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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบ
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม
กีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ กรรมการบริหารสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 19 คน และ
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 139 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กรรมการบริหาร
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มที่ 2 ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาฟันดาบที่ส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันและเคยได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟันดาบระดับชาติ จ�ำนวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูล จากการบันทึกเทปที่ได้จากการสัมภาษณ์
เพื่อยกร่างแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ และยืนยันแนวทางที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อมูลจากการตีความของผู้วิจัย ด้วยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)
ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย มีแนวทาง
ในการด�ำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านองค์กร ชมรมต้องด�ำเนินการจัดท�ำโครงสร้าง ก�ำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบาย
ในการพัฒนาชมรม (2) ด้านบุคลากรกีฬา ชมรมต้องด�ำเนินการจัดหาบุคลากรในการบริหารจัดการเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการจัดหาบุคลากรในการการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ให้กับ
นักกีฬารวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น (3) ด้านสนามและเครื่องอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์กีฬา ชมรมต้อง
ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำชมรม ประกอบด้วย เครื่องตัดสินไฟฟ้า สนามฝึกซ้อมฟันดาบ และการจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำตัวนักกีฬา
ประกอบด้วย ดาบประจ�ำตัวนักกีฬา ชุดฟันดาบ เสื้อเกราะ เสื้อไฟฟ้า ถุงมือ ถุงเท้า (4) ด้านการด�ำเนินการ ชมรมต้องด�ำเนินการฝึกซ้อม
โดยมีแผนการฝึกซ้อมระยะสั้นและแผนการฝึกซ้อมระยะยาว ตลอดจนแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่มีความเหมาะสมระหว่าง
รายการแข่งขันกับนักกีฬาแต่ละคน (5) ด้านผลสัมฤทธิข์ องความเป็นเลิศด้านกีฬา ชมรมต้องมีระบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
จากการก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานต่าง ๆ ที่ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของชมรม เพื่อสะท้อนคุณภาพและความส�ำเร็จ
ของความเป็นเลิศในกีฬาฟันดาบของชมรม
ค�ำส�ำคัญ : ฟันดาบ, กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
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The purpose of this research was to investigate the guidelines on development of fencing for excellence
for fencing clubs under Thailand Fencing Federation (TFF). The 139 populations in this study comprised 19 executive
boards of TFF and 120 fencing coaches registered with TFF. Semi-structured interview was used as a tool of this
study. The samples used in this study were five executive boards and five fencing coaches who used to send
the athletes to attend and they won the competitions certified by TFF. The data collection was conducted by
interview and focus group methods. The data from the interview were analyzed to create the guidelines on
development of fencing for excellence and confirmed by the focus group. The triangulation method was used to
examine the data in this study.
The findings revealed as follows:
The guidelines on development of fencing for excellence for fencing clubs under TFF consisted of five
aspects: (1) Organization - the clubs should set up the clear structure, vision and policy for development; (2) Sports
Personnel - the clubs should recruit the personnel for administration to support and make all the club activities
achieve its goals and the personnel for training to develop the athletes’ skills and techniques; furthermore, they
should gradually increase their personnel’s potential; (3) Facility and Equipment - the clubs should provide their
equipments including electronic judging machine, Piste (training stadium), and athletes’ personal equipment, swords
(Epee, Foil or Sabre), plastron, jacket, breeches or knickers, mask, breast or chest protector, lames, Sabre cuffs, and
gloves; (4) Implementation - the clubs should conduct training by making the short and long term training plans
along with the competition plans appropriate to each athlete in each event; (5) Fencing Excellence - the clubs
should settle the self-assessment system in accordance with the set vision, policy and action plans to construct
the indicators in order to reflect their quality and fencing excellence.
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การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญของวิถชี วี ติ ประชาชนทุกภาคส่วน
และเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในการท�ำตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25312539) จนมาถึงปัจจุบันฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งในแผน
พัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา
ของประเทศไทยไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชาติ เ กิ ด ความรู ้ และความตระหนั ก ถึ ง
การออกก�ำลังกาย และการเล่นกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนได้มีกิจกรรมการออกก�ำลังกาย และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดไปสู่ความส�ำเร็จในระดับ
อาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา
เพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารการจั ด การ
ด้านการกีฬาของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ (กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกี ฬ า, 2560: จ-ช) การกี ฬ าจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ เยาวชน
ประชาชน และประเทศชาติ จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561-2580 ของรัฐบาลก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในชาติ โดยมุ่งเน้นให้คนไทย
ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ผลั ก ดั น เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะให้ ค นไทยทุ ก คนมี สุ ข ภาพที่ ดี ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561: 31) และเป็นที่ทราบกันดี
อยู่แล้วว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่ต้องการให้สุขภาพ
ร่างกายของตนเองอยู่ในสภาวะที่ดีตลอดระยะเวลา และปราศจาก
การเจ็บไข้ได้ป่วย ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน จากความส�ำคัญข้างต้น
ท�ำให้เห็นว่าสมรรถภาพทางกาย เพราะเป็นพืน้ ฐานเบือ้ งต้นทีท่ ำ� ให้
มนุษย์ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ได้อย่าง
มีคุณภาพ สมรรถภาพทางกายที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการ
ออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬารวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำวัน
ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีส่ ง่ เสริมให้เป็นประชากรทีม่ สี ขุ ภาพชีวติ
ที่ดี สุขภาพพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ อันจะน�ำไปสู่การเป็น
พลังขับเคลื่อนในการพัฒนาชาติสู่ความเจริญรุ่งเรื่องให้ทัดเทียมกับ
นานาประเทศ
ปัจจุบันในประเทศต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬาและพัฒนาไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และ
การประกอบอาชีพในด้านการกีฬาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการประกอบ

