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สวนที่ 1 : กีฬาอาชีพ
ที่มาและความสําคัญ
กีฬาเปนคําที่มีผูใหคําจํากัดความและความหมายไวมาก
กีฬาตามความหมายของ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “กิจกรรมหรือการเลนเพื่อความสนุก
เพลิดเพลิน เพื่อเปนการบํารุงแรง หรือเพื่อผอนคลายความเครงเครียดทางจิต” กาญจนา นาคสกุล
ไดใหความหมายของกีฬา หมายถึง “การเลนเพื่อความแข็งแรงของรางกายหรือเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน กีฬา เปนคําที่หมายรวมกิจกรรมการเลนทั้งที่ตองออกแรงเพื่อประโยชนของรางกาย
และจิตใจ และที่ตองใชสมองเพื่อความเจริญของสติปญญาทุกชนิด รวมทั้งประเภทที่เรียกวากรีฑา
ดวย กีฬาเปนการเลนที่มักใชแขงขันกันจึงตองมีกฎ และกติกาในการเลน กีฬาบางชนิดตองมี
อุปกรณที่ใชในการเลน และมีสถานที่ที่ใชเลน กีฬาเปนการเลนที่ใชฝกรางกายใหแข็งแรงฝกใหรูจัก
ยอมรับกฎ กติกาในการเลน ฝกวินัย ฝกใหรูจักแพรูจักชนะ และฝกใหมีน้ําใจเปนนักกีฬาเปนตน”
การกีฬาแหงประเทศไทยไดใหความหมายของกีฬาไววา กีฬาเปนกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและ
ลีลาการเลนภายใตกติกาอยางเปนระเบียบโดยมุงหวังการแขงขัน หรือความสนุกสนาน เพื่อเกิด
ประโยชนในการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ความหมายโดยรวมของกีฬา
คือ กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่อยูภายใตกติกาโดยมุงเนนในชัยชนะหรือผอนคลายความเครียด เพื่อ
พัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การกีฬาของประเทศไทยในปจจุบันมีการพัฒนา
และสงเสริมใหประชาชนในชาติหันมาออกกําลังกายและเลนกีฬากันมากขึ้น ประชาชนหันมาใสใจใน
เรื่องของการรักษาสุขภาพกันอยางแพรหลาย และมีกลุมคนที่ใหความสําคัญ และทุมเทเวลาใหกับ
กีฬา เพื่อใหเกิดความเปนเลิศ โดยยึดการเลนกีฬาเปนอาชีพ หรือที่เรียกวา “นักกีฬาอาชีพ” (การ
กีฬาแหงประเทศไทย. 2542)
กีฬาอาชีพ เปนอาชีพที่ใหมสําหรับคนไทย แตในหลายๆประเทศที่เปนมหาอํานาจทางการ
กีฬามีการจัดความสําคัญของอาชีพนักกีฬาอยูในอันดับตนๆของประเทศ กีฬาอาชีพในประเทศไทย
ยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก เปนกีฬาสําหรับคนกลุมนอยที่มีพรสวรรคและความสามารถทางการ
กีฬาอยางชํานาญ ทั้งนี้ ริกกี้ วิลเลี่ยม นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล ทีมนิวออรลินสเซ็นต กลาวถึงหนาที่
ของนักกีฬาอาชีพวา “นักกีฬาอาชีพ มีหนาที่ตองขยันฝกซอมและทําผลงานตามที่ไดรับมอบหมาย
จากตนสังกัด ซึ่งผลตอบแทนที่นักกีฬาไดรับเปนชื่อเสียงและเงินคาตัวจํานวนมหาศาล” อาชีพ
นักกีฬาจึงเปนอาชีพที่สรางชื่อเสียงและเงินทองไดอยางรวดเร็ว
ดังนั้นการเขาใจกีฬาอาชีพจัดไดวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนองคประกอบ
หนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนํามาซึ่งรายได ภาพลักษณของประเทศประกอบ
กับเปนแรงกระตุนใหเยาวชนของชาติหันมาใหความสําคัญกับการออกกําลังกายและเลนกีฬา เพื่อ
แกปญหาตางๆ ของสังคมในปจจุบันได ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด วัยรุนยกพวกตีกันและอื่นๆ
อีกมากมาย ดวยหลักที่วา วัยรุนมีพลังเหลือเฟอ ตองการสิ่งทาทาย ตองการเดนเปนวีรบุรุษในกลุม
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กีฬาสามารถตอบสนองวัยรุนได จึงเปนสิ่งที่ควรมีการศึกษาและใหความสนใจกระบวนการถายทอด
ทางสังคมเกี่ยวกับอาชีพนี้เพื่อการพัฒนากีฬาอาชีพตอไป ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้คณะผูศึกษาไดทํา
การเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงในกีฬา 3 ประเภท คือ กีฬาวอลเลยบอลชายหาด กีฬาฟุต
ซอล และกีฬาฟุตบอล เนื่องจากเหตุผลของการศึกษาในดานความเต็มใจของกลุมตัวอยางและ
เขาถึงขอมูลเชิงลึก ทั้งนี้เพื่อใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาอยางแทจริงตอไป
ความหมายของกีฬาอาชีพ
ศุภพร มาพึ่งพงศ (2546) กลาววากีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬามีความสามารถ
สูง เปนที่นิยมของประชาชน มีการบริหารจัดการและการจัดการแขงขันที่เปนระบบมีมาตรฐาน โดย
นักกีฬาอาชีพและผูเกี่ยวของไดรับคาตอบแทนเปนเงินรายไดสามารถเลี้ยงชีพได"
สุพิตร สมาหิโต (2547) กลาววากีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่เลนเปนอาชีพ เปนกีฬาที่ไดรับ
ความนิยมแพรหลายทั้งผูชมและผูเลน นักกีฬามีความสามารถสูง มีการจัดระบบการแขงขันที่เปน
มาตรฐาน มีองคกรกีฬาอาชีพมีพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ และผูที่เกี่ยวของไดรับเงินตอบแทนเปน
รายไดหลักในการประกอบอาชีพ
สรุปไดวากีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬามีความสามารถสูง เปนที่นิยมของประชาชน มี
การบริหารจัดการและการจัดการแขงขันที่เปนระบบมีมาตรฐาน มีองคการกีฬาอาชีพ มีพระ
ราชบัญญัญกีฬาอาชีพ โดยนักกีฬาอาชีพและผูเกี่ยวของไดรับคาตอบแทนเปนเงินรายไดสามารถ
เลี้ยงชีพได
ความหมายของนักกีฬาอาชีพ
ศุภพร มาพึ่งพงศ (2546) ใหความหมายวา นักกีฬาอาชีพ หมายถึง บุคคลที่ขึ้นทะเบียน
เปนนักกีฬาอาชีพ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใตองคกรกีฬานั้นๆ และไดรับคาตอบแทนจากการ
เลนกีฬาประเภทนั้นๆ
สุพิตร สมาหิโต (2547) นักกีฬาอาชีพ หมายถึง บุคคลที่ขึ้นทะเบียนเปนนักกีฬาอาชีพ โดย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใตองคกรกีฬานั้นๆ และเลนกีฬาเพื่อมีรายไดเปนคาครองชีพและตองเสีย
ภาษีจากรายได
สรุปไดวา นักกีฬาอาชีพ หมายถึง บุคคลที่ขึ้นทะเบียนเปนนักกีฬาอาชีพ โดยปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบภายใตองคกรกีฬานั้นๆ และไดรับคาตอบแทนจากการเลนกีฬาประเภทนั้นๆ เปนรายได
เและตองเสียภาษีจากรายไดนั้น
แนวคิดกีฬาเพื่ออาชีพ
ในภาพรวมของกีฬาอาชีพ ศุภพร มาพึ่งพงศ (2546) กลาวไววา ตามขอเท็จจริง “กีฬา
อาชีพและนักกีฬาอาชีพ” ในประเทศไทย ถึงแมวาคนสวนใหญยังมีความสับสนในความหมายทั้งสอง
คําก็ตาม แตโดยทั่วไปแลวกีฬาอาชีพไดเกิดขึ้นมาเปนเวลานานแลว หากแตวาไมไดมีการบริหาร
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จัดการใหเปนระบบ ดวยความที่ไมมีการจัดการใหเปนระบบ จึงทําใหสภาพกีฬาอาชีพในประเทศ
เปนไปอยางกระจัดกระจาย ตางคนตางทํา กีฬาชนิดใดที่มีคนใหความสนใจมากก็จะมีคนเขาไป
ดําเนินการและลงทุน เชน กีฬามวย ซึ่งโดยธรรมชาติของตัวมันเอง ถือวาเปนกีฬาอาชีพ เพราะผูที่
เขาไปเกี่ยวของไมวาจะเปนนักกีฬา ผูฝกสอน ผูจัดการ หรือผูจัดการแขงขัน จะมีรายไดเปน
คาตอบแทนจากการแขงขันทุกครั้งตรงกันขามกีฬาชนิดใดที่ไมมีผูคนใหความสนใจ ก็จะไมมีการ
สนับสนุน และการเลนกีฬาอาชีพในชนิดนั้นก็จะไมมีไปดวย
โดยทั่วไปแลว ผูคนยังเขาใจผิดวากีฬาอาชีพ คือ ตัวนักกีฬาอาชีพที่เขาแขงขันและชนะเลิศ
มีรายไดพรอมกับเงินรางวัล ดวยความเขาใจผิดดังกลาวจึงทําใหผูเขามาเกี่ยวของกับวงการกีฬา
คอนขางนอย ซึ่งมีสวนทําใหวงการกีฬาอาชีพพัฒนาไปอยางลาชาดวย ตามขอเท็จจริงแลว กีฬา
อาชีพจะหมายรวมถึงตัวนักกีฬาและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกีฬาอาชีพทั้งหมด ไมวาจะเปนทั้ง
ทางตรงและทางออม ดังเชนกีฬามวยที่กลาวแลวขางตน กีฬาอาชีพไมวาจะเปนกีฬาชนิดใดก็ตาม
จะหมายรวมถึงบุคคลดังกลาวตอไปนี้
1. ตัวนักกีฬาอาชีพที่ชนะเลิศรางวัล
2. ตัวนักกีฬาที่มิไดชนะเลิศรางวัล แตไดคาตอบแทนในการแขงขันเรียงลําดับที่หรือคะแนน
ที่ไดรับ
3. ผูฝกสอนหรือโคช
4. ผูจัดการนักกีฬา
5. ผูจัดการแขงขัน
6. บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
ดังนั้น จึงเห็นไดวา กีฬาอาชีพชนิดหนึ่งๆ หรือนักกีฬาอาชีพคนใดคนหนึ่งที่มีศักยภาพ
และความสามารถเขาแขงขันกีฬาอาชีพไดนั้น จะมีผูเขามาเกี่ยวของหรือผูรวมงานเปนจํานวนมาก
ซึ่งหากสามารถชนะเลิศไดเงินรางวัล หรือชนะเลิศในระดับตนๆ แลวก็สามารถทําเงินและแบงเงิน
รางวัลไปยังผูเกี่ยวของไดเปนจํานวนมากเชนกัน เปนการสรางรายไดหรือสรางงานใหกับบุคคลได
จํานวนหนึ่ง

ประวัติความเปนมาของกีฬา
กีฬาวอลเลยบอลชายหาด
ในป ค.ศ. 1920 มีการกลาวขวัญถึงการเลนวอลเลยบอล 6 คน บนชายหาดในฮาวาย
(Hawaii)
แตไ มมีการยืนยันที่แนนอน
ซึ่ง ในเวลานั้นกีฬ าประเภทนี้มีจุดกํา เนิดหรื อ
เปนสิ่งที่นาสนใจของคนสวนใหญอยูที่ซานตา มอนิกา รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา มีลักษณะ
เหมือนวอลเลยบอลในรม คือเลนฝายละ 6 คน (6 คนตอ 6) ในป ค.ศ. 1927 ประเทศฝรั่งเศสเปน
ประเทศแรก ในยุโรปที่เริ่มเลนกีฬานี้
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ในป ค.ศ. 1930 กีฬาประเภทนี้ก็ไดแพรหลายไปในหลายๆ ประเทศในยุโรปปเดียวกันนี้เอง
ทางสหรัฐอเมริกาไดเริ่มเลนระบบฝายละ 4 คน (4 ตอ 4) และระบบฝายละ 3 (3 ตอ 3) การเลน
วอลเลยบอลชายหาดในครั้งนั้น ยังไดมีการกําหนดกติกาสําหรับการตบ การสกัดกั้นและการรับลูกที่
แนนอน
ในป ค.ศ. 1947 ไดมีการจัดการ
แขงขันแบบทีมละ 2 คน ขึ้นอยางเปนทางการ
(เปนจุดเริ่มตนของระบบที่ใชอยูในปจจุบัน)
ณ ชายหาดสเตท (State) มลรัฐแคลิฟอรเนีย
(California) ในทศวรรษที่ 50 ไดจัดระบบการ
แขงขันแบบเซอรกิต (Circuit) ครั้งแรกใน
สหรัฐฯ และประเทศบราซิลไดจัดการแขงขัน
ทัวรนาเมนตแรกขึ้น
ภาพที่ 1 ภาพการเลนกีฬาวอลเลยบอลชายหาด

และในทศวรรษที่ 60 ไดมีการกําหนดกติกาเกี่ยวกับเรื่องการตบและการสกัดกั้น และยังไดมี
การเสนอกติกาเกี่ยวกับการรับลูกบอลในกรณีตางๆ แตยังไมมีการประกาศใช ในป ค.ศ. 1976 การ
แขงขันชิงแชมปโลก(อยางไมเปนทางการ)ไดเกิดขึ้นที่ชายหาด สเตท (State) และแปซิฟก พาริซา
เดส (Pacific Palisades) ซึ่งเปนการแขงขันระดับมืออาชีพ (มีเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐฯ)
ในป ค.ศ. 1982 วอลเลยบอลชายหาดเปนกีฬาที่นิยมกันมากที่สุดในกีฬาที่เลนกันบริเวณ
ชายหาด โดยเฉพาะที่โคปาคาบานา (Copacabana) และอิปานีมา (Ipanema) ในเมืองริโอ เดอ
จาเนโร (Rio De Janeiro) ประเทศบราซิล
ในป ค.ศ.1986 ไดมีการสาธิตการเลนในระดับนานาชาติครั้งแรกขึ้นที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร
(Rio De Janeiro) ประเทศบราซิล มีผูชมการแขงขันประมาณ 5,000 คน ในป ค.ศ. 1987 สหพันธ
วอลเลยบอลนานาชาติ ไดจัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดชิงแชมปโลกประเภททีมชาติขึ้นที่
เมือง อิปานีมา (Ipanema) คาดวาจะเปนการแขงขันครั้งแรกที่สหพันธวอลเลยบอลนานาชาติเขามา
จัดแขงขัน
ในป ค.ศ. 1989 และ ค.ศ.1990 ไดมีการแขงขันประเภททีมชายที่ชื่อวา "Five World
Series" (Men Circuit) ซึ่งมีการจัดขึ้นหลายประเทศไดแก บราซิล, อิตาลี, ญี่ปุน ในแตละประเทศมี
เงินรางวัล 50,000 เหรียญสหรัฐฯ
ในป ค.ศ. 1992 วอลเลยบอลชายหาดจัดวาเปนกีฬาอาชีพที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก
คณะกรรมการโอลิมปกสากลไดใหความสนใจกีฬาประเภทนี้เปนอยางมาก และไดบรรจุกีฬา
วอลเลยบอลชายหาดเขาเปนกีฬาสาธิตในโอลิมปกที่กรุงบารเซโลนา (Barcelona) ประเทศสเปน
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และหลังจากนั้น 1 ป ใน ค.ศ. 1993 ไดมีการจัดการแขงขันชิงแชมปโลกประเภททีมหญิงครั้งแรกขึ้น
โดยใชชื่อวา "Women World Championship-Series"
ในป ค.ศ. 1994-1995 สหพันธวอลเลยบอลนานาชาติไดจัดการแขงขันประเภท 6 คน ทั้ง
ประเภททีมชายและประเภททีมหญิงในรายการ "World Championship-Series" โดยมีเงินรางวัล
100,000 เหรียญสหรัฐฯในประเภททีมชาย และ 50,000 เหรียญสหรัฐในประเภททีมหญิง
ในป ค.ศ. 1995-1996 กีฬาวอลเลยบอลชายหาดเปนที่รูจักแพรหลายและตื่นตัวไปทั่วโลก
สหพันธวอลเลยบอลนานาชาติไดเพิ่มจํานวนรายการขึ้นถึง 29 รายการ (29 Tournament Leagues)
ใน 5 ทวีป มีผูเขาชมมากกวา 80,000 คน และผูเขาชมทางโทรทัศนทั่วโลกมากกวา 50 ลานคน
และผลจากการแขงขันแตละทีมจะมีคะแนนสะสมเพื่อเขารวมแขงขันในกีฬาโอลิมปก
ในป ค.ศ. 1996 สหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ ไดจัดการประชุมแบงการแขงขัน "World
Championship Series"เปน 3 ระดับคือ 1.Grand Slam 2.World Series 3.Challenger ทุกประเทศ
สามารถจัดการแขงขันและเปดรับสมัครทั่วไปในปนั้นเอง วอลเลยบอลชายหาดไดเปนกีฬาอีกประเภท
หนึ่งในการแขงขันโอลิมปกที่แอตแลนตา (Atlanta) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ป ค.ศ.1997
สหพั น ธ ว อลเลย บ อลนานาชาติ เ ปลี่ ย นชื่ อ การแข ง ขั น จาก "World
Championship-Series" เปน "Beach Volleyball World Tour"
ประวัติกีฬาฟุตซอล
เมื่อเขาสูชวงฤดูหนาว ประเทศใน
บางทวีปของโลกที่ประสบกับปญหาหิมะตก
และสภาพอากาศที่หนาวมากจนไมสามารถ
จัดการแขงขันกีฬากลางแจงตางๆ ได รวมทั้ง
กีฬาฟุตซอลดวย จึงถือเปนชวงสิ้นสุดฤดูกาล
แข ง ขั น แต เ นื่ อ งจากฤดู ห นาวมี ร ะยะเวลาที่
ยาวนานและสภาพอากาศกลางแจ ง ไม
เอื้ออํานวยตอการเลนกีฬาฟุตบอล จึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนหันมาเลนกีฬาในรมแทน
และนี่คือที่มาของกีฬาฟุตบอลในรม 5 คน
หรือที่เรียกวา "ฟุตซอล” (Futsal)
ภาพที่ 2 ภาพการเลนกีฬาฟุตซอล
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Futsal มาจากภาษาสเปนหรือโปรตุเกส ที่เรียกวาฟุตบอล วา “Futbol” หรือ “Futtebol”
ตามดวยภาษาฝรั่งเศสและสเปน คือ “Sala หรือ Salon ที่แปลวา อินดอร หรือในรม เมื่อรวมกันจึง
เปนคําวา “Futsal” หมายถึง การเตะบอลในสนามขนาดยอมในรม กลายเปนคําที่เรียกขานกันแทน
คําวา “Five-A-Side” หรือบอล 5 คนในปจจุบัน
ฟุตซอลมีการแขงขันมาตั้งแตป ค.ศ.1930 ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย เปนเกมที่
ชาวอเมริกาใตนิยมเลนกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศบราซิล ซึ่งประชากรมีทักษะ
ความสามารถเฉพาะตัวในการเลนฟุตบอลสูง ดวยลีลาอันเราใจจากนักเตะชื่อกองโลกอยางเปเล
โซคราเตส หรือซิโก ซึ่งตางเคยเขาแขงขันฟุตบอลมาแลวทั้งสิ้น
การแขงขันฟุตบอล 5 คน ในระดับนานาชาติ
ค.ศ.1965 จัดการแขงขันครั้งแรกในอเมริกาใต ประเทศปารากวัยไดแชมปทวีปอเมริกาใต
ค.ศ.1979 มีการแขงขันชิงแชมปทวีปอเมริกาใตอีก 6 ครั้ง โดยนักเตะแซมบา ประเทศบราซิลได
แชมปทุกครั้ง
ค.ศ.1980 และ ค.ศ.1984 การแขงขันแพนอเมริกาคัพ โดยนักเตะแซมบา ประเทศบราซิล
ไดแชมปทั้งสองครั้ง
ค.ศ.1982 การแขงขันชิงแชมปโลก (อยางไมเปนทางการ) ครั้งแรก ณ กรุงเซาเปาโล
ประเทศบราซิล และแชมปในปนี้ก็คือ เจาถิ่นประเทศบราซิลนั่นเอง
ค.ศ.1985 การแขงขันชิงแชมปโลก (อยางไมเปนทางการ) ครั้งที่ 2 ณ ประเทศสเปน
ประเทศบราซิลไดแชมป
ค.ศ.1988 การแขงขันชิงแชมปโลก (อยางไมเปนทางการ) ครั้งที่ 3 ณ ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศบราซิลเสียแชมปใหแกประเทศปารากวัยเปนครั้งแรก
ค.ศ.1989 ตอมาสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (ฟฟา) ไดเขามาดูแลการแขงขันชิงแชมปโลก
เปนครั้งแรก ซึ่งจัดการแขงขัน ณ ประเทศฮอลแลนด และประเทศบราซิลยังครองเปนแชมป รอง
แชมปประเทศสเปน อันดับสามประเทศรัสเซีย
ค.ศ.1992 การแขงขันชิงแชมปโลก ครั้งที่ 2 ณ ประเทศฮองกง ประเทศบราซิลยังครอง
ความเปนแชมป รองแชมปประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับสามประเทศสเปน
ค.ศ.1996 การแขงขันชิงแชมปโลก ครั้งที่ 3 ประเทศสเปน ประเทศบราซิลยังครองความ
เปนแชมปของโลกอยางเหนียวแนน รองแชมปประเทศฮอลแลนด อันดับสามประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.2000 การแขงขันชิงแชมปโลก ครั้งที่ 4 ณ ประเทศกัวเตมาลา ประเทศสเปนสามารถ
ลมแชมปเกาสามสมัยอันดับหนึ่งของโลก รองแชมปประเทศบราซิล อันดับสามโปรตุเกส
ค.ศ.2004 การแขงขันชิงแชมปโลกครั้งที่ 5 ณ ประเทศไตหวัน ประเทศสเปนยังครองความ
เปนแชมป รองชนะเลิศประเทศอิตาลี อันดับสามประเทศบราซิล
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กีฬาฟุตบอลจัดไดวาเปนเกมกีฬาที่ยิ่งใหญและมีผูชมคลั่งไคลกีฬาชนิดนี้มากที่สุดในโลก
เนื่องจากฟุตบอลเปนเกมที่สนุก ดูงาย มีสีสันในการเชียร โดยเฉพาะในเกมสนามใหญที่เรียกวา
เกมส 11 คน นั้นเปนที่นิยมทั้งในระดับสโมสร ในลีกของแตละประเทศและระดับนานาชาติ นั่นคือ
การแขงขันฟุตบอลโลก ซึ่งในปจจุบันนี้กีฬาฟุตบอลไมแขงขันเพียงแคในสนามใหญเทานั้นยังมีการ
จัดการแขงขันฟุตบอลในรมที่เราเรียกวา "ฟุตบอล 5 คน” หรือ "ฟุตซอล” (Futsal) นั่นเอง
การแขงขันฟุตบอล 5 คน ในประเทศไทย
ประเทศไทยไดมีการจัดการแขงขันฟุตบอล 5 คน ขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2540 ดวยความ
รวมมือจากหลายๆ ฝายที่ชวยกันผลักดันกีฬาชนิดนี้ใหไดรับความนิยมมากขึ้น ไมวาจะเปนสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแหงประเทศไทย และ
เดอะมอลล กรุป จํากัด รวมกันจัดการแขงขันฟุตบอล 5 คน ในรายการ “Star Indoor Soccer 1997”
เมื่อวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2540 ณ เดอะมอลล บางกะป โดยมี 12 ทีมสโมสรชั้นนําจากไทยแลนด
ลีกเขารวมการแขงขัน และทีมการทาเรือแหงประเทศไทยชนะเลิศ
ในปตอมาไดจัดการแขงขันฟุตบอล 5
คน ขึ้นอีกเปนครั้งที่ 2
ในครั้งนี้ “ทีม
กรุงเทพมหานคร” ชนะแชมปเกาการทาเรือแหงประเทศไทย
ป พ.ศ.2543 ไดมีการจัดการแขงขันฟุตซอลขึ้นเปนครั้งที่ 3 โดยมีการแขงขันรอบคัดเลือก
ในแตละภาคเพื่อนําทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศมาแขงขันกับทีมสโมสรชั้นนําจากไทยลีก ในการ
แขงขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ซึ่งจากความสําเร็จในการแขงขันครั้งนี้ทําใหกีฬาฟุต
ซอลเปนที่นิยมมากยิ่งขึ้น
ตอมาประเทศไทยไดมีโอกาสเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปเอเชีย และจาก
การแขงขันดังกลาวทําใหประเทศไทยไดอันดับสามและไดสิทธิ์เดินทางไปแขงขันฟุตซอลชิงแชมป
โลกรอบสุดทาย ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2543 ณ ประเทศกัวเตมาลา
ในปจจุบันฟุตซอล (Futsal)
เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมและสนใจจากทุกเพศทุกวัย
เนื่องจากเปนเกมกีฬาที่ตื่นเตน สนุกสนานในทุกๆ นาทีของการแขงขัน และสามารถเลนไดตลอดป
ทุกสภาพอากาศ ทําใหฟุตซอล (Futsal) กลายเปนกีฬายอดนิยมรับสหัสวรรษใหมนี้

