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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะหประเด็นความรูเก่ียวกับ

มาตรฐานวิชาชีพของผูฝกสอนกีฬาโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตัน ท่ีสรุปไดวา มาตรฐาน

วิชาชีพของผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน หมายถึง ขอกําหนดขั้นต่ําเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

และคุณภาพท่ีพึงประสงคใน การประกอบวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน มาตรฐาน

วิชาชีพเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน และยัง

สามารถใชเปนหลักและแนวทางพัฒนาคุณภาพของผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันในดาน

ระบบ และกระบวนการท่ีมีความสําคัญ และจําเปน วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันจัด

อยูในวิชาชีพประเภทเก้ือหนุนผูรับบริการ โดยมี 3 ลักษณะท่ีบงบอกความเปนวิชาชีพ 

ไดแก การมีองคความรูท่ีเปนเอกลักษณ มีการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต และมี

วรรณคดีทางวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพของผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน ควรประกอบดวย

อยางนอย 3 มาตรฐาน ไดแก 1) มาตรฐานดานความรูและประสบการณ 2) มาตรฐาน

ดานการปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานดานการปฏิบัติตน สวนระบบและกระบวนการใน

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน อาจประกอบดวยขั้นตอน            

การสังเคราะห เนื้ อหาจากแนวคิด  ทฤษฏี  เอกสาร  และงานวิจัยที่ เ ก่ียวของ                  

(1) การวิเคราะหองคประกอบ คัดเลือกองคประกอบและตัวบงชี้ (2) การรางมาตรฐาน

ตัวบงช้ี และเกณฑ การประเมิน (3) และการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของ

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (4) 

คําสําคัญ: มาตรฐานวิชาชีพ ผูฝกสอนกีฬา แบดมินตัน 
 

รองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาจารย ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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Abstract 
      The purpose of this Hacademic articleH was to propose analyzing result of 

sport coaching profession standards knowledge, especially, badminton. It is 

concluded that sport coaching profession standards can be defined as 

minimum requirements of desirable characteristics and qualities of 

professional badminton coach. These standards are necessary and can be 

used as key principles and guidelines for improving the quality of the 

badminton coach in aspects of system and process that are more 

considerable and essential for being a professional badminton coach. The 

badminton coaching profession is classified as Client Patronage Professions 

which consists of 3 features that imply the profession: Unique Body of 

Knowledge; Applied and Basic Research; and Professional Literature. The 

profession standards of badminton coach should consist of 1) Standard of 

knowledge and experience 2) Standard of work performance and 3) Standard 

of self performance. The systems and processes for developing of badminton 

coach profession standards may comprise the processes of synthesizing 

ideas, theories, and related literatures and researches (1) factors analyzing 

and selecting of factors and indicators 2) drawing up standards, indicators 

and evaluation criteria 3) and examining the appropriateness of standards, 

indicators and evaluation criteria (4). 

Keyword: Profession Standards, Sport Coaches, Badminton  

บทนํา 
หลังจากมหกรรมกีฬาโอลิมปก 2012 “ลอนดอนเกมส” ไดส้ินสุดลง 

ปรากฏการณหนึ่งที่ยังคงหลงเหลืออยูในสังคมไทยคือ กระแสความนิยมในกีฬา

แบดมินตัน หรือท่ีเรียกวา “แบดมินตันฟเวอร” ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากท่ี 3 นักแบดมินตันดาว

รุงของไทย ประกอบดวย “นองเมย” รัชนก อินทนนท ในประเภทหญิงเดี่ยว และ “เอ” 
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มณีพงศ จงจิตร กับ “อารต” บดินทร อิสระ ในประเภทชายคู ไดสรางผลงานไดอยาง

ยอดเย่ียม โดยเฉพาะอยางยิ่ง “นองเมย” ที่สามารถผานเขาสูรอบ 8 คนสุดทายไดสําเร็จ 

ผลการแขงขันท่ีเกิดข้ึนนี้นาจะเปนสัญญาณการเร่ิมตนท่ีดี ที่จะนําไปสูความสําเร็จใน

กีฬาโอลิมปก อีก 4 ปขางหนา แตหากพิจารณาในอีกแงมุมหนึ่ง ผลงานท่ีเกิดขึ้นจาก

การเขารวมการแขงขันในคร้ังน้ี ยอมสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) ใน  

การทํางานของทีมกีฬาวาเปนอยางไร มีขอดี และขอบกพรองในเร่ืองใดบาง ท่ีตองเรง

ปรับปรุงแกไข ไมวาจะเปนในปจจัย หรือองคประกอบใดใดก็ตาม ในความคิดเห็นของ

ผูเขียนประการหน่ึงน่ันก็คือ การที่จะพัฒนานักกีฬาแบดมินตันของไทยใหกาวไปสู

ความสําเร็จในระดับโลก และสามารถผลิตนักกีฬาแบดมินตันที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง

ไดน้ัน ตองเร่ิมที่การพัฒนาผูฝกสอนเปนเบื้องตน เพราะผูฝกสอนเปนผูท่ีมีอิทธิพลอยาง

ยิ่งตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของนักกีฬา กลาวคือ นักกีฬาที่ไดรับการฝกฝน

จากผูฝกสอนแบดมินตันท่ีมีคุณภาพยอมมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการเลน

กีฬา  และได รับประสบการณที่มีคุณภาพจากการที่ ได เขารวมฝกซอม  เชน  มี                    

ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเลนกีฬาแบดมินตัน มีรางกายท่ีสมบูรณปราศจาก

อาการบาดเจ็บ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ วู และซู (Wu & Su, 2010) ที่ไดกลาวไววา 

การท่ีนักกีฬาประสพความสําเร็จในระดับโลก (World Class) ไดน้ัน สวนหนึ่งเปน

เพราะผูฝกสอนมีความรูความสามารถในการวางแผน และจัดโปรแกรมการฝกซอมท่ี

เหมาะสมแกนักกีฬา เชนเดียวกับ คณะกรรมการกํากับกิจการกีฬาแหงประเทศ

ออสเตรเลีย (Australian Sports Commission- ASC, 2001) ท่ีกลาวไววา การฝกสอน

ที่มีคุณภาพ (Quality Coaching) เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหนักกีฬาไดรับความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน (Enjoy) กับการเลนกีฬา มีความสามารถในการใชทักษะ 

