเองอยู่ตลอดเวลา ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (FA Thailand) จึงเปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ไลเซนส์ (Football License 
Course) ตั้ ง แ ต่ Introductory Course, C- License ,B- License, A- License, Pro- License 
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ตามท่ีสมาคมฟุตบอลฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์รบัรองเพ่ือพฒันาผูฝึ้กสอน
กีฬาฟุตบอลให้มีความรูใ้นด้านฟุตบอลอย่างเต็มศักยภาพและถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับ (แผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี , 2559)  ท่ีมีเป้าหมายท่ีจะ
คดัเลือก ฝึกอบรม พฒันา ประเมิน ทบทวนและเพิ่มเติมความรูใ้หผุ้ฝึ้กสอนในทุกระดบัชัน้อย่าง
ชดัเจน ผ่านศนูยป์ระสานงานในแต่ละภูมิภาคโดยจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลอย่างเป็นระบบ รวมทัง้
สง่เสรมิวิชาชีพดา้นผูฝึ้กสอนในดา้นตา่ง ๆ และพฒันาศกัยภาพสูส่ากล ซึ่งการอบรมก็จะเริ่มตัง้แต ่
FA Thailand introductory Course, C-Coaching Certificate, B-Coaching Certificate, A-
Coaching Certificate, Pro-Diploma และแตล่ะระดบัก็จะมีแยกตามสายท่ีสนใจอีกดว้ย  

ดงันัน้ก่อนท่ีเราจะไปพฒันาคนอ่ืนได ้ผูฝึ้กสอนก็ตอ้งพฒันาตวัเองใหไ้ดก้่อน ส าหรบั
ตวัผูฝึ้กสอนก็ตอ้งรูจ้ักวิเคราะหต์วัเองอยู่เสมอว่าตัวเองยังบกพร่องในเรื่องไหน ยังขาดในเรื่อง
อะไรบา้ง แลว้หลงัจากนัน้ก็จะตอ้งพยายามพฒันาจดุนัน้ขึน้มาตรงไหนเป็นขอ้เสียท่ีตอ้งลดหรือตดั
ออกไป ผูฝึ้กสอนเองก็ไม่ต่างกับนักกีฬา หากเราหยุดพัฒนาตวัเองเม่ือไหร ่ก็มีผูฝึ้กสอนคนอ่ืนท่ี
พรอ้มจะแซงตวัเราไปเช่นกนัหา้มนกัเตะน า้เตม็แกว้ ผูฝึ้กสอนเองก็หา้มเป็นน า้เตม็แกว้เชน่กนั ตอ้ง
เรียนรูเ้พ่ือพฒันาตวัเองเสมอ ผูฝึ้กสอนกีฬาควรค านึงว่าตรงไหนเป็นขอ้ดีท่ีควรเก็บรกัษาไวก็้ตอ้ง
พยายามมองในจุดนัน้ใหอ้อก บางครัง้หากเรามองตัวเองไม่ออก ก็ตอ้งลองปรึกษากับผูอ่ื้นเพ่ือ
หาทางแก้ไขเพ่ือใหเ้ราพัฒนาตวัเองใหดี้ท่ีสุด ผูฝึ้กสอนตอ้งพยายามพัฒนาอย่างต่อเน่ือง .และ
ในขณะสอนนักกีฬา ผูฝึ้กสอนก็ควรมีทักษะดา้นกีฬาฟุตบอล (football skills) อยู่บา้งไม่มากก็
นอ้ยเพราะเป็นสิ่งส าคญัอีกอย่างท่ีผูฝึ้กสอนตอ้งมี เพราะผูฝึ้กสอนกีฬาตอ้งสามารถลงมือท าเป็น
ตวัอย่างให้กับนักกีฬาได ้หากสอนอย่างเดียวการเรียนรูข้องนักกีฬาก็จะไม่เขา้ใจแบบเต็มรอ้ย
นกักีฬาส่วนใหญ่จะเรียนรูไ้ดดี้ท่ีสดุ เกิดจากการลงมือท าของผูฝึ้กสอนท าใหน้กักีฬาดเูป็นตวัอย่าง 
นั่นคือวิธีท่ีเขา้ใจง่ายท่ีสุด และเป็นวิธีการถ่ายทอดท่ีดีท่ีสดุ เพราะหากผูฝึ้กสอนท าเป็นตวัอย่างให้
นกักีฬาดไูม่ได ้นอกจากนกักีฬาจะไม่เขา้ใจแลว้ มนัจะท าใหน้กักีฬาขาดความเช่ือถือในสว่นนี ้แต่
อาจมีผูฝึ้กสอนบางคนท่ีท าไม่ไดส้ามารถสอนหนงัสือในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างเดียว แตส่่วนใหญ่ก็
จะมีผูช้่วยผูฝึ้กสอน มาคอยช่วยเหลือในส่วนนี ้ซึ่งอดีตนกัฟุตบอล จะไดเ้ปรียบในการท าใหเ้ขาดู
เป็นตวัอย่าง สอดคลอ้งกับ (Rathwell, Bloom & Loughead, (2014) ไดท้  าการศึกษาการรบัรูข้อง
หัวหน้าโคช้เก่ียวกับบทบาทการคัดเลือกและการพัฒนาผู้ช่วยโคช้ไดร้ะบุว่าหัวหน้าโคช้จะจ้าง
ผูช้ว่ยโคช้ท่ีซ่ือสตัยแ์ละมีความรูด้า้นฟตุบอลอยา่งกวา้งขวางซึ่งตอ้งมีทกัษะดา้นกีฬาในตนเองเพ่ือ
มาพัฒนานักกีฬาร่วมกับหัวหนา้โคช้ บางครัง้ผูฝึ้กสอนเองก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเก่งขนาดเป็นนักเตะ
ระดบัต านาน หรือมีฝีเทา้สงู แตส่ิ่งส  าคญัคือตอ้งมีทกัษะส่วนตวัเล็กนอ้ย มีความเป็นนกักีฬาอยูใ่น
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ตวั ว่าอย่างนอ้ยเราก็มีทกัษะ มีพืน้ฐานท่ีจะไปถ่ายทอดใหเ้ขาได ้หลายคนอาจจะถามว่า ท าไมผู้
ฝึกสอนท่ีเก่งหลายคนต่างก็ไม่เคยเป็นนักเตะช่ือดังมาก่อน แต่ผู้ฝึกสอนเหล่านั้น ต่างก็มี
ความสามารถพอท่ีจะเล่นฟุตบอลไดใ้นระดบัหนึ่ง และใชผู้ช้่วยผูฝึ้กสอนในการช่วยเหลือในการ
สาธิต อยา่งนอ้ยหากผูฝึ้กสอนมีความสามารถมนัก็จะง่ายตอ่การถ่ายทอดหรือท าใหน้กักีฬาเขา้ใจ 

