
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

163 

กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพส ำหรับผู้ฝึกสอนกีฬำแบดมินตนั 
The Development of Professional Standards for Badminton Coaches 

 
ณฐัวฒุิ สทิธิชยั1 อจัฉรา เสาว์เฉลมิ2 

จฑุามาศ บตัรเจริญ3 ประพฒัน์ ลกัษณพิสทุธ์ิ4 
Nuttawut Sittichai, Achara Saochalerm 

Juthamas Butcharoen,  Prapat Laxanaphisuth 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนั โดยผู้วิจยัได้ก าหนดกระบวนการวิจยัไว้  3 ขัน้ตอนได้แก่ 1) ขัน้ศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 2) ขัน้สร้าง
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั และ 3) ขัน้ตรวจสอบความเหมาะสม
ของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้
นีม้ี 5 กลุ่ม ได้แก่ นักกีฬาแบดมินตันมืออาชีพ นักกีฬาแบดมินตันมือสมัครเล่น  
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ผู้ปกครองของนกักีฬาแบดมินตนั  และผู้ เช่ียวชาญทางกีฬา
แบดมินตนั เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจก
แจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ และการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

ผลการวิจยั พบวา่  
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัประกอบด้วย 6 มิติ 17 มาตรฐาน 

และ 74 สมรรถนะ ซึ่ง 6 มิติ ประกอบด้วยมิติด้านการฝึกอบรม มิติด้านความรู้ มิติ 
                                                 
1 นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2 อาจารย์ ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4 อดีต รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ด้านประสบการณ์ทางกีฬาแบดมินตัน มิติด้านจริยธรรม มิติด้านการสอนกีฬา
แบดมินตนั และมิติด้านความปลอดภยั  

   
ค ำส ำคัญ: มำตรฐำนวชิำชีพ ผู้ฝึกสอนแบดมินตนั 
 
Abstract 

The purpose of this study was to develop the professional standards 
for badminton coaches. There were 3 steps of the research process consisting 
of studying the problems and needs of badminton athletes and coaches, 
making the professional standards for badminton coaches, and verifying the 
appropriateness of the professional standards. The samples were professional 
badminton players, amateur badminton players, badminton coaches, 
parents/guardians, and badminton experts. The instrument used in this 
research was questionnaires. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, median, interquartile range, and 
confirmatory factor analysis 

The results were revealed that 
The professional standards for badminton coaches was organized 

into 6 domains, 17 standards, and 74 competencies. The six domains were 
consisted of training domain, knowledge domain, badminton experience 
domain, ethic domain, badminton teaching domain, and safety domain  
 
Key words: Professional standard, Badminton coach 
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บทน ำ 
กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาสากลชนิดหนึ่งที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

ในประเทศไทยเนื่องจากได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตรพลศึกษาทุกระดับตัง้แต่
มธัยมศึกษาตอนต้นจนกระทัง่ถึงระดบัอุดมศึกษา รวมทัง้มีการจัดการแข่งขนัในทุก
ระดบัตัง้แต่ระดบัโรงเรียนจนกระทัง่ถึงระดับชาติ (นภพร ทศันยันา, 2558) มีแนวโน้ม 
ที่จะได้รับความนิยมเพิ่มสงูขึน้สงัเกตได้จากจ านวนนกักีฬาแบดมินตนัรุ่นเยาวชนที่เข้า
ร่วมการแขง่ขนัเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในปีพ.ศ.2557 ที่มีจ านวนทัง้สิน้ 1,761 
คน และเพิ่มขึน้เป็น 1,982 คนในปี พ.ศ. 2558 (สมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ, 
2558) นักกีฬาแบดมินตันไทยมีผลงานที่ดีขึน้ในระดับนานาชาติสังเกตได้จากทีม
แบดมินตันของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทีมแบดมินตันโลก (World team 
ranking) ในปี 2015 ให้อยูใ่นล าดบัท่ี 6 ซึง่มีอนัดบัที่ดีขึน้กว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2012 ที่อยู่ในอนัดบัที่ 11 (Badminton World Federation [BWF], 2015) นอกจากนี ้
กีฬาแบดมินตนัยงัเป็นกีฬาชนิดหนึง่ที่รัฐบาลไทยเลง็เห็นถึงศกัยภาพในการพฒันาไปสู่
การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2558) จากข้อสงัเกตที่ได้กลา่ว
มาข้างต้นเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการที่ดีขึน้ของกีฬาแบดมินตนัใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการพฒันากีฬาแบดมินตนัในทกุระดบัตัง้แต่
ระดบัพืน้ฐานจนกระทัง่ถึงระดบัมืออาชีพยงัมีปัญหาในหลายด้าน เช่น งบประมาณ
สนบัสนนุจากภาครัฐบาลที่มีอยู่อย่างจ ากัด ขาดความเป็นระบบในการบริหารจัดการ
ของชมรม /สโมสรกีฬาแบดมินตัน ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันยังขาดความรู้และ
ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัฝึกอบรม ผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมที่แตกตา่งกนั เป็นต้น (นภพร ทศันยันา, 2558)  