อาชีพผูฝกสอนกีฬาหรือโคชกีฬา
ผูฝกสอนกีฬ าหรือโคช กีฬา มีหนาที่สอนวิธีเลนขั้นพื้นฐาน เทคนิค และกติกาของกีฬ า
ใหแกผูเลนเปนกลุมหรือเปนรายบุคคลตามโรงเรียน วิทยาลัย ศูนยกีฬา ศูนยพักผอนหยอนใจ หรือ
องคการอื่นๆ สอนเทคนิคการเลนดวยการแสดงตัวอยางใหดู ฝกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานใหแกผูเลนคน
เดียวหรือหลายคน และใหคําติชมเพื่อใหผูเลนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจมีชื่อเรียกตามกีฬาที่ฝกสอน
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ลักษณะของงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้ อาจตองปฏิบัติงานทั้งในกลางแจงและในที่รม ขึ้นอยูกับประเภทของกีฬา
และหลักการฝกซอม มีหนาที่ใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา ผู
ฝกสอนตองใชกลยุทธทั้งทางศาสตรและศิลป เพื่อที่จะชวยใหนักกีฬามีพัฒนาการทางดานรางกาย
และจิตใจ โดยตองศึกษา คนควา และเรียนรูสิ่งตางๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของ
นักกีฬา เปนผูควบคุมการฝกซอม ความประพฤติ และสุขภาพของนักกีฬา ตลอดจนวางแผนกล
ยุทธตางๆ ใหแกนักกีฬาระหวางการแขงขัน สอนเทคนิค และกติกาในการเลนกีฬาใหแกผูเริ่มตน
เลนกีฬาแตละประเภท
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ไดรับการวาจางจากหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน แตสวนมากผู
ฝกสอนกีฬามักจะอยูในภาคเอกชนเพราะจะมีการจางใหฝกสอนนักกีฬาประจําสโมสรหรือคลับเปน
ชวงเวลา เชน จางเฉพาะชวงการแขงขัน จนกระทั่งจบฤดูกาลแขงขัน หรือหมดจนชวงสัญญา เปน
ตน อัตราคาตอบแทนที่ไดรับขึ้นอยูกับความสามารถ ความชํานาญในแตละประเภทกีฬา รวมทั้ง
ประสบการณและผลงานในการฝกสอนที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีผลงานฝกสอนกีฬาจน
ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงก็จะไดรับคาตอบแทนสูงยิ่งขึ้นไป เชน คาตอบแทนของผูประกอบ
อาชีพนี้ที่ฝกสอนกีฬาใหกับสโมสรการกีฬาตางๆ ขึ้นอยูกับชื่อเสียง ผลงานและความสามารถ อาจ
ไดรับเปนเงินเดือนๆ ละ 30,000 บาทขึ้นไป โดยจะไดรับเบี้ยเลี้ยงในการฝกซอมแตละวัน สวัสดิการ
และสิทธิพิเศษอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับการตกลงกับผูวาจาง ผูฝกสอนกีฬาเปนผูวางแผนและกําหนดเวลา
ในการฝกซอมสัปดาหละ 5 วัน อาจหยุดในวันเสารอาทิตย สวนผูประกอบอาชีพอิสระในการฝกสอน
และฝกซอม กีฬาขั้นพื้นฐานของแตละประเภทใหนักกีฬาใหมอายุตั้งแต 7 – 14 ป นั้น อาจไดรับ
คาตอบแทนเปนรายกลุม หรือรายบุคคล อัตราเฉลี่ยที่ผูปกครองหรือผูแทนกลุมวาจางประมาณคน
ละ 200 – 1,000 บาทตอเดือน เวลาในการฝกซอมอาจเปนชวงเย็นของทุกวัน รวมทั้งตองฝกซอม
เต็มวันในวันเสารและวันอาทิตย สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานภาครัฐ จะไดรับคาตอบแทน
เปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ สวัสดิการ สิทธิพิเศษอื่นๆ และเบี้ยเลี้ยงตาม
กําหนดระเบียบเงื่อนไขที่องคกรและหนวยงานนั้นๆ กําหนดไว และสามารถทํางานนอกเวลาในการ
ฝกซอมใหกับทีมนักกีฬาที่ตองการวาจางในชวงเวลาเย็น และในชวงวันเสารและอาทิตย
สภาพการทํางาน
ผูฝกสอนกีฬาจะปฏิบัติหนาที่ประจําอยูที่สนามกีฬา หรือศูนยฝกกีฬาแตละประเภท หรือ
มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือตามสถานที่ตางๆ ที่มีความเหมาะสม ซึ่งหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ใหการสนับสนุนดานกีฬาจัดเตรียมไวเปนการเฉพาะและบางครั้งอาจตองมีการปฏิบัติงาน

-9-

นอกสถานที่ เชน เขาคายเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา หรือการทดสอบสมรรถภาพรางกายของนักกีฬา
หรือเดินทางรวมไปกับนักกีฬาที่เขาแขงขันในตางประเทศ เปนตน
คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
1. เพศหญิง หรือเพศชาย
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา และ
นันทนาการ หรือสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3. ตองมีรางกายและสุขภาพแข็งแรง
4. มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในแตละประเภทกีฬาที่สอน
5. มีความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยา
6. มีความรูความเขาใจและประสบการณในการเปนผูฝกสอนเปนอยางดี
ผูที่สนใจในอาชีพนี้
ควรเตรียมความพรอมโดยผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
สามารถสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ที่มีการเปดสอนสาขาวิชา
พลศึกษา และนันทนาการ สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
โอกาสในการมีงานทํา
เนื่องจากปจจุบัน ไดมีการจัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขึ้นมา ทําใหพอจะเห็นภาพ
การกีฬาของประเทศเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยวางเปาหมายใหไทยเปนศูนยกลางการกีฬา
และนันทนาการในภูมิภาคเอเชีย และจัดใหมีองคกรและหนวยงานมารับผิดชอบนโยบายดานการ
พัฒนาการกีฬา เชน สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ทําหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย
ปญหาและแนวทางการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรของกระทรวงฯ
วางแผนพัฒนาคุณภาพโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐานการกีฬาและนันทนาการในระบบการศึกษา
และของประชาชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา สนับสนุนกิจกรรม
รวมถึง พัฒ นา
กีฬ าและนั น ทนาการขององคก รและหนว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร อ ย า ง มี คุ ณ ภ า พ
ในนโยบายดานการกีฬา มีการเตรียมตัวนักกีฬาทีมชาติ แตละประเภทและเก็บตัวกอนลวงหนา 1 ป
กอนการแขงขัน โดยมีการกีฬาแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบและใหสมาคมกีฬาแตละสมาคมทํา
การคัดเลือกนักกีฬา เพื่อสงเสริมพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและอาชีพ แตเปาหมายและแผน
เหลานี้จะบรรลุวัตถุประสงคได บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่และดําเนินการก็ตองเปนมืออาชีพเชนกัน
และหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือ ผูฝกสอนกีฬา ผูประกอบอาชีพนี้คือบุคคลสําคัญในการสรางนักกีฬาของ
ประเทศหลายประเภทใหไดรับชัยชนะจากการแขงขันระดับนานาชาติ จากการมุงเนนกีฬาเพื่อการ
แขงขันและจากการสงเสริมใหประชาชนในชาติเลนกีฬาและออกกําลังกาย ซึ่งเปนการชวยปองกัน
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และรักษาสุขภาพอนามัย การพักผอน และการบันเทิงยามวางจากภารกิจประจําวัน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเยาวชน ควรไดรับการสนับสนุนในการเลนกีฬาประเภทใหมๆ ที่ตนเองสนใจ ทั้งในดานสถานที่
อุปกรณการเลน และผูฝกสอนกีฬา เพื่อปองกันเยาวชนเหลานี้ใหไกลจากยาเสพติด อันเปนการชวย
ลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษยและเศรษฐกิจของประเทศอยางถูกวิธีและประหยัด ดังนั้น อาชีพผู
ฝกสอนกีฬาหรือโคชกีฬา หรือผูชวยโคช จึงมีแนวโนมเปนที่ตองการมากขึ้นตามไปดวยเชนกัน
นอกจากนี้ผูประกอบวิชาชีพนี้ อาจประกอบอาชีพอิสระเปดชั้นสอนกีฬาในประเภทที่ตนเองถนัด
หรืออาจรวมกับเจาของสถานที่ ในการเปดสถานที่ฝกสอนกีฬาตางๆ หรือการออกกําลังกายใหกับ
สมาชิกสโมสรของหมูบาน หรือสมาชิกสถานบริการฟตเนส ฟตเนสเซ็นเตอรของโรงแรม หรือหอง
เชาชุด ซึ่งเปนทั้งที่พักอาศัยและสํานักงาน เปนตน
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ผูประกอบอาชีพที่มีประสบการณและผลงาน อาจไดรับการรับเลือกใหเปนผูชวยโคช หรือ
โคชกีฬาทีมชาติของกีฬาแตละประเภท หรือเปนผูบริหารสโมสรการกีฬาขององคการเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเสียง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาจารยสอนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ นักนันทนาการ นักวิจัยการกีฬา ผูบริหารทาง
พลศึกษา หรือนักกีฬาทีมชาติ ผูจัดการกีฬาทีมชาติ ผูจัดสอนกีฬาใหเยาวชนในภาคฤดูรอนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ นักขาวกีฬา ผูประกาศขาวกีฬา นักเขียนเรื่องกีฬา ที่ปรึกษาดาน
สมรรถภาพนักกีฬาหรือสุขภาพ หัวหนาหรือเจาหนาที่ประจําศูนยออกกําลังกายเอกชน โคชกีฬา
ประจําสโมสรกีฬาตางๆ โคชกีฬาประจําโรงแรมหรือคลับที่พักตากอากาศระดับหาดาวสําหรับ
นักทองเที่ยว ผูแทนจําหนายผลิตภัณฑเสื้อผาและอุปกรณการกีฬา ผูจัดนันทนาการ หรือกิจกรรม
สัมพันธใหกับพนักงานองคกรตางๆ เจาของคลินิกซอมอุปกรณเครื่องกีฬา เจาของธุรกิจออกแบบ
ตัดเย็บเสื้อผานักกีฬาทุกประเภท เปนตน
คุณสมบัติของผูฝกสอนที่ดี
ผูฝกสอนที่ดีจําเปนตองมีคุณสมบัติหลายประการ เชน รูพัฒนาการของนักกีฬา มีความ
เสีย สละ รูจักใชค นไดอยางถูกตอง มีอารมณขัน มีค วามยุติธ รรม มีระเบีย บวินัย ดังภาพแสดง
ตอไปนี้
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ภาพที่ 3 แสดงคุณสมบัติบางประการของผูฝ กสอนที่ดี
(ที่มา:http://www.the-tabletennis-association-of-thailand.com/wizContent.asp?wizConID=111&txtmMenu_ID=7)

คุณสมบัติของนักกีฬาที่ดี

ภาพที่ 4 แสดงคุณสมบัติบางประการของนักกีฬาที่ดี
(ที่มา : http://www.thaitabletennis.com/wizContent.asp?wizConID=110&txtmMenu_ID=7)
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จากภาพ จะเห็ น ได ว า คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก กี ฬ าที่ ดี ป ระกอบไปด ว ย รู จั ก ปรั บ ตั ว อย า ง มี
เปาหมายในการฝกซอม รูจุดเดน-จุดดอยของตนเอง มีความเตรียมพรอมตลอดเวลา มีความตรงตอ
เวลา มีความสามัคคีและรักเพื่อนพอง เปนตน
องคประกอบที่สําคัญของนักกีฬา
แครอน (อุดม พิมพา. 2526: 14 อางอิงจาก Carron. 1980: 4-6) กลาวไววา ความสามารถ
ในการเล น กีฬ าของนั ก กีฬ ามาจากองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ เฉพาะอย า ง องค ป ระกอบเหล า นี้ แ บ ง
ออกเปน 4 ประการ คือ
1. ทางสรีระวิทยา (Physiological)
2. ทางสังคม (Social)
3. ทางโครงสรางของรางกาย (Body Structure)
4. ทางจิตวิทยา (Psychological)
จากองคประกอบดังกลาว แครอน (Carron) ไดดัดแปลงแผนภูมิมาแสดงเปนโครงสรางของ
องคประกอบของความสามารถในการเลนกีฬา (Modifiers of Performance) ไวดังนี้
องคประกอบ
ทางสังคม

องคประกอบ
ทางโครงสราง

องคประกอบ
ทางสรีรวิทยา

องคประกอบ
ทางจิตวิทยา

องคประกอบที่อยูหางจากตัวนักกีฬา เชน สิ่งที่
สังคมตองการเห็น
องคประกอบที่อยูใกลกับสภาพสังคมของ
นักกีฬา โดยอิทธิพลของวัฒนธรรมยอย
(Sub-cultural) เชน ครอบครัว หรือเพื่อน
องคประกอบที่อยูใกลตัวนักกีฬาที่สุด เชน คนดู
ความสามารถในการเลนกีฬา
ภาพที่ 5 แสดงแผนภูมิองคประกอบของความสามารถในการเลนกีฬา
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นอกจากนั้น แครอน (อุดม พิมพา. 2526 : 14 อางอิงจาก Carron. 1980 : 5) ยังไดนํา
แผนภูมิของซิงเกอร (Singer) มาแสดงถึงองคประกอบของประสิทธิภาพในการเลนกีฬาของนักกีฬา
ดวย ดังนี้
กรรมพันธุ (Genetics)
ประสบการณตั้งแตเยาววัย
จุดมุงหมายเฉพาะตัว
อิทธิพลจากสิง่ แวดลอม
(Environmental Influences)
ปฏิสัมพันธทางสังคม
(Social Interactions)
ประสิทธิภาพในการเลนกีฬา
(Athletic Proficiency)
ภาพที่ 6 แสดงแผนภูมิตัวบงชี้ของประสิทธิภาพในการเลนกีฬา

ประทุม มวงมี (2527 : 292) ไดกลาวถึง ปจจัยสําคัญที่จะชี้วา คนเราจะประสบความสําเร็จ
ในอาชีพกีฬามากนอยแคไหน ขึ้นอยูกับอิทธิพลที่มีตอความสําเร็จทางการกีฬา 3 กลุม ดังนี้คือ
1. ปจจัยทางสรีรวิทยา (Physiological Factors) ปจจัยทางสรีรวิทยาเกี่ยวของกับระดับของ
สมรรถภาพ หรือสภาพรางกายที่เหมาะสมกับกีฬาประเภทตางๆ วามีมากนอยเพียงไรในการเลน
กีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง หากนักกีฬามีสภาพรางกายที่เหมาะสมและพรอม
2. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) ปจจัยทางจิตวิทยาเปนปจจัยที่วัดไดยาก
แต จะมีอิ ท ธิ พลตอ ความสํา เร็ จ ทางการกี ฬ าอยู สว นหนึ่ง ป จจั ย ทางจิต วิท ยาที่อ าจมี บ ทบาทต อ
ความสําเร็จ ไดแก แรงจูงใจ หรือความยิ่งใหญของการแขงขัน การประชาสัมพันธ หรือการทําให
รูจัก เสียงเชียรจากผูชม การสนับสนุนที่อยูเบื้องหลัง