2.ความรูด้า้นทกัษะการสอน หรือความสามารถในการถ่ายทอด โลกนีมี้หลายผู้
ฝึกสอนกีฬาท่ีมีความรูม้ากมาย รูจ้กัแทกติกฟุตบอลมากมาย มีประสบการณ ์ไดโ้อกาสไปเปิดโลก
กวา้งมากมายแตบ่างคนก็ไม่สามารถน ามาถ่ายทอด หรือ สอนคนอ่ืนใหเ้ขา้ใจได ้สิ่งส  าคญัส าหรบั
ผูฝึ้กสอนก็คือตอ้งถ่ายทอดได ้ท าใหน้กักีฬาเขา้ใจในแบบการซอ้ม เขา้ใจแทกติกไดม้ากท่ีสดุ ไม่ใช่
ตวัผูฝึ้กสอนเขา้ใจอยูเ่พียงผูเ้ดียวนั่นจงึเป็นเหตผุลท่ีหลายครัง้ มีอดีตนกัฟตุบอลช่ือดงัมากมาย ทัง้
ท่ีเขาเรียนรูฟุ้ตบอลจากยอดผูฝึ้กสอนกีฬามากมายในสมยัคา้แขง้ แตท่  าไมเขาถึงไม่สามารถกา้ว
มาเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีดีได ้นั่นเป็นเพราะเขาเรียนรูม้ามากก็จริง แตเ่ขาไม่รูจ้ริงว่าวิธีท่ีจะ
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นนัน้ท าอยา่งไร การถ่ายทอดหรือการสอนท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสดุคือการท าให ้ผูร้บัสาร 
เขา้ใจในสิ่งท่ีผูส้่งสารถ่ายทอดมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งแนวคิดของ (สนธยา สีละมาด, 2560) ได้
กล่าวไวว้า่ ความสามารถหรือทกัษะ (Competencies or Skills) ในขณะท่ีความเป็น วิทยาศาสตร์
จะเก่ียวขอ้งกบัความรู ้ศลิปะจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิ การฝึกสอนกีฬาซึ่งเป็นวิทยาศาสตรส์งัคม
ประยกุตจ์งึตอ้งอาศยัความรูแ้ละทฤษฎีท่ีเป็นวิทยาศาสตรเ์ป็นแนวทางไปสูก่ารปฏิบตัิซึ่งตอ้งอาศยั
ศิลปะในการถ่ายทอดความรูท่ี้มีอยู่ ผูฝึ้กสอนกีฬาส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในเชิง
ทักษะเน่ืองจากเคยเป็นผู้เล่นมาก่อนหรือจากการศึกษาอบรม ทดลองปฏิบัติ แต่ก็มีผู้ฝึกสอน
จ านวนมากท่ีขาดความสามารถหรือทกัษะการถ่ายทอดความรูท้กัษะท่ีตนเองมีอยู่ใหก้ับนกักีฬา 
จึงท าใหไ้ม่สามารถพฒันาทกัษะท่ีดีใหก้ับนกักีฬาและไม่สามารถสรา้งความเช่ือถือใหก้บันกักีฬา
ได้ นอกจากนี้ ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬานอกจากความสามารถหรือทักษะกีฬาท่ีตนเป็นผู้
ควบคมุดแูลอยู่แลว้ ผูฝึ้กสอนยงัจะตอ้งมีทกัษะการสอน ทกัษะการสรา้งแรงจงูใจ การสงัเกต และ
การวางแผนเป็นอย่างดีอีกดว้ย ซึ่งการถ่ายทอดในท่ีน่ีก็มีศิลปะมากมาย สอดคลอ้งกบั (ประโยค 
สทุธิสง่า, 2541) ไดอ้ธิบายความหมายของผูฝึ้กสอนกีฬาไวว้่า 1.ผูฝึ้กสอนเป็นผูส้รา้งแรงจงูใจและ
เป็นครูของนกักีฬาในการฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบตัแิละเป็นผูถ้่ายทอดเทคนิคกีฬา 2. ผูฝึ้กสอนเป็น
ผูถ้่ายทอดความรูแ้ละเป็นครูผูฝึ้กสถานการณต์า่ง ๆ ในการแข่งขนัเขาควรจะตอ้งมีความรูด้า้นพล
ศึกษาและมีความรูเ้ก่ียวกับกีฬาโดยเฉพาะ  เพราะฉะนัน้การจะถ่ายทอดความรูใ้หส้  าเร็จ เราจึง
ตอ้งวิเคราะหต์วัคนท่ีเราจะถ่ายทอดก่อน วา่วิธีไหนเหมาะสมกบัเขามากท่ีสดุ เพราะยกตวัอยา่งแม้
เราจะสอนนกักีฬาระดบัโลกมาได ้จนเขาพฒันาตวัเองเก่งกาจ แตก็่ไม่ไดห้มายความวา่เราอาจจะ
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เอาวิธีการสอนนัน้ ๆ มาสอนใหน้กักีฬาไดทุ้กคนทกัษะการถ่ายทอดความรูจ้งึเป็นสิ่งส าคญั การท า
ให้ผู้รบัสารเข้าใจมากท่ีสุดและท าออกมาไดดี้ท่ีสุด คือการบอกเหมือนกับการกระซิบ บอกแค่
เล็กนอ้ย หรือ บอกแคแ่นวทาง เพ่ือใหเ้ขาไปท าตาม และจะท าใหเ้ขารูไ้ปเองโดยอตัโนมตัิหากเรา
บอกเขาไปทัง้หมด มันก็จะเป็นเหมือนการจ ากัดอิสระในการฝึกความคิดของเขา แต่หากเราให้
แนวทางแลว้เขาไดท้ดลองดว้ยตวัเองในหลาย ๆ รูปแบบเขาจะจดจ าไดดี้ท่ีสุดว่าสิ่งท่ีเขาท าลงไป
นั้นวิธีไหนมันดีท่ีสุดนั่นเอง และก่อนท่ีผู้ฝึกสอนจะน าความรูไ้ปถ่ายทอดให้กับนักกีฬาแล้วผู้
ฝึกสอนควรท่ีจะเขียนแผนการสอนใหช้ดัเจนว่าในแตล่ะวนั แตล่ะเดือน แตล่ะปี ผูฝึ้กสอนกีฬาจะ
ฝึกซอ้มหรือสอนนักกีฬาไปในทิศทางไหนเพ่ือไม่ใหน้ักกีฬาเกิดความเบื่อในแบบฝึกและการวาง
แผนการฝึกซอ้มจะสามารถบอกไดว้่าในแต่ละวนัเราประสบควาสส าเร็จในการฝึกซอ้มหรือไม่ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับ (สนธยา สีละมาด, 2560) กล่าวว่า การวางแผนการฝึกซอ้มเป็นการวางแผนระบบ
การซอ้มของทีมใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเป็นระบบ ซึ่งในการวางแผนการฝึกซอ้มกีฬา
ทัง้กีฬาประเภทเดี่ยวและกีฬาประเภททีมจะมีแบบแผนท่ีเหมือนกนัแตจ่ะตา่งกนัท่ีโปรแกรมฝึกใน
แต่ละชนิดกีฬา ในการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมและวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก 
(Biomotor Ability) ทักษะ (Skills) และสภาพจิตใจ (Psychology) อย่างเหมาะสมและเป็นล าดบั
ขัน้ตอน อย่างไรก็ตาม การจะบริหารและวางแผนการฝึกซอ้มใหไ้ดอ้ย่างท่ีตอ้งการไม่ใช่เรื่องท่ีจะ
กระท าได้ง่าย ในหลายครัง้ท่ีความสมบูรณ์ทางกายสูงสุดของนักกีฬาอาจจะเกิดขึน้ก่อนการ
แข่งขนัท่ีส าคญัเน่ืองจากการวางโปรแกรมการฝึกซอ้มท่ีไม่มีการสลบัการฟ้ืนสภาพอยา่งเหมาะสม 
การวางแผนการฝึกซอ้มรายปีจึงเป็นสิ่งท่ีมีความทา้ทายและเป็นปัญหาท่ีซบัซอ้นในการท่ีจะท าให้
นกักีฬาก้าวขึน้ไปถึงขีดความสามารถสูงสุด (Peak) ในวันท่ีวางแผนไว้ โดย (ประโยค สุทธิสง่า, 
2541)  ไดก้ล่าวเพิ่มเติมของการวางแผนการฝึกซอ้มไวว้่า ไดอ้ธิบายการวางแผนการฝึกซอ้มกีฬา
ฟตุบอลไวว้่าการวางแผนฝึกซอ้มฟุตบอล เปรียบเสมือนหวัใจของโคช้ฟุตบอล เป็นเรื่องส าคญัมาก
การวางแผนการฝึกท่ีดี เหมาะกบันกัฟุตบอลท่ีมีอยู่เท่ากบัสรา้งทีมส าเร็จไปแลว้รอ้ยละ 75 สิ่งท่ีผู้
ฝึกสอนกีฬาควรค านงึถึงเพ่ือเป็นหลกัในการวางแผนการฝึก คือ  