ธุ ร กิ จ ทางการกี ฬ าเป็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ และ
ประชาชนสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล
อีกทางหนึง่ ด้วย นอกจากนี้ การพัฒนากีฬาของประเทศไปสูก่ ฬี าอาชีพ
ยังเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ
ได้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต ามกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ของ
ประเทศไทยที่ผ่านมา ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะ
ในด้านการพัฒนากีฬาขัน้ พืน้ ฐานของเยาวชนและประชาชนภายใน
ชมรมกีฬาต่าง ๆ ยังประสบความส�ำเร็จน้อย โดยเฉพาะการน�ำเอา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการ
พัฒนากีฬาทุกระดับอย่างจริงจัง ตลอดจนการบริหารการจัดการกีฬา
แบบบูรณาการที่ครบวงจร รัฐจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องสนับสนุน
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพัฒนากีฬาไปสู่กีฬา
ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์, 2561: 3)
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นากี ฬ าเพื่ อ ความ
เป็นเลิศของประเทศไทย โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพ
เทียบเท่าระดับสากล มุง่ เน้นให้มกี ารบริหารจัดการด้านกีฬา ส่งเสริม
ให้มีการลงทุนและการพัฒนาด้านกีฬา โดยการสร้างแรงจูงใจ เพื่อ
กระตุ้นให้ภาคเอกชนเห็นประโยชน์ในการพัฒนา และการลงทุน
ในการกีฬา เช่น นโยบายด้านภาษีเพื่อสร้างการพัฒนากีฬา การร่าง
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ รวมทัง้ การสนับสนุนคุณภาพชีวติ
ของบุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาของประเทศ
(จุฑา ติงศภัทิย์, 2540: 4) อย่างไรก็ตาม การพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศให้ประสบความส�ำเร็จนั้น จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาตัวชี้วัด
ของกีฬาที่สามารถพัฒนากีฬาไปสู่เป้าหมายได้ส�ำเร็จ ซึ่งในปี พ.ศ.
2540 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ท�ำการศึกษาตัวชี้วัด
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีกรอบแนวคิด และลักษณะ
ของตัวชี้วัดไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านองค์กร 2) ด้านบุคลากร
กีฬา 3) ด้านสนามและเครื่องอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์กีฬา
4) ด้านการด�ำเนินการ และ 5) ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2540 : 21) เพื่อน�ำมาเป็น
ข้อมูลในการประเมินศักยภาพและใช้เป็นเกณฑ์ส�ำหรับองค์กรกีฬา
ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามรูปแบบที่พัฒนา
ขึ้นให้มีมาตรฐานในระดับชาติสู่ระดับสากล
กี ฬ าฟั น ดาบ เป็ น กี ฬ าสากลที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ส มาคมกีฬา
ฟันดาบแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรทางการกีฬาที่มีสมาชิกชมรม
กีฬาฟันดาบทัว่ ประเทศ มีเป้าหมายทีจ่ ะน�ำนักกีฬาฟันดาบไทยไปสู่
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจส�ำหรับ
บุคลากรภายในชมรมฟันดาบของสมาคมฯ ได้มีแรงผลักดันในการ
พัฒนากีฬาฟันดาบให้มีความก้าวหน้า จึงควรท�ำการศึกษาแนวทาง
การพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศเพือ่ ให้สมาชิกชมรมต่าง ๆ
ได้น�ำแนวทางไปใช้พัฒนาชมรมตนเองให้มีความเป็นเลิศต่อไป
อย่างไรก็ตาม การพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ ไม่ใช่เรื่อง
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

ี

ไพพ

รรณ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬา
ฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม
กี ฬ าฟั น ดาบแห่ ง ประเทศไทย โดยมี วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การวิ จั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ
ในสังกัดสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย ซึง่ มีขนั้ ตอนการด�ำเนินงาน
วิจัยครั้งนี้
1. ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัย
		
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ท�ำการศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬา
ฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม
กีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดประเด็นการศึกษา
โดยอาศัยตัวบ่งชี้การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ของ
(เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2540: 21) ดังนี้
			 1) ด้านองค์กร
			 2) ด้านการด�ำเนินการ
			 3) ด้านบุคลากรกีฬา
			 4) ด้านสนามและเครื่องอ�ำนวยความสะดวก/
อุปกรณ์กีฬา
			 5) ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศด้านกีฬา
		
1.2 ขอบเขตด้านประชากร
		 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนากีฬา
ฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม
กีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
			 1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟันดาบ
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 19 คน
			 2) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบที่ขึ้นทะเบียนชมรม
ฟั น ดาบ ในสั ง กั ด ของสมาคมกี ฬ าฟั น ดาบแห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 120 คน
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ง่ายเสมอไป การด�ำเนินงานย่อมมีปญ
ั หาและอุปสรรค ซึง่ ชมรมกีฬา
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงาน
ทีส่ นับสนุนการผลิตบุคลากรด้านกีฬาฟันดาบ เช่น นักกีฬา ผูฝ้ กึ สอน
หรือผู้ตัดสินในระดับขั้นต้น เพื่อผลักดันให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ แต่การด�ำเนินงาน
ทีผ่ า่ นมาชมรมกีฬาฟันดาบยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของสมาคมไม่ได้
เช่น ผลงานนักกีฬาฟันดาบไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
มีผลงานลดลง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อิสรีย์
ศุภเลิศจารุภัทร์ ซึ่งท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาในการ
พัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมฟันดาบ สังกัด
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย พบว่า สภาพปัญหาของชมรม
ฟันดาบมีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับมาก และมีความต้องการในการแก้ปญ
ั หา
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยผลการวิจัย ชมรมมีความ
ต้องการในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศสูง แต่ยังขาดแนวทาง
ทีส่ ามารถชีน้ ำ� ว่าการพัฒนาดังกล่าวจะด�ำเนินการอย่างไรให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่ จ ะศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากี ฬ าฟั น ดาบเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
ของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบต่าง ๆ ให้มีความเป็นเลิศ
และเป็นรากฐานของสมาคมฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์ และเป็น
องค์กรกีฬาที่มีความเป็นเลิศระดับเอเชียต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากี ฬ าฟั น ดาบเพื่ อ ความ
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ขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ

ี

รางแนวทาง
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ลจากการสนทนา ่ม
ข้อขมูอลมูจากการสนทนากลุ
กลุผูม้ทผูรงคุ
ทรงคุ
ณวุณฒวุิฒิ

แนวทางการพัฒนากีฬาฟนดาบเพื่อความเปนเลิศของชมรม
กีกีฬฬาฟัาฟนนดาบ
ในสังกัดสมาคมฟั
ดาบแห่งงประเทศไทย
ประเทศไทย
ดาบในสั
สมาคมฟนดาบแห
1. ดานองคกร
2. ดานบุคลากรทางการกีฬา
3. ดานสนามและเครื่องอํานวยความสะดวก/อุปกรณกีฬา
4. ดานการดําเนินการ
5. ดานผลสัมฤทธิ์ของความเปนเลิศดานกีฬา

ไพพ

ตัวชี้วัดการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ
1. ดานองคกร
2. ดานบุคลากรทางการกีฬา
3. ดานสนามและเครื่องอํานวยความสะดวก/อุปกรณกีฬา
4. ดานการดําเนินการ
5. ดานผลสัมฤทธิ์ของความเปนเลิศดานกีฬา

มหา

วิทย
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2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
การศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟนดาบเพื่อความเปนเลิศของชมรมกีฬาฟนดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬา
ฟ2.นดาบแห
ง
ประเทศไทย
มีรายละเอียดอดักกลุ
งตอ่มไปนี
้ าง
การก�ำหนดประชากรและการเลื
ตัวอย่
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรและกลุ
ม

ตั
ว
อย
า
ง
		 การศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ แนวทาง
ประชากร
ผู
ใ

ห
ข
อ

มู
ล
แบ
ง
เป
น
2
แบ
ง
เป
น
กลุ
ม

ประกอบด
ว
เป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่ง การพัฒนากีย ฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ
กรรมการบริ
หารสมาคมกีฬาฟนดาบแห
คน งประเทศไทย แบบกึ่งโครงสร้าง
ประเทศไทย มีรายละเอียกลุ
ด ดัมงทีต่่ อ1ไปนี
้
ในสังประเทศไทยจํ
งกัดสมาคมกีาฬนวน
าฟัน19
ดาบแห่
กลุมที่ 2่มตัผูฝวกอย่สอนกี
ฬาฟนดาบแหงประเทศไทย
1201คนชุด ซึ่งประกอบด้วย
		
ประชากรและกลุ
าง ฬาฟนดาบที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกี
(Semi-structured
interview)จํานวน
จ�ำนวน
กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลโดยการตอบการสัมภาษณ แบงเปน 2 กลุมประกอบดวย
		
ประชากร ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น 2 แบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม 3 ส่วน ดังนี้
กลุมที่ 1 กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
ประกอบด้โดยมี
วย เกณฑการคัดเลือก ไดแก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์
		 กลุ่มที่ 1 กรรมการบริ
หารสมาคมกีฬฬาฟั
ดาบแห่งงประเทศไทย
เกี่ยวกับกีจํฬานวน
าฟันดาบ
(1) นายกสมาคมกี
าฟนนดาบแห
1 คนเวลา สถานที่ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการ
ประเทศไทย จ�ำนวน 19 คน (2) เลขาธิการสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย
สัมภาษณ์ จํานวน 1 คน
		 กลุ่มที่ 2 ผู้ฝึกสอนกี
ฬาฟันดาบทีห่ขารึ้นทะเบี
บ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบ
(3) กรรมการบริ
จํานวนยนกั
3 คน
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
นวน 120 ฬคนาฟนดาบที่ขึ้นทะเบีเพื
อ่ ความเป็
นเลิจํศาของชมรมกี
นดาบ ในสังอกักแบบเจาะจง
ดสมาคมกีฬาฟันดาบ
กลุมที่ 2 ผูฝจ�กำสอนชมรมกี
ยนกั
บสมาคมฯ
นวน 5 คน ฬไดาฟั
มาจากการเลื
โดยมีกลุ
เกณฑ
ารคัาดงเลืผูอ้ใกห้ได
ผูฝกสอนชมรมกีฬมาฟภาษณ์
นดาบที่สแห่
งนักงประเทศไทย
กีฬาฟนดาบเขจ�าำรแนก
วมการแข
และเคยไดวยรับ(1)
รางวัด้ลานองค์กร
		
่มตัวกอย่
ข้อแมูกลโดยการตอบการสั
5 ด้างนขันประกอบด้
ศกีฬาฟนดาบระดั
ดาบที
่สมาคมฯ
นหรือใหการรับอ่ รอง
แบ่งเป็น 2ชนะเลิ
กลุ่มประกอบด้
วย บชาติ โดยเปนรายการแขงขันกีฬาฟน(2)
ด้านบุ
คลากรกีจัดฬการแข
า (3) ด้งาขันสนามและเครื
งอ�ำนวยความสะดวก/
3.
เครื
อ
่
งมื
อ
ที
ใ
่
ช
ใ
นการวิ
จ
ย
ั
		