- 14 -

3. ปจจัยทางกายภาพ (Physical Factors) ปจจัยทางกายภาพเปนอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะ
มองขามไมได เพราะในหลายๆ โอกาสปจจัยนี้สามารถแยกผูชนะออกจากผูแพได ปจจัยที่อยูในกลุม
นี้ ไดแก สภาพดินฟาอากาศ อุปกรณที่ใช สถานที่แขงขัน วิธีการจัดระบบ หรือแบงสายการแขงขัน
นอกจากนี้ เกษม นครเขตต (2531 : 65-66) กลาวถึง ปจจัยสําคัญๆ ที่มีอิทธิพลตอ
ความสามารถของนักกีฬา ในการแขงขันกีฬาไมวาระดับใด ดังนี้
1. ปจจัยทางสรีรวิทยา ไดแก ความแข็งแรงสมบูรณทางกายของนักกีฬาที่เกี่ยวของกับ
สภาพรางกายของนักกีฬาวา มีความสมบูรณมากนอยเพียงใด หลังจากไดรับการฝกซอมมาแลว
2. ปจจัยทางเทคนิคและทักษะ ไดแก การฝกทักษะ และยุทธวิธีการเลนเพื่อใหเปนฝาย
ไดเปรียบคูแขงขัน ตลอดจนวิธีเอาตัวรอดเมือตกเปนฝายเสียเปรียบ
3. ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความพรอมทางดานขวัญและกําลังใจของนักกีฬา ซึ่งจะถูกมอง
วาเปนอิทธิพลจากแรงเชียรของผูดู ตลอดจนการไดรับสนับสนุนเอาใจใสจากผูหลักผูใหญในประเทศ
ซึ่งก็มีสวนอยูบาง แตปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลตอประสิทธิภาพในการแขงขันโดยตรง คือ การ
ฝกซอมเพื่อควบคุมจิตหรือการฝกสมาธิของนักกีฬานั่นเอง กีฬาทุกชนิดไมวาประเภทบุคคลหรือ
ประเภททีมตองมีความสามารถในการควบคุมจิตใหแนวแน จึงจะปฏิบัติทักษะออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ เพื่อการฝกซอมและ
แขงขัน ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอความพรอมในปจจัย 3 ดาน ที่กลาวขางตน
5. ปจจัยทางชาติกําเนิด ไดแก สิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิดของนักกีฬา ซึ่งบางครั้งเรียกวา
"พรสวรรค” เชน อาจพบวา บางคนมีพรสวรรคในการเคลื่อนไหวบางอยางที่เอื้อตอการเลนกีฬาบาง
ประเภท เมื่อนํามาฝกซอมกีฬาประเภทนั้นๆ อยางมีระบบก็จะกลายเปนนักกีฬาที่มีความสามารถสูง
ในที่สุด
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สวนที่ 2 : กระบวนการถายทอดทางสังคม
ในเสนทางนักกีฬาอาชีพมีกระบวนการถายทอดทางสังคมที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. กระบวนการถายทอดทางสังคม (Socialization Process)
2. ธรรมชาติหรือการเลี้ยงดู (Nature or Nurture)
3. กลุมปฐมภูมิและกลุมทุติยภูมิ (Primary and Secondary Group)
4. ตัวแทนในการถายทอดทางสังคม (The agents of Socialization)
5. การพัฒนาตัวตน (Development of Self)
6. อัตลักษณทางกีฬา (Sports Identity)
7. ตัวแทนในการถายทอดทางสังคมทางกีฬา (The Agent of Sports Socialization)
8. ครอบครัวและกีฬา (Family and Sport)
9. กลุมเพื่อนและกีฬา (Peer and Sport)
10. โรงเรียนและกีฬา (School Sport)
11. การถายทอดทางสังคมในการเขาสูอาชีพกีฬา (Socialization Into Sport)
12. การถายทอดทางสังคมผานทางกีฬา (Socialization Via Sport)
การถายทอดทางสังคมและกีฬา
นักสังคมวิทยาเชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยไดรับการเรียนรูโดยผานกระบวนการถายทอด
ทางสังคม กระบวนการถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรูทางวัฒนธรรม,
บรรทัดฐานทางสังคม คานิยม ความเชื่อ และการคาดหวังทางสังคม. การถายทอดทางสังคมมี
บทบาทสําคัญในโลกของกีฬา กีฬาไมไดเปนเพียงแคการกระทําทางกายภาพ และเกมเทานั้น แต
กีฬาเปนจุดศูนยรวมสําหรับองคประกอบของสังคมโลก สังคมโลกประกอบดวยสมาชิกของกลุมที่มี
การแลกเปลี่ยนมุมมองวัฒนธรรมยอยโดยผานทางปฏิสัมพันธ และการติดตอสื่อสาร สังคมจะอางอิง
จากหลาย ๆ กลุม โดยบุคคลในกลุมจะไดรับการถายทอดไปสูโลกกีฬาโดยผานทางตัวแทนของการ
ถายทอดทางสังคม
กระบวนการถายทอดทางสังคม (Socialization Process)
การถายทอดทางสังคมในวัยเด็กเปนสวนสําคัญ, การถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการ
ของการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตที่เริ่มตนตั้งแตวัยทารกจนไปสูวัยชรา การถายทอดทางสังคมเปน
กระบวนการของการพัฒนาทางสังคมและการเรียนรู โดยเกิดจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น และ
เรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังทางสังคม. ในระดับจุลภาค, กระบวนการถายทอดทางสังคมเปนกลไก
ทางสังคมที่นําไปสูการสรางอัตลักษณบุคคล โดยที่บุคคลในสังคมไดเรียนรูจากบรรทัดฐาน คานิยม
ความคาดหวังทางพฤติกรรม และความเหมาะสมในทางสังคมที่นําไปสูบทบาททางสังคม ดังนั้น
นักกีฬาจะถูกคาดหวังในการปฏิบัติเพื่อที่วาจะไดสอดคลองกับบทบาทที่ไดรับ และผูฝกสอนจะถูก
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คาดหวั ง ในการปฏิ บั ติ ต อ พฤติ ก รรมในตํ า แหน ง นั้ น ๆ พฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง หรื อ พฤติ ก รรมที่
เปลี่ยนไปคือรูปแบบที่ไดรับทั้งที่เปนทางการและที่ไมเปนทางการ อยางไรก็ตามการถายทอดทาง
สังคมจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพไดจากการไดรับการเสริมแรงจากบุคคลที่มีความสําคัญอันไดแก
ครอบครัว เพื่อน โรงเรีย น ตัวกลาง ซึ่งเราจะเรียนรูโดยตรงผานบุคคลเหลานี้ โดยไดรับขอมูล
พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมและการดํ า รงชี วิ ต อยู เ มื่ อ เผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคต า ง ๆ ทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู
ทางออมโดยการสังเกตสิ่งตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา ในระดับมหภาคการถายทอดทางสังคม
เป น สิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ การดํ า รงอยู และการคงอยู ใ นสั ง คมโดยสมาชิ ก ของสั ง คมจะถู ก ถ า ยทอด
สนับสนุน ตลอดจนการคงไวซึ่งการดํารงอยูในสังคม นอกจากนี้กระบวนการถายทอดทางสังคมยัง
เกิดจากที่สมาชิกของสังคมเรียนรูผานทางวัฒนธรรม ดังนั้นเด็กจึงไดเรียนรูวัฒนธรรมตามมา โดย
ผานทางพอแม หรือผูดูแล เด็กที่เติบโตเปนผูใหญจะไดรับการสอนในเรื่องวัฒนธรรม
ธรรมชาติหรือการเลี้ยงดู (Nature or Nurture?)
มีคําถามวา กระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานเกิดขึ้นอยางไร? จากมุมมอง
ธรรมชาติที่เกิดตามหรือที่เกิดขึ้นโดยกําเนิด ถาเปนไปตามประเด็นของธรรมชาติและมีมาแตกําเนิด
คงจะไมตองเกิดกระบวนการเรียนรู แตพบวาสวนใหญมนุษยจะเรียนรูโดยผานมุมมองที่เกิดจากการ
เลี้ยงดูในเรื่องเกี่ยวกับความตองการและความคาดหวังทางสังคม ซึ่งนักสังคมวิทยามีแนวโนมที่เอน
เอี ย งว า กระบวนการถ า ยทอดทางสั ง คมมาจากการเลี้ ย งดู ในระบบชี ว วิ ท ยาการถ า ยทอดทาง
ธรรมชาติจะเปนเรื่องของ สีผิว สีผม สีนัยนตาสิ่งที่ไดรับจากบรรพบุรุษ เปนตน ในมุมมองที่เกิดจาก
การเลี้ยงดูจะเกี่ยวของกับการถายทอดทางสังคม ประสบการณ การแสดงแบบอยาง แรงจูงใจ และ
สภาพแวดลอมซึ่งเปนขอสรุปถึงการแสดงพฤติกรรมมนุษย นักสังคมวิทยาไดมีขอโตแยงที่วามนุษย
มีอิสระที่จะตัดสินใจดวยตนเองดังนั้นพฤติกรรมของเราจึงไมอาจจะตัดสินใจลวงหนาโดยระบบ
ชีววิทยาเพียงอยางเดียว การที่เด็กเห็นวากีฬาจะสรางชื่อเสียงขึ้นภายภาคหนาจะสงผลใหเกิด
แรงจูงใจขึ้นทางดานกีฬา และมีความเปนไปไดที่จะนําไปสูเสนทางอาชีพ ไมมีใครที่จะเกิดมาเปน
นักกีฬาแตกําเนิด ตัวอยางเชน Michael Jordan เปนบุคคลที่ถูกคัดออกจากทีมบาสเกตบอล
โรงเรียน เปนผูที่มีความเชื่อมั่นในความพยายามของตน และไมไดเกงมาโดยกําเนิด หรือมาจาก
ยีนส ดังนั้นธรรมชาติหรือการเปนนักกีฬาโดยกําเนิดเปนแนวทางความเขาใจที่ผิด เพราะวาบุคคล
ตองเรียนรูจากกลุมของสังคม จิตวิทยา และกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่จัดขึ้นเฉพาะ แบบอยางของ
บุคคลจะถูกอางอิงมาจากการเลี้ยงดู ถาบุคคลมีทักษะ (ใหความรวมมือ, มีความวองไว, มีความเร็ว,
มีพละกําลังที่แข็งแกรง และความอดทน) จะสรางความมีทักษะทางกีฬา ในลักษณะทางกายภาพ
(จากตัวอยางผูเลนบาสเกตบอลสิ่งที่สําคัญในผูเลนคือตองมีความสูง การมีมือขนาดใหญจับลูกเลี้ยง
ลูก) เปนปจจัยที่สําคัญ แตที่สําคัญมากยิ่งกวานั้นอีกคือ ทักษะจิตวิทยาทางสังคม เชน การออกแบบ
วิธีการเลน โอกาสเอื้ออํานวย ผูฝกสอน และการสนับสนุน ดังนั้นความสูงหรือลักษณะทางกายภาพ
เพียงอยางเดียวก็ไมเพียงพอในกีฬาบาสเกตบอล โดยที่ถาบุคคลไมตั้งใจที่จะวิ่งขึ้นและลงในสนาม
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กลุมปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ (Primary and Secondary Group)
บุ ค คลที่ ใ กล ชิ ด เป น กลุ ม ปฐมภู มิ เป น การถ า ยทอดทางสั ง คมแบบไม เ ป น ทางการที่ มี
ประสิทธิภาพ Charles Cooley (1909 citing Delaney & Madigan. 2009:79) นักปฏิสังสรรค
สัญลักษณนิยมชวงแรก ไดบรรยายถึงกลุมปฐมภูมิ คือลักษณะความสัมพันธอยางใกลชิดและมี
ความรวมมือ Cooley ไดกลาวถึง 5 พื้นฐานของกลุมปฐมภูมิดังตอไปนี้
1. ความสัมพันธแบบเผชิญหนา
2. ความสัมพันธโดยกําเนิด
3. ความสัมพันธที่ไมมีสิ้นสุด
4. กลุมบุคคลขนาดเล็กที่มีสวนเกี่ยวของ
5. ความสัมพันธของการมีสวนรวมแบบใกลชิด
กลุมปฐมภูมิเริ่มแรกคือครอบครัว เด็กที่จะเติบโตเปนผูใหญนั้นพวกเขาจะมองหาเพื่อนที่อยู
ในวัยใกลเคียงกันเพื่อเปนการผูกมิตร บุคคลจะไดเรียนรูขอมูลตาง ๆ จากความสัมพันธเหลานี้ เชน
จากเพื่อนในโรงเรียน เพื่อนบาน ชุมชน และสังคม
Cooley ไดใหขอมูลวาบุคคลมักจะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นไมมากก็นอย (Impersonal) แต
เปนความสัมพันธแบบไมลึกซึ้ง ตัวอยางเชน การไปซื้อของในรานขายของชําและไดเห็นแคชเชียร
คนเดิมบอยๆ ก็มีการทักทายกันแตไมไดมีการพูดคุยแบบเปนเรื่องเปนราว โดยแคชเชียรถือวาเปน
กลุมทุติยภูมิ ซึ่งกลุมทุติยภูมิก็คือการปฏิสัมพันธกันในกลุมของสมาชิกแบบเปนทางการ และแบบมี
ปฏิสัมพันธกับสมาชิกนอย
ตัวแทนในการถายทอดทางสังคม (The Agents of Socialization)
ตัวแทนในการถายทอดทางสังคมมาจากหลายๆ แหลงวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปดวยบุคคล
กลุม หรือสถาบัน จะเปนตัวแทนในการสอนเราวาอะไรที่เราตองรูในตําแหนงทางสังคมที่เหมาะสม
ตัวแทนที่สําคัญของการถายทอดทางสังคม สําหรับบุคคลที่สรางความไววางใจอยางสูงประกอบไป
ดวย
1. พอแมและครอบครัว เปนบุคคลที่สําคัญในระยะแรกโดยพอแมถือเปนตัวแทนปฐมภูมิของ
การถายทอดทางสังคมในการเขาสูกีฬา
2. โรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กในวัยเยาว เปนกระบวนการถายทอดทางสังคมในระยะที่สอง
3. กลุมเพื่อน เพื่อนและสมาชิกที่มีอายุใกลเคียงกัน ความเห็น คานิยม และบรรทัดฐานของ
กลุมเพื่อนเปนการถายทอดทางสังคมที่มีนัยสําคัญ
4. สื่อตางๆ รวมถึงโทรทัศน วิทยุ นิตยสาร และภาพเคลื่อนไหว วีดิโอเกมส อินเตอรเนต
โดยสื่อตางๆ เหลานี้จะมีอิทธิพลเปนอยางมาก
5. ศาสนา
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6. การวาจาง การดํารงชีวิตของคนสวนใหญถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอมการทํางาน
เปนไดทั้งการขัดขวางหรือการสรางโอกาสสําหรับบุคคล ตลอดจนนําไปสูการสรางแรงจูงใจในการ
เลนกีฬาและกิจกรรมยามวาง
7. รัฐบาล รูปแบบของโครงสรางนโยบายทางสังคม ซึ่งจะมีอิทธิพลตอบุคคลและโลกของ
กีฬาตัวแทนของการถายทอดทางสังคม จะถายทอดวัฒนธรรมของรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง
การพัฒนาตัวตน (Development of Self)
ถึงแมวากระบวนการถายทอดทางสังคมจะดําเนินอยางตอเนื่องทุกชวงชีวิตของบุคคล เรา
ถือวาวัยเด็กเปนชวงเวลาที่สําคัญ เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาตนเอง พบวาการมีสวนรวมของกลุม
ปฐมภูมิเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับเด็กมาก การพัฒนาตนเองในบริบทกลุม Charles Cooley (1909
citing Delaney & Madigan. 2009:80) เรียกวากลุมปฐมภูมิ ซึ่งก็คือ การพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ตนเองเปนผลลัพธของกลุมสมาชิกที่มีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในชวงระยะเวลาหนึ่ง ในหลาย
บริบททางสังคมและทางวัฒนธรรม ดังนั้น บุคคลจะไดรับอัตลักษณและสัญชาติญาณแหงตนจากลุม
สมาชิกที่พวกเขาเปนสมาชิกอยู สัญชาติญาณแหงตนไดรับการพัฒนาในบริบททางสังคม ทําให
บุคคลเกิดอัตลักษณ ดังนั้นอัตลักษณในตัวบุคคลจะถูกสรางมาจากสังคม ขณะที่การเขาสูอัตลักษณ
ของบุคคลอื่น บุคคลจะพยายามแสดงตัวตนของตนเอง รวมถึงการสรางอัตลักษณตนเอง ในกีฬาสิ่ง
ที่สําคัญสําหรับผูเลนทุกคนคือ การเลนตามบทบาทและการยอมรับหนาที่ที่รับผิดชอบในทีม ผูเลนที่
เขามาใหมในกลุมจะไดรับการยอมรับจากสมาชิกทีมก็ตอเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามบทบาท โดยกลุม
จะมีอิทธิพลในการพัฒนาตนเองและมีอิทธิพลในการพัฒนากลุม
อัตลักษณทางกีฬา (Sport Identity)
การเขารวมในการเลนกีฬาโดยทั่วไปมีอยางนอย 2 เหตุผลที่สําคัญคือ เปนการสรางโอกาส
ที่มีคาที่จะพัฒนาทักษะทางกาย สมรรถนะ และสรางใหเกิดสภาพรางกายที่เหมาะสม และกีฬาจะ
เปนตัวแทนการถายทอดที่มีอํานาจที่สงเสริมคานิยมและบรรทัดฐานของวัฒนธรรมที่แพรหลาย
บุคคลในสังคมจะไดรับอัตลักษณไมทางตรงก็ทางออม การมีสวนรวมในกีฬาจะมีการสรางอัตลักษณ
ของนักกีฬาใหเกิดขึ้น และภายในอัตลักษณของนักกีฬาจะมีกลุมยอยที่มีพื้นฐานมาจากกฎเกณฑ
การประสบความสําเร็จ ตําแหนงทางวิชาชีพ ทีมนักกีฬา หรือตัวนักกีฬา ผูนําทีม และผูเลนสํารอง
และปจจัยอื่นๆ นักกีฬาตัวจริงจะมีสถานภาพสูงกวาผูเลนสํารอง อัตลักษณทางกีฬาในบุคคลที่ไมได
เปนนักกีฬาจะเกิดขึ้นไดในผูที่ชอบดูกีฬาและผูจัดกีฬา นักกีฬาตัวจริงเปนบุคคลที่มีผลการเลนอยูใน
ระดับดีอยูในระดับแนวหนาของการแขงขัน ผูเลนตัวจริงเหลานี้จะเริ่มตนเลนกีฬาตั้งแตอายุนอยและ
ประสบความสําเร็จในการเลน นักกีฬาตัวจริงโดยทั่วไปจะมีระบบของการไดรับการสนับสนุนสูงจาก
หลายๆแหลง Kenyon and McPherson (1981 citing Delaney & Madigan. 2009: 81) ไดอธิบาย
วา นักกีฬาตัวจริงเกิดมาจากสภาพแวดลอมที่มีระดับการสนับสนุนที่สูง เขาจะไดรับโอกาสมากมาย
(สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณตางๆ และภาวะผูนํา) และการสนันสนุน รางวัล และการ
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เสริมแรงจากวิธีการอื่นๆ ผูนําทีมหรือกับตันทีมมีความพึงพอใจกับตัวเองเพิ่มขึ้น เพราะพวกเขาได
แสดงคุณลักษณะในบริบทของทีมและมีความสัมพันธที่เฉพาะเจาะจงกับสมาชิกทีม การมีอัตลักษณ
ในนั ก กี ฬ าตั ว จริ ง หรื อ ผู นํ า ที ม ทํ า ให เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ดี แ ละมี ค วามพยายามในการดํ า รง
สถานภาพสวนบุคคลไว
อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจากกีฬาในเรื่องอัตลักษณสวนตนและมโนภาพสวนตนไมอาจจะ
เขาใจไดอยางสมบูรณ เราอาจจะรูไดวาเด็กผูชายเรียนรูตั้งแตวัยเด็กซึ่งกลามเนื้อมีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จทางดานกีฬาและทําใหเด็กประสบความสําเร็จในกีฬามากขึ้น เด็กผูชายที่มีกลามเนื้อ
เยอะจะไดรับการยอมรับจากเพื่อนในกลุม นอกจากนี้เด็กผูชายทั้งหมดจะถูกตัดสินวามีศักยภาพ
ทางดานการกีฬาหรือไมโดยการดูจากการแขงขันกีฬา
ผูบริโภคกีฬา(คนที่ซื้อตั๋วเขาดูการแขงขันกีฬา,สินคาที่เกี่ยวกับกีฬา) จะรวบรวมอัตลักษณ
ไวอยางหลากหลาย ธรรมชาติที่หลากหลายของกลุมสามารถบอกไดวาอัตลักษณของผูบริโภคกีฬา
ไมเพียงแตในทีมเทานั้น หากแตสถาบันแสดงถึงทีมที่ผูบริโภคชื่นชม ซึ่งในความเปนจริงแลวผูเชียร
ที่ ชื่ น ชอบที ม เดี ย วกั น จะมี อั ต ลั ก ษณ ข องที ม นั้ น อยู เ หมื อ นกั น งานวิ จั ย ได ชี้ บ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ
ระหวางกลุมสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง(Lemyre and Smith. 1985; Oakes and Turner.
1980 citing Delaney & Madigan. 2009: 82) อัตลักษณเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยซึ่งถือวาจําเปนที่จะ
นําไปสูการสรางคุณลักษณะและการคงอยูของตนเอง อัตลักษณของผูเชียรกีฬาสวนมากจะเขาไปสู
การเปนสวนหนึ่งของทีมหรือนักกีฬาที่ชื่นชอบจะไดรับการถือวาเปนสิ่งที่ระบุความเปนตัวตนที่
สําคัญ
ตัวแทนของการถายทอดทางสังคมในอาชีพกีฬา (Agents of Sport Socialization)
ไมใชเด็กทุกคนจะถูกจูงใจใหมาเลนกีฬา เด็กบางคนเลนกีฬาและมีประสบการณเริ่มตนที่ไม
คอยดีจึงไมหันกลับไปเลนกีฬาอีก ตามที่ทูนเนอร (Turner. 2006 citing Delaney & Madigan.
2009: 83)ไดอธิบายไววาเราตองการแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ตองการถูกกระตุนในการแสดง
บทบาทในชีวิต แรงจูงใจในอาชีพกีฬาเกิดจากตัวแปรตอไปนี้
1. ความสามารถสวนบุคคล (Individual Ability) ทักษะในการเลนกีฬาเปนแรงจูงใจขั้นแรก
ในการเขาสูอาชีพกีฬาอยางตอเนื่อง คนที่ขาดทักษะในกีฬาจะมีแรงจูงใจนอยลงเมื่อถูกเปรียบเทียบ
กับคนอื่น
2. การมีโอกาสในการเลนกีฬา (The Availability of Opportunities to Play Sports) กีฬาและ
ทีมตองทําใหคนสามารถเขาถึงได โชคไมดีที่โรงเรียนเล็กๆ จํานวนมากมีปญหาเรื่องงบประมาณ
ทําใหไมไดเขารวมการแขงขันตางๆ สภาพภูมิศาสตรในการเลนก็มีสวนสําคัญดวย เชน เยาวชน
ในลอสเองเจลิสมีโอกาสในการเลนกีฬาโตคลื่นมากกวาเยาวชนในแถบมอนทานา
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3. ปจจัยทางเศรษฐสังคม (Socioeconomic Factors) กีฬาจํานวนมาก (เชน ฮอกกี้ โปโล
เทนนิส กอลฟ) มีคาใชจายสูงในการเขารวมซึ่งจะเปนการจํากัดผูเลน ในทางตรงกันขามกีฬาอื่นๆ
(เชน ฟุตบอล บาสเก็ตบอล) มีคาใชจายนอยในการเลนและทําใหเยาวชนทุกชนชั้นสามารถเลนได
4. อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน (The Influence of Family and Friends) เยาวชนที่ไดรับ
การสนับสนุนใหเลนกีฬาและไดรับแรงเสริมทางบวกดานความพยายามจากเพื่อนและครอบครัว
มักจะมีการเริ่มตนและมีความตอเนื่องในการเลนกีฬา
5. เกียรติยศและอํานาจของตัวแทนการถายทอดทางสังคม (The Prestige and Power of
the Socializing Agents) อัตลักษณทางดานกีฬาคือแรงจูงใจสําคัญสําหรับเยาวชน ในทางตรงกัน
ขามเมื่อออกจากการมีสวนรวมในกีฬาก็จะทําใหเกียรติยศชื่อเสียงลดลง
แรงจูงใจของบุคคลตอการเลนกีฬาหรือการออกจากกีฬาไดรับอิทธิพลอยางมากจากตัวแทน
การถายทอดทางสังคม ในขณะที่ตัวแทนเหลานั้นมีการเตรียมบุคคล “ในบทบาทที่หลากหลายซึ่งไม
ตองทําอะไรนอกจากเลนกีฬา”
ครอบครัวและกีฬา (The Family and Sport)
พอแมถือเปนตัวแทนปฐมภูมิของการถายทอดทางสังคม โดยเฉพาะพอและสมาชิกคนอื่นๆ
ในครอบครัวจะสงผลตอการถายทอดทางสังคมในการเขาสูกีฬา ฟลิปส (Phillips. 1993 citing
Delaney & Madigan. 2009: 83) กลาววา “เด็กมีความสนใจในกีฬาอยางมากเมื่อไดรับการ
สนับสนุนจากครอบครัว” พอแมเกือบทุกคนใหทารกเลนลูกบอลเพื่อการพัฒนาดานการประสานงาน
ความสมดุลของกลามเนื้อ การกลิ้งลูกบอลไปหาเด็กทารกและสนับสนุนใหเด็กเลนนั้นเปนการเริ่มตน
ครั้งแรกในการนําเขาสูกีฬา ซึ่งไมเปนอันตรายและยังเปนสิ่งที่สนุกในการพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางผูปกครองกับเด็ก เด็กอเมริกันโดยมากไดรับการสนับสนุนใหจับและตีเบสบอล อุปกรณกีฬา
(เชน ลูกบอล,ถุงมือ) ถือเปนของขวัญปกติสําหรับเด็กทารกเพศชาย จากงานวิจัยของเมสเนอร
(Messner. 2002 citing Delaney & Madigan. 2009: 84)ในนักกีฬาชายพบวา ประสบการณเริ่มตน
ของพวกเขาในกีฬาเกิดขึ้นในวัยเด็กจากสมาชิกครอบครัวที่เปนเพศชายซึ่งรวมไปถึงลุงและพีช่ ายใน
การทําหนาที่เปน “ตัวแบบบทบาทการเปนนักกีฬา เปนแหลงของความสนใจในการแขงขันและ
สถานภาพภายในครอบครัว” และยังพบวาในบางกรณีความพยายามของนักกีฬารุนเยาวที่ตองการ
ไดมาตรฐานเหมือนพี่นั้นถือเปนแรงกดดันอยางมากและทําใหอยากที่จะตอสูดวย กระทั่งขณะนี้เมื่อ
โตเปนผูใหญแรงบันดาลใจในการเปนนักกีฬาเหลานี้ไดถูกมองยอนกลับไปในความสัมพันธในชวง
วัยเด็กกับสมาชิกในครอบครัวที่เปนเพศชายในเชิงบวก
หลายครอบครัวสนับสนุนใหเด็กมีสวนรวมในเกมและกิจกรรมความบันเทิงอยางอื่นซึ่งก็เปน
ทางที่นําเด็กไปสูโลกของกฎระเบียบและใหรูจักการเปนผูชนะผูแพ ความรูสึกสนุกสนานกับการ
แขงขันจะเปนสิ่งดึงดูดใหเขาสูกีฬาและการแขงขันอื่นๆ นอกจากนั้นพบวาพอแมที่สนับสนุนใหลูก
ทํากิจกรรมที่ไมเคลื่อนไหว เชน อานหนังสือ สะสมเหรียญหรือสะสมแสตมป มักจะใหลูกหลบเลี่ยง
ในเรื่องกีฬา
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เงื่อนไขดานอายุและรางกายของครอบครัวสามารถมีผลกระทบการถายทอดทางสังคมของ
เด็กในการเขาสูหรือออกจากกีฬา พอหรือแมที่มีรูปรางที่สมสวนและกระตือรือรนมักจะสงเสริมใหลูก
มีสวนรวมในกีฬา ตรงกันขามถาพอแมมีรูปรางไมเหมาะกับการเลนกีฬาลูกก็จะขาดโอกาสในดาน
กีฬาดวย พอแมที่อายุมากมักไมคอยเต็มใจเลนกีฬากับลูก สถานะทางเศรษฐกิจในครอบครัวและถิ่น
ที่อยูตามภูมิศาสตรเปนปจจัยเพิ่มเติมสองประการที่มีอิทธิพลตอการถายทอดทางสังคมของเด็กใน
การเขาสูกีฬา ครอบครัวที่มีขอจํากัดดานรายไดจะมีขอจํากัดในการเลนกีฬาดวย ดังนั้นครอบครัวที่
ร่ํารวยจะก็มีโอกาสในการเลนกีฬาระดับสูง เชน โปโลและกอลฟ ในขณะที่ครอบครัวยากจนมักจะ
เลนบาสเก็ตบอล ฟุตบอล สติ๊กบอลตามทองถนน
เชื้อชาติของครอบครัวเปนอีกตัวแปรหนึ่งของการมีสวนรวมในกีฬา ฟลลิปส (Phillips. 1993
citing Delaney & Madigan. 2009: 84) ศึกษาเรื่องอิทธิพลทางเชื้อชาติ(Ethnic influence)จากความ
คิดเห็น พบวากลุมของเชื้อชาติเปนตัวแบงแยกการเขารวมกีฬา คนผิวดําใหคุณคากับความเปนเลิศ
ดานเลนกีฬามานานนับทศวรรษและมีความกาวหนารวมทั้งมีเปอรเซ็นตของการเขารวมในกีฬา
มากกวาคนผิวขาว(Edwards. 1973 citing Delaney & Madigan. 2009: 84) แนวโนมนี้ยังคงมี
ตอเนื่องมาถึงตนศตวรรษที่ยี่สิบ ซึ่งเปนการอธิบายไดวาทําไมคนผิวดํามีอิทธิพลในกีฬาอเมริกัน
จํานวนมาก ปจจุบันนี้ชนกลุมนอยอื่นๆ เริ่มที่จะใชกีฬาในความหมายของการกาวหนาและเริ่มที่จะ
จัดรูปแบบใหมในชนชั้นอภิสิทธิ์ของกีฬา ฟลิปส (Phillips) กลาววาคนผิวขาวมีอัตราการเขารวม
กีฬาสูงกวาชาวเอเชีย โวกเลอรและชวารท(Vogler and Schwartz. 1993 citing Delaney &
Madigan. 2009: 84) ศึกษาอิทธิพลทางเชื้อชาติในฐานะเปนตัวถายทอดทางสังคมในกีฬาในมุมมอง
ที่แตกตางไป พวกเขาใหความสนใจกลุมเชื้อชาติใกลเคียงที่มีความชอบในกีฬาที่เฉพาะอยาง (เชน
กลุมใกลเคียงชาวบราซิลจะใหการสงเสริมการเขารวมฟุตบอลระหวางเยาวชน) ซึ่งจะนําไปสูความ
สนใจและการเขารวมกีฬาอยางมาก
กลุมเพื่อนและกีฬา (Peers and Sport)
กลุมเพื่อน (Peers) ของเด็กจะมีอิทธิพลในการเขารวมกีฬา ถาเพื่อนเลนบอลเด็กก็จะชอบ
เลนบอลดวย เมื่อเด็กเลนกับคนอื่นจะมีการเปรียบเทียบระดับความสามารถระหวางกัน เด็กที่ไดรับ
การชมเชยในกีฬามีแนวโนมที่จะมีเลนกีฬาอยางตอเนื่องตอไป ตรงกันขามถาระดับการเลนของเด็ก
มีเพียงสวนหนึ่ง (Sub-par) เด็กก็อาจจะถูกเยาะเยยจากเพื่อนๆ สิ่งเหลานี้จะสงผลตออัตมโนทัศน
ดานลบ(Self-Concept) และมุมมองดานลบตอกีฬาซึ่งจะทําใหการเขารวมในกีฬาลดลง เด็กจะเลน
กีฬาตอเนื่องไปตราบเทาที่ยังสนุกและพบกับความสมหวัง พวกเขามักจะมีกลุมคนที่ชื่นชอบ(Fans)
หรือผูชมในกีฬาหลังจากการแขงเสร็จ ความสัมพันธไดรับการแบงปนระหวางกลุมที่ใกลชิด (Peers)
ผูซึ่งคอยเชียรทีมหรือชื่นชอบนักกีฬาเดียวกัน
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เคนยอนและเมคเฟอรสัน (Kenyon and McPherson. 1981 citing Delaney & Madigan.
2009: 85) ไดสรุปปจจัยการโนมนาวของกลุมเพื่อนที่สัมพันธกับการถายทอดทางสังคมทางกีฬาไว
ดังนี้
1. หากกลุมเพื่อนมีค วามเกี่ย วของในกีฬ ามากขึ้นจะทํา ใหมีแนวโนมมีสว นรว มในกีฬ า
เพิ่มขึ้น
2. การสนับสนุนทางบวกจากกลุมเพื่อนที่มากขึ้นจะเพิ่มความโนมเอียงในการมีสวนรวมใน
กีฬา
3. ปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนที่มากขึ้นจะทําใหมีแนวโนมมีสวนรวมในกีฬามากขึ้น
4. การใหคุณคาทางกีฬาที่สูงขึ้นในกลุมเพื่อน จะเพิ่มระดับของบทบาทการถายทอดสังคม
ในกีฬา
โรงเรียนและกีฬา (School and Sport)
เปนที่ทราบกันดีวาเด็กๆ ควรมีโอกาสในการเลนกีฬา พัฒนาความชื่นชอบในกีฬาและมี
กิจกรรมทางดานรางกาย ซึ่งโรงเรียนโดยมากไดจัดใหมีวิชาพลศึกษา (Physical Education) ไว แต
บางโรงเรียนก็ตัดวิชาเหลานี้ออกไป(ดวยเหตุผลทางงบประมาณ) และไมตองการจัดกิจกรรมที่ให
เด็กนักเรียนไดออกกําลัง แตอยางไรก็ตามโดยมากโรงเรียนก็จัดวิชาพลศึกษาไวใหเด็ก ครูที่สอน
พละซึ่งมีบทบาทในการเปนโคช (Coaches) ดวยนั้น จะเปนผูเห็นศักยภาพของเด็ก สนับสนุนใหมี
ความกาวหนาและใหการฝกอยางพิเศษกับเด็กนักเรียนเหลานั้น เมื่อมีความรวมมือระหวางโรงเรียน
ใหมีการแขงขันภายใน เด็กที่มีความสามารถดานกีฬาจะถูกวางแผนใหแสดงทักษะเหลานี้ออกมา
ไมวาจะเปนการแขงระดับใดก็จะเปนการนําเขาสูการเลนกีฬาตอไป รางวัลที่ไดจากเพื่อนรวมชั้น
จากครูและจากโรงเรียนจะเปนการขยายตัวตน (Ego) ใหกับนักกีฬารุนเยาวเหลานั้นและเพิ่มความ
ผูกพัน (Commitment) ในเสนทางกีฬาไดตามลําดับ
การถายทอดทางสังคมเขาสูกีฬา (Socialization Into Sport)
การถายทอดทางสังคมเขาสูกีฬาเปนกระบวนการที่บุคคลไดรับการสงเสริมจากตัวแทนของ
การถายทอดทางสังคม (Agents of Socialization) ในการเขามามีสวนรวมในกีฬาไมวาจะเปนใน
