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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      ทุกวนัน้ีกิจกรรมในมหาวทิยาลยัถือไดว้า่มีความส าคญัและบทบาทรองจากการศึกษา จะเห็นได้
ว่าหลายๆ มหาวิทยาลยั เร่ิมมีนโยบายให้นักศึกษา นิสิต รวมไปถึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน ตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด รวมไปถึงมีก าหนดจ านวนชัว่โมงกิจกรรมขั้นต ่าท่ีทุกคนตอ้ง
เขา้ร่วมดว้ย มิฉะนั้นจะไม่จบการศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไว ้ในยุคปัจจุบนัการมุ่งแต่เฉพาะ
การศึกษาในระบบไม่เพียงพออีกต่อไป จ าเป็นตอ้งสอนให้นักศึกษาท ากิจกรรมทั้งในและนอก
มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมท่ีเล่นกนัเป็นกลุ่ม เพื่อให้นกัศึกษาโตเป็นผูใ้หญ่
ท่ีมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มได้ง่ายข้ึน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีส าคญักิจกรรมเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสร้างภาวะผูน้ าไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ซ่ึงกีฬาครอสเวิร์ดก็ถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมเหล่านั้น นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัก็ถือวา่เป็นสถานท่ี
ส าหรับใหน้กัศึกษา นิสิต หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้สดงหรือพฒันาความสามารถใหก้บักิจกรรมท่ีตวัเอง
ถนดั ซ่ึงพวกเขาเหล่าน้ีก็จะสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวทิยาลยันั้นๆ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต
ต่อๆ ไปอีกดว้ย 
      เน่ืองจากมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทยและยงัเป็น
ศูนยร์วมทางการศึกษาท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีจ านวนนกัศึกษาและบุคลากร
โดยประมาณทั้งส้ิน 39,164 คน (มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2557) ซ่ึงภายในมหาวิทยาลยัก็ประกอบไป
ดว้ยชมรมมากมาย อาทิเช่น ชมรมครอสเวิร์ด ชมรมฟุตบอล ชมรมยิงธนู ชมรมพุทธ ชมรมสมาธิ
และศีลธรรม ชมรมหมากกระดาน ชมรมบ าเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ซ่ึงบางชมรมก็เป็นหน้าเป็นตา
ให้กบัมหาวิทยาลยัในรายการการแข่งขนัระดบัประเทศ อาทิเช่น กีฬามหาวิทยาลยั กีฬาแห่งชาติ 
ฯลฯ 
      ชมรมครอสเวิร์ดของมหาวิทยาลยัขอนแก่นไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2533 โดยมี  
รศ.ดร.ธวชัชยั ทิวาวรรณวงศ ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นผู ้
ริเร่ิมก่อตั้ง โดยเร่ิมจากการรวมตวัของกลุ่มคนเล็กๆ ท่ีมีความสนใจในเกมกีฬาต่อศพัทค์รอสเวิร์ดน้ี 
จนมาถึงปัจจุบนัท่ีมีสมาชิกชมรมหรือผูท่ี้สนใจในการเล่นท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ ส าหรับผลงานยอ้นหลงั
ของชมรม ครอสเวิร์ดมหาวิทยาลยัขอนแก่นในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั 3 คร้ังล่าสุดมีดงัน้ี 
ทั้งหมด 5 เหรียญในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 38 ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นภาพ 
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ทั้งหมด 2 เหรียญในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 39 ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นเจา้ภาพ 
และคร้ังล่าสุดทั้งหมด 4 เหรียญในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 41 ท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น
เป็นเจา้ภาพ 
      ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและมีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้หาแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพของนกักีฬาชมรมครอสเวิร์ดโดยการน าแนวคิดสุนทรียสาธกเขา้มาประยุกตใ์ชเ้พื่อ
หาประสบการณ์เชิงบวกและหาเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยู่ในตวัของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อหารูปแบบการ
เตรียมตวัและการฝึกซ้อมท่ีดีท่ีสุดท่ีคนในชมรมเห็นชอบเหมือนกัน เพื่อท่ีจะผลักดันให้ชมรม 
ครอสเวร์ิดของมหาวทิยาลยัขอนแก่นสามารถกา้วเขา้สู่ระดบัหวัแถวในการแข่งขนั เป็นหนา้เป็นตา
ใหม้หาวทิยาลยัและมีผลงานท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ เพื่อใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ มากข้ึนต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
      2.1 เพื่อศึกษาและคน้หาขอ้มูลท่ีเป็นประสบการณ์ในมุมมองเชิงบวกของสมาชิกและนกักีฬาใน
ชมรมครอสเวร์ิด มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
      2.2 เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้ก าหนดแนวทางและวิธีการพฒันาศกัยภาพให้กบั
นกักีฬาในชมรม 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
      การศึกษาคน้ควา้วิจยัอิสระในคร้ังน้ี เพื่อท าการพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาชมมครอสเวิร์ด 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยมีขอบเขตการศึกษาคน้ควา้วจิยัอิสระทั้งหมด 4 ดา้น ดงัน้ี 
      3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา    
            ใช้แนวคิดสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) ในการตั้งค  าถามเพื่อคน้หาประสบ 
การณ์เชิงบวก จากการสัมภาษณ์สมาชิกของชมรมครอสเวิร์ด ซ่ึงการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ
ของนกักีฬาชมรมครอสเวร์ิดต่อไป 
      3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
            3.2.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ สมาชิกและนักกีฬาในชมรมครอสเวิร์ด 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
            3.2.2 การศึกษาน้ีมิได้เปิดเผยขอ้มูลช่ือท่ีแทจ้ริงของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากเป็นขอ้ตกลง
ระหวา่งทางชมรมกบัผูศึ้กษา 
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      3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
            ระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่ศึกษาทฤษฎี เสนอเคา้โครง ค้นหาแนวทาง ลงมือปฏิบติัสรุปผลคือ
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 
      3.4 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
            ท าการศึกษาค้นควา้การพฒันาศกัยภาพของนักกีฬาชมรมครอสเวิร์ด ในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      4.1 สามารถน าประสบการณ์เชิงบวกจากในมุมมองของสมาชิกและนกักีฬาแต่ละคนไปใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดแนวทางการปฏิบติัร่วมกนั เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาในชมรม 
      4.2 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตวัผูฝึ้กสอน นกักีฬา หรือผูท่ี้สนใจ ท่ีจะน าขอ้มูลและวิธีการท่ีไดไ้ป
ใชพ้ฒันาชมรมหรือองคก์รของตนเอง เพื่อเป็นตน้แบบในการปฏิบติัและสามารถขยายผลให้เป็นท่ี
รู้จกักวา้งขวางมากข้ึนในอนาคต 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
      5.1 ครอสเวร์ิด (Crossword) หรือท่ีบางคนเรียกวา่ Scrabble คือเกมกีฬาต่อศพัทท่ี์เป็นท่ีนิยมของ
คนทุกเพศ ทุกวยั และทัว่โลก โดยท่ีผูเ้ล่นแต่ละฝ่ายตอ้งประกอบตวัอกัษรให้เป็นค าท่ีมีความหมาย
ในภาษาองักฤษลงบนกระดาน ซ่ึงจะไดค้ะแนนท่ีแตกต่างกนัไปตามตวัอกัษรและช่องคะแนนพิเศษ
ต่างๆ บนกระดาน โดยเป็นเกมท่ีตอ้งอาศยัไหวพริบ ค าศพัท ์และเทคนิคในการวางแผน  