กลุ่มที่ 1 กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟันดาบแห่ง อุปกรณ์กีฬา (4) ด้านการด�ำเนินการ และ (5) ด้านผลสัมฤทธิ์ของ
เครื่ อได้งมืมาจากการเลื
อ ในการวิ จั ยอกแบบเจาะจงโดยมี
ครั้ งนี้ เป น แบบสั ม ภาษณ
แนวทางการพั
ประเทศไทย จ�ำนวน 5 คน
ความเป็
นเลิศด้านกีฬฒานากี ฬ าฟ นดาบเพื่ อ ความเป นเลิ ศ
่งโครงสร
าง (Semi-structured
interview)
เกณฑ์การคัของชมรมกี
ดเลือก ได้ฬแาฟ
ก่ นดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย แบบกึ
ส่วนที
่ 3 ความคิ
ดเห็นและข้อเสนอแนะอื
น่ ๆ ตามตัวบ่งชี้
จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
		 (1) นายกสมาคมกี ฬ าฟั น ดาบแห่ ง ประเทศไทย ถึงแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศของชมรมกีฬา
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ให สั ม ภาษณ ประสบการณ เกี่ ย วกั บ กี ฬ าฟ น ดาบ เวลา สถานที่ และ
จ�ำนวน 1 รายละเอี
คน ยดตาง ๆ ในการสัมภาษณ
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
		 (2) เลขาธิสกวารสมาคมกี
งประเทศไทย
การสร้านงและหาคุ
ณภาพของเครื
อ่ งมืในสั
อทีใง่ ช้กัใดนการวิจยั
นที่ 2 ขอมูลฬเกีาฟั่ยนวกัดาบแห่
บแนวทางการพั
ฒนากีฬาฟนดาบเพื4.่อความเป
เลิศของชมรมกี
ฬาฟนดาบ
จ�ำนวน 1 สมาคมกี
คน ฬาฟนดาบแหงประเทศไทย จําแนก 5 ดาน ประกอบดวย (1) ดการสร้
ที่ใช้ในการวิจัย
านองคากงและหาคุ
ร (2) ดานบุณคภาพของเครื
ลากรกีฬา (3)่องมืดาอนสนาม
		และเครื
(3)่องอํกรรมการบริ
หาร จ�ำนวน
3 คน
นการสร้
างเครื
่องมือมทีฤทธิ
่ใช้ในการเก็
บรวบรวมข้
อมูฬลาเชิงคุณภาพ
านวยความสะดวก/อุ
ปกรณ
กีฬา (4) ดานการดําเนิเป็
นการ
และ(5)
ดานผลสั
์ของความเป
นเลิศดานกี
		
กลุ่มที่ 2 ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาฟันดาบที่ขึ้นทะเบียน (Qualitative research) ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
กับสมาคมฯ จ�ำนวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมี 		 1. ศึ ก ษาเอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาฟันดาบที่ส่งนักกีฬา แนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬา
ฟันดาบเข้าร่วมการแข่งขัน และเคยได้รบั รางวัลชนะเลิศกีฬาฟันดาบ ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ โดยเป็นรายการแข่งขันกีฬาฟันดาบที่สมาคมฯ จัดการ 		 2. ยกร่างการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์
แข่งขันหรือให้การรับรอง
		 3. น�ำแบบสัมภาษณ์เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
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การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
กีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัด
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
(Interview) และการสนทนากลุม่ (Focus Group) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
กีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ โดยเป็นคณะกรรมการบริหาร
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย และผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลการ
วิจัยดังนี้
1. ด้านองค์กร แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบ
ด้านองค์กร ควรด�ำเนินการดังนี้
		 1.1 การจัดท�ำโครงสร้าง ชมรมควรด�ำเนินการจัดท�ำ
โครงสร้างของชมรมเพื่อการพัฒนากีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศ
ของชมรม โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้างทีส่ ำ� คัญ 2 ส่วน ประกอบ
ด้วย ส่วนแรกเป็นโครงสร้างด้านการบริหารจัดการชมรมที่เป็นไป
ตามองค์ประกอบและระเบียบของการเป็นสมาชิกสมาคมกีฬา
ฟันดาบแห่งประเทศไทย ที่มีหน้าที่ในการบริหารชมรม เช่น การ
บริหารและการวางเป้าหมายของชมรม การเงินและบัญชี การติดต่อ
สมาชิกระหว่างผู้ปกครองและผู้ฝึกสอน เป็นต้น ส่วนที่สองเป็น
โครงสร้างด้านของการฝึกซ้อม โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ
หัวหน้าผูฝ้ กึ สอน และผูช้ ว่ ยผูฝ้ กึ สอน มีหน้าทีใ่ นการวางแผนการฝึก
ซ้อมนักกีฬา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งโครงสร้างของชมรมกีฬา
ฟันดาบทั้งสองส่วนนี้ต้องด�ำเนินงานให้มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดี ย วกั น และแยกหน้ า ที่ ต ามบทบาทของตนเองตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
		 1.2 วิสัยทัศน์ และนโยบาย เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ชมรม
ต้องแสดงเจตจ�ำนง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรม ถึงสิ่งที่ชมรมก�ำลังจะท�ำ
และเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนานักกีฬา โดยวางวิสยั ทัศน์ ตลอดจน
นโยบายของการพัฒนาชมรม เพื่อให้นักกีฬาที่เข้ารับการฝึกซ้อม
ได้ เ ห็ น แนวทางในการพั ฒ นาตนเองไปสู ่ เ ป้ า หมายและทิ ศ ทาง
ทีก่ ำ� หนดไว้เป็นเส้นทางเดียวกันกับชมรม ซึง่ วิสยั ทัศน์ และนโยบาย
จะเชือ่ มโยงกับความเข้มข้นในการวางแผนงานต่าง ๆ ของชมรม เช่น
การฝึกซ้อม การคัดเลือกรายการแข่งขัน หรือการพัฒนาบุคลากร
ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
2. ด้านบุคลากรกีฬา แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬา
ฟันดาบ ด้านบุคลากรกีฬา ควรด�ำเนินการดังนี้
		 2.1 การจัดหาบุคลากร ชมรมควรด�ำเนินการจัดหา
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะทางและสอดคล้องกับโครงสร้างข้างต้น
ทั้งสองด้าน ดังนี้