(Skills) และกลยุทธ  (Strategies) มีความเขาใจ (Understanding) ในกฎ  กติกา 

มารยาท และประเพณีของการเลนกีฬา มีความกระตือรือรน (Enthusiastic) ที่จะเลน

กีฬาตลอดชีวิต และมีความปลอดภัยในการเลนกีฬา (Safety) นอกจากนี้ มารเท็นส 

(Martens, 2012) ไดกลาวไววา การที่นักกีฬาไดรับการฝกฝนจากผูฝกสอนท่ีมีคุณภาพ

จะชวยใหนักกีฬามีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมไป
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พรอมๆกัน แตในขณะเดียวกันถานักกีฬาไดรับการฝกฝนจากผูฝกสอนแบดมินตันท่ีไมมี

คุณภาพยอมจะสงผลใหนักกีฬาไดรับประสบการณที่ไมมีคุณภาพ เชน มีอาการ

บาดเจ็บเร้ือรังซึ่งอาจเกิดการซอมท่ีหนักเกินไป (Over Training) เกิดความรูสึกเบื่อ

หนายกับการเลนกีฬาจนอาจนําไปสูการเลิกเลนกีฬากลางคัน (Burn Out) เปนตน 

สอดคลองกับ เกียริต้ี และเมอรเรย (Gearity & Murray, 2011) ท่ีไดกลาวไววา การท่ี

นักกีฬาไดรับการฝกสอนจากผูฝกสอนท่ีไมมีคุณภาพจะสงผลใหเกิดการยับยั้งทักษะ

ทางดานจิตใจของนักกีฬา เชน ขาดความมุงมั่นในการฝกซอม ขาดความกระตือรือรน 

ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งขาดความสนุกสนาน ขาดความพึงพอใจ ลด

ประสิทธิภาพในการรับรูของนักกีฬา (Brustad et al., 2001 อางถึงใน North, 2007) 

จากอิทธิพลของผูฝกสอนท่ีมีตอประสบการณของนักกีฬาดังท่ีไดกลาวมา สามารถสรุป

ไดดังน้ี 

ผูฝกสอนกีฬาที่มีคุณภาพ ผูฝกสอนกีฬาที่ไมมีคุณภาพ 
 นักกีฬามีอาการบาดเจ็บเร้ือรัง 

 นักกีฬาเกิดความรูสึกเบ่ือหนายกับ            

การเลนกีฬาจนอาจนําไปสูการเลิกเลน

กีฬากลางคัน 

 นักกีฬาขาดความมุงมั่นในการฝกซอม 

 นักกีฬาขาดความกระตือรือรน 

 นักกีฬาขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 

 นักกีฬาขาดความสนุกสนาน และ             

ความพึงพอใจในการเลนกีฬา 

 นักกีฬามีโอกาสท่ีจะไดรับชัยชนะจาก

การแขงขันกีฬา 

 นักกีฬาไดรับความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน กับการเลนกีฬา 

 นักกีฬามีความสามารถในการใชทักษะ 

และกลยุทธ 

 นักกีฬามีความเขาใจในกฎ กติกา 

มารยาท และประเพณีของการเลนกีฬา 

 นักกีฬามีความกระตือรือรนที่จะเลนกีฬา

ตลอดชีวิต 

 นักกีฬามีความปลอดภัยในการเลนกีฬา 

 นักกีฬาไดรับการพัฒนาทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจ และสังคมไปพรอมๆกัน 

 บ่ันทอนประสิทธิภาพในการรับรูของ

นักกีฬา 

 

จากประสบการณของผูเขียนท่ีไดคลุกคลีอยู กับการทําหนาท่ีผูฝกสอน

แบดมินตันมาชวงระยะหน่ึง ทําใหทราบถึงสภาพ และปญหาตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอ
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การพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ซึ่งสวนใหญเกิดจากการขาดความรู ทักษะ และ               

การประพฤติปฏิบัติตนของผูฝกสอน เชน ขาดความเขาใจในเร่ืองของการสรางเสริม

สมรรถภาพทางกายที่จําเปนสําหรับนักกีฬาแบดมินตัน ขาดความเขาใจที่ถูกตองใน

เรื่องของการปฐมพยาบาล เลือกใชโปรแกรมการฝกท่ีไมเหมาะสมกับสมรรถภาพทาง

กายของนักกีฬา ขาดความรูในเร่ืองของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนตน 

แนนอนวาประเด็นปญหาตางๆเหลาน้ี ยอมจะสงผลใหคุณภาพของนักกีฬาแบดมินตัน

ลดลงอยางหลีกเล่ียงมิได อยางไรก็ตามแนวทางหนึ่งท่ีอาจจะชวยใหทิศทางใน        

การปรับปรุง และพัฒนาผูฝกสอนแบดมินตันของประเทศไทยมีความชัดเจนนั้นก็คือ 

การกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน เน่ืองจากมาตรฐาน

วิชาชีพเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะนําไปสู การเปนผูฝกสอนที่มีคุณภาพ เม่ือผูฝกสอนมี

คุณภาพ ก็ยอมสงผลใหนักกีฬาไดรับประสบการณท่ีมีคุณภาพดวย สอดคลองกับ   

ความคาดหวังของ สมาคมแหงชาติสําหรับ กีฬา และพลศึกษา (The National 

Association for Sport and Physical Education-NASPE) ที่ใหแนวคิดวา การมี

มาตรฐานแหงชาติสําหรับการเปนผูฝกสอนกีฬา (The National Standards for Sport 

Coaches) จะชวยใหนักกีฬาเกิดความม่ันใจวาพวกเขาจะไดรับความสนุกสนาน 

ปลอดภัย และมีทักษะกีฬาท่ีเพิ่มขึ้น (NASPE, 1995) อยางไรก็ตามแนวทางดังกลาวได

กอใหเกิดประเด็นคําถามขึ้นมากมาย ซ่ึงผูเขียนใครขอนําเสนอความคิดเห็น ประเด็น

คําถาม และคําตอบดังน้ี 

 
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพ 

จากลักษณะของการทํางานในปจจุบันที่คอนขางมีความสลับซับซอน จึงทําให

มีการบัญญัติศัพท (Terminology) ภาษาอังกฤษขึ้นมากมายท่ีมีความหมายท่ีเหมือน 

หรือใกลเคียงกับคําวา “อาชีพ” โดยเฉพาะอยางยิ่งคําวา Job, Work, Career, 

Occupation และ Profession ซ่ึงแทท่ีจริงแลวศัพทเหลานี้ลวนแลวแตมีบริบทของ            

การใชงานท่ีแตกตางกัน โดย พจนานุกรมลองแมน (Longman Dictionaries, 2012a) 