      5.2 บิงโก (Bingo) คือการท่ีผูเ้ล่นสามารถลงค าศพัทโ์ดยใช้ตวัเบ้ียหรือตวัอกัษรทุกตวับนแป้น
ของตวัเอง (7 ตวั) วางลงบนกระดานครอสเวิร์ด โดยอาจจะผสมกบัตวัอกัษรตวัเดิมท่ีมีอยู่แลว้บน
กระดานท าให้เกิดเป็นค าท่ีมีความยาวมากกว่า 7 ตวัก็ได้ ท  าให้ได้คะแนนพิเศษเพิ่มข้ึนอีก 50 
คะแนนจากคะแนนท่ีไดป้กติ 
      5.3 สมาชิกชมรม หมายถึง นกัศึกษาหรือผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัขอนแก่น รวมไปถึง
ศิษยเ์ก่าท่ีจบไปแลว้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชมรมครอสเวร์ิด 
      5.4 นักกีฬา หมายถึง ผู ้ท่ีผ่านการคัดเลือกเพื่อ เ ป็นตัวแทนของชมรมครอสเวิ ร์ดและ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยั 
      5.5 ศกัยภาพของนกักีฬาครอสเวิร์ด หมายถึง ผูท่ี้มีพื้นฐานในการเล่นและมีความรู้ในค าศพัท์
พื้นฐานท่ีตอ้งใชใ้นการเล่นครอสเวร์ิด อนัไดแ้ก่ ศพัทส์ั้นท่ีมีความยาวสองถึงสามตวัอกัษร เพียงแต่
ยงัตอ้งเพิ่มเติมทกัษะอ่ืนๆ อีก เช่น กลยทุธ์การวางแผน ปริมาณของค าศพัทท่ี์ตอ้งท่องเพิ่มมากข้ึน 
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      5.6 สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) Cooperrider D.L. and Whitney D., 1999 (อา้งถึง
ใน ภิญโญ รัตนาพนัธ์ุ, 2553) ไดอ้ธิบายวา่ Appreciative Inquiry หรือ AI เช่ือว่าทุกๆ คน ทุกๆ 
องค์กร หรือแม้กระทัง่ส่ิงท่ีอยู่รอบตวัเรามีส่ิงดีๆ ให้เราค้นหาอยู่ เพราะฉะนั้น AI จึงเป็น
กระบวนการศึกษาคน้หาร่วมกนัเพื่อคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัคน ในองคก์ร หรือของโลกท่ีอยูร่อบตวั
ของเขา ผา่นการตั้งค  าถามในเชิงบวก ท่ีน าไปสู่การส่งเสริมให้ระบบสามารถดึงเอาศกัยภาพออกมา
ใชไ้ดอ้ยา่งเกิดประประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน า วงจรสุนทรียสาธก เขา้มาประยุกตใ์ช ้ซ่ึงจะแบ่ง
ได ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
            5.3.1 คน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด (Discovery or Peak Experience) 
            5.3.2 น าประสบการณ์ท่ีไดไ้ปสานต่อเป็นความฝัน หรือวสิัยทศัน์ (Dream) 
            5.3.3 วางแผนท าความฝัน หรือวสิัยทศัน์ใหเ้ป็นจริง (Design) 
            5.3.4 น าแผนท่ีไดไ้ปขยายผลหรือด าเนินงาน (Destiny) 
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บทที ่3  
วธิีด าเนินการศึกษา 

 
 
      การศึกษาอิสระเร่ืองการใชว้ธีิการสุนทรียสาธกเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาชมรมครอสเวิร์ด
ในมหาวทิยาลยั กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดใ้ชรู้ปแบบการวจิยั 2 แบบคือ การวจิยัแบบเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัจากการสังเกต (Observation Research) โดยการน า
แนวคิดแบบ Appreciative Inquiry มาเป็นพื้นฐานในการพฒันาศกัยภาพ โดยด าเนินการศึกษาตาม
กระบวนการ Appreciative Inquiry โดยใช้การสัมภาษณ์จากการตั้งค  าถามเชิงบวกโดยตรงกบัตวั
สมาชิกและนักกีฬาของชมรม แล้วน ามาพิจารณาร่วมกบัทฤษฎีแนวคิดเชิงบวก Appreciative 
Inquiry เพื่อให้เกิดวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอนได้อย่าง
เหมาะสม 
      การศึกษาเร่ืองการใช้วิธีการสุนทรียสาธกเพื่อพฒันาศกัยภาพของนักกีฬาชมรมครอสเวิร์ด 
มหาวทิยาลยัขอนแก่นดว้ยวธีิสุนทรียสาธก มีการด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
 
1. ประชากรทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 
      ประชากรท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยกลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นสมาชิกและนักกีฬาของ
ชมรมครอสเวร์ิด มหาวทิยาลยัขอนแก่น รวมไปถึงศิษยเ์ก่าท่ีจบไปแลว้ดว้ย โดยจ านวนประชากรท่ี
น ามาสัมภาษณ์มีทั้งหมด 20 คน ซ่ึงการสัมภาษณ์จะถามเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีประสบการณ์ในการ
แข่งขนัมาก่อน เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีน่าจะมีการให้ขอ้มูลหรือค าตอบท่ีชดัเจนกวา่ผูท่ี้ไม่เคยเขา้
ร่วมการแข่งขนัท่ีไหนมาก่อน 
 
2. ประเภทของข้อมูล 
      การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดงัน้ี 
      2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
            ผูศึ้กษาไดน้ าค าตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นบทสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างค าถามและเป็นค าถามปลายเปิดท่ีออกแบบข้ึนมาภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
โดยค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์จะเป็นค าถามเชิงบวกท่ีเกิดจากการน าทฤษฎีสุนทรียสาธกเขา้มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกนั โดยจะเน้นไปท่ีประสบการณ์เชิงบวกหรือเร่ืองราวดีๆ ท่ีสมาชิกและนักกีฬา
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ชมรมครอสเวิร์ดประทบัใจจากการเล่นครอสเวิร์ด เพื่อหาจุดร่วมและจุดโดดเด่น เพื่อน ามาใช้
ก าหนดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพนกักีฬาต่อไป 
      2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
            แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
            2.2.1 ขอ้มูลภายใน คือ ขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในชมรม เช่น ประวติัของชมรม ผลการแข่งขนั
ท่ีผา่นมา และวธีิการฝึกซอ้ม 
            2.2.2 ข้อมูลภายนอก คือ ขอ้มูลท่ีค้นควา้หรือมีขอ้มูลจากบนอินเทอร์เน็ต เช่น ผลการ
แข่งขนั 
 
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
      วิธีการด าเนินการศึกษาในแต่ละขั้นตอนนั้นผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดดา้นสุนทรียสาธกเขา้มาร่วม
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา โดยมีเคร่ืองมือดงัน้ี 
      3.1 แผนผงัเหตุและผล (Cause – and – effect diagrams)  
      3.2 การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
      3.3 แนวคิดสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 
      3.4 การสัมภาษณ์เชิงบวก 
 
4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      เป็นการสัมภาษณ์สมาชิกและนกักีฬาชมรมครอสเวร์ิด มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยใชก้ารค าถาม
เชิงบวกผสมผสานกบัทฤษฎีสุนทรียสาธก โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อท่ีจะไดไ้ม่เป็นการกดดนัและ
เร่งรัดผูใ้หส้ัมภาษณ์เกินไป นอกจากน้ียงัท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดมี้เวลาคิดและไตร่ตรองให้ดีในการ
ตอบค าถาม ท าใหผู้ศึ้กษาไดข้อ้มูลท่ีใช่และใกลเ้คียงท่ีสุด 
 
