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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล
อาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการ
พัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 2) เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัย
นําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก   
3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านการจัดการ องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ  
1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการฝึก 3) ด้านการพัฒนา 4) ด้านการศึกษาและสวัสดิการ และ องคป์ระกอบที่ 
3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านผลสําเร็จของการพัฒนา 2) ด้านเอกลักษณ์ของสโมสร 
และรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ มีค่าความเป็นไปได้ท่ีระดับมาก
ท่ีสุด        
 

คําสําคัญ : การพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน / สโมสรฟุตบอลอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          *นักศึกษาประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษา แขนงการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
        **อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       ***อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ABSTRACT 
 

The main purpose of this research was to develop the model of football academy 
development in professional football clubs. The specific purposes were 3 points: 1) to study 
the state of factors, elements and suggestions of football academy development in 
professional football clubs, 2) to construct and examine the model of football academy 
development in professional football clubs, and 3) to evaluate the model of football 
academy development in professional football clubs. The research result showed that: A 
model of youth football player development in football clubs from this study consisted of 
three main parts: 1) Input that consisted of man, money, material and management,             
2) Process that consisted of curriculum, practice management, development, education and 
welfare, and 3) Output that consisted of the completion of the development and the club’s 
identity. The evaluation of the model of youth football player development in football clubs 
showed that the feasibility was at the very high level.  
 

Keywords : Football Academy Development / Professional Football Clubs 
 

ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 
กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่ทุกภูมิภาคให้ความสนใจและได้มีการจัดให้มีการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ 

รองรับอย่างเนืองแน่น ทําให้เกมกีฬาฟุตบอลได้พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดย้ัง ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานและ
เทคนิคการเล่น ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ รวมทั้งด้านสิทธิประโยชน์ 
ดังนั้นการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพจึงเป็นรายการจัดการแข่งขันท่ีได้รับความนิยมท้ังในและต่างประเทศ    
ทําให้เกิดการสร้างทีมฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมรายการแข่งขันต่างๆ อย่างมากมาย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2553, หน้า 3) 

ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ เป็นฟุตบอลลีกอาชีพ     
แยกเป็น 3 ระดับ คือ ไทยพรีเมียร์ลีก, ไทยลีก (ดิวิชั่น 1) และลีกภูมิภาค (ดิวิชั่น 2) ส่งผลให้มีสโมสรฟุตบอลถูก
ก่อต้ังขึ้นเป็นจาํนวนมากเพื่อส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพระดับต่างๆ และสิ่งท่ีมีความสําคัญ
ต่อสโมสรฟุตบอลในระดับต้นๆ คือนักกีฬาฟุตบอล ซ่ึงทุกๆ สโมสรย่อมต้องการนักกีฬาที่มีคุณภาพด้าน
ความสามารถในการเล่น และนักกีฬาที่มีคุณภาพดังกล่าวท่ียังไม่สังกัดสโมสรน้ันหาได้ไม่ง่าย  

จากเหตุดังกล่าวจึงก่อให้เกิดสภาพการขาดนักกีฬาที่มีคุณภาพเข้ามาเล่นในสโมสร โดยเฉพาะสโมสร
ใหม่ท่ีไม่ได้เตรียมนักกีฬาใหม่ของตนเองไว้ ซ่ึงการพัฒนาทีมฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลอาชีพในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับนักกีฬาหรือตัวผู้เล่นจะมีสองลักษณะคือการจ้างนักกีฬาท่ีมีศักยภาพมาจากที่อ่ืนและการสร้างหรือฝึกซ้อม
พัฒนาข้ึนมาเอง แต่ละสโมสรก็จะมีนักกีฬาท้ังสองลักษณะในจํานวนและสัดส่วนท่ีแตกต่างกันไปท้ังนี้ขึ้นอยู่
ปรัชญา วิสัยทัศน์ รวมถึงระเบียบข้อบังคับของการจัดการแข่งขันของรายการนั้นๆ ท่ีสโมสรส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน การซื้อตัวนักกีฬาต่างชาติก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสโมสรฟุตบอลใช้ในการนํามาพัฒนาทีมให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น เนื่องจากนักฟุตบอลต่างชาติมีทักษะที่ดีมีรูปร่างท่ีได้เปรียบผู้เล่นไทยแต่เป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
สโมสรมากขึ้นเพราะค่าจ้างนักฟุตบอลต่างชาติมีคา่จ้างค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับนักฟุตบอลไทย นอกจากการ   
ซ้ือตัวหรือจ้างนักกีฬาจากที่อ่ืนมาเป็นผู้เล่นของสโมสรจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแล้ว การปรับแต่งให้นักกีฬา

แต่ละคนเล่นให้เข้ากันเป็นทีมก็นับเป็นเรื่องยากเพราะนักกีฬาท่ีมาจากต่างท่ีกันย่อมมีรูปแบบวิธีการเล่นและ
แนวคิดในการเล่นท่ีแตกต่างกันออกไปต้องใช้เวลาในการปรับแต่งให้เป็นทีมที่ลงตัวค่อนข้างนาน 

แนวคิดการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนให้เติบโตมาเป็นผู้เล่นของสโมสรจึงเกิดขึ้น ซ่ึง
สโมสรฟุตบอลอาชีพในทวีปยุโรปได้พัฒนามาเป็นเวลานานและประสบผลสําเร็จท่ีเห็นได้ชัด เช่น สโมสรฟุตบอล
บาร์เซโลนาท่ีมีนักกีฬาส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาของศูนย์ฝึกนักกีฬาของสโมสรเอง เพราะการพัฒนานักกีฬา
ระดับเยาวชนของสโมสรฟุตบอลเองจะสามารถปลูกฝังรูปแบบวิธีและแนวคิดในการเล่นท่ีเป็นปรัชญาของสโมสร 
ทําให้ได้ผู้เล่นท่ีมีรูปแบบวิธีและแนวคิดในการเล่นอย่างเดียวกันเม่ือเข้ามาเล่นในทีมของสโมสรไม่ต้องเสียเวลา
ปรับแต่งและก่อให้เกิดรูปแบบการเล่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสโมสร การที่นักกีฬาเยาวชนใช้ชีวิตและฝึกซ้อมอยู่
กับสโมสรย่อมมีความรักและผูกพันอันก่อให้เกิดความรักและภักดี เป็นการประหยัดค่าจ้างนักกีฬาเพราะไม่ต้อง
จ้างนักกีฬาจากที่อ่ืนและนักกีฬาที่สโมสรพัฒนามาเองย่อมมีค่าจ้างถูกกว่าอีกทั้งสโมสรยังสามารถสร้างรายได้
จากการพัฒนานกักีฬาเยาวชนในกรณีท่ีนักกีฬาโอนย้ายสังกัดไปสโมสรอื่นท่ีมีความต้องการ  

อย่างไรก็ตามการฝึกและพัฒนานักกีฬาให้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ประสบผลสําเร็จสูงสุดนั้น
นับเป็นเรื่องท่ียากมากและมีนักกีฬาจํานวนน้อยท่ีสามารถเข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ประสบผลสําเร็จสูงสุด
ได้ สโมสรฟุตบอลอาชีพในยุโรปต่างพัฒนานักกีฬาฟุตบอลให้มีความสามารถโดยการเสาะหานักกีฬาที่มี
พรสวรรค์ในวัยเยาว์แล้วนํามาฝึกทักษะเชิงกีฬาฟุตบอลปลูกฝังแนวความคิดและจิตวิทยาในการเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลอาชีพท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการด้านร่างกายด้วยการดูแลด้านโภชนาการและการศึกษาควบคู่กันไปโดย
ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนหรือ อคาเดมี (Academy) (Jarosz, 2012, p.7) ซ่ึงการพัฒนานักกีฬาเยาวชน
ดังกล่าวสโมสรต้องใช้ทุนจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ระยะเวลา บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
ดังนั้นการจะพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนให้มีศักยภาพ คุ้มค่าการลงทุน และสามารถก้าวเข้าสู่กีฬาอาชีพได้นั้น
จึงต้องมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน นักกีฬาต้องได้รับการปลูกฝังดูแลและผ่านกระบวนการฝึกท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การอาชพี คือมีแผนงานระยะสั้นและระยะยาวท่ีประกอบด้วยเป้าหมายท่ีชัดเจน มีหลักสูตรขั้นตอนและหลักการ
ฝึก มีบุคลากรท่ีมีความรู้ในศาสตร์ของฟุตบอลท่ีมีคุณภาพ มีสถานกีฬาและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม มีความต่อเนื่อง
ในการฝึกและเสริมสร้างประสบการณ์ตามลําดับขั้น สอดคล้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2553, หน้า 
16) คือ การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างย่ังยืนจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนงานท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ี
สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาของประเทศ (แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) และต้องมีความต่อเนื่องเพื่อให้การ
พัฒนากีฬาอาชีพบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในทวีป
ยุโรปจะพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนขึ้นมาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสรด้วยการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนโดยศูนย์
ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรให้เป็นไปตามกรอบที่กําหนด และจากการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานของสโมสรฟุตบอลในทวีปยุโรป
ทําให้สโมสรสามารถสร้างผู้เล่นท่ีเป็นนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูง มีความเป็น
มืออาชีพทดแทนผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสร มีอายุการเล่นฟุตบอลยาวนานมากขึ้น สามารถลดรายจ่ายค่าจ้างนัก
ฟุตบอลจากสโมสรอ่ืนและสร้างรายได้ให้กับสโมสร อีกท้ังยังเป็นนักฟุตบอลท่ีเป็นเอกลักษณ์และภักดีต่อสโมสร 
ปัจจุบันการจัดต้ังและการดําเนินงานของศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
ยังไม่มีรูปแบบและการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐาน จึงยังไม่มีการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนตามข้อบังคับและ
ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก ส่งผลให้
ผู้เล่นเยาวชนที่มีความสามารถและศักยภาพสูงท่ีจะข้ึนมาเล่นทดแทนผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสรมีจํานวนไม่มากพอ 
ต้องมีการจ้างนักฟุตบอลต่างชาติมาแทน ทําให้ประเทศไทยขาดการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลท่ีย่ังยืน 
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ABSTRACT 
 

The main purpose of this research was to develop the model of football academy 
development in professional football clubs. The specific purposes were 3 points: 1) to study 
the state of factors, elements and suggestions of football academy development in 
professional football clubs, 2) to construct and examine the model of football academy 
development in professional football clubs, and 3) to evaluate the model of football 
academy development in professional football clubs. The research result showed that: A 
model of youth football player development in football clubs from this study consisted of 
three main parts: 1) Input that consisted of man, money, material and management,             
2) Process that consisted of curriculum, practice management, development, education and 
welfare, and 3) Output that consisted of the completion of the development and the club’s 
identity. The evaluation of the model of youth football player development in football clubs 
showed that the feasibility was at the very high level.  
 