ไดอธิบายเกี่ยวกับบริบทในการใชงานของศัพทแตละคําไวดังนี้ 
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“Job” ใชสําหรับกลาวถึง การทํางานประจําท่ีไดรับคาตอบแทนจากบริษัท 

(Company) หรือ องคการมหาชน (Public Organization)  

“Work” ใช สําหรับกลาวถึง  การกระทําทุกกิจกรรม (Activities) ที่ ได รับ

คาตอบแทนจากการทํางานใหบริษัท หรือการทํางานของตนเอง (Yourself)   

“Career” ใชสําหรับกลาวถึง รูปแบบ (Type) ของงานท่ีทํา หรืองานที่คาดหวัง

วาจะทํามากท่ีสุดในชีวิต  

“Occupation” ใชสําหรับกลาวถึง ชนิด (Kind) ของงานประจํา เชน ครู           

นักกฎหมาย ผูสอนขับรถยนต เปนตน และ  

“Profession” ใชสําหรับกลาวถึง ชนิด (Kind) ของงานท่ีผูปฏิบัติงาน

จําเปนตองไดรับ การฝกมาเปนกรณีพิเศษ และมีคุณวุฒิท่ีเพียงพอ เชน แพทย              

นักกฎหมาย นักบัญชี เปนตน  

ในประเด็นความหมายของมาตรฐานวิชาชีพ (Profession Standard) ผูเขียน

ใครขอนําเสนอดวยการวิเคราะหคําแปล และความหมายของศัพทโดยเร่ิมตนจากคําวา 

“Profession” ที่ราชบัณฑิตยสถาน (2545ก) ไดบัญญัติคําเปนภาษาไทยไววา “วิชาชีพ” 

ซ่ึง บิสซิเนสดิกชันนารี (Businessdictionary, 2012a) ไดอธิบายความหมายของ คําวา 

“Profession” ไววาหมายถึง อาชีพที่ตองอาศัยความรู และทักษะท่ีชํานาญ ซ่ึงเปนผล

มาจากการศึกษาในระบบ (Formal Education) และประสบการณที่ไดรับจาก            

การปฏิบัติจริง (Practical Experience) นอกจากน้ียังมีศัพทภาษาอังกฤษอีก 3 คํา ท่ี

ตองทําความเขาใจ ไดแก คําวา“Professional” “Professionalism” และ “Professionalisation” 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

คําแรกคือคําวา “Professional” พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสไทย-อังกฤษ เล็ก

ซิตรอน (Thai-English Electronic Dictionary Lexitron-TEEDL, 2009a) ไดใหคําแปล

เปนภาษาไทยวา “ผู เชี่ยวชาญในวิชาชีพ” สอดคลองกับ พจนานุกรมลองแมน 

(Longman, 2012b) ท่ีอธิบายความหมายของคําวา “Professional” ไววาหมายถึง            

ผูประกอบอาชีพที่ตองอาศัยประสบการณ  (Experience) และความเช่ียวชาญ 

(Skillfully) อยางมากในการทํางาน 
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คําที่สองคือคําวา “Professionalism” พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสไทย-อังกฤษ 

เล็กซิตรอน (TEEDL, 2009b) ไดใหคําแปลเปนภาษาไทยไววา “ความเปนมืออาชีพ” 

สอดคลองกับ พจนานุกรมลองแมน (Longman, 2012c) ท่ีอธิบายความหมายของคํา

วา “Professionalism” ไววาหมายถึง ทักษะและมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมท่ี

คาดหวังสําหรับบุคคลมืออาชีพ  

คําสุดทายคือคําวา “Professionalisation” พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสไทย-

อังกฤษ เล็กซิตรอน (TEEDL, 2009c) ไดใหคําแปลเปนภาษาไทยไววา “การเปนมือ

อาชีพ” ซ่ึงสารานุกรม วิกิพีเดีย (Wikipedia Encyclopedia, 2012a) ไดอธิบาย

ความหมายของคําวา “Professionalisation” ไววา หมายถึง กระบวนการทางสังคม 

(Social Process) ที่อาชีพตางๆ เปล่ียนแปลงตัวเองอยางสมบูรณใหเปนวิชาชีพท่ีมี

สมรรถนะและเกียรติอันสูงสุด (Transform) (Longman, 2012) อันหมายถึง “การสราง

ความเปนวิชาชีพ” ซึ่งนาจะเปนคําแปลท่ีมีความเหมาะสม  

สวนคําวา “Standard” ราชบัณฑิตยสถาน (2545) ไดบัญญัติคําเปน

ภาษาไทยวา “มาตรฐาน” ซึ่ง บิสซิเนสดิกชันนารี (Businessdictionary, 2012b) ได

อธิบายความหมายของ คําวา “Standard” ไววาหมายถึง คําจํากัดความ (Definition) 

ขอบขาย (Limit) หรือ ขอบังคับ (Rule) ที่ผานการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจาก

หนวยงานท่ีมีอํานาจ ในฐานะที่เปนเกณฑขั้นตํ่าท่ีใชสําหรับเปรียบเทียบสมรรถนะ หรือ

ระดับของคุณภาพ สอดคลองกับ วิไลวรรณ ทองเจริญ (2553) ท่ีใหความหมายของ

มาตรฐานไววา หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภาพท่ีพึงประสงค ซึ่ง

ตองการใหเกิดขึ้นในชวงเวลาที่กําหนดไว เพื่อใชเปนหลักเทียบเคียงในการสงเสริม 

กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ  

เมื่อพิจารณาความหมายของมาตรฐานวิชาชีพท่ีไดจากการวิเคราะหคําแปล 

และความหมายของคําศัพท จึงพอสรุปไดวา มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนด         

ขั้นต่ําเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพ  
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การเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันถือวาอยูในวิชาชีพประเภทใด 
 เมื่อนึกถึงคําวา “วิชาชีพ” ผูคนสวนใหญในสังคมไทยมักจะนึกถึงอาชีพท่ีตอง

