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บทคดัย่อ 
 บทความนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นความรู้เก่ียวกบั
หลักการ และมโนทัศน์ เ ก่ียวกับการเ ป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ประสบ     
ความส าเร็จ ที่สรุปได้ว่าการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันให้มีความสมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณคือความส าเร็จที่แท้จริงของการเป็น     
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ส าหรับหลกัการส าคัญที่จะน าไปสู่การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันที่ประสบความส าเร็จมี 5 ประการ ได้แก่ 1)หลักการของการฝึกสอน            
2)หลกัการของพฤติกรรม 3)หลกัการของการสอน 4)หลกัการของการฝึกร่างกาย และ  
5)หลกัการของการจดัการ ในสว่นของมโนทศัน์เก่ียวกบัคณุลกัษณะ และวิธีการส าหรับ
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่ีประสบความส าเร็จ สามารถสรุปได้ 7 ประการ ได้แก่ 
(1)มีวิสัยทัศน์ที่บันดาลให้เกิดความกระตือรือร้น (2)มีปรัชญาของการฝึกสอนที่ดี 
(3)วางแผนอย่างรอบคอบแต่สามารถยืดหยุ่นได้ (4)สนใจที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม (5)มีองค์ความรู้ที่ลกึซึง้ในกีฬาแบดมินตนั (6)มี
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงานและนกักีฬา และ(7)ใสใ่จในรายละเอียดของคูแ่ขง่ขนั 
 
 
ค าส าคัญ: ผู้ ฝึกสอนกีฬา แบดมนิตนั ความส าเร็จ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Abstract  
The purpose of this academic article was to propose analyzing result 

of principles and Concepts of successful badminton coaches. It is concluded 
that developing badminton players to a state of complete physical, mental, 
affective, social and spiritual is the real success of badminton coaches. The 
principles of successful badminton coach should consist of 1) Principles of 
coaching 2) Principles of behavior 3) Principles of teaching 4) Principles of 
physical training and 5) Principles of management. The concepts of 
successful badminton coaches’ characteristics and methods should consist of 
(1) Having a vision that makes enthusiastic (2) Having a good training 
philosophy (3) Plan thoroughly but be flexible (4) Be curious to learn new 
knowledge and use appropriate (5) Having an intimate knowledge of 
badminton (6) Having a good relationship with staffs and players and (7) Be 
pay attention to details of opposition. 
 
Keyword: Sport coaches, Badminton, Success 
 
บทน า 
 ปี 2013 เป็นปีที่ทีมกีฬาแบดมินตนัของไทยได้รับการจบัตามองเป็นพิเศษจาก
แฟนกีฬาแบดมินตนัทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศเนื่องจากมีสองเหตกุารณ์ส าคญั
เกิดขึน้ เหตกุารณ์แรกเป็นเหตกุารณ์ที่ “เอ” มณีพงศ์ จงจิตร และ “อาร์ต” บดินทร์ อิสระ 
ก่อการทะเลาะวิวาทกนัในสนามระหวา่งการแขง่ขนัแบดมินตนัรอบชิงชนะเลิศ รายการ
แคนนาดาโอเพ่น ส่วนเหตุการณ์ที่สองเป็นเหตุการณ์ที่ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ 
สามารถคว้าแชมป์แบดมินตัน  ในรายการของสหพันธ์แบดมินตันโลก จากชัยชนะ
ดังกล่าวได้ส่งผลให้น้องเมย์ขยับขึน้มาเป็นมือวางอันดับ 2 ของโลก แน่นอนว่าทัง้
ความส าเร็จ และความล้มเหลวที่เกิดขึน้กบันกักีฬาแบดมินตนัของไทยได้สะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการท างานของทีมกีฬาว่าเป็นอย่างไร มีข้อดี และ
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ข้อบกพร่องในเร่ืองใดบ้างที่ ต้องเ ร่งปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นในปัจจัย หรือ
องค์ประกอบใดใดก็ตาม การที่จะพัฒนานักกีฬาแบดมินตันของไทยให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จในระดบัโลก และสามารถผลตินกักีฬาแบดมินตนัท่ีมีคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง
ได้นัน้ต้องเร่ิมที่การพฒันาผู้ ฝึกสอนเป็นเบือ้งต้นดงัที่ผู้ เขียน (ประพฒัน์ ลกัษณพิสทุธ์ิ 
และณฐัวฒุิ สิทธิชยั, 2556) เคยกลา่วไว้ในบทความเร่ืองการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้ ฝึกสอนกีฬา: แบดมินตนัว่า “ผู้ ฝึกสอนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ 
หรือความล้มเหลวของนักกีฬา  กล่าวคือนักกีฬาที่ได้รับการฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอน
แบดมินตนัท่ีมีคณุภาพย่อมมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการเลน่กีฬา  และได้รับ
ประสบการณ์ที่มีคุณภาพจากการเข้าร่วมฝึกซ้อม ในขณะเดียวกันนักกีฬาที่ได้รับ     
การฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอนแบดมินตันที่ไม่มีคุณภาพย่อมไม่มี โอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จในการเล่นกีฬา และได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีคุณภาพ” สอดคล้องกับ        
กูนาลนั (Gunalan, 2006 อ้างถึงใน Sheu, 2011) รองประธานสมาพนัธ์แบดมินตนั
นานาชาติ ที่ได้กล่าวถึงความส าคญัของการมีผู้ ฝึกสอนที่มีมาตรฐานไว้ว่า  หาก
ปราศจากผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่ีดี จะมีนกักีฬาแบดมินตนัท่ีดีได้อยา่งไร เพื่อให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้ ฝึกสอนกับผลสัมฤทธ์ิของนักกีฬาโดยใคร่       
ขอน าเสนอเป็นตารางดงันี ้(ประพฒัน์ ลกัษณพิสทุธ์ิ และณฐัวฒุิ สทิธิชยั, 2556) 
 

ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีคุณภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ไม่มีคุณภาพ 
 นกักีฬามีโอกาสที่จะได้รับชยัชนะ

จากการแขง่ขนักีฬา 
 นักกีฬาได้รับความสนุกสนาน

เพลดิเพลนิกบัการเลน่กีฬา 
 นกักีฬามีความสามารถในการใช้

ทกัษะ และ กลยทุธ์ 

 นักกีฬาไม่มีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จจากการแขง่ขนักีฬา 

 นกักีฬามีอาการบาดเจ็บเรือ้รัง 
 นกักีฬาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย

กับการเล่นกีฬาจนอาจน าไปสู่
การเลกิเลน่กีฬากลางคนั 
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ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีคุณภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ไม่มีคุณภาพ 
 นัก กีฬามี ความ เ ข้ า ใจ ในกฎ 

กติกา มารยาท และประเพณีของ
การเลน่กีฬา 

 นกักีฬามีความกระตือรือร้นที่จะ
เลน่กีฬาชีวิต 

 นักกีฬามีความปลอดภัยในการ
เลน่กีฬา 

 นัก กีฬา ไ ด้ รั บการพัฒนาทั ง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สงัคมไปพร้อมๆกนั 

 นัก กี ฬ า ข าดค ว ามมุ่ ง มั่ น ใ น       
การฝึกซ้อม 

 นกักีฬาขาดความกระตือรือร้น 
 นัก กีฬาขาดความ เ ช่ื อมั่น ใน

ตนเอง 
 นกักีฬาขาดความสนกุสนาน และ

ความพงึพอใจในการเลน่กีฬา 
 บัน่ทอนประสิทธิภาพในการรับรู้

ของนกักีฬา 

 
จากสภาพการณ์ของวงการกีฬาแบดมินตนัในประเทศไทย และความส าคญั

ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัดงัที่กลา่วข้างต้น ได้จดุประกายให้ผู้ เขียนต้องการน าเสนอ
หลกัการ และมโนทศัน์ตา่งๆที่ช่วยให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเกิดความเข้าใจที่ถกูต้อง 
และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของตนเองให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งมี
ประเด็นที่นา่สนใจดงันี ้
 
ความแตกต่างระหว่างการสอน และการฝึกสอน 
 ทัง้ค าวา่ “การสอน” (Teaching)  และ “การฝึกสอน” (Coaching) คงเป็นค าที่
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั นกักีฬา ตลอดจนผู้ปกครองรู้สกึคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจาก
ค าเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัการพฒันาสมรรถนะ (Performance) ในการเลน่กีฬาแบดมินตนั
ไม่ว่าจะเป็นด้านทกัษะ (Skills) ด้านเทคนิค (Techniques) ด้านแทคติก (Tactics) 
ตลอดจนด้านสมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หากแตท่า่นจะทราบหรือไมว่า่ค า
ทัง้สองนีม้ีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

พจนานุกรมลองแมน  (Longman Dictionaries, 2012a) ได้อธิบาย
ความหมาย ของค าว่า “Teaching” ซึ่งเป็นค านาม (Noun) ไว้ว่าหมายถึง งาน (Work) 
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หรือ วิชาชีพ (Profession) ของครู (Teacher) ในสว่นของค ากิริยา (Verb) คือค าว่า 
“Teach” พจนานุกรมลองแมน (Longman, 2012b) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า
หมายถึง การช่วยเหลือ (Help) ผู้ ใดผู้หนึ่งให้เรียนรู้ (Learn) ในบางสิ่งบางอย่างโดย 
การให้ข้อมูล (Information) สอดคล้องกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2542ก) ที่ได้อธิบายความหมายของค าวา่ “สอน” ไว้ว่าหมายถึง แสดงให้เข้าใจโดยวิธี
บอกหรือ ท าให้เห็นเป็นตวัอยา่ง ในสว่นของค าวา่ การฝึกสอน (Coaching) สารานกุรม 
วิกิพีเดีย (Wikipedia Encyclopedia, 2013) ได้อธิบายความหมายไว้ว่าหมายถึง    
การสอน (Teaching) การฝึกฝน (Training) หรือ กระบวนการพฒันา (Development 
process) ท่ีเกิดขึน้จากการสนบัสนุนของบคุคลเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิหรือบรรลตุาม
เป้าหมายที่ต้องการ สอดคล้องกบัพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542ข) ที่ได้
อธิบายความหมายของค าว่า “ฝึกสอน” ไว้ว่าหมายถึง สอนให้ท าจนเป็น เมื่อพิจารณา
จากการวิเคราะห์ค าแปล และความหมายของศัพท์ข้างต้นท าให้สามารถสรุป        
ความแตกตา่งระหว่างการสอน และการฝึกสอนได้วา่  การสอนเป็นวิธีการ (Method) ที่
ผู้ ฝึกสอนใช้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆไปสู่นักกีฬา ดังที่  โปรแกรม
การศึกษาด้านกีฬาของสหรัฐอเมริกา (American Sport Education Program-ASEP, 
1996) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัขัน้ตอน และวิธีการสอนทกัษะกีฬาที่มีประสทิธิภาพ โดยใช้
ช่ือย่อว่า “IDEA” ซึ่งประกอบด้วย  การแนะน าทกัษะ (Introduce the skill) การสาธิต
ทกัษะ (Demonstration the skill) การอธิบายทกัษะ (Explain the skill) และการให้
ความสนใจกบัการปฏิบตัิทกัษะของผู้ เลน่ (Attend to players practicing the skill) 
ในขณะท่ีการฝึกสอนเป็นกระบวนการ (Process) ที่ต้องอาศยัแบบแผน (Pattern) และ
ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง (Continuous practice) เพื่อให้นกักีฬาเกิดความช านาญ และมี
สมรรถนะท่ีสงูขึน้ ยกตวัอยา่งเช่น ผู้ ฝึกสอนต้องการให้นกักีฬามีความแมน่ย าในการวาง
ลกูหยอดหน้าเน็ท ผู้ ฝึกสอนจะต้องเร่ิมต้นจากการสอนวิธีการจบัไม้ และการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ถูกต้อง จากนัน้จึงให้นักกีฬาฝึกปฏิบัติทักษะที่ถูกต้องซ า้ๆ เพื่อให้เกิด       
ความช านาญ ท้ายที่สดุเมื่อผู้ ฝึกสอนเห็นว่านกักีฬามีความช านาญแล้วจึงให้แบบฝึกที่
เน้นความแมน่ย า นอกจากนี ้นีล (Neal, 1978) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัความแตกตา่งของ 
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การสอนและการฝึกสอนไว้ว่า การสอนเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่  
ผ่อนคลาย (Relaxation) แต่การฝึกสอนเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของการแข่งขนั 
(Competition) ซึง่ก่อให้เกิดความตงึเครียด (Stress)   
 จากที่กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสอนเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
ทกัษะ และเทคนิคจากผู้ ฝึกสอนไปสู่นกักีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้นกักีฬา
สามารถปฏิบตัิได้ ดงันัน้สภาพแวดล้อมดงักล่าวจึงค่อนข้างที่จะผ่อนคลาย ในขณะที่
การฝึกสอนเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยแบบแผน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาเกิดความช านาญ และมีสมรรถนะที่สูงขึน้ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมดังกล่าวค่อนข้างที่จะตึงเครียด อย่างไรก็ตามทัง้การสอน และ           
การฝึกสอนต้องอาศยัทกัษะในการสือ่สาร (Communication skill) ที่มีประสทิธิภาพ 
 
ปรัชญาการฝึกสอนของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 

ปรัชญาการฝึกสอน (Coaching philosophy) คือข้อความที่แสดงรายละเอียด
เก่ียวกบัคณุค่า   หลกัปฏิบัติ (Principle) และความเช่ือ (Belief) ที่ผู้ ฝึกสอนได้ก าหนด
ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ สอดคล้องกบัฮานสนั (Hanson, 2013) ได้กลา่วไว้
วา่ปรัชญาการฝึกสอนคือ หลกัปฏิบตัิส าคญั และความเช่ือที่เป็นตวัก าหนดการกระท า 
และการปฏิบตัิตวัของผู้ ฝึกสอน เช่นเดียวกบั ไลล์ (Lyle, 1999) ได้ให้ความหมายของ
ปรัชญาการฝึกสอนไว้ว่าหมายถึง ข้อความที่ครอบคลุมเก่ียวกับความเช่ือ และ
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงลกัษณะเด่นในการปฏิบตัิของผู้ ฝึกสอน ปรัชญาการฝึกสอนที่
ดีถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่จะน าไปสู่การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัที่
ประสบความส าเร็จ ดงัที่มาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ได้กล่าวไว้ว่า การมีปรัชญา
การฝึกสอนที่ดีย่อมท าให้ผู้ ฝึกสอนสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม อีกทัง้ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะน าไปสู่การเป็นผู้ ฝึกสอนที่ประสบ
ความส าเร็จ เช่นเดียวกบั เครชม่า (Kretchmar, 1994) ที่ได้กลา่วไว้ว่า ปรัชญาการฝึกสอน
จะช่วยให้ผู้ ฝึกสอนมีจดุมุง่หมายในการท างานที่ชดัเจน (Clarify motive) และมีทิศทาง
ในการฝึกสอน (Direction) แนวคิดพืน้ฐานของปรัชญาการฝึกสอนของผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั คือการค านึงถึงนกักีฬาเป็นส าคญั ดงัคติพจน์ของโปรแกรมการศึกษากีฬา
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ของสหรัฐอเมริกา (American Sport Education Program-ASEP,1981 อ้างถึงใน 
Martens, 2012) ที่ให้ไว้ว่า นกักีฬาเป็นอนัดบัแรกชยัชนะเป็นอนัดบัรอง เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee-IOC, 2013) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า “สิ่งส าคญัที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความส าเร็จแต่คือการต่อสู้  สิ่งจ าเป็นจึงไม่ใช่
ชัยชนะแต่คือการต่อสู้อย่างเต็มก าลงั” และลอมบาดี ้(Lombardi, 1960 อ้างถึงใน 
Martens, 2012) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ชัยชนะไม่ได้เป็นทุกสิ่ง แต่สิ่งที่ส าคญัคือความ
พยายามที่จะเอาชนะ” เพื่อหาค าตอบว่าปรัชญาการฝึกสอนที่ดีของผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันควรจะเป็นอย่างไร ใคร่ขอแบ่งการอภิปรายออกเป็น 2 ส่วนตาม
องค์ประกอบส าคญัของปรัชญา ได้แก่ วตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอน และแนวคิดที่
น าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์  

ส่วนแรกวตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอน คือผลสมัฤทธ์ิท่ีผู้ ฝึกสอนต้องการ
ให้เกิดขึน้กบันกักีฬา  ซึง่วตัถปุระสงค์ของปรัชญาการฝึกสอนที่ดีนัน้ควรให้ความส าคญั
กบัการพฒันานกักีฬาแบบองค์รวม (Holistic development) กลา่วคือ ให้ความส าคญั
กบัการพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย (Physical) ด้านจิตใจ (Psychological) ด้านอารมณ์ 
(Affective) ด้านสงัคม (Social) และจิตวิญญาณ (Spiritual) สอดคล้องกบัปีเก้ (Pyke, 
2013) ที่ได้กลา่วไว้ว่า วตัถปุระสงค์ที่ส าคญัของการฝึกสอนกีฬา คือมุ่งพฒันานกักีฬา
ให้เกิดการพฒันาแบบองค์รวม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่เรียกว่า “4Cs” ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะ (Competence) ด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง (Confidence) 
ด้านความผูกพัน (Connection) และด้านลักษณะนิสัย และความห่วงใยผู้ อื่น 
(Character and caring) เช่นเดียวกบัมิลเลอร์ และเคอร์ (Miller & Kerr, 2002) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า การพฒันานกักีฬาแบบองค์รวมเป็นกระบวนการที่ตอบสนองความส าเร็จ
ของนักกีฬาในระยะยาว ดังนัน้ผลสมัฤทธ์ิของนักกีฬาจึงมิใช่แค่ชัยชนะ แต่รวมถึง  
ความสมบรูณ์ของชีวิต (Well -Being)  

ส่วนทีส่องแนวคิดที่น าไปสู่การบรรลวุตัถปุระสงค์ คือความเช่ือ และหลกัการ
ของผู้ ฝึกสอนที่จะน าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์ การฝึกสอนที่ยึดนกักีฬาเป็นศนูย์กลาง 
(Athlete centered coaching) เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถน าไปสูก่ารพฒันานกักีฬา
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แบบองค์รวมได้ กล่าวคือ การที่ผู้ ฝึกสอนสนบัสนุนให้นกักีฬารู้จักคิด วิเคราะห์ และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้นักกีฬาเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง มี   
ความรับผิดชอบ และยงัก่อให้เกิดทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกบัคิดแมน 
และรอมบาโด (Kidman & Lombardo, 2010) ได้กลา่วไว้ว่า รูปแบบการฝึกสอนที่ยึด
นกักีฬาเป็นศูนย์กลางช่วยสนับสนุนให้นักกีฬาเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-
aware) และเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ส าหรับการพฒันานกักีฬาแบบองค์รวม นอกจากนี ้โปแทรก(Potrac, 2004) ได้กลา่วไว้
ว่า รูปแบบการฝึกสอนที่ยึดนกักีฬาเป็นศนูย์กลางสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
แก่นกักีฬา นอกจากนีย้งัช่วยให้นกักีฬาเข้าใจ (Understanding) และสามารถจดจ า 
(Retention) ทกัษะ และเทคนิคตา่งๆได้ดียิ่งขึน้ และอเูซอ่ (Usher, 1997) ได้กลา่วไว้ว่า 
รูปแบบการฝึกสอนที่เน้นนกักีฬาเป็นศนูย์กลางเป็นวิธีการที่ช่วยกระตุ้นให้นกักีฬาเกิด
ความรู้สกึที่ท้าทาย และมีอิสรภาพในการเรียนรู้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปรัชญาการฝึกสอนคือข้อความที่
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับคุณค่า หลกัปฏิบตัิ และความเช่ือที่ผู้ ฝึกสอนได้ก าหนดขึน้
เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ปรัชญาการฝึกสอนของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
ประกอบด้วย 2 สว่นส าคญั ได้แก่ วตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอน และแนวทางที่จะ
น าไปสู่การบรรลวุตัถปุระสงค์ ในส่วนของวตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอนผู้ ฝึกสอน
ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาพฒันานกักีฬาแบบองค์รวม และในสว่นของแนวทาง
ที่จะน าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์ ผู้ ฝึกสอนควรใช้รูปแบบการฝึกสอนที่ยึดนกักีฬาเป็น
ศนูย์กลาง 
 