5. การด าเนินการศึกษา 
      ผูศึ้กษาไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ เร่ิมจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาก่อนตามดว้ยขั้นตอนการด าเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      5.1 ข้ันตอนวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยแผนผงัเหตุและผล 
            ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นสมาชิกของชมรมครอสเวิร์ด มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงไดรั้บทราบ
และไดเ้ผชิญกบัปัญหาโดยตรงเลย ท าใหส้ามารถน าส่ิงท่ีพบเจอมาวิเคราะห์ร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ 
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โดยใชแ้ผนผงัเหตุและผลเขา้มาอธิบายสาเหตุของปัญหาท่ีผูศึ้กษาไดพ้บเจอโดยตรงในช่วงก่อนการ
แข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 41 เพื่อท่ีจะไดน้ าไปใชว้ิเคราะห์ประกอบในการตั้งค  าถามเชิงบวก
ดว้ยวธีิสุนทรียสาธก 
      5.2 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาด้วยวงจรสุนทรียสาธก 
            ผูศึ้กษาไดน้ าวงจรสุนทรียสาธกเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 
4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
            5.2.1 การค้นหา (Discovery)  
                  เป็นการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดจากการสัมภาษณ์สมาชิกและนกักีฬา
ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเร่ิมจากสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกและนกักีฬาจ านวน 20 คน 
โดยเลือกเฉพาะกลุ่มท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท รวมไปถึงศิษยเ์ก่าของชมรมท่ีจบ
ไปแล้วท่ีมีประสบการณ์การแข่งขนั เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีน่าจะมีการให้ขอ้มูลหรือค าตอบท่ี
ชดัเจนกวา่นกักีฬาหรือผูเ้ล่นท่ีไม่เคยเขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีไหนมาก่อน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
ไม่คาดเคล่ือนมากเกินไปนกั ซ่ึงจะส่งผลดีต่อแนวทางหรือวิธีการท่ีจะน าไปปฏิบติัต่อ โดยใชค้  าถาม
ดงัน้ี 
                  1. จุดเปล่ียนท่ีท าใหคุ้ณสนใจเกมกีฬาครอสเวร์ิดคืออะไร 
                  2. นึกถึงเหตุการณ์การเล่นครอสเวร์ิดท่ีท าใหคุ้ณประทบัใจท่ีสุด  
                  3. คุณตั้งเป้าอยากจะพฒันาการเล่นไปใหถึ้งระดบัไหน  
                  4. นึกถึงตอนท่ีถูกสอน คุณชอบตอนไหนมากท่ีสุดครับ     
                  จากนั้นน าค าตอบหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 
(Convergence) และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ร่วมกบัการวิเคราะห์สออ่าร์ เพื่อน ามาใช้
วางแผนและออกแบบโครงการในการพฒันาศกัยภาพต่อไป                 
            5.2.2 การวาดฝัน (Dream) 
                  เป็นขั้นตอนหลังจากท่ีเราค้นพบเร่ืองราวดีๆ หรือประสบการณ์เชิงบวกจากการตั้ ง
ค  าถามเชิงบวกในขั้นตอนการคน้หา แล้วน าค าตอบได้ท่ีมาวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม และ
ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น เพื่อวางแผนและออกแบบโครงการในการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา
ในชมรมตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว ้
            5.2.3 การออกแบบ (Design) 
                  เป็นขั้นตอนการเลือกน าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นท่ีเราวาดฝันเอาไว้
มาใช้เป็นแนวทาง วางแผน และออกแบบโครงการท่ีเหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพนักกีฬา
ชมรมครอสเวร์ิดของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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            5.2.4 การด าเนินการ (Destiny) 
                  เป็นขั้นตอนการน าแนวทาง แผน หรือโครงการท่ีวางเอาไวม้าท าการปฏิบติัหรือขยายผล 
เพื่อใหส่ิ้งท่ีเราวาดฝันเอาไวเ้ป็นความจริง หากผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจแลว้เรายงัสามารถน าไปพฒันา
เป็นแนวทางในการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ต่อไปไดอี้กเพื่อใหช้มรมครอสเวร์ิดดียิง่ๆ ข้ึนต่อไป 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 
      การศึกษาเร่ืองการใช้วิธีการสุนทรียสาธกเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาชมรมครอสเวิร์ดใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยใช้แผนผงัเหตุและผลและการวิเคราะห์สออ่าร์ร่วมกับกระบวนการ    
สุนทรียสาธก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การคน้หา 
(Discovery) 2) การวาดฝัน (Dream) 3) การออกแบบ (Design) และ 4) การด าเนินการ (Destiny) ซ่ึง
ผูศึ้กษาไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 
1. ผลการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
      การศึกษาเร่ืองการใช้วิธีการสุนทรียสาธกเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาชมรมครอสเวิร์ดใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยผูศึ้กษาไดน้ าแผนผงัเหตุและผลมาใช้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง 
เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาดงักล่าวในกีฬามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 41 ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ และน าสาเหตุเหล่าน้ีไปประยุกต์กับค าถามเชิงบวกด้วยวิธี      
สุนทรียสาธก ซ่ึงสาเหตุท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีผูศึ้กษาคน้พบมีอยู ่4 สาเหตุ ไดแ้ก่ บรรยากาศใน
ชมรม อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกซอ้ม ตวันกักีฬา และตวัผูฝึ้กสอน ซ่ึงสามารถแสดงไดต้ามแผนผงัเหตุ
และผล ดงัน้ี 

 

ภาพที ่6  แผนผงัเหตุและผล 
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2. ผลการวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
      จากการสัมภาษณ์สมาชิกและนกักีฬาชมรมครอสเวร์ิดโดยใชแ้นวคิดสุนทรียสาธก ผูศึ้กษาไดน้ า
เคร่ืองมือการวิเคราะห์สออ่าร์มาใชว้ิเคราะห์หาจุดแข็ง ปัจจยัท่ีท าให้ชมรมมีความไดเ้ปรียบ ส่ิงท่ีผู ้
ศึกษาอยากเห็นและอยากให้เกิดข้ึนกบัชมรม และผลลพัธ์ท่ีอยากให้เกิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการวางแผนโครงการ ดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่4  ผลการวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
 
 
ส่ิงท่ีตอ้งคน้หา
ในเชิงกลยทุธ์

(Strategic 
Inquiry) 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 
2. มีอาจารย์ ท่ีป รึกษาชมรมเ ป็น
นกักีฬาระดบัมืออาชีพของวงการ 
3. สมาชิกและนักกีฬาส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการแข่งขนั 
4. มีการจดัแข่งกีฬาเฟรชช่ีและกีฬา
ภายในเป็นประจ าทุกปี 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีตวัเลือกนกักีฬาท่ีมากกวา่ 
2. มีศิษยเ์ก่าท่ีจบไปแลว้มาช่วยฝึกซอ้ม 
3. มีโครงการนักกีฬาเพื่อคัดนักกีฬา
เฉพาะดา้นเขา้มาศึกษา 

 
เจตนาหรือส่ิง
ดีๆ ท่ีอยากเห็น
เพื่อองคก์ร 

(Appreciative 
Intent) 

 

ส่ิงทีต้่องการจะเป็น (Aspirations) 
1.  ให้ชมรมครอสเวิร์ดมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงใน
ระดบัโลก 
2. เห็นสมาชิกและนกักีฬามาซ้อมกนั
อย่างพร้อมเพรียงและสม ่ า เสมอ 
โดยเฉพาะช่วงใกลแ้ข่งขนั  

ผลลพัธ์ (Results) 
1. ในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย
จะตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ย 1 เหรียญทอง 
2. ควรมีผลงานติดอันดับหน่ึงในสิบ
ของการแข่งขันระดับประเทศและ
นานาชาติภายในปี 2561 
 

 
      2.1 ส่ิงทีต้่องค้นหาในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Inquiry) 
            2.1.1 จุดแขง็ (Strengths)  
                  1. ชมรมครอสเวร์ิดของมหาวทิยาลยัก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปีปัจจุบนัไดก่้อตั้ง
มาเป็นระยะเวลา 25 ปี ท าให้ชมรมมีโครงสร้างท่ีมัน่คง และท าให้ผูอ่ื้นมองว่าเป็นชมรมท่ีมีประ 
โยชน์ต่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยแทจ้ริง เพราะท าให้ได้ฝึกฝนทั้งสมองและได้
เรียนรู้การอยูร่่วมกนัเป็นทีม และยงัไดใ้ชเ้วลาวา่งของนกัศึกษาใหเ้กิดประโยชน์อีกดว้ย 
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                  2. มี รศ.ดร.ธวชัชยั ทิวาวรรณวงศ ์อาจารยป์ระจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีปัจจุบนัเกษียนไปแล้ว และเป็นนักกีฬาระดบัมืออาชีพของวงการครอส
เวร์ิดในประเทศไทยเป็นท่ีปรึกษาของชมรม 
                  3. ท  าให้ใช้เวลาในการเตรียมตวัฝึกซ้อมน้อยกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อนัเน่ืองมาจาก
สมาชิกชมรมและนกักีฬาท่ีศึกษาอยูท่ี่มหาวทิยาลยัขอนแก่นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการแข่งขนั
มาก่อนอยู่แล้ว จึงท าให้ไม่ตอ้งมาเร่ิมใหม่จากศูนย ์เพียงแค่ต่อยอดและท าการพฒันาทกัษะต่างๆ 
จากส่ิงท่ีสมาชิกชมรมและนกักีฬามีอยู ่
                  4. ชมรมครอสเวร์ิดมีการจดัแข่งขนักีฬาครอสเวร์ิดใหก้บันกัศึกษาเป็นประจ าทุกๆ ปีเพื่อ
เป็นการโปรโมทชมรมและเป็นการคดัเลือกนกักีฬาท่ีจะเป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยัอีกดว้ย 
            2.1.2 โอกาส (Opportunities) 
                  1. มีตวัเลือกนกักีฬาท่ีมากกวา่ เพราะมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง 
เพราะฉะนั้นจึงเป็นตวัเลือกอันดับต้นๆ ของนักศึกษาหรือนักกีฬาเหล่าน้ี ท าให้ง่ายต่อการหา
ตวัแทนมหาวทิยาลยัในการแข่งขนั 
                  2. เน่ืองจากชมรมครอสเวร์ิดของมหาวทิยาลยัขอนแก่นไดก่้อตั้งมาเป็นระยะเวลาหลายปี
แลว้ ท าให้มีศิษยเ์ก่ามากมายท่ีจบการศึกษาไปแลว้ บางคร้ังเราสามารถขอความช่วยเหลือจากศิษย์
เก่าเหล่านั้นมาช่วยฝึกซอ้มใหก้บัสมาชิกและนกักีฬาในชมรมได ้
                  3. มหาวิทยาลยัขอนแก่นมีโครงการพฒันามหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา ท าให้มีการคดัเลือกนกักีฬาท่ีมีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทเขา้มาศึกษา ท าให้ชมรมค
รอสเวิร์ดมหาวิทยาลยัขอนแก่นมีความไดเ้ปรียบในจุดน้ีเพราะไดน้กักีฬาท่ีมีความสามารถเฉพาะ
ดา้นเขา้มาช่วยทีม 
      2.2 เจตนาหรือส่ิงดีๆ ทีอ่ยากเห็นเพ่ือองค์กร (Appreciative Intent) 
            2.2.1 ส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็น (Aspirations) 
                  1. ใหช้มรมครอสเวร์ิดมหาวทิยาลยัขอนแก่นมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยตั้งเป้า
จากภายในประเทศก่อน จากนั้นท าการพฒันาใหม้ากข้ึนไปจนถึงระดบัโลก 
                  2. มีนกักีฬามาซ้อมกนัอยา่งพร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะช่วงใกลแ้ข่งขนั หรือมาซ้อมกนั
เป็นประจ าเพื่อเป็นการฝึกฝนสมองและใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
            2.2.2 ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (Results) 
                  1. มีผลงานหรือผลการแข่งขนัท่ีน่าประทบัใจ คือ ในการแข่งขนัระดับมหาวิทยาลัย 
ชมรม ครอสเวร์ิดของมหาวทิยาลยัขอนแก่นจะตอ้งไดม้าอยา่งนอ้ย 1 เหรียญทอง 
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                  2. มีผลงานติดอนัดับหน่ึงในสิบของรายการการแข่งขนัระดบัประเทศและนานาชาติ
ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือภายในปี 2561  
      โดยผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สออ่าร์จะน ามาใช้วาดฝัน ออกแบบ และน าไปด าเนินการเพื่อ
วางแผนโครงการพฒันาศกัยภาพใหก้บันกักีฬาชมรมครอสเวร์ิดมหาวทิยาลยัขอนแก่นต่อไป 
 