การพัฒนากีฬาแบดมินตันในทุกระดับให้ประสบความส าเ ร็จต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ ฝึกสอนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) เนื่องจาก ผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของผู้ เล่นกีฬา/นกักีฬา กลา่วคือผู้ เล่นกีฬา/นกักีฬา 
ที่ได้รับการฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอนที่มีคณุภาพย่อมมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการ
เล่นกีฬา และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันผู้ เล่นกีฬาที่ได้รับ 
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การฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอนที่ไม่มีคุณภาพย่อมไม่มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ  
ในการเล่นกีฬา และได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีคุณภาพ (ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธ์ิ 
และณฐัวฒุิ สิทธิชยั, 2556) สอดคล้องกับ Australian Sports Commission [ASC] 
(2001) ที่ได้ให้แนวคิดไว้ว่า คุณภาพของผู้ ฝึกสอนเป็นองค์ประกอบส าคญัที่จะท าให้
นกักีฬาได้รับความสนกุสนาน เพลิดเพลิน (Enjoy) กบัการเลน่กีฬา มีความสามารถใน
การใช้ทกัษะ (Skills) และกลยทุธ์ (Strategies) มีความเข้าใจ (Understanding) ในกฎ 
กติกา มารยาท และประเพณีของการเลน่กีฬา มีความกระตือรือร้น (Enthusiastic) ที่จะ
เล่นกีฬาตลอดชีวิต และมีความปลอดภัยในการเล่นกีฬา  (Safety) เช่นเดียวกับ 
Martens (2012) ได้กลา่วไว้ว่า การที่นกักีฬาได้รับการฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอนที่มีคณุภาพ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้นกักีฬามีโอกาสที่จะได้รับการพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย  จิตใจ และ
สงัคมไปพร้อม ๆ กัน แต่ในขณะเดียวกันถ้านักกีฬาได้รับการฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอน
แบดมินตนัท่ีไมม่ีคณุภาพยอ่มจะสง่ผลให้นกักีฬาได้รับประสบการณ์ที่ไมม่ีคณุภาพ เช่น 
มีอาการบาดเจ็บเรือ้รังซึง่อาจเกิดการซ้อมที่หนกัเกินไป (Over Training) เกิดความรู้สกึ
เบื่อหนา่ยกบัการเลน่กีฬาจนอาจน าไปสูก่ารเลกิเลน่กีฬา (Burn out) เป็นต้น นอกจากนี ้
Gearity and Murray (2011) ได้กลา่วไว้ว่า การที่นกักีฬาได้รับการฝึกสอนจากผู้
ฝึกสอนกีฬาที่ไม่มีคุณภาพจะสง่ผลให้เกิดการยบัยัง้ทกัษะทางด้านจิตใจของนกักีฬา  
เช่น ขาดความมุ่งมัน่ในการแข่งขนั ขาดความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม ขาดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ขาดความสนกุสนาน ขาดความพึงพอใจ และลดประสิทธิภาพในการ
รับรู้ของนกักีฬา  

แนวทางหนึง่ที่ช่วยให้การปรับปรุงและพฒันาผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเป็นไป
ในทิศทางที่มีคณุภาพ และได้มาตรฐานคือการก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั (ประพฒัน์ ลกัษณพิสทุธ์ิ และณฐัวฒุิ สทิธิชยั, 2556) เนื่องจาก
มาตรฐานวิชาชีพเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ รับบริการ และปกป้อง
ผู้ รับบริการจากการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การถกูหลอกลวง หรือการท าให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) เป็นแนวทางให้ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาได้ทราบว่าควรจะมีทักษะ ความรู้ และจรรยาบรรณใดบ้างที่จ าเป็น
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ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ และน าเอาสาระส าคัญต่างๆเหล่านัน้ไปพัฒนาตนเองสู่ 
การปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best practice) นอกจากนีย้งัเป็นสิ่งที่ช่วยก ากับดูแลผู้ ฝึกสอน
กีฬาในเร่ืองสวสัดิการ ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ การปกป้องสิทธิเพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิงาน และได้รับคา่จ้างที่เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ในการปฏิบตัิงาน (National Association for Sport and Physical Education [NASPE], 2006) 
นอกจากนีย้งัสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร และใช้เป็นข้ออ้างอิง
ทางกฎหมายที่วา่ด้วยการจ้าง (College of Dietitians of Ontario [CDO], 1997)  

จากความเป็นมา และความส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวข้างต้น 
พบวา่ มีความส าคญัตอ่การปฏิบตัิงานของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั กลา่วคือ ช่วยสร้าง
ความมัน่ใจแก่นกักีฬาแบดมินตนั และ/หรือผู้ปกครองของนกักีฬาแบดมินตนัวา่จะได้รับ
การฝึกสอนที่ปลอดภยั และมีพฒันาการทางทกัษะกีฬาแบดมินตนัที่ดีขึน้จากผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนั  นอกจากนีย้งัถือเป็นเอกสารส าคญัที่ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาตนเองไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั จากการศกึษาพบวา่ ในต่างประเทศมีการจดัท าเอกสารเก่ียวกบัมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา เช่น National Standards for Athletic Coaches และ 
National Standards for Sport Coaches ที่จดัท าขึน้โดย National Association for 
Sport and Physical Education ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับในเมืองไทยยงัไม่พบว่า
มีเอกสารมาตรฐานเก่ียวกบัมาตรฐานวิชาชีพผู้ ฝึกสอนกีฬา แต่จากการสืบทราบพบว่า
ในปี พ.ศ. 2554 กรมพลศกึษามีนโยบายพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา
ขึน้ 15 ชนิดกีฬาซึง่หนึ่งในนัน้คือ กีฬาแบดมินตนั แต่ไม่พบว่ามีการเผยแพร่ที่ใด ท าให้
ผู้ วิจัยไม่ทราบว่าการพฒันาดังกล่าวนัน้มีรายละเอียดเป็นเช่นใด ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึง
ต้องการศกึษาเร่ืองการพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
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วิธีกำรวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมี

วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั โดยผู้วิจยัได้
ก าหนดกระบวนการวิจัยไว้ 3 ขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้1) ขัน้ศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 2) ขัน้สร้างมาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั และ3)ขัน้ตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ซึง่ในแตล่ะขัน้ตอนของมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

กำรวิจัยขัน้ตอนที่ 1 
 ขัน้ตอนที่ 1 เป็นขัน้ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของนกักีฬาและผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั มีวตัถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาในการปฏิบตัิงานท่ีของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั และ 2) เพื่อศึกษาความ
ต้องการของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเก่ียวกบัคณุลกัษณะและสมรรถนะที่
พงึประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประชำกร 
 ประชากรในการวิจยัขัน้ตอนนีม้ี 2 กลุม่ ได้แก่ นกักีฬาแบดมินตนัสญัชาติไทย
ที่เข้าร่วมการแข่งขนั SCG THAILAND OPEN 2015 จ านวนทัง้สิน้ 108 คน และ ผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัสญัชาติไทยที่ควบคมุดูแลนกักีฬาแบดมินตนัในรายการ SCG 
THAILAND OPEN 2015  จ านวนทัง้สิน้ 43 คน  