1.ระยะเวลาของการฝึก เชน่ 1 สปัดาห ์1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี  
2.ตารางการฝึกประจ า ส าหรบัตารางการฝึกซอ้มในระยะการแข่งขนัหรือฤดู

การแข่งขนัตอ้งจดัแยกไวต้า่งหาก ทัง้ติดประกาศไวใ้หเ้ห็นเดน่ชดัเพ่ือทกุคนไดท้ราบทั่วกนัและนกั
ฟตุบอลทัง้หลายจะไดเ้ตรียมพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจดว้ย 

3.หลกัการสรา้งสมรรถภาพในการฝึกท่ีถกูตอ้ง 
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3.ความรูเ้รื่องอ่ืน ๆ นอกจากจะมีความรูเ้ก่ียวกบักีฬาฟุตบอลแลว้ผูฝึ้กสอนตอ้งมี
ความรูใ้นเรื่องต่าง ๆ เพ่ือน ามาสอดแทรกความรูใ้ห้กับนักกีฬาได้เรียนรูอี้กดว้ยสอดคล้องกับ 
(พิพฒัน ์คนดี, 2558)  ไดอ้ธิบายว่าเก่ียวกบัการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาโดยจะตอ้งมีความรูใ้นดา้นตา่ง 
ๆ ตามท่ีผูว้ิจยัไดอ้ธิบายแลว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความรูท้างดา้นเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร ์ปัจจุบนันีศ้าสตรท์ุกสาขา ได้
น าเอาวิทยาการทางดา้นเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรม์าใชเ้พ่ือจดัระบบข้อมลูและพฒันาวิชาการ
กนัมาก วิทยาศาสตรก์ารกีฬาก็เช่นเดียวกัน เพ่ือใหร้ะบบเครือข่ายไดต้ิดต่อกันอย่างใกลช้ิด และ
ประสานงานการใชข้อ้มูลท่ีเป็นสากล การน าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอรม์าใชเ้พ่ือศึกษาถึงระดบั
ของสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต การฝึกทักษะกีฬาประเภทต่าง  ๆ การวิเคราะห์
ความสามารถทางการเคล่ือนไหว การควบคุมน า้หนักของร่างกายและการใชค้อมพิวเตอรเ์พ่ือ
รายงานการแขง่ขนั จงึเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นมาก 

2. ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาทางการกีฬา สรีรวิทยาทางการกีฬาเป็น
การศกึษาการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการท างานท่ีเกิดขึน้กบัระบบตา่ง ๆ ของรา่งกาย ระหวา่งและหลงั
การเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย และผลของการออกก าลงักายตอ่กระบวนการทางสรีรวิทยา เพ่ือ
น าหลกัการทางสรีรวิทยาของมนษุยใ์นการกีฬา ไปพฒันาสมรรถนะสงูสดุของนกักีฬาใหค้วามเป็น
เลิศและชยัชนะในท่ีสดุ 

3. ความรูท้างดา้นชีวกลศาสตรท์างการกีฬา การน าวิศวกรรม และเทคโนโลยี
การกีฬา เป็นการน าเอาวิชาท่ีทนัสมยัในสาขาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา โดยน ามาประยกุตใ์ช้
เครื่องมือ อปุกรณ ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละหาวิธีการตา่ง ๆ ในการพฒันานกักีฬาใหมี้ศกัยภาพ
ทางทกัษะและเทคนิค และสมรรถภาพทางกายสงูสดุ 

4. ความรูท้างดา้นโภชนาการทางการกีฬา ความรูเ้ก่ียวกับการใชส้ารอาหาร
ในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นสารอาหารประเภท คารโ์บไฮเดรต โปรตีน 
ไขมนั เกลือแร ่วิตามิน น า้และอาหารเสริม นบัไดว้่าเป็นองคป์ระกอบส าคญั อีกประการหนึ่งท่ีจะ
ช่วยท าใหน้กักีฬากา้วขึน้ไปสู่ความเป็นเลิศไดน้กักีฬาท่ีไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ในเรื่องของการจดั
โปรแกรมอาหาร อาหารท่ีเพิ่มสมรรถภาพทางกายและการควบคมุน า้หนกัของรา่งกายไดเ้ป็นอยา่ง
ดีจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นแลว้ ก็เป็นท่ีเช่ือแน่ไดว้่าความเป็นเลิศทางการกีฬาก็อยู่ไม่ไกลเกิน
ความตัง้ใจ  

5. ความรูท้างดา้นจิตวิทยากรกีฬา จิตวิทยาทางการกีฬา เป็นศาสตรท่ี์ศกึษา
พฤติกรรมต่าง ๆ ของนกักีฬา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูฝึ้กสอนกีฬา ผูช้ม เพ่ือนนกักีฬา ตลอดจน
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สภาพแวดลอ้มและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อนกักีฬา รวมทัง้การน าหลกัการทางจิตวิทยามา
ประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมกีฬา เพ่ือช่วยใหน้กักีฬามีความมุ่งมั่นและมีความสามารถสูงขึน้ ผูฝึ้กสอน
กีฬา หรือผู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับนักกีฬา น าไปประยุกตใ์ช้เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักกีฬาดว้ย
เทคนิควิธีการตา่ง ๆ เชน่ การสรา้งจิตภาพ (Imagery) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีนิยมใชก้นัมาก  

6.ความรูท้างดา้นเวชศาสตรท์างการกีฬา เวชศาสตรท์างการกีฬาเป็นการ
ครอบคลมุความรูท่ี้เก่ียวกับสขุภาพอนามยัและการดแูล การเจ็บป่วยจากการกีฬา รวมไปถึงการ
รวบรวมเอาความรูท้างดา้นการฝึกซอ้ม เพ่ือใหน้กักีฬามีสมรรถภาพทางกายสูงสุดพรอ้มท่ีจะท า
การแขง่ขนั ขณะเดียวกนัมีการปอ้งกนัการบ าบดัรกัษาการบาดเจ็บจากกีฬา การวินิจฉยั ตลอดจน
การฟ้ืนฟูสภาพรา่งกาย และจิตใจ สามารถกลบัเขา้รว่มกิจกรรมมกีฬาไดอี้กดว้ย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสวมใส่ด้านการบ าบัดรักษาเป็นการน าเอาวิธี และ
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมารกัษาใหน้กักีฬากลบัคืนสูส่ภาพปกตไิดม้ากท่ีสดุ  

นอกจากดา้นของความรูแ้ลว้นัน้ผูฝึ้กสอนจะตอ้งสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจและ
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในตัวผู้ฝึกสอนเองเพ่ือน ามาสอนให้กับนักกีฬา เพ่ือให้นักกีฬา
สามารถด าเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีคณุภาพตอ่ไปในอนาคต สอดคลอ้งกับ (ประโยค สทุธิสง่า, 
2541)  ไดใ้หค้วามหมายว่า โคช้เป็นผูส้รา้งแรงจูงใจและเป็นครูของนกักีฬาในการฝึกภาคทฤษฎี
และปฏิบตัิและเป็นผูถ้่ายทอดเทคนิคกีฬา ในการสรา้งแรงบนัดาลใจนัน้ (สนธยา สีละมาด, 2560)  
ไดใ้หค้วามหมายเพิ่มเตมิกบับทบาทของผูฝึ้กสอนไวว้่า ผูฝึ้กสอนมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูใ้หแ้รงจงูใจ 
(Motivator) พฒันาใหน้กักีฬาเป็นบคุคลท่ีมีความเช่ือมั่นและมีก าลงัใจ ในการฝึกซอ้มและแข่งขนั 
และตวัผูฝึ้กสอนเองก็ควรมีคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นผูฝึ้กสอนซึ่งสอดคลอ้งกับ (ภาณุพงษ ์
จ าปา, 2554) กล่าวเก่ียวกับการปฏิบตัิตนของผูฝึ้กสอนกีฬาว่าจะตอ้งมีความยตุิธรรมและยึดถือ
จรรยาบรรณครูในการปฏิบตัติน 