อาศัยความรู และทักษะท่ีเฉพาะเจาะจงในการทํางาน เชน แพทย เภสัชกร นักกฎหมาย 

เปนตน ท้ังท่ีจริงแลวเมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของวิชาชีพในสังคมไทยตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน ทําใหทราบวา มีอาชีพจํานวนไมนอยท่ีไดพยายามยกฐานะอาชีพของ

ตนเองจนกลายเปนวิชาชีพในเวลาตอมา เชน วิชาชีพมัคคุเทศก วิชาชีพส่ือสารมวลชน

ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน วิชาชีพวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

เปนตน อยางไรก็ตามแตละวิชาชีพลวนแตมีจุดเร่ิมตนของ การเขาสูความเปนวิชาชีพท่ี

แตกตางกัน โดย ฮักแมน (Hugman, 1991) ไดจําแนกวิชาชีพออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

วิชาชีพดั้งเดิม (Traditional Professions) อันหมายถึงวิชาชีพท่ีเกิดขึ้นมานาน องคกร

วิชาชีพมีความเขมแข็ง มีการควบคุมมาตรฐานของสมาชิกท่ีเขมงวด และมีอิสรภาพใน  

การตัดสินใจ เชน วิชาชีพแพทย วิชาชีพเภสัชกรรม เปนตน วิชาชีพท่ีเกื้อหนุน

ผูรับบริการ (Client Patronage Professions) เปนวิชาชีพที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน

ของสมาชิกในกลุมเพื่อกําหนดมาตรฐาน และขอบเขตของความเชี่ยวชาญท่ีตองการ 

เชน วิชาชีพบัญชี วิชาชีพสถาปนิก เปนตน และวิชาชีพสุดทายเปนวิชาชีพในกํากับของ

รัฐบาล (State - Mediated Professions) อันเปนวิชาชีพที่ถูกควบคุมโดยนโยบาย และ

ทรัพยากรของรัฐบาล เชน วิชาชีพครู วิชาชีพพยาบาล เปนตน   

เมื่อนําหลักการแบงประเภทวิชาชีพดังกลาวมาวิเคราะหอาจสรุปไดวา              

การเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันถือวาอยูในวิชาชีพประเภทเกื้อหนุนผูรับบริการ 

เน่ืองจากการจะพัฒนาอาชีพ ผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันไปสูความเปนวิชาชีพผูฝกสอน

กีฬาแบดมินตันไดนั้น ตองเร่ิมตนจากการรวมตัวกันของสมาชิก ซึ่งมีสถานะเปนผู

ฝกสอน โดยมีเปาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือพัฒนาความรู และทักษะเฉพาะทางสําหรับผู

ฝกสอนกีฬาแบดมินตันใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  

 

 

 
การเปน/ประกอบอาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันถือวาเปนวิชาชีพไดอยางไร 
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ทามกลางความหลากหลายของการประกอบอาชีพในปจจุบัน การจะบงบอก

ไดวา อาชีพใดบางท่ีจัดอยูในฐานะของการเปนวิชาชีพ หรือสามารถท่ีจะพัฒนาเพื่อเขา

สูความเปนวิชาชีพไดนั้น จําเปนตองพิจารณาจากลักษณะของวิชาชีพ ซึ่ง ฟาน เดอร 

สมิสเซน (van der Smissen, 2005) ไดกลาวไววา วิชาชีพ (Profession) มีลักษณะท่ี

แตกตางจากอาชีพ (Career) 5 ลักษณะ ไดแก มีองคความรูท่ีเปนเอกลักษณ (Unique 

Body of Knowledge) มีการวิจัยพ้ืนฐาน และ การวิจัยประยุกต (Applied and Basic 

Research) มีวรรณคดีทางวิชาชีพ (Professional Literature) มีการรับรองความสามารถ 

(Accreditation) และมีองคกรวิชาชีพ (Professional Organization) เมื่อนําลักษณะ

ของวิชาชีพท้ัง 5 ลักษณะมาวิเคราะหในบริบทของการเปน/ประกอบอาชีพผูฝกสอน

กีฬาแบดมินตัน สามารถสรุปไดวา การเปน/ประกอบอาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันมี

ลักษณะที่บงบอกถึงความเปนวิชาชีพอยู 3 ลักษณะดังน้ี 

ลักษณะประการแรก มีองคความรูที่เปนเอกลักษณ กลาวคือ เม่ือวิเคราะหถึง           

ความแตกตางของธรรมชาติในกีฬาแร็คเก็ต (Nature of Racquet Sport) ทําใหพบวา 

แบดมินตันเปนกีฬาชนิดเดียวท่ีใชลูกขนไก (Shuttlecock) ในการเลน ซึ่งตามหลัก

อากาศพลศาสตร (Aerodynamic) รูปทรงของลูกขนไกมีความคลายคลึงกับรูปทรงของ

ลูกกระสุนปน (Projectile Shape) ดวยเหตุน้ีจึงทําใหลูกขนไกสามารถทําความเร็ว

สูงสุดไดมากกวากีฬาแร็คเก็ตชนิดอื่นๆ สารานุกรมวิกิพีเดีย (2012b) สอดคลองกับ            

กินเนสส เวิลด เรคคอรด (Guinness World Records, 2005) ท่ีไดบันทึกสถิติความเร็ว

สูงสุดของลูกแบดมินตันท่ี ฟู ไฮเฟง (Fu Haifeng) นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู ทีม

ชาติจีน ในการแขงขันสุธีรมานคัพ 2005 สรางสถิติไวท่ี 332 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งเปน

ความเร็วที่เร็วกวาการเสริฟลูกเทนนิสที่ อิโว คารโลวิช (Ivo Karlovic) นักกีฬาเทนนิส

ประเภทชายคู ทีมชาติโครเอเชีย ในการแขงขัน เดวิสคัพ 2011 ไดทําสถิติไวที่ 251 

กิโลเมตรตอชั่วโมง จากการบันทึกของ กินเนสส เวิลด เรคคอรด (2011)   

จากธรรมชาติของกีฬาแบดมินตันดังกลาว ยอมสงผลใหองคความรูของ           

การเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันมีความเปนเอกลักษณ เชน ความรูเก่ียวกับเทคนิค 