ฐานะผู เ ล น หรื อ ผู ช มก็ ต าม โดยทั่ ว ไปแล ว บุ ค คลจะถู ก นํ า เข า สู กี ฬ าจากคนที่ มี ค วามสํ า คั ญ
(Significant Others) ซึ่งเปนตัวแทน (Agents) ของการถายทอดทางสังคมไดรับรูคุณลักษณะดาน
บวกของกีฬา โดยในระยะกอนหนานั้นพอแมเปนบุคคลที่ชักนําเด็กเขาสูเกมกีฬาดวยเหตุผลของ
พันธะดานบทบาท (Rule-Bound) และสนับสนุนใหมีพฤติกรรมที่เหมือนกับพอแม เกมที่มีผูเลน
หลายคนหมายความวาผูเลนแตละคนตองรูบทบาทของผูอื่น ตองมีการปรับพฤติกรรมใหเขากับ
ความตองการของทีมและกติกาของเกม ทันทีที่เด็กเรียนรูวิธีการเลนเกมแสดงวาเด็กจะมีวุฒิภาวะ
เพียงพอที่จะไดรับการถายทอดทางสังคมเขาสูกีฬา
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การถายทอดทางสังคมเขาสูกีฬาที่มีประสิทธิภาพที่สุดตองเริ่มจากประสบการณชวงตนใน
วั ย เด็ ก หากพ อ แม ส นใจและส ง เสริ ม ให ลู ก เล น กี ฬ าจะมี ก ารแสดงออกให เ ห็ น ถึ ง ความคลั่ ง ไคล
เหลานั้น และพยายามที่จะถายทอดกีฬาเหลานี้ใหกับลูกโดยการแตงตัวลูกดวยชุดทีมโปรด หรือ
จัดหาชุดนอน เสื้อ ผากันเปอน ตุกตาที่เปนตัวนําโชคของทีม การดูทีวีเชียรรวมกับลูก เด็กที่โตใน
ครอบครัว ที่มีพอแม หรือพี่นองที่ส นใจในกีฬ า (ไมวา จะเขารว มโดยตรงในการเปนนักกีฬาหรื อ
เกี่ยวของทางออมในฐานะผูชม) ก็จะรูสึกเปนสวนหนึ่งในกีฬาดวย
พอจะเปนผูที่มีอิทธิพลในการถายทอดทางสังคมดานกีฬากับเพศของเด็ก ซึ่งโดยมากพอจะ
เลือกประเภทของกีฬาที่เหมาะกับเพศของเด็ก เชน ใหลูกผูชายเลนกีฬาพวกฟุตบอล เบสบอล
มากกวาบัลเลทหรือเตนรํา จากอิทธิพลการถายทอดนี้เด็กผูชายจึงเขาไปเกี่ยวของกับกีฬาที่คิดวา
“เหมาะกับเพศ”มากกวาเด็กผูหญิง ลําดับในการเกิดของเด็กก็เปนปจจัยในการถายทอดทางสังคม
เขาสูกีฬาดวย โดยลูกคนโตจะไมมีโอกาสไดเลียนแบบพี่นองและขาดตัวแบบในการกอรูปพฤติกรรม
ทางกีฬา
ที่ ผ า นมาในวั ฒ นธรรมอเมริ กั น เด็ ก ชายจะได รั บ การสนั บ สนุ น ให เ ล น กี ฬ ากว า เด็ ก หญิ ง
ผูหญิงจึงไดมีการพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเทาเทียมกันในโลกของ
การเล น กี ฬ า การถ า ยทอดทางสั ง คมเข า สู กี ฬ าคื อ อุ ป สรรคแรกที่ เ พศหญิ ง ต อ งเอาชนะให ไ ด
โดยทั่ ว ไปมี ค วามเชื่ อ ว า การเล น กี ฬ านั้ น เป น อาณาเขตของเพศชาย พ อ แม แ ละครอบครั ว ก็ ไ ด
ถายทอดความเชื่อเชนนี้ใหกับลูกในการเขาสูกีฬาดวยมุมมองทางเพศนี้ดวย ดังจะเห็นในอดีตวามี
การไมอนุญาตใหนักกีฬาหญิงเขารวมแขงขันในกีฬาโอลิมปกสโบราณ
จากการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิสตรีในป ค.ศ.1960 และกฎหมายไดผานในปค.ศ.1970 ทําให
เพศหญิงมีโอกาสเขารวมในกีฬามากขึ้น แรกเริ่มของการเรียกรองความเทาเทียมกันทางเพศไดถูก
ทาทายอยางมาก เชน ในป 1980 ไอริส มาเรียน ยัง (Iris Marion Young) ไดตั้งคําถามวาเพศหญิง
ควรที่จะมีสวนรวมในกีฬาเบสบอลหรือไม โดยถูกมองวา “เธอขวางเหมือนเด็กหญิง(You throw like
a girl)” ซึ่งในบทความลาสุดของ ยัง(Young.1998 citing Delaney & Madigan. 2009: 86) ให
ขอเสนอแนะวาการประเมินคาผูหญิงต่ําในพละกําลังทางรางกาย ทักษะ และการเลนวาขี้ขลาด นา
สงสัยและลังเลนั้น เปนเพราะเพศหญิงกลัวการบาดเจ็บ แตในขณะเดียวกันเพศชายไมกลัวการ
บาดเจ็บ ดังนั้นผูชายจึงเหมาะกับกีฬามากกวา
นิกกิ เวจวูด (Nikki Wedgwood) ไดเปลี่ยนประโยค “ขวางเหมือนเด็กผูหญิง (Throwing
like a girl)” ไปเปน “เตะเหมือนเด็กผูชาย (Kicking like a boy)” จากการศึกษาในทีมฟุตบอล
นักเรียนหญิงออสเตรเลีย การศึกษาของเวจวูด(Wedgwood. 2004 citing Delaney & Madigan.
2009: 86)ไดสนใจวาทําไมเด็กผูหญิงจึงเลนฟุตบอล โดยศึกษาทั้งในความหมายของการตอตาน
อํานาจเพศชาย การไดรับอํานาจจากการเลนฟุตบอล และมีการจัดการความขัดแยงทางเพศอยางไร
ผลการศึกษาพบวา
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1) เด็กผูหญิงบางคนรับรูถึงความแข็งแกรงของรางกายและมีความมั่นใจมากอนการเลน
ฟุตบอล จึงยากที่จะสรุปวาพวกเธอรูสึกมีอํานาจมากขึ้นหลังจากมาเลนฟุตบอล
2) ผูหญิงที่แตกอนไมไดรูสึกถึงความแข็งแกรงของรางกายและความมั่นใจ การเลนฟุตบอล
เปนสิ่งสงเสริมใหเกิดสิ่งเหลานั้นขึ้น
3) ความสนุกสนานจากการเลนและความกลาแสดงออกเปนตัวสงเสริมความมั่นใจ
เวจวูดสรุปวาเด็กหญิงไดประโยชนโดยการถายทอดทางสังคมของพวกเธอไปยังอํานาจทาง
กีฬาของผูชาย และการเขารวมทีมฟุตบอลเปน “โอกาสในการตอตานความเชื่อดั้งเดิมของผูหญิงวา
เปนสิ่งที่เปราะบาง ปกปองตัวเองไมได เปนวัตถุทางเพศที่ออนแอ” นอกจากนั้นยังพบวาผูหญิง
สวนมากไมไดรับอิทธิพลจากความเชื่อของสิทธิสตรีตอการเลนฟุตบอล แตแรงบันดาลใจในการเลน
ฟุตบอลเกิดมาจากความรักในกีฬาเหมือนๆกับเด็กผูชาย ภายหลังจากการศึกษาของเวจวูดนับสิบป
ริคแมนและฮาเมล (Ryckman and Hamel. 1992 citing Delaney & Madigan. 2009: 87) ได
สรุปวาวัยรุนหญิงเขาไปมีสวนรวมในกีฬาเพื่อรักษาและยืดระยะเวลาของมิตรภาพมากกวาความ
ตองการที่จะพัฒนาและปรับปรุงทักษะทางกีฬาหรือการอบรมใหรักในกีฬา
ลักษณะทางสังคมของเชื้อชาติ กลุมชาติพันธุและระดับชนชั้นทางสังคมเปนปจจัยเกี่ยวของ
ในการถายทอดทางสังคมเขาสูกีฬา คนรวยมักจะมีการถายทอดเขาสูกีฬาที่สะทอนถึงสถานะและ
ความมีเกียรติ คนจากชนชั้นที่มีเศรษฐานะทางสังคมระดับต่ํามักจะเขาสูกีฬาที่สามารถเลนไดและให
ความบันเทิง
สภาพภูมิศาสตรของถิ่นที่ตั้งก็มีบทบาทในการถายทอดทางสังคมเขาสูกีฬา เด็กที่โตในไซรา
คิว (Syracuse); นิวยอรก มักจะเลนลาครอส (Lacrosse) มากกวาเด็กในลอสเองเจลิส เด็กที่อาศัย
อยูแถบเมืองชายทะเลดานนอกของลอสเองเจลิสก็มักจะเลนกระดานโตคลื่นมากวาเด็กในไซราคิว
แตอยางไรก็ตามเปนความจริงที่วาบางคนที่มาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตรแบบหนึ่งอาจมีความสามารถ
มากในการเลนกีฬาที่มีชื่อเสียงในพื้นที่อื่น เชน ถิ่นที่รูจักกันในแตละกีฬา:บาสเก็ตบอลในนิวยอรก
ฮอกกี้ในแคนาดา ฟุตบอลในเท็กซัส ฟอริดาและอลาบามา อีกทั้งคนที่อาศัยอยูในเขตเมือง ชาน
เมืองหรือชนบทลวนสามารถมีผลตอการถายทอดทางสังคมเขาสูกีฬา
การถายทอดทางสังคมโดยผานกีฬา (Socialization Via Sport)
ทันทีที่บุคคลเขาสูโลกกีฬาอะไรที่เปนตัวรักษาความสนใจของเขาไวได? ในมุมมองของนัก
หนาที่นิยม (Functionalist) การเขารวมในกีฬาอยางตอเนื่องนั้นมีความสัมพันธกับความสามารถ
ของบุคคล อิทธิพลของกลุมเพื่อนและครอบครัวที่มีตอบุคคล ความตอเนื่องในความสามารถที่เขาถึง
ไดของแหลง (Resources) รวมทั้งประสบการณในการไดรับความสําเร็จหรือประสบการณทางบวก
ในขณะที่เลนกีฬา การพัฒนาความผูกพันในการเขารวมกีฬาเกี่ยวของกับหลายปจจัย ไดแก
1. ความเต็ ม ใจในการยอมรั บ บทบาททางกี ฬ าและความสอดคล อ งของมิ ต รภาพและ
เครือขายที่รวมเขาดวยกัน ซึ่งรวมไปถึงความเต็มใจในการทนตอกฎระเบียบ
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2. ความตอเนื่องในพัฒนาการของสายใยความสัมพันธในบุคคลที่เชื่อมตอกับการเขารวมใน
กีฬา
3. การประเมินศักยภาพในการไดรับความสําเร็จ
4. ระดับความเกี่ยวของในกีฬา เชน เปรียบเทียบระหวางคนที่เลนกีฬามานานจะไดรับความ
สนใจอยางตอเนื่องในการมีสว นรวมของพวกเขา กับคนที่เพิ่งเริ่มเลนซึ่งจะนั่งอยูบ นมานั่งซึ่งดู
เหมือนจะไมคอยไดรับความสนใจ
5. การเขารวมดวยความสมัครใจ (Voluntary) หรือโดยไมเต็มใจ (Involuntary) เด็กที่ถูกพอ
แม โคช หรือผูที่มีความสําคัญ (Significant Others) ดึงใหเขามาเลนกีฬา (แบบไมเต็มใจ) มักจะไม
ตองการรักษาการเลนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เลนดวยความสมัครใจ
6. ความมีเกียรติและอํานาจมีความเชื่อมโยงกันการเลนกีฬาและการที่บุคคลไดรับรางวัล
อยางไรจะมีผลตอความเต็มใจในการเลนกีฬาตอไป
7. การไดรับ ชื่อ เสี ย งและการระบุ ใ นฐานะนั กกี ฬ านั้ น จะทํา ใหบุ ค คลมองตนเองวา เป น
นักกีฬา
เมื่อนักกีฬาไดรับการยอมรับมากขึ้นในบทบาทและตําแหนงในโลกกีฬา พวกเขาไดรับการ
กลาวถึงคุณลักษณะจํานวนมาก ทั้งลักษณะดานบวกของนักกีฬา เชน เปนพวกทํางานหนัก อุทิศ
ตนเอง มีความจงรักภักดี ทํางานเปนทีมได และมีความผูกพัน (Commitment) และดานที่ไม
เหมาะสม เชน นักกีฬาที่โกง เสพยา หรือใชเงินซื้อชัยชนะได (Win-At-All-Costs) แทนที่จะเลน
อยางยุติธรรม และมักมีการรวมมือกันในกลุมผูเลนทั้งหมด
การถ า ยทอดทางสั ง คมโดยผ า นกี ฬ าเกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการทางสั ง คมและผู ที่ มี
ความสําคัญ (Significant Others) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของการคงอยูในอาชีพกีฬา บุคคลที่
ตัดสิ นใจยึ ดอาชีพ นัก กีฬ าต อไปมีต นทุ นที่ ตอ งจ า ยมาก โดยพวกเขาต อ งละทิ้ง เวลาว า งเพื่ อ มา
ฝก ซ อ ม ต อ งควบคุ ม น้ํ า หนั ก และออกกํ า ลั ง กาย ต อ งมี ก ารฝ ก โปรแกรมที่ ส ร า งความแข็ ง แกร ง
นักกีฬาบางประเภท เชน นักฟุตบอล ตองการรางกายที่ใหญขึ้น กีฬาบางอยางเชน นักมวยปล้ําตอง
จํากัดน้ําหนักกอนการแขงแตละครั้ง นักกีฬาเรียนรูวาพวกตนตองอดทนตอกฎของโคช กฎของทีม
กฎของโรงเรียนและขององคกร (League) พวกเขาตองยอมรับถึงการลงโทษในพฤติกรรมที่ไมทํา
ตามระเบียบ
ในเรื่องการเรียนรูการมีน้ําใจนักกีฬานั้น จอหน โรสมุน (John Rosemond) นักจิตวิทยา
กลาววาผูที่ไมมีน้ําใจนักกีฬาเปนสิ่งที่แสดงถึงการยึดตนเปนศูนยกลางไมเคารพในผูอื่น เด็กควร
ไดรับการปลูกฝงเรื่องน้ําใจนักกีฬาตั้งแตอายุ 10 ขวบ โรสมุนแนะนําวาเด็ก (อายุ 7 ขวบ) ที่ซึ่งดีใจ
หรือเสียใจระหวางการแขงขันควรจะถูกใหออกจากการแขงและไมใหเลนตอจนกวาจะกลาวคําขอ
โทษตอโคช เพื่อนรวมทีม และสมาชิกทีมอื่นได โรสมุนตระหนักวาเด็กที่อยูในระเบียบวินัยจะรูสึก
อายหากไมยอมขอโทษ และเชื่อวาสิ่งนี้เปนประเด็นที่เหมาะสมในการถายทอดทางสังคมแกเด็ก
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นั ก กี ฬ าในที ม ต อ งได รั บ การดู แ ลในโลกทางสั ง คมของตนอี ก ครั้ ง นั่ น คื อ พวกเขารู สึ ก
สะดวกสบายมากไป แรงกดดันในกลุมเพื่อนคือรูปแบบที่มีอํานาจของเทคนิคการถายทอดทางสังคม
โดยผานกีฬ า ไมเ พีย งแตแรงกดดัน ที่จ ากกฎระเบีย บที่เ ปน ทางการ (เชน การหามออกไปขา ง
นอก:Curfew การหามเลนการพนัน) แตควรจะมีแรงกดดันจากกฎที่ไมเปนทางการของทีมดวย
กฎระเบี ย บบางอย า งเป น อั น ตรายต อ การถ า ยทอดทางสั ง คม เช น นั ก เบสบอลต อ งบริ จ าค
(Donation) ถวย (Cup) ทุกครั้งเมื่อเลนผิดพลาด นี่เปนกฎอยางออนเพื่อสรางความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมทีม ผูเลนจะเสียใจและกลัวการทําผิดพลาดมากเทากับกลัวเพื่อนเยาะเยย
องคประกอบที่สําคัญของกระบวนการถายทอดทางสังคมโดยผานกีฬาคือ ความสัมพันธ
ฉันทพี่นอง (Fraternal Bond) ความสัมพันธฉันทพี่นองคือกระบวนการที่สมาชิกของกลุมดูแลและ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกันและยึดมั่นผูกพันกับเปาหมายของกลุม เคอรี่(Curry. 1991 citing
Delaney & Madigan. 2009: 88) อธิบายความสัมพันธฉันทพี่นองวาเปนเหมือนแรง เปนเหมือนการ
เชื่อมโยง เปนสิ่งที่ผูกมัดความรักใครใหมีความเปนหนึ่งเดียวกัน Fraternal bondเปนไดทั้งคุณและ
โทษ ดานบวกนั้นทําใหเกิดความรวมมือกันของสมาชิกในทีมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และก็อาจทําให
เกิดคุณลักษณะนิสัยที่เปนโทษได ดังที่เคอรี่เรียกวา “การกระทําทางเพศ(Doing Gender)” ในหองล
อกเกอร (เชน การพูดคุยระหวางกันถึงเรื่องการดูถูกเพศหญิง การปฏิบัติตอผูหญิงเพื่อแสดงถึงชัย
ชนะทางเพศ การพูดเยาะเยยพวกเกย หรือโออวดกันในเรื่องทางเพศ) อาจกลาวไดวาการถายทอด
ทางสังคมทางกีฬาสามารถพัฒนาคุณลักษณะนิสัยในตัวบุคคลได
การถายทอดทางสังคมในการออกจากอาชีพกีฬา (Socialization Out of Sport)
ถึงแมวานักกีฬาจะถูกการถายทอดทางสังคมในการออกจากอาชีพกีฬาทั้งที่เปนแบบสมัคร
ใจ (เชน การถอนตัว การลาออก) หรือแบบไมสมัครใจ (เชน การถูกตัดออกจากทีม การไดรับ
บาดเจ็บทําใหไมสามารถเลนกีฬาได) การถายทอดทางสังคมในการออกจากอาชีพกีฬาเกี่ยวของกับ
กระบวนการถอดถอนบุคคล (Desocialization) ออกจากอาชีพกีฬา และการปรับความรูสึกความ
เปนตัวตน (Sense of Self) สําหรับนักกีฬาการออกจากอาชีพกีฬาเปนสิ่งที่ยาก Drahota and
Eitzen (1998 citing Delaney & Madigan. 2009: 89) กลาววา การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
นักกีฬาเมื่อตองออกจากอาชีพเปนสิ่งที่ยาก เพราะวา “พวกเขาสูญเสียสิ่งที่เคยไดรับจากการอยูใน
อาชีพกีฬา รวมทั้งสูญอัตลักษณของบุคคล ทักษะทางสรีระ (Physical Prowess) การเอาอกเอาใจ
จากบุคคลรอบขาง เงิน คาจาง ชื่อเสียง มิตรภาพของสมาชิกในทีม และความรูสึกตื่นเตนจากการ
แขงขัน (Intense “Highs” of Competition) สิ่งเหลานี้จะสูญเสียไปเมื่อพวกเขาตองออกจากอาชีพ
กีฬา
สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักกีฬา คือ การไดยินกลุมกองเชียรรองเพลงเรียกชื่อของตนเองและ
ไดรับความนิยมชมชอบจากแฟนกีฬาอยางมากขณะที่พวกเขากําลังเลนกีฬา แตเมื่อนักกีฬาตอง
ออกจากอาชีพกีฬา พวกเขาจะไมไดรับสิ่งเหลานี้ นักกีฬาอาชีพหลายคนที่ตองออกจากอาชีพ แต
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ยังคิดถึงการไดรับความสนใจที่เคยไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาบุคคลนั้นมีอัตลักษณที่ไดรับจากการ
อยู ใ นอาชี พ กี ฬ า นั ก กี ฬ าหลายคนจึ ง ยั ง คงอยู ใ กล ชิ ด กั บ เรื่ อ งของกี ฬ า โดยการกลายเป น โค ช
(Coaches) หรือเกี่ยวของกับสื่อดานกีฬา (Sport Media)
การออกจากอาชีพกีฬาดวยความสมัครใจ (Exiting Sport Voluntarily)
มีหลายวิธีการที่บุคคลออกจากอาชีพกีฬาดวยความสมัครใจ สิ่งหนึ่งที่เปนเหตุผลที่งาย
สําหรับการออกจากอาชีพกีฬา เพราะพวกเขาสูญเสียความชื่นชอบในกีฬา นักกีฬาอาจจะตองมีการ
จัดสรรเวลา เชน การฝกปฏิบัติ การอบรม การลงแขงขันจริง ซึ่งตางกับชวงเวลาของคนปกติ ทําให
สูญเสียชวงเวลาที่จะไดทํากิจกรรมอยางอื่นกับผูอื่น โดยปกติในชวงวัยเด็กสวนมากบุคคลหยุดเลน
กี ฬ าเพราะสู ญ เสี ย ความชื่ อ นชอบในกี ฬ า แต ก ารสู ญ เสี ย ความชื่ น ชอบมั น เกิ ด ขึ้ น ได อ ย า งไร?
สวนมากเด็กเล็กจะเลนกีฬาเพราะความสนุก อยางไรก็ตาม เมื่อระดับของการแขงขันไดเพิ่มขึ้นและ
กลายเป น ทางการมากยิ่ ง ขึ้ น การให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทั ก ษะและความสํ า เร็ จ ก็ ก ลายเป น สิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญเชนกัน จึงทําใหผูที่มีความสามารถนอยตองออกจากการเลนกีฬา นักกีฬาเด็กเหลานี้
พวกเขาจะจดจํากิจกรรมการกีฬาวามีความสนุกสนานและไมชอบการกดดันที่ทําใหเกิดความเครียด
(เชน เนนการปรับปรุงทักษะ การฝกเทคนิคที่เปนประโยชนที่พยายามทําไดรับชัยชนะมากขึ้นใน
การแขงขัน) การเพิ่มทักษะทีละเล็กละนอยจะทําใหพวกเขาอยากเขาสูการทํากิจกรรมกีฬาในเวลา
วาง
จากมุมมองของนักกีฬาที่สูญเสียความชื่นชอบในกีฬา เชื่อวาเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหออกจาก
การเลนกีฬาไดงาย อยางไรก็ตาม บุคคลอาจจะพบวามีนัยสําคัญกับการสูญเสียความชื่นชอบในกีฬา
ไดแก เพื่อน เพื่อนรวมทีม และโคช ที่อาจจะพยายามสรางความกดดันใหกับนักกีฬา พอแมหลาย
คนที่ทําใหเด็กรูสึกกดดันจนเด็กตองเลิกเลนกีฬา ชุมชน การเงิน (เชน อํานาจซื้ออุปกรณใหม)
ความผูกพัน (Attachment) และความกังวลกับการเขารวมการเลนกีฬาของเด็ก พอแมและสมาชิกใน
ครอบครัวเปนบุคคลที่มีความสําคัญกับการเลนกีฬาของเด็ก บางครั้งจะพยายามมีอิทธิพลหรือบังคับ
นักกีฬาเด็กใหกลับสูกีฬาอีกครั้ง พอแมผูที่มีความรูสึกรวม (Vicariously) กับการเขารวมของเด็กจะ
สรางความกดดันกับเด็กเมื่อเด็กเลิกเลนกีฬา อยางไรก็ตามเปนไปไดวาการเลิกหรือออกจากการเลน
กีฬาดวยความสมัครใจอาจเกิดจากความตองการจะใชเวลากับครอบครัว นักกีฬาอาชีพผูที่ออกจาก
การเลนกีฬาดวยความสมัครใจกลาววา ความปรารถนาที่จะอยูกับครอบครัวเปนเหตุผลพื้นฐาน
สําหรับการเลิกเลนกีฬา
นักกีฬาหลายคนไดรับความกดดันจากเพื่อน คูสมรส และธุรกิจที่เกี่ยวกับผูมีอํานาจทาง
การเงินในการสนับสนุนดานกีฬา ซึ่งสิ่งเหลานี้มีนัยสําคัญที่ทําใหบุคคลเลิกเลนกีฬาและพบวามัน
เปนสิ่งที่ยากในการเลิกเลนกีฬาดวยความสมัครใจถากําลังอยูในชวงสูงสุด และยังคงมีสิทธิพิเศษที่
พวกเขาไดรับจากการเลนกีฬา
อีกเหตุผลที่นักกีฬาออกจากอาชีพกีฬาคือเพราะการไดรับชัยชนะอยางสูงสุด การไดรับชัย
ชนะอยางสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกวาตัวเองประสบความสําเร็จจากการเลนกีฬาอยางเต็มที่ ซึ่ง
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เปนจุดที่ทําใหบุคคลรูสึกกลัววาจะสูญเสียและขาดความเชื่อมั่นในอัตลักษณที่ไดจากการเลนกีฬา สิ่ง
เหลานี้ทําใหนักกีฬามีความเชื่อวาพวกเขาอาจจะสูญเสียโอกาสและอัตลักษณจากกีฬาไปถาไม
ประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬาครั้งตอไป
การถอนตัวออกจากกีฬาเปนตัวแทนของยุทธวิธีการออกจากอาชีพของนักกีฬาอาชีพ ความ
สมัครใจในการถอนตัวออกมีความแตกตางกัน ถึงแมวาการถอนตัวออกจากอาชีพกีฬา (หลังจากที่
เลนกีฬามานานและไดรับความสําเร็จในอาชีพ) พวกเขาก็จะไดรับการจดจําไปตลอดชวงชีวิตของ
เขา แตบางคนไมไดเตรียมตัวสําหรับชีวิตหลังจากเลิกเลนกีฬา ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางเปนปกติ
เพราะพวกเขาจะมุงแตเรื่องกีฬาและไมไดวางแผนอนาคตตอไป
การออกจากอาชีพกีฬาดวยความไมสมัครใจ (Exiting Sport Involuntarily)
วิธีการที่ผูเลนกีฬาตองออกจากกีฬาดวยความไมสมัครใจ คือ การไดรับบาดเจ็บ (Injury)
และการถูกตัดออกจากทีม หรือการไลออกจากทีม สําหรับการไดรับการบาดเจ็บเปนเรื่องปกติที่
เกิดขึ้นในขณะเลนกีฬาในสนาม สามารถไดรับความรุนแรง อันตราย และเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บ
กีฬาที่พบวาทําใหนักกีฬาไดรับบาดเจ็บเปนประจํา เชน ฟุตบอล ฮอกกี้น้ําแข็ง ซอกเกอร และรักบี้
(Delaney & Madigan. 2009 citing Delaney. 2002 : 156) ซึ่งตามที่ Center for Disease Control
and Prevention ไดรายงานวาระหวางป 1997 และ 1999 ชาวอเมริกาประมาณ 7 ลานคนอายุ
ประมาณ 14 ป และต่ํากวา 14 ป จะไดรับยาและการบําบัดจากการไดรับการบาดเจ็บจากการเลน
กีฬา
การเลิกเลนกีฬาเนื่องจากการไดรับบาดเจ็บเปนสิ่งหนึ่งที่โหดรายที่เกิดกับนักกีฬา เนื่องจาก
ตลอดทั้งปของการเลนกีฬาอยางหนักและการฝกฝนและตอสูกับคูแขง (ทั้งจากการพยายามที่จะ
ทํางานของตนเองและคูแขงขัน) เปนสิ่งที่โหดรายมากเมื่อนักกีฬาไดรับบาดเจ็บและตองถูกตัดออก
จากอาชีพกีฬา
การถูกตัดออกจากทีมหรือการไลออกจากทีมเปนวิธีการหลักของการออกจากอาชีพกีฬา
โดยไมสมัครใจ และมีเหตุผลมากมายที่บางคนอาจจะถูกตัดออกจากทีม เชน ระดับทักษะที่ไมเพียง
พอที่จะประสบความสําเร็จ มีทักษะเล็กนอย คูแขงขันมีเพิ่มมากขึ้น ขาดทัศนคติที่ดี มีปญหาเมื่อลง
สนามแขง เปนตน เมื่อเร็วๆ นี้มีการเพิ่มจํานวนของนักกีฬาอาชีพที่ถูกตัดออกจากทีมเพราะวาพวก
เขามีเงินเดือนสูง ตัวอยางเชน ใน National Football League (NFL) เงินเดือนที่ไดรับไมไดถูก
รับประกันและเปนไปตามสัญญา ถานักกีฬาไดรับเงินเดือนสูงก็จะถูกตัดออกจากทีมและหันไปจาง
นัก กี ฬ าเยาวชนที่ ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นที่ น อ ยกว า วิ ธี ก ารตั ดนั ก กี ฬ าออกจากที มเป น กลวิ ธี ข องการ
ประหยัดตนทุน การตัดผูเลนออกจากทีมเพื่อสรางความมั่นคงในรายได โดยผูเลนที่ไดรับบาดเจ็บ
หรือไมสามารถลงเลนกีฬาไดจะถูกตัดออกจากทีม และทีมไมไดเรียกรองใหจายเงินเดือนใหกับ
นักกีฬาที่ไดรับบาดเจ็บดวย
นอกจากนี้ยังมีตัวอยางอื่นที่เปนสาเหตุของการออกจากอาชีพกีฬาดวยความไมสมัครใจ
เชน การตาย สาเหตุของการตายเกิดจากการที่นักกีฬามีสุขภาพรางกายที่เจ็บปวยกอนการแขงขัน
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การไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรงขณะเลนกีฬา การละเลยการดูแลสุขภาพหลังจากไดรับบาดเจ็บ ในป
2005 ทีมSan Francisco 49er นั้น ผูเลนที่ชื่อ Thomas Herrion ตายเนื่องจากหัวใจลมเหลวขณะ
แขงกีฬา มีกิจกรรมกีฬาจํานวนมากที่สามารถทําใหนักกีฬาตาย เชน กีฬาขี่มา สกี การแขงเครื่อง
รอน การปนเขา การดําน้ํา การแขงจักรยานยนต ฟุตบอล และมวย
นอกจากนี้บางครั้งนักกีฬาก็ตองถูกบังคับใหออกจากอาชีพกีฬาดวยเหตุผลจากความไม
แนนอนทางเศรษฐกิจ สมาคมลดขนาดลง การยายไปทํางานตางประเทศ ทั้งนี้ก็ไมมีใครอยากจะ
สูญเสียอาชีพ ถาพวกเขายังมีคุณภาพและสามารถที่จะทํางานตอไปได
การถายทอดทางสังคมอีกครั้ง (Resocialization)
การถายทอดทางสังคมนอกจากจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเขารับบทบาทใหมเทานั้น แตพวกเขา
ยังไดรับการถายทอดทางสังคมเมื่อออกจากอาชีพกีฬาอีกดวย การออกจากอาชีพกีฬา หมายถึง
การเริ่มตนการถายทอดทางสังคมอีกครั้ง (Re-Socialized) ในการเขาสูบทบาทใหม ซึ่งการถายทอด
ทางสังคมเมื่อออกจากอาชีพกีฬาเกี่ยวของกับกระบวนการถายทอดทางสังคมอีกครั้ง อันเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลหยุดเลนกีฬาทําใหเปลี่ยนความรูสึกความเปนตัวตน ทั้งที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาที่ออกจากการเลน
กีฬาทั้งดวยความสมัครใจและไมสมัครใจ สําหรับนักกีฬาบางคนก็สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลง
ไดเปนอยางดี บางคนไดพบอาชีพที่ดีสําหรับตัวเองหรือเปนเจาของบริษัท นักกีฬาจํานวนมากยังคง
ทํางานที่ตองเกี่ยวของกับกีฬา (เชน โคช ผูจัดการทีม ผูสื่อขาวกีฬา)
The NFLPA อางวา ในนักกีฬาที่ตองออกจากการเลนกีฬา จํานวน 66 เปอรเซ็นตของ NFL
ไดรายงานวามีปญหาดานอารมณ 50 เปอรเซ็นตรายงานวามีปญหาดานบุคคล และ 1 ใน 6 เกิด
การหยารางหลังจากเลิกเลนกีฬาภายใน 6 เดือน The NFLPA ไดเปรียบเทียบประสบการณของ
นั ก กี ฬ าอาชี พ ที่ ต อ งกลั บ ไปอยู ช นบทหลั ง จากที่ อ อกจากอาชี พ กี ฬ า ซึ่ ง เป น การยากที่ จ ะการ
เปลี่ยนแปลงจากชีวิตในเมืองไปสูชนบท (Delaney & Madigan. 2009 citing Leitch. 2005 : 4) การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทในสวนของการถายทอดทางสังคมอีกครั้งที่นักกีฬาไมสามารถปฏิบัติในบทบาท
ของพวกเขาไดอยางสําเร็จ เนื่องจากพวกเขาไดรับความเจ็บปวดทั้งดานรางกายและจิตใจ การ
ถายทอดทางสังคมอีกครั้งเมื่อออกจากอาชีพกีฬาจึงเปนสิ่งทําไดยากและมีความเครียดที่อยูในภาย
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. ระดับของความตื่นเตนที่เกิดจากการเลนกีฬา
2. การออกจากกีฬาโดยไมสมัครใจ
3. การออกจากกีฬาจะเปนผลทําใหเกิดการสูญเสียรายไดและชื่อเสียง
4. นักกีฬาไมพบอาชีพอื่นที่เหมาะสมกับตัวเองนอกจากอาชีพกีฬา
5. นักกีฬามีอัตมโนทัศนและความรูสึกความเปนตัวตนอันเกิดจากการเลนกีฬา
6. นักกีฬาไมไดรับการใหคําปรึกษาหรือการชวยเหลือในการถายทอดทางสังคมอีกครั้ง
(Figler and Whitaler. 1981 citing Delaney & Madigan. 2009: 92)
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การเปลี่ยนแปลงจากนักกีฬาไปสูการไมเปนนักกีฬาเกี่ยวของกับกระบวนการเขาใจการออก
จากบทบาท (Role
Exit)
"การออกจากบทบาทเปนกระบวนการถดถอยออกจากสังคม
(Disengagement) การถอดถอนออกจากอัตลักษณ (Disidentification) และการถายทอดทางสังคม
ซ้ําอีก ครั้ง การถดถอยออกจากสังคม (Disengagement) เกี่ย วของกับการออกจากรูปแบบของ
พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บทบาทที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ การถอดถอนออกจากอั ต ลั ก ษณ
(Disidentification) คือ การที่บุคคลหยุดการเกี่ยวของกับอัตลักษณของตนเองที่เกี่ยวของกับบทบาท
ที่ตองรับผิดชอบ กระบวนการของการออกจากบทบาท หมายถึง การออกจากบทบาทเดิมแลวเริ่ม
การถายทอดทางสังคมในการเขาสูบทบาทใหม (Delaney & Madigan. 2009 citing Drahota and
Eitzen. 1998 : 266) การถายทอดทางสังคมซ้ําอีกครั้งสําหรับนักกีฬา หมายถึง การมีอัตลักษณใหม
(Re-Identity) ในความรูสึกความเปนตัว ตน นักกีฬาหลายคนมีความยากลําบากเมื่อตองพบกับ
ชวงเวลานี้ บทบาทของอัตลักษณเปนสิ่งที่ตองใชเวลานานกวาจะสรางขึ้นมาสําหรับนักกีฬาบางคน
สําหรับนักกีฬาที่ไมสามารถปรับตัวไดก็จะทําใหเกิดปญหาการติดแอลกอฮอล ติดสารเสพติด มี
พฤติกรรมไมสนใจตนเอง
จากรายงานการวิจัยของ David Frith (2001 citing Delaney & Madigan. 2009: 92) พบวา
นักกีฬาที่ออกจากอาชีพกีฬามีอัตราการฆาตัวตายสูง และยังกลาวอีกวาการฆาตัวตายนั้นเกิดจาก
การที่นักกีฬาไมไดการใหคําปรึกษาในการชวยเหลือปญหาดานอารมณหลังจากที่ออกจากอาชีพ
กีฬา ทั้งนี้เชื่อวาการฆาตัวตายมีความสัมพันธกับความกดดันจากเกมกีฬาที่ตองอยูในการแขงขัน
6-8 ชั่วโมงตอวัน และสัปดาหละ 5 วัน ที่อยูในเกมกีฬา ดังนั้นเมื่อพวกเขาตองสูญเสียการใชเวลา
ดังกลาว ทําใหพวกเขาเกิดความเครียดอยางรุนแรงและนําไปสูการฆาตัวตายได
จากกระบวนการถายทอดทางสังคมในอาชีพกีฬาที่กลาวไปจะเห็นไดวามีองคประกอบหลาย
อย า งที่ เ กี่ ย วข อ งในเส น ทางอาชี พ นั ก กี ฬ านี้ ต อ ไปจะได ก ล า วถึ ง ทฤษฎี บ างประการที่ พู ด ถึ ง
กระบวนการในการถายทอดทางสังคมขององคการ