3. ผลการสัมภาษณ์โดยใช้วธีิสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) 
      ผูศึ้กษาไดท้  าการสัมภาษณ์สมาชิกและนกักีฬาของชมรมครอสเวิร์ด มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อ
คน้หาประสบการณ์หรือความประทบัใจเชิงบวกท่ีสมาชิกและนกักีฬาแต่ละคนพบเจอ จากนั้นน า
ค าตอบท่ีได้มาท าการหาปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) และปัจจัยท่ีเป็นจุดโดดเด่น 
(Divergences) เพื่อน ามาใชว้างแผนโครงการในการพฒันาศกัยภาพให้กบันกักีฬาของชมรมครอส
เวร์ิด มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
      จากการสัมภาษณ์สมาชิกและนักกีฬาชมรมครอสเวิร์ด ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน
ทั้งหมด 20 คน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) ผูศึ้กษาไดส้รุปขอ้มูลไวด้งัน้ี             
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่1 
      1. สมาชิกชมรมคนน้ีตดัสินใจเล่นเกมครอสเวิร์ด เพราะอาจารยท่ี์โรงเรียนท่านหน่ึง ซ่ึงอาจารย์
ท่านน้ีสอนดีมาก และเป็นคนสนุกสนาน ตลก เฮฮา และมีเกมฝึกทกัษะด้านภาษาองักฤษให้เล่น
สม ่าเสมอ ท าใหเ้ปล่ียนความคิดจากเดิมท่ีเคยเกลียดภาษาองักฤษกลายเป็นชอบภาษาองักฤษแทน 
      2. ความประทบัใจในการเล่นเกมครอสเวิร์ดคือ การได้รับรางวลัในประเภทหญิงเด่ียว รุ่น
มธัยมศึกษาตอนปลาย เพราะตอ้งใชค้วามพยายามและฝึกซอ้มอยา่งหนกั 
      3. เป้าหมายคือการไดไ้ปแข่งในระดบัโลก และใชเ้ล่นผอ่นคลายในยามวา่ง 
      4. ชอบการวิเคราะห์เหตุและผลในการเล่นค าศพัทใ์นแต่ละเทิร์น และชอบบรรยากาศการซ้อม
ในชมรม เน่ืองมาจากการท่ีโคช้มีความสนิทสนมและเป็นกนัเองกบันกักีฬา 
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่2 
      1. สาเหตุท่ีเลือกเล่นเกมครอสเวร์ิดเป็นเพราะมีความทา้ทายกวา่เกมอ่ืนๆ เพราะมีไปจนถึงระดบั
โลก 
      2. ความประทบัใจคือการท่ีได้เป็นตวัแทนคณะในการแข่งขนักีฬาน้องใหม่และสามารถควา้
เหรียญรางวลัมาได ้
      3. เป้าหมายคือสามารถพฒันาฝีมือตวัเองใหสู้้กบัระดบันานาชาติไดอ้ยา่งสูสี 
      4. ชอบช่วงท่ีมีคนมาฝึกซ้อมให้ท่ีชมรมและคอยสอนเร่ืองเทคนิคการเล่นต่างๆ เช่น การ
วางแผน การท่องศพัท ์
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สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่3 
      1. สาเหตุท่ีเลือกเล่นครอสเวร์ิดเพราะอยากมีพื้นฐานการเล่นท่ีพอจะสู้กบัคนอ่ืนไดบ้า้ง ไม่อยาก
แพเ้พราะโดนหลอกลงค าศพัทท่ี์ไม่มีความหมาย 
      2. ความประทับใจคือการท่ีได้ลงบิงโกท าคะแนนจากค าศัพท์ท่ีตัวเองจ ามาจากเกม จาก
ชีวติประจ าวนั รู้สึกเหมือนวา่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ในการเล่น 
      3. อยากจะพฒันาการเล่นไปให้ถึงระดบัทีมชาติ โดยตอนน้ีขอแค่เป็นตวัแทนกีฬามหาวิทยาลยั
ก่อน 
      4. ชอบตอนถูกสอนแบบวเิคราะห์ ไม่วา่จะเป็นระหวา่งการฝึกซ้อม หรือฝึกซ้อมเสร็จแลว้ หรือ
การวเิคราะห์การวางแผนการเล่นช่วงทา้ยเกม 
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่4 
      1. สาเหตุท่ีเลือกเล่นครอสเวิร์ดเป็นเพราะเกมน้ีท าให้ไดอ้อกเดินทาง ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ 
ไดพ้บเจอเพื่อนใหม่จากหลายๆ ท่ี หลายๆ สถาบนั หลายๆ รูปแบบ 
      2. ชอบตอนท่ีคู่แข่งหลงไปตามกลยทุธ์หรือแผนท่ีเราวางเอาไว ้
      3. ตั้งเป้าเล่นไปเร่ือยๆ เพื่อพฒันาระบบการคิด นอกจากน้ีเกมน้ียงัช่วยป้องกนัโรคความจ าเส่ือม
อีกดว้ย 
      4. ชอบตอนฝึกซอ้มกบัคนหลายๆ คน ท าใหไ้ม่เบ่ือง่าย 
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่5 
      1. เร่ิมจากเล่นตามเพื่อนในกลุ่มก่อน จากนั้นเล่นไปเล่นมารู้สึกชอบ จึงเล่นมาตลอด 
      2. ประทับใจตอนท่ีได้รับรางวลั หลังจากท่ีได้ฝึกซ้อมอย่างหนักจากการเล่นครอสเวิร์ด
ออนไลน์  
      3. ตั้งเป้าอยากจะเล่นใหไ้ดร้างวลัในรุ่นมหาวทิยาลยั และพฒันาฝีมือใหอ้ยูใ่นระดบัทอ็บของรุ่น 
โอเพน่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการยืน่สมคัรทุนในระดบัปริญญาโท 
      4. ชอบตอนท่ีรู้สึกว่ารุ่นพี่ท่ีสอนเราสอนดว้ยความตั้งใจจริง ท าให้เรารู้สึกอยากตั้งใจฝึกซ้อม
และเรียนรู้ตามไปดว้ย 
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่6 
      1. เล่นเพราะมีรุ่นพี่และอาจารยม์าชกัชวนใหเ้ล่น นอกจากน้ีเพื่อนๆ ก็เล่นกนัดว้ย ท าใหรู้้สึก
สนุกดี นอกจากน้ีตวัรุ่นพี่กบัอาจารยก์็มีความเป็นกนัเองอีกดว้ย 
      2. ชอบตอนไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ หลงัจากท่ีไดฝึ้กซอ้มมาอยา่งหนกั เพราะผลงานกา้ว
กระโดดจากเดิมท่ีเคยไดอ้นัดบั 100 กวา่ 
      3. อยากเล่นไปจนถึงระดบัท่ีสามารถสู้ต่อกรกบัระดบันานาชาติไดอ้ยา่งไม่อายใคร 
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      4. ชอบตอนท่ีถูกบงัคบัใหท้่องศพัทแ์ละก็มีทดสอบศพัทด์ว้ย ถึงแมว้า่จะดูเหน่ือยมาก แต่การท่ี
เราไดรั้บรางวลัมา ก็ท  าใหเ้รารู้สึกวา่มนัคุม้ค่ามาก 
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่7 
      1. จุดเปล่ียนคือการท่ีเคยเล่นแพบ้่อยมาก่อน แต่ค่อยๆ ชนะบ่อยข้ึน โดยใชเ้วลาเรียนรู้เพียงไม่
นาน และไดเ้ป็นตวัแทนโรงเรียนในท่ีสุด 
      2. ชอบตอนท่ีไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียนและสามารถควา้แชมป์จากการเอาชนะโรงเรียนใหญ่
ประจ าจงัหวดัขอนแก่น 
      3. ตั้งเป้าไวว้่าจะแข่งจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั และเอาไวเ้ล่นเป็นงานอดิเรกเพื่อผ่อนคลายใน
ยามวา่ง 
      4. ชอบตอนท่ีมีรุ่นพี่มาสอนใหท้่องศพัทแ์ละวเิคราะห์การเล่น และสอนแนวทางในการฝึกซ้อม 
เพราะวยัเด็กไม่เคยมีคนมาสอนและแนะแนวใหแ้บบน้ีเลย 
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่8 
      1. จุดเปล่ียนท่ีท าให้สนใจคือลองเล่นตามเพื่อนๆ และอาจารยท่ี์โรงเรียน และรู้สึกสนุกดีและก็
เล่นมาตลอด 
      2. ความประทบัใจท่ีไดจ้ากเกมน้ีคือ การไดไ้ปแข่งขนัต่างถ่ิน ซ่ึงมีความรู้สึกเหมือนไดไ้ปเท่ียว 
ไดใ้ชเ้วลาร่วมกนั ท าใหค้นในชมรมมีความสนิทสนมกนั และยงัไดพ้บเจอเพื่อนใหม่ๆ ท่ีสนามแข่ง
ดว้ย นอกจากน้ียงัสามารถควา้รางวลัมาไดอี้ก ยิง่ท  าใหดี้ใจมากข้ึนอีก 
      3. เป้าหมายคือสามารถสู้กบัคู่แข่งขนัคนอ่ืนๆ ในระดบัมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งสมศกัด์ิศรี และเล่น
เป็นงานอดิเรก 
      4. ชอบตอนท่ีไดฝึ้กซ้อมร่วมกนั และค่อยๆ สอนให้เรียนรู้จากการสังเกตคนอ่ืนเล่น แบบไม่มี
ความเครียด ความกดดนั 
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่9 
      1. จุดเปล่ียนท่ีท าให้เล่นครอสเวิร์ดจริงจัง เพราะต้องการตอบแทนบุญคุณท่ีโรงเรียนคอย
สนบัสนุนทั้งค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง ค่าใชจ่้ายต่างๆ เลยอยากเก่งจนไดรั้บรางวลัเพื่อคุณครู และเพื่อคน
อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัแทน 
      2. ประทบัใจตอนได้รางวลัในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็น
เจา้ภาพ 
      3. ตั้งเป้าวา่อยากจะเอาทกัษะท่ีไดจ้ากเกมน้ีไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ชีวติการท างาน 
      4. ชอบตอนท่ีครูสอนนอกเหนือจากเกมน้ี เช่น สอนการตั้งเป้าหมายในชีวติ การใชชี้วติ 
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สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่10 
      1. จุดเปล่ียนท่ีท าใหไ้ดม้าเล่นเกมน้ีเพราะอาจารยท่ี์โรงเรียนน าเกมน้ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการ
เรียน ท่ีส าคญัมีเพื่อนเล่นดว้ยหลายคนเลยยิง่ท  าใหส้นุก 
      2. ความประทบัใจคือการท่ีไปแข่งแลว้ไดร้างวลั จากตอนแรกท่ีไปแข่งแลว้ไม่ไดร้างวลั เราก็