กลุ่มตวัอย่ำง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มโดยใช้สตูรการค านวณของยามาเน่ 

(Yamane, 1973) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 มีความคลาดเคลือ่นท่ียอมรับได้ ร้อย
ละ 5 ได้กลุม่ตวัอย่างที่เป็นนกักีฬาแบดมินตนั จ านวน 85 คน และกลุม่ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั จ านวน 39 คน การได้มาซึง่กลุม่ตวัอยา่งผู้วิจยัท าการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย 
(Simple random sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก 

 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในขัน้ตอนการวิจยัขัน้ที่ 1 คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการของนักกีฬา และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) และแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 
ชนิด 4 ระดบั ได้แก่ มากที่สดุ (ให้ 4 คะแนน) มาก (ให้ 3 คะแนน) น้อย (ให้ 2 คะแนน) 
และน้อยที่สดุ (ให้ 1 คะแนน) ศกึษาคณุภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้หา (Content validity) ด้วยการหาดชันีความสอดคล้องระหวา่งรายการกบัวตัถปุระสงค์ 
(Index of Item-Objective Congruence : IIOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977) 
โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ทา่นประเมินความสอดคล้อง พบวา่ มีคา่ดชันีเทา่กบั .98 
ในสว่นของการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียง เทา่กบั .82 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ศึกษาคุณภาพแล้วไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
ทัง้สองกลุม่ที่สนามแขง่ขนั และสนามฝึกซ้อม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมา
ด้วยตนเอง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมได้ทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ  

ความครบถ้วนสมบรูณ์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
 1.  วิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม และสภาพปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  
ด้วยการแจกแจงความถ่ี และหาคา่ร้อยละ จากนัน้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูป
ตารางประกอบความเรียง 

2. วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการคณุลกัษณะ และสมรรถนะที่ที่พึงประสงค์
ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ด้วยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
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(Standard deviation) จากนัน้น าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยเทียบกบัเกณฑ์ดงันี ้
(Likert, 1932) 

 
คา่เฉลีย่ ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป    แสดงวา่   ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา

แบดมินตันมีคุณลักษณะ /สมรรถนะ
ตามรายการที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 
มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 3.00-3.49  แสดงวา่ ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันมีคุณลักษณะ /สมรรถนะ
ตามรายการที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 
มาก 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 2.50-2.99  แสดงวา่ ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันมีคุณลักษณะ /สมรรถนะ
ตามรายการที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 
น้อย 

คา่เฉลีย่ ตัง้แต ่1.49 ลงมา แสดงวา่ ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันมีคุณลักษณะ /สมรรถนะ
ตามรายการที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 
น้อยที่สดุ 

กำรวิจัยขัน้ตอนที่ 2 
 ขัน้ตอนที่ 2 เป็นขัน้สร้างมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประชำกร 
 ประชากรทีใ่ช้ส าหรับการวจิยัขัน้นีค้ือผู้ เช่ียวชาญทางกีฬาแบดมินตนั 
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กลุ่มตวัอย่ำง 
ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ เช่ียวชาญทางกีฬาแบดมินตัน จ านวน 9 คน  

ซึง่ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยคดัเลือกจากเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ว่า ผู้ เช่ียวชาญทางกีฬาแบดมินตนั ต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นนกักีฬาแบดมินตนั  
ทีมชาติไทยและ/หรือเยาวชนทีมชาติไทย และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั 10 ปีขึน้ไป  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในขัน้ตอนการวิจัยขัน้ที่  2 คือ แบบสอบถามเ ก่ียวกับ
ความส าคญัของมิติ มาตรฐาน และสมรรถนะของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนั มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 4 ระดบั 
ได้แก่ มากที่สดุ (ให้ 4 คะแนน) มาก (ให้ 3 คะแนน) น้อย (ให้ 2 คะแนน) และน้อยที่สดุ 
(ให้ 1 คะแนน) ศึกษาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content validity) ด้วยการหาดชันีความสอดคล้องระหว่างรายการกับวตัถปุระสงค์ 
(Index of Item-Objective Congruence : IIOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977) 
โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ทา่นประเมินความสอดคล้อง พบวา่ มีคา่ดชันีเทา่กบั .92 
ในสว่นของการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียง เทา่กบั .84 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ศึกษาคุณภาพแล้วไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
ที่เป็นผู้ เช่ียวชาญทางกีฬาแบดมินตนัที่สนามฝึกซ้อม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
กลบัคืนมาด้วยตนเอง 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมได้ทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ  

ความครบถ้วนสมบรูณ์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความส าคญัของมิติ มาตรฐาน และสมรรถนะของ
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ด้วยการหาค่ามธัยฐาน (Median) 
และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range : IR) จากนัน้น าค่าทัง้สองที่วิเคราะห์
ได้มาเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ว่า รายการมิติ/มาตรฐาน/สมรรถนะใดที่มีค่ามธัย
ฐานตัง้แต ่3.0 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ไมเ่กิน 1.0 แสดงว่า มิติ/มาตรฐาน/
สมรรถนะรายการนัน้มีความส าคัญต่อมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั 

กำรวิจัยขัน้ตอนที่ 3 
 ขัน้ตอนที่ 3 เป็นขัน้ตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั มีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความความตรงเชิงโครงสร้าง
ของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยขัน้ตอนนีม้ีทัง้สิน้ 4 กลุ่ม ได้แก่ นักกีฬา
แบดมินตันมืออาชีพ (นักกีฬาแบดมินตันที่เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรุ่นทั่วไป 
ในรายการแข่งขนัที่สมาคมแบดมินตนัฯให้การรับรองเพื่อเก็บคะแนนสะสม) จ านวน
ทัง้สิน้  139 คน นักกีฬาแบดมินตันมือสมัครเล่น (นักกีฬาที่ เ ข้า ร่วมการแข่งขัน
แบดมินตนัในรายการ KMITL OPEN 2015 รุ่นP- P และP+) จ านวนทัง้สิน้ 148 คน  
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั (ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัที่ผ่านหลกัสตูรการอบรมผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนั ระดบั 1 ขัน้พืน้ฐาน โดยสมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯให้ 
การรับรอง) จ านวนทัง้สิน้ 53 คน และผู้ ปกครองของนักกีฬาแบดมินตัน (ผู้ ที่ให้ 
การรับรองในเอกสารยินยอมเพื่อให้นกักีฬาแบดมินตนัเยาวชนในรุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี 
และ16 ปี เข้าร่วมการแข่งขนัในรายการแข่งขนัที่สมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ
ให้การรับรองเพื่อเก็บคะแนนสะสม) จ านวนทัง้สิน้ 418 คน 
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 กลุ่มตวัอย่ำง 