หลักการ และมโนทัศน์ส าหรับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ประสบ
ความส าเร็จ  

หากกล่าวถึงความส าเร็จของการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันสิ่งหนึ่งที่
สามารถสะท้อนได้ดีที่สุดคือความส าเร็จของนักกีฬา อย่างไรก็ตามความส าเร็จของ
นักกีฬาก็ไม่ได้ประเมินเพียงแค่ชัยชนะเท่านัน้  แต่ยังรวมถึงการพัฒนานักกีฬาให้
นกักีฬามีความสมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม สอดคล้องกับ 
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มาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ที่ได้กลา่วไว้วา่ วตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอนกีฬาแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เพื่อชยัชนะ (To win) เพื่อความสนกุสนาน (To fun) และ
เพื่อการพฒันา (To develop) ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม ส าหรับหลกัการ
ส าคญัที่จะน าไปสู่การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัที่ประสบความส าเร็จในที่นีใ้คร่ขอ
น าเสนอหลกัการของมาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ที่ได้ให้ไว้ 5 ประการ ได้แก่ หลกัการ
ของการฝึกสอน (Principles of coaching) หลกัการของพฤติกรรม (Principles of 
behavior) หลกัการของการสอน (Principles of teaching) หลกัการของการฝึกร่างกาย 
(Principle of training) และหลกัการของการจดัการ (Principles of management) 
โดยมีรายละเอียดของหลกัการบางประการท่ีนา่สนใจดงันี ้

หลักการของพฤ ติกรรม  การพัฒนาคุณลักษณะที่ ดี ใ ห้กับนัก กีฬา 
(Developing good character)  การพฒันานกักีฬาแบดมินตนัให้เป็นผู้ที่มีคณุลกัษณะ
ที่ดี และมีน า้ใจนกักีฬานัน้ผู้ ฝึกสอนจ าเป็นต้องสอนให้นกักีฬารู้ว่าอะไรคือพฤติกรรมที่
ถูกต้อง และต้องสอนจนกระทัง่เกิดเป็นนิสยัของนกักีฬา  ดงัที่คลิฟฟอร์ด และฟีเซล 
(Clifford & Feezell, 2010) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีน า้ใจนักกีฬา 
(Sportsmanship) ไว้ว่า ธรรมชาติของกีฬาต้องการความมีน า้ใจนกักีฬา ถ้าปราศจาก
ความมีน า้ใจนักกีฬา กีฬาก็จะไม่เป็นกีฬาอีกต่อไป เกมก็จะไม่เป็นเกมอีกต่อไป 
นอกจากนีค้วามมีน า้ใจนกักีฬายงัเป็นลกัษณะที่ส าคญัของการเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความกล้าหาญ (Courageous) ความมีวินยั (Discipline) ความยตุิธรรม 
(Fair)  ความซื่อสัตย์  (Honest)  ความรับผิดชอบ (Responsible)  ความถ่อมตัว 
(Humble) และความสุขุม (Wise) โดยมาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการพฒันาคณุลกัษณะที่ดีของนกักีฬาไว้ 3 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพ 1 กระบวนการพฒันาทกัษะที่ดีของนกักีฬา 
ที่มา : Martens, 2012 

การระบหุลกัการของคุณลกัษณะ เป็นการระบคุุณค่าของจริยธรรม (Moral 
values) และพฤติกรรมที่น ักกีฬาควรจะต้องปฏิบ ัติ ซึ่งคุณค่าของจริยธรรมมี 6 
ประการ ได้แก่ 1) ความเคารพ (Respectful) 2) ความรับผิดชอบ (Responsible) 
3) ความห่วงใยผู้ อื่น (Caring) 4) ความซื่อสตัย์ (Honest) 5) ความยุติธรรม (Fair) 
และ 6) ความเป็นพลเมืองที่ดี (Good citizen) 

การสอนหลักการของคุณลักษณะ เป็นการถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดี ไปสู่
นกักีฬา ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) สร้างสิ่งแวดล้อมทาง
จริยธรรม 2) ก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการปฏิบตัิตวัที่ดีให้กบันกักีฬา 3) อธิบายและ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นในประเด็นจริยธรรม 4) ใช้วิธีการสอนที่สร้างโอกาสให้นกักีฬา
ได้ตัดสินใจในในประเด็นจริยธรรมด้วยตนเอง 5) สร้างแรงจูงใจให้กับนกักีฬา และ       
6) ท าตวัเป็นตวัอยา่งที่ดีให้กบันกักีฬา 

การให้โอกาสในการในการฝึกฝน เป็นการให้โอกาสให้นกักีฬาได้เรียนรู้ และ
ฝึกฝนจนเป็นนิสยัประกอบด้วยกลยทุธ์ที่ส าคญั 2 ประการได้แก่ 1) สร้างวฒันธรรมของ
ทีมที่นกักีฬาจะต้องท าเป็นประจ า เช่น ให้นกักีฬาจบัมือกนัหลงัจากแขง่ขนั หรือฝึกซ้อม
เสร็จ ให้นักกีฬารุ่นพี่ค่อยช่วยเหลือรุ่นน้องในระหว่างการฝึกซ้อม เป็นต้น และ            
2) ให้รางวลักบันกักีฬาที่ปฏิบตัิตวัอยูใ่นคณุลกัษณะที่ดี 