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

		 4. น� ำ แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ไ ด้ จ ากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม		
		 5. ด�ำเนินการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
		 6. น�ำเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และ
ผ่านการรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตาม
หลักการและแนวทางปฏิบัติสากล (Declaration of Helsinki,
CIOMS International Ethical Guideline และ ICH GCP
เลขที่ใบรับรอง 019/2563 ไปด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
		 7. น�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ และแปลผล
ข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1. ติดต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ท�ำหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟันดาบ
แห่งประเทศไทย และชมรมกีฬาฟันดาบ เพื่อขอความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 		
		 2. ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง โดยการจดบันทึก บันทึกเทป และการถ่ายภาพ เพื่อ
ประกอบเป็นหลักฐานในการสรุป และอภิปรายผล และยกร่าง
แนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบ เพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬา
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
		 3. ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ในการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยการจดบันทึก บันทึกเทป และการถ่ายภาพ ในการประกอบเป็น
หลักฐาน เพื่อสรุปผลถึงแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความ
เป็ น เลิ ศ ของชมรมกี ฬ าฟั น ดาบ ในสั ง กั ด สมาคมกี ฬ าฟั น ดาบ
แห่งประเทศไทย
6. การจัดกระท�ำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์และประมวลผล
		 1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น�ำมายกร่างแนวทาง
การพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ
ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย และยืนยันข้อมูล
แนวทางทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศของชมรมกีฬา
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
		 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
น�ำมาสรุปตามประเด็นเนื้อหาในภาพรวม และท�ำการวิเคราะห์
ในเชิงเนื้อหาและเขียนพรรณนา ตีความหมายและสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันกับข้อมูลที่ได้มา ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับ
การตีความของผู้วิจัยโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า
(triangulation)
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ดาบเอเป้ ดาบฟอยล์ และดาบเซเบอร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและ
สร้างประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้กบั นักกีฬา เพราะเครือ่ งตัดสินไฟฟ้า
จะสร้างความรูส้ กึ ให้กบั นักกีฬาเมือ่ มีการประลองการแข่งขันภายใน
ชมรม เครื่องตัดสินไฟฟ้าจะสามารถท�ำให้นักกีฬาเกิดการเรียนรู้
เมื่อใบดาบปะทะหรือมีการสัมผัสกับจุดที่ท�ำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า
แสดงขึ้นมาในกรณีที่นักกีฬาคนนั้นได้คะแนนจากการประลอง
การแข่งขันครั้งนั้น อย่างไรก็ตามเครื่องตัดสินไฟฟ้าไม่ได้สร้าง
ประสบการณ์ที่ท�ำให้นักกีฬาเรียนรู้การได้คะแนนเพียงอย่างเดียว
แต่เครือ่ งตัดสินไฟฟ้ายังสามารถแสดงผลการแข่งขันในลักษณะของ
นักกีฬาที่ฟันดาบออกไปปะทะกับจุดที่มีการสัมผัสที่ไม่ใช่เป้าหมาย
ของการท�ำคะแนน สัญญาณไฟฟ้าจะแสดงผลลัพธ์ให้นักกีฬาทราบ
ซึง่ จะท�ำให้นกั กีฬารับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ กับจุดทีส่ มั ผัสแล้วเกิดสัญญาณไฟ
นอกเป้าหมายที่ท�ำให้นักกีฬาไม่ได้คะแนน
			 3.1.2 สนามฝึกซ้อมฟันดาบ เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ล�ำดับรองลงมาจากเครื่องตัดสินไฟฟ้า ชมรมควรมีสนามฟันดาบ
อย่างน้อย 1 สนาม เพื่อให้นักกีฬาได้ใช้ในการฝึกซ้อม และเป็นการ
สร้างประสบการณ์การแข่งขันระหว่างฝึกซ้อมภายในชมรม นักกีฬา
จะมีความคุ้นเคยกับระยะของเส้นต่าง ๆ บนพื้นสนามที่จะส่งผล
ต่อพัฒนาการของนักกีฬา ในด้านของการยืน การรุก การรับดาบ
แรงต้ า นจากพื้ น สนามระหว่ า งที่ เ กิ ด การเคลื่ อ นที่ เป็ น ต้ น
ซึ่งประสบการณ์บนสนามฝึกซ้อมนี้นักกีฬาสามารถน�ำไปใช้ในการ
แข่งขันบนสนามจริงได้อย่างไม่มีความแตกต่างจากการฝึกซ้อม
		 3.2 การจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำตัวนักกีฬา เป็นอุปกรณ์
ที่มุ่งสร้างทักษะและเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ให้กับนักกีฬา
ประกอบด้วย ดาบประจ�ำตัวนักกีฬาแยกตามประเภท ชุดฟันดาบ
ตามขนาดล�ำตัวนักกีฬา เสื้อเกราะ เสื้อไฟฟ้า ถุงมือ ถุงเท้า โดย
อุปกรณ์ทงั้ หมดเป็นอุปกรณ์ทเี่ น้นความปลอดภัยเป็นล�ำดับแรกของ
การฝึกซ้อม หรือการแข่งขัน ดังนั้นในการจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำตัว
นักกีฬา ให้ชมรมเน้นอุปกรณ์ที่มีการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์
ฟันดาบนานาชาติ โดยมีสัญญลักษณ์ประทับเป็นภาษาอังกฤษว่า
“FIE” อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานจะช่วยในเรื่องความ
ปลอดภัยได้แล้วนักกีฬาทีม่ อี ปุ กรณ์ประจ�ำตัวจะมีพฒ
ั นาการทีด่ กี ว่า
นักกีฬาที่ไม่มีอุปกรณ์ประจ�ำตัว โดยมีสาเหตุมาจากความคุ้นเคย
ในการใช้งานบ่อย ๆ สัดส่วนหรือรูปร่างทีม่ คี วามเหมาะสมกับขนาด