และกลวิธีตางๆที่จะชวยให ลูกขนไกตกลงในแดนของคูแขงขันไดเร็วยิ่งขึ้น ความรู
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เกี่ยวกับการใชน้ิวมือ และขอมือเพ่ือควบคุมทิศทางในขณะตีลูก ความรูเกี่ยวกับ         

การพัฒนาเวลาการตอบสนอง (Response Time) เพื่อใหนักกีฬาสามารถเคล่ือนที่เขา

ไปตีลูกไดเร็วยิ่งขึ้น เปนตน สอดคลองกับ อีสเบิรก (Isberg, 2001 อางถึงใน Hardman 

& Jones, 2011) ที่ไดกลาวไววา การเปนผูฝกสอนกีฬาจะตองมีความรูท่ีเฉพาะเจาะจง 

(Specific Knowledge) เกี่ยวกับเทคนิค (Techniques) และแทกติก (Tactics) ในกีฬา

ท่ีตนเองเปนผูสอน  

ลักษณะท่ีสอง มีการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยุกต เปนงานวิจัยท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน ซึ่งในปจจุบันพบวา มีงานวิจัย

ท้ังในประเทศ และตางประเทศจํานวนมากที่เกี่ยวของกับการเปนผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตัน เชน งานวิจัยเร่ือง ผลการฝกตารางเกาชองที่มีขนาดตางกันตอความ

คลองแคลววองไวในกีฬาแบดมินตัน ของ สรัญรัฐ มนุญญานนท การทําความ

เขาใจเก่ียวกับความเชี่ยวชาญจากผูฝกสอนแบดมินตันชั้นเลิศ (Understanding 

Expertise from Elite Badminton Coaches) ของ เฟง-รู ชู (Feng-Ru Sheu) 

ลักษณะสุดทาย มีวรรณคดีทางวิชาชีพ (Professional Literature) ซึ่ง

วรรณคดีหมายถึงผลงานที่ ดีมีคุณคา  ท่ีตองการการถายทอดใหผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันไดรับทราบถึงขอเท็จจริง และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตางๆที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งในปจจุบันพบวา มีผลงานที่เกี่ยวของกับการเปนผู

ฝกสอนกีฬาแบดมินตันท้ังในประเทศ และตางประเทศเปนจํานวนมาก เชน หนังสือ

เร่ืองคัมภีรผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน แตงโดย นภพร ทัศนัยนา คูมือการเปนผูฝกสอน

แบดมินตัน ระดับ 1 (Badminton Coach Education: Coaches’ Manual Level        

1) แตงโดย สหพันธแบดมินตันโลก (BWF: HBadminton World FederationH) เปนตน 

 
การมีมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันถือเปนสิ่ ง ท่ีมี
ความสําคัญและมีความจําเปนอยางไร  

ทานผูอานเคยสงสัยรึเปลาครับวา ทําไมทุกวิชาชีพถึงตองมีมาตรฐานวิชาชีพ? 

จากคําถามน้ีไดทําใหผูเขียนไดยอนกลับไปพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการสราง และ

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพจากองคการกีฬา และองคการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดังตอไปน้ี 
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สมาคมกีฬา และพลศึกษาแหงชาติ (NASPE, 2006) ไดกําหนดวัตถุประสงค

ของการสรางมาตรฐานสากลสําหรับการเปนผูฝกสอนกีฬาไว 3 ประการ ไดแก 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการฝกอบรมผูฝกสอนใหมีคุณภาพ  

2. เพ่ือเปนแนวทางในการวาจางผูฝกสอนท่ีมีคุณภาพ  

3. เพ่ือใหผูฝกสอนสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองเขาสูการเปน
ผูฝกสอนท่ีมีคุณภาพ 

วิทยาลัยพยาบาลวิชาชีพแหงบริติชโคลัมเบีย (College of Registered 

Nurses of British Columbia-CRNBC, 2011) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพสําหรับพยาบาลวิชาชีพ ไว 6 ประการ ไดแก 

1.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพยาบาล 

2.  เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน  

3.  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับประเมินคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน  

4.  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  

5.  เพื่อคุมครองสิทธิของผูรับบริการ  

6.  เพื่อเปนขออางอิงทางกฎหมาย 

วิทยาลัยนักโภชนาการแหงออนแทรีโอ (College of Dietitians of Ontario-

CDO, 1997) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับ              

นักโภชนาการไว 6 ประการ ไดแก 

1. เพ่ือสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ  
2. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  

3. เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงาน  

4. เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง  
5. เพื่อเปนแนวทางสําหรับนักการศึกษาได นํามาใชพัฒนาหลักสูตร

โภชนาการ 

6. เพ่ือเปนขออางอิงทางกฎหมายท่ีวาดวยการจางงาน 
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จากภาพรวมของวัตถุประสงคในการสราง และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพจาก

องคการกีฬาและองคการท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ ที่ไดนําเสนอในขางตนสามารถสรุปได

วา การมีมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับผู

ฝกสอนกีฬาแบดมินตัน ซึ่งตองปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปนวิชาชีพ อีกท้ังยังเปนแนวทางท่ี

สําคัญตอกระบวนการ (Process) และระบบ (System) ที่ใชในการพัฒนาคุณภาพของ

ผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน เชน ผูฝกสอนไดมีแนวทางในการฝกฝนตนเองเพื่อเขาสู

มาตรฐาน องคกร/หนวยงานไดมีแนวทางในการควบคุม และประเมินการปฏิบัติงาน

ของผูฝกสอน การนํามาใชเปนเกณฑสําหรับแบงระดับความสามารถของ ผูฝกสอน เปนตน  

 
ผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันตองมีมาตรฐานวิชาชีพอะไรบาง และอยางไร 

มาตรฐานวิชาชีพของแตละองคการวิชาชีพ ลวนแตมีความแตกตางกันออกไป

ตามบริบททางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ 

เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางของแตละมาตรฐานวิชาชีพ จึงใครขอนําเสนอตัวอยางดังน้ี 

สมาคมพยาบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (American Nurses Association-

ANA, 2010) ไดกําหนดมาตรฐานหลักของการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพไว 2 

มาตรฐาน รวมองคประกอบทั้งส้ิน 16 องคประกอบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรฐานหลักดานการปฏิบัติงาน (Standards of Practice) เปน

การอธิบายระดับความสามารถในการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล (Nursing 

Process) ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก การประเมินสภาพ (Assessment) 