ทฤษฎีการถายทอดทางสังคม
ดวซ และไรทแมน (วิรัติ ปานศิลา. 2548: 48 อางอิงจาก บังอร โสฬส. 2538 อางอิงจาก
Deaux and Wrightsman. 1991) ไดแบงการอบรมถายทอดสังคมขององคการ ของกลุมหรือ
องคการออกเปน 9 ขั้น ซึ่งการจัดกระทําในแตละขั้นสามารถอธิบายไดดังนี้
1. ขั้นแสวงหาและคัดเลือก (Investigation) เปนระยะกอนการเปนสมาชิกขององคการ
(Prospective Member) คือ เปนระยะของการสืบเสาะแสวงหาเพื่อใหรูจักและเขาใจกันระหวาง
องค ก ารกั บ บุ ค คล จากคํ า บอกเล า เกี่ ย วกั บ องค ก ารของครู อ าจารย ผู รู เพื่ อ น สื่ อ มวลชนและ
แหลงขาวอื่นๆ รวมทั้งบุคคลที่ทํางานในองคการ เปนขั้นที่บุคคลแสวงหากลุมหรือองคการที่ตน
ปรารถนาจะเขาเปนสมาชิกดวย โดยพิจารณาจากความรู ขอมูลเกี่ยวกับองคการนั้นเทาที่ตนจะหา
ได จัดเปนการถายทอดทางสังคมขององคการใหกับบุคคลที่สมัครเขารับการคัดเลือกเขาทํางาน
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นอกจากนี้กระบวนการของการคัดเลือกซึ่งปะกอบดวย การพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร การ
ทดสอบความสามารถ การสัมภาษณ ฯลฯ ลวนมีสวนในการอบรมถายทอดระบบวัฒนธรรมและ
สังคมขององคการใหผูสมัครไดเรียนรูเกี่ยวกับองคการทั้งสิ้น ซึ่งชวยใหผูสมัครเกิดการเตรียมพรอม
ที่จะยอมรับสังคมขององคการอยางเขมขนตอไป ในขณะเดียวกันองคการก็มีการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมายขององคการ สําหรับ
คุณสมบัติของผูสมัครที่นํามาพิจารณาในการคัดเลือก โดยทั่วไปไดแกระดับการศึกษา คะแนนการ
เรียน สาขาวิชาที่ศึกษา ประสบการณทางสังคม ทัศนคติบางประการรวมทั้งความสมประกอบทาง
กายและทางจิต ซึ่งก็คือจิตลักษณรากฐานที่เปนผลของการอบรมถายทอดทางสังคมที่สั่งสมมาตั้งแต
วัยเด็ก โดยใชเปนพื้นฐานหรือจุดเริ่มตนเพื่อการรับการพัฒนาขององคการในขั้นตอไป
2. ขั้นบรรจุเขาทํางาน (Entry) ขั้นนี้เปนชวงที่อยูระหวางระยะกอนการเปนสมาชิกกับการ
เปนสมาชิกใหม ในขั้นนี้องคการมักจัดใหมีการปฐมนิเทศและบางองคการอาจมีงานเลี้ยงตอนรับนอง
ใหม บางองคการอาจมีพิธีสาบานตนกอนเขารับตําแหนง เชน ทหารหรือฝายปกครอง กิจกรรม
ดังกลาวจัดวาเปนวาระแหงการเปลี่ยนแปลงของบุคคลจากบุคคลภายนอกมาเปนสมาชิก ซึ่งอันที่
จริงบุคคลไดรับการศึกษาและขอมูลพื้นฐานอยางกวางๆ เกี่ยวกับกลุมหรือองคการมากอนแลวจาก
สถานศึกษา ที่ไดทําหนาที่เตรียมคนใหมีคุณภาพเพื่อเขากลุมและทํางานในองคการ ในขั้นนี้ แอ
เลอร และชูวัล และฟชเชอร(วิรัติ ปานศิลา. 2548: 48 อางอิงจากFeldman. 1989 : 381; citing
Adler & Shuval. 1978 ; Fisher. 1977) กลาววาทัศนคติและคานิยมที่มีตอองคการเปลี่ยนในทันทีที่
บรรจุเขาทํางาน ซึ่งมีผลตอความพรอมในการที่จะเรียนรูการทํางานเปนอยางมาก อยางไรก็ตามใน
ขั้นนี้จะเปนการอบรมถายทอดทางสังคมแบบเปนทางการเพื่อชี้แจงระเบียบ นโยบายสวัสดิการ
ตางๆ แนะนําบุคคลสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช รวมไปถึงการสรางขอผูกมัดและการแสดงความ
จริงใจและความพรอมของสมาชิกใหม นอกจากนี้องคการตางๆ ยังมีการฝกงานและมอบหมายงาน
ดว ย หัว หนา ครูฝกงานตลอดจนบุคคลตางๆ ทําหนาที่ฝกงาน มอบงานรวมทั้งปฐมนิเ ทศ เปน
ตัวแทนสําคัญอยางยิ่งในการอบรมถายทอดสังคมขององคการใหแกสมาชิกบรรจุใหม นับตั้งแตสราง
ภาพพจนหรือความประทับใจครั้งแรก ปลูกฝงทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับการทํางานในดานตางๆ
ดังนั้น บุ ค คลจะไดรับ การฝก อบรมเกี่ย วกับ งานเฉพาะตํา แหนง ทั้งยั งไดรับ การปฐมนิ เ ทศและ
มอบหมายอธิบายเกี่ยวกับหนาที่การงานเพื่อใหสามารถทํางานไดเปนอยางดี
3. ขั้นเรียนรู (Socialization/Learning) บุคคลเกิดการเรียนรูจากคําชี้แนะรวมทั้งคําปรึกษา
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในที่ทํางานตอจากการฝกอบรมในหนาที่ซึ่งกระทําตอเนื่องจาก
ขั้นที่ 2 ในระยะการเรียนรูนี้สมาชิกใหมจะไดรับการถายทอดสังคมขององคการที่ไมเปนทางการจาก
หัวหนางาน เพื่อนรวมงานและจากผูบังคับบัญชา ซึ่งทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (Mentoring) โดยทําหนาที่
ทั้งผูสอน แนะนํา ใหคําปรึกษาทั้งในเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ ที่อาจสรางปญหาได และเปนผูทําหนาที่
ประเมินผลการทดลองงานดวย ขั้นนี้บุคคลจึงไดรับการกระตุนใหซึมซาบวัฒนธรรมและระเบียบ
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ประเพณีขององคการจากสื่อหรือบุคคลตางๆ ที่กลาวมา และเปนขั้นของการปรับตัวเขาสวมบทบาท
ใหมในองคการดวย แครมและเบรกา (วิรัติ ปานศิลา. 2548: 49 อางอิงจาก Kram & Bragar.
1991) กลาวถึงเทคนิคการมีพี่เลี้ยงอยางมีระบบวาไดรับการยอมรับในเรื่องของการชวยพัฒนา
ทักษะการทํางาน รวมทั้งการปรับตัวและสรางความเชื่อมั่นในตนเองไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เกรน,
ออริส และจอหนสัน (วิรัติ ปานศิลา. 2548: 49 อางอิงจาก Graen, Orris & Johnson. 1973) พบวา
ในชวง 16 สัปดาหแรกของการทํางาน เสมียนใหมใชเวลาในการเรียนรูงานลดลงในขณะที่ใชเวลา
เพิ่มขึ้นในการปรับตัวใหเขากับบทบาทของตนในองคการและเมื่อเวลาผานไปก็สามารถปรับตัวได
ความรูสึกผูกพันกับองคการจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งหนึ่งที่ตองระมัดระวังในการอบรมถายทอดใน
ขั้นนี้คือการมีตัวแบบหรือผูชี้นําที่ไมเหมาะสม รวมไปถึงงานใหมที่ไมมีผูชี้นําเลยอาจจะทําใหเกิด
ความไมรูหรือรูในทางที่ผิดอันจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได
4. ขั้นยอมรับ (Acceptance) เปนชวงเปลี่ยนอีกชวงหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่เขาทํางานในองคการ
หรือเปนสมาชิกของกลุมเกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลง คานิยม ทัศนคติ และจิตลักษณตางๆ ให
สอดคลองกับองคการ มีความผูกพันแนนแฟนกับองคการบุคคลอื่นๆ ในองคการ โดยผานขั้นตอน
จากการเปนสมาชิกใหมไปเปนสมาชิกโดยสมบรูณ ความสงสัยในบทบาทและความสามารถของตน
รวมทั้งความคลางแคลงใจที่เพื่อนรวมงานมีตอตนไดหมดไป การถายทอดทางสังคมขององคการที่
เดนชัด คือ การผานขอผูกพันเรื่องการทดลองงาน โดยยอมใหเริ่มมีสิทธิ์และเสียงเทาเทียมกับบุคคล
อื่นๆ และเปดโอกาสใหรวมรับรูขอมูลที่เปนความลับหรือขอมูลที่ไมเปดเผยตอบุคคลภายนอก (วิรัติ
ปานศิลา. 2548: 49 อางอิงจาก Van Maanen & Schein. 1979 : 222) ถึงขั้นนี้แลวความผูกพันใน
องคการของบุคคลมักจะเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก อยางไรก็ตามอาจจะตองขึ้นอยูกับการอบรมถายทอด
สังคมขององคการ 2 ประการ คือ การจัดการควบคุมดูแลงานที่กระทําอยู (Task Mastery) และการ
ปรับตัวเขากับกับปทัสถานและคานิยมของกลุมบุคคลในองคการ ซึ่งผลสําเร็จของการอบรมถายทอด
ทางสังคมขององคการ ดังกลาวจะเกิดขึ้นในขั้นการยอมรับนี้เอง (วิรัติ ปานศิลา. 2548: 50 อางอิง
จาก Feldman. 1981 : 316)
5. ขั้นดํารงรักษา (Maintenance) จากการศึกษาระยะยาวของเฟลดแมนและเบรท (วิรัติ
ปานศิลา. 2548: 50 อางอิงจาก Feldman & Brett. 1983, 1985 ; citing Feldman. 1989 : 395)
พบวาองคการที่มีการจัดอบรมใหกับผูบริหารที่เขามาใหมและยังใหเวลาแกผูบริหารใหมในการ
เรียนรูและปรับตัวใหเขากับงาน แตสําหรับผูบริหารที่โอนยายหรือเลื่อนขั้นขึ้นมาจากภายในองคการ
นอกจากไมใหการฝกอบรมเกี่ยวกับงานใหมแลวยังเปนการคาดหวังวาผูบริหารเหลานี้จะสามารถ
ดําเนินงานไดทันที จึงมีอยูเสมอๆ ที่ทําใหผูบริหารซึ่งเปนคนเกาตองเผชิญกับปญหานานาประการ
เกิดความเครียดและในที่สุดเริ่มมองหาองคการใหม ในทํานองเดียวกันการยายพนักงานระดับ
แรงงานที่มีความสามารถในแผนกหนึ่งไปยังแผนกใหม ก็มักพบปญหาในดานการปฏิบัติงานและ
ดานสุขภาพจิตเชนกัน ปญหาตางๆ เหลานี้จะสงผลใหบุคคลมีการเริ่มมองอนาคตของตนเอง อาจมี
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การเจรจาตอรองเพื่อตําแหนงหนาที่และเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือขอปรับเปลี่ยนบทบาท หรือขอยายที่
ทํางาน องคการซึ่งโดยสวนใหญจะพยายามรักษาสมาชิกไว มีการใหการเสริมแรง โดยการใหรางวัล
โบนัส เลื่อนขั้น หรือผลตอบแทนรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้น ในขั้นนี้บุคคลไดผานการเปนสมาชิกที่
สมบูรณขององคการ บุคคลมักจะรูสึกสบายใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางอัตโนมัติดวยความ
เชี่ยวชาญและคุนเคย ในระยะนี้บุคคลอาจละเลยการเรียนรูเทคนิควิธีใหมๆ และอาศัยความคุนเคย
ทํา งาน จึ ง ส ง ผลเสี ย หายให กั บ งานได ในขณะเดี ย วกั น องค ก ารก็ มั ก จะละเลยที่ จ ะจั ด ให มี ก าร
ฝกอบรม หรือการอบรมถายทอดในรูปอื่นแกสมาชิกเต็มขั้นหรือโยกยายบุคคลเหลานี้ไปทํางาน
ตําแหนงใหม ซึ่งมีลักษณะงานแตกตางจากงานเดิมไปมาก
6. ขั้นหันเห (Divergence) การเจรจาตอรองบางครั้งไมประสบความสําเร็จ กลุมหรือ
องคการไมอาจสนองตอบความตองการของบุคคลไดตอไป บุคคลจะเริ่มหันหนีมองหาที่ทํางานใหม
มี ป ญ หาและข อ คํ า ถามต า งๆ เกิ ด ขึ้ น ในใจ ความรู สึ ก ผู ก พั น กั บ กลุ ม หรื อ องค ก ารเดิ ม จะลดลง
ในขณะที่เริ่มหาขอมูลความรูเกี่ยวกับกลุมหรือองคการใหม
7. ขั้นถายทอดทางสังคมอีกครั้ง (Resocialization) เปนความพยายามของกลุมหรือ
องคการที่จะเรียกความสํานึกในสมาชิกภาพกลับคืนมา องคการอาจใชแรงเสริมประเภทสรางความ
ภูมิใจใหบุคคล ใหรางวัล โบนัส เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือตกลงกันดวยดีใหเปนที่พอใจทั้งแกฝาย
บุคคลและองคการ
8. ขั้นออกจากการเปนสมาชิก (Exit) ในที่สุดความผูกพันระหวางกลุมกับบุคคลก็สิ้นสุดลง
อาจจะเปนไปตามวาระการเกษียณอายุ หรือวาระฉุกเฉินคือ ลาออกหรือการใหออก ทั้งกลุมและ
องคการตางยอมมีการเตรียมตัวเพื่อวาระนี้ สําหรับการเกษียณอายุ กลุม หรือองคการอาจมีการ
โยกยายบุคคลไปอยูตําแหนงที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือเกี่ยวของกับบุคคลนอยลง และเมื่อถึง
เวลา มีการจัดงานเกษียณอายุใหสําหรับการออกอยางเรงดวน การใหบําเหน็จ หรือเงินชดเชย
กระทําไปตามกฎระเบียบและเนื่องจากไมมีการเตรียมการลวงหนา อาจมีความไมพอใจและกลาวหา
ฟองรองกันไดตามสภาพการณ
9. ขั้นจดจําความหลัง (Remembrance) แมวาความผูกพันระหวางกันจะลดลงแตความ
จดจําในความสัมพันธระหวางกลุมกับบุคคลทั้งที่นาพอใจและไมนาพอใจยังคงอยูและสะทอนถึง
อนาคตขององคการดวย บุคคลรุนตอไปมีการรับรูในสวนนี้และนํามาใชประกอบการประเมินกลุม
หรือองคการดวย ความหลังที่ควรแกการจดจํายอมมีอยู ไมวาจะเปนการออกจากสมาชิกแบบใดก็
ตาม องคการหลายๆ องคการตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้และพยายามกลาวถึงผูที่เกษียณ
ออกไปในทางที่ดีในทางที่เปนตัวแบบแกคนรุนใหมตอไป
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สวนที่ 3: การวิเคราะหการถายทอดทางสังคมจากกรณีศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูศึกษาเลือกบุคคลผูใหขอมูลมากจาก 3 อาชีพกีฬา คือ นักกีฬา
วอลเลยบอลชายหาด นักกีฬาฟุตซอล และอดีตนักกีฬาฟุตบอลซึ่งปจจุบันทําหนาที่เปนโคชนักกีฬา
ฟุตบอล ซึ่งกลุมตัวอยางครั้งนี้ไดมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงอันเนื่องมาจากความเต็มใจใน
การใหขอมูลเชิงลึกและเพื่อใหเกิดการเปรียบใหเห็นถึงความหลากหลายในกระบวนการกีฬาอาชีพ
ซึ่ง ใช วิธี ก ารเก็ บ ขอ มูล ดว ยการสั ม ภาษณ จดบัน ทึก และวิเ คราะห ขอ มู ล เชิง เนื้ อ หา รวมทั้ ง การ
วิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ลักษณะทัว่ ไป