2. การครองคน ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลและนกักีฬาฟุตบอล จะตอ้งท างานรว่มกนัทุก
วนัซึ่งผูฝึ้กสอนกีฬาจะตอ้งรูจ้กัการเขา้ถึงนักกีฬา การครองคนจึงเป็นอีกหัวเรื่องท่ีส าคญัในการ
ปกครองนกักีฬาหรือการท าใหน้กักีฬา ผูช้่วยผูฝึ้กสอน ผูป้กครองของนกักีฬา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
กีฬาเคารพและเช่ือมั่นในตวัผูฝึ้กสอนเอง ซึ่งจะแบง่ไดเ้ป็น 2 สว่น คือ 

1.การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารอันดับแรกก็ตอ้งเริ่มจากการฟัง ผู้
ฝึกสอนควรท่ีจะฟังนักกีฬาใหม้ากเพ่ือจะไดรู้ถ้ึงปัญหาของนักกีฬาแต่ละคนเพ่ือน ามาปรบัและ
แกไ้ขเพ่ือใหที้มเกิดปัญหานอ้ยท่ีสดุ การเป็นผูฝึ้กสอนไม่ใช่เพียงแตพ่ดูอย่างเดียว แตย่งัตอ้งหดัฟัง
ผูอ่ื้นเพ่ือน ามาตอ่ยอดจินตนาการและความรูเ้สมอและส่ือสารออกไปใหก้บันกักีฬาไดเ้ขา้ใจ เพราะ
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คณุฟังเขามากเท่าไหร ่คนอ่ืนก็จะฟังคณุมากเท่านัน้เช่นกนั การฟังในท่ีน่ีก็หมายถึงพรอ้มท่ีจะรบั
ฟังในทุกสิ่งท าตวัใหผู้พู้ดรูส้ึกสบายใจท่ีไดพู้ดใหคุ้ณฟัง เพราะหากเราอยากเขา้ใจผูอ่ื้นมากขึน้ 
อยากจะรูจ้กัตวัผูอ่ื้นมากขึน้ จดุเริ่มตน้ส าคญัก็คือการฟัง ผูฝึ้กสอนบางคนมีความเช่ือมั่นในตวัเอง
สูงไม่ฟังใคร มั่นใจในวิถีทางของตวัเองเพียงอย่างเดียว จุดเริ่มตน้จากการไม่ฟัง ก็จะน าสู่ความ
ผิดหวงัในภายหลงั ความผิดหวงัเพราะความเช่ือมั่นในตวัเองสงู คิดวา่ตวัเองฉลาดท่ีสดุ ตวัเองเก่ง
ท่ีสุดแลว้ สอดคลอ้งกับ (สนธยา สีละมาด, 2560) ไดอ้ธิบายการเป็นผูฟั้งท่ีดีในแบบการท างาน
แบบมีส่วนรว่มของผูฝึ้กสอนไวว้่า ผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบร่วมมือจะใหน้กักีฬามีส่วนรว่มใน
การตดัสินใจ แมว้่าผูฝึ้กสอนเองจะเป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบในการจัดการ เป็นผูฝึ้กสอนและชี ้
แนวทางใหก้บันกักีฬากา้วไปสูจ่ดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไวก็้ตาม ผูฝึ้กสอนก็จะรบัฟังความคิดเห็นและ
ใหน้กักีฬามีส่วนรว่มในการตดัสินใจ ทัง้นีผู้ฝึ้กสอนรูว้่าเยาวชนจะไม่สามารถเจริญเติมโตขึน้เป็น
ผู้ใหญ่ท่ีมีความรบัผิดชอบได้ถ้าปราศจากการเรียนรูก้ารตัดสินใจ การท างานแบบร่วมมือจะ
สนบัสนนุผูฝึ้กสอนท่ีมีจดุมุ่งหมาย “นกักีฬามาอนัดบัหนึ่ง ชยัชนะมาอนัดบัสอง” ผูฝึ้กสอนบางคน
มีความเช่ือว่า การท างานแบบรว่มมือหมายถึงผูฝึ้กสอนไมมี่ความรบัผิดชอบในการท าหนา้ท่ีเป็นผู้
ฝึกสอนหรือไม่ก็ปล่อยใหน้ักกีฬาท าทุก ๆ อย่างท่ีนักกีฬาตอ้งการ แต่ความจริงการท างานแบบ
รว่มมือไม่ไดห้มายความเชน่นัน้ ผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบรว่มมือจะมีโครงสรา้งและหลกัเกณฑ์
ท่ียอมใหน้ักกีฬาสามารถก าหนดจุดมุ่งหมายของตนเองและเพียรพยายามท่ีจะปฏิบตัิตาม การ
เป็นผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบรว่มมือไมไ่ดห้มายความวา่คณุจะไม่มีหลกัเกณฑแ์ละการควบคมุ
ผูฝึ้กสอนท่ีมีการท างานแบบรว่มมือจะบอกแนวทางและการสอนเม่ือนกักีฬาตอ้งการ แตก็่ยอมให้
นกักีฬามีอ านาจท่ีจะตดัสินใจ  เพราะฉะนัน้ทกัษะการฟังท่ีดี คือ เพราะฉะนัน้การฟังสิ่งตา่ง ๆ อย่า
มองแต่ดา้นเดียว แต่จงมองทุกอย่างเป็นสองดา้น การฟังจึงถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีส  าคญั ฟังแลว้ก็
ตอ้งวิเคราะหด์ว้ยว่า ผูพ้ดูตอ้งการอะไร พดูใหน้อ้ยลง และฟังใหม้ากขึน้ แลว้เราจะรู้ว่ายงัมีสิ่งตา่ง 
ๆ อีกมากมายท่ีเรายงัไม่รูอ้ยู่รอบตวัเรา เพราะฉะนัน้การฟังสิ่งตา่ง ๆ อย่ามองแต่ดา้นเดียว แตจ่ง
มองทกุอย่างเป็นสองดา้น การฟังจึงถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีส  าคญั ฟังแลว้ก็ตอ้งวิเคราะหด์ว้ยว่า ผูพู้ด
ตอ้งการอะไร พดูใหน้อ้ยลง และฟังใหม้ากขึน้ แลว้เราจะรูว้่ายงัมีสิ่งตา่ง ๆ อีกมากมายท่ีเรายงัไม่
รูอ้ยูร่อบตวัเรา 

