บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกการศึกษาวิจยั เรือ่ ง สมรรถนะสําหรับผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภครั้งนี้ เปนวิจยั ดําเนินงาน (Operation Research) ที่ใชรูปแบบการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใน
ผูบริหารของสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เพือ่ คนหาและจัดทําราย
ละเอียดสมรรถนะหลักสําหรับผูฝกสอนกรีฑา และใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group)
เพื่อคนหาและจัดทํารายละเอียดสมรรถนะประจํากลุม งานสําหรับผูฝก สอนกรีฑา ในบทนี้ผูวจิ ัย
ไดลําดับขั้นตอนของวิธีดําเนินการ
กกกกกกก3.1 ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informants)
กกกกกกก3.2 สถานทีท่ ี่ศึกษา
กกกกกกก3.3 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
กกกกกกก3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกก3.5 การพิทักษสทิ ธิ์ผูใหขอมูล
กกกกกกก3.6 การสรางความนาเชื่อถือไดของขอมูล
กกกกกกก3.7 การวิเคราะหขอ มูล

3.1 ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informants)
กกกกกกกผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ จํานวนทั้งสิน้ 20 คน ประกอบดวย
3.1.1 ผูบริหารงานสมาคมฯ จํานวน 5 คน ประกอบดวย เลขาธิการ รองเลขาธิการและ
อนุกรรมการฝายผูฝกสอน อุปนายกอาวุโส อนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน อนุกรรมการฝาย
อบรมผูฝกสอน เพื่อเปนผูใหขอมูลในการคัดเลือกสมรรถนะหลัก เนื่องจากผูบริหารตองเปนผูริเริม่
และรับผิดชอบในการนําสมรรถนะไปใชกบั ภายในองคกร เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธ
และพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และบรรลุวิสยั ทัศน
(ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, 2549: 28) โดยเกณฑการคัดเลือกผูบริหารงานสมาคมที่เปนผูให
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ขอมูลคนสําคัญ พิจารณาจากการมีบทบาทในการบริหารงาน และมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมกับ
สมาคมอยางตอเนื่อง
3.1.2 ผูฝกสอน จํานวน 7 คน ประกอบดวย ผูฝกสอนกรีฑาประเภทวิง่ ระยะกลาง 2 คน
ผูฝกสอนกรีฑาประเภทวิ่งระยะสัน้ 3 คน และผูฝกสอนกรีฑาประเภทลาน 2 คน โดยเกณฑ
การคัดเลือกผูฝ กสอนเพื่อเปนผูใหขอมูลหลักพิจารณาจาก 1) ประสบการณการทํางานเปนผู
ฝกสอนทีมชาติไมนอยกวา 3 ปขึ้นไป และ 2) ครอบคลุมประเภทของกีฬากรีฑา คือ ประเภทวิง่
ระยะสั้น ระยะกลาง-ไกล และประเภทลาน
3.1.3 นักกีฬากรีฑา จํานวน 8 คน ประกอบดวย นักกรีฑาทีมชาติประเภทวิง่ ระยะสั้น
(100ม., 400 ม., 4x100ม., 4x400ม.) จํานวน 6 คน นักกรีฑาทีมชาติประเภททุม พุง ขวาง
จํานวน 1 คน นักกรีฑาทีมชาติประเภทเขยงกาวกระโดด จํานวน 1 คน
โดยเกณฑการคัดเลือกผูฝกสอนและนักกีฬาเพื่อเปนผูใหขอมูลหลัก พิจารณาจาก
1) มีประสบการณเปนผูฝกสอนกรีฑาทีมชาติไมนอยกวา 3 ปขึ้นไป
2) มีประสบการณเปนนักกรีฑาทีมชาติไมนอยกวา 8 ปขึ้นไป
3) ครอบคลุมสําหรับกลุม ผูฝกสอน และนักกีฬากรีฑา คัดเลือกเพื่อเปนผูใหขอมูล
ในการคัดเลือกสมรรถนะประจํากลุม งาน และใชวิธีการสนทนากลุม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็นซึ่งกันและกัน และเปดโอกาสใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปอยางหลากหลาย จาก
กลุมที่มปี ระสิทธิภาพ เพราะไดคัดเลือกจากกลุมผูฝก สอน และนักกรีฑาที่มีประสบการณรวมกับ
สมาคมกรีฑาฯ มาระยะหนึง่ แลว (ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, 2549: 62) ประเภทของกีฬากรีฑา
คือ ประเภทวิง่ ระยะสั้น ระยะกลาง-ไกล และประเภทลาน
ทั้งนี้ในทุกกลุม ของผูใหขอมูลหลักสมัครใจ และยินดีใหขอมูล