ผู้วิจยัได้ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่โดยใช้สตูรการค านวณของยามาเน ่
(Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  
ร้อยละ 5 ได้กลุม่ตวัอย่างที่เป็นนกักีฬาแบดมินตนัมืออาชีพ จ านวน 103 คน นกักีฬา
แบดมินตนัมือสมคัรเลน่ จ านวน 108 คน ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั จ านวน 47 คน และ
ผู้ปกครองของนักกีฬาแบดมินตัน จ านวน 204 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นกักีฬาแบดมินตนัมืออาชีพ ผู้ปกครองของนกักีฬาแบดมินตนั และนกักีฬาแบดมินตนั
มือสมคัรเล่นผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ส าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในขัน้ตอนการวิจัยขัน้ที่  3 คือ แบบสอบถามเ ก่ียวกับ
ความส าคญัของรายการสมรรถนะในมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
มีลกัษณะ แบบตรวจสอบรายการ (Check lists) และแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 
ชนิด 4 ระดบั ได้แก่ มากที่สดุ (ให้ 4 คะแนน) มาก (ให้ 3 คะแนน) น้อย (ให้ 2 คะแนน) และ
น้อยที่สดุ (ให้ 1 คะแนน) ศึกษาคณุภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content validity) ด้วยการหาดชันีความสอดคล้องระหวา่งรายการกบัวตัถปุระสงค์ (Index of 
Item-Objective Congruence : IIOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977) โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านประเมินความสอดคล้อง พบว่า  มีค่าดชันีเท่ากับ .90  
ในสว่นของการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียง เทา่กบั .82  
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ศึกษาคุณภาพแล้วไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
ทัง้ 4 กลุม่ที่สนามฝึกซ้อม และสนามแข่งขนั และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมา
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ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัด
ผู้วิจยัได้ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมได้ทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ  

ความครบถ้วนสมบรูณ์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 
 1.  วิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามด้วยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ จากนัน้น าเสนอผล 
การวิเคราะห์ข้อมลูในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
 
ผลกำรศึกษำ 

ผลการศกึษาที่ได้จากกระบวนการวิจยัทัง้ 3 ขัน้ตอนมีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ขัน้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬา

แบดมินตัน พบว่า นักกีฬาแบดมินตันรับรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั โดยภาพรวม เป็นปัญหา โดยด้านความรู้และประสบการณ์เป็นปัญหามาก
ที่สดุ และมีความต้องการด้านปรัชญาการฝึกสอน อยู่ในระดบัมากที่สดุ เช่นเดียวกับ  
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ รับรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  
โดยภาพรวม เป็นปัญหา โดยด้านด้านคณุธรรมจริยธรรมเป็นปัญหามากที่สดุ  

2. ขัน้สร้างมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  พบว่า 
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัประกอบด้วย 6 มิติ 17 มาตรฐาน 
และ 74 สมรรถนะ ดงัรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
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ตำรำงที่ 1 มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
 

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้านการ
ฝึกอบรม 

ประกอบด้วย 2 
มาตรฐาน ได้แก่  
1) มาตรฐานด้านการ
ฝึกอบรมในหลกัสตูร
เฉพาะทางกีฬา
แบดมินตนั  

 
 
ประกอบด้วย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการในหลกัสตูรผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัระดบั 1 (ขัน้พืน้ฐาน) 
ท่ีได้รับการยอมรับในระดบัชาติเป็นอย่าง
น้อย 

 2) มาตรฐานด้านการ
ฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ี
เกี่ยวข้องกบั
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบั
สรีรวิทยาการออกก าลงักาย  
2. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบั
โภชนาการการกีฬา  
3. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบั
จิตวิทยาการกีฬา  
4. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบัเวช
ศาสตร์การกีฬา 
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
 

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้านความรู้ ประกอบด้วย 2 
มาตรฐาน ได้แก่  
1) มาตรฐานด้าน
ความรู้เฉพาะทางกีฬา
แบดมินตนั 

 
 

ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ ได้แก ่
1. อธิบาย และสาธิตการเล่นแบดมินตนัท่ี
ถกูต้องตามกติกาสากลได้  
2. อธิบายและสาธิตทกัษะเชิงเทคนิคท่ี
ถกูต้องในการเคลือ่นท่ีเข้าหาลกูขนไก่ใน
ต าแหน่งต่างๆของสนาม  
3. อธิบายและสาธิตทกัษะเชิงเทคนิคท่ี
ถกูต้องในการตีลกูขนไก่ 4. วิเคราะห์และ
แก้ไขข้อผิดพลาดของนกักีฬาเกี่ยวกบัทกัษะ
เชิงเทคนิคในการเคลื่อนท่ีเข้าหาลกูขนไก่ใน
ต าแหน่งต่างๆของสนามได้  
5. วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของ
นกักีฬาเกี่ยวกบัทกัษะเชิงเทคนิคในการตีลกู
ขนไก ่ 
6. สร้างและใช้เคร่ืองมอืสอดแนม (Scouting 
tool) ส าหรับบนัทกึข้อมลูการเล่นของคู่แข่งขนั  
7. วางแผนการเล่นให้กบันกักีฬาของตนโดย
การศกึษาข้อมลูการเล่นของคู่แข่งขนั  
8. ปล่อยลกูขนไก่ด้วยไม้แบดมินตนัไปยงั
ต าแหน่งต่างๆของสนามได้อย่างแม่นย า 
และควบคมุความเร็วได้เหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกักีฬา  
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
   

มิติ มาตรฐาน สมรรถนะ 

  9. ปล่อยลกูขนไก่ด้วยมือไปยงัต าแหน่งต่างๆ
ของสนามได้อย่างแม่นย า และควบคมุ
ความเร็วได้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ของนกักีฬา 