จารุณี สารนอก

ชัยรัตน เจิมรัตน

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

อายุ

28

23

36

สถานภาพสมรส

โสด

โสด

สมรส

ระดับการศึกษา

กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาโท

กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

อาชีพปจจุบนั

นักกีฬาวอลเลยบอล
ชายหาด

นักกีฬาฟุตซอล

หัวหนาผูฝกสอน
ทีมฟุตบอลชลบุรีเอฟซี.

หนาที่ในทีม

ทุกตําแหนง

กองหลัง

ควบคุมและดูแล
ทีมฟุตบอลชลบุรีเอฟซี.

โดยมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางแตละกรณีศึกษาดังตอไปนี้

กรณีศึกษาที่ 1:นักกีฬาวอลเลยบอลชายชาด
ชื่อจริง : จารุณี สารนอก
ชื่อเลน : จา
อาชีพปจจุบนั : นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
ระยะเวลาในการเลนฟุตบอล : 8 ป
ภูมิลําเนา : นครราชสีมา
ชนิดกีฬา : วอลเลยบอลชายหาด ทีมหญิง
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สังกัด : การกีฬาแหงประเทศไทย
ระดับการศึกษา : กําลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ
ประวัติการเขาสูอาชีพ : (จากการสัมภาษณ)
“เขาสูอาชีพนักกีฬาทีมชาติกีฬาวอลเลยบอลชายหาด รวม 7 ป โดยปนี้เขาสูปที่ 8 สําหรับ
ชายหาดอยางเดียว ปนี้เปนปที่ 8 นอกจากนี้จะเลนในรมหมายถึง 6 คน คืออินดอรเลนบางใน
บางครั้ ง แต อ าชี พ จริ ง ๆ คื อ ชายหาด เข า สู ที ม ชาติ กี ฬ าวอลเล ย บ อลชายหาดคื อ วอลเล ย บ อล
ชายหาดเปนกีฬาใหม คนนอย skill ตองแนนก็เลยลองฝก ลองเลนดู เริ่มเลนเนื่องจากไดรับการ
แนะนําจากโคชชาวออสเตรเลีย เนื่องจากเห็นวาสูงเลยลองจับใหเลนทีม 3 ดู ตอนแรกไมไดจริงจัง
เพราะทักษะยังไมแนน ไมไดจริงจังอะไร แตมีโคชของทหารเรือจะคอนขางเปนคนที่แนนในเรื่อง
ทักษะก็เลยลองไปเทรนดูผานก็เลยเลนเรื่อยๆ เริ่มเลนตอนอายุ 19 ชวงเรียนมหาลัยป 2-3 เริ่มเลน
กีฬาวอลเลยบอลมาตั้งแตระดับนักเรียน ระดับเขต จะมาเลนจริงจังเปนอาชีพก็ระดับทีมชาติ ตอนที่
โคชออสเตรเลียเห็นแววก็เรียกตัวเขาไปฝกซอม ใหไปแขงตาม matchตางๆ แลวก็ฝกซอมมาเรื่อยๆ
แตโคชจะฝกเฉพาะคนที่เปนแลวจะไมมาเริ่มสอนเทคนิค ตองไปฝกเพิ่มจากโคชไทย ชวงเวลาซอม
แบงเปน 2 ชวง คือชวงเชาประมาณ 7-10 โมงเชา แลวแตskillที่โคชกําหนดให ถาทําไดตามskillก็
เลิกซอมเร็ว ถาไมไดก็ซอมไปเรื่อยๆ สวนตอนเย็นก็จะคลายกับชวงเชาแตถาใกลแขงจะเนนการลง
ทีม สวนตอนเชาจะเนนขอบกพรอง อะไรที่เปนจุดสนใจที่จะอยูในอาชีพนักกีฬาทีมชาติตอไปคือ
ถาถามวาตอนที่เริ่มเลนชอบหรือเปลาไมชอบแตเมื่อมาเลนตองเลนใหดีที่สุด ลองอดทนฝก มีผูเลนก็มี
แค 2 คน ทําใหเราไดแสดงความสามารถไดเต็มที่ ไมมีตัวสํารอง ทําใหเราคิดเองทําเอง ชนะดวยตัว
เราเอง ตอนนี้ไดเงินเดือนจากสโมสรกองทัพเรือ สวนงานประจําทําที่การไฟฟาสวนภูมิภาค สิ่งที่
เป น แรงจู ง ใจคื อ ความสนุ ก ได เ จอเพื่ อ น เจอผู ค น คิ ด ว า ประมาณอายุ 30-32 ก็ จ ะเลิ ก อาชี พ นี้
เพราะวาก็มีงานประจําอยูแลว แตถามีการบาดเจ็บอาจจะเลิกกอน ถาสุขภาพรางกายแข็งแรงก็อาจ
เลนตอ สิ่งที่สําคัญในการเปนนักกีฬาอาชีพคือจะตองเปนคนมีความรับผิดชอบเพราะตองฝกซอม
ไมใชเหลาะแหละ ตองฝกซอมใหไดตาม skill กับคําถามที่วาครอบครัวสนับสนุนกับการเปนนักกีฬา
อาชีพหรือไมนั้น ชวงเริ่มเลนแรกๆ จะถูกตอวาเรื่องการแตงตัวบางเนื่องจากขัดกับวัฒนธรรม ชวง
หลังเริ่มเขาใจกีฬาก็ดีขึ้น สมาชิกในบานไมมีใครเลนกีฬาเลย มีแผนสํารองที่จะเปลี่ยนจากการเลน
ชายหาดมาเลนอินดอร 6 คน จะมีการซื้อตัวมาเลนเปนเดือนเปนลีก ระดับความสูงสําหรับกีฬา
วอลเลยบ อลจะไม กําหนดความสู ง แตถายิ่ งสูง และคลอ งตัว ยิ่ งดีเ นื่อ งจากถาตอ งไปแขง ขันกั บ
ตางประเทศจะไดสูได”

กรณีศึกษาที่ 2 : นักกีฬาฟุตซอล
ชื่อ ชัยรัตน เจือจันทร
ภูมิลําเนา:จังหวัดอุทัยธานี
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อายุ: 23 ป
การศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ม.ราชภัฏวลัยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
มัธยมจากโรงเรียนลานสักวิทยา จ.อุทัยธานี
(จากการสัมภาษณ)
จุดสนใจในกีฬาฟุตซอล
“เริ่มเลนกีฬาตั้งแตม.ตน อาจารยมีการสงตัวไปคัดเลือก ฟุตซอลเปนกีฬาที่ชอบและสนใจ
เปนกีฬาในรมที่เพิ่งเขามา มีการออกแขงที่ตางประเทศ”
เปาหมายหลัก
“อยากติดทีมชาติ เห็นรุนพี่ติดทีมชาติ จึงอยากเปนอยางนั้นบาง ดูจากโทรทัศนบาง (อยาก
ติดทีมฟุตบอลใหญแตมีขอจํากัดเรื่องรูปรางและฟุตซอล)”
การฝกซอม
“ตั้งแตสมัยมัธยมตื่นตี 5 ครึ่ง ซอมเชา-เย็น จนไมมีเวลาสวนตัว พักอยูหอพัก ซึ่งไมเปน
อุปสรรค แตทําใหเกิดแรงจูงใจอยากติดทีมชาติ พัฒนาฝมือใหดีขึ้น”
เสนทางอาชีพนักกีฬา
“ติดทีมชาติตอนอยูมหาวิทยาลัยโดยเริ่มจากเลนเดินสายใหเพื่อน เพื่อนชวนมาเลนอยูกับ
มศว. เริ่มจากการติดทีมชาติฟุตบอลชายหาด (บอล 5 คน) ไดดาวซัลโวมาเลยมีคนเรียกไปคัดตัว
จากนั้นมีคนเห็นแววเลยมีคนชวนไปเลนฟุตซอล(ซึ่งตนคอนขางถนัดกวา/ชอบมากกวาฟุตบอล
ชายหาด) นอกจากนั้นฟุตซอลยังไมมีขอจํากัดในเรื่องรูปราง แตขอใหมีความคลองตัว”
นักกีฬาที่ชื่นชอบ
“มีนักกีฬาที่ตนชื่นชอบ พี่โจ (เสริมพันธุ ) คนจังหวัดอางทอง เพราะเลนเกง มีความทุมเท
ในการเลนฟุตซอล มีการวางตัวที่ดี ไมถือตัว เปนกันเอง”
วางแผนชีวิตในอาชีพนักกีฬา
“เลนจนถึงอายุประมาณ 30 ป (โดยทั่วไปประมาณ 33 ปขึ้นอยูกับการดูแลสภาพรางกาย
ตัวเองของนักกีฬานั้นๆ)”
สิ่งที่ไดรับจากการเลนกีฬาฟุตซอล
“การเลนฟุตซอลเหมือนการทํางานอยูในตัว ไดเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนตอบแทนดวย (ตอนนี้มี
อาการบาดเจ็บ(เขา)เลยหยุดพักไดประมาณ 6 เดือนแลว แตกอนนั้นเลนใหกับการไฟฟาเซ็นต
สัญญาครั้งละ 6 เดือน โดยตองซอมและแขงใหทีมนั้นๆตามขอกําหนด ไดเงินเดือนประมาณหมื่น
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บาทและมีเบี้ยเลี้ยงใหอีกวันละ 400 บาท รวมแลวประมาณ 22,000บาทตอเดือน) ซึ่งคิดวาพอใจกับ
รายไดในขณะนี้เพราะตอไปตองไปประกอบอาชีพอื่น เชนทําธุรกิจสวนตัว”
แนะนําคนที่ตองการกาวมาสูการเปนอาชีพ
“ถามีใจรักหรือสนใจจริงๆ ก็สามารถฝกฝนได แตตองขยันซอม ดูจากเทปการแขงขันตางๆ
เพื่อพัฒนาฝมือ”
ครอบครัว
“มีพี่นอง 3 คน ตนเปนคนสุดทอง และมีพี่สาว 2 คนโดยมากพอแมสนับสนุนใหเลนกีฬามา
ตั้งแตสมัยเรียนชั้นประถม/มัธยม”
แรงกดดันการแขงขัน
“มี บ า งถ า เป น ที ม ชาติ ทั้ ง ชุ ด แต ถ า ฝ ก ซ อ มอย า งสม่ํ า เสมอและมี ค วามตั้ ง ใจ มี ก ารเอา
ประสบการณมาใชในการแขงขัน และขึ้นกับจังหวะและรูปแบบการวางแผนของโคชดวย”
การเขาสูทีมชาติ
“เห็นจากหนังสือพิมพเดินเขาไปรายงานตัวดวยตัวเองคนเดียว โดยสังกัดสมาคมกีฬาแหง
ประเทศไทย”
การอยูในอาชีพนี้ตอ
“ไดทํางานที่ตนรัก มีรายได ตองการมีโคชที่ดี ทีมที่ดี รูปแบบใหมๆ ในการซอมเพื่อใหมีการ
พัฒนาในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งตอนนี้มีบางสโมสรเทานั้นที่มีโคชตางชาติ นอกนั้นเปนโคชไทย
หมด”
การเจ็บเขามีผล? เปนอุปสรรค?
“หากเราดูแลดีหรือพยายามดูแลตัวเองการบาดเจ็บก็จะมีอัตราลดลง โดย 6 เดือนนี้ไมได
แตะฟุตบอลเลย ไดแตออกกําลังกายพวกจอกกิ้งหรือฟตเนส ซึ่งคอนขางอึดอัด ไดบทเรียนคือ
ตอไปทําใหหลีกเลี่ยงการปะทะ”
การวางแผน/อาชีพหลังเลิกเปนนักกีฬา
“อยากประกอบอาชีพขาราชการหรือรานอุปกรณกีฬาฟุตซอล เชน รองเทา เสื้อผา เพราะ
เด็กใหมๆ ถูกเทรนขึ้นมา”
การเตรียมตัว
“เตรียมสภาพรางกาย จิตใจ รางกายตองฟต ทีมตองมีความพรอม ขยันซอม ถึงหนักหนอย
แตก็เปนกีฬาที่เราชอบ”

- 38 -

ขอบังคับ/กฎระเบียบ
“แลวแตโคช นอนสี่ทุม ตื่นตีหาครึ่ง (ไดพักวันอาทิตย) ซอมจนถึงสองโมงเชาและพักผอน มี
กฎหามออกขางนอกโดยไมไดรับอนุญาติและหามดื่มแอลกอฮอล หากอยากออกตองหนีไป มีการ
เก็บตัวกอนแขงขันแลวแตโคช ที่ผานมามีการแขงที่ประเทศมาเลเซีย 3 เดือน ที่บาหลี 3 เดือน”