3.2 สถานที่ที่ศึกษา
กกกกกกกสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ศูนยกีฬามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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ภาาพ 3.1 สมาคมกรีฑาแหหงประเทศไทย ในพระบรมมราชูปถัมภ

3..3 เครื่องมืมือที่ใชเก็บข
บ อมูล
เครืองมื
อ่ อที่ใชในกการเก็บขอมูล ประกอบดวย
3.3.1 แนวการสั
แ
มภาาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-structure Intervieww) ใชสําหรับการ
สัมภาษณ
ม
เชิงลึก (In-depthh Interview) แบบบั
แ นทึกทีใช
ใ่ ในจดบันทึกการสัมภาษษณผบู ริหาร และ
แ
เคครื่องบันทึกเสีสียงการสัมภาาษณ เพื่อคนหาสมรรถนะห
ห
หลักและการจัดทํารายละะเอียดของ
ยดดดังนี้
สมมรรถนะหลัก สําหรับแนวคคําถามในการรสัมภาษณมรายละเอี
ี
1) ผูใหขอมูลแสดงความคิคิดเห็นเกี่ยวกัับจุดแข็งของสมาคมกรีฑาาฯ
ส ่ยวกับสมมรรถนะหลักกที่พงึ มีของ
2) ผูใหขอมูลแสดงความคิคิดเห็นโดยอิสระเกี
บุคลากรสมาค
ค
แ นธกิจของสมาคมกรี
ข
รีฑาฯ
มกรีฑาฯ โดยยพิจารณาจาาก วิสยั ทัศน และพั
3 ใหพิจารณ
3)
ณาเปรียบเทียบความเห็
บ
นขอองตนเองตามมขอ 2) กับสมมรรถนะที่ผูวจัจิ ยได
ทบบทวนมาจํานวน
น 18 ดานววาสอดคลองกกับดานใดบาง
า มีความคิดเห็นที่แตกตาางหรือตองกาาร
เพิพิ่มเติมอยางไรบาง
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4) ใหพิจารณาคัดเลือกสมรรถนะหลักของสมาคมกรีฑาฯ ที่ผูใหขอมูลคิดวามีความ
จําเปนรวมกันสําหรับบุคลากรมา 5 ดาน พรอมใหเหตุผลประกอบการคัดเลือกสมรรถนะในแตละ
ดาน
5) ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวาสมรรถนะที่เลือกมานั้น แตละดานควรมี
รายละเอียด เพื่อนําไปใชสําหรับการวัด หรือประเมินสมรรถนะของบุคลากรอยางไรบาง และจาก
คําจํากัดความที่กาํ หนดไวในสมรรถนะทีผ่ ูวิจัยทบทวนมา ผูบริหารพิจารณารายละเอียดวาควร
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแกไขอยางไรบาง เพื่อนําไปสูการวัด หรือการประเมินผลที่ชัดเจน
6) ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็น ถึงแนวทางในการสราง และพัฒนาสมรรถนะหลัก
ที่คัดเลือกมาแกของบุคลากรเชนไร เพื่อใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ตอบสนองตอวิสยั ทัศน และพันธ
กิจของสมาคมกรีฑาฯ
3.3.2 แนวคําถามในการสนทนากลุมแบบกึ่งโครงสราง (Semi-interview Guide) แบบ
บันทึกที่ใชบนั ทึกการสนทนากลุมในกลุมผูฝกสอนทีมชาติ และตัวแทนนักกรีฑาทีมชาติ และ
เครื่องบันทึกเสียง เพื่อคนหาสมรรถนะประจํากลุม งานและการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
ประจํากลุมงานของผูฝกสอน สําหรับแนวคําถามในการสัมภาษณมีรายละเอียดดังนี้
1) ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นโดยอิสระเกี่ยวกับสมรรถนะประจํากลุมงานที่พงึ มี
ของผูฝกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาฯ โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน และพันธกิจของสมาคมกรีฑาที่
จะทําใหผูฝกสอนมีความสําเร็จในการปฏิบัตงิ านในหนาที่ผูฝกสอน
2) ใหพิจารณาเปรียบเทียบความเห็นของตนเองตามขอ 1) กับสมรรถนะที่ผูวิจยั ได
ทบทวนมาจํานวน 13 ดานวาสอดคลองกับดานใดบาง มีความคิดเห็นที่แตกตางหรือตองการ
เพิ่มเติมอยางไรบาง
3) จากการสมรรถนะที่ใหพจิ ารณาทัง้ 13 ดาน ใหผูรวมสนทนากลุมพิจารณาวา
สมรรถนะดานใดมีความสําคัญนอยที่สุดสําหรับผูฝกสอน เพื่อทําการคัดออกคราวละตัวจนเหลือ
5 ตัวสุดทาย พรอมใหเหตุผลในการคัดออก และเลือกสมรรถนะดานนั้นๆ
4) ใหผูรวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นวาสมรรถนะทีเ่ ลือกมานั้น แตละดานควร
มีรายละเอียด เพื่อนําไปใชสาํ หรับการวัด หรือประเมินสมรรถนะของผูฝ กสอนกรีฑาอยางไรบาง
และจากคําจํากัดความที่กาํ หนดไวในสมรรถนะที่ผูวิจยั ทบทวนมา ใหพิจารณารายละเอียดวาควร
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแกไขอยางไรบาง เพื่อนําไปสูการวัด หรือการประเมินผลที่ชัดเจน
5) ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการสราง และพัฒนาสมรรถนะ
ประจํากลุมงานที่คัดเลือกมาแกผูฝกสอนกรีฑาเชนไร เพื่อใหผูฝกสอนมีพฤติกรรมที่ตอบสนองตอ
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วิสัยทัศน และพันธกิจของสมาคมกรีฑาฯ /มีพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค หรือเหมาะสมกับบทบาท
ของการเปนผูฝ กสอน
6) ใหผูรวมสนทนากลุมระบุความคิดเห็นเกีย่ วกับปญหา อุปสรรค และความ
ตองการ ในการพัฒนาของผูฝ กสอน รวมทัง้ ความตองการดานอื่นๆไดอยางอิสระ
กกกกกกกทัง้ นี้ แนวคําถามในการสัมภาษณ และแนวคําถามในการสนทนากลุม ไดผานการ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและภาษาที่ใช จากอาจารยและผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดแก
รศ.เจริญ กระบวนรัตน รศ.ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ ผศ.ดร.ชนินทรชยั อินทิราภรณ
ดร.นรินทร สุทธิศักดิ์ และพันเอกหญิง รัตนใจ ยืนยาว (ศรีเพชร) (รายละเอียดของผูเ ชี่ยวชาญ
ตามภาคผนวก) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
จากคะแนนทีผ่ ูเชี่ยวชาญพิจารณา และคัดเลือกขอที่มคี าดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50
ขึ้นไป