Keywords : Football Academy Development / Professional Football Clubs 
 

ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 
กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาท่ีทุกภูมิภาคให้ความสนใจและได้มีการจัดให้มีการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ 

รองรับอย่างเนืองแน่น ทําให้เกมกีฬาฟุตบอลได้พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดย้ัง ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานและ
เทคนิคการเล่น ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ รวมทั้งด้านสิทธิประโยชน์ 
ดังน้ันการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพจึงเป็นรายการจัดการแข่งขันท่ีได้รับความนิยมท้ังในและต่างประเทศ    
ทําให้เกิดการสร้างทีมฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมรายการแข่งขันต่างๆ อย่างมากมาย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2553, หน้า 3) 

ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ เป็นฟุตบอลลีกอาชีพ     
แยกเป็น 3 ระดับ คือ ไทยพรีเมียร์ลีก, ไทยลีก (ดิวิชั่น 1) และลีกภูมิภาค (ดิวิชั่น 2) ส่งผลให้มีสโมสรฟุตบอลถูก
ก่อต้ังขึ้นเป็นจาํนวนมากเพื่อส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพระดับต่างๆ และสิ่งท่ีมีความสําคัญ
ต่อสโมสรฟุตบอลในระดับต้นๆ คือนักกีฬาฟุตบอล ซ่ึงทุกๆ สโมสรย่อมต้องการนักกีฬาที่มีคุณภาพด้าน
ความสามารถในการเล่น และนักกีฬาท่ีมีคุณภาพดังกล่าวท่ียังไม่สังกัดสโมสรน้ันหาได้ไม่ง่าย  

จากเหตุดังกล่าวจึงก่อให้เกิดสภาพการขาดนักกีฬาที่มีคุณภาพเข้ามาเล่นในสโมสร โดยเฉพาะสโมสร
ใหม่ท่ีไม่ได้เตรียมนักกีฬาใหม่ของตนเองไว้ ซ่ึงการพัฒนาทีมฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลอาชีพในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับนักกีฬาหรือตัวผู้เล่นจะมีสองลักษณะคือการจ้างนักกีฬาที่มีศักยภาพมาจากที่อ่ืนและการสร้างหรือฝึกซ้อม
พัฒนาข้ึนมาเอง แต่ละสโมสรก็จะมีนักกีฬาทั้งสองลักษณะในจํานวนและสัดส่วนที่แตกต่างกันไปท้ังนี้ขึ้นอยู่
ปรัชญา วิสัยทัศน์ รวมถึงระเบียบข้อบังคับของการจัดการแข่งขันของรายการนั้นๆ ท่ีสโมสรส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน การซื้อตัวนักกีฬาต่างชาติก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสโมสรฟุตบอลใช้ในการนํามาพัฒนาทีมให้มีศักยภาพ
สูงข้ึน เน่ืองจากนักฟุตบอลต่างชาติมีทักษะที่ดีมีรูปร่างท่ีได้เปรียบผู้เล่นไทยแต่เป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
สโมสรมากขึ้นเพราะค่าจ้างนักฟุตบอลต่างชาติมีคา่จ้างค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับนักฟุตบอลไทย นอกจากการ   
ซ้ือตัวหรือจ้างนักกีฬาจากที่อ่ืนมาเป็นผู้เล่นของสโมสรจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแล้ว การปรับแต่งให้นักกีฬา

แต่ละคนเล่นให้เข้ากันเป็นทีมก็นับเป็นเรื่องยากเพราะนักกีฬาที่มาจากต่างท่ีกันย่อมมีรูปแบบวิธีการเล่นและ
แนวคิดในการเล่นท่ีแตกต่างกันออกไปต้องใช้เวลาในการปรับแต่งให้เป็นทีมที่ลงตัวค่อนข้างนาน 

แนวคิดการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลต้ังแต่ระดับเยาวชนให้เติบโตมาเป็นผู้เล่นของสโมสรจึงเกิดขึ้น ซ่ึง
สโมสรฟุตบอลอาชีพในทวีปยุโรปได้พัฒนามาเป็นเวลานานและประสบผลสําเร็จท่ีเห็นได้ชัด เช่น สโมสรฟุตบอล
บาร์เซโลนาท่ีมีนักกีฬาส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาของศูนย์ฝึกนักกีฬาของสโมสรเอง เพราะการพัฒนานักกีฬา
ระดับเยาวชนของสโมสรฟุตบอลเองจะสามารถปลูกฝังรูปแบบวิธีและแนวคิดในการเล่นท่ีเป็นปรัชญาของสโมสร 
ทําให้ได้ผู้เล่นท่ีมีรูปแบบวิธีและแนวคิดในการเล่นอย่างเดียวกันเม่ือเข้ามาเล่นในทีมของสโมสรไม่ต้องเสียเวลา
ปรับแต่งและก่อให้เกิดรูปแบบการเล่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสโมสร การที่นักกีฬาเยาวชนใช้ชีวิตและฝึกซ้อมอยู่
กับสโมสรย่อมมีความรักและผูกพันอันก่อให้เกิดความรักและภักดี เป็นการประหยัดค่าจ้างนักกีฬาเพราะไม่ต้อง
จ้างนักกีฬาจากที่อ่ืนและนักกีฬาที่สโมสรพัฒนามาเองย่อมมีค่าจ้างถูกกว่าอีกทั้งสโมสรยังสามารถสร้างรายได้
จากการพัฒนานกักีฬาเยาวชนในกรณีท่ีนักกีฬาโอนย้ายสังกัดไปสโมสรอื่นท่ีมีความต้องการ  

อย่างไรก็ตามการฝึกและพัฒนานักกีฬาให้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ประสบผลสําเร็จสูงสุดน้ัน
นับเป็นเรื่องท่ียากมากและมีนักกีฬาจํานวนน้อยท่ีสามารถเข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ประสบผลสําเร็จสูงสุด
ได้ สโมสรฟุตบอลอาชีพในยุโรปต่างพัฒนานักกีฬาฟุตบอลให้มีความสามารถโดยการเสาะหานักกีฬาที่มี
พรสวรรค์ในวัยเยาว์แล้วนํามาฝึกทักษะเชิงกีฬาฟุตบอลปลูกฝังแนวความคิดและจิตวิทยาในการเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลอาชีพท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการด้านร่างกายด้วยการดูแลด้านโภชนาการและการศึกษาควบคู่กันไปโดย
ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนหรือ อคาเดมี (Academy) (Jarosz, 2012, p.7) ซ่ึงการพัฒนานักกีฬาเยาวชน
ดังกล่าวสโมสรต้องใช้ทุนจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ระยะเวลา บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
ดังนั้นการจะพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนให้มีศักยภาพ คุ้มค่าการลงทุน และสามารถก้าวเข้าสู่กีฬาอาชีพได้นั้น
จึงต้องมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน นักกีฬาต้องได้รับการปลูกฝังดูแลและผ่านกระบวนการฝึกที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การอาชพี คือมีแผนงานระยะสั้นและระยะยาวท่ีประกอบด้วยเป้าหมายท่ีชัดเจน มีหลักสูตรขั้นตอนและหลักการ
ฝึก มีบุคลากรท่ีมีความรู้ในศาสตร์ของฟุตบอลท่ีมีคุณภาพ มีสถานกีฬาและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม มีความต่อเนื่อง
ในการฝึกและเสริมสร้างประสบการณ์ตามลําดับขั้น สอดคล้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2553, หน้า 
16) คือ การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างย่ังยืนจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนงานท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ี
สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาของประเทศ (แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) และต้องมีความต่อเนื่องเพื่อให้การ
พัฒนากีฬาอาชีพบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในทวีป
ยุโรปจะพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนขึ้นมาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสรด้วยการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนโดยศูนย์
ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกํากับดูแลการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรให้เป็นไปตามกรอบที่กําหนด และจากการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานของสโมสรฟุตบอลในทวีปยุโรป
ทําให้สโมสรสามารถสร้างผู้เล่นท่ีเป็นนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูง มีความเป็น
มืออาชีพทดแทนผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสร มีอายุการเล่นฟุตบอลยาวนานมากขึ้น สามารถลดรายจ่ายค่าจ้างนัก
ฟุตบอลจากสโมสรอ่ืนและสร้างรายได้ให้กับสโมสร อีกทั้งยังเป็นนักฟุตบอลที่เป็นเอกลักษณ์และภักดีต่อสโมสร 
ปัจจุบันการจัดต้ังและการดําเนินงานของศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
ยังไม่มีรูปแบบและการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐาน จึงยังไม่มีการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนตามข้อบังคับและ
ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก ส่งผลให้
ผู้เล่นเยาวชนที่มีความสามารถและศักยภาพสูงท่ีจะข้ึนมาเล่นทดแทนผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสรมีจํานวนไม่มากพอ 
ต้องมีการจ้างนักฟุตบอลต่างชาติมาแทน ทําให้ประเทศไทยขาดการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลที่ย่ังยืน 
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ผู้วิจัยในฐานะนักการจัดการกีฬาจงึสนใจท่ีศึกษาวิจยัเรื่องรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของ
สโมสรฟุตบอลอาชีพ เพ่ือให้สโมสรฟุตบอลสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักฟุตบอล และเกิดเป็น
รูปธรรมในการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนของประเทศให้มีความสามารถระดับสูงและมีมาตรฐานทัดเทียมชาติอ่ืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา

ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
2. เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ  
3. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ใช้ระเบียบวิธี

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูลจากประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน 
คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนานักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล ประกอบด้วย 

1.1 การสังเคราะห์เอกสาร หลักการ ทฤษฎี ตํารา งานวิจัย และสื่อเกี่ยวกับองค์ประกอบปัจจัยในแต่
ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ แหล่งข้อมูลคือ 
เอกสาร หลักการ ทฤษฎี ตํารา สื่อ และงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และ
แนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ
และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดย ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี ตํารา งานวิจัย และสื่อ รวมถึงการสัมภาษณ์ สอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ ปัจจัยของ
องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ นักกีฬา งบประมาณสนับสนุน สถานท่ี
วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการ ได้แก่ หลักสูตร การจัดการฝึกและการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬา การศึกษาและสวัสดิการ ตลอดจนการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับ
เยาวชน ด้านผลผลิต ได้แก่ ด้านการกีฬา ด้านการเงิน และด้านเอกลักษณ์ของสโมสร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

1.2 การศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนจากสโมสรฟุตบอลท่ีประสบผลสําเร็จ โดยการสัมภาษณ์สอบถามผู้บริหารสโมสรถึงสภาพ
องค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
อาชีพ แหล่งข้อมูลคือสโมสรฟุตบอลที่ทีมฟุตบอลเยาวชนของสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ 
ปี 2013 และเข้ารอบ 8 ทีม หรือทีมฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ปี 2013 ซ่ึงได้มาโดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมจากสโมสรฟุตบอล
เชียงราย ยูไนเต็ด นครสวรรค์เอฟซี พัทยา ยูไนเต็ด และสุพรรณบุรีเอฟซี เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซ่ึงเคร่ืองมือท้ังฉบับมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ท่ีตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน = 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็น 

1.3 การศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็น
อาจารย์สถาบันการพลศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวข้องกับการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนไม่ตํ่า
กว่า 20 ปี หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลและผ่านการอบรมผู้
ฝึกสอนฟุตบอลระดับ “B” License ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 6 คน 
ท่ีเป็นตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลกําแพงเพชรเอฟซี ลําปางเอฟซี ระยองเอฟซี พิจิตรเอฟซี เพชรบูรณ์เอฟซี และ
นครสวรรค์เอฟซี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับสภาพองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่
ละองค์ประกอบ แนวทาง และข้อเสนอแนะการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยทําการลดทอนข้อมูล (ตีความ สร้างข้อสรุป ตรวจสอบความถูกต้อง) ร่วมกับการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ แนวทาง และ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพ แบ่งเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 

2.1 การยกร่างรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ แหล่งข้อมูล 
คือ ข้อมูลจากผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 โดยนํามาทําการวิเคราะห์เนื้อหาสังเคราะห์องค์ประกอบและยกร่าง
รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 

2.2 การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ผู้ให้
ข้อมูลคือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มจํานวน 9 คน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารสโมสร
ฟุตบอล ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี หรือผู้ฝึกสอนท่ีสอบผ่านการฝึกสอนฟุตบอลไม่ตํ่ากว่า “B” License 
จํานวน 6 คน ตัวแทนผู้บริหารศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน (Academy) ท่ีอยู่ในสังกัดสโมสรฟุตบอล และที่
ไม่อยู่ในสังกัดสโมสรฟุตบอล ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จํานวน 2 คน และ ตัวแทนผู้มีประสบการณ์ด้าน
กีฬาฟุตบอลโดยตรง มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 1 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบบันทึกการสนทนาและแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ มีค่าดัชนีความสอดคล้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ท่ีตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน =0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
เป็นการประเมินมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพท่ีพัฒนาข้ึน โดยผู้วิจัยนํารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล
อาชีพท่ีพัฒนาข้ึนจากการสนทนากลุ่มในข้ันตอนที่ 2 ให้ผู้ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์
ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือผู้ท่ีเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
สโมสรฟุตบอลหรือผู้ฝึกสอนทีมสโมสรหรือศูนย์ฝึกฟุตบอลซ่ึงเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยทุกระดับ 
จํานวน 121 สโมสร ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลหรือผู้ฝึกสอนทีมสโมสร
หรือศูนย์ฝึกฟุตบอลมา 30 สโมสร โดยการใช้เกณฑ์ค่าร้อยละของประชากรที่ร้อยละ 25 คํานวณหาจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน
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ผู้วิจัยในฐานะนักการจัดการกีฬาจงึสนใจท่ีศึกษาวิจยัเรื่องรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของ
สโมสรฟุตบอลอาชีพ เพ่ือให้สโมสรฟุตบอลสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักฟุตบอล และเกิดเป็น
รูปธรรมในการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนของประเทศให้มีความสามารถระดับสูงและมีมาตรฐานทัดเทียมชาติอ่ืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา

ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
2. เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ  
3. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ใช้ระเบียบวิธี

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูลจากประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน 
คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนานักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล ประกอบด้วย 

1.1 การสังเคราะห์เอกสาร หลักการ ทฤษฎี ตํารา งานวิจัย และสื่อเก่ียวกับองค์ประกอบปัจจัยในแต่
ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ แหล่งข้อมูลคือ 
เอกสาร หลักการ ทฤษฎี ตํารา สื่อ และงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และ
แนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ
และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดย ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี ตํารา งานวิจัย และสื่อ รวมถึงการสัมภาษณ์ สอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ ปัจจัยของ
องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ นักกีฬา งบประมาณสนับสนุน สถานท่ี
วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการ ได้แก่ หลักสูตร การจัดการฝึกและการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬา การศึกษาและสวัสดิการ ตลอดจนการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับ
เยาวชน ด้านผลผลิต ได้แก่ ด้านการกีฬา ด้านการเงิน และด้านเอกลักษณ์ของสโมสร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

1.2 การศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนจากสโมสรฟุตบอลที่ประสบผลสําเร็จ โดยการสัมภาษณ์สอบถามผู้บริหารสโมสรถึงสภาพ
องค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
อาชีพ แหล่งข้อมูลคือสโมสรฟุตบอลที่ทีมฟุตบอลเยาวชนของสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ 
ปี 2013 และเข้ารอบ 8 ทีม หรือทีมฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ปี 2013 ซ่ึงได้มาโดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมจากสโมสรฟุตบอล
เชียงราย ยูไนเต็ด นครสวรรค์เอฟซี พัทยา ยูไนเต็ด และสุพรรณบุรีเอฟซี เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซ่ึงเครื่องมือท้ังฉบับมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ท่ีตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน = 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งท่ีเป็น 

1.3 การศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็น
อาจารย์สถาบันการพลศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนไม่ตํ่า
กว่า 20 ปี หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลและผ่านการอบรมผู้
ฝึกสอนฟุตบอลระดับ “B” License ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 6 คน 
ท่ีเป็นตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลกําแพงเพชรเอฟซี ลําปางเอฟซี ระยองเอฟซี พิจิตรเอฟซี เพชรบูรณ์เอฟซี และ
นครสวรรค์เอฟซี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับสภาพองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่
ละองค์ประกอบ แนวทาง และข้อเสนอแนะการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยทําการลดทอนข้อมูล (ตีความ สร้างข้อสรุป ตรวจสอบความถูกต้อง) ร่วมกับการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ แนวทาง และ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพ แบ่งเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 

2.1 การยกร่างรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ แหล่งข้อมูล 
คือ ข้อมูลจากผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 โดยนํามาทําการวิเคราะห์เน้ือหาสังเคราะห์องค์ประกอบและยกร่าง
รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 

2.2 การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ผู้ให้
ข้อมูลคือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มจํานวน 9 คน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารสโมสร
ฟุตบอล ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี หรือผู้ฝึกสอนท่ีสอบผ่านการฝึกสอนฟุตบอลไม่ตํ่ากว่า “B” License 
จํานวน 6 คน ตัวแทนผู้บริหารศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน (Academy) ท่ีอยู่ในสังกัดสโมสรฟุตบอล และที่
ไม่อยู่ในสังกัดสโมสรฟุตบอล ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จํานวน 2 คน และ ตัวแทนผู้มีประสบการณ์ด้าน
กีฬาฟุตบอลโดยตรง มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 1 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบบันทึกการสนทนาและแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ มีค่าดัชนีความสอดคล้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ท่ีตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน =0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
เป็นการประเมินมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพท่ีพัฒนาข้ึน โดยผู้วิจัยนํารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล
อาชีพท่ีพัฒนาข้ึนจากการสนทนากลุ่มในข้ันตอนที่ 2 ให้ผู้ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์
ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือผู้ท่ีเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
สโมสรฟุตบอลหรือผู้ฝึกสอนทีมสโมสรหรือศูนย์ฝึกฟุตบอลซ่ึงเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยทุกระดับ 
จํานวน 121 สโมสร ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลหรือผู้ฝึกสอนทีมสโมสร
หรือศูนย์ฝึกฟุตบอลมา 30 สโมสร โดยการใช้เกณฑ์ค่าร้อยละของประชากรที่ร้อยละ 25 คํานวณหาจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน
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ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล
อาชีพท่ีพัฒนาข้ึน มีค่าดัชนีความสอดคล้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ท่ีตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
=0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อเสนอแนะ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา

ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ พบว่าองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ มีดังน้ี 
 องค์ประกอบด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจะต้องแสดงให้เห็นถึง
แนวคิด หลักการ และขอบเขตของหน้าท่ีภารกิจท่ีจะต้องทําเพ่ือให้บรรลุสู่สิ่งท่ีคาดหวังในอนาคต ซ่ึงจะเป็น
ตัวกําหนดอัตลักษณ์ของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของศูนย์ฝึก 
 องค์ประกอบด้านหลักสูตรและการจัดการฝึก มีหลักสูตรการฝึกท่ีแบ่งกลุ่มนักกีฬาออกเป็นกลุ่มตาม
อายุ พัฒนาการและการเจริญเติบโต จัดการฝึกโดยแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของเวลาท่ีใช้ในการฝึก แสดงให้
เห็นเส้นทางการพัฒนาไปสู่ระดับท่ีสูงกว่าและสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬา  
 องค์ประกอบด้านการศึกษาของนักกีฬา นักกีฬาเยาวชนอยู่ในวัยท่ีต้องศึกษา ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนต้องแสดงให้เห็นและสนับสนนุให้นักกีฬาเยาวชนได้รับศึกษาในระดับสูงสุดตามกฎหมายและศักยภาพ
ของนักกีฬา 
 องค์ประกอบด้านการแข่งขันและการฝึกซ้อมอุ่นเคร่ือง จัดให้นักกีฬาเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันและมีโปรแกรมฝึกซ้อมอุ่นเครื่องท่ีเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการฝึกก่อนหน้าและความต้องการในการ
พัฒนาของผู้เล่น 
 องค์ประกอบด้านผู้ฝึกสอนและทีมงาน มีการคัดเลือกและจ้างงานผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญการ
พัฒนามืออาชีพและมีความรู้ในการฝึกสอนฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน 
 องค์ประกอบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬา เป็นทีมงานต้องใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาผู้เล่นเยาวชนในระยะต่างๆ ซ่ึงจะต้องมีทักษะพิเศษเพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้เล่นท่ีมีอายุ 5-21 ปี 
 องค์ประกอบด้านสวัสดิการ จัดให้มีสวัสดิการ การคุ้มครองป้องกัน และการใช้ชีวิตท่ีมีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้นักกีฬาเยาวชนและผู้ปกครองว่าได้รับสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและมี
ความห่วงใยต่อผู้เล่นท่ีสามารถเติมเต็มศักยภาพให้ตนเอง 
 องค์ประกอบด้านการคัดเลือกนักกีฬาและเครือข่าย มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เล่นท่ีมีพรสวรรค์และ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลและมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศักยภาพของนักกีฬา รายละเอียดด้านจิตวิทยา และแรงจูงใจท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีเพ่ือนําไปสู่
ความสําเร็จเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าศูนย์ฝึก 
 องค์ประกอบด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก จัดหาสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการฝกึและพัฒนานักกีฬาเยาวชนในเกณฑ์ระดับมืออาชีพ 
 องค์ประกอบด้านงบประมาณ ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้องมีความม่ันคงทางการเงินท่ีสามารถ
รองรับ ค่าจ้าง (ผู้เล่น, ผู้ฝึกสอน, แมวมอง และผู้จัดการศูนย์ฝึก) ค่าเดินทาง การแพทย์และค่าประกันชีวิต 
ประกันสุขภาพ ค่าการฝึกและพัฒนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

สําหรับแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ พบว่าศูนย์ฝึก
นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนของ
สโมสรให้เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด ซ่ึงองค์ประกอบและปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบแต่ละด้านมีความสัมพันธ์
และขึ้นต่อกัน โดยส่วนประกอบต่างๆ ร่วมกันทํางานอย่างผสมผสานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซ่ึงจาก
การดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานทําให้สโมสรสามารถสร้างผู้เล่นท่ีเป็นนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนที่มี
ความสามารถและศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพทดแทนผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสร มีอายุการเล่นฟุตบอล
ยาวนานมากขึ้น สามารถลดรายจ่ายค่าจ้างนักฟุตบอลจากสโมสรอื่นและสร้างรายได้ให้กับสโมสร และในการ
พัฒนานักฟุตบอลเยาวชนส่ิงท่ีสําคัญคือพัฒนาการและการเจริญเติบโตตามวัยของเด็กและเยาวชน โดยมองว่า
เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ท่ีมีตัวเล็ก การเรียนรู้ของเด็กจะค่อยๆ พัฒนาข้ึนตามวัยและการเจริญเติบโตทางร่างกาย ดังนั้นใน
การพัฒนากีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนจึงต้องใช้เวลาในการพัฒนา และพัฒนาตามลําดับขั้นท่ีสอดคล้อง
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก โดยท่ัวไปจะแบ่งช่วงวัยเพ่ือพัฒนาเปน็ 3-7 ขั้นตอน ซ่ึงจะแตกต่างกัน
ท่ีรายละเอียดเท่านั้น สิ่งสําคัญของการแบ่งช่วงวยัที่มีต่อศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนคือการนําพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของเด็กมาเป็นตัวกําหนดหลักสูตรและการจัดการฝึก 

2. การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ผู้วิจัย
นําข้อมูลการศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในขั้นตอนที่ 1 ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) มายกร่าง
รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ท่ีมีการกําหนดโครงสร้างขององค์กร
ท่ีชัดเจน มีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและนักกีฬาท่ีชัดเจน มีการกําหนดสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป็นต่อการฝึกซ้อม เรียนรู้ และการใช้ชีวิต มีการกําหนดแผนระยะสั้นและระยะยาว มีหลักสูตร
ขั้นตอนและหลักการจัดการฝึกท่ีสอดคล้องกับปรัชญาฟุตบอลของสโมสรและสอดคล้องกับพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของนักกีฬา มีแนวทางสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิการแก่นักกีฬา มีเส้นทางการพัฒนาของนักกีฬา
และเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีกลไกการประเมินผลความสําเร็จของนักกีฬา ซ่ึงแยกเป็นองค์ประกอบและปัจจัยใน
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) ผู้ฝึกสอน 3) นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน 
4) นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 5) บคุลากรฝ่ายสนับสนุน 
  1.2 ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) สนามกีฬา 2) สิ่งอํานวยความ
สะดวก และวัสดุอุปกรณ์ 
  1.3 ด้านงบประมาณ 1) รายได้ 2) รายจ่าย 
  1.4 ด้านการจัดการ ประกอบด้วย 1) การจัดองคก์ร 2) การวางแผน 3) การนํา 4) การควบคุม 
 องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ด้านหลักสูตร 
  2.2 ด้านการจัดการฝึก 
  2.3 ด้านการพัฒนา 
  2.4 ด้านการศึกษาและสวัสดิการ 
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ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล
อาชีพท่ีพัฒนาข้ึน มีค่าดัชนีความสอดคล้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ท่ีตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
=0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อเสนอแนะ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา

ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ พบว่าองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้ 
 องค์ประกอบด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจะต้องแสดงให้เห็นถึง
แนวคิด หลักการ และขอบเขตของหน้าท่ีภารกิจท่ีจะต้องทําเพื่อให้บรรลุสู่สิ่งท่ีคาดหวังในอนาคต ซ่ึงจะเป็น
ตัวกําหนดอัตลักษณ์ของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของศูนย์ฝึก 
 องค์ประกอบด้านหลักสูตรและการจัดการฝึก มีหลักสูตรการฝึกท่ีแบ่งกลุ่มนักกีฬาออกเป็นกลุ่มตาม
อายุ พัฒนาการและการเจริญเติบโต จัดการฝึกโดยแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของเวลาท่ีใช้ในการฝึก แสดงให้
เห็นเส้นทางการพัฒนาไปสู่ระดับท่ีสูงกว่าและสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬา  
 องค์ประกอบด้านการศึกษาของนักกีฬา นักกีฬาเยาวชนอยู่ในวัยท่ีต้องศึกษา ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนต้องแสดงให้เห็นและสนับสนนุให้นักกีฬาเยาวชนได้รับศึกษาในระดับสูงสุดตามกฎหมายและศักยภาพ
ของนักกีฬา 
 องค์ประกอบด้านการแข่งขันและการฝึกซ้อมอุ่นเคร่ือง จัดให้นักกีฬาเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันและมีโปรแกรมฝึกซ้อมอุ่นเครื่องท่ีเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการฝึกก่อนหน้าและความต้องการในการ
พัฒนาของผู้เล่น 
 องค์ประกอบด้านผู้ฝึกสอนและทีมงาน มีการคัดเลือกและจ้างงานผู้ฝึกสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญการ
พัฒนามืออาชีพและมีความรู้ในการฝึกสอนฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน 
 องค์ประกอบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬา เป็นทีมงานต้องใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาผู้เล่นเยาวชนในระยะต่างๆ ซ่ึงจะต้องมีทักษะพิเศษเพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้เล่นท่ีมีอายุ 5-21 ปี 
 องค์ประกอบด้านสวัสดิการ จัดให้มีสวัสดิการ การคุ้มครองป้องกัน และการใช้ชีวิตท่ีมีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้นักกีฬาเยาวชนและผู้ปกครองว่าได้รับสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและมี
ความห่วงใยต่อผู้เล่นท่ีสามารถเติมเต็มศักยภาพให้ตนเอง 
 องค์ประกอบด้านการคัดเลือกนักกีฬาและเครือข่าย มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เล่นท่ีมีพรสวรรค์และ
เยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษจากผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลและมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศักยภาพของนักกีฬา รายละเอียดด้านจิตวิทยา และแรงจูงใจท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีเพ่ือนําไปสู่
ความสําเร็จเพ่ือใช้ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าศูนย์ฝึก 
 องค์ประกอบด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก จัดหาสนามกีฬาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการฝกึและพัฒนานักกีฬาเยาวชนในเกณฑ์ระดับมืออาชีพ 
 องค์ประกอบด้านงบประมาณ ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้องมีความม่ันคงทางการเงินท่ีสามารถ
รองรับ ค่าจ้าง (ผู้เล่น, ผู้ฝึกสอน, แมวมอง และผู้จัดการศูนย์ฝึก) ค่าเดินทาง การแพทย์และค่าประกันชีวิต 
ประกันสุขภาพ ค่าการฝึกและพัฒนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

สําหรับแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ พบว่าศูนย์ฝึก
นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกํากับดูแลการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนของ
สโมสรให้เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด ซ่ึงองค์ประกอบและปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบแต่ละด้านมีความสัมพันธ์
และขึ้นต่อกัน โดยส่วนประกอบต่างๆ ร่วมกันทํางานอย่างผสมผสานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซ่ึงจาก
การดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานทําให้สโมสรสามารถสร้างผู้เล่นท่ีเป็นนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนที่มี
ความสามารถและศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพทดแทนผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสร มีอายุการเล่นฟุตบอล
ยาวนานมากขึ้น สามารถลดรายจ่ายค่าจ้างนักฟุตบอลจากสโมสรอื่นและสร้างรายได้ให้กับสโมสร และในการ
พัฒนานักฟุตบอลเยาวชนส่ิงท่ีสําคัญคือพัฒนาการและการเจริญเติบโตตามวัยของเด็กและเยาวชน โดยมองว่า
เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ท่ีมีตัวเล็ก การเรียนรู้ของเด็กจะค่อยๆ พัฒนาข้ึนตามวัยและการเจริญเติบโตทางร่างกาย ดังน้ันใน
การพัฒนากีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนจึงต้องใช้เวลาในการพัฒนา และพัฒนาตามลําดับขั้นท่ีสอดคล้อง
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก โดยท่ัวไปจะแบ่งช่วงวัยเพื่อพัฒนาเปน็ 3-7 ขั้นตอน ซ่ึงจะแตกต่างกัน
ท่ีรายละเอียดเท่านั้น สิ่งสําคัญของการแบ่งช่วงวยัที่มีต่อศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนคือการนําพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของเด็กมาเป็นตัวกําหนดหลักสูตรและการจัดการฝึก 

2. การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ผู้วิจัย
นําข้อมูลการศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในขั้นตอนที่ 1 ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) มายกร่าง
รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ท่ีมีการกําหนดโครงสร้างขององค์กร
ท่ีชัดเจน มีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและนักกีฬาที่ชัดเจน มีการกําหนดสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป็นต่อการฝึกซ้อม เรียนรู้ และการใช้ชีวิต มีการกําหนดแผนระยะสั้นและระยะยาว มีหลักสูตร
ขั้นตอนและหลักการจัดการฝึกที่สอดคล้องกับปรัชญาฟุตบอลของสโมสรและสอดคล้องกับพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของนักกีฬา มีแนวทางสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิการแก่นักกีฬา มีเส้นทางการพัฒนาของนักกีฬา
และเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีกลไกการประเมินผลความสําเร็จของนักกีฬา ซ่ึงแยกเป็นองค์ประกอบและปัจจัยใน
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) ผู้ฝึกสอน 3) นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน 
4) นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 5) บคุลากรฝ่ายสนับสนุน 
  1.2 ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) สนามกีฬา 2) สิ่งอํานวยความ
สะดวก และวัสดุอุปกรณ์ 
  1.3 ด้านงบประมาณ 1) รายได้ 2) รายจ่าย 
  1.4 ด้านการจัดการ ประกอบด้วย 1) การจัดองคก์ร 2) การวางแผน 3) การนํา 4) การควบคุม 
 องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ด้านหลักสูตร 
  2.2 ด้านการจัดการฝึก 
  2.3 ด้านการพัฒนา 
  2.4 ด้านการศึกษาและสวัสดิการ 
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 องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ด้านกีฬา 
  3.2 ด้านการเงิน 
  3.3 ด้านเอกลักษณ์ของสโมสร 
 จากนั้นนําร่างรูปแบบการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ เสนอต่อ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบและปรับปรุงรูปแบบ ทํา
ให้ได้รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีผ่านการสนทนากลุ่ม และมีค่า
ระดับความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมากที่สุด ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) ผู้ฝึกสอน 3) นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน 
4) นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 5) บคุลากรฝ่ายสนับสนุน 
  1.2 ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) สนามกีฬา 2) สิ่งอํานวยความ
สะดวก และวัสดุอุปกรณ์ 
  1.3 ด้านงบประมาณ 1) รายได้ 2) รายจ่าย 
  1.4 ด้านการจัดการ ประกอบด้วย 1) การจัดองคก์ร 2) การวางแผน 3) การนํา 4) การควบคุม 
 องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ด้านหลักสูตร 
  2.2 ด้านการจัดการฝึก 
  2.3 ด้านการพัฒนา 
  2.4 ด้านการศึกษาและสวัสดิการ 
 องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ด้านผลสําเร็จของการพัฒนา 
  3.2 ด้านเอกลักษณ์ 

3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพ พบว่าโดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้านความเป็นไปได้ท่ีระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบปัจจัยนําเข้า
มีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมาก องค์ประกอบกระบวนการมีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมากท่ีสุด และ
องค์ประกอบผลผลิตมีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมากท่ีสุด  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาองคป์ระกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล

เยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ พบว่า ศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลเป็นหน่วยงาน
ย่อยในสโมสรฟุตบอลที่มีหน้าท่ีในการพัฒนานักกีฬาเยาวชนให้มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลเพ่ือขึ้นมาเป็นผู้
เล่นชุดใหญ่ของสโมสร การพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ, ด้านหลักสูตรและการจัดการฝึก, ด้านการศึกษาของนักกีฬา,    
ด้านการแข่งขันและการฝึกซ้อมอุ่นเคร่ือง, ด้านผูฝ้ึกสอนและทีมงาน, ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์
การกีฬา, ด้านสวัสดิการ, ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความ และด้านงบประมาณ ซ่ึงในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในทวีปยุโรปจะทําการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนผ่านศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน (Academy) 
ของสโมสรฟุตบอล ภายใต้แนวคิดการพัฒนานักกีฬาระยะยาว (Long Term Player Development) ท่ีใช้เวลา 

10,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 10 ปี ปลูกฝังบ่มเพาะทักษะวิธีการ ทักษะยุทธวิธี เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
โดยการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่างๆ มาพัฒนา รวมท้ังการปลูกฝังความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมการเป็นนักกีฬาอาชีพท่ีมีคุณภาพให้แก่นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน เพ่ือให้นักกีฬามีความพร้อมด้านทักษะ
วิธีการ ทักษะยุทธวิธี สภาพร่างกาย ความรู้และประสบการณ์การเล่นฟุตบอลระดับสูง ทําให้สามารถก้าวไปสู่
นักกีฬาระดับอาชีพได้เร็วขึ้นซ่ึงจะส่งผลให้นักกีฬามีช่วงเวลาในการเล่นฟุตบอลยาวนานมากข้ึน และได้เล่นในทีม
ชุดใหญ่ระดับสูงสุดของสโมสร (The FA, 2011, p.12) บางสโมสรในทวีปยุโรปจะถือว่าศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนของสโมสรเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหรือโรงงานผลิตนักฟุตบอล ซ่ึงในการผลิตนี้จําเป็นต้องมี
องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยที่ทําให้การผลิตบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบ
ของการพัฒนาศูนย์ฝึกนักฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลและนําแนวคิดทฤษฎีระบบมาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการอธิบายโครงสร้าง กําหนดปัจจัยและองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการทํางานได้อย่างชัดเจนในรูปแบบของศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชน ซ่ึงประกอบด้วยส่วนที่เป็นปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 
1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านการจัดการ องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ย่อย คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการฝึก 3) ด้านการพัฒนา 4) ด้านการศึกษาสวัสดิการ และ
องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านกีฬา 2) ด้านการเงิน 3) ด้านเอกลักษณ์
ของสโมสร ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพ่ือผู้เล่นท่ียอดเย่ียม (EPPP) ของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (The FA, 
2011, pp.12-98 ) ท่ีนําเสนอรูปแบบการพัฒนานักกีฬาเยาวชนของสโมสรฟุตบอล โดยกําหนดปัจจัยและ
องค์ประกอบการพัฒนาดังนี้ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ, องค์กร, การฝึกและหลักสูตร, การศึกษาของนักกีฬา, 
สวัสดิการ, ผู้ฝึกสอนและทีมงาน, โปรแกรมการแข่งขันและฝึกซ้อมอุ่นเคร่ือง, ทีมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา,  
การคัดเลือกนักกีฬาและเครือข่าย, สถานกีฬา, สิ่งอํานวยความสะดวก, งบประมาณ และสอดคล้องกับ แมค
แอลรอย (Mark Mcllroy, 2010) ท่ีทําการวิจัยรูปแบบการสร้างความได้เปรียบอย่างย่ังยืนเพ่ือการแข่งขันสู่ชัย
ชนะของศูนย์ฝึกนักฟุตบอลเยาวชนแห่งแอฟริกาใต้ ได้จําแนกบริบทของการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งในการทําความเข้าใจบริบทสําหรับสถาบันการศึกษาฟุตบอลในแอฟริกาใต้ แยกเป็นด้านต่างๆ 
ต่อไปน้ี คือการกําหนดอัตลักษณ์ของผู้เล่นท่ีมีความสามารถ, การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายท้องถ่ิน,         
การลงทุนในทุนมนุษย์, การศึกษา, การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ, การสร้างสภาพแวดล้อม      
การเรียนรู้ และกําหนดเส้นทางการพัฒนา 

2. การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
ผู้วิจัยพัฒนานําร่างรูปแบบในขั้นตอนท่ี 2 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการ
สนทนากลุ่ม ซ่ึงผลจากการพิจารณาตรวจสอบทําให้รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
      2.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย ด้านบุคลากร, ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความ
สะดวก, ด้านงบประมาณ และด้านการจัดการ  ด้านบุคลากรหมายถึงผู้บริหารศูนย์ฝึก ผู้ฝึกสอน นักกฬีาฟุตบอล
เยาวชน ทีมวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีสนับกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฝึก บุคลากรต่างๆ จะทํา
หน้าท่ีให้บริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการฝึกและการสอน การบริหารจัดการในศูนย์ฝึก
นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน เป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดการเพื่อนําศูนย์ฝึกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและ 
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 องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ด้านกีฬา 
  3.2 ด้านการเงิน 
  3.3 ด้านเอกลักษณ์ของสโมสร 
 จากนั้นนําร่างรูปแบบการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ เสนอต่อ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบและปรับปรุงรูปแบบ ทํา
ให้ได้รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีผ่านการสนทนากลุ่ม และมีค่า
ระดับความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมากที่สุด ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) ผู้ฝึกสอน 3) นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน 
4) นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 5) บคุลากรฝ่ายสนับสนุน 
  1.2 ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) สนามกีฬา 2) สิ่งอํานวยความ
สะดวก และวัสดุอุปกรณ์ 
  1.3 ด้านงบประมาณ 1) รายได้ 2) รายจ่าย 
  1.4 ด้านการจัดการ ประกอบด้วย 1) การจัดองคก์ร 2) การวางแผน 3) การนํา 4) การควบคุม 
 องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ด้านหลักสูตร 
  2.2 ด้านการจัดการฝึก 
  2.3 ด้านการพัฒนา 
  2.4 ด้านการศึกษาและสวัสดิการ 
 องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ด้านผลสําเร็จของการพัฒนา 
  3.2 ด้านเอกลักษณ์ 

3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพ พบว่าโดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้านความเป็นไปได้ท่ีระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบปัจจัยนําเข้า
มีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมาก องค์ประกอบกระบวนการมีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมากท่ีสุด และ
องค์ประกอบผลผลิตมีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมากท่ีสุด  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาองคป์ระกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล

เยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ พบว่า ศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลเป็นหน่วยงาน
ย่อยในสโมสรฟุตบอลที่มีหน้าท่ีในการพัฒนานักกีฬาเยาวชนให้มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลเพ่ือขึ้นมาเป็นผู้
เล่นชุดใหญ่ของสโมสร การพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ, ด้านหลักสูตรและการจัดการฝึก, ด้านการศึกษาของนักกีฬา,    
ด้านการแข่งขันและการฝึกซ้อมอุ่นเคร่ือง, ด้านผูฝ้ึกสอนและทีมงาน, ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์
การกีฬา, ด้านสวัสดิการ, ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความ และด้านงบประมาณ ซ่ึงในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในทวีปยุโรปจะทําการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนผ่านศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน (Academy) 
ของสโมสรฟุตบอล ภายใต้แนวคิดการพัฒนานักกีฬาระยะยาว (Long Term Player Development) ท่ีใช้เวลา 

10,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 10 ปี ปลูกฝังบ่มเพาะทักษะวิธีการ ทักษะยุทธวิธี เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
โดยการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่างๆ มาพัฒนา รวมท้ังการปลูกฝังความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมการเป็นนักกีฬาอาชีพท่ีมีคุณภาพให้แก่นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน เพ่ือให้นักกีฬามีความพร้อมด้านทักษะ
วิธีการ ทักษะยุทธวิธี สภาพร่างกาย ความรู้และประสบการณ์การเล่นฟุตบอลระดับสูง ทําให้สามารถก้าวไปสู่
นักกีฬาระดับอาชีพได้เร็วขึ้นซ่ึงจะส่งผลให้นักกีฬามีช่วงเวลาในการเล่นฟุตบอลยาวนานมากข้ึน และได้เล่นในทีม
ชุดใหญ่ระดับสูงสุดของสโมสร (The FA, 2011, p.12) บางสโมสรในทวีปยุโรปจะถือว่าศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนของสโมสรเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหรือโรงงานผลิตนักฟุตบอล ซ่ึงในการผลิตนี้จําเป็นต้องมี
องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่ทําให้การผลิตบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบ
ของการพัฒนาศูนย์ฝึกนักฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลและนําแนวคิดทฤษฎีระบบมาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการอธิบายโครงสร้าง กําหนดปัจจัยและองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการทํางานได้อย่างชัดเจนในรูปแบบของศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชน ซ่ึงประกอบด้วยส่วนที่เป็นปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 
1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านการจัดการ องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ย่อย คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการฝึก 3) ด้านการพัฒนา 4) ด้านการศึกษาสวัสดิการ และ
องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านกีฬา 2) ด้านการเงิน 3) ด้านเอกลักษณ์
ของสโมสร ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพ่ือผู้เล่นท่ียอดเย่ียม (EPPP) ของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (The FA, 
2011, pp.12-98 ) ท่ีนําเสนอรูปแบบการพัฒนานักกีฬาเยาวชนของสโมสรฟุตบอล โดยกําหนดปัจจัยและ
องค์ประกอบการพัฒนาดังนี้ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ, องค์กร, การฝึกและหลักสูตร, การศึกษาของนักกีฬา, 
สวัสดิการ, ผู้ฝึกสอนและทีมงาน, โปรแกรมการแข่งขันและฝึกซ้อมอุ่นเคร่ือง, ทีมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา,  
การคัดเลือกนักกีฬาและเครือข่าย, สถานกีฬา, สิ่งอํานวยความสะดวก, งบประมาณ และสอดคล้องกับ แมค
แอลรอย (Mark Mcllroy, 2010) ท่ีทําการวิจัยรูปแบบการสร้างความได้เปรียบอย่างย่ังยืนเพ่ือการแข่งขันสู่ชัย
ชนะของศูนย์ฝึกนักฟุตบอลเยาวชนแห่งแอฟริกาใต้ ได้จําแนกบริบทของการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งในการทําความเข้าใจบริบทสําหรับสถาบันการศึกษาฟุตบอลในแอฟริกาใต้ แยกเป็นด้านต่างๆ 
ต่อไปน้ี คือการกําหนดอัตลักษณ์ของผู้เล่นท่ีมีความสามารถ, การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายท้องถ่ิน,         
การลงทุนในทุนมนุษย์, การศึกษา, การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ, การสร้างสภาพแวดล้อม      
การเรียนรู้ และกําหนดเส้นทางการพัฒนา 

2. การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
ผู้วิจัยพัฒนานําร่างรูปแบบในขั้นตอนท่ี 2 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการ
สนทนากลุ่ม ซ่ึงผลจากการพิจารณาตรวจสอบทําให้รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
      2.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย ด้านบุคลากร, ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความ
สะดวก, ด้านงบประมาณ และด้านการจัดการ  ด้านบุคลากรหมายถึงผู้บริหารศูนย์ฝึก ผู้ฝึกสอน นักกีฬาฟุตบอล
เยาวชน ทีมวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีสนับกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฝึก บุคลากรต่างๆ จะทํา
หน้าท่ีให้บริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการฝึกและการสอน การบริหารจัดการในศูนย์ฝึก
นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน เป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดการเพื่อนําศูนย์ฝึกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและ 
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ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอลเพ่ือให้การดําเนินงานจัดการฝึกและ
พัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของศูนย์ฝึกมีคุณภาพสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้านงบประมาณ หมายถึง แผนการเงินของศูนย์ฝึกที่จัดทําข้ึนโดยการกําหนดรายรับ รายจ่ายของ
งาน โครงการต่างๆ ท่ีจะดําเนินการ เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการการฝึกและการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและบริหารงานงบประมาณ
อย่างมีคุณภาพเพื่อจัดหา พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดสุด เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการฝึกและการพัฒนาสูงสุด ด้านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การจัดสื่อการฝึก การอบรม และ      
การพัฒนา และวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการฝึกอบรมและการพัฒนา โดยมีระบบการจัดหาและ
บํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการบริการและส่งเสริมการใช้อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบการบริหารงาน
วัสดุอุปกรณ์ท่ีดี จะนําไปสู่การบริหารจัดการฝึกอบรมและพัฒนาท่ีมีคุณภาพทําให้การใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไป
อย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ด้านการ
จัดการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีกลุ่มบุคคลร่วมกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน  
นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของ
สังคมโดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู่ การจัดการท่ี
เหมาะสมและคํานึงถึงบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จะทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและ
นําไปสู่การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้  ดังน้ันเห็นว่า ในการพัฒนาศูนย์ฝึกนักฟุตบอลเยาวชน 4M เป็นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกัน 
กล่าวคือ การบริหารการฝึกอบรมและพัฒนาจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนดําเนินงานมากพอ  ต้องมีวัสดุสิ่งของตามความต้องการของ
โครงการและแผนงานและจะต้องมีระบบบริหารท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ สมคิด บางโม (2548, หน้า 61) ท่ีกลา่วถึงปัจจัยพ้ืนฐานทางการจัดการท่ีเป็น
ปัจจัยสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการหรือวิธีการบริหาร แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 ได้กล่าวถึงปัจจัยหลักในการพัฒนาการกีฬาว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านบุคลากร     
เป็นจํานวนประชากรหรือบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกีฬา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีประกอบด้วยโครงสร้าง
สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และโครงสร้างอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนและสร้างโอกาสการเล่นกีฬา และด้านงบประมาณท่ีเป็น
ปัจจัยที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นท่ีจะทําให้กิจกรรมด้านกีฬาและออกกําลังกายท่ีส่งเสริมให้ดําเนินการนั้น
ประสบความสําเร็จ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554, หน้า 13) และสอดคล้องปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการพัฒนากีฬาฟุตบอล (ศักด์ิชาย พิทักษ์วงศ์, 2551, หน้า 17-18) คือ ระบบการบริหารจัดการ
ต้องมีเอกภาพ มีการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาวติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ,   
ด้านบุคลากรในระดับบริหารควรมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสหพันธ์นานาชาติ ต้องมีแผนการ
พัฒนาบุคลากรทางกีฬาทางด้านเทคนิคกีฬา และจัดให้มีสถาบันการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา, งบประมาณมี
การจัดสรรงบประมาณที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้มีการนําระบบสิทธิประโยชน์มาใช้เพ่ือส่งเสริมให้เอกชน
มีส่วนร่วมสนับสนุนสมาคม และสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมีสนามท่ีสามารถจัดการแข่งขันตามหลัก
สากลหรือระดับนานาชาติ 
           2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คอื ด้าน
หลักสูตร, ด้านการจัดการฝึก, ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษาสวัสดิการ นับเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ

ต่อการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล ด้านหลักสูตรเป็นแผนสําหรับการสอนเนื้อหา เป็น
ความพยายามที่จะกําหนดรายการสําหรับการเรียนรู้ท้ังหมดท่ีนําโดยผู้ฝึกสอนกีฬากระบวนการของการเรียนรู้จะ
ทําได้ง่ายขึ้นถ้าท้ังผู้ฝึกสอนและผู้เล่นรู้ถึงสิ่งท่ีผู้ฝึกสอนพยายามท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้า 
ผู้ฝึกสอนทีมชุดใหญ่สโมสร ทีมผู้ฝึกสอนของสถาบันฟุตบอลร่วมกันรวบรวมและร่างหลักสูตรท่ีเป็นศาสตร์ของ
ฟุตบอลท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัต ิและเป็นหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาหลักสูตรเฉพาะของศูนย์ฝึกท่ีสอดคล้องกับปรัชญา
ฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลต้นสังกัดเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสอนในสถาบัน เป็นหลักสูตรท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ปรัชญาฟุตบอลของสโมสร ยึดถือและคงรักษาเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกท่ีให้ผลท่ีดีท่ีสุด เป็นหลักสูตรท่ีให้
ความสําคัญต่อวัยที่สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของวัยและการเจริญเติบโตทางร่างกาย ซ่ึงเป็นกุญแจท่ีเป็น
เครื่องมือในการเลือกทฤษฎีและหลักการที่เหมาะสมโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามช่วงวัย ด้านการจัดการฝึก การฝึก
จะถูกกําหนดโดยปัจจัยท่ีมีความสําคัญสามประการ คือ ปริมาณของการเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะเวลาหรือ
จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ในการฝึก และคุณภาพของการฝึกอบรม โดยการแบ่งนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเป็นกลุ่มตามวัย
ของเส้นทางการพัฒนา เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์การฝึกและจัดสภาพแวดล้อมการฝึกท่ีเหมาะสมกับวัยและ
สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของผู้รับการฝึก ด้านการพัฒนา ด้วยการฝึกซ้อมอุ่นเคร่ืองหรือโปรแกรมการ
แข่งขัน และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีนํามาใช้ วัตถุประสงค์ของการจดัให้มีการฝึกซ้อมอุ่นเคร่ือง
หรือมีโปรแกรมการแข่งขันเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับการพัฒนาของผู้เล่น โปรแกรมการแข่งขัน
จะต้องเชื่อมโยงกับการฝึกก่อนหน้านี้และความต้องการในการพัฒนาของผู้เล่น ซ่ึงจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้เล่น
ในแต่ละช่วงระยะ การนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาด้านร่างกาย จติใจ มีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  ด้านการศึกษาและสวัสดิการ มีการทําความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างศูนย์ฝึก 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักกีฬา ในการให้ความสําคัญของการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอล 
ศูนย์ฝึกสนับสนุนให้นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของศูนย์ฝึกศึกษาจนสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับการจดัการฝึกของสโมสรฟุตบอลอา
เซนอล เอฟซี คือ การจัดการฝึกจะแยกนักกีฬาตามกลุ่มอายุ เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์และจัดสภาพแวดล้อมการ
ฝึกให้เหมาะสมกับวัยและการพัฒนาของนักฟุตบอล โดย กลุ่มอายุ 8-10 ปี เล่นและสนุกสนาน การพัฒนาควร
จะต้องมีความสนุกสําหรับเด็ก กิจกรรมคือการรับและส่งบอล, การเลี้ยงบอล, การยิงประตู เกมส์ระหว่าง 5vs5, 
6vs6, 7vs7 กลุ่มอายุ 11-15 ปี การพัฒนาทักษะวิธีการ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
ภายในเกมการแข่งขัน การเรียนรู้การควบคุมบอล, การรับบอลและส่งบอล, การเคล่ือนท่ี 1vs1, ความเร็ว,    
การจบด้วยการยิงประตู และการรุกเป็นกลุ่ม งานฝึกทักษะ เวลาที่ใช้กับลูกบอลเป็นกุญแจสําคัญ กลุ่มอายุ 15 ปี 
ขึ้นไป การพัฒนาทักษะทางยุทธวิธี ได้แก่ การพัฒนาของการปฏิบัติการร่วมกันซ่ึงจะต้องมีความสําคัญมากกว่า
บุคคล การปฏิบตัิ ได้แก่ การฝึกตําแหน่งและยุทธวิธี เน้นในการฝึกอบรมควรจะเป็นการส่งบอล (คุณภาพของ
การส่งบอล การสัมผัสบอลคร้ังแรก การจัดตําแหน่งลูกบอลที่เหมาะสม) (Jarosz, 2012, pp.26-31) และด้าน
การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย 
คือ พัฒนาบุคลากร (ด้านเทคนิค, ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, ด้านธุรการ) รวมถึงคุณสมบัติขั้นต่ําของการเป็น
บุคลากร มีระบบการศึกษาด้านฟุตบอลเพ่ิมเติมในแต่ละช่วงอายุ (ทักษะ, แทคติก, สรีระร่างกาย, จิตใจ) มี
หลักสูตรในการเรียนกฎหรือกติกาของการแข่งขันฟุตบอล มีระบบการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้เล่นเยาวชน 
(การตรวจสุขภาพประจําปี) มีระบบการประเมินการพัฒนาของแต่ละวัตถุประสงค์ ประจําปี (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2553, หน้า 27-28) ด้านการศึกษาและสวัสดิการสอดคล้องกับฆารอสซ์ (Jarosz, 2012, pp.38-
43) ท่ีรายงานว่า สโมสรฟุตบอล บาเยิร์นมิวนิก จ้างครู 6 คน ท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการบ้านใน
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ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอลเพ่ือให้การดําเนินงานจัดการฝึกและ
พัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของศูนย์ฝึกมีคุณภาพสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้านงบประมาณ หมายถึง แผนการเงินของศูนย์ฝึกที่จัดทําข้ึนโดยการกําหนดรายรับ รายจ่ายของ
งาน โครงการต่างๆ ท่ีจะดําเนินการ เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการการฝึกและการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและบริหารงานงบประมาณ
อย่างมีคุณภาพเพื่อจัดหา พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดสุด เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการฝึกและการพัฒนาสูงสุด ด้านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การจัดส่ือการฝึก การอบรม และ      
การพัฒนา และวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการฝึกอบรมและการพัฒนา โดยมีระบบการจัดหาและ
บํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการบริการและส่งเสริมการใช้อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบการบริหารงาน
วัสดุอุปกรณ์ท่ีดี จะนําไปสู่การบริหารจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีคุณภาพทําให้การใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไป
อย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ด้านการ
จัดการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีกลุ่มบุคคลร่วมกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน  
นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของ
สังคมโดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู่ การจัดการที่
เหมาะสมและคํานึงถึงบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จะทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและ
นําไปสู่การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้  ดังน้ันเห็นว่า ในการพัฒนาศูนย์ฝึกนักฟุตบอลเยาวชน 4M เป็นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกัน 
กล่าวคือ การบริหารการฝึกอบรมและพัฒนาจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนดําเนินงานมากพอ  ต้องมีวัสดุสิ่งของตามความต้องการของ
โครงการและแผนงานและจะต้องมีระบบบริหารท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ สมคิด บางโม (2548, หน้า 61) ท่ีกลา่วถึงปัจจัยพื้นฐานทางการจัดการท่ีเป็น
ปัจจัยสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการหรือวิธีการบริหาร แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 ได้กล่าวถึงปัจจัยหลักในการพัฒนาการกีฬาว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านบุคลากร     
เป็นจํานวนประชากรหรือบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกีฬา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีประกอบด้วยโครงสร้าง
สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และโครงสร้างอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนและสร้างโอกาสการเล่นกีฬา และด้านงบประมาณท่ีเป็น
ปัจจัยท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป็นท่ีจะทําให้กิจกรรมด้านกีฬาและออกกําลังกายท่ีส่งเสริมให้ดําเนินการนั้น
ประสบความสําเร็จ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554, หน้า 13) และสอดคล้องปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการพัฒนากีฬาฟุตบอล (ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์, 2551, หน้า 17-18) คือ ระบบการบริหารจัดการ
ต้องมีเอกภาพ มีการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาวติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ,   
ด้านบุคลากรในระดับบริหารควรมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสหพันธ์นานาชาติ ต้องมีแผนการ
พัฒนาบุคลากรทางกีฬาทางด้านเทคนิคกีฬา และจัดให้มีสถาบันการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา, งบประมาณมี
การจัดสรรงบประมาณที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้มีการนําระบบสิทธิประโยชน์มาใช้เพ่ือส่งเสริมให้เอกชน
มีส่วนร่วมสนับสนุนสมาคม และสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมีสนามท่ีสามารถจัดการแข่งขันตามหลัก
สากลหรือระดับนานาชาติ 
           2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คอื ด้าน
หลักสูตร, ด้านการจัดการฝึก, ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษาสวัสดิการ นับเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ

ต่อการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล ด้านหลักสูตรเป็นแผนสําหรับการสอนเนื้อหา เป็น
ความพยายามท่ีจะกําหนดรายการสําหรับการเรียนรู้ท้ังหมดท่ีนําโดยผู้ฝึกสอนกีฬากระบวนการของการเรียนรู้จะ
ทําได้ง่ายขึ้นถ้าท้ังผู้ฝึกสอนและผู้เล่นรู้ถึงสิ่งท่ีผู้ฝึกสอนพยายามท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้า 
ผู้ฝึกสอนทีมชุดใหญ่สโมสร ทีมผู้ฝึกสอนของสถาบันฟุตบอลร่วมกันรวบรวมและร่างหลักสูตรท่ีเป็นศาสตร์ของ
ฟุตบอลทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัต ิและเป็นหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาหลักสูตรเฉพาะของศูนย์ฝึกท่ีสอดคล้องกับปรัชญา
ฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลต้นสังกัดเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสอนในสถาบัน เป็นหลักสูตรท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ปรัชญาฟุตบอลของสโมสร ยึดถือและคงรักษาเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกที่ให้ผลท่ีดีท่ีสุด เป็นหลักสูตรท่ีให้
ความสําคัญต่อวัยที่สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของวัยและการเจริญเติบโตทางร่างกาย ซ่ึงเป็นกุญแจท่ีเป็น
เครื่องมือในการเลือกทฤษฎีและหลักการที่เหมาะสมโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามช่วงวัย ด้านการจัดการฝึก การฝึก
จะถูกกําหนดโดยปัจจัยที่มีความสําคัญสามประการ คือ ปริมาณของการเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะเวลาหรือ
จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ในการฝึก และคุณภาพของการฝึกอบรม โดยการแบ่งนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเป็นกลุ่มตามวัย
ของเส้นทางการพัฒนา เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์การฝึกและจัดสภาพแวดล้อมการฝึกท่ีเหมาะสมกับวัยและ
สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของผู้รับการฝึก ด้านการพัฒนา ด้วยการฝึกซ้อมอุ่นเคร่ืองหรือโปรแกรมการ
แข่งขัน และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีนํามาใช้ วัตถุประสงค์ของการจดัให้มีการฝึกซ้อมอุ่นเคร่ือง
หรือมีโปรแกรมการแข่งขันเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับการพัฒนาของผู้เล่น โปรแกรมการแข่งขัน
จะต้องเชื่อมโยงกับการฝึกก่อนหน้านี้และความต้องการในการพัฒนาของผู้เล่น ซ่ึงจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้เล่น
ในแต่ละช่วงระยะ การนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาด้านร่างกาย จติใจ มีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  ด้านการศึกษาและสวัสดิการ มีการทําความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างศูนย์ฝึก 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักกีฬา ในการให้ความสําคัญของการศึกษาควบคู่ไปกบัการพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอล 
ศูนย์ฝึกสนับสนุนให้นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของศูนย์ฝึกศึกษาจนสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับการจดัการฝึกของสโมสรฟุตบอลอา
เซนอล เอฟซี คือ การจัดการฝึกจะแยกนักกีฬาตามกลุ่มอายุ เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์และจัดสภาพแวดล้อมการ
ฝึกให้เหมาะสมกับวัยและการพัฒนาของนักฟุตบอล โดย กลุ่มอายุ 8-10 ปี เล่นและสนุกสนาน การพัฒนาควร
จะต้องมีความสนุกสําหรับเด็ก กิจกรรมคือการรับและส่งบอล, การเลี้ยงบอล, การยิงประตู เกมส์ระหว่าง 5vs5, 
6vs6, 7vs7 กลุ่มอายุ 11-15 ปี การพัฒนาทักษะวิธีการ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
ภายในเกมการแข่งขัน การเรียนรู้การควบคุมบอล, การรับบอลและส่งบอล, การเคล่ือนท่ี 1vs1, ความเร็ว,    
การจบด้วยการยิงประตู และการรุกเป็นกลุ่ม งานฝึกทักษะ เวลาท่ีใช้กับลูกบอลเป็นกุญแจสําคัญ กลุ่มอายุ 15 ปี 
ขึ้นไป การพัฒนาทักษะทางยุทธวิธี ได้แก่ การพัฒนาของการปฏิบัติการร่วมกันซ่ึงจะต้องมีความสําคัญมากกว่า
บุคคล การปฏิบตัิ ได้แก่ การฝึกตําแหน่งและยุทธวิธี เน้นในการฝึกอบรมควรจะเป็นการส่งบอล (คุณภาพของ
การส่งบอล การสัมผัสบอลคร้ังแรก การจัดตําแหน่งลูกบอลที่เหมาะสม) (Jarosz, 2012, pp.26-31) และด้าน
การพัฒนาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย 
คือ พัฒนาบุคลากร (ด้านเทคนิค, ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, ด้านธุรการ) รวมถึงคุณสมบัติขั้นต่ําของการเป็น
บุคลากร มีระบบการศึกษาด้านฟุตบอลเพ่ิมเติมในแต่ละช่วงอายุ (ทักษะ, แทคติก, สรีระร่างกาย, จิตใจ) มี
หลักสูตรในการเรียนกฎหรือกติกาของการแข่งขันฟุตบอล มีระบบการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้เล่นเยาวชน 
(การตรวจสุขภาพประจําปี) มีระบบการประเมินการพัฒนาของแต่ละวัตถุประสงค์ ประจําปี (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2553, หน้า 27-28) ด้านการศึกษาและสวัสดิการสอดคล้องกับฆารอสซ์ (Jarosz, 2012, pp.38-
43) ท่ีรายงานว่า สโมสรฟุตบอล บาเยิร์นมิวนิก จ้างครู 6 คน ท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการบ้านใน
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ทุกวิชาหลักของผู้เล่นเยาวชน และยังต้องเรียนภาษาเยอรมันสําหรับผู้เล่นต่างชาติ ผู้เล่นท่ีไม่เข้าชั้นเรียนจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าฝึกซ้อมหรือเล่น “เราไม่สามารถให้คําม่ันกับผู้ปกครองของพวกเขาว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้เล่น
ฟุตบอลอาชีพให้กับสโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก แต่เราสามารถให้คําม่ันได้ว่าพวกเขาจะไม่ทอดท้ิงการศึกษา
ของตนเอง” และสอดคล้องกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (The FA, 2011, p.72) ได้เสนอว่า สวัสดิการและการ
จัดการดําเนินชีวิตควรจะเป็นความรับผิดชอบของทีมงานทุกคน สถาบันฟุตบอลจะต้องกําหนดบุคคลผู้ที่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในด้านท่ีสําคัญคือ สวัสดิการการคุ้มครองปกป้อง และการจัดการดําเนินชีวิต การมุ่งไปสู่ความสําเร็จ
ตามที่แผนปฏิบัติงานเพ่ือผู้เล่นท่ียอดเย่ียมคาดหวัง ด้วยการให้ผู้เล่นเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ เกตุสม และคนอ่ืนๆ (2556, หน้า 47-60) รูปแบบสถาบันฟุตบอลสําหรับสโมสร
ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย องค์ประกอบด้านการศึกษาและสวัสดิการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้   1) มีการจัด
โปรแกรมการศึกษาให้กับผู้เล่นท่ีอยู่ในช่วงการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และต้องมีความเหมาะสม 2) มีการทําความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างสถาบันฟุตบอล โรงเรียน ผู้ปกครอง
และนักกีฬา ในการให้ความสําคัญกับการศึกษาของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการดําเนินงานของสถาบัน 3) ผู้เล่นท่ีมี
ศักยภาพสูงสามารถได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่าย (Scholarship) ตามข้อกําหนดของสถาบันฟุตบอล    
4) สถาบันฟุตบอลจะต้องจัดให้มีบุคลากรพิเศษทางด้านการศึกษาและด้านสวัสดิการ มาคอยให้ความช่วยเหลือผู้
เล่นอย่างต่อเนื่อง 5) มีการให้ความสําคัญกับสุขภาพอนามัยของนักกีฬาควบคู่กับการฝึกในสถาบันฟุตบอล โดยมี
การดําเนินการในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
           2.3 องค์ประกอบด้านผลผลิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านผลสําเร็จของการพัฒนา 
และด้านเอกลักษณ์ของสโมสร เป็นผลของการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลผ่านศูนย์ฝึกตาม
รูปแบบ ซ่ึงแต่ละสโมสรอาจได้รับผลสําเร็จที่แตกต่างกัน ท้ังนี้ย่อมข้ึนอยู่กับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์  และการ
จัดการของแต่ละสโมสร สมาคมฟุตบอลอังกฤษได้กล่าวถึงผลสําเร็จของการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนว่า เป็นการเพิ่มจํานวนและคุณภาพของผู้เล่นท้องถ่ินให้ได้รับสัญญาท่ีเป็นนักกีฬาอาชีพกับสโมสรและได้
เล่นในทีมฟุตบอลทีมชุดใหญ่ในระดับสูงสุดของสโมสร ทําให้ผู้เล่นมีเวลามากขึ้นสําหรับการเล่นและได้รบัการฝึก 
ปรับปรุงการให้การฝึก เป็นการแสวงหาเครื่องมือท่ีมีความสําคัญต่อการสร้างรายได้ในทุกด้านของการพัฒนาผู้
เล่น และทําให้มีการวัดผลและการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ (The FA, 2011, p.10) และสอดคล้องกับ
การพัฒนาฟุตบอลอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย ท่ีได้เสนอว่า 
ส่วนใหญ่แล้วนักฟุตบอลเยาวชนเหล่านี้จะสามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากได้รับการ
ฝึกฝนอยู่กับ สโมสรเป็นประจํา ไม่ว่าจะในเรื่องของกลยุทธ์การแข่งขัน ความเข้าใจในแผนการเล่น โดยท่ีพวกเขา
นั้นขาดเพียงประสบการณ์เท่านั้น รวมถึงโครงสร้างการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนดังกล่าวนี้จะส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้สโมสร เนื่องจากนักฟุตบอล ทีมผู้ฝึกสอน จะมีจิตสํานึกในความเป็นนักกีฬามากข้ึน โดยเฉพาะ
หากเป็นนักกีฬาเยาวชนในท้องถ่ินของสโมสรฟุตบอลนั้นจะได้รับความรักและภักดีต่อทีมจากนักกีฬาและแฟน
คลับมากย่ิงขึ้น (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2553, หน้า 27-28) สอดคล้องกับงานวจิัยของ สมบัติ เกตุสม และ
คนอ่ืนๆ (2556, หน้า 47-60) ท่ีนําเสนอรูปแบบสถาบันฟุตบอลสําหรับสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย     
ในองค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) เพ่ือพัฒนานักฟุตบอลระดับเยาวชนของสถาบันฟุตบอลให้
สามารถพัฒนาไปเป็นผู้เล่นท่ีมีศักยภาพสูงในทีมชุดใหญ่ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 2) เพ่ือพัฒนาผู้เล่นระดับ
เยาวชนให้เป็นผู้เล่นท่ีมีความสมบูรณ์แบบท้ังความสามารถด้านฟุตบอล ด้านความรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนการดําเนินชีวิต 3) เพ่ือสร้างรายได้ให้กับสโมสรฟุตบอลอาชีพ จากการดําเนินงานของสถาบันฟุตบอล 

3. การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
พบว่ามีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นเพราะผู้แทนของสโมสรฟุตบอลอาชีพส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกสอน
ฟุตบอลของสโมสรท่ียังไม่มีศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร ซ่ึงผู้ฝึกสอนย่อมเห็นความสําคัญของการ
พัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของสโมสร และรูปแบบการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬาเยาวชนของ
สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีนําเสนอเพ่ือประเมินความเป็นไปได้นั้นเป็นรูปแบบท่ีผู้วิจัยศึกษามาจากต่างประเทศที่ได้
จัดต้ังศูนย์ฝึกและดําเนินการประสบผลสําเร็จมาแล้ว ต่างเห็นความสําคัญและประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนา
ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพ่ือพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนข้ึนมาเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่
ของสโมสรในอนาคต ซ่ึงศูนย์ฝึกจะต้องมีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการ ท่ีเป็นไปตามปรัชญาฟุตบอลของสโมสร เพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนท่ีสอดคล้องกับบริบทของสโมสร สอดคล้องกับ ฆารอสซ์ 
(Jarosz, 2012, p.14) ท่ีกล่าวว่า การอบรมบ่มนิสัยผู้เล่นเยาวชนท่ีมีความสามารถหรือผู้เล่นในอนาคตเป็น
บทบาทหน้าท่ีหลักของสโมสรฟุตบอล แม้สโมสรฟุตบอลมีประเพณีของตนเองแต่หากไม่มีสูตรท่ีนําไปสู่
ความสําเร็จของศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนที่เป็นสูตรเดียวกันกับสโมสรอย่างเห็นได้ชัดก็ยากท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จและสอดคล้องกัน ศูนย์ฝึกนักฟุตบอลเยาวชนจึงทําหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการแบบต่างๆ สําหรับสโมสร 
ซ่ึงผู้เล่นจะถูกสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการที่จําเพาะให้สามารถเล่นได้ในระดับสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
ในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญและแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะและวิธีการทํางานของสโมสร 
คือ ความเชื่อท่ีว่าผู้เล่นท่ีมาจากทีมเยาวชนจะเชื่อมโยงเพื่อเติมเต็มให้สโมสรได้มากกว่าผู้เล่นอ่ืนๆ ท่ีมาจาก
ภายนอก และสอดคล้องกับ มนตรี ไชยพันธ์ (อ้างถึงใน สมบัติ เกตุสม และคนอ่ืนๆ 2556, หน้า 47-60) ท่ีกล่าว
ว่า ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกําลังมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ซ่ึงดูได้จากเงินเดือน ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 
แต่ต้องมีการศึกษากระบวนการจัดการกีฬาอาชพีในภาพรวม ถึงมาตรฐานที่เหมาะสมกับกีฬาในประเทศไทย 
โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซ่ึงศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา แต่สิ่งสําคัญต้องเข้าใจบริบทท่ี
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย หลักเกณฑ์ หรือรูปแบบการจัดตั้งต้องมีอย่างไรบ้างเป็นฐานท่ีนําไปสูก่ีฬาเป็นเลิศ
ได้ต้องมีระบบภาพลักษณ์เข้ามาช่วยเพ่ือให้การดําเนินการเกิดขึ้นได้ ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังจากภาครัฐ 
สโมสร นักกีฬา ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน ท่ียังมีศักยภาพ สามารถนําเข้ามาพัฒนาระบบใหม่ (Re-Sport) เพ่ือให้การ
ส่งเสริมและพัฒนาเด่นชัดการวางหลักเกณฑ์การจัดต้ังอย่างย่ังยืนให้เหมาะสมกับประเทศไทย รวมท้ังการ
กําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ข้อบังคับในการจัดต้ัง ซ่ึง ณ ตอนนี้มีกฎเกณฑ์หรือไม่ มีกฎเกณฑ์เป็นอย่างไร
การวางบริบทของศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลให้สอดคล้องกับประเทศไทยเป็นส่วนท่ีสําคัญมากทั้งปัจจัยทาง
การเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นต้น แต่ท้ังนี้ต้องเป็นกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย พร้อมทั้ง
การศึกษาพระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่างๆ ต้องนํามาใช้ได้จริง ไม่ใช่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันและมีแผนดําเนินการนําสู่
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการบังคับใช้และการติดตามประเมินผลการดําเนินการและการบังคับใช้ ซ่ึงผู้
ฝึกสอน นักกีฬา ท่ีพักนักกีฬา สิ่งท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ต้องถูกกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1. การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมฟุตบอลฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง ควรส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีการนํารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพไปใช้กับ
สโมสรฟุตบอลอาชีพท้ังในระดับไทยพรีเมียร์ลีก ระดับไทยลีก (ดิวิชั่น 1) และระดับลีกภูมิภาค (ดิวิชั่น 2) เพ่ือให้
สโมสรฟุตบอลอาชีพสามารถพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนได้อย่างท่ัวถึง 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 23  ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน  2560         ISSN 2408 - 0845
97