การวินิจฉัย (Diagnosis) การระบุผลลัพธในการดูแลผูปวย (Outcomes Identification) 

การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Implementation) และ  

การประเมินผล (Evaluation)  

มาตรฐานหลักดานสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (Standards of Professional 

Performance) เปนการอธิบายระดับความสามารถในการปฏิบัติ กิจกรรม  และ              

การแสดงพฤติกรรมในฐานะท่ีเปนพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย 10 องคประกอบ 

ไดแก  จริยธรรม  (Ethics) วุฒิการศึกษา  (Education) การปฏิบัติตามหลักฐาน          

เชิงประจักษ และงานวิจัย(Evidence-Based Practice and Research) คุณภาพใน          
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การปฏิบัติงาน (Quality of practice) การติดตอส่ือสาร (Communication) ภาวะผูนํา 

(Leadership) การประสานงาน (Collaborations) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

มืออาชีพ (Professional Practice Evaluation) การใชประโยชนจากทรัพยากร 

(Resource Utilization) และ อนามัยส่ิงแวดลอม (Environment Health)  

คุ รุสภา  (2548) ได กําหนดมาตรฐานหลักของการปฏิบัติงานในฐานะ            

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว 3 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานความรู และประสบการณวิชาชีพ เปนขอกําหนดเก่ียวกับ

ความรู และประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผูตองการประกอบ

วิชาชีพทาง การศึกษาตองมีเพียงพอที่สามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ

การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทาง 

การศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือ           

การจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานการปฏิบัติตน เปนจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดขึ้น

เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อรักษา และสงเสริมเกียรติ

คุณช่ือเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแก

ผูรับบริการ และสังคมอันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 

เมื่อนํามาตรฐานหลักของตัวอยางที่ไดนําเสนอในขางตนมาพิจารณาเก่ียวกับ           

ความครอบคลุม และความชัดเจน จะเห็นไดวามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 

สามารถยึดถือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพของผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันได จึงใครขอนําเสนอแนวทางในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพตามบริบทของ

ผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันไวดังนี้ 

มาตรฐานความรู และประสบการณ หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับ

คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู และประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน  

ซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันตองมีเพียงพอที่จะสามารถ

นําไปใชในการประกอบวิชาชีพได เชน มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬา
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แบดมินตันไมนอยกวา 2 ป มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ เปนตน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ 

หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพผู

ฝกสอนกีฬาแบดมินตันตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งตองหมั่นฝกฝนใหตนเองมีทักษะ หรือความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเน่ือง เชน 

มาตรฐานดานการปองกัน ดูแล และจัดการเก่ียวกับอาการบาดเจ็บของนักกีฬา

แบดมินตัน มาตรฐานดานการสอน เปนตน 

มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนด

ขึ้นเปนแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม 

เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการ และสังคมอันจะนํามาซึ่งเกียรติ และ

ศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ เชน จรรยาบรรณตอนักกีฬา จรรยาบรรณตอเพื่อนผูฝกสอน เปนตน 
 
ควรมีกระบวนการสรางหรือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬา
แบดมินตันอยางไร 

องคประกอบ และขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพจะมีความถูกตอง และ

เหมาะสมหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับ วิธีการ (Method) และกระบวนการ (Process) จาก

การศึกษาขอมูลงานวิจัย และเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวของทําใหไดแนวทาง และแนวคิด

เกี่ยวกับวิธีการ และกระบวนการที่สามารถนํามาประยุกตใชในการสรางหรือพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันได ใครขอยกตัวอยางจากผลงานวิจัย 

ดังตอไปนี้ 

วิไลวรรณ ทองเจริญ (2553) ไดใหแนวทางสําหรับการพัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพอาจารยพยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยใชวิธีการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis-FA) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion-

FGD) และการประชุมสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) ในสวนของ

กระบวนการมีท้ังส้ิน 4 ขั้นตอน ตามลําดับดังน้ี 
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ขั้นตอนแรก การวิเคราะหปญหา และปจจัย เปนการวิเคราะห และ

สังเคราะหเนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ขั้นตอนที่สอง การวิเคราะหองคประกอบ คัดเลือกองคประกอบและ

ตัวบงชี้ มีกระบวนการตามลําดับดังนี้ 1) ทําการสรางแบบสอบถาม ซึ่งไดจาก               

การวิเคราะหองคประกอบที่เก่ียวกับมาตรฐานและตัวบงช้ี 2) ตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือโดยผูทรงคุณวุฒิ 3) การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 4) นําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis-EFA) 5) 

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และคัดเลือก

องคประกอบ และตัวบงชี้มาตรฐานวิชาชีพ 

ขั้นตอนที่สาม การรางมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน มี

กระบวนการตามลําดับดังนี้ 1) การรางมาตรฐานและตัวบงชี้จากผลการวิเคราะหใน

ขั้นตอนที่ 2 2) การรางเกณฑการประเมินแบบรูบริค (Rubric) 3) การสนทนากลุมโดย

ผูทรงคุณวุฒิ และ 4) การปรับปรุงรางมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน  

ขั้นตอนสุดทาย การตรวจสอบเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของ

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินโดยใชการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 

จากแนวทางเก่ียวกับวิธีการ และกระบวนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพท่ีได

นําเสนอในขางตน สรุปไดวา กระบวนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพใชการวิจัยแบบวิธี

ผสม (Mixed Method Research) กลาวคือ เร่ิมตนดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบท้ังเชิงสํารวจ และเชิงยืนยัน 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงองคประกอบ และตัวบงช้ีของมาตรฐานวิชาชีพ จากน้ันจึงใชการวิจัย            

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสนทนากลุม และ การประชุมสัมมนาอิง

ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนา และตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบ ตัวบงช้ี และ

เกณฑการประเมิน  

การพยาบาลสุขภาพชุมชนแหงประเทศแคนาดา (The Community Health 

Nurses of Canada – CHNC, 2010) ไดใหแนวคิดสําหรับการพัฒนาสมรรถนะ              
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การพยาบาลสุขภาพประจําบานของประเทศแคนนาดา (Home Health Nursing 

Competencies in Canada) โดยใชวิธีการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi 

Technique) ในสวนของกระบวนการมีทั้งส้ิน 4 ขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 