 2) มาตรฐานด้านความรู้
ทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.ประยกุต์ใช้หลกัการ/แนวคิดทางทาง
สรีรวิทยาการออกก าลงักายในการปฏิบตัิงาน  
2. ประยกุต์ใช้หลกัการ/แนวคิดทางโภชนาการ
การกีฬาในการปฏิบตัิงาน 
3. ประยกุต์ใช้หลกัการ/แนวคิดทางเวชศาสตร์
การกีฬาในการปฏิบตัิงาน  
4. ประยกุต์ใช้หลกัการ/แนวคิดทางจิตวิทยา
การกีฬาในการปฏิบตัิงาน  

ด้าน
ประสบการณ์
ทางกีฬา
แบดมินตนั 

ประกอบด้วย 2 
มาตรฐาน ได้แก่ 
1) มาตรฐานด้าน
ประสบการณ์การแข่งขนั
กีฬาแบดมินตนั 

 
 
ประกอบด้วย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. เคยปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน
ให้กบัผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัระดบัชาติเป็น
อย่างน้อย 

 2) มาตรฐานด้าน
ประสบการณ์การเป็น
ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั 

ประกอบด้วย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. เคยปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน
ให้กบัผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัระดบัชาติเป็น
อย่างน้อย 
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
 

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้าน
จริยธรรม 

ประกอบด้วย 4 
มาตรฐาน ได้แก่ 
1) มาตรฐานด้านการให้
เกียรติผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ทกุฝ่ายในกีฬา
แบดมินตนั 

 
 
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก ่
1.ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายในกีฬา
แบดมินตนัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ี
อาจส่งผลกระทบตอ่พวกเขา  

  2. ดแูลเอาใจใส/่ปฏิบตัิตอ่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั  
3. ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการคดัเลือกนกักีฬาให้ชดัเจนและ
ปราศจากความล าเอียง  
4. ชีแ้จงหลกัเกณฑ์การพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการคดัเลือกนกักีฬาให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทกุ
ฝ่ายได้รับทราบ  
5. ไม่พดูดถูกูความสามารถของนกักีฬาและผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่านอื่น 
6. ว่ากล่าวตกัเตือนนกักีฬาอย่างมีเหตมุีผล
ปราศจากการใช้อารมณ์ และการท าร้าย
ร่างกาย  

 2) มาตรฐานด้านการ
ฝึกสอนอย่างมีความ
รับผิดชอบ 

ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ ได้แก ่
1. พยายามพฒันาตนเองไปสู่การเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัระดบัสงูสดุตาม
หลกัสตูรท่ีได้รับการยอมรับในระดบัชาติ  

ตำรำงที่ 1 (ต่อ) 
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  2. เข้าร่วมการอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบั

วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างตอ่เนื่อง   
3. แนะน าให้นกักีฬาไปปรึกษากบัผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ในเร่ืองท่ีตนเองยงัมีความรู้ไม่
เพียงพอ 
4. ยอมรับการส่งตอ่นกักีฬาของตนไปยงัผู้
ฝึกสอนท่านอื่นท่ีมีความรู้ความสามารถ
มากกว่า 
5. อนญุาตให้นกักีฬาพกัฟืน้จากอาการป่วย/
บาดเจ็บกระทัง่หายเป็นปกติก่อนเร่ิมต้น
ฝึกซ้อมใหม่  
6. อบรมสัง่สอนให้นกักีฬาตระหนกัถงึผลเสีย
ท่ีอาจเกิดขึน้จากการฝืนเล่นทัง้ท่ีมีอาการ
บาดเจ็บ  
7. ศกึษาจนกระทัง่แน่ใจว่ากิจกรรม/แบบฝึกท่ี
จะน าไปใช้กบันกักีฬามีความเหมาะสมกบั
อาย ุประสบการณ์ และความสามารถของ
นกักีฬา  
8. สอดส่อง และห้ามปรามนกักีฬาท่ีใช้วาจา/
แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นการคกุคามทางเพศ
นกักีฬาคนอื่นๆในทีม  
9.ไม่ใช้วาจา และแสดงพฤติกรรมท่ีส่อถงึ
เจตนาทางเพศกบัผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่าย 

 
ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
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 3) มาตรฐานด้านความ
สตัย์ซือ่ในมิตรภาพ 

ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก ่
1.ให้ข้อมลูที่เป็นจริงเกี่ยวกบัประวตัิ/
ประสบการณ์ทางกีฬาแบดมินตนัเมื่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกีฬาแบดมินตนัต้องการทราบ  
2. ไม่พดูใส่ความผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายให้
เสื่อมเสียชื่อเสียง ถกูดหูมิ่น หรือ ถกูเกลียดชงั  
3. กล่าวยกย่องความดีความชอบถงึบคุคลท่ี
ได้ให้การช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน  
4. ปฏิบตัิตามค ามัน่สญัญาท่ีได้ให้ไว้กบัผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายในกีฬาแบดมินตนั  
5. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกั และเห็น
คณุค่าของความซือ่สตัย์ และความจริงใจ 

 4) มาตรฐานด้านการให้
เกียรติกีฬาแบดมินตนั 

ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก ่
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกักีฬา  
2. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถงึการ
แสดงความสามารถของตนเองอยา่งเต็มท่ี
ในขณะแข่งขนั  
3. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถงึโทษ
ของการใช้สารกระตุ้น  
4. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถงึโทษ
ของยาเสพติด และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
5. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถงึการให้เกยีรติผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายในกีฬาแบดมินตนั  
6. อบรมสัง่สอนให้นกักีฬาตระหนกัถงึการ
ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง  
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
   

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้านการสอน
กีฬา

แบดมินตนั 

ประกอบด้วย 4 
มาตรฐาน ได้แก่ 
1) มาตรฐานด้านการ
วางแผนการ 
 

 
 

ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. สอน ระบทุกัษะจ าเป็นส าหรับการเล่นกีฬา
แบดมินตนัไว้อย่างชดัเจน  
2. ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการสอนในแต่ละ
ครัง้ไว้อย่างชดัเจน 
 3. เลือกใช้วิธีการประเมินความสามารถของ
นกักีฬาได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ ของการ
ประเมิน และเหมาะสมกบัสถานการณ์  
4. เลือกใช้วธีิการสอนท่ีสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของการสอน เหมาะสมกบั
ความสามารถ และจ านวนของนกักีฬา  

 2) มาตรฐานด้านการ
สื่อสารกบันกักีฬา 

ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการสอนให้นกักีฬา
ทราบก่อนเร่ิมต้นการสอน  
2. ยืนอยู่ในต าแหน่งและระยะที่นกักีฬา
สามารถได้ยินการอธิบาย และมองเห็นการ
สาธิตอย่างชดัเจน 
3. ใช้ภาษาท่ีนกักีฬาสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย  
4. สอบถามความเข้าใจของนกักีฬาเป็น
ระยะๆในระหว่างอธิบายและสาธิต  
5. ให้ข้อติชม (Feedback) แก่นกักีฬาด้วย
ข้อมลูที่ชดัเจน และเป็นประโยชน์ 
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
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 3) มาตรฐานด้านการใช้
วิธีการสอนท่ีเน้นนกักีฬา
เป็นศนูย์กลาง 

ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก ่
1. ให้นกักีฬาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนกักีฬา
อย่างตัง้ใจ  
2. ให้นกักีฬาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  
3. ใช้กิจกรรมการสอนท่ีเสริมสร้างภาวะความ
เป็นผู้น าแก่นกักีฬา  
4. ใช้กิจกรรมการสอนท่ีสนบัสนนุการท างาน
เป็นทีม 

 4) มาตรฐานด้านการ
ประเมินผล 

ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก ่
1. ประเมินความส าเร็จของนกักีฬาโดย
พิจารณาจากพฒันาการเป็นส าคญั  
 2. ประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้
นกักีฬาทราบเป็นระยะๆ  
3. ให้นกักีฬาเป็นผู้ประเมินตนเอง  
4. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายเป็นผู้ประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของนกักีฬา  
5. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายเป็นผู้ประเมิน
การปฏิบตัิงานของผู้ ฝึกสอน  
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
 

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้านความ
ปลอดภยั 

ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน ได้แก่ 
1) มาตรฐานด้านการ
เตรียมการเพ่ือรับมือ
ความเสี่ยง 

ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ระบคุวามเสี่ยงต่างๆท่ีอาจเกดิขึน้กบัตวั
นกักีฬาโดยพิจารณาจากสภาพร่างกายของ
นกักีฬา กิจกรรมท่ีใช้ สภาพแวดล้อม ฯลฯ  
2. เลือกใช้วธีิการปอ้งกนัความเสี่ยง และ
วิธีการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม  
3. จดัเตรียมวสัด/ุอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  

 2) มาตรฐานด้านการให้
สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภยัแก่นกักีฬา 

ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ก าหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมโดยค านงึถงึ
สภาพอากาศ (1) 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรับให้นกักีฬาพกัดื่ม
น า้อย่างเพียงพอในขณะฝึกซ้อม  
3. ให้นกักีฬาได้รับการตรวจสภาพร่างกาย
จากผู้ เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์การกีฬาก่อน
เข้าร่วมทีม/การแข่งขนั 
4. สอดส่องดแูลอปุกรณ์/สนามให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานทัง้ก่อนการฝึกซ้อมและในขณะ
ฝึกซ้อม  
5. ให้นกักีฬาอบอุ่นร่างกาย คลายอุ่น และยืด
เหยียดกล้ามเนือ้ทกุครัง้ท่ีมีการฝึกซ้อม/การ
แข่งขนั 
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
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 3) มาตรฐานด้านการ
จดัการกบัระเบยีบวินยั
ของนกักีฬา 

ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ ได้แก ่
1. ก าหนดกฎระเบยีบ/ข้อตกลงร่วมกนัของทีม
โดยเปิดโอกาสให้นกักีฬามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น  
2. ท าเอกสารชีแ้จงกฎระเบยีบ/ข้อตกลง
ร่วมกนัของทีมเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมทัง้
ให้นกักีฬาลงลายมือชื่อยอมรับ  

 
3.  ขัน้ตรวจสอบคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา

แบดมินตนั พบวา่ โครงสร้างมาตรฐาน และโครงสร้างมิติของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมีความตรงเชิงโครงสร้างทัง้หมด เนื่องจากโครงสร้างทัง้สอง  
มีคา่ไคสแควร์ (Chi-Square) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p > .05) ค่ารากก าลงัสองเฉลี่ย
ของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าน้อยกว่า .08 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
ก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าน้อยกว่า .07 ค่าดชันี 
การวดัความกลมกลนื (GFI) มีคา่มากกวา่ .95 และคา่ดชันีการวดัความกลมกลนืท่ีปรับ
คา่แล้ว (AGFI) มีคา่มากกวา่ .95 
 
อภปิรำยผล 

การวิจารณ์ข้อค้นพบจากการวิจยัผู้วิจยัใคร่ขอวิจารณ์ตามมิติของมาตรฐาน
วิชาชีพฯ 6 มิติได้แก่ มิติด้านการฝึกอบรม มิติด้านความรู้ มิติด้านประสบการณ์ 
ทางกีฬาแบดมินตนั มิติด้านจริยธรรม มิติด้านการสอนกีฬาแบดมินตนั และมิติด้าน
ความปลอดภยั เนื่องจากผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่ามิติแต่ละด้านของมาตรฐานวิชาชีพฯ
ได้อธิบายขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัซึง่ครอบคลมุมาตรฐาน
แต่ละด้านไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังที่ NASPE (2006) ได้กล่าวไว้ว่า มิติที่ก าหนดขึน้ 
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ในมาตรฐานแห่งชาติส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาใช้ส าหรับจัดกลุ่มให้กับมาตรฐานซึ่งช่วย
สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้ ฝึกสอนกีฬาโดยมีข้อวิจารณ์ตามแตล่ะมิติดงันี  ้
  มิติด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน และ 5 สมรรถนะ 
ซึ่งแนวคิดของมิติดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันต้องได้รับ  
การฝึกอบรมในหลกัสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั และควรได้รับ  
การฝึกอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ทัง้นีผู้้ วิจยัมีความคิดเห็น
ว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพฒันาความรู้ความสามารถของผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และยงัเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
วิชาชีพอีกด้วย ดงัที่ Lyle (2002) ได้กลา่วไว้ว่า การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นสิง่หนึง่ที่บง่บอกถึงการพฒันาทางวิชาชีพ (Profession) นอกจากนีย้งั
สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนัเก่ียวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ในประเด็น
ความต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมีการพฒันาความรู้ และความสามารถใน  
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัอยา่งตอ่เนื่องโดยการเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรเฉพาะ
ทางในกีฬาแบดมินตัน และหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่พบว่า 
นกักีฬาแบดมินตนัมีความต้องการในประเด็นดงักลา่วอยู่ในระดบัมาก และผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนัมีความต้องการอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