เลยตั้งเป้าหมายให้ตวัเองวา่ตอ้งท่องศพัทใ์ห้ไดเ้ท่าน้ีๆ ก่อนไปแข่งคร้ังต่อไป พยายามให้มากข้ึนๆ 
โดยท่ีไม่เคยทอ้ถอย 
      3. อยากจะเล่นไปเร่ือยๆ และพฒันาฝีมือตวัเองให้สู้กบัคู่แข่งขนัในระดบัโอเพ่นไดอ้ยา่งไม่อาย
ใคร 
      4. ชอบช่วงท่ีหดัเล่นใหม่ๆ โดยอาจารยส์อนให้ท่องศพัทแ์ละคอยเล่นกบัเราพร้อมให้ค  าแนะน า
เร่ืองเทคนิคการเล่น ยิง่ไดเ้ห็นความตั้งใจและทุ่มเทของอาจารย ์ก็ยิง่ท  าใหเ้ราอยากเล่นมากยิง่ข้ึน 
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่11 
      1. จุดเปล่ียนท่ีใหม้าเล่นครอสเวร์ิดเป็นเพราะตอน ม.1 ตอ้งยา้ยไปอยูก่บัอาจารยท่ี์โรงเรียน และ
ไดรุ่้นพี่ท่ีอาศยัอยูก่บัอาจารยเ์ป็นคนสอน 
      2. ความประทบัใจคือตอนไดเ้หรียญทองในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยั 
      3. ตั้งเป้าหมายวา่อยากจะเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัชิงแชมป์โลก 
      4. ชอบตอนท่ีถูกสอนเร่ืองตวัเลือกในการลงค าศพัทใ์นเทิร์นนั้นพร้อมทั้งเหตุและผลวา่ท าไมถึง
ควรเล่นแบบนั้น 
สรุปผลสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่12 
      1. จุดเปล่ียนคือตอนข้ึนปีหน่ึง มีรุ่นพี่มาซอ้มและใหค้  าแนะน า แลว้ก็มีโคช้ดว้ย ท าใหรู้้สึก
เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั มีอะไรก็ปรึกษากนั เลยท าใหช้อบมากข้ึน เพราะไม่เคยบรรยากาศเจอ
แบบน้ีมาก่อน 
      2 ประทบัใจตอนท่ีไดแ้ชมป์ สร้างช่ือเสียงใหต้นเอง และไดเ้งินกอ้นแรกดว้ยฝีมือของตวัเอง 
      3. เป้าหมายในการเล่นคือท าเท่าท่ีท าได ้โดยท่ีไม่ตอ้งฝืนใหม้ากเกินไป 
      4. ชอบตอนถูกสอนในช่วงมหาวทิยาลยั ท่ีมีโคช้และรุ่นพี่คอยใหค้  าแนะน าในการเล่น 
สรุปบทสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่13  
      1. พ่อเป็นคนสอนให้เล่นเกมน้ี และเราคิดว่าเราเหมาะกบัเกมกีฬาน้ีเพราะเราเป็นคนชอบจ า
ค าศพัทอ์ยูแ่ลว้ 
      2. ประทบัใจตอนท่ีไดเ้ป็นแชมป์คร้ังแรกตอนประถมส่ีในรายกายชิงแชมป์ประเทศไทย 
      3. ตั้งเป้าอยากจะสร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวทิยาลยั 
      4. ชอบตอนท่ีคุณพอ่สอน ไม่วา่จะเป็นการท่องศพัท ์เทคนิคต่างๆ เพราะรู้สึกวา่น าไปใชไ้ดจ้ริง 
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สรุปบทสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่14  
      1. จุดเปล่ียนท่ีท าให้เล่นเกมน้ี เป็นเพราะอยากรู้ค าศพัทม์ากกวา่เพื่อนในวยัเดียวกนั และคิดว่า
เกมน้ีเป็นเกมท่ีดี เพราะตอ้งอาศยัทกัษะหลายๆ ดา้น 
      2. ประทบัใจตอนเห็นเด็กๆ ข้ึนรับรางวลั เพราะท าใหม้องยอ้นกลบัไปเห็นตวัเองในวยัเด็ก 
      3. ตั้งเป้าอยากจะพฒันาตวัเองใหถึ้งระดบัเหรียญทองกีฬามหาวทิยาลยั 
      4. ชอบตอนท่ีหดัเล่นใหม่ๆ แบบไม่ตอ้งซีเรียสอะไรมากมาย 
สรุปบทสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่15  
      1. ตอนเด็กพี่ชายเป็นคนสอนให้เล่น ช่วงแรกแพบ้่อย ดว้ยการท่ีไม่อยากแพจึ้งท าให้พยายาม
ฝึกฝนตนเองจนสามารถเอาชนะพี่ชายไดใ้นท่ีสุด และตอนนั้นรู้ตวัอีกทีตวัเองก็ชอบเกมกีฬาน้ีแลว้ 
      2. ชอบตอนท่ีไดรั้บรางวลัในทุกๆ คร้ังครับ รู้สึกวา่ส่ิงท่ีตวัเองพยายามมาไม่สูญเปล่า 
      3. อยากพฒันาตวัเองไปใหถึ้งระดบัโลก และเล่นเพื่อพฒันาระบบการคิด 
      4. ชอบตอนท่ีคนท่ีเราแอบปล้ืมมาวิเคราะห์พร้อมอธิบายหลกัและเหตุผลในการเล่นค าศพัทแ์ต่
ละเทิร์น ท าใหเ้ราสามารถน ามาประยกุตใ์ชต่้อๆ ไปได ้
สรุปบทสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่16  
      1. จุดเปล่ียนท่ีท าให้ไดเ้ล่นเกมน้ีเป็นเพราะว่าอาจารยท่ี์โรงเรียนน าเกมน้ีมาเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียน 
      2. ความประทบัใจคือการท่ีสามารถเอาชนะคนเก่งๆ และควา้รางวลัมาได ้
      3. ตั้งเป้าอยากจะมีคะแนนสะสมติด 5 อนัดบัแรกของประเทศไทย 
      4. ชอบตอนท่ีแต่ละคนอธิบายเหตุและผลของการเล่นของตวัเอง เพราะท าให้ได้ความคิดท่ี
หลากหลาย และสามารถท าใหเ้ราน าไปพฒันาการเล่นของเราต่อๆ ไปได ้
สรุปบทสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่17  
      1. จุดเปล่ียนท่ีท าให้หนัมาเล่นครอสเวิร์ด เพราะสามารถเอาชนะการคดัเลือกจนไดเ้ป็นตวัแทน
โรงเรียน 
      2. ประทบัใจตอนไดแ้ชมป์งานแบรนด ์ดว้ยสถิติไม่แพใ้ครเลย 
      3. ตั้งเป้าหมายวา่อยากได ้4 เหรียญทองในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยั 
      4. ชอบตอนท่ีคุณพอ่บอกวา่อยากใหเ้ราชนะดว้ยฝีมือท่ีแทจ้ริง เพราะมนัจะท าให้เราสามารถเก่ง
ข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
สรุปบทสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่18  
      1. จุดเปล่ียนท่ีท าให้เล่นครอสเวิร์ดเป็นเพราะเพื่อนชวนให้เล่น นอกจากน้ีตัวเองก็ชอบ
ภาษาองักฤษอยูแ่ลว้ 
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      2. ประทบัใจตอนท่ีอนัดบัผลแข่งไดดี้เกินกวา่ท่ีตวัเองคาดไว ้
      3. ตั้งเป้าไวว้า่อยากท่องศพัทใ์หม้ากข้ึนๆ และท าใหดี้ท่ีสุด 
      4. ชอบตอนเจอค าศพัทใ์หม่ๆ ท่ีเพื่อนลงใส่ตวัเอง ท าให้ไดค้  าศพัทใ์หม่ๆ และถือเป็นการเรียนรู้
ไปในตวั นอกจากน้ียงัไดพ้บเจอกบัเพื่อนใหม่ๆ เวลาไปแข่งขนัอีกดว้ย 
สรุปบทสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่19  
      1. จุดเปล่ียนท่ีท าให้ไดม้าเล่นครอสเวิร์ดเป็นเพราะอาจารยข์อให้ไปแข่งขนัครับ ตอนแรกๆ ก็
อนัดบัไม่ดีเท่าไหร่ จึงท าใหอ้ยากเก่งข้ึนโดยเล่นจริงจงัมากข้ึน 
      2. ประทบัใจตอนไดแ้ชมป์ในรายการของภาคอีสานครับ 
      3. ตั้งเป้าเล่นเกมน้ีไปเร่ือยๆ เพื่อผอ่นคลาย และถา้มีโอกาสก็จะพฒันาฝีตวัเองใหเ้ก่งข้ึน 
      4. ชอบตอน ม.ตน้ เพราะโคช้ค่อนขา้งดุและเอาจริงเอาจงั ท าใหอ้ยากเล่นจริงจงัมากข้ึนไปอีก 
สรุปบทสัมภาษณ์สมาชิกคนที ่20 
      1. จุดเปล่ียนท่ีท าให้สนใจเกมน้ีคือเกิดความสนใจในเกมน้ี เพราะตวัเองมีพื้นฐานภาษาองักฤษ
ไม่ดี จึงตามไปดูเพื่อนแข่ง และได้ลองแข่งกบัเพื่อนดู ซ่ึงตอนแรกก็แพไ้ปนิดเดียว จึงท าให้เกิด
ความพยายามเพื่อท่ีจะเอาชนะ 
      2. เร่ืองท่ีประทบัใจคือการท่ีตวัเองสามารถเอาชนะแชมป์โลกชาวไทยได ้ซ่ึงการแข่งคราวนั้นมี
การถ่ายทอดสดไปยงัห้องผูช้มข้างๆ ด้วย ซ่ึงทุกคร้ังท่ีผมลงค าศพัท์บิงโกหรือศพัท์แปลกๆ ก็
สามารถเรียกเสียงปรบมือจากห้องขา้งๆ ได้ ซ่ึงดงัมาถึงห้องแข่งขนัเลยทีเดียว เป็นความรู้สึกท่ี
ประทบัใจมากๆ 
      3. ตั้งเป้าไวว้า่อยากเป็นแชมป์โลกครอสเวิร์ดครับ ผมเช่ือวา่มนัเป็นส่ิงท่ีทุกคนใฝ่ฝันเหมือนกนั 
ซ่ึงทุกๆ ส่ิงนั้นเป็นไปไดห้ากเรามีความมุ่งมัน่และความพยายามท่ีมากพอ นอกจากน้ีการท่ีตวัเองได้
เป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัคนอ่ืนๆ ดว้ยมนัท าใหผ้มอยากเล่นต่อไปเร่ือยๆ  
      4. พูดถึงการสอน ผมชอบคิดถึงบุคคลส าคญัทุกคนท่ีมีส่วนท าใหผ้มประสบความส าเร็จทุกวนัน้ี
ครับ ไม่วา่จะเป็นอาจารยส์มยัมธัยมท่ีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หรืออาจารยต์อนท่ีผมเรียนอยู่ท่ี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พวกท่านไม่เพียงสอนผมให้ในเร่ืองของการเล่นอย่างเดียว แต่สอนไปถึง
เร่ืองคุณธรรมการใช้ชีวิต การเป็นคนตรงต่อเวลา มีระเบียบวินยั มีน ้ าใจนกักีฬา สอนในเร่ืองของ
หลกัและเหตุผลในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
      จากการสัมภาษณ์ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษา โดยแสดงเป็นความถ่ีดา้นจุดเปล่ียนในการเล่น 
ครอสเวิร์ด ประสบการณ์ท่ีประทบัใจจากการเล่นครอสเวิร์ด เป้าหมายในการเล่นครอสเวิร์ด และ
ความประทบัใจท่ีไดจ้ากตอนถูกสอนและฝึกซอ้ม 
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ตารางที ่5  ตารางแสดงความถ่ีจุดเปล่ียนในการเล่นครอสเวร์ิด 
จุดเปล่ียนในการเล่น จ านวนคน 