หลกัการของการสอน การสอนทกัษะกลวิธี (Teaching technical skills) 
ทกัษะกลวิธีเป็นพืน้ฐานของนกักีฬาแบดมินตนั และเป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรับความส าเร็จ

1. การระบหุลกัการของคณุลกัษณะ 

2. การสอนหลกัการของคณุลกัษณะ 

3. การให้โอกาสในการในการฝึกฝน 
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ของนกักีฬา ดงัที่มาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ได้กลา่วไว้ว่า ทกัษะกลวิธีคือพืน้ฐานที่
ส าคัญของทุกชนิดกีฬาเนื่องจากกีฬาแต่ละชนิดต้องการการทักษะการเคลื่อนไหวที่
เฉพาะเจาะจง (Specific motor skills) โดยมาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการสอนทกัษะเทคนิคไว้ 4 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 2 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพ 2 กระบวนการสอนทกัษาเทคนิค 
ที่มา : Martens, 2012 

การน าเสนอ เทคนิคในการน าเสนอที่ดีนัน้ผู้ ฝึกสอนจะต้องพูดให้ชัดเจน ใช้
ภาษาที่นักกีฬาสามารถเข้าใจง่าย ใช้เวลาในการน าเสนอไม่ควรเกิน 3 นาที อยู่ใน
ต าแหน่งที่นักกีฬาทุกคนสามารถมองเห็นและได้ยิน และบอกช่ือของและอธิบาย        
ถึงความส าคญัของเทคนิค 

การสาธิต และการอธิบาย เทคนิคในการสาธิต และอธิบายที่มีประสิทธิภาพมี 
3 ขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้1) สาธิต และอธิบาย 2) เช่ือมโยงเทคนิคใหมไ่ปยงัเทคนิคที่ได้
เรียนมาก่อนหน้านี ้และ 3) ตรวจสอบความเข้าใจ 

การให้นกักีฬาได้ฝึกปฏิบตัิ นกักีฬาควรจะเร่ิมต้นปฏิบตัิเทคนิคทนัทีหลงัจากที่
การสาธิต และการอธิบายสิน้สดุลง ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับการฝึกปฏิบตัิที่น่าสนใจมีดงันี ้  
1) เทคนิคในการฝึกปฏิบัติที่ดีนัน้ผู้ ฝึกสอนจะต้องใช้แบบฝึกที่มีความสัมพันธ์กับ       
การพฒันาเทคนิค 2) ในช่วงแรกของการสอนเทคนิคใหม่ผู้ ฝึกสอนควรเน้นให้นกักีฬา

1.การน าเสนอ 

2. การสาธิต และอธิบาย 

3.การให้นกักีฬาได้ฝึกปฏิบตัิ 

4. การแก้ไขข้อผิดพลาด 
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ปฏิบตัิบ่อยครัง้ แต่ใช้เวลาไม่นาน และ 3) ท าให้การฝึกปฏิบตัิมีความสนุกสนานโดย
อาจประยกุต์เป็นเกม หรือสร้างเง่ือนไขที่ท าให้นกักีฬาเกิดความท้าทาย 

การแก้ไขข้อผิดพลาด การปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้นักกีฬา
เรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องได้ ดงันัน้ผู้ ฝึกสอนจะต้องมีการให้ข้อมลูเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 
(Feedback) ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดน่าสนใจมีดงันี ้1) บนัทึกวีดีโอ
เพื่อน าเสนอข้อผิดพลาดของนกักีฬา 2) ให้ค าชมกับนักกีฬาก่อนที่จะแนะน าวิธีการ
แก้ไขข้อผิดพลาด 

ในส่วนของมโนทัศน์ส าหรับการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ประสบ
ความส าเร็จใคร่ขอน าเสนอคณุลกัษณะ และวิธีการของผู้ ฝึกสอนกีฬาตา่งชนิดที่ประสบ
ความส าเร็จ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสนั (Sir Alex Ferguson)           
จอห์น วูดเด้น (John Wooden) และจอห์น บิวแคนนนั (John Buchanan) โดยมี
รายละเอียดที่นา่สนใจดงัตอ่ไปนี ้

เซอร์ อเลก็ซ์ เฟอร์กสูนั อดีตผู้จดัการทีมสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด
ผู้ ซึ่งเคยน าสโมสรฯชนะเลิศในหลายรายการสามารถสรุปมโนทัศน์ส าคัญเก่ียวกับ     
การท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอนได้ดงัตอ่ไปนี ้(Ferguson, 1999)  

อาศยัการท าซ า้ (Rely on repetition) เฟอร์กสูนัให้ความส าคญักบัการพฒันา
ทักษะขัน้พืน้ฐาน และเทคนิคขัน้สูงของลูกทีมโดยก าหนดช่วงเวลาของการฝึกฝน       
ให้มากพอที่ลกูทีมของเขาทกุคนจะได้ปฏิบตัิซ า้ๆจนเกิดความช านาญ 

เรียนรู้จากความผิดพลาด (Learn from mistakes) เฟอร์กสูนัได้กลา่ววา่แม้วา่
เขาได้เคยท าบางสิง่ที่ผิดพลาด แตเ่ขาก็ไมเ่คยท าให้ความผิดพลาดเหลา่นัน้เกิดขึน้ซ า้  

การตัดสินใจที่รวดเร็ว (Quick decision marking) เฟอร์กูสนัสามารถ
ตอบสนองต่อค าถามของลูกทีมด้วยการให้ค าตอบที่รวดเร็ว (Quick) และชัดเจน 
(Clear) ซึ่งความชัดเจนในที่นีค้ือ เข้าใจง่าย กระชับ และลูกทีมจะต้องทราบทันที่ว่า
ตวัเองจะต้องท าอะไร 
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การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เฟอร์กูสนัได้กล่าวว่าเมื่อ   
ลกูทีมของเขาได้ใช้ความพยายามอยา่งเต็มที่เขามกัจะกลา่วชมลกูทีมอยู่เสมอว่า “คณุ
ท าได้ดีแล้ว” หรือ “วนันีค้ณุท าได้ยอดเยี่ยมมาก” 

สนับสนุนจินตนาการ (Encourage visualization) เฟอร์กูสันได้กล่าวว่า
จินตนาการเป็นเคร่ืองมือที่ทรงพลงั (Powerful tool) ส าหรับฝังเทคนิคที่ถกูต้องลงไปยงั
ความคิดของผู้ เลน่ 