มิติด้านความรู้ ประกอบด้วยมาตรฐานทัง้สิน้ 2 มาตรฐาน และ 13 
สมรรถนะ ซึง่แนวคิดของมิติ 

ดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันต้องน าความรู้เฉพาะทางในกีฬา
แบดมินตนั และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการปฏิบตัิงาน ทัง้นีผู้้วิจยั
มีความคิดเห็นว่าการที่ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  
การกีฬามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานจะเป็นสว่นส าคญัที่ช่วยให้นกักีฬาแบดมินตนั
ได้รับประสบการณ์ 
ทางกีฬาแบดมินตนัที่มีคุณภาพ เช่น ได้รับความปลอดภยัในการเลน่กีฬา ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬาแบดมินตนั เป็นต้น ดงัที่ NASPE (2006) ได้
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กลา่วไว้ว่า ความรู้ทางสรีรวิทยาการออกก าลงักาย (Exercise physiology) และชีวกลศาสตร์ 
(Biomechanics) เป็นพืน้ฐานที่ส าคัญต่อผู้ ฝึกสอนกีฬาในการน ามาใช้ออกแบบ
โปรแกรมการสร้างเสริมสภาพทางกายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผล
การวิเคราะห์ความต้องการของนักกีฬาแบดมินตัน และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
เก่ียวกบัสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัในประเด็นความต้องการ
ให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ในการปฏิบตัิงาน ที่พบว่า ทัง้นักกีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมีความต้องการ  
ในประเด็นดงักลา่วอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  

มิติ ด้านประสบการณ์ทางกีฬาแบดมินตัน  ประกอบด้วย 2 
มาตรฐาน และ 2 สมรรถนะ ซึ่งแนวคิดของมิติดงักล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนัควรมีประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั และ/หรือการเป็นผู้ช่วย 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความคิดเห็นว่าประสบการณ์ที่ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันและ/หรือการปฏิบัติงานในฐานะผู้ ช่วย 
ผู้ ฝึกสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สง่ผลต่อกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพของผู้ ฝึกสอน เช่น 
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดต่างๆของนักกีฬา การเลื อกใช้ยุทธวิธีในการแข่งขัน 
ที่เหมาะสม เป็นต้น ดงัที่ Fleurance and Cotteaux (1999) ได้กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์ 
ในฐานะที่เป็นนกักีฬาของผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นปัจจยัหนึ่งที่ส าคญัในกระบวนการพฒันา
ไปสูก่ารเป็นผู้ ฝึกสอนที่เช่ียวชาญ (Expert coach) เช่นเดียวกบั Trudel and Gilbert (2006)  
ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่เคยเป็นนักกีฬาระดับ
แข่งขนัในชนิดกีฬาที่ตนเองก าลงัฝึกสอนอยู่มาก่อน ภมูิหลงั(Background) ดงักลา่ว
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาเหล่านัน้เข้าใจลกัษณะทางเทคนิค และกลยุทธ์ 
รวมถึงวฒันธรรมของกีฬาชนิดนัน้ๆได้เป็นอย่างดี และ International Olympic Committee 
[IOC] (2015)  ที่ได้กลา่วไว้ว่า การมีประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬาเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วย
ให้ผู้ ฝึกสอนกีฬามีความเข้าใจในชนิดกีฬานัน้ๆอย่างถ่องแท้ตัง้แต่ทักษะขัน้พืน้ฐาน  
กระทัง้ถึงการใช้เทคนิค และกลยทุธ์ขัน้สงู นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์
ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเก่ียวกบัสมรรถนะที่
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พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันในประเด็นความต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนัมีประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัในรายการแข่งขนัระดบัชาติ
และ/หรือนานาชาติ ที่พบว่า นักกีฬาแบดมินตันมีความต้องการในประเด็นดงักล่าว  
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมีความต้องการอยูใ่นระดบัมาก 

มิติด้านจริยธรรม ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน และ 26 สมรรถนะ  
ซึ่งแนวคิดของมิติดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันควรตระหนกัถึง 
การให้เกียรติผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายในกีฬาแบดมินตนั (นกักีฬา ผู้ปกครอง ผู้ตดัสิน 
ฯลฯ) การฝึกสอนอยา่งมีความรับผิดชอบ  ความสตัย์ซื่อในมิตรภาพ และการให้เกียรติ
กีฬาแบดมินตนั ทัง้นีผู้้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า การที่ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัสามารถ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้กบันกักีฬาแบดมินตนั และผู้มีสว่นเก่ียวข้องท่านอื่นๆ
ได้นัน้จะช่วยให้การท างานของผู้ ฝึกสอนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดังที่ 
Freeman (2015) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะ และความมั่นใจของนักกีฬาขึน้อยู่กับ
ประสิทธิภาพของความสมัพันธ์ระหว่าง ผู้ ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา (Coach-athlete 
relationship) เช่นเดียวกับ Coe (1996) ได้กล่าวไว้ว่า ความสมัพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้ ฝึกสอนกีฬากบันกักีฬาเป็นสิ่งที่มีความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะทางการกีฬาในระดบัสงู  
และ Jowett and Cockrill (2003) ได้กลา่วไว้ว่า คณุภาพของความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ผู้ ฝึกสอนกับนักกีฬาเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ (Satisfaction) 
แรงจูงใจ (Motivation) และสมรรถนะที่สงูขึน้ (Improved performance) ของนกักีฬา 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเก่ียวกบัสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั
ในประเด็นความต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมีความเคารพและให้เกียรติ  
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทางกีฬาแบดมินตัน ที่พบว่า นักกีฬาแบดมินตันมีความต้องการ  
ในประเด็นดงักลา่วอยูใ่นระดบัมาก และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมีความต้องการอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ 