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.4.1 ประสานสมาคมกรีฑาฯ เพื่อขออนุญาตในการจัดเก็บขอมูล และรวบรวมขอมูล
เบื้องตน สําหรับการวิจัย เชน ขอมูลดานบุคลากร ไดแก ขอมูลทัว่ ไปของสมาคมกรีฑาแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ขอมูลบุคลากร ไดแก ผูบริหาร ผูฝก สอนทีมชาติ และนักกรีฑา
ทีมชาติ และขอมูลเพื่อจัดทํารางสมรรถนะในเบื้องตน
3.4.2 กําหนดวัน เวลา และนัดหมายกับผูใหขอมูลคนสําคัญ ทั้งนี้ไดมีการอธิบาย
วัตถุประสงคของการศึกษา และขอความยินยอมในการเขารวมงานวิจยั
3.4.3 จัดเตรียมเครื่องมือวิจัย ตามรายละเอียดทีก่ ลาวไวขางตน
3.4.4 ผูวิจัยตรวจสอบคุณสมบัติของผูใหขอมูลหลัก ตามเกณฑที่กาํ หนดไว
3.4.5 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก ในกลุมผูบริหารงานสมาคม จํานวน 5 คน โดยใช
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง (Semi-structure) พรอมทั้งอัดเทปสัมภาษณ โดยขออนุญาตจาก
ผูใหขอมูลอีกครั้งทางวาจา การสัมภาษณใชเวลาประมาณคนละ 1 – 2 ชั่วโมง ระหวางวันที่
11–12 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 7 เมษายน 2554 หลังสัมภาษณผูวิจัยจะทําการบันทึก
ภาคสนาม (Field Note) ทุกครั้ง พรอมกับนําบทสัมภาษณมาถอดเทป เพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูล
ซึ่งการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตองมีความตอเนื่องกัน จากนัน้ นําสาระของขอมูลที่ได