2. เป็นแบบอย่างท่ีดี (A good role modal) หมายถึงการท่ีผูฝึ้กสอนปฏิบตัิตวัให้
นักกีฬาเช่ือถือและเช่ือมั่น ทัง้ในสนามและนอกสนาม หากผูฝึ้กสอนหา้มนักกีฬาท าในสิ่งใด ผู้
ฝึกสอนเองก็ไม่ควรท าในสิ่งนัน้เพราะหากหา้มนักกีฬาท าแต่ผูฝึ้กสอนยังท าเอง นักกีฬาจะหมด
ความเช่ือมั่นในตวัของผูฝึ้กสอน แตต่อ้งหา้มในสิ่งท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมกบัตวันกักีฬาเองเพราะ
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นกักีฬาในวยันีเ้ป็นวยัท่ีก าลงัจะเขา้สู่ช่วงวยัรุน่ก็จะมีนิสยัท่ีตอ้งการสิ่งเรา้มากมาย ทัง้สิ่งเสพติด 
ของมึนเมา เพศตรงขา้ม หรือแมก้ระทัง้ส่ือเทคโนโลยีตา่ง ๆ หากใชใ้นเวลาท่ีไมเ่หมาะสมผูฝึ้กสอน
ก็ควรตกัเตือนโดยท่ีผูฝึ้กสอนเองก็ไม่ควรท าในสิ่งท่ีหา้มนกักีฬา เพราะถา้หากนกักีฬาเห็นผูฝึ้กสอน
ไมท่ าในสิ่งท่ีหา้มก็จะเช่ือมั่นวา่สิ่งท่ีถกูตกัเตือนนั้นถกูตอ้งแลว้ สอดคลอ้งกบั (ส านกังานนวตักรรม
แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2560) ได้อธิบายคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนท่ี
คล้ายกันว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี มีลักษณะท่ีแสดงให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ฝึกสอนท่ีดีมีคุณธรรม และเคารพต่อวิชาชีพตนเองตระหนักว่าตนมี
บทบาทในการช่วยเหลือชมุชนและสงัคมอย่างไร และสอดคลอ้งกบั (นิรนัทร ์ก าจดัภัย และ ชาญ
ชยั ขันติศิริ, 2560) ศึกษาเก่ียวกับผูฝึ้กสอนกีฬา ว่าผู้ฝึกสอนเป็นแม่แบบ (As a Role Model) ผู้
ฝึกสอนเป็นผูมี้อิทธิพลมากท่ีสดุทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่นกักีฬา ผูฝึ้กสอนจะถ่ายทอดจดัปรบั
และส่งผ่านปรชัญา ค่านิยม ทัศนคติ การรบัรูต้นเองทัง้ต่อการแข่งขนักีฬาและการกีฬาโดยรวม
ตลอดจนการด าเนินชีวิตของการกีฬา ทัง้นีท้ัง้นัน้การเป็นแบบอย่างท่ีดีแลว้ผูฝึ้กสอนก็ตอ้งแสดงถึง
ความวินยัใหน้กักีฬาเห็นดว้ยเช่นกัน อยากใหน้กักีฬาตรงตอ่เวลา ผูฝึ้กสอนเองก็ตอ้งตรงตอ่เวลา
เชน่กนั พดูไดเ้ลยวา่ หากนกันกักีฬาซอ้มเม่ือไหร ่ผูฝึ้กสอนจ าเป็นตอ้งมาก่อนเป็นคนแรกเสมอ การ
มีวินยัก็ถือเป็นสิ่งท่ีส  าคญั และตวัของผูฝึ้กสอนเองก็ตอ้งพยายามอย่าสรา้งระยะหา่งกบัตวันกักีฬา
มากเกินไป ควรจะท าตวัติดดินไว ้อย่าอยู่สงูจนนกักีฬาเอือ้มไม่ถึง ไม่กลา้เขา้ใกล ้แตจ่งติดดินเขา้
ไว ้อย่าหยิ่ง อย่าทะนงตวั เพราะระยะห่างระหว่างตวัผูฝึ้กสอนกบันกักีฬาก็ถือว่าเป็นสิ่งส าคญัใน
การแสดงแบบอย่างท่ีดีให้นักกีฬาได้เห็น   ซึ่งคล้ายกับ (สุธนะ ติงศภัทิย์, 2554)  ได้สรุป
ความหมายของการบริหารจัดการไวว้่า กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป ร่วมมือกัน
ด าเนิน เพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคโ์ดยใชก้ระบวนการอย่างมีระเบียบและใชท้รพัยากร และเทคนิค
ต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุด แต่เดิม มักจะปรกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร 
การสั่ งการ และการควบคุม แต่ในปัจจุบันได้เปล่ียนจากการสั่ งการ (Directing) เป็นการน า 
(Leading) ท าใหรู้ปแบบการบริหารจดัการเปล่ียนแปลงไป ในสมยัเดิมผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีอ านาจสงู
มีหนา้ท่ีสั่งการ แตใ่นปัจจบุนัผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการเป็นผูน้  าขององคก์าร ตอ้งรว่มมือกบับคุลากรใน
องคก์ารในการด าเนินงานตา่ง ๆ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ารซึ่งเก่ียวกบัการบริหารจดัการใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใหส้ามารถน าเดินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนัน้ผูฝึ้กสอนจึงตอ้งเป็น
แบบอย่างท่ีดี เป็นการน ามากกว่าการสั่งการและตอ้งปฏิบัติตน ทั้งในและนอกสนามรูบ้ทบาท
หนา้ท่ีของตวัผูฝึ้กสอนเองว่าเวลาไหนควรท าตวัอย่างไร อย่างท่ีทราบกันดีถา้หากพูดกับนกักีฬา



  100 

อย่างเดียวก็ไม่ฟัง เพราะฉะนั้นผู้ฝึกสอนจึงต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งในและนอกสนามและรู้
บทบาทหนา้ท่ีของตวัผูฝึ้กสอนเองวา่เวลาไหนควรท าตวัอยา่งไร 

3.การครองงาน ผูฝึ้กสอนกีฬาทุกคนหากจะตอ้งการใหที้มประสบความส าเร็จและ
ต่อยอดไดใ้นอนาคต ตวัผูฝึ้กสอนเองก็ควรมีทักษะในการครองงานหรือการบริหารงานนอกจาก
กีฬาฟตุบอลเพราะการฝึกซอ้มอย่างเดียวไมอ่าจท าใหที้มหรือตวันกักีฬาประสบความส าเรจ็ไดซ้ึ่งมี
ปัจจยัหลายอยา่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง แบง่ออกเป็น 2 หวัเรื่อง คือ  

 1.บริหารจัดการเวลา (Time Management) ท่ีแปลว่า การจัดการเวลา ซึ่งการ
จดัการเวลานีก็้จะหมายถึงการจดัการเวลาของผูฝึ้กสอนซึ่งผูฝึ้กสอนฟุตบอลในมหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติก็คืออาจารยท่ี์คอยสอนในหลกัสูตรวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งบทบาทหนา้ท่ี
ของอาจารยซ์ึ่งก็ตอ้งสอนในหลกัสูตรวิชาต่าง ๆ ตามความถนดั อีกทัง้ตอ้งเขา้อบรมในโครงการ
ตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ เขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติ
ก าหนด ท าแผนการสอน เป็นตน้ เพราะนักกีฬาก็คือกลุ่มเดียวกับนักศึกษาในหลักสูตรปกติใน
ระดบัปรญิญาตรี ซึ่งเวลาในการมาฝึกซอ้มฟตุบอลก็จะนอ้ยลง สอดคลอ้งกบั (อารมณ ์จินดาพนัธ,์ 
2556) ได้อธิบายสรุปการบริหารเวลาว่า ผู้ท่ี มีความสามารถในการบริหารเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะก่อใหเ้กิดประโยชนน์านาประการ เช่น งานทุกอย่างส าเร็จตามเป้าหมายและ
ทนัเวลา ลดความเครียด ลดความวิตกกงัวล เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่ม
ผลผลิตหรือผลงานใหก้ับตนเองและหน่วยงาน เพิ่มความพึงพอใจในการท างานทัง้ตนเองและ
เพ่ือนรว่มงาน อีกทัง้ยงัมีเวลาเหลือพอท่ีจะท ากิจกรรมส่วนตวัไดอี้กมาย  ทัง้นีห้ากผูฝึ้กสอนกีฬา
ฟุตบอลบริหารเวลาทัง้ทางดา้นครอบครวั การงาน กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดมี้ประสิทธิภาพ เวลาในการ
ฝึกซอ้มเพ่ือพัฒนานักกีฬาก็จะมีมากขึน้อีกดว้ย อย่างไรก็ตามการบริหารเวลาก็รวมไปถึงการมี
เวลาใหก้ับตวัผูฝึ้กสอนเองไม่ใช่จะบริหารเวลาใหก้ับนกักีฬาหรือตวัผูฝึ้กสอนเองแต่จะตอ้งบริหาร
เวลาพักผ่อนด้วย ซึ่งถ้าหากตัวผู้ฝึกสอนไม่มีเวลาพักผ่อนอาจจะเกิดความเครียด และหาก
เจ็บป่วยขึน้มาจะไมเ่ป็นผลดีตอ่หนว่ยงาน ตอ่ทีม ตอ่ครอบครวัอยา่งแน่นอน 