มิติด้านการสอนกีฬาแบดมินตนั ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน และ 18 
สมรรถนะ ซึ่งแนวคิดของมิติดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันควร
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ตระหนกัถึงการวางแผนการสอน การสือ่สารกบันกักีฬา การใช้วิธีการสอนท่ีเน้นนกักีฬา
เป็นศูนย์กลาง และการประเมินผล ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า ทกัษะในการสื่อสาร
เป็นองค์ประกอบหนึง่ที่มีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั
เนื่องจากนักกีฬาจะเรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วนัน้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถใน 
การสื่อสารของผู้ ฝึกสอนกีฬาฯ ดังที่ NASPE (2006) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพทัง้การส่งข้อมูล และการรับข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  
ของนกักีฬา เช่นเดียวกับ Martens (2012) ที่ได้กลา่วไว้ว่า การฝึกสอน (Coaching) 
เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารทัง้หมด ผู้ ฝึกสอนกีฬาที่ประสบความส าเร็จล้วนแต่ 
เป็นนกัสื่อสารที่มีความเช่ียวชาญ สว่นผู้ ฝึกสอนที่ไม่ประสบความส าเร็จโดยบ่อยครัง้
มิได้ล้มเหลวเพราะขาดความรู้ในกีฬานัน้ๆ แต่เป็นเพราะทกัษะในการสื่อสารของพวก
เขาไม่ดี และ IOC (2015) ที่ได้กลา่วไว้ว่า ภาษา (Language) เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคญั
ของการฝึกสอนกีฬา การสื่อสารไปยังนักกีฬาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นสิ่งหนึ่ง  
ที่สามารถบง่ชีไ้ด้ถึงการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาที่ประสบความส าเร็จ นอกจากนีย้งัสอดคล้อง
กบัผลการวิเคราะห์ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั
เก่ียวกบัสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัในประเด็นความต้องการ
ให้ ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัอธิบายและสาธิตวิธีการปฏิบตัิให้นกักีฬาสามารถเข้าใจได้
อย่างรวดเร็ว ที่พบว่า ทัง้นักกีฬาแบดมินตันและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมีความ
ต้องการในประเด็นดงักลา่วอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  

มิติ ด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน และ10 
สมรรถนะ ซึ่งแนวคิดของมิติดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  
ควรตระหนักถึงการเตรียมการเพื่อรับมือความเสี่ยง การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
แก่นักกีฬา และการก าหนดระเบียบวินัยของนักกีฬา ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า  
การน าหลกัการจัดการความเสี่ยงมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันน่าจะช่วยให้นักกีฬาแบดมินตันได้รับความปลอดภัยจากการเล่นกีฬา
แบดมินตนัดงัที่ Martens (2012) ได้กลา่วไว้วา่ วตัถปุระสงค์ของการจดัการความเสี่ยง
คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัมากที่สดุเทา่ที่สามารถเป็นไปได้ส าหรับนกักีฬา 
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และหลีกเลี่ยงการถกูฟ้องร้อง (litigation) เช่นเดียวกับ Fuller and Drawer (2004)  
ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการความเสี่ยง (Risk management) เป็นปัจจัยส าคัญ ใน
กระบวนการจดัการกีฬาที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสามารถช่วยท านาย (Predict) และ
หลีกเลี่ยงการเกิดสถานการณ์   อันไม่พึงประสงค์ (Unpleasant situation) เช่น 
อบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ การเสียชีวิต เป็นต้น และ Beech and Cladwick (2013) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า กีฬาส่วนใหญ่ล้วนมีระดับของความเสี่ยง (Risk) ตัง้แต่ก่อให้เกิดอาการ
บาดเจ็บเพียงเล็กน้องจนกระทั่งถึงเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลา  
ที่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมขาดความระมดัระวงั ดงันัน้การท าความเข้าใจกบัความเสี่ยงจึงเป็น
สิ่งที่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาต้องให้ความส าคัญ และหาวิธีการมาใช้
จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึน้เหล่านัน้ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และ  ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเก่ียวกบัสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันในด้านความปลอดภัยและการป้องกัน 
การบาดเจ็บที่พบว่า ทัง้นักกีฬาแบดมินตันและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมีความ
ต้องการในประเด็นดงักลา่วอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน ามาตรฐานวิชาชีพผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัไปใช้ 
1.1 ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัควรน ามาตรฐานวิชาชีพฯมาใช้เป็นแนวทาง

ในการตรวจสอบการท างานของตนเอง และพฒันาตนเองเข้าสูก่ารเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาฯที่
มีคณุภาพ และได้มาตรฐาน 

1.2 นกักีฬาแบดมินตนั และผู้ปกครอง ควรน ามาตรฐานวิชาชีพฯมาใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อวา่จ้างผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 

1.3 ผู้บริหารของสมาคม/สโมสรกีฬาแบดมินตนัควรน ามาตรฐานวิชาชีพฯ
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเกณฑ์การพิจารณาเพื่อว่าจ้าง ประเมินการท างาน และ
ตรวจสอบการท างานของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั รวมทัง้น ามาใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ก าหนดกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสมาคม /สโมสรกีฬาที่ว่าด้วยการปฏิบัติงานของ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
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1.4 องค์กรที่เก่ียวข้องกับการอบรมผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันควรน า
มาตรฐานวิชาชีพฯมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัในครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา

แบดมินตนัให้เหมาะสมกบัยคุสมยั 
2.2 ควรมีการวิจยัเพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถของผู้ ฝึกสอน

กีฬาแบดมินตนัตามแตล่ะระดบั 
2.3 ควรมีการวิจยัเพื่อสร้างหลกัสตูรผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัโดยแบ่งเป็น

ระดบัตา่งๆ 
2.4 ควรใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้
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