มีคนชวนเล่น 7 
เล่นตามคนรู้จกั 5 
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 2 
รู้สึกว่าเกมมีความท้าทาย (มีระดับโลก, ใช้
ทกัษะ) 

2 

อยากมีพื้นฐานในการเล่น 1 
อยากรู้ศพัทแ์ละเก่งกวา่คนอ่ืนๆ ในวยัเดียวกนั 1 
ผา่นการคดัเลือกจนไดเ้ป็นตวัแทน 1 
ตารางที ่6  ตารางแสดงความถ่ีจากประสบการณ์ท่ีประทบัใจจากการเล่นครอสเวร์ิด 

ประสบการณ์ท่ีประทบัใจ จ านวนคน 
ไดรั้บรางวลัในการแข่งขนั 16 
ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น ไดเ้พื่อนใหม่ ได้
เดินทาง  

3 

ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน /มหาวิทยาลัยท่ี
ตนเองสังกดั 

3 

การเล่นเป็นไปตามแผนท่ีตนเองวางเอาไว ้ 1 
ผลการแข่งขนัดีกวา่ท่ีคิดไว ้ 1 
เอาชนะคนท่ีเก่งกวา่ได ้ 1 
ไดน้ าความรู้มาใชใ้นการแข่งขนั 1 
ตารางที ่7  ตารางแสดงความถ่ีเป้าหมายในการเล่นครอสเวร์ิด 

เป้าหมาย จ านวนคน 
พฒันาฝีมือให้ต่อกรกบันกักีฬารุ่นโอเพน่หรือ
ระดบันานาชาติไดอ้ยา่งสูสี 

8 

เล่นเป็นงานอดิเรก 6 
ควา้รางวลั 5 
ไดเ้ป็นตวัแทน (มหาวทิยาลยั, ทีมชาติ) 4 
แข่งระดบัโลก 3 
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ตารางที ่7  ตารางแสดงความถ่ีเป้าหมายในการเล่นครอสเวร์ิด (ต่อ) 
เป้าหมาย จ านวนคน 

เพื่อพฒันาระบบความคิด 2 
ป้องกนัโรคความจ าเส่ือม 1 
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและการ
ท างาน 