ขั้นตอนแรก กําหนดตนราง (Preliminary Draft) ซึ่งไดจาก         

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะการพยาบาล

สุขภาพ เพื่อนําตนรางดังกลาวมาสรางเปนแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Survey) ท่ี มีสวนของรายการเก่ียวกับขอบขายหลัก  (Domains) และสมรรถนะ 

(Competencies) ซึ่งในแตละรายการมีลักษณะแบบมาตรประมาณคา ชนิด 5 ระดับ 

(Likert-Type Scale) และสวนของคําถามปลายเปดสําหรับแสดงความคิดเห็นอยาง

อิสระ (Open-Ended Questions)  

ขั้นตอนที่สอง นําแบบสํารวจออนไลนที่ไดจากขั้นตอนแรกสงใหกลุม

ท่ีปรึกษา (Advisory Group) จํานวน 12 ทาน เปนผูพิจารณาถึงความถูกตอง และ

เหมาะของสมรรถนะ การพยาบาลสุขภาพประจําบานในประเทศแคนาดา (สมาชิกใน

กลุมที่ปรึกษามาจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ และมีมุมมองท่ีแตกตางกัน เชน 

พยาบาลสุขภาพประจําบาน นักวิจัย นักการศึกษา เปนตน ซึ่งเปนผูที่ไดรับการคัดเลือก

จาก CHNC) จากน้ันไดทําการวิเคราะหขอมูล และเลือกเฉพาะรายการที่มีคาเฉล่ีย            

การยอมรับอยูในระดับสูงเพ่ือนํามาสรางเปนตนรางของแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

รายการใหมของแบบสํารวจ ประกอบดวย ขอบขายหลัก (Domains) ขอบขายยอย 

(Sub-Domains) และสมรรถนะ (Competencies) 

 ขั้นตอนที่สาม นําแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกสท่ีสรางขึ้นจากขั้นตอนท่ี

สองสงใหกลุมผูเชี่ยวชาญ (Expert Group) จํานวน 47คน (สมาชิกในกลุมผูเช่ียวชาญ

ไดมาจาก การรับรองจากCHNC การรับรองจากคณะกรรมการกําหนดสมรรถนะ และ

มาตรฐาน และการไดมาซึ่งกลุมผูเชี่ยวชาญแบบ สโนวบอล (Snowball Sampling) 

จากน้ันไดทําการวิเคราะหขอมูล และนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมาปรับปรุงแบบ

สํารวจ 
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ขั้นตอนสุดทาย นําแบบสํารวจออนไลนที่ไดรับการปรับปรุงจาก

ขั้นตอนที่สามสงใหกลุมที่ปรึกษาแกไข และใหขอเสนอแนะเปนคร้ังสุดทาย จากนั้นนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อสรุปผล 

จากแนวคิดเกี่ยวกับวิธีและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่ไดนําเสนอขางตน 

สรุปไดวา กระบวนการที่ใชเทคนิคเดลฟาย มีลักษณะของการวิจัยเปนแบบวิธีผสม 

กลาวคือ มีการเร่ิมตนดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะห และสังเคราะห

วรรณกรรม เพ่ือสรางเครื่องมือวิจัยจากนั้น ทุกขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล ไดใชการวิจัยท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

จากท้ังแนวทางและแนวคิดท่ีไดนําเสนอขางตน สรุปไดวา กระบวนการสราง

หรือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน ควรใชการวิจัยแบบวิธี

ผสม เน่ืองจาก การวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จะชวยยืนยัน (Corroboration) 

วาโครงสราง องคประกอบ และรายละเอียดของขอกําหนดตางๆในมาตรฐานวิชาชีพมี

ความถูกตอง และเหมาะสมกับสภาพการณของการเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันใน

ประเทศไทยมากท่ีสุดหรือไม ดังท่ี รอสสแมน และวิลสัน (Rossman & Wilson, 1985) 

ไดอธิบายเหตุผลของการเลือกใชการวิจัยแบบวิธีผสมไว 3 ประการ ไดแก สามารถใช

ยืนยันขอคนพบใหมีความนาเชื่อถือ (Triangulation) สามารถวิเคราะหขอคนพบได

ลึกซึ้งย่ิงขึ้น และกอใหเกิดแนวคิดใหมจากขอคนพบท้ังสองแหลงท่ีมีความขัดแยงกัน 

เชนเดียวกับท่ี โจว และคณะ (Chow et al., 2010) ไดสรุปขอดีของการใชการวิจัยแบบ

วิ ธี ผสมไว  3 ประการ  ได แก  ผลการวิ จั ย โดยภาพรวมมี ความครอบค ลุม 

( Comprehensiveness)  เพิ่ ม มิ ติ  ( Dimension)  ให กับหั วข อ งานวิ จั ย  และ เ พ่ิม           

ความเขมงวดในระเบียบวิธี (Methodological Rigor) เนื่องจากสามารถใชตรวจสอบ

ความสอดคลองระหวางกันและกันได 
 
สรุป 

จากท่ีไดนําเสนอมาท้ังหมดจะเห็นไดวา การประกอบอาชีพผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันมีความเปนไปไดที่จะเปล่ียนแปลงไปสูความเปนวิชาชีพ เน่ืองจากมีลักษณะ

ของความเปนวิชาชีพ อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจําเปนตอง
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อาศัยมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นําทาง ซึ่งผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา

ประเด็นจากบทความน้ีจะชวยจุดประกายใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ หรือผูที่สนใจในกีฬา

แบดมินตันไดนํามาใชเปนแนวทางในการสรางมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันใหเกิดข้ึนจริงในประเทศไทย เพ่ือที่จะสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ 

ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติการของผูฝกสอนแบดมินตันใหเกิดการปฏิบัติ

ท่ีเปนเลิศ หรือท่ีเรียกวา Best Practice สมกับการเปนผูฝกสอนแบดมินตันท่ีมี

มาตรฐานวิชาชีพ ทายที่สุดน้ี ผูเขียนใครขอยกคํากลาวของ กูนารัน (Gunalan, 2006 

อางถึงใน Sheu, 2011) รองประธานสมาพันธแบดมินตันนานาชาติ เพ่ือแสดงถึง

ความสําคัญของการมีผูฝกสอนท่ีมีมาตรฐาน ท่ีวา หากปราศจากผูฝกสอนกีฬา
แบดมินตันท่ีดี จะมีนักกีฬาแบดมินตันที่ดีไดอยางไร 
 

เอกสารอางอิง 
คุรุสภา.  (2548).  ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ 

วิชาชีพ พ.ศ. 2548.  [On-line].  Available: http://www.bcnyala.ac.th/ 

moralprinciples/file/f7.pdf [2555, กันยายน 1]. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2545ก).  วิชาชีพ.  [On-line].  Available: http://rirs3.royin.go.th/ 

coinages/webcoinage.php [2555, ตุลาคม 17]. 