ทุกวิชาหลักของผู้เล่นเยาวชน และยังต้องเรียนภาษาเยอรมันสําหรับผู้เล่นต่างชาติ ผู้เล่นท่ีไม่เข้าชั้นเรียนจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าฝึกซ้อมหรือเล่น “เราไม่สามารถให้คําม่ันกับผู้ปกครองของพวกเขาว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้เล่น
ฟุตบอลอาชีพให้กับสโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก แต่เราสามารถให้คําม่ันได้ว่าพวกเขาจะไม่ทอดท้ิงการศึกษา
ของตนเอง” และสอดคล้องกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (The FA, 2011, p.72) ได้เสนอว่า สวัสดิการและการ
จัดการดําเนินชีวิตควรจะเป็นความรับผิดชอบของทีมงานทุกคน สถาบันฟุตบอลจะต้องกําหนดบุคคลผู้ที่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในด้านท่ีสําคัญคือ สวัสดิการการคุ้มครองปกป้อง และการจัดการดําเนินชีวิต การมุ่งไปสู่ความสําเร็จ
ตามที่แผนปฏิบัติงานเพ่ือผู้เล่นท่ียอดเย่ียมคาดหวัง ด้วยการให้ผู้เล่นเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ เกตุสม และคนอ่ืนๆ (2556, หน้า 47-60) รูปแบบสถาบันฟุตบอลสําหรับสโมสร
ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย องค์ประกอบด้านการศึกษาและสวัสดิการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้   1) มีการจัด
โปรแกรมการศึกษาให้กับผู้เล่นท่ีอยู่ในช่วงการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และต้องมีความเหมาะสม 2) มีการทําความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างสถาบันฟุตบอล โรงเรียน ผู้ปกครอง
และนักกีฬา ในการให้ความสําคัญกับการศึกษาของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการดําเนินงานของสถาบัน 3) ผู้เล่นท่ีมี
ศักยภาพสูงสามารถได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่าย (Scholarship) ตามข้อกําหนดของสถาบันฟุตบอล    
4) สถาบันฟุตบอลจะต้องจัดให้มีบุคลากรพิเศษทางด้านการศึกษาและด้านสวัสดิการ มาคอยให้ความช่วยเหลือผู้
เล่นอย่างต่อเนื่อง 5) มีการให้ความสําคัญกับสุขภาพอนามัยของนักกีฬาควบคู่กับการฝึกในสถาบันฟุตบอล โดยมี
การดําเนินการในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
           2.3 องค์ประกอบด้านผลผลิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านผลสําเร็จของการพัฒนา 
และด้านเอกลักษณ์ของสโมสร เป็นผลของการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลผ่านศูนย์ฝึกตาม
รูปแบบ ซ่ึงแต่ละสโมสรอาจได้รับผลสําเร็จท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์  และการ
จัดการของแต่ละสโมสร สมาคมฟุตบอลอังกฤษได้กล่าวถึงผลสําเร็จของการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนว่า เป็นการเพิ่มจํานวนและคุณภาพของผู้เล่นท้องถ่ินให้ได้รับสัญญาท่ีเป็นนักกีฬาอาชีพกับสโมสรและได้
เล่นในทีมฟุตบอลทีมชุดใหญ่ในระดับสูงสุดของสโมสร ทําให้ผู้เล่นมีเวลามากขึ้นสําหรับการเล่นและได้รบัการฝึก 
ปรับปรุงการให้การฝึก เป็นการแสวงหาเครื่องมือท่ีมีความสําคัญต่อการสร้างรายได้ในทุกด้านของการพัฒนาผู้
เล่น และทําให้มีการวัดผลและการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ (The FA, 2011, p.10) และสอดคล้องกับ
การพัฒนาฟุตบอลอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย ท่ีได้เสนอว่า 
ส่วนใหญ่แล้วนักฟุตบอลเยาวชนเหล่านี้จะสามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการ
ฝึกฝนอยู่กับ สโมสรเป็นประจํา ไม่ว่าจะในเรื่องของกลยุทธ์การแข่งขัน ความเข้าใจในแผนการเล่น โดยที่พวกเขา
นั้นขาดเพียงประสบการณ์เท่าน้ัน รวมถึงโครงสร้างการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนดังกล่าวนี้จะส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้สโมสร เน่ืองจากนักฟุตบอล ทีมผู้ฝึกสอน จะมีจิตสํานึกในความเป็นนักกีฬามากข้ึน โดยเฉพาะ
หากเป็นนักกีฬาเยาวชนในท้องถ่ินของสโมสรฟุตบอลนั้นจะได้รับความรักและภักดีต่อทีมจากนักกีฬาและแฟน
คลับมากย่ิงข้ึน (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2553, หน้า 27-28) สอดคล้องกับงานวจิัยของ สมบัติ เกตุสม และ
คนอื่นๆ (2556, หน้า 47-60) ท่ีนําเสนอรูปแบบสถาบันฟุตบอลสําหรับสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย     
ในองค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) เพ่ือพัฒนานักฟุตบอลระดับเยาวชนของสถาบันฟุตบอลให้
สามารถพัฒนาไปเป็นผู้เล่นท่ีมีศักยภาพสูงในทีมชุดใหญ่ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 2) เพ่ือพัฒนาผู้เล่นระดับ
เยาวชนให้เป็นผู้เล่นท่ีมีความสมบูรณ์แบบท้ังความสามารถด้านฟุตบอล ด้านความรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนการดําเนินชีวิต 3) เพ่ือสร้างรายได้ให้กับสโมสรฟุตบอลอาชีพ จากการดําเนินงานของสถาบันฟุตบอล 

3. การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
พบว่ามีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นเพราะผู้แทนของสโมสรฟุตบอลอาชีพส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกสอน
ฟุตบอลของสโมสรท่ียังไม่มีศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร ซ่ึงผู้ฝึกสอนย่อมเห็นความสําคัญของการ
พัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของสโมสร และรูปแบบการพัฒนาศนูย์ฝึกนักกีฬาเยาวชนของ
สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีนําเสนอเพ่ือประเมินความเป็นไปได้นั้นเป็นรูปแบบท่ีผู้วิจัยศึกษามาจากต่างประเทศที่ได้
จัดต้ังศูนย์ฝึกและดําเนินการประสบผลสําเร็จมาแล้ว ต่างเห็นความสําคัญและประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนา
ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพ่ือพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนข้ึนมาเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่
ของสโมสรในอนาคต ซ่ึงศูนย์ฝึกจะต้องมีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการ ท่ีเป็นไปตามปรัชญาฟุตบอลของสโมสร เพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนท่ีสอดคล้องกับบริบทของสโมสร สอดคล้องกับ ฆารอสซ์ 
(Jarosz, 2012, p.14) ท่ีกล่าวว่า การอบรมบ่มนิสัยผู้เล่นเยาวชนท่ีมีความสามารถหรือผู้เล่นในอนาคตเป็น
บทบาทหน้าที่หลักของสโมสรฟุตบอล แม้สโมสรฟุตบอลมีประเพณีของตนเองแต่หากไม่มีสูตรท่ีนําไปสู่
ความสําเร็จของศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนที่เป็นสูตรเดียวกันกับสโมสรอย่างเห็นได้ชัดก็ยากท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จและสอดคล้องกัน ศูนย์ฝึกนักฟุตบอลเยาวชนจึงทําหน้าท่ีเป็นห้องปฏิบัติการแบบต่างๆ สําหรับสโมสร 
ซ่ึงผู้เล่นจะถูกสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการที่จําเพาะให้สามารถเล่นได้ในระดับสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
ในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญและแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะและวิธีการทํางานของสโมสร 
คือ ความเชื่อท่ีว่าผู้เล่นท่ีมาจากทีมเยาวชนจะเชื่อมโยงเพื่อเติมเต็มให้สโมสรได้มากกว่าผู้เล่นอ่ืนๆ ท่ีมาจาก
ภายนอก และสอดคล้องกับ มนตรี ไชยพันธ์ (อ้างถึงใน สมบัติ เกตุสม และคนอ่ืนๆ 2556, หน้า 47-60) ท่ีกล่าว
ว่า ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกําลังมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี ซ่ึงดูได้จากเงินเดือน ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 
แต่ต้องมีการศึกษากระบวนการจัดการกีฬาอาชพีในภาพรวม ถึงมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับกีฬาในประเทศไทย 
โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซ่ึงศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา แต่สิ่งสําคัญต้องเข้าใจบริบทท่ี
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย หลักเกณฑ์ หรือรูปแบบการจัดตั้งต้องมีอย่างไรบ้างเป็นฐานท่ีนําไปสูก่ีฬาเป็นเลิศ
ได้ต้องมีระบบภาพลักษณ์เข้ามาช่วยเพ่ือให้การดําเนินการเกิดขึ้นได้ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังจากภาครัฐ 
สโมสร นักกีฬา ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน ท่ียังมีศักยภาพ สามารถนําเข้ามาพัฒนาระบบใหม่ (Re-Sport) เพ่ือให้การ
ส่งเสริมและพัฒนาเด่นชัดการวางหลักเกณฑ์การจัดต้ังอย่างย่ังยืนให้เหมาะสมกับประเทศไทย รวมท้ังการ
กําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ข้อบังคับในการจัดต้ัง ซ่ึง ณ ตอนน้ีมีกฎเกณฑ์หรือไม่ มีกฎเกณฑ์เป็นอย่างไร
การวางบริบทของศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลให้สอดคล้องกับประเทศไทยเป็นส่วนท่ีสําคัญมากทั้งปัจจัยทาง
การเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นต้น แต่ท้ังนี้ต้องเป็นกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย พร้อมทั้ง
การศึกษาพระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่างๆ ต้องนํามาใช้ได้จริง ไม่ใช่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันและมีแผนดําเนินการนําสู่
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการบังคับใช้และการติดตามประเมินผลการดําเนินการและการบังคับใช้ ซ่ึงผู้
ฝึกสอน นักกีฬา ท่ีพักนักกีฬา สิ่งท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องถูกกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1. การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมฟุตบอลฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีการนํารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพไปใช้กับ
สโมสรฟุตบอลอาชีพท้ังในระดับไทยพรีเมียร์ลีก ระดับไทยลีก (ดิวิชั่น 1) และระดับลีกภูมิภาค (ดิวิชั่น 2) เพ่ือให้
สโมสรฟุตบอลอาชีพสามารถพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนได้อย่างท่ัวถึง 
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   2. ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับฟุตบอลอาชีพควรมีการกําหนดหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกํากับและ
ดูแลศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ และควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
พัฒนาอย่างพอเพียง 

   3. สโมสรฟุตบอลอาชีพหรือศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนควรนํารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึก
นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพไปศึกษาแล้วนําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและความ
พร้อมของสโมสรหรือศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน เพ่ือให้สามารถพัฒนานักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีการเตรียมการด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ดําเนินการด้วยบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถด้านการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและแบ่งกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเป็นรุ่นอายุตามพัฒนาการ
และการเจริญเติบโต มีการประเมินผลการพัฒนาของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อกําหนดเส้นทาง
การพัฒนานักกีฬาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตามลําดับ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสมรรถนะบุคลากรในศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลของ

สโมสรฟุตบอลอาชีพ 
   2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรฟุตบอลเยาวชนสําหรับศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน

ของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีเป็นแกนกลาง เพ่ือให้แต่ละสโมสรนําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปรัชญาฟุตบอล
ของแต่ละสโมสร 

   3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการติดตามผลการนํารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพไปใช้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
2. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศกึษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 วิเคราะห์นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกําลังคนสายอาชีวศึกษา 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย คือตัวแทนผู้ใช้
กําลังคนสายอาชวีศึกษาจํานวน 3 กลุ่ม คือ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มตัวแทนท่องเที่ยว 
ในเขตภาคเหนือตอนล่างท้ัง 9 จังหวัด จํานวนท้ังสิ้น 27 คน และในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) จํานวน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ท่ีใช้กําลังคนสายอาชีวศกึษา 2) กลุ่มผู้ท่ีผลิตกําลังคน
สายอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยพบว่าในการเตรียมความพร้อมของกําลังคนสาย
อาชีวศึกษาน้ันจะต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้นใน 3 ประเด็น (1.1) ด้านความรู้ (Knowledge)  (1.2) ด้านทัศนคติ 
(Attitude) และ (1.3) ด้านทักษะ (Skill) ส่วนแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาน้ัน  
 
 
 
 
 
 
          *นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         **อาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       ***อาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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(Focus Group Discussion) จํานวน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ท่ีใช้กําลังคนสายอาชีวศกึษา 2) กลุ่มผู้ท่ีผลิตกําลังคน
สายอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยพบว่าในการเตรียมความพร้อมของกําลังคนสาย
อาชีวศึกษาน้ันจะต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้นใน 3 ประเด็น (1.1) ด้านความรู้ (Knowledge)  (1.2) ด้านทัศนคติ 
(Attitude) และ (1.3) ด้านทักษะ (Skill) ส่วนแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาน้ัน  
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