1 

ชิงทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท 1 
เป็นแชมป์โลก 1 
ตารางที ่8  ตารางแสดงความถ่ีความประทบัใจท่ีไดจ้ากตอนถูกสอนและฝึกซอ้ม 

ความประทบัใจท่ีได ้ จ านวนคน 
ชอบการสอนเทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผน การ
ท่องศพัท ์

8 

ชอบการวิเคราะห์เหตุและผลในการเล่น 6 
บรรยากาศในการซอ้ม 3 
มีความตั้งใจและความทุ่มเทในการฝึกสอน 3 
สอนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เช่น สอนเร่ืองการ
ใชชี้วติ สอนเร่ืองการตั้งเป้าหมายในชีวติ 

2 

มีความเป็นกนัเอง 2 
เล่นแบบมีน ้าใจนกักีฬา 2 
คู่ซอ้มหลากหลาย 1 
มีการแลกเปล่ียนความคิดกนั 1 
 
      สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ดา้นจุดเปล่ียนในการเล่นครอสเวิร์ด ดา้น
ความประทบัใจท่ีนกักีฬาแต่ละคนไดจ้ากการเล่นครอสเวิร์ด ดา้นเป้าหมายในการเล่นครอสเวิร์ด 
และดา้นความประทบัใจท่ีไดจ้ากตอนถูกสอนและฝึกซอ้ม 
      ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences)  
            จุดร่วมท่ีนกักีฬาทุกคนมีคือเร่ิมจากการเล่นตามค าเชิญชวนของเพื่อนสนิท เพื่อนในกลุ่ม คน
ในครอบครัว หรืออาจารย์ท่ีโรงเรียน และลองเล่นตามเพื่อนๆ หรือคนรู้จกั ความประทบัใจท่ี
นกักีฬาทุกคนมีต่อเกมน้ีคือการท่ีตวัเองไดร้างวลัในการแข่งขนั นอกจากน้ียงัพบอีกวา่เป้าหมายท่ี
ทุกคนมีเหมือนๆ กนัคือตอ้งการพฒันาตวัเองให้มีฝีมือทดัเทียมกบัระดบัโอเพ่น (รุ่นประชาชน
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ทัว่ไป) และระดบันานาชาติ ไดเ้ป็นตวัแทนทีมชาติหรือมหาวทิยาลยัท่ีตนเองสังกดั ไดร้างวลัในการ
แข่งขนั หรือเล่นในยามวา่งเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ อยา่งไรก็ตามยงัไดพ้บอีกวา่ปัจจยัท่ีนกักีฬาทุกคน
ชอบเหมือนกนัก็คือการถูกสอนในเร่ืองของเทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผน การท่องศพัท ์แนวทาง
ในการเล่น การสอนให้วิเคราะห์ในเร่ืองของเหตุและผลในการลงค าศพัท์แต่ละเทิร์น รวมไปถึง
บรรยากาศการซอ้มภายในชมรม และความเป็นกนัเอง ความมุ่งมัน่และทุ่มเทของตวัผูฝึ้กสอน 
      ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 
            คือ การท่ีมีความตอ้งการจะเก่งมากกว่าคนอ่ืนๆ ในวยัเดียวกนั อยากให้มีการแลกเปล่ียน
ความคิดในการลงค าศพัท์ในแต่ละเทิร์น อยากให้มีคู่ฝึกซ้อมหลายๆ คนเพื่อความหลากหลายและ
แปลกใหม่ และอยากใหทุ้กคนในชมรมมีความเป็นกนัเองเหมือนเป็นพี่นอ้งกนั 
 
4. แนวทางในการพฒันาศักยภาพ 
      จากผลการศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบนัของชมรมครอสเวิร์ดเพื่อคน้หาจุดแข็งและโอกาส  โดย
ใชก้ารวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) ร่วมกบัการสัมภาษณ์สมาชิกและนกักีฬาในชมรมโดยใช้
วิธีการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) ผูศึ้กษาไดน้ าจุดแข็งและโอกาสท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์สออ่าร์ และปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมกบัปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงบวก
ดว้ยวิธีสุนทรียสาธกมาวางแผนโดยใชก้ระบวนการสุนทรียสาธก หรือท่ีเรียกกนัวา่ วงจร AI โดย
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการคน้หา (Discovery) ขั้นตอนการวาดฝัน (Dream) ขั้นตอน
การออกแบบ (Design) และขั้นตอนการด าเนินการ (Destiny)  โดยน าไปใชข้ยายผลในการแข่งขนัค
รอสเวิร์ดในรายการกีฬามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 42 ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน
เป็นเจา้ภาพ 
      4.1 ช่ือโครงการ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพี่นอ้งมอขอ 
            4.1.1 ส่ิงท่ีคน้พบ: อยากใหช้มรมครอสเวร์ิดมีผลงานท่ีดีข้ึน ควา้เหรียญรางวลัในการแข่งขนั
กีฬามหาวิทยาลยัไดม้ากข้ึน หรือมีผลงานโดยรวมเป็นท่ีน่าประทบัใจมากข้ึนเม่ือเทียบกบัผลงานปี
ก่อนๆ   
            4.1.2 วาดฝัน: สมาชิกและนักกีฬาในชมรมครอสเวิร์ดมีการเข้ามาซ้อมท่ีชมรมอย่าง
สม ่าเสมอโดยเฉพาะช่วงใกลแ้ข่งขนั  
            4.1.3 การออกแบบ: น าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เชิงบวกของสมาชิกและนกักีฬาในชมรมมาออกแบบเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมวา่ในการฝึกซ้อม
ในแต่ละวนัควรจะมีอะไรบ้าง โดยผูศึ้กษาเร่ิมจากการค้นหาผูฝึ้กสอนท่ีมีคุณสมบัติตรงหรือ
ใกลเ้คียงตามท่ีสมาชิกและนกักีฬาในชมรมส่วนใหญ่ตอ้งการคือมีความตั้งใจและความทุ่มเทในการ
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ฝึกสอน มีความเป็นกนัเอง และมีเวลาเพียงพอในการฝึกสอนให้กบัสมาชิกและนกักีฬาในชมรมใน
แต่ละวนั (ดงัแสดงในตารางท่ี 8) พร้อมกบัร่วมมือกบัตวัผูฝึ้กสอนโดยช้ีแจงแนวทางท่ีอยากให้มีใน
การฝึกซอ้มของชมรมท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงบวก โดยมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 
                  1. มีการวิเคราะห์เกม โดยให้ผูฝึ้กสอนและผู ้ศึกษาช่วยกนัวิเคราะห์เหตุและผลในการ
เล่นค าศพัท์แต่ละเทิร์นทุกๆ เกมให้กบันกักีฬาในชมรม เพื่อพฒันาทกัษะการคิดการวางแผนให้ดี
ข้ึน (จุดร่วมจากตารางท่ี 8 – ชอบการวเิคราะห์เหตุและผลในการเล่น) 
                  2. ผูฝึ้กสอนและผูศึ้กษาช่วยกนัสอนเทคนิคต่างๆ เช่น กลยุทธ์การวางแผน แนวทางการ
ท่องศพัท์ เพื่อท่ีนกักีฬาจะไดน้ าไปประยุกต์วางแผนการเล่นให้เหมาะสมกบัรูปแบบการเล่นของ
ตวัเองต่อไป (จุดร่วมจากตารางท่ี 8 – ชอบการสอนเทคนิคต่างๆ) 
                  3. ช่วงสุดท้ายของการซ้อมในแต่ละวนัจะมีการสร้างเกมจ าลองข้ึนมาพร้อมกับให้
นกักีฬาทุกคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เพื่อท่ีนกักีฬาแต่ละคนจะไดน้ าแนวคิดของแต่ละคนไป
ประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัการเล่นของตวัเองต่อไป (จุดโดดเด่นจากตารางท่ี 8 – มีการแลกเปล่ียน
ความคิดกนั) 
                  4. ในการฝึกซ้อมบางวนัอาจจะมีการเรียกรุ่นพี่ท่ีเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหรือ
อาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมมาช่วยฝึกซ้อมพร้อมกบัให้ค  าแนะน า และเพื่อให้นกักีฬาในชมรมรู้จกัฝึก
รับมือกบัรูปแบบการเล่นท่ีหลากหลายมากข้ึนจากคู่ฝึกซ้อมใหม่ๆ (จุดโดดเด่นจากตารางท่ี 8 – คู่
ซอ้มหลากหลาย) 
                  5. ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนก่อนถึงวนัแข่งขนันกักีฬาท่ีเป็นตวัแทนมหาวิทยาลยัทุก
คนจะตอ้งเขา้ไปฝึกซ้อมท่ีชมรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วนั และจะตอ้งเขา้ไปฝึกซ้อมวนัละอยา่ง
นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยชมรมจะเปิดให้เขา้ไปฝึกซ้อมตั้งแต่เวลาหกโมงเยน็เป็นตน้ไป เพื่อให้นกักีฬามี
ความคุน้เคยกบัรูปแบบการฝึกซ้อมและมีระเบียบวินยัในการฝึกซ้อมให้มากท่ีสุด โดยตวัผูฝึ้กสอน
จะเขา้ไปดูแลและให้ค  าแนะน าทุกวนั ทั้งน้ีและทั้งนั้นก าหนดการอาจจะมีความยืดหยุน่และพูดคุย
กนัไดห้ากมีธุระจ าเป็น เพื่อไม่ให้นกักีฬาทุกคนเกิดความอึดอดัจนเกินไป (จุดร่วมจากตารางท่ี 8 – 
มีความตั้งใจและความทุ่มเทในการฝึกสอน) 
            โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัรูปแบบการฝึกซ้อมของชมรมครอสเวิร์ดของปีก่อนๆ พบวา่รูปแบบ
ในการฝึกซ้อมมีเพียงแค่การเขา้มาฝึกซ้อมท่ีชมรมเม่ือมีเวลาวา่ง โดยให้สมาชิกและนกักีฬารวมตวั
กนัโดยท าการนดัเวลาในการฝึกซอ้มกนัเอง และผูฝึ้กสอนก็จะเขา้มาบา้งเป็นคร้ังคราวโดยส่วนใหญ่
จะเขา้มาช่วยดูแลเม่ือมีคนเขา้มาฝึกซอ้มท่ีชมรมมากพอสมควร ผลของการฝึกซ้อมโดยไม่มีรูปแบบ
ตายตวัน้ีจึงท าใหน้กักีฬาขาดความกระตือรือร้น ไม่มีระเบียบวินยัในการฝึกซ้อม และมีการฝึกซ้อม
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ท่ีขาดช่วงท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากไม่มีคนคอยช้ีน าและกระตุน้สมาชิกและนักกีฬา
เหล่าน้ี นอกจากน้ียงัไม่มีรูปแบบการฝึกซอ้มท่ีเหมาะสมกบัสมาชิกและนกักีฬาของชมรมอีกดว้ย  
            4.1.4 การด าเนินการ: ผูศึ้กษาไดน้ าโครงการน้ีไปขยายผลในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั
คร้ังท่ี 42 ท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนเป็นเจา้ภาพ ซ่ึงจดัแข่งระหวา่งวนัท่ี 15-
24 มกราคม 2558 โดยการแข่งขนัในคร้ังน้ีไดแ้บ่งทั้งหมดออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
                  1. ทีมชาย 
                  2. ทีมหญิง 
                  3. คู่ชาย 
                  4. คู่หญิง 
                  5. คู่ผสม 
                  6. บุคคลเด่ียว – ชาย 
                  7. บุคคลเด่ียว – หญิง   
            ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการแข่งขนัของทีมครอสเวิร์ดมหาวิทยาลยัขอนแก่น และไดเ้ปรียบเทียบ
ผลการแข่งขันของทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นในกีฬามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 41 และคร้ังท่ี 42 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) ไวด้งัน้ี 
ตารางที ่9  ตารางสรุปผลการแข่งขนัทีมครอสเวร์ิด มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในรายการกีฬา 
                  มหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 42 