ปรับปรุงด้านวฒันธรรม (Improve the culture) เฟอร์กูสนัได้กลา่วว่าผู้ เล่น  
ทุกคนที่มาอยู่ในทีมจะต้องปรับตัวให้เขากับวัฒนธรรมของทีม ซึ่งเฟอร์กูสันได้
ยกตัวอย่างว่าลูกทีมของเขาที่มาจากวัฒนธรรมที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์มากเกิน        
ความจ าเป็น (Excessive drinking) มกัจะอยูก่บัเขาไมไ่ด้นาน 

ปลกูฝังการเลน่อย่างยตุิธรรม (Foster fair play) บ่อบครัง้ที่เฟอร์กูสนัอบรม 
และตกัเตือนลกูทีมของเขาวา่ให้เลน่ตามกฎกติกา 

เตรียมพร้อมส าหรับความส าเร็จที่ตอ่เนื่อง(Prepare for continued success) 
เฟอร์กูสนัได้กล่าวว่าการที่จะท าให้ทีมประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องได้นัน้ต้องให้
ความส าคญักบัค้นหานกักีฬารุ่นใหมท่ี่มีพรสวรรค์เข้ามาเสริมในทีม 

พยายามท าอย่างไม่ ท้อถอย  (Be persistent)  เฟอร์กูสันไ ด้กล่าวว่า
ความส าเร็จของทีมเป็นสิ่งที่ต้องอาศยัระยะเวลาที่ยาวนานดังนัน้ผู้ ฝึกสอนจะต้องมี
ความอดทนตอ่ปัญหาตา่งๆที่ต้องเผชิญ และต้องเช่ือมนัวา่ตนเองสามารถน าพาทีมไปสู่
ความส าเร็จได้ 

การสร้างความสมัพนัธ์ (Make connection) เฟอร์กูสนัได้กล่าวว่าการรู้จัก 
และการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้ ร่วมงานทัง้หมดในองค์กรเป็นสิ่งส าคญัที่ช่วยให้  
การท างานของเขาสามารถด าเนินไปได้อยา่งราบร่ืน  

จอห์น วดูเด้น อดีตผู้ ฝึกสอนบาสเกตบอลช่ือดงัของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่ง
ท าให้ทีมบาสเกตบอลชายของมหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (University of 
California, Los Angeles-UCLA) ได้รับรางวลัชนะเลิศมากที่สดุถึง 11 ครัง้ในรายการ
ขององค์กรกีฬามหาวิทยาลยัแห่งชาติ (National Collegiate Athletic Association- 
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NCAA) โดยสามารถสรุปมโนทศัน์ส าคญัเก่ียวกับการท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอนได้ดงัต่อไปนี ้
(Wooden & Jamison, 1997) 

ให้ความส าคัญกับรายละเอียด ความหนกั และการท าซ า้ในแต่ละช่วงของ 
การฝึกฝน (Emphasize attention to detail, intensity, and repetition in each practice) 
บิล วอตนั (Bill Walton) อดีตผู้ เล่นของวูดเด้นได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบ การฝึกซ้อมของ
วูดเด้นเป็นการฝึกฝนแบบไมม่ีการหยดุพกั (Non-stop action) และความเอาจริงเอาจงั 
ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เลน่ทกุคน ซึง่ด้วยเหตนุีเ้องที่ท าให้ทกุคนในทีมรู้สกึว่าเกม
ในสนามแขง่ขนัเป็นเกมที่ง่าย และช้ากวา่กวา่การฝึกซ้อม  

วางแผนอย่างครบวงจร (Plan thoroughly) เดนนี่ ครัม (Denny Crum) อดีต
ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนของวดูเด้นได้กลา่ววา่วดูเด้นใช้เวลาในการวางแผนการฝึกซ้อมเกือบจะ
เทา่กบัเวลาที่นกักีฬาใช้ในการฝึกซ้อม และเขามกัก าชบันกักีฬาอยูเ่สมอว่าแผนของเขา
สามารถยืดหยุน่ได้ตามสถานการณ์แตย่งัต้องคงไว้ซึง่แกนหลกัของแผน (Core) 

ก าหนดตวัอยา่ง (Set an example) บิล วอตนัได้กลา่ววา่วดูเด้นเป็นผู้ ฝึกสอน
ที่เขารู้สึกศรัทธาอย่างมาก และเขาได้น าเอาคณุลกัษณะของวดูเด้นมาใช้เป็นต้นแบบ
ในการด าเนินชีวิตเช่น การอทุิศตนในการท างาน (Dedicated) ความจงรักภกัดี (Loyal) 
ความปรารถนาดี  (Concerned)  ความห่วง ใยผู้ อื่ น  (Caring)  ความพิ ถีพิถัน 
(Meticulous) และความกระตือรือร้น (Enthusiastic)   

ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Listen to others) วดูเด้นได้กลา่ววา่ผู้น า (Leader) 
ควรมุ่งหาแนวทางที่ดีที่สดุจากความคิดเห็นของคนหลายๆคนมากกว่ายึดถือเพียงแค่
ความคิดของตนเอง 

ไมห่วัน่วิตกตอ่สถานการณ์คบัขนั (Remain cool a crisis) วดูเด้นได้กลา่วว่า
ในสถานการณ์ที่กดดนั หรือก าลงัเป็นฝ่ายเสียเปรียบต้องไม่แสดงอากปักิริยาที่ท าให้
ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเราก าลงัท้อแท้ ในทางกลบักนัเราต้องแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าเรา
ยงัต้องการท่ีจะชนะ 
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ให้ความสนใจในกระบวนการ (Focus on the process) วดูเด้นได้กลา่วว่าสิ่ง
ส าคญัที่สดุของเกมการแขง่ขนัไมใ่ช่ผลแพ้หรือชนะ แตเ่ป็นช่วงระหวา่งเกมการแข่งขนัที่
จะต้องสงัเกตวา่นกักีฬาได้พยายามแสดงความสามารถออกมาอยา่งเต็มที่แล้วหรือยงั 

เตรียมตวัให้พร้อม (Be prepared) วดูเด้นได้กลา่วว่าการเตรียมตวัที่ดีไม่ใช่
เร่ิมต้นขึน้หลังจากที่ได้รับโอกาส หากแต่ต้องใช้ระยะเวลาก่อนที่โ อกาสจะมาถึง          
มิเช่นนัน้เมื่อโอกาสมาถึงมนัอาจจะสายเกินไปท่ีจะเตรียมตวั 