84

จากการสัมภาษณที่ไดใหผูถกู สัมภาษณตรวจสอบอีกครั้ง และไดใหผูรวมสนทนากลุมที่เปนกลุม
ผูฝกสอนชวยตรวจสอบรวมดวย
3.4.6 ผูวิจัยจัดการสนทนากลุม (Focus Group) ในกลุม ผูฝกสอนกรีฑาทีมชาติ จํานวน 7
คน และนักกรีฑาทีมชาติ จํานวน 8 คน โดยใชแนวการสนทนากลุมที่ผวู ิจัยจัดทําไวเปนประเด็น
การสนทนา ในการดําเนินการสนทนาผูวิจยั แบงการสนทนากลุมออกเปน 2 ชวงๆละ 2 ชั่วโมง
เนื่องจากผูรว มสนทนาเปนกลุมผูฝกสอน และนักกีฬา ซึ่งตองรับผิดชอบการฝกซอมตามแผนการ
ฝกซอม ทําใหตองแบงการสนทนาออกเปน 2 ชวง โดยชวงเชาเปนเวลาทีว่ างจากการฝกซอม
(10.30 – 12.30 น.) และชวงเย็นหลังการฝกซอม (18.00 – 20.00 น.) ดําเนินการในวันที่ 7
เมษายน พ.ศ. 2554
กกกกกกกในการสนทนากลุมในภาคเชาใหผูชวยผูว ิจัยเปนผูดําเนินการ (Moderator) และผูวิจัย
เปน ผูจดบันทึก (Note Taker) รวมทัง้ ใชเครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกการสนทนารวมดวย สวนใน
ภาคเย็นไดสลับใหผูวิจัยเปนผูดําเนินการ (Moderator) สวนผูชว ยผูว ิจยั เปนผูจดบันทึก (Note
Taker) หลังการสนทนากลุม ซึ่งผูชว ยผูว จิ ัยเปนเจาหนาที่สมาคมกรีฑาฯ ทีม่ ีประสบการณในการ
บันทึกรายงานการประชุม และมีประสบการณในการทํากิจกรรมกลุม สัมพันธใหแกสมาคมกรีฑา
ฯ จากนั้นผูว จิ ัยไดนําสาระขอมูลจากการจดบันทึก พรอมกับนําบทสนทนากลุมมาถอดเทป เพื่อ
เตรียมวิเคราะหขอมูล ซึ่งการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตองมีความตอเนื่องกัน จากนั้นนํา
สาระของขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมใหกลุมผูบริหารชวยตรวจสอบขอมูลจํานวน 2 ทาน
ไดแก เลขาธิการสมาคมฯ และรองเลขาธิการสมาคมฯและอนุกรรมการฝายผูฝกสอน ชวย
ตรวจสอบอีกครั้ง สุดทายไดนําขอมูลที่ผา นการกลัน่ กรองเรียบรอยแลวใหอาจารยที่ปรึกษาชวย
ตรวจสอบซ้ํา