ตัวของนักกีฬา หรือแม้กระทั่งการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว จะช่วยให้
นักกีฬามีความถี่ในการฝึกซ้อมได้มากกว่านักกีฬาที่รออุปกรณ์
ในการหมุนเวียนระหว่างฝึกซ้อม เป็นต้น
4. ด้านการด�ำเนินการ แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬา
ฟันดาบ ด้านการด�ำเนินการ ควรด�ำเนินการดังนี้
		 4.1 การฝึกซ้อม เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับการพัฒนา
กีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศ ชมรมฟันดาบที่ต้องการพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ ควรวางแผนการฝึกซ้อมที่เป็นระบบและมีความ
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			 2.1.1 บุคลากรด้านการบริหารจัดการ บุคลากร
ในด้านนี้ มีบทบาทและหน้าทีเ่ ป็นฝ่ายสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชมรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การจัดการและการ
บริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาความเป็นเลิศของ
ชมรม การเงินและบัญชี การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสื่อและ
อุปกรณ์การฝึกซ้อม เป็นต้น บุคลากรในด้านนี้ควรเป็นบุคลากรที่มี
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ส�ำหรับในกรณีที่บุคลากร
ไม่มคี ณ
ุ วุฒิ หรือคุณสมบัตขิ า้ งต้น บุคลากรส่วนนีค้ วรมีประสบการณ์
ในการบริ ห ารองค์ ก รทางการกี ฬ ามาช่ ว ยในการพั ฒ นาชมรม
ซึ่งประสบการณ์จะสามารถช่วยให้ชมรมพัฒนาได้อย่างมีแบบแผน
รวมถึงความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน�ำชมรม
ไปสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต
			 2.1.2 บุคลากรด้านการฝึกซ้อมกีฬา เป็นบุคลากร
ที่ท�ำหน้าที่ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาโดยตรง ตั้งแต่
ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟันดาบไปจนถึงทักษะชั้นสูง โดยมีหัวหน้า
ผู้ฝึกสอนเป็นผู้วางแผนการซ้อมตั้งแต่ระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาว
และควรมีผฝู้ กึ สอนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญของแต่ละชนิดดาบ ทัง้ 3 ชนิด
คือ ผู้ฝึกสอนดาบเอเป้ ผู้ฝึกสอนดาบฟอยล์ และผู้ฝึกสอนดาบ
เซเบอร์ แยกการฝึกซ้อมตามทักษะของแต่ละดาบ ทีห่ วั หน้าผูฝ้ กึ สอน
วางแผนการฝึกซ้อมไว้ นอกจากนี้ชมรมควรมีนักวิทยาศาสตร์
การกีฬาประจ�ำชมรม หรือเป็นทีป่ รึกษาทีส่ ามารถให้คำ� แนะน�ำและ
เสริมสมรรถภาพทางกาย หรือเพิ่มความสามารถทางเทคนิคให้กับ
นักกีฬาของชมรมได้
		 2.2 การพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจส�ำคัญที่จะน�ำ
ชมรมไปสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ดังนั้นชมรมควรมีแผน
การพัฒนาบุคลากรของชมรม เพื่อให้บคุลากรของชมรมมีศักยภาพ
ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรด้านการฝึกซ้อมกีฬา ต้องหมั่นพัฒนา
ความสามารถให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อกฎกติกาที่มีการ
ปรับเปลี่ยนจากสมาพันธ์อยู่ทุกปี เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน
การฝึกซ้อม แผนการแข่งขัน ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนในแต่ละ
ดาบ ต้องผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานจากสมาคม
ฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นอย่างน้อย (C License) และควรพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถที่สูงขึ้น โดยการฝึกอบรมให้ผ่านหลักสูตร
ผู้ฝึกสอนขั้นสูง (A License) ในโอกาสต่อไป
3. ด้านสนามและเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์
กีฬา แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบ ด้านสนามและ
เครื่องอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์กีฬา ควรด�ำเนินการดังนี้
		 3.1 การจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำชมรม ชมรมควรด�ำเนิน
การจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำชมรมทีม่ มี าตรฐานและมีความเพียงพอต่อ
นักกีฬา โดยเรียงจากผลการศึกษาที่มีความจ�ำเป็นมากที่สุด ดังนี้
			 3.1.1 เครื่องตัดสินไฟฟ้า ชมรมฟันดาบควรมี
เครื่องตัดสินไฟฟ้าที่สามารถตัดสินดาบได้ทุกชนิด ประกอบด้วย
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5. ด้านผลสัมฤทธิข์ องความเป็นเลิศด้านกีฬา แนวทาง
ในการพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบ ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา ควรด�ำเนินการดังนี้
การประเมินตนเอง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดส�ำหรับการหา
ค�ำตอบด้านผลสัมฤทธิข์ องความเป็นเลิศด้านกีฬา ชมรมควรมีระบบ
การประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากวิสัยทัศน์ นโยบาย
แผนงานต่ า ง ๆ โดยก� ำ หนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องชมรม
ที่สะท้อนความส�ำเร็จการด�ำเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
จ�ำนวนเหรียญรางวัลทีน่ กั กีฬาได้รบั จากการแข่งขันในแต่ละวงรอบ
หรือล�ำดับของนักกีฬาที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ฝึกสอนหรือบุคลากรของชมรมทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อให้
ชมรมได้รถู้ งึ ผลการด�ำเนินงานและได้นำ� ผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้สะท้อนผลสัมฤทธิข์ องความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาอย่างแท้จริง