กรณีศึกษาที่ 3 : (อดีตนักกีฬา) ผูฝกสอน/โคช

ชื่อจริง: เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
ชื่อเลน : โก (แตเพื่อนๆเรียก "ซิโก"ตามชื่อนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติคนหนึ่งของ บราซิล)
อาชีพปจจุบนั : ผูฝกสอนทีมฟุตบอลชลบุรี เอฟซี (''ฉลามชล''http://www.chonburifc.net/site/)
ตําแหนงสุดทาย : ศูนยหนาทีมชาติไทย (กัปตันทีม)
ระยะเวลาในการเลนฟุตบอล : 15 ป
วัน เดือน ปเกิด : 11 ส.ค. 2516
ภูมิลําเนา : อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
สถานภาพ : สมรส(นางอัสราภา เสนาเมือง มีบุตรหญิงดวยกัน 3 คน)
น้ําหนัก สวนสูง : น้ําหนัก 61 กิโลกรัมสูง 171 เซนติเมตร
บิดา-มารดา : สุริยา-ริสม เสนาเมือง
พี่นอง : พี่นองรวม 3 คน เปนบุตรคนที่ 3
ประวัติการศึกษา:
ประถมศึกษา 1-3 โรงเรียนบานหนองแดง จ.อุดรธานี
ประถมศึกษา 4-6 โรงเรียนน้ําพอง จ.ขอนแกน
มัธยมศึกษา 1-6 โรงเรียนน้ําพอง จ.ขอนแกน
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและเคยเรียนที่โรงเรียนพาณิชยการกรุงเทพ
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ประวัติการเลนกีฬา :
เริ่มเลนฟุตบอลมาตั้งแตเด็กๆ รวมทั้งกีฬาอื่นๆ อีกหลายประเภท อยางวอลเลยบอล กรีฑา
สําหรับ เสนทางสายฟุต บอลนั้น เริ่มตนดว ยการเปนตัวแทนบานหนองแดงเมื่อป 2524
ไปแขงกีฬากลุมสีประเภทฟุตบอลไดชนะเลิศอันดับ 1 จากนั้นก็เริ่มกาวขึ้นเปนตัวแทนของโรงเรียน
ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งป 2533ไดเปนตัวแทนจังหวัด ไปแขงขันคัดตัวแทนเขต 4 ในกีฬาแหงชาติที่
จ.ตรัง
ในชวงที่เรียนอยูที่โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพในโครงการนักฟุตบอลของโรงเรียนกรุงเทพ
พณิชยการ โดยเปนตัวแทนของโรงเรียนและเปนตัวแทนของจังหวัด และมาสมัครเขารวมคัดเลือก
เปนนักฟุตบอลเยาวชนไทยชุดอายุไมเกิน 16 ป จากผูเขาสมัครกวา 100 คน คุณสมชาติ ยิ้มศิริ ผู
คุมทีมเห็นแวว จึงติดเปน 1 ใน 18 คนนักเตะเยาวชนทีมชาติโดยไปแขงขันนัดแรกที่มาเลเซีย ได
แชมปกลุม 4 และติดทีมชาติชุดบี ในศึกคิงสคัพครั้งที่ 24 ซิกโกจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะ
บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
นายธวัชชัย สัจจกุล หรือ “บิ๊กหอย” สภากรรมการสมาคมฯ สมัยแรก ไดดําเนินโครงการ
รวบรวมบรรดานักเตะอายุไมเกิน 19 ปที่มีทักษะพื้นฐานและความตั้งใจ เพื่อเรียกศรัทธาแฟน
ลูกหนังชาวไทย ทําให “ซิโก” เกียรติศักดิ์ ถูกเรียกเขาสูแคมปเปนรุนแรก โดยมี นายชัชชัย พหล
แพทย อดีตทีมชาติไทยชุดโอลิมปกเม็กซิโก (ค.ศ. 1968) เปนโคชผูควบคุมการเก็บตัวฝกซอม
สําหรับจุดมุงหมายสําคัญของทีมชุดที่ถูกขนานนามวา “ดรีมทีม” คือ การไปลุยฟุตบอลโอลิมปก
รอบสุดทาย ณ เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จากจุดนั้นเองตํานาน “ซิโก ตีลังกา” กับ
วงการลูกหนังไทยก็เปดฉากขึ้นอยางเปนทางการ
เริ่มตนเปนที่รูจักจากการโหมงลูกตุงตาขายพมาดวยคะแนน 4-3 ทําใหทีมไทยชนะเลิศใน
การแขงขัน กีฬาซีเกมสครั้งที่ 17 ที่ประเทศสิงคโปร เมื่อป 2536 เปนศูนยหนาคูกับอัลเฟรด เนติ
พงษ ศรีทองอินทร และยังโชวฟอรมไดอยางยอดเยี่ยม จนนําทีมไทยควาแชมปซีเกมส เมื่อป 2538
ที่เชียงใหม
กลาวไดวามีสวนสําคัญชวยทําใหทีมชาติไทยควาแชมปซีเกมส 3 สมัยติดตอกัน ตั้งแตครั้ง
ที่ 17, 18 และ 19
ระดับสโมสรไปเลนฟุตบอลอาชีพในมาเลเซียและเวียดนาม และรับราชการเปนตํารวจ (ยศ
รอยตํารวจโท)สังกัดกองบัญชาการตํารวจแหงชาติ
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นอกจากนั้นในเสนทางการเลนฟุตบอล : เลนฟุตบอลใหกับทีม “นกวายุภักษ” ธ.กรุงไทย
ระหวางป พ.ศ. 2532-38 จากนั้นชีพจรลงเทาเลนใหกับ ราชประชา, ตํารวจ, ปะลิส ลีกอาชีพใน
มาเลเซีย, ฮัดเดอรฟลด ทาวน ในลีก ประเทศอังกฤษ, สิงคโปร อารมฟอรซ ในเอสลีก ประเทศ
สิงคโปร, ฮอง อันห ยาลาย ในวีลีก ประเทศเวียดนาม และก็ไดทํางานเปนนักเตะ-ผูจัดการทีมดวย
ในป พ.ศ.2549 กอนมาอยูกับ บีอีซี เทโรศาสน ยักษใหญแหงศึกไทยแลนดลีก เปนที่สุดทายกอน
ออกจากอาชีพการเปนนักกีฬาฟุตบอล
นับเปนเวลา 15 ป...ที่ “ซิโก” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ไดลงวาดลวดลายโชวลีลาลูกหนังให
แฟนบอลชาวไทยชื่นชมกัน แตมาวันนี้ “ยอดดาวยิง” จอมตีลังกา ไดประกาศยุติการลงเลนฟุตบอล
ใหกับทีมชาติไทยอยางเปนทางการแลว ดวยเหตุผลที่วา มันถึงเวลาที่จะตองรูจักพอ เพื่อหันหนาไป
รับบทบาทใหม นั่นก็คือ การเปนหัวหนาครอบครัวอยางเต็มตัว และดําเนินธุรกิจตามที่วาดฝนไว...
(จากบทสัมภาษณ)
จากประวัติการเริ่มเลนกีฬา (ฟุตบอล) ตั้งแตเด็ก ดังนั้นจุดที่เรียกวาเปน “นักฟุตบอลอาชีพ”
ได คือจุดไหน?
“เมื่ อ ไหร ที่ เ ล น ฟุ ต บอลแล ว มี ร ายได มี ค า ตอบแทน จุ ด นั้ น จะเรี ย กว า ฟุ ต บอลอาชี พ ซึ่ ง
เมื่อกอนกีฬาฟุตบอลของเรายังเปน Semi-Pro ยังไมเปนอาชีพเต็มตัว เปนแคกึ่งๆ อาชีพเพราะบาง
คนยังตองเรียนหนังสือ ยังตองทํางานอยู แตถาเปนอาชีพแลวคือเลนฟุตบอลอยางเดียวนั่นคือบอล
อาชีพจริงๆ”
การเขาสูการเปนนักฟุตบอลของเมื่อกอนกับปจจุบัน มีความแตกตางกันอยางไรบาง?
“จริงแลวตองคอยๆไตเตาจากจังหวัด เขต ขึ้นมากอน แลวสังกัดกับสโมสร หากมีสังกัดแลว
เราจะเรียกวาอาชีพ แตบางคนอาจมีโอกาสไดเลนทีมชาติดวย”
แลวในสวนตนเอง จุดที่เริ่มเขามาเปนนักฟุตบอลอาชีพดวยความสนใจเกิดจากอะไร?
“ตนเองเลนเมเจอรอยู(สมัครเลน) เลนรับใชสถาบัน สโมสร ทีมชาติ แตพลิกผันตรงที่เราคิด
จริงจังมากขึ้น จึงลาออกจากงานประจําที่ทํา ซึ่งตอนนั้นรับราชการเปนตํารวจ และมาเลนฟุตบอล
อยางเดียว”
อาชีพนี้มีเสนห/ความนาสนใจตรงไหน?
“เปนความใฝฝนของตน วาอยากเลนบอลใหเต็มที่ เพราะหากเราทั้งทํางานทั้งเลนบอล ซอม
ไปดวยมันมีคอนฟลิกอยู มันคานกันอยู คิดวาถาทําอะไร ถาเกงอะไรซักอยางก็ใหเกงไปใหสุดเลย”
นัดแรกที่ไดลงเลนในนามทีมชาติ
“การลงเลนนัดแรกในนามทีมชาติของผม คือการติดทีมเยาวชนอายุ 16 ป ไปเลนรายการชิง
แชมปเอเชีย รอบคัดเลือก ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผมรูสึกภูมิใจมาก เพราะการเปนเด็กตางจังหวัด

- 41 -

จากขอนแกน แลวไดใสเสื้อที่มีธงไตรรงคติดอยูบนหนาอก มันทําใหผมดีใจสุดสุด เนื่องจากคิดวานี่
คงเปนหนเดียวที่มีโอกาสไดติดทีมชาติ”
แลวประตูที่ยิงใหกับทีมชาติและกลายเปนนัดแหงความทรงจํา
“ก็คงเปนนัดที่ผมโหมงพังประตูชัยเฉือนเอาชนะพมา ในกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 17 นี่แหละ
เพราะลูกนี้มันทําใหผมแจงเกิดดังทั่วประเทศเพียงแคขามคืน จากชีวิตที่เรียบงาย กลับกลายเปนคน
ที่มีชื่อเสียง มันเหมือนสวรรคมาโปรดชีวิตของผมจริง ๆ และเมื่อนึกถึงการเลนใหกับทีมชาติครั้งใด
ผมมักจะคิดถึงประตูนี้ทุกครั้ง มันเปนความภาคภูมิใจและทําใหผมอยากอยูในอาชีพนี้ตอไป”
มีความเห็นอยางไรกับคําวา “นักกีฬาอาชีพ” ในเมืองไทย?
ตนเองพยายามบอกนองๆ สมัยกอนเราพยายามหนีออกไปเลนที่ตางประเทศกันเพื่อหา
คําตอบวาเลนบอลอาชีพแลวไดอะไรบาง วันนี้ตนเองใหคําตอบกับเด็กๆ แลววาเกียรติยศ ชื่อเสียง
เงิ น ทอง เราได จ ากฟุต บอล ฉะนั้ น ปจ จุ บั น นี้ไ ม ต อ งห ว ง ฟุต บอลสามารถหาเลี้ ย งได จ ริง ๆ (ไม
เหมือนกับที่สมัยกอนพอแมบอกวาเลนฟุตบอลแลวไสแหง) วิธีการคือทําอยางไรก็ไดขอเพียงแคเรา
เอาดีซักอยางหนึ่ง
อาชีพนี้ใหอะไรกับเราบาง มีความภาคภูมิใจในอาชีพอยางไร?
เราเปนเด็กบานนอกที่เมื่อมีคนรูจักเราเราก็ดีใจแลว แตเราไดมีโอกาสตอบแทนบุญคุณ
แผนดิน ไดทําหนาที่เพื่อประเทศชาติ ทําใหคนรูจักจากการเลนฟุตบอล พิสูจนใหพอแมที่มีลูกอยาก
เลนกีฬาเห็นวา เลนฟุตบอลแลวสามารถทําใหมีรายไดเลี้ยงครอบครัวได เพราะนักฟุตบอลสวนมาก
ประมาณ 90% มาจากครอบครัวที่ยากจน คิดวาถาเลนฟุตบอลแลวนอกจากจะสามารถสรางชื่อเสียง
ใหกับตนเองแลวยังมีรายไดจุนเจือครอบครัวไดดวย
ฟุตบอลไดใหอะไรบาง?
“ฟุตบอลไดใหผมเกือบหมดทุกอยาง ใหเกียรติยศ, ชื่อเสียง, เงินทอง ทําใหคนทั่วประเทศ
รูจัก เวลาไปไหนมาไหนก็ไดรับการยอมรับ หรืออํานวยความสะดวกให ถาหากผมไมไดเลนฟุตบอล
และไมไดติดทีมชาติ คงไมมีใครรูจักผม”
ตอนไปเลนฟุตบอลอาชีพครั้งแรกที่ตางประเทศมีการปรับตัวอยางไร?
“ฟุตบอลเปนภาษา (Football Language) อยูแลว การใชภาษาในสนามเราทราบแลววา
ศัพทเทคนิคหมายถึงอะไร จึงขึ้นกับวาทําอยางไรใหปรับตัวสรางความสัมพันธใหเขากับเพื่อนรวม
ทีมใหได”
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สวนมากนักกีฬาอาชีพอื่นๆ ยุติการเลนกีฬาดวยเหตุผลเดียวกันหรือไม?
“แลวแตบุคคล แตของตนเองนั้นยังสามารถเลนไดตอ ตอนนี้ผันตัวเองมาเปนโคชดวย เรา
คิดวานาจะเอาประสบการณทั้งหลายมาถายทอด มาสอนใหกับนองๆดีกวา ถาเราเลนอาชีพก็อาจได
รายไดเฉพาะตนคนเดียว แตถาเรามาเปนครูเปนโคช เราก็อาจถายทอดไดหลายๆ คน”
จุดที่ตัดสินใจยุติการเลนฟุตบอลอาชีพเพราะ?
“เพราะอิ่มตัว เพราะเลนทีมชาติมา 15 ป โลดแลนอยูถนนฟุตบอล 9 ป เลนตางประเทศมา
ดวย เรามีครอบครัวก็อยากอยูกับครอบครัวเพราะครอบครัวไมไดไปอยูกับเราดวย เรามีลูก อยากมี
เวลาใหกับเคา”
อยากเห็นวงการฟุตบอลของไทยเปนอยางไรในอนาคต
“ผมอยากเห็นเมืองไทยมีฟุตบอลลีกอาชีพจริง ๆ เสียที ใหเหมือนเพื่อนบาน อยาง สิงคโปร
, เวียดนาม, อินโดนีเซีย เพราะจะวาไปแลวฝเทาของผูเลนเหลานี้ ยังมาตรฐานต่ํากวานักเตะไทย
เสียอีก แตกลับมีลีกอาชีพที่แข็งแกรง มีการใหคาจางนักเตะที่สูง ผมอยากใหเมืองไทยเปนแบบนี้ มี
การใหคาจางนักเตะ 4-5 หมื่น จนไปถึงระดับ 1 แสน หรือ 2 แสนบาท ตรงนี้จะทําใหผูเลนทุมเทหัน
มาเอาดีทางฟุตบอลอาชีพอยางเต็มตัว ไมใชเลนใหสโมสรครึ่ง อีกครึ่งตองไปเรียนหนังสือ”
รูสึกอยางไรบาง หลังจากที่ตองไดเลิกเลนใหกับทีมชาติไทย อยางเปนทางการ
“จริง ๆ แลว ผมยังรูสึกใจหายอยูเลยครับ เพราะผมอยูกับทีมชาติไทยมานานถึง 15 ป
เหมือนกับวาฟุต บอลและการเลนใหกับทีมชาติ เปนเสมือนครอบครัวผมไปแลว แตอีกใจก็ดีใจที่
ตอนเชาจะไดมีโอกาสไปสงลูกสาวไปโรงเรียน ไมเชนนั้นตอนเชาผมก็ตองไปซอม-ตอนเย็นก็ซอม
จะเจอครอบครัวอีกทีก็ตอนค่ํา แมผมจะรูสึกวาชีวิตมันขาดหายไป แตผมก็ตองใชชีวิตแบบใหมที่ผม
ฝนถึงใหดีที่สุด และเรื่องฟุตบอลผมคงไมทิ้ง คงจะพยายามชวยปนเยาวชนรุนตอ ๆ ไป”
จากนี้ไปชีวิตจะทําอะไร
“ผมเลนฟุตบอลดวยความมุมานะ จนประสบความสําเร็จ ผมไมใชนักเตะพรสวรรค แตผม
เปนนักเตะประเภทพรแสวง ดังนั้นผมจะนําความมุมานะและความขยันอดทน ซึ่งเปนบทเรียนที่ดี
นําไปใชในการดําเนินธุรกิจดวย และผมจะสนับสนุนเด็ก ๆ ใหไดเลนฟุตบอลอยางถูกตอง สวนตัว
ผมเองอาจจะหันไปรับหนาที่ในการเปนโคชตอไป”
สุดทายอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลที่เชียรมาตลอด 15 ป
“ผมอยากขอบคุณแฟน ๆ ที่เชื่อมั่นในตัวผม ผมลงเลนฟุตบอลใหกับประเทศชาติดวยหัวใจ
ที่เต็มรอย และเพื่อแฟนบอล เหลานี้ แมในชวงหลัง ๆ จะมีแฟนบอลกลุมนอยออกมาตําหนิฟอรม
การเลนของผม แตผมก็รับฟง ไมไดคิดโกรธเคืองอะไร มาถึงตอนนี้เปนการประกาศอําลาทีมชาติ
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ของผมอยางเปนทางการ ผมอยากจะบอกวา ผมไมเคยเสียใจในการลงเลนใหกับทีมชาติ เนื่องจาก
เวลา 15 ปที่ผานมา ผมไดสรางความสุขใหกับแฟนบอลเปนจํานวนมาก”

การวิเคราะหการถายทอดทางสังคมจากกรณีศึกษา
จากทฤษฎีของ Deaux and Wrightsman (1991) ที่เสนอไปขางตนแลวนั้น ไดแบงการ
อบรมถายทอดสังคมขององคการ ของกลุมหรือองคการออกเปน 9 ขั้น ซึ่งทางคณะผูศึกษาได
วิเคราะหเสนทางกีฬาอาชีพตามกระบวนการถายทอดสังคมไดดังนี้
1. ขั้นแสวงหาและคัดเลือก (Investigation) เปนระยะกอนการเปนสมาชิกขององคการ
(prospective member) คือ เปนระยะของการสืบเสาะแสวงหาเพื่อใหรูจักและเขาใจกันระหวาง
องคการกับบุคคล จากคําบอกเลาเกี่ยวกับองคการของครูอาจารย ผูรู เพื่อ สื่อมวลชนและแหลงขาว
อื่นๆ รวมทั้งบุคคลที่ทํางานในองคการ เปนขั้นที่บุคคลแสวงหากลุมหรือองคการที่ตนปรารถนาจะ
เขาเปนสมาชิกดวย โดยพิจารณาจากความรู ขอมูลเกี่ยวกับองคการนั้นเทาที่ตนจะหาได
“... เริ่มเลนเนื่องจากไดรับการแนะนําจากโคชชาวออสเตรเลีย เนื่องจากเห็นวาสูงเลยลองจับ
ใหเลนทีม 3 ดู ตอนแรกไมไดจริงจัง เพราะทักษะยังไมแนน ไมไดจริงจังอะไร แตมีโคชของทหารเรือ
จะคอนขางเปนคนที่แนนในเรื่องทักษะก็เลยลองไปเทรนดูผานก็เลยเลนเรื่อยๆ..” (จารุณี)
“เริ่มเลนกีฬาตั้งแตม.ตน อาจารยมีการสงตัวไปคัดเลือก โดยฟุตซอลเปนกีฬาที่ชอบและ
สนใจ เปนกีฬาในรมที่เพิ่งเขามา มีการไปแขงที่ตางประเทศ
..เห็นจากหนังสือพิมพเดินเขาไปรายงานตัวดวยตัวเองคนเดียว สังกัดสมาคมกีฬาแหง
ประเทศไทย อยากติดทีมชาติ เห็นรุนพี่ติดทีมชาติ จึงอยากเปนอยางนั้นบาง เห็นจากโทรทัศนบาง”
(ชัยรัตน)
"สําหรับเสนทางสายฟุตบอลนั้น เริ่มตนดวยการเปนตัวแทนบานหนองแดงเมื่อป 2524ไป
แขงกีฬากลุมสีประเภทฟุตบอลไดชนะเลิศอันดับ 1 จากนั้นก็เริ่มกาวขึ้นเปนตัวแทนของโรงเรียน
ขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งป 2533ไดเปนตัวแทนจังหวัด ไปแขงขันคัดตัวแทนเขต 4 ในกีฬาแหงชาติที่
จ.ตรังในชวงที่เรียนอยูที่โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพในโครงการนักฟุตบอลของโรงเรียนกรุงเทพ
พณิชยการ โดยเปนตัวแทนของโรงเรียนและเปนตัวแทนของจังหวัด และมาสมัครเขารวมคัดเลือก
เปนนักฟุตบอลเยาวชนไทยชุดอายุไมเกิน 16 ป จากผูเขาสมัครกวา 100 คน” (เกียรติศักดิ์)
จัดเปนการถายทอดทางสังคมขององคการใหกับบุคคลที่สมัครเขารับการคัดเลือกเขา
ทํางาน นอกจากนี้กระบวนการของการคัดเลือกซึ่งปะกอบดวย การพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร
การทดสอบความสามารถ การสัมภาษณ ฯลฯ ลวนมีสวนในการอบรมถายทอดระบบวัฒนธรรมและ
สังคมขององคการใหผูสมัครไดเรียนรูเกี่ยวกับองคการทั้งสิ้น ซึ่งชวยใหผูสมัครเกิดการเตรียมพรอม
ที่จะยอมรับสังคมขององคการอยางเขมขนตอไป ในขณะเดียวกัน องคการก็มีการพิจารณาคัดเลือก
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บุคคลที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมายขององคการ สําหรับ
คุณสมบัติของผูสมัครที่นํามาพิจารณาในการคัดเลือก โดยทั่วไปไดแกระดับการศึกษา คะแนนการ
เรียน สาขาวิชาที่ศึกษา ประสบการณทางสังคม ทัศนคติบางประการรวมทั้งความสมประกอบทาง
กายและทางจิต ซึ่งก็คือจิตลักษณรากฐานที่เปนผลของการอบรมถายทอดทางสังคมที่สั่งสมมาตั้งแต
วัยเด็ก โดยใชเปนพื้นฐานหรือจุดเริ่มตนเพื่อการรับการพัฒนาขององคการในขั้นตอไป
2. ขั้นบรรจุเขาทํางาน (Entry) ขั้นนี้เปนชวงที่อยูระหวางระยะกอนการเปนสมาชิกกับการ
เปนสมาชิกใหม เปนขั้นแหงการเปลี่ยนแปลงของบุคคลจากบุคคลภายนอกมาเปนสมาชิก ซึ่งอันที่
จริงบุคคลไดรับการศึกษาและขอมูลพื้นฐานอยางกวางๆ เกี่ยวกับกลุมหรือองคการมากอนแลวจาก
สถานศึกษา ที่ไดทําหนาที่เตรียมคนใหมีคุณภาพเพื่อเขากลุมและทํางานในองคการ ในขั้นนี้จะเปน
การอบรมถายทอดทางสังคมแบบเปนทางการ เพื่อชี้แจงระเบียบ นโยบายสวัสดิการตางๆ แนะนํา
บุคคลสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช รวมไปถึงการสรางขอผูกมัดและการแสดงความจริงใจและความ
พรอมของสมาชิกใหม นอกจากนี้องคการตางๆ ยังมีการฝกงานและมอบหมายงานดวย หัวหนาครู
ฝกงานตลอดจนบุคคลตางๆ ทําหนาที่ฝกงาน มอบงานรวมทั้งปฐมนิเทศ เปนตัวแทนสําคัญอยางยิ่ง
ในการอบรมถายทอดสังคมขององคการใหแกสมาชิกบรรจุใหม นับตั้งแตสรางภาพพจนหรือความ
ประทับใจครั้งแรก ปลูกฝงทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับการทํางานในดานตางๆ ดังนั้น บุคคลจะ
ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานเฉพาะตําแหนง ทั้งยังไดรับการปฐมนิเทศและมอบหมายอธิบาย
เกี่ยวกับหนาที่การงานเพื่อใหสามารถทํางานไดเปนอยางดี
“ไปเทรนดูผานก็เลยเลนเรื่อยๆ เริ่มเลนตอนอายุ 19 ชวงเรียนมหาลัยป 2-3 เริ่มเลนกีฬา
วอลเลยบอลมาตั้งแตระดับนักเรียน ระดับเขต จะมาเลนจริงจังเปนอาชีพก็ระดับทีมชาติ” (จารุณี)
“...แลวแตโคช นอนสี่ทุม ตื่นตีหาครึ่ง (พักวันอาทิตย)ซอมจนถึงสองโมงเชาและพักผอน
มีกฎหามออกขางนอกโดยไมไดรับอนุญาติและหามดื่มแอลกอฮอล หากอยากออกตองหนีไป มีการ
เก็บตัวกอนแขงขันแลวแตโคช ที่ผานมามีการแขงที่ประเทศมาเลเซีย 3 เดือน ที่บาหลี 3 เดือน”
(ชัยรัตน)
"คุณสมชาติ ยิ้มศิริ ผูคุมทีมเห็นแวว จึงติดเปน 1 ใน 18 คนนักเตะเยาวชนทีมชาติโดยไป
แข ง ขั น นั ด แรกที่ ม าเลเซี ย ได แ ชมป ก ลุ ม 4 และติ ด ที ม ชาติ ชุ ด บี ในศึ ก คิ ง ส คั พ ครั้ ง ที่ 24”
(เกียรติศักดิ์)
3.
ขั้นเรียนรู (Socialization/Learning) บุคคลเกิดการเรียนรูจากคําชี้แนะรวมทั้ง
คําปรึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในที่ทํางานตอจากการฝกอบรมในหนาที่ซึ่งกระทํา
ตอเนื่องจากขั้นที่ 2 ในระยะการเรียนรูนี้สมาชิกใหมจะไดรับการถายทอดสังคมขององคการที่ไมเปน
ทางการจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงานและจากผูบังคับบัญชา ซึ่งทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (mentoring)
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โดยทําหนาที่ทั้งผูสอน แนะนํา ใหคําปรึกษาทั้งในเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ ที่อาจสรางปญหาได และ
เปนผูทําหนาที่ประเมินผลการทดลองงานดวย
“ตอนที่โคชออสเตรเลียเห็นแววก็เรียกตัวเขาไปฝกซอม ใหไปแขงตามแมตชตาง ๆ แลวก็
ฝกซอมมาเรื่อย ๆ แตโคชจะฝกเฉพาะคนที่เปนแลว จะไมมาเริ่มสอนเทคนิค ตองไปฝกเพิ่มจากโคช
ไทย..
...สิ่งที่สําคัญในการเปนนักกีฬาอาชีพ คือจะตองเปนคนมีความรับผิดชอบเพราะตองฝกซอม
ไมใชเหลาะแหละ ตองฝกซอมใหไดตามskill” (จารุณี)
“หากเราดูแลดีหรือพยายามดูแลตัวเองการบาดเจ็บก็จะลดลง โดย 6 เดือนนี้ไมไดแตะ
ฟุตบอลเลย ไดแตออกกําลังกายพวกจอกกิ้งหรือฟตเนส ซึ่งคอนขางอึดอัด ไดบทเรียนคือ ทําให
ตอไปตองหลีกเลี่ยงการปะทะ
...มีความกดดันบางถาเปนทีมชาติทั้งชุด แตถาฝกซอมอยางสม่ําเสมอและมีความตั้งใจ มี
การเอาประสบการณมาใชในการแขงขัน และขึ้นกับจังหวะและรูปแบบการวางแผนของโคชดวย”
(ชัยรัตน)
"นายธวัชชัย สัจจกุล หรือ “บิ๊กหอย” สภากรรมการสมาคมฯ สมัยแรก ไดดําเนินโครงการ
รวบรวมบรรดานักเตะอายุไมเกิน 19 ปที่มีทักษะพื้นฐานและความตั้งใจ เพื่อเรียกศรัทธาแฟน
ลูกหนังชาวไทย ทําให “ซิโก” เกียรติศักดิ์ ถูกเรียกเขาสูแคมปเปนรุนแรก โดยมี นายชัชชัย พหล
แพทย อดีตทีมชาติไทยชุดโอลิมปกเม็กซิโก (ค.ศ. 1968) เปนโคชผูควบคุมการเก็บตัวฝกซอม
สําหรับจุดมุงหมายสําคัญของทีมชุดที่ถูกขนานนามวา “ดรีมทีม” คือ การไปลุยฟุตบอลโอลิมปก รอบ
สุดทาย ณ เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จากจุดนั้นเองตํานาน “ซิโก ตีลังกา” กับวงการ
ลูกหนังไทยก็เปดฉากขึ้นอยางเปนทางการ” (เกียรติศักดิ์)
4. ขั้นยอมรับ (Acceptance) เปนชวงเปลี่ยนอีกชวงหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่เขาทํางานในองคการ
หรือเปนสมาชิกของกลุมเกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลง คานิยม ทัศนคติ และจิตลักษณตางๆ ให
สอดคลองกับองคการ มีความผูกพันแนนแฟนกับองคการบุคคลอื่นๆ ในองคการ โดยผานขั้นตอน
จากการเปนสมาชิกใหมไปเปนสมาชิกโดยสมบรูณ ความสงสัยในบทบาทและความสามารถของตน
รวมทั้งความคลางแคลงใจที่เพื่อนรวมงานมีตอตนไดหมดไป
“..ถาถามวาตอนที่เริ่มเลนชอบหรือเปลา ไมชอบ แตเมื่อมาเลนตองเลนใหดีที่สุด ลองอดทน
ฝก ผูเลนก็มีแค 2 คน ทําใหเราไดแสดงความสามารถไดเต็มที่ ไมมีตัวสํารอง ทําใหเราคิดเองทําเอง
ชนะดวยตัวเราเอง..
..ชวงเริ่มเลนแรก ๆ จะถูกครอบครัวตอวาเรื่องการแตงตัวบางเนื่องจากขัดกับวัฒนธรรม
ชวงหลัง ๆ เริ่มเขาใจกีฬาก็ดีขึ้น” (จารุณี)
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“ไดทํางานที่ตนรัก มีรายได ตองการมีโคชที่ดี ทีมที่ดี รูปแบบใหมๆ ในการซอมเพื่อใหมีการ
พัฒนาในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งตอนนี้มีบางสโมสรเทานั้นที่มีโคชตางชาติ นอกจากนั้นเปนโคชไทย
หมด” (ชัยรัตน)
"ตนเองเลนเมเจอรอยู (สมัครเลน) เลนรับใชสถาบัน สโมสร ทีมชาติ แตพลิกผันตรงที่เราคิด
จริงจังมากขึ้น จึงลาออกจากงานประจําที่ทํา ซึ่งตอนนั้นรับราชการเปนตํารวจ และมาเลนฟุตบอล
อยางเดียว…
…เปนความใฝฝนของตน วาอยากเลนบอลใหเต็มที่ เพราะหากเราทั้งทํางานทั้งเลนบอล
ซอมไปดวยมันมีคอนฟลิกอยู มันคานกันอยู คิดวาถาทําอะไร ถาเกงอะไรซักอยางก็ใหเกงไปใหสุด
เลย…
…การลงเลนนัดแรกในนามทีมชาติของผม คือการติดทีมเยาวชนอายุ 16 ป ไปเลนรายการ
ชิงแชมปเอเชีย รอบคัดเลือก ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผมรูสึกภูมิใจมาก เพราะการเปนเด็กตางจังหวัด
จากขอนแกน แลวไดใสเสื้อที่มีธงไตรรงคติดอยูบนหนาอก มันทําใหผมดีใจสุดสุด เนื่องจากคิดวานี่
คงเปนหนเดียวที่มีโอกาสไดติดทีมชาติ…
…ก็คงเปนนัดที่ผมโหมงพังประตูชัยเฉือนเอาชนะพมา ในกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 17 นี่แหละ
เพราะลูกนี้มันทําใหผมแจงเกิดดังทั่วประเทศเพียงแคขามคืน จากชีวิตที่เรียบงาย กลับกลายเปนคน
ที่มีชื่อเสียง มันเหมือนสวรรคมาโปรดชีวิตของผมจริง ๆ และเมื่อนึกถึงการเลนใหกับทีมชาติครั้งใด
ผมมั ก จะคิ ด ถึ ง ประตู นี้ ทุ ก ครั้ ง มั น เป น ความภาคภู มิ ใ จและทํ า ให ผ มอยากอยู ใ นอาชี พ นี้ ต อ ไป”
(เกียรติศักดิ์)
5. ขั้นดํารงรักษา (Maintenance) ในขั้นนี้บุคคลไดผานการเปนสมาชิกที่สมบูรณของ
องคการ บุคคลมักจะรูสึกสบายใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางอัตโนมัติดวยความเชี่ยวชาญและ
คุนเคย องคการพยายามจะรักษาสมาชิกไวดวยคาตอบแทน การเสริมแรงตางๆ เทาที่จะเปนไปได
“ตอนนี้ไดเงินเดือนจากสโมสรกองทัพเรือ สวนงานประจําทําที่การไฟฟาสวนภูมิภาค สิ่งที่
เปนแรงจูงใจคือความสนุกไดเจอเพื่อน เจอผูคน” (จารุณี)
“การเลนฟุตซอลเหมือนการทํางานอยูในตัว ไดเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนตอบแทนดวย ตอนนี้มี
อาการบาดเจ็บ (เขา)เลยหยุดพักไดประมาณ 6 เดือนแลว แตกอนนั้นเลนใหกับการไฟฟาเซ็นต
สัญญาครั้งละ 6 เดือน โดยตองซอมและแขงใหทีมนั้นๆตามขอกําหนด ไดเงินเดือนประมาณหมื่น
บาทและมีเบี้ยเลี้ยงใหวันละ 400 บาท รวมแลวประมาณ 22,000บาทตอเดือน” (ชัยรัตน)
"ตนเองพยายามบอกนองๆ ...สมัยกอนเราพยายามหนีออกไปเลนที่ตางประเทศกันเพื่อหา
คําตอบวาเลนบอลอาชีพแลวไดอะไรบาง วันนี้ตนเองใหคําตอบกับเด็กๆ แลววาเกียรติยศ ชื่อเสียง
เงิ น ทอง เราได จ ากฟุ ต บอล ฉะนั้ น ป จ จุ บั น นี้ ไ ม ต อ งห ว ง ฟุ ต บอลสามารถหาเลี้ ย งได จ ริ ง ๆ (ไม
เหมือนกับที่สมัยกอนพอแมบอกวาเลนฟุตบอลแลวไสแหง) วิธีการคือทําอยางไรก็ไดขอเพียงแคเรา
เอาดีซักอยางหนึ่ง…