3.5 การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
กกกกกกกการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยคํานึงถึงการยินยอมของกลุมตัวอยางเปนสําคัญ โดยในการบันทึก
ชื่อสกุล และทีอ่ ยูของผูใหขอมูลไดขออนุญาตจากผูใหขอมูล ผูวิจยั ไดอธิบายถึงวัตถุประสงค วิธี
และขั้นตอนในการเก็บขอมูล ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับจากการวิจยั ใหกลุม ตัวอยางรับทราบ ใน
ระหวางเก็บขอมูลหากมีคาํ ถามใดไมสะดวกใจทีจ่ ะตอบก็มีอิสระที่จะไมตอบ และสามารถซักถาม
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ขอของใจเพิ่มเติมจนมีความกระจางได รวมทั้งสามารถยุติการใหความรวมมือไดตลอดเวลา และ
สามารถขอขอมูลกลับคืนไดโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูใ หขอมูลทัง้ สิน้

3.6 การสรางความนาเชื่อถือไดของขอมูล
กกกกกกกกอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยใชวธิ ีการ
“การตรวจสอบขอมูลสามเสา” (Triangulation) ดังนี้
3.6.1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) ใชการตรวจสอบขอมูลที่
ไดมาจากการวิจัย กับผลการวิจัยจากแหลงอื่นๆ วามีความเหมือนกันหรือไม รวมทั้งมีการ
สอบถามในประเด็นเดียวกันหลายๆครั้ง เพื่อใหผูใหขอมูลยืนยันคําตอบ ซึ่งถาทุกแหลงขอมูล
พบวาไดขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
3.6.2) การตรวจสอบสามเสาดานผูว ิจัย (Investigator Triangulation) โดยการตรวจสอบ
จาก ผูเ ก็บขอมูลตางคนกันวาไดคนพบที่เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่งถาผูว ิจัย หรือผูชวย
วิจัยเก็บรวบรวบรวมขอมูล พบวาขอคนพบที่ไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจยั ไดมา
มีความถูกตอง อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยั ไดใชผูชวยในการวิจัย ดังนัน้ ในการ
ตรวจสอบจึงไดขอความรวมมือจากผูชว ยผูวิจัยในการตรวจสอบความถูกตอง และไดขอความ
อนุเคราะหจากประธานฝายยุทธศาสตรของสมาคมกรีฑาฯ ชวยตรวจสอบขอมูล เนื่องจากเปน
ผูเขารวมสังเกตการณดวย
3.6.3) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) ใชการตรวจสอบกับ
แนวคิด และทฤษฎีทที่ บทวนมา วาขอมูลทีไ่ ดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ซึ่งถาพบวาไม
วาจะนําแนวคิดหรือทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบที่เหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความ
ถูกตอง

3.7 การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกการวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาเก็บใหเปนระบบระเบียบ
ใหความหมายกับขอมูล จัดหมวดหมูความหมายของขอมูล วิเคราะห และสรุปรวบรวม
ความหมาย ทีไ่ ดจากการสังเกต การจดบันทึก และการถอดเทปการสัมภาษณ และการสนทนา

86

กลุม โดยประยุกตใชแนวคิดของ Michael Quinn Patton (Patton, 1990: 464-466) ซึ่งมีลาํ ดับ
ดังตอไปนี้
3.7.1) การใชเทคนิคสามเสา (Triangulation Technique) เพื่อใหไดความเที่ยงตรงในการ
บรรยายความ
3.7.2) ในการตีความ ใชทั้งวิธีการยกคําพูดโดยตรง (Direct Quote) และการยืนยันจาก
ผูใหขอมูล (Participant Feedback) เพื่อใหตีความไดตรงตามที่ผถู ูกสอบถามใหขอมูลมา
3.7.3) ใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) เพื่อพิจารณาวา
ขอคนพบมีความสอดคลองตองกันกับขอมูลจริงหรือไม เพียงใด
กกกกกกกเมื่อผูวิจัยไดใชเทคนิคดังกลาวขางตนในการวิเคราะหขอมูลทั้งผลการสัมภาษณ และ
ผลของการสนทนากลุม จากนั้นจึงตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Inductive)