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ต่อเนื่อง โดยการฝึกซ้อมจะมอบบทบาทให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็น
บุคคลที่วางแผนการฝึกซ้อมตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะยาว ซึ่งการ
ฝึกซ้อมในแต่ละระยะต้องมีความสัมพันธ์กับรายการแข่งขันตลอด
ทั้ ง ปี เพื่ อ ให้ ผู ้ ฝ ึ ก สอนได้ น� ำ แผนการซ้ อ มไปก� ำ หนดโปรแกรม
การฝึกซ้อมที่มีความหนัก ความถี่ ความนานที่แตกต่างกันออกไป
กรณี ที่ มี ร ายการแข่ ง ขั น เก็ บ คะแนนสะสม Ranking ระยะสั้ น
ผู้ฝึกสอนต้องวางแผนการฝึกซ้อมที่มีความแตกต่างกับรายการ
แข่งขันทีเ่ หลือระยะเวลายาวนาน เช่น ในระยะสัน้ ทีต่ อ้ งส่งการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอนควรใส่เทคนิค หรือแทคติก เพื่อให้นักกีฬาน�ำไปใช้ในการ
แข่งขัน ส�ำหรับรายการแข่งขันระยะยาว ควรวางแผนการซ้อมทีเ่ น้น
สมรรถภาพทางกายทีเ่ ป็นเฉพาะกีฬาฟันดาบ เช่น ความเร็ว ปฏิกริ ยิ า
ตอบสนองกลับ และความคล่องแคล่วว่องไว เป็นต้น
		 4.2 การแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาฟันดาบถือเป็น
สิ่งที่นักกีฬาฟันดาบทุกคนให้ความส�ำคัญและมีความใฝ่ฝันต้องการ
ทีจ่ ะเป็นผูร้ บั ชัยชนะ ดังนัน้ รายการแข่งขันกีฬาฟันดาบจึงเป็นสนาม
ทดลองความสามารถของนักกีฬา ภายหลังจากการได้รับการฝึกฝน
จนเกิดความช�ำนาญ หัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกสอนควรวางแผน
ร่วมกันในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์
รายการแข่งขันประจ�ำปีให้มีความสอดคล้องกับความสามารถของ
นักกีฬา พิจารณาจากคะแนนคูณทีส่ มาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้กับเจ้าภาพและรายการแข่งขันที่ด�ำเนินการในรายการ
นั้น ๆ เพื่อน�ำคะแนนของนักกีฬาภายหลังจากการแข่งขันมาใช้
ในการจัดล�ำดับนักกีฬาฟันดาบทั้งหมดของประเทศ เช่น รายการ
แข่งขันกีฬาฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันเป็นสมาคมฟันดาบฯ มีคะแนนคูณสาม X3 นักกีฬา จะมี
จ�ำนวนมาก และมีนักกีฬาที่มีฝีมือดีร่วมลงการแข่งขัน เพราะ
ต้องการเก็บคะแนนและตัวคูณที่สูงจากรายงานดังกล่าว ในท�ำนอง
เดียวกันรายการแข่งขันทีม่ คี ะแนนคูณน้อย เช่น คูณหนึง่ X1 จ�ำนวน
รายการแข่งขันจะมีการจัดการแข่งขันหลายรายการ และมีจำ� นวน
นักกีฬาไม่มาก ตลอดจนนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬามือใหม่
ท�ำให้รายการลักษณะนี้จึงมีความเหมาะสมกับนักกีฬามือใหม่ที่มี
ฝีมือใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม แม้รายการแข่งขันกีฬาฟันดาบจะมี
การจัดการแข่งขันอยู่มาก ผู้ฝึกสอนควรวางแผนการแข่งขันให้มี
ความเหมาะสมกับนักกีฬา เพราะถ้านักกีฬาลงแข่งขันกับรายการ
ที่ไม่เหมาะสมจะมีผลเป็นทางลบมากกว่าผลทางบวก เช่น นักกีฬา
มือใหม่ลงแข่งรายการที่มีคะแนนคูณมาก ต้องเจอกับนักกีฬาที่เก่ง
และฝีมือต่างกันมาก อาจท�ำให้มีผลการแข่งขันพ่ายแพ้ในรอบ
แรก ๆ ซึ่งอาจเกิดผลทางลบต่อด้านจิตใจกับนักกีฬา หรือนักกีฬา
ที่มีฝีมือดี ลงแข่งขันในรายการเล็ก เมื่อได้รับชัยชนะคะแนนคูณ
จะได้รับจ�ำนวนน้อย สู้กับรายการใหญ่เพียงหนึ่งรายการไม่ได้ ผล
ทางลบต่อนักกีฬา คือ ฝีมอื ไม่ได้พฒ
ั นาไปกับนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถ
ใกล้เคียงกัน และสิ้นเปลืองงบประมาณจ�ำนวนมากในการสมัคร
แข่งขันหลาย ๆ รายการ
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การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนา
กีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัด
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษามีประเด็น
ที่น�ำผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ด้านองค์กร
ชมรมกีฬาฟันดาบควรด�ำเนินการจัดท�ำโครงสร้างของ
ชมรมเพื่อการพัฒนากีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศของชมรม โดย
มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญสองส่วน ประกอบด้วย โครงสร้างด้านการ
บริหารจัดการชมรม และโครงสร้างด้านการฝึกซ้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของวอร์เลย์ และ เฟเยอร์เฮิร์ม (Worley and
Feyerherm, 2003) ที่ได้ศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาองค์กร โดย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ประกอบไปด้วย โครงสร้าง
องค์กร การตัง้ เป้าหมาย การเรียนรูก้ ารถ่ายทอดความรู้ การวางระบบ
การวางนโยบายหรือกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับ ศราวุฒิ
อารีราษฎร (2561) กล่าวว่า ในการจัดการชมรมกีฬานั้นต้อง
สอดคล้องกับแผนงานและก�ำหนดเป้าหมาย ในการส่งเสริมกีฬา
เพือ่ ความเป็นเลิศ และกีฬาเพือ่ สุขภาพ นอกจากนีช้ มรมควรก�ำหนด
วิสัยทัศน์ และนโยบายของชมรมให้มีความชัดเจน เพราะวิสัยทัศน์
และนโยบายจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมองค์กร
ซึง่ สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ กันสิงห์ (2552) ทีก่ ล่าวว่า การจัดท�ำระบบ
ของชมรมกีฬา ควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการจัดท�ำ
โครงสร้างที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการจัดตั้งชมรมกีฬา
ตลอดจนควรมีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการบริหาร
จัดการ
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มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องฝึกซ้อมทักษะและสมรรถภาพทางกาย
ให้มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
หรือการเปลีย่ นโอกาสของการเข้าท�ำหรือการตัง้ รับ เพือ่ ให้การโจมตี
เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้อง