- 47 -

…เราเปนเด็กบานนอกที่เมื่อมีคนรูจักเราเราก็ดีใจแลว แตเราไดมีโอกาสตอบแทนบุญคุณ
แผนดิน ไดทําหนาที่เพื่อประเทศชาติ ทําใหคนรูจักจากการเลนฟุตบอล พิสูจนใหพอแมที่มีลูกอยาก
เลนกีฬาเห็นวา เลนฟุตบอลแลวสามารถทําใหมีรายไดเลี้ยงครอบครัวได เพราะนักฟุตบอลสวนมาก
ประมาณ 90% มาจากครอบครัวที่ยากจน คิดวาถาเลนฟุตบอลแลวนอกจากจะสามารถสรางชื่อเสียง
ใหกับตนเองแลวยังมีรายไดจุนเจือครอบครัวไดดวย…
…ฟุตบอลไดใหผมเกือบหมดทุกอยาง ใหเกียรติยศ, ชื่อเสียง, เงินทอง ทําใหคนทั่วประเทศ
รูจัก เวลาไปไหนมาไหนก็ไดรับการยอมรับ หรืออํานวยความสะดวกให ถาหากผมไมไดเลนฟุตบอล
และไมไดติดทีมชาติ คงไมมีใครรูจักผม” (เกียรติศักดิ์)
6. ขั้นหันเห (Divergence) บุคคลจะเริ่มหันหนีมองหาที่ทํางานใหม มีปญหาและขอ
คําถามตางๆ เกิดขึ้นในใจ ความรูสึกผูกพันกับกลุม หรือองคการเดิมจะลดลง ในขณะที่เริ่มหาขอมูล
ความรูเกี่ยวกับกลุมหรือองคการใหม
“ประมาณอายุ 30-32 ก็จะเลิกอาชีพนี้ เพราะวาก็มีงานประจําอยูแลว แตถามีการบาดเจ็บ
อาจจะเลิกกอน ถาสุขภาพรางกายแข็งแรงก็อาจเลนตอ” (จารุณี)
“..ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บ (เขา) เลยหยุดพักไดประมาณ 6 เดือนแลว โดย 6 เดือนนี้ไมได
แเตะฟุตบอลเลย ไดแตออกกําลังกายพวกจอกกิ้งหรือฟตเนส ซึ่งคอนขางอึดอัด
..อยากประกอบอาชีพขาราชการหรือรานอุปกรณกีฬาฟุตซอล เชน รองเทา เสื้อผา เพราะมี
เด็กใหมๆเทรนขึ้นมา” (ชัยรัตน)
"นอกจากนั้นในเสนทางการเลนฟุตบอล : เลนฟุตบอลใหกับทีม “นกวายุภักษ” ธ.กรุงไทย
ระหวางป พ.ศ. 2532-38 จากนั้นชีพจรลงเทาเลนใหกับ ราชประชา, ตํารวจ, ปะลิส ลีกอาชีพใน
มาเลเซีย, ฮัดเดอรฟลด ทาวน ในลีก ประเทศอังกฤษ, สิงคโปร อารมฟอรซ ในเอสลีก ประเทศ
สิงคโปร, ฮอง อันห ยาลาย ในวีลีก ประเทศเวียดนาม และก็ไดทํางานเปนนักเตะ-ผูจัดการทีมดวยใน
ป พ.ศ.2549 กอนมาอยูกับ บีอีซี เทโรศาสน ยักษใหญแหงศึกไทยแลนดลีก เปนที่สุดทายกอนออก
จากอาชีพการเปนนักกีฬาฟุตบอล…
…ฟุตบอลเปนภาษา (Football Language) อยูแลว การใชภาษาในสนามเราทราบแลววา
ศัพทเทคนิคหมายถึงอะไร จึงขึ้นกับวาทําอยางไรใหปรับตัวสรางความสัมพันธใหเขากับเพื่อนรวม
ทีมใหได” (เกียรติศักดิ์)
7. ขั้นถายทอดทางสังคมอีกครั้ง (Resocialization) เปนความพยายามของกลุมหรือ
องคการที่จะเรียกความสํานึกในสมาชิก เรียกความสํานึกในสมาชิกภาพกลับคืนมา องคการอาจใช
แรงเสริมประเภทสรางความภูมิใจใหบุคคล ใหรางวัล โบนัส เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือตกลงกัน
ดวยดีใหเปนที่พอใจทั้งแกฝายบุคคลและองคการ
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"แลวแตบุคคล แตของตนเองนั้นยังสามารถเลนไดตอ ตอนนี้ผันตัวเองมาเปนโคชดวย เรา
คิดวานาจะเอาประสบการณทั้งหลายมาถายทอด มาสอนใหกับนองๆดีกวา ถาเราเลนอาชีพก็อาจได
รายได เ ฉพาะตนคนเดี ย ว แต ถ า เรามาเป น ครู เ ป น โค ช เราก็ อ าจถ า ยทอดได ห ลายๆ คน”
(เกียรติศักดิ์)
8. ขั้นออกจากการเปนสมาชิก (Exit) ในที่สุดความผูพันระหวางกลุมกับบุคคลก็สิ้นสุดลง
อาจจะเปนไปตามวาระ การเกษียณอายุหรือวาระฉุกเฉิน
"เพราะอิ่มตัว เพราะเลนทีมชาติมา 15 ป โลดแลนอยูถนนฟุตบอล 9 ป เลนตางประเทศมา
ดวย เรามีครอบครัวก็อยากอยูกับครอบครัวเพราะครอบครัวไมไดไปอยูกับเราดวย เรามีลูก อยากมี
เวลาใหกับเคา” (เกียรติศักดิ์)
9. ขั้นจดจําความหลัง (remembrance) แมวาความผูกพันระหวางกันจะลดลงแตความ
จดจําในความสัมพันธระหวางกลุมกับบุคคลทั้งที่นาพอใจและไมนาพอใจยังคงอยูและสะทอนถึง
อนาคตขององคการดวย บุคคลรุนตอไปมีการรับรูในสวนนี้และนํามาใชประกอบการประเมินกลุม
หรือองคการดวย ความหลังที่ควรแกการจดจํายอมมีอยู ไมวาจะเปนการออกจากสมาชิกแบบใดก็
ตาม
"จริง ๆ แลว ผมยังรูสึกใจหายอยูเลยครับ เพราะผมอยูกับทีมชาติไทยมานานถึง 15 ป
เหมือนกับวาฟุต บอลและการเลนใหกับทีมชาติ เปนเสมือนครอบครัวผมไปแลว แตอีกใจก็ดีใจที่ตอน
เชาจะไดมีโอกาสไปสงลูกสาวไปโรงเรียน ไมเชนนั้นตอนเชาผมก็ตองไปซอม-ตอนเย็นก็ซอม จะเจอ
ครอบครัวอีกทีก็ตอนค่ํา แมผมจะรูสึกวาชีวิตมันขาดหายไป แตผมก็ตองใชชีวิตแบบใหมที่ผมฝนถึง
ใหดีที่สุด และเรื่องฟุตบอลผมคงไมทิ้ง คงจะพยายามชวยปนเยาวชนรุนตอ ๆ ไป…
…ผมเลนฟุตบอลดวยความมุมานะ จนประสบความสําเร็จ ผมไมใชนักเตะพรสวรรค แตผม
เปนนักเตะประเภทพรแสวง ดังนั้นผมจะนําความมุมานะและความขยันอดทน ซึ่งเปนบทเรียนที่ดี
นําไปใชในการดําเนินธุรกิจดวย และผมจะสนับสนุนเด็ก ๆ ใหไดเลนฟุตบอลอยางถูกตอง สวนตัวผม
เองอาจจะหันไปรับหนาที่ในการเปนโคชตอไป…
…ผมอยากเห็ น เมื อ งไทยมี ฟุ ต บอลลี ก อาชี พ จริ ง ๆ เสี ย ที ให เ หมื อ นเพื่ อ นบ า น อย า ง
สิงคโปร, เวียดนาม, อินโดนีเซีย เพราะจะวาไปแลวฝเทาของผูเลนเหลานี้ ยังมาตรฐานต่ํากวานักเตะ
ไทยเสียอีก แตกลับมีลีกอาชีพที่แข็งแกรง มีการใหคาจางนักเตะที่สูง ผมอยากใหเมืองไทยเปนแบบ
นี้ มีการใหคาจางนักเตะ 4-5 หมื่น จนไปถึงระดับ 1 แสน หรือ 2 แสนบาท ตรงนี้จะทําใหผูเลนทุมเท
หันมาเอาดีทางฟุตบอลอาชีพอยางเต็มตัว ไมใชเลนใหสโมสรครึ่ง อีกครึ่งตองไปเรียนหนังสือ”
(เกียรติศักดิ์)
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ตารางที่ 2 สรุปการถายทอดทางการทํางานของกรณีศึกษา
การถายทอดทาง
สังคม
ตัวแทนของการ
ถายทอดทาง
สังคม
ในอาชีพกีฬา
การถายทอด
ทางสังคม
ผานทางกีฬา
การถายทอดทาง
สังคมในการออก
จากอาชีพกีฬา
การถายทอดทาง
สังคมอีกครั้ง

จารุณี สารนอก

ชัยรัตน เจิมจันทร

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

โคช ,ครู

โคช, สื่อมวลชน ,ครู ,
รุนพี่ที่เลนฟุตซอล ,
ครอบครัว

ความสามารถสวนบุคคล
,การมีโอกาสในการเลน
กีฬา, เกียรติยศ

การปฏิบัตติ วั อยูใน
การมีระเบียบวินัยใน
กฎระเบียบ มีอัธยาศัยที่ กฎระเบียบ ,Teamwork
การฝกซอม ความ
ดี การวางตัวที่ดี มี
,Commitment
รับผิดชอบในการทํางาน
ความตั้งใจ ขยันฝกซอม
-

-

แบบเต็มใจ

-

-

การเปนผูฝกสอน

การวิเคราะหตามทฤษฎี Deaux and Wrightsman (1991)
- เปนตัวแทนของ
โรงเรียน
ครูเปนผูชักนําใหเขาสู
ขั้นที่ 1
- เปนตัวแทนของ
เริ่มตนจากการชักนํา อาชีพนักกีฬา ,เห็นจาก
(ขั้นแสวงหาและ ของโคชชาวออสเตรเลีย โฆษณาจากสือ่ มวลชน
จังหวัด
- สมัครเขารวมคัดเลือก
,ครูที่โรงเรียน
เชน หนังสือพิมพ
คัดเลือก)
เปนนักฟุตบอลเยาวชน
โทรทัศน
ไทย
ขั้นที่ 2
ฝกฝนตัวเองอยาง
มีกฎเกณฑเบือ้ งตนเพื่อ เยาวชนทีมชาติ , ทีม
(ขั้นบรรจุเขา
ตอเนื่อง
การฝกซอม
ชาติชุดบี
ทํางาน)
มีการถายทอด
ไดรับการถายทอดการ
ขั้นที่ 3
รายละเอียดเทคนิคใน เลนมาจากโคช รวมทั้ง
ทีมชาติไทยชุดโอลิมปก
การเลนจากโคชและ เรียนรูจากประสบการณ
(ขั้นเรียนรู)
เรียนรูจากกฎระเบียบ
ของตนเอง

- 50 -

การวิเคราะหตามทฤษฎี Deaux and Wrightsman (1991) (ตอ)
ขั้นที่ 4
(ขั้นยอมรับ)

ขั้นที่ 5
(ขั้นดํารงรักษา)

ขั้นที่ 6
(ขั้นหันเห)

มีการพยายามปรับตัว
เองใหเขากับลักษณะ
งาน ริเริ่มแกปญหาที่
เกิดขึ้นดวยตนเอง

มีการหาทางพัฒนา
ลาออกจากตํารวจ และ
ปรับปรุงงานที่ตนเองทํา มาเลนฟุตบอลอยาง
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เดียว , มีความ
ของทีม
ภาคภูมิใจในอาชีพนี้

ไดรับเกียรติยศ, ชื่อเสียง
ไดรับคาตอบแทนเปน
เงินทอง, คนทั่วประเทศ
การจูงใจและไดรับความ ไดคาตอบแทนที่ตนพึง
รูจกั , ไดรับการยอมรับ
ความสนุกในการ
พอใจ
และไดรับการอํานวย
ประกอบอาชีพ
ความสะดวก
มีการวางแผนในเรื่อง
งานและสุขภาพ
เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

มีการวางแผนในอนาคต
เปลี่ยนตนสังกัดทั้งใน
เกี่ยวกับงาน
ประเทศและตางประเทศ
ที่จะรองรับตอไป

ขั้นที่ 7
(ขั้นถายทอดทาง
สังคมอีกครั้ง)

-

-

เปนผูฝกสอนเพื่อนํา
ประสบการณทั้งหลาย
มาถายทอด

ขั้นที่ 8
(ขั้นออกจากการ
เปนสมาชิก)

-

-

รูสึกอิ่มตัว , อยากมี
เวลาอยูกบั ครอบครัว

-

พยายามชวยปนเยาวชน
รุนตอ ๆ ไป , อยากเห็น
เมืองไทยมีฟุตบอลลีก
อาชีพ

ขั้นที่ 9
(ขั้นจดจํา
ความหลัง)

-
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นไดวาเสนทางนักกีฬาอาชีพนั้น มีกระบวนการเขาสูอาชีพที่
คลายคลึงกัน นั่นก็คือผานตัวแทนของการถายทอดทางสังคมจาก โคชหรือจากครู นอกจากนั้น
ครอบครัวและสื่อมวลชน รวมทั้งการมีโอกาสในการเลนและทักษะสวนตัวก็มีสวนใหเขาสูอาชีพนี้
ดว ย ซึ่งกีฬ าอาชีพนี้ ไ ดถายทอดความมีร ะเบีย บวิ นัย ความขยัน ในการฝกซอ มซึ่งบงถึ ง ความ
พยายาม ความมุงมั่นตั้งใจ ความรับผิดชอบ การวางตัวที่เหมาะสม การปรับตัวในทํางานรวมกับ
ผูอื่น และความผูกพันกับเพื่อนรวมงานใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลได โดยบุคคลที่เขาสูอาชีพนี้แสดงให
เห็นถึงการยอมรับในการประกอบอาชีพจากการพยายามปรับตัวเองใหเขากับลักษณะงาน มีการคิด
ริเริ่มแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง รูจักพัฒนาและปรับปรุงตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร รวมทั้ง
การมีความมุงมั่นสละชีวิตสวนตัวในดานอื่นๆ (เชน เวลาที่ตองใชกับผูอื่น อาชีพอื่นๆ) เพื่อประกอบ
อาชีพนี้ใหสําเร็จ
สิ่งที่ทําใหการดํารงอยูของอาชีพนี้นอกจากคาตอบแทนที่ไดรับ และความสนุกสนานแลว
การไดรับยอมรับจากผูอื่น ชื่อเสียง ความภาคภูมิใจก็เปนสิ่งที่ทําใหบุคคลยังคงประกอบอาชีพนี้
แตปจจัยที่ทําใหบุคคลหันเหหรือออกจากอาชีพนี้เกิดไดทั้งจากปญหาเรื่องสุขภาพ อายุที่มากขึ้น
การเปลี่ยนบทบาทในชีวิตทั้งเรื่องสวนตัวและองคกรที่ทํางานอยู โดยในการศึกษาครั้งนี้พบวาเมื่อ
ออกจากอาชีพนี้แลวยังมีการจดจําความหลังที่ดีของการประกอบนี้ และถายทอดประสบการณที่ดี
เหลานั้นใหกับสมาชิกรุนใหมที่จะเขาสูอาชีพนี้ตอไป

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษากับอาชีพกีฬาที่มีการเลนเปนทีมหรือกลุม ดังนั้นเพื่อ
ประโยชนในมุมที่หลากหลาย การศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาในอาชีพกีฬาที่เลนเปนรายบุคคล เชน
นั ก กี ฬ าเทนนิ ส นั ก กี ฬ ามวย นั ก กี ฬ าว า ยน้ํ า นั ก กี ฬ าเทควั น โด นั ก กี ฬ ายกน้ํ า หนั ก ฯลฯ
นอกเหนือจากนั้นอาจมีการระบุนิยามของคําวา “กีฬาอาชีพ” ใหชัดเจนขึ้น โดยอาจทําการศึกษาใน
กีฬาที่มีการจัดอันดับและมีการแขงขันระดับนานาชาติ เชน เทนนิส กอลฟ สนุกเกอร เปนตน
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