2.การประสานงาน (Cooperation) การประสานงาน หมายถึง การติดต่อ
ประสานงานภายในหน่วงงานและการติดต่อประสานงานนอกหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติในเขตพืน้ท่ีของผูฝึ้กสอนเอง เพ่ือเป็นการขอการสนบัสนนุกีฬาฟุตบอลในการเข้ารว่ม
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือง่ายต่อการส่งทีมเขา้รว่มการแข่งขัน เพ่ือพัฒนาตวันักกีฬาอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
สอดคลอ้งกับ (รตันาภรณ ์ศรีพยคัฆ ,์ 2553) การประสานงาน เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งตอ้งอาศยั
ความ สุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน ความจริงใจ ความอดทนอดกลัน้ ความยิม้  แยม้แจ่มใส ในการ
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ติดต่อกับบุคคลอ่ืน เพ่ือขอรบัการสนับสนุน ขอความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกัน  การ
ประสานงานท่ีดีช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายได้ อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝ่ายมี
ความเขา้ใจถึงนโยบายและ วัตถุประสงคข์องหน่วยงานไดดี้ยิ่งขึน้ ช่วยประหยัดเวลา เงิน วสัด ุ
และ สิ่งของตา่ง ๆ ในการท างาน ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมี ประสิทธิภาพ เพิ่มผลสมัฤทธ์ิ
ของงานมากขึน้ และยงัสรา้งความกลม เกลียว ความเขา้ใจอนัดีและความสามคัคีอีกทัง้ช่วยขจดั
ขอ้ขดัแยง้ใน การท างาน ปอ้งกนัการกา้วก่ายหนา้ท่ี ขจดัปัญหาการท างานซ า้ซอ้น  หรือเหล่ือมล า้
กัน ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม สร้างความส านึกในการ  รับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจ
ขอ้เท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานอ่ืน  น าไปสู่การกระตุ้นความคิดสรา้งสรรคแ์ละลู่ทางการ
ปรบัปรุงงานตอ่ไป อย่างไรก็ตามการครองงานท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
ตวัผูฝึ้กสอนเองสามารถเขา้กบัหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกได ้เพ่ือง่ายตอ่การขอ
สนับสนุนทีมและสนับสนุนนักกีฬาในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาตัวนักกีฬาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ คอยสนบัสนนุช่วยเหลือ จะเป็นการยากหากผูฝึ้กสอนท างาน
ตวัคนเดียวโดยไม่มีทีมงานไม่ขอการสนบัสนนุจากหน่วยงานอ่ืน ๆ รองบจากหน่วยงานของตนเอง
เพราะบางครัง้การแขง่ขนัและการฝึกซอ้มก็ตอ้งท าทนัทีเพ่ือเป็นประโยชนต์อ่ตวันกักีฬาตอ่ไป 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 
3 ดา้นคือ การครองตน การครองคนและการครองงาน ดงันัน้ในการน าผลการวิจยัไปใชส้ามารถ
ก าหนดแนวทางไดด้งันี ้  

1) ผูฝึ้กสอนควรท่ีจะประเมินตวัเองว่าตวัเองขาดคณุลกัษณะใดบา้ง เพ่ือท่ีจะน าไปสู่
การปรบัตวัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  

2) ผูฝึ้กสอนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการเขา้ร่วมอบรมในระดับต่าง ๆ ดังนั้น
หวัหนา้ผูฝึ้กสอนหรือตวัผูฝึ้กสอนเองตอ้งผ่านการอบรมทัง้ในระดบั Introductory, C License, B 
License, A License และสงูสดุคือ Pro License   

3) สถาบนัหรือองคก์รท่ีท าทีมฟตุบอล ควรส่งเสริมใหผู้ฝึ้กสอนเขา้รว่มการอบรมตาม
ขอ้ 2 ใหม้ากขึน้  

4) ผลการวิจัยพบว่าการสรา้งแรงบนัดาลใจเป็นเรื่องท่ีส าคัญในการท่ีจะท าใหที้ม
ประสบความส าเร็จ จงึควรจดัหารหรือเตรียมหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาใหค้วามรูใ้นเรื่องจิตวิทยา
ท่ีรอบดา้นมากขึน้  
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5) ผู้ฝึกสอนต้องรูจ้ักการส่ือสาร การให้ค  าปรึกษาและการเป็นผู้ฟังท่ีดีก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจ รวมไปถึงการปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างใหก้บันกักีฬาและบคุลากรอ่ืน ๆ ภายในองคก์รหรือ
ภายนอกองคก์รเพ่ือใหเ้ช่ือมั่นในตวัผูฝึ้กสอนเอง  

6) ผูฝึ้กสอนตอ้งรูว้ิธีการจดัการกับเวลารูว้่า เวลาไหนคือเวลางาน เวลาไหนคือเวลา
ฝึกซอ้ม เวลาไหนคือเวลาครอบครวั  

7) ผูฝึ้กสอนตอ้งมีการจดัระบบของการประสานงานภายในองคก์รหรือมหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถจัดท าหรือเตรียมหางบประมาณสนับสนุนไดอ้ย่างเพียงพอและเกิด
ความราบรื่นในการด าเนินงานตา่ง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะของการพัฒนาตัวชีว้ัด หรือเกณฑส์มรรถนะของผู้
ฝึกสอนกีฬาฟตุบอลใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้ 

2. ควรมีการวิจยัในเชิงประเมิน เพ่ือประเมินสมรรถนะของผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล เพ่ื อ
สรา้งฐานขอ้มลูในการพฒันาตอ่ไปในอนาคต 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงลึกในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาคณุภาพของผูฝึ้กสอน
กีฬาฟุตบอล อาทิเช่น ตน้แบบของการสรา้งแรงบนัดาลใจ การเป็นแบบอย่างท่ีดีของนกักีฬา เป็น
ตน้ 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะของการจัดหลักสูตร โปรแกรมฝึกซ้อมหรือพัฒนา
คณุลกัษณะของผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลใหมี้สมรรถนะเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในดา้น การครองตน ครองคน 
และครองงาน 
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การกีฬา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ.์  

ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2560). 7 คณุลกัษณะของผู้
ฝึกสอนกีฬายอดเย่ียมตลอดการ.  สืบคน้จาก 
https://www.admissionpremium.com/sports/news/2101 

ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2561). คูมื่อการ
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัขัน้พืฐ้าน คณุสมบตัิและคณุลกัษณะของผูฝึ้กสอนฟตุบอลท่ีดี 
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สชุาต ิประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์ (2554). วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคณุภาพยคุใหม่. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจ ากดั

สามลดา.  
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ประเทศไทย. (ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร.  
สภุางค ์จนัทวานิช. (2561). วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (พิมพค์รัง้ท่ี 24). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์หง่

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
องอาจ นยัพฒัน.์ (2548). วิธีวิทยาการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร.์ กรุงเทพฯ: ศนูยห์นงัสือจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
อมัภาพร สงคเ์กือ้. (2558). บทบาทหนา้ท่ีท่ีคาดหวงัและปฏิบตัจิรงิของผูฝึ้กสอนกรีฑาของโรงเรียน

กีฬาในสงักดัสถาบนัการพลศกึษา. (วิทยานิพนธป์รญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต). บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, กรุงเทพฯ. (ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการ
ทางการกีฬา)).  
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อิษฎี กฏุอินทร.์ (2561). รูปแบบการบรหิารจดัการทีมฟุตบอลทีมชาตไิทยสู่ความเป็นเลิศ ในการ
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เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
(Participant Information Sheet) 

 
ในเอกสารนี ้อาจมีข้อความท่ีท่านอ่านแล้วยังไม่ เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้า

โครงการวิจยัหรือผูแ้ทนใหช้ว่ยอธิบายจนกวา่จะเขา้ใจดี ทา่นอาจจะขอเอกสารนีก้ลบัไปอา่นท่ีบา้น
เพ่ือปรกึษา หารือกบัญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนสนิท แพทยป์ระจ าตวัของท่าน หรือแพทยท์่านอ่ืน เพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย  ช่ือโครงการวิจัย คุณลักษณะผู้ ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมี
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตใินเขตภาคเหนือ 

ช่ือหวัหนา้โครงการวิจยั นายชยัชนะ  นิ่มสวุรรณ  
สถานท่ีวิจยั มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตวิิทยาเขตจงัหวดัเชียงใหม ่, มหาวิทยาลยัการ

กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจงัหวัดล าปาง , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจังหวดัสุโขทยั , 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาตวิิทยาเขตจงัหวดัเพชรบรูณ ์ 

สถานท่ีท างานและหมายเลขโทรศพัทข์องหัวหน้าโครงการวิจัยท่ีต่อไดท้ัง้ในและนอก
เวลาราชการ โรงเรียนปทมุคงคา 920 ถนน สขุมุวิท แขวงพรโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
หมายเลขโทรศพัท ์095-804-7666 

ผูส้นบัสนนุทนุวิจยั…………...........................ไมมี่..................................... 
ระยะเวลาในการวิจยั…….11 มีนาคม 2562 ถึง 30 ตลุาคม 2562................. 
โครงการวิจยันีท้  าขึน้เพ่ือ ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการ

กีฬาแหง่ชาตใินเขตภาคเหนือมีคณุลกัษณะเป็นอยา่งไร 
ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั การศึกษาจะเป็นประโยชนแ์ละแนวทางกับผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติในภาคอ่ืน ๆ และเป็นประโยชนต์อ่ผูจ้ดัการทีม หวัหนา้
ผูฝึ้กสอน ผูฝึ้กสอน นักกีฬา และกีฬาประเภททีมอ่ืน ๆ ตลอดจนหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีจดัอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพ่ือร่วมกันพัฒนากีฬาฟุตบอลใหมี้ศกัยภาพท่ีสมบูรณแ์ละเพ่ือพฒันากีฬา
ฟุตบอลระดบัฟุตบอลของประเทศไทยใหก้า้วไปสู่ความเป็นเลิศและตอ่ยอดไปสู่ระดบัอาชีพตอ่ไป
ในอนาคต 

ทา่นไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มการวิจยันีเ้พราะ   เป็นนกักีฬาฟุตบอลท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ20-23 ปี 
และผู้ฝึกสอนต้องเป็นผู้ฝึกสอนปัจจุบันและมีประสบการณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันในกีฬา
ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างน้อย 1 ปี จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนีท้ั้งสิน้
ประมาณ  24 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม ่
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มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจงัหวดัสุโขทยั มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต
จงัหวัดล าปาง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจังหวดัเพชรบูรณ์ สถาบนัละ 6 คน 
แยกตามต าแหนง่ กองหนา้ กองกลาง กองหลงั ผูร้กัษาประต ูหวัหนา้ทีม และผูฝึ้กสอน 

หากทา่นตดัสินใจเขา้รว่มการวิจยัแลว้ จะมีขัน้ตอนการวิจยัดงัตอ่ไปนีคื้อ 
ขา้พเจา้จะท าการสมัภาษณท์่านอย่างนอ้ย 1 ครัง้ใชเ้วลาประมาณ 25-40 นาที โดย

จะท าการนดัหมายท่านล่วงหนา้ การสมัภาษณจ์ะมีการบนัทึกเทปเสียงและข้าพเจา้จะเป็นผูถ้อด
เทปเสียงดว้ยตนเอง นอกจากนัน้เม่ือสรุปผลการวิจยัไดแ้ลว้ ขา้พเจา้จะน าผลการวิจยัมาใหท้่าน
อา่นเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัง้ ขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีรวบรวมไดจ้ะน าเสนอในรูปขอ้สรุปของกลุ่ม 
ช่ือ นามสกลุของทา่น จะไมไ่ดร้บัการเปิดเผย แตจ่ะใชช่ื้อสมมตุแิทน  

หลงัจากท่ีขา้พเจา้สรุปรา่งในการสมัภาษณไ์ดค้รบแลว้จะน าขอ้มูลมาท าแบบสอบถาม
มาใหท้า่นตรวจสอบขอ้มลูอีกครัง้ ก่อนท่ีจะท าการสรุปเป็นผลการวิจยั 

หากทา่นไมเ่ขา้รว่มในโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบตอ่หนา้ท่ีการปฏิบตังิานใด ๆ ของ
ทา่นหรือสง่ผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิตแตอ่ยา่งใด 

หากมีขอ้ขอ้งใจท่ีจะสอบถามเก่ียวขอ้กับวิจยั หรือหากเกิดผลขา้งเคียงท่ีไม่พึงประสงค์
จากการวิจยัท่านสามารถติตอ่ นายชยัชนะ นิ่มสวุรรณ เบอรโ์ทรศพัท ์095-804-7666 ไดต้ลอด 24 
ชั่วโมง 

ประโยชนท่ี์คิดว่าจะไดร้บัจากการวิจัย การศึกษาจะเป็นประโยชนแ์ละแนวทางกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติในภาคอ่ืน ๆ และเป็นประโยชนต์อ่ผูจ้ดัการทีม หวัหนา้
ผูฝึ้กสอน ผูฝึ้กสอน นกักีฬา และกีฬาอ่ืน ๆ เช่น วอลเล่ยบ์อล ฟุตซอล ตะกรอ้ ตลอดจนหน่วยงาน
ท่ีมีหนา้ท่ีจดัอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลเพ่ือร่วมกันพฒันากีฬาฟุตบอลใหมี้ศกัยภาพท่ีสมบูรณ์
และเพ่ือพฒันากีฬาฟุตบอลระดบัฟุตบอลของประเทศไทยใหก้า้วไปสู่ความเป็นเลิศและต่อยอด
ไปสูร่ะดบัอาชีพตอ่ไปในอนาคต 

คา่ใชจ้า่ยท่ีผูเ้ขา้รว่มการวิจยัจะตอ้งรบัผิดชอบเอง.........................ไมมี่....................... 
หากมีขอ้มลูเพิ่มเติมทัง้ดา้นประโยชนแ์ละโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยันี ้ ผูว้ิจยัจะแจง้ให้

ทราบโดยรวดเร็วและไม่ปิดบัง ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย จะถูกเก็บรกัษาไว้โดยไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะเป็นราย บคุคล แตจ่ะรายงาน ผลการวิจยัเป็นขอ้มลูส่วนรวมโดยไม่สามารถ
ระบขุอ้มูลรายบุคคลได ้ขอ้มูลของผูเ้ขา้รว่มการวิจยัเป็นรายบุคคล อาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเขา้
มาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย สถาบัน หรือองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ รวมถึง
คณะกรรมการ จรยิธรรมการวิจยัในคนมีหนา้ท่ีตรวจสอบได ้ 
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ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัมีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัเม่ือใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ และการไม่เขา้รว่มการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบตอ่การ
บรกิารและการรกัษาท่ีสมควรจะไดร้บัตาม มาตรฐานแตป่ระการใด 

ขา้พเจา้มีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัเม่ือใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
และการไม่เขา้ร่วมการวิจัยหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบต่อหนา้ท่ีการ
ปฏิบตัิงานใด ๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิต 
ทา่นมีสิทธ์ิท่ีจะไมเ่ขา้รว่มการวิจยัก็ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้เหตผุล  

หากท่านไดร้บัการปฏิบตัิท่ีไม่ตรงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารชีแ้จงนี ้ท่านสามารถแจง้ให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนทราบไดท่ี้ ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในมนษุย ์สถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั อาคารศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 
20 โทร (02) 649-5000 ตอ่ 11019 โทรสาร: (02) 259-1822  

 
ลงช่ือ................................................... ผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยั     

(......................................................) 
วนัท่ี............................................... 
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หนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่มในโครงการวิจยั 
(Informed Consent Form) 

 
วนัท่ี ……………....….….… 

 
ขา้พเจา้……………………..….อาย…ุ.…ปี อยู่บา้นเลขท่ี……ถนน………...................

หมู่ท่ี…………............แขวง/ต าบล………………..….………....เขต/อ าเภอ….……................
จงัหวดั………........................โทรศพัท.์................................... 