กับ บงกช จันทร์สุขวงค์ (2562) กล่าวว่า แผนการฝึกซ้อมกีฬา
เพือ่ ความเป็นเลิศทีด่ ี ควรแบ่งออกเป็นระยะ กล่าวคือ ระยะการฝึก
ร่างกาย ระยะการฝึกทักษะ และระยะก่อนการแข่งขัน นอกจากนี้
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันก็มคี วามจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีแผนการส่ง
ให้สอดคล้องกับความสามารถของนักกีฬา โดยพิจารณาจากตัวคูณ
คะแนนที่ประกาศในระเบียบการแข่งขัน ซึ่งรายการแข่งขันกีฬา
ฟันดาบที่มีคะแนนคูณมาก นักกีฬาที่ลงแข่งขันจะเป็นกลุ่มที่มี
ความสามารถสูง จึงไม่เหมาะสมกับนักกีฬามือใหม่ เพราะการแข่งขัน
มีความเสี่ยงสูงที่จะตกรอบแรกและไม่ได้รับคะแนนสะสมจากการ
แข่งขัน ซึ่งจะท�ำให้นักกีฬาเสียก�ำลังใจ และสิ้นเปลืองงบประมาณ
จ�ำนวนมาก ผูฝ้ กึ สอนทีด่ จี งึ ควรวิเคราะห์รายการแข่งขันทีเ่ หมาะสม
กับความสามารถของนักกีฬารายบุคคล
5. ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศด้านกีฬา
ชมรมกีฬาฟันดาบควรสร้างระบบการประเมินตนเอง
เพราะการประเมิ น ตนเองเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะอธิ บ ายถึ ง ผลการ
ด�ำเนินงานของชมรมและเป็นวิธีที่ดีที่สุดส�ำหรับการหาค�ำตอบด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศด้านกีฬา ชมรมควรประเมินตนเอง
(Self-Assessment) จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานต่าง ๆ ที่
สะท้อนความส�ำเร็จการด�ำเนินงาน เพื่อน�ำผลที่ได้จากการประเมิน
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนากระบวนการด้านต่าง ๆ ในการขับเคลือ่ น
การท�ำงานของชมรมให้ประสบความส�ำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ของ
ความเป็นเลิศด้านกีฬาที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ตามวงจรเดมมิง่ (Deming, 1986) ทีม่ ขี นั้ ตอน
PDCA กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ขั้ น ตอนการตรวจสอบประเมิ น ผลงาน และขั้ น ตอนการน� ำ ผล
การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และยังสอดคล้องกับ บงกช
จันทร์สุขวงค์ (2562) ที่กล่าวว่า องค์กรกีฬาควรควบคุม บริหาร
จัดการ และประเมินผลความเป็นเลิศทางการกีฬาในทุกมิติ จาก
ทิศทางนโยบาย แผนงาน แผนการฝึกซ้อมและพัฒนาความก้าวหน้า
ของนักกีฬา ตลอดจนความส�ำเร็จของนักกีฬาจากการแข่งขัน เพื่อ
ให้ชมรมได้น�ำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพการท�ำงานต่อไป
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2. ด้านบุคลากรกีฬา
ชมรมควรสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับโครงสร้างของ
ชมรม โดยสรรหาทีมบริหารชมรม เพื่อเป็นบุคลากรที่ท�ำหน้าที่
ในการบริหารและสนับสนุนการท�ำงานของผู้ฝึกสอน ทั้ง 3 ชนิด
กล่าวคือ ผูฝ้ กึ สอนดาบเอเป้ ผูฝ้ กึ สอนดาบฟอยล์ และผูฝ้ กึ สอนดาบ
เซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ รชต สุทธิจิตตกุล (2559) ที่กล่าวว่า
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของการจัดตั้งองค์กรกีฬาควรมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องอาศัยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรและนักกีฬาของชมรมให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สอดคล้อง
กับสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย (2550) ทีก่ ล่าวว่า บุคลากร
กีฬาฟันดาบจะต้องมีการพัฒนาหาความรู้อยู่เสมอ ทั้งการอบรม
การค้นคว้า เพราะความรูท้ นี่ ำ� มาใช้ในการปฏิบตั จิ ะต้องใช้ระยะเวลา
ในระดับหนึง่ จึงจะเห็นผลการเปลีย่ นแปลงของกระบวนการในด้าน
ต่าง ๆ โดยจะส่งผลต่อความส�ำเร็จและเกิดขึน้ ต่อการพัฒนาทีมของ
ตนเอง
3. ด้านสนามและเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์
กีฬา
ชมรมกีฬาฟันดาบควรจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำชมรม และ
อุปกรณ์ประจ�ำตัวนักกีฬา เพราะอุปกรณ์ดงั กล่าวมีความจ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานไปสู่ทักษาชั้นสูงของนักกีฬาฟันดาบ
อย่างยิ่ง สอดคล้องกับ ทัลเนอร์และคณะ (Turner and others,
2016) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญต่ออุปกรณ์กีฬาฟันดาบว่า นักกีฬา
ฟันดาบจะมีการเคลื่อนไหว บนสนามแข่งขันและต้องควบคุมพื้นที่
และทิศทางในระหว่างการเคลื่อนที่มากกว่า 250-1,000 เมตร เกิด
จ�ำนวนในการโจมตี ประมาณ 140 ครั้ง และเกิดการเปลี่ยนทิศทาง
ในการเคลื่อนที่ ประมาณ 400 ครั้ง ผลการศึกษาดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญต่อการฝึกซ้อมบนพืน้ สนามแข่งขันและเครือ่ ง
อ�ำนวยความสะดวก เพื่อให้นักกีฬามีความคุ้นเคยและสามารถน�ำ
ประสบการณ์ฝกึ ซ้อมไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ บงกช จันทร์สุขวงค์ (2562) กล่าวว่า สนามและ
อุ ป กรณ์ ก ารฝึ ก กี ฬ ามีความส�ำคัญ ต่อการพัฒนากีฬ าเพื่ อ ความ
เป็นเลิศ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัย จะช่วย
ในการสร้างมาตรฐานการฝึก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักกีฬา
ระหว่างฝึกซ้อมและการแข่งขัน
4. ด้านการด�ำเนินการ
ชมรมกี ฬ าฟั น ดาบควรวางแผนการฝึ ก ซ้ อ มและ
แผนการแข่งขันให้ความความสอดคล้องกันตลอดแผนงาน เพราะ
การฝึกซ้อมเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา
กีฬาฟันดาบเป็นกีฬาต่อสู้ที่ต้องมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง
ต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างสม�่ำเสมอ สอดคล้องกับ แกลแชม ฟีเกิล
(N. Gresham-Fiegel, 2012) ที่กล่าวว่า นักกีฬาฟันดาบที่ดี
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