_______.  (2545ข).  มาตรฐาน.  [On-line].  Available: http://rirs3.royin.go.th/coinages/ 

webcoinage.php [2555, ตุลาคม 18]. 

วิไลวรรณ ทองเจริญ.  (2553).  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารยพยาบาล 

สังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ.  วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปนผูนําทาง

การศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

34 

ANA.  (2010).  Recognition of a nursing specialty, approval of a specialty nursing 

scope of practice statement, and acknowledgment of specialty nursing 

standard of practice.   [On-line].  Available: http://www.nursingworld.org/ 

MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStand

ards [2012, November 8]. 

ASC.  (2001).  Quality coaching.  [On-line].  Available: http://www.ausport.gov.au/ 

__data/assets/pdf_file/0018/442620/Quality_Coaching.pdf  [2012, 

September 9]. 

Businessdictionary.  (2012a).  Profession.  [On-line].  Available: 

http://www.businessdictionary.com/definition/profession.html [2012,     

 July 16] 

_______.  (2012b).  Standard.  [On-line].  Available:  http://www.businessdictionary 

.com/definition/standard.html [2012, July 16]. 

Chow,  M. Y., Quine S., & Li M.  (2010).  The benefits of using a mixed 

methods approach quantitative with qualitative to identify client 

satisfaction and unmet needs in an HIV healthcare centre. [On-line].  

Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20140793 [2013, 

February 10]. 

CHNC.   (2010).  Development of home health nursing competencies in Canada. 

[On-line].  Available: http://chnc.ca/documents/Development of Home 

Health Nursing Competencies in Canada.pdf  [2012, November 12]. 

CDO.  (1997).  Professional standards for dietitians in Canada. [On-line].  

Available: http://www.cdo.on.ca/en/pdf/publications/Professional- 

StandardsforDietitians.pdf [2012, October 21]. 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

35 

CRNBC.  (2011). Professional standards for registered nurses and nurse 

practitioners.  [On-line].  Available: https://www.crnbc.ca/downloads/ 

128_Prof%20Standards%202005.pdf  [2012, October 21]. 

Gearity, T. B., &  Murray A. M.  (2011).  Athletes’ experiences of the 

psychological effects of poor coaching.  [On-line]. Available:   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029210001457 

[2012, September 1]. 

Guinness World Records.  (2005).  Fastest badminton hit in competition 

(male).  [On-line].  Available: http://www.guinnessworldrecords.com/ 

world-records/12000/fastest-badminton-hit-in-competition-(male) 

[2012, November 8]. 

_______.  (2011).  Fastest serve of a tennis ball (male).  [On-line].  Available: 

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/3000/fastest-

serve-of-a-tennis-ball-(male) [2012, November 9] 

Hugman, R.  (1991).  Power in caring profession.  London: Macmillan 

Hardman, R. A., & Jones C.  (2011).  The ethics of sports coaching.  New York: 

Routledge. 

Longman Dictionaries.  (2012a).  Occupation.  [On-line].  Available: 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/occupation [2012, October 18]. 

_______. (2012b).  Professional.  [On-line].  Available: 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/professional_2 [2012, October 18]. 

_______. (2012c).  Professionalism.  [On-line].  Available: http://www.ldoceonline. 

com/dictionary/professionalism [2012,October 19]. 

Martens, R.  (2012).  Successful coaching.  4th ed.  Illinois: Human Kinetics. 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

36 

NASPE. (1995).  National standards for athletic coaches.  Virginia: NASPE. 

_______. (2006).  National standards for sport coaches.  [On-line].  Available: 

http://www.aahperd.org/naspe/standards/nationalStandards/SportCoa

ches.cfm [2012, November 3]. 

North, J. (2007).   Increasing participation in sport: The role of the coach.   

[On-line].  Available: http://www.sportscoachuk.org/sites/default/files/ 

Coaching%20and%20participation.pdf [2012, September 4]. 

Rossman, G. B., &  Wilson, B. L.  (1985). Numbers and words: Combining 

quantitative and qualitative methods in a single large-scale evaluation 

study. [On-line].  Available: http://erx.sagepub.com/content/ 9/5/627. 

abstract  [2013, February 10]. 

Sheu, F. R.  (2011).  Understanding expertise from elite badminton coaches.   

[On-line].  Available: http://proquest.umi.com/pqdlink?Ver=1&Exp= 

08-27-2017&FMT=7&DID=2556985641&RQT=309&attempt=1 [2012, 

July18]. 

TEEDL.  (2009a).  Professional.  [On-line].  Available: http://lexitron.nectec.or.th 

/2009_1/index.php?q=lookup/form/submit  [2012, October 18]. 

_______.  (2009b).  Professionalism.  [On-line].  Available:   

http://lexitron.nectec.or.th/2009_1/index.php?q=lookup/form/submit  

[2012, October 18]. 

_______. (2009c).  Professionalisation.  [On-line].  Available: 

 http://lexitron.nectec.or.th/2009_1/index.php?q=lookup/form/submit 

[2012, October 18]. 

van der Smissen, B.  (2005).  Recreation and parks: The profession.  Illinois: 

Human Kinetics.    

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

37 

 

Wikipedia Encyclopedia.  (2012a).  Professionalization.  [On-line].  Available:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Professionalization [2012, October 21]. 

_______.(2012b).  Badminton.  [On-line].  Available:   

http://en.wikipedia.org/wiki/Badminton [2012, November 8].  

Wu, T., & Su ,P.  (2010).  How to coach world-class athletes of table tennis. 

[On-line].  Available: www.ittf.com/ittf_science/sscenter/int.../_195.pdf 

[2012, December 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 ปกหน้า 4 สี
	2 ปกหน้าใน
	3 สารบัญ
	4 เนื้อหา
	5 บทวิจารณ์หนังสือ
	6 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
	7 ใบบอกรับเป็นสมาชิก