ขอท าหนงัสือนีใ้หไ้วต้อ่หวัหนา้โครงการวิจยัเพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่ 
ขอ้ 1.ขา้พเจา้ไดร้บัทราบโครงการวิจยัของ   นายชยัชนะ  นิ่มสวุรรณ 

เรื่อง คณุลกัษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัการกีฬา
แหง่ชาตใินเขตภาคเหนือ 

ขอ้ 2.ขา้พเจา้ยินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจัยนีด้ว้ยความสมัครใจ โดยมิไดมี้การบงัคบัขู่
เข็ญ หลอกลวงแตป่ระการใดและจะใหค้วามรว่มมือในการวิจยัทกุประการ 

ขอ้ 3.ขา้พเจา้ไดร้บัการอธิบายจากผูว้ิจยัเก่ียวกับวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการวิจัย 
ประสิทธิภาพ ความปลอดภยั อาการหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางปอ้งกนั และแกไ้ข 
หากเกิดอนัตราย คา่ตอบแทนท่ีจะได้รบั คา่ใชจ้่ายท่ีขา้พเจา้จะตอ้งรบัผิดชอบจ่ายเอง โดยไดอ้่าน
ข้อความท่ีมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับ
ค าอธิบายและตอบขอ้สงสยัจากหวัหนา้โครงการวิจยัเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และตกลงรบัผิดชอบตาม
ค ารบัรองในขอ้ 5 ทกุประการ  

ขอ้ 4.ขา้พเจา้ไดร้บัการรบัรองจากผูว้ิจยัวา่จะเก็บขอ้มลูส่วนตวัของขา้พเจา้เป็นความลบั 
จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจยัเทา่นัน้ 

ขอ้ 5.ขา้พเจา้ไดร้บัทราบจากผูว้ิจยัแลว้ว่า หากมีอนัตรายใด ๆ อนัเกิดขึน้จากการวิจัย
ดงักล่าว ข้าพเจ้าจะไดร้บัการรกัษาพยาบาลจากคณะผูว้ิจัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจะไดร้บั
ค่าชดเชยรายไดท่ี้สูญเสียไปในระหว่างการรกัษา พยาบาลดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธ์ิได้รบัค่า
ทดแทนความพิการท่ีอาจเกิดขึน้จากการวิจยัตามสมควร 

ขอ้ 6.ขา้พเจา้ไดร้บัทราบแลว้ว่าขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยันี ้และ
การบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรกัษาโรคท่ีข้าพเจา้จะพึงไดร้บั
ตอ่ไป 
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ขอ้ 7.หากขา้พเจา้มีขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลขา้งเคียงท่ีไม่
พึงประสงคจ์ากการวิจยั สามารถติดตอ่กบั นายชยัชนะ  นิ่มสวุรรณ โรงเรียนปทมุคงคา 920 ถนน
สขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอรโ์ทรศพัท ์095-804-7666 

ขอ้ 8.หากขา้พเจา้ไดร้บัการปฏิบตัิไม่ตรงตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
ขา้พเจา้จะสามารถติดต่อกบัประธานคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัการพิจารณาโครงการวิจยัท่ี
ท าในมนุษยห์รือผูแ้ทน ไดท่ี้สถาบนัยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  โทรศพัท ์02-649-5000 ตอ่ 11019 

ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความตามหนงัสือนีโ้ดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตาม
เจตนาของขา้พเจา้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัพรอ้มกับหัวหนา้โครงการวิจัยและต่อหน้า
พยาน 

 
 

ลงช่ือ …………………………………...     ลงช่ือ ……………………………………   
    (………………………………….....)         (……………………………….......) 

                  ผูย้ินยอม / ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูใ้หข้อ้มลูและขอความยินยอม/หวัหนา้โครงการวิจยั 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………........พยาน        ลงช่ือ ………………………………พยาน 
              (……………………………… )                (……………………………… ) 

 
 

ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั อ่านหนังสือไม่ออก ผูท่ี้อ่านขอ้ความทัง้หมดแทนผูเ้ขา้ร่วม
การวิจยัคือ............................................................................................................................ 

จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นพยาน 
 

ลงช่ือ …………………………………พยาน 
(……………………………….) 
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หมายเหต ุ
1. ในกรณีผู้ให้ความยินยอมมีอายุไม่ครบ 18  ปีบริบูรณ์ จะตอ้งมีผูป้กครองตาม

กฎหมายเป็นผูใ้ห้ความยินยอมดว้ย หรือ ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมไดด้ว้ยตนเอง 
จะตอ้งมีผูมี้อ  านาจท าการแทน เป็นผูใ้หค้วามยินยอม 

2. กรณีผูย้ินยอมตนใหท้ าวิจัยไม่สามารถอ่านหนังสือได ้ใหผู้ว้ิจัยอ่านขอ้ความใน
หนงัสือใหค้วามยินยอมนีใ้หแ้ก่ผูย้ินยอมตนใหท้ าวิจยัฟังจนเขา้ใจแลว้ และใหผู้ย้ินยอมตนใหท้ า
วิจยัลงนาม หรือพิมพล์ายนิว้หวัแมมื่อรบัทราบ ในการใหค้วามยินยอมดงักลา่วดว้ย 
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ภาคผนวก ข 

แบบสมัภาษณน์กักีฬาและผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล 
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แบบสัมภาษณนั์กกฬีาฟุตบอล 
 

1. ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบักีฬาฟตุบอลของคณุตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  
2. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่กีฬาฟตุบอล  
3. ทศันคตท่ีิมีตอ่ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลเป็นอยา่งไร  
4.  รายการแขง่ขนัรายการใดบา้ง ท่ีรูส้กึประทบัใจมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด  
5. อะไรท่ีเป็นปัจจยัท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในรายการดงักลา่ว  
6. ในการฝึกซอ้มมีสิ่งใดท่ีทา่นคดิวา่เป็นอปุสรรคอะไรบา้ง  
7. ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลมีลกัษณะอยา่งไรในการฝึกซอ้มและแขง่ขนั  
8. ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลคนใด ท่ีทา่นคดิวา่เป็นผูฝึ้กสอนในอดุมคตขิองทา่น  
9. ผูฝึ้กสอนฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพในความคดิเห็นของทา่นควรมีลกัษณะอยา่งไร  
10. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับการพัฒนากีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหง่ชาติ 
11. ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไรกบัการพฒันากีฬาฟุตบอลของประเทศไทย  
12. ผุฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลทีมชาตไิทยควรจะมีลกัษณะอยา่งไร  
13. เปา้หมายสงูสดุในการเลน่กีฬาฟตุบอลของทา่นคืออะไร  
14. หากทา่นไดเ้ป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอล ทา่นจะเป็นผูฝึ้กสอนท่ีมีลกัษณะอยา่งไร  
15. ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรเก่ียวกับคุณลักษณะผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลใน

แนวคดิของทา่น  
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แบบสัมภาษณผู้์ฝึกสอนกฬีาฟุตบอล 
 

1. ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพในทศันคตขิองทา่นควรมีลกัษณะอยา่งไร  
2. ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอลท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นหรือไมท่ี่ตอ้งอบรมไลเซนล ์ 
3. ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติควรมี

ลกัษณะอยา่งไร  
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ภาคผนวก ค 
หนงัสือยืนยนัการยกเวน้การรบัรอง 

คณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนษุยใ์นมนษุย ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 
หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายชยัชนะ  นิ่มสวุรรณ 
วัน เดอืน ปี เกิด 19 มีนาคม 2534 
สถานทีเ่กิด โรงพยาบาลเถิน จงัหวดัล าปาง 
วุฒกิารศึกษา จบมธัยมศกึษาจาก โรงเรียนกีฬาจงัหวดัล าปาง  

จบปรญิญาตรี สาขา วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จาก มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบลูสงคราม 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 131 หมู ่10 ต าบล ลอ้มแรด อ าเภอ เถิน จงัหวดั ล าปาง 52160   
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