ปรัชญาที่รอบคอบ (Thoughtful philosophy) วดูเด้นได้กลา่วว่าปรัชญาเป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัที่สดุความส าเร็จ (The backbone of success) โดยในระหว่างที่
เขาท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอนนัน้เขาได้พฒันาปรัชญาของเขาขึน้จากหลกัการที่ส าคัญของ  
การเป็นผู้ ฝึกสอนผนวกเขากับประสบการณ์ที่ เขาได้รับ และท ารายการส าหรับ
ตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆของปรัชญา (Checklist of factors) เพื่อตรวจสอบว่า
ปรัชญาของเขายงัอยูใ่นวิถีทางแหง่ความส าเร็จหรือไม ่ 

จอห์น บิวแคนนัน  อดีตผู้ ฝึกสอนคริกเก็ต (Cricket) ช่ือดังของประเทศ
ออสเตรเลียผู้ ซึ่งท าให้ทีมชาติออสเตรเลียได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการคริกเก็ตชิง
แชมป์โลก (Cricket world cup) ติดต่อกันถึงสามครัง้ตัง้แต่ปี 1999 ถึง 2007 โดย
สามารถสรุปมโนทศัน์ส าคญัเก่ียวกบัการท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอนได้ดงัต่อไปนี  ้(Buchanan, 
2007) 

มีวิสยัทศัน์ (Have a vision) บิวแคนนนั ได้กลา่วไว้วา่วิสยัทศัน์ของทีมจะต้อง
เป็นสิ่งที่กระตุ้ นให้ทุกคนในทีมเกิดแรงบัลดาลใจ ( Inspiring) เกิดความท้าทาย 
(Challenging) และเกิดความรู้สึกตื่นเต้น (Exciting) เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยท า       
มาก่อน   

รู้จักตัวตนทัง้หมด (Know the whole person) บิวแคนนัน ได้กล่าวว่า
การศกึษาภมูิหลงัของผู้ เลน่ การรู้วา่อะไรคือแรงจงูใจของผู้ เลน่ หรือสิง่ที่ท าให้ผู้ เลน่รู้สกึ
ไม่สบายใจ และการค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้ เล่นสนใจ สิ่งต่างๆเหล่านีจ้ะช่วยให้             
ผู้ ฝึกสอนมีความใกล้ชิดกับนักกีฬามากยิ่งขึน้ และสามารถดึงศกัยภาพที่มีอยู่ในตัว
นกักีฬาออกมาใช้ได้อยา่งเต็มที่ 
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สร้างสิง่แวดล้อมที่ไมจ่ าเป็นต้องพึ่งพาผู้ ฝึกสอน (Create an environment in 
which the coach becomes increasingly redundant) บิวแคนนนั ได้กลา่วว่าสิ่ง
ส าคญัที่ท าให้ผู้ เล่นสามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนื่องคือการที่พวกเขาสามารถ
วิเคราะห์เกมของพวกเขาได้ด้วยตนเอง  สามารถปรับตวัเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
ในขณะแข่งขนัได้ และสามารถรับรู้ และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองทัง้ในด้านเทคนิค 
และจิตใจได้ 

ตดัสินใจ และก้าวต่อไป (Decide and then move on) บิวแคนนนั ได้กลา่ว
ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการเลือก บางครัง้สิ่งที่คุณเลือกอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่
สมบรูณ์ คณุไมต้่องไปเสยีดายกบัมนัแตข่อให้คณุได้เรียนรู้จากมนั 

วางแผนแต่ยืดหยุ่น (Plan but be flexible) บิวแคนนัน ได้กล่าวว่า             
การวางแผนเป็นสิง่ที่ส าคญัส าหรับการท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอน แตใ่นความเป็นจริงแล้วไม่ใช่
ทุกครัง้ที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่เราก าหนดขึน้  ดังนัน้ในบางสถานการณ์เรา
จ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการ แต่ยงัคงไว้ซึ่งหลกัการตามแผนที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อให้ทีมยงั
สามารถขบัเคลือ่นไปสูเ่ปา้หมายที่ส าคญั 

สงัเกตการณ์ฝ่ายตรงข้าม (Scout the opposition) บิวแคนนนั ได้กลา่วว่า  
การรู้ข้อมลูของฝ่ายตรงข้ามวา่อะไรคือเทคนิค และอะไรคือกลยทุธ์ที่ฝ่ายตรงข้ามใช้อยู่
เป็นประจ าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาสามารถก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้ต่อกรกบัฝ่ายตรงข้ามได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังช่วยให้เขาได้ค้นพบเทคนิค และกลยุทธ์ใหม่ๆที่ฝ่าย      
ตรงข้ามน ามาใช้ 

ค้นหาขอบเขตของความรู้ใหม่ (Seek new horizon) บิวแคนนนั ได้กลา่วว่า
เขาจะมองหาสิง่ที่ดีกวา่อยูเ่ป็นประจ า สว่นหนึ่งของนวตักรรมที่บิวแคนนนั น ามาใช้กบั
ผู้ เล่นคือการน าทักษะจากกีฬาเบสบอลมาใช้ในการพัฒนาทกัษะการวิ่งจับลูกบอล 
(Fielding) ให้กบัผู้ เลน่ของเขา 

สนบัสนนุความสามารถในการปรับตวั (Encourage adaptability) บิวแคนนนั 
ได้กล่าวว่าบางครัง้การที่ผู้ เลน่ใช้ความแข็งแรงเพียงอย่างเดียวเพื่อเอาชนะผู้ เล่นฝ่าย
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ตรงข้ามก็สามารถกลายเป็นจุดอ่อนได้ ซึ่งบิวแคนนนั ได้แนะน าว่าวิธีการที่ดีที่สดุคือ
สอนให้ผู้ เลน่สามารถใช้เทคนิค และกลยทุธ์ที่หลากหลายเพื่อเอาชนะผู้ เลน่ฝ่ายตรงข้าม 

การสื่อสาร (Communicate) บิวแคนนัน ได้กล่าวว่าการที่เขาได้พูดคุยกับ
เพื่อนร่วมงาน และลกูทีมอยู่เป็นประจ าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาเข้าใจความคิด และเข้าใจ
ความรู้สกึของพวกเขาเหลา่นัน้มากขึน้  

จากที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการพฒันานกักีฬาไปสูค่วามเป็น
มนษุย์ที่สมบรูณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณคือความส าเร็จ
ที่แท้จริงของการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ส าหรับหลักการส าคัญที่จะน าไปสู ่     
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่ีประสบความส าเร็จมี 5 ประการ ได้แก่ หลกัการของ
การฝึกสอน  หลกัการของพฤติกรรม หลกัการของการสอน หลกัการของการฝึกร่างกาย 
และหลกัการของการจดัการ ในสว่นของแนวคิดเก่ียวกบัคณุลกัษณะ และวิธีการส าหรับ
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่ีประสบความส าเร็จ สามารถสรุปได้ 7 ประการ ได้แก่ 
มีวิสัยทัศน์ที่บันดาลให้เกิดความกระตือรือร้น มีปรัชญาของการฝึกสอนที่ดี  มี            
การวางแผนท่ีรอบคอบแตส่ามารถยืดหยุน่ได้ สนใจที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ และสามารถ
น ามาปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม มีองค์ความรู้ที่ลกึซึง้ในกีฬาแบดมินตนั มีความสมัพนัธ์
ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงานและนกักีฬา และใสใ่จในรายละเอียดของคูแ่ขง่ขนั 

 
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 
 หากท่านได้ติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬาแบดมินตันทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศอยู่เป็นประจ าท่านจะสงัเกตได้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาสื่อได้น าเสนอ
ข่าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ของนักกีฬาแบดมินตนัอยู่บ่อยครัง้  เช่น 
แยง่กนัแพ้เพื่อท่ีจะเข้ารอบไปเจอกบัคูต่อ่สู้ที่อยู่ในมือวางอนัดบัที่ต ่ากว่า ทะเลาะวิวาท
กนัในสนาม โต้เถียงกบัผู้ตดัสนิ เป็นต้น ซึง่แน่นอนว่าผู้ ที่ต้องรับโทษ และตกเป็นจ าเลย
ของสงัคมก็คือนกักีฬา แต่เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่ง
ของพฤติกรรมเหลา่นีเ้กิดจากความบกพร่องในจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of ethics) 
ของผู้ ฝึกสอน กลา่วคือผู้ ฝึกสอนขาดการอบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถึงคณุค่าของ
ความมีน า้ใจนกักีฬา (Sportsmanship)  ดงัที่ สมาคมการฝึกสอนกีฬาแห่งประเทศ 
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แคนนาดา (Coaching Association of Canada-CAC, 2012) ได้ก าหนดมาตรฐาน
เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนกีฬาไว้ประการหนึ่งว่า ผู้ ฝึกสอนต้องอบรม  
สั่งสอนให้นักกีฬาตระหนักถึงคุณค่าของการมีน า้ใจนักกีฬา (Sportsmanship) 
เช่นเดียวกบัเบรทวิท (Braithwaite, 2006 อ้างถึงใน Garrett, 2008) ที่ได้กลา่วไว้ว่า 
ความรับผิดชอบประการหนึง่ของผู้ ฝึกสอนคือต้องจดุประกายให้นกักีฬาเห็นคณุค่าของ
ความมีน า้ใจนกักีฬา อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
ยงัมีแนวทางปฏิบตัิอีกหลายประการที่ผู้ ฝึกสอนต้องหนักลบัมาคิดทบทวนว่าสิ่งที่ท่าน
ได้ปฏิบตัิอยู่นัน้มีความถกูต้อง และเหมาะสมหรือไม่ โดยในที่นีใ้คร่ขอน าเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนกีฬาที่สมาคมการฝึกสอนกีฬาแห่งประเทศ
แคนนาดาได้ให้ไว้ดงัต่อไปนี ้

สมาคมการฝึกสอนกีฬาแห่งประเทศแคนนาดา (CAC, 2012) ได้ก าหนด
หลกัการท่ีส าคญัส าหรับประยกุต์ใช้ในการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนกีฬา
ไว้ 4 ประการ ได้แก่  

ความเอาใจใส่ต่อผู้ เข้าร่วม (Respect for participants) เป็นหลกัการที่
ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาประพฤติปฏิบตัิตอ่ผู้ เข้าร่วมอยา่งให้เกียรติ อาทิเช่น ปฏิบตัิต่อ
นกักีฬาทกุคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้นกักีฬามีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือตดัสินใจ
ร่วมกนั เป็นต้น 

ความรับผิดชอบในการฝึกสอนกีฬา (Responsible coaching) เป็นหลกัการท่ี
ต้องการให้กิจกรรมของผู้ ฝึกสอนกีฬาจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ เข้าร่วม อาทิเช่น ตรวจสอบให้
แนใ่จวา่กิจกรรมที่จะน ามาใช้เหมาะสมกบัเพศ ประสบการณ์ และสมรรถภาพทางกายของ
นกักีฬา ช่วยเสริมสร้างการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Self – esteem) ให้กบันกักีฬา เป็นต้น 

ความมัน่คงในความสมัพนัธ์ (Integrity in relationships) เป็นหลกัการที่
ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์ที่ซื่อสตัย์ และจริงใจกบับคุคลอื่น อาทิ
เช่น ท าตามสัญญา หรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับนักกีฬา ไม่พูดจาในลักษณะที่ เป็น          
การสบประมาท หรือใสร้่ายผู้อื่น เป็นต้น 
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ความเคารพในกีฬา (Honoring sport) เป็นหลกัการที่ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
ยอมรับ ปฏิบตัิ และสง่เสริมคณุค่าของกีฬา อาทิเช่น อบรมสัง่สอนให้นกักีฬาตระหนกัถึง
คณุคา่ของความมีน า้ใจนกักีฬา ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกักีฬา เป็นต้น  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นปัจจยัที่
ส าคญัส าหรับการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัที่ประสบความส าเร็จ ดงันัน้ผู้ ฝึกสอน
ควรที่จะตระหนกัถึงหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนที่ประกอบด้วย ความเอาใจใส่
ต่อผู้ เข้าร่วม ความรับผิดชอบในการฝึกสอนกีฬา ความมั่นคงในความสมัพนัธ์ และ
ความเคารพในกีฬา 
 
สรุป 

จากที่ได้น าเสนอมาทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า ความส าเร็จที่แท้จริงของ      
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันไม่ได้ขึน้อยู่กับว่าผู้ ฝึกสอนสามารถท าให้นักกีฬา     
ของตนชนะมาแล้วก่ีครัง้ แตอ่ยูท่ี่วา่ผู้ ฝึกสอนสามารถใช้กีฬาแบดมินตนัเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันานกักีฬาของตนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม 
และจิตวิญญาณได้มากน้อยเพียงใด รายละเอียดของเนือ้หาเก่ียวกับหลกัการ และ   
มโนทศัน์ที่ผู้ เขียนได้น าเสนอในบทความนีอ้าจเป็นเพียงสว่นหนึ่งของอีกหลายๆปัจจัย 
หรือองค์ประกอบที่มีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จในการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 
อย่างไรก็ตามผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนีจ้ะช่วยจุดประกายความคิดของ      
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัให้เกิดความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองสูก่ารเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนัท่ีประสบความส าเร็จ 
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