เหรียญ ประเภท จ านวนเหรียญ 
เหรียญทอง คู่ผสม 1 

บุคคลเด่ียว – หญิง 1 
เหรียญเงิน คู่หญิง 1 

บุคคลเด่ียว – ชาย 1 
เหรียญทองแดง ทีมชาย 1 

ทีมหญิง 1 
คู่ผสม 1 
คู่หญิง 1 
บุคคลเด่ียว – หญิง 1 
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ตารางที ่10  ตารางเปรียบเทียบผลการแข่งขนัของทีมครอสเวร์ิด มหาวทิยาลยัขอนแก่นในกีฬา   
                    มหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 41 กบัคร้ังท่ี 42 

กีฬามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 41 กีฬามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 42 
เหรียญ ประเภท จ านวนเหรียญ เหรียญ ประเภท จ านวนเหรียญ 
เงิน บุคคลเด่ียว – หญิง  1 ทอง คู่ผสม 1 
ทองแดง ทีมหญิง 1 บุคคลเด่ียว – หญิง 1 

คู่ชาย 1 เงิน คู่หญิง 1 
บุคคลเด่ียว – ชาย  1 บุคคลเด่ียว – ชาย  1 

   ทองแดง ทีมชาย 1 
    ทีมหญิง 1 
    คู่ผสม 1 
    คู่หญิง 1 
    บุคคลเด่ียว – หญิง 1 
ตารางที ่11  ตารางสรุปอนัดบัเหรียญในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 42 
อนัดบั สถาบนั เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง จ านวน

เหรียญ 
1 ม.ขอนแก่น 2 2 5 9 
2 จุฬาฯ 2 2 1 5 
3 ม.อสัสัมชญั 2 0 1 3 
4 ม.เกษตรศาสตร์ 1 1 4 6 
5 ม.เชียงใหม่ 0 2 2 4 
6 ม.ธรรมศาสตร์ 0 0 1 1 

ตารางที ่12  ตารางสรุปจ านวนเหรียญของทีมครอสเวิร์ด มหาวทิยาลยัขอนแก่นในกีฬามหาวทิยาลยั 
                    คร้ังท่ี 41 และคร้ังท่ี 42 

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง 

จ านวนเหรียญ 

กีฬามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 41 0 1 3 4 
กีฬามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 42 2 2 5 9 
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            นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัได้พบอีกว่าหลังจากท่ีนักกีฬาชมรมครอสเวิร์ดได้กลับมาจากการ
แข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 42 ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นเจา้ภาพ
นั้นไดมี้การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนหลายๆ ดา้น เช่น ดา้นความสัมพนัธ์ภายในทีม สังเกตจากการ
ท่ีมีการนดัมาฝึกซอ้มและนดัสังสรรคก์นับา้งเป็นคร้ังคราว ถา้เปรียบเทียบกบักีฬามหาวิทยาลยัคร้ัง
ก่อนคือไม่มีเหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนเลย 
            ดา้นผลงานการแข่งขนั จากการสอบถามพบวา่นกักีฬาต่างมีความพึงพอใจและรู้สึกวา่ตวัเอง
มีพฒันาการในการเล่นท่ีดีข้ึน โดยสังเกตจากผลการแข่งขนัในรายการการแข่งขนัในระแวกนั้น เช่น 
กีฬาภายในของมหาวิทยาลยัขอนแก่น นกักีฬาส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกว่าตวัเองเอาชนะคู่แข่งขนัได้
ง่ายข้ึน 
 
5. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพฒันาศักยภาพนักกีฬาของชมรมครอสเวิร์ด 
      จากการวิเคราะห์หาจุดแข็งและโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกของชมรมครอสเวิร์ด 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยใช้การวิเคราะห์สออ่าร์ และจากการสัมภาษณ์เชิงบวกของสมาชิกและ
นักกีฬาในชมรมเพื่อค้นหาประสบการณ์ด้านบวกเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักกีฬาโดยใช้
กระบวนการสุนทรียสาธก ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาออกมาดงัน้ี 
      5.1 ไดท้ราบประสบการณ์ดา้นบวก และความตอ้งการของสมาชิกและนกักีฬาชมรมครอสเวิร์ด
จากการสัมภาษณ์ด้วยค าถามเชิงบวกหรือด้วยวิธีสุนทรียสาธก เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพของนกักีฬามหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ี
เป็นจุดโดดเด่นมาเป็นขอ้สรุป โดยสรุปไดด้งัน้ี 
            5.1.1 ประสบการณ์ดา้นบวก ความประทบัใจท่ีสมาชิกและนกักีฬาของชมรมครอสเวิร์ดได้
จากการเล่นครอสเวิร์ดคือการไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น ไดอ้อก
เดินทางไปแข่งขันต่างถ่ิน ได้พบเจอเพื่อนใหม่ การท่ีตัวเองได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนหรือ
มหาวทิยาลยั หรือแมก้ระทัง่การท่ีตอ้งการเก่งกวา่เพื่อนคนอ่ืนๆ ในวยัเดียวกนั 
            5.1.2 ความต้องการ สมาชิกและนักกีฬาชมรมต้องการโคช้หรือผูฝึ้กสอนท่ีมีความตั้งใจ 
ความมุ่งมัน่ และความทุ่มเทในการสอน นอกจากน้ียงัอยากไดผู้ฝึ้กสอนท่ีมีความเป็นกนัเองอีกดว้ย 
เพื่อท าให้บรรยากาศในการซ้อมไม่เคร่งเครียดจนเกินไป และท าให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกนั ดา้นรูปแบบของการฝึกซ้อมสมาชิกและนกักีฬาอยากให้มีการสอนเทคนิคใน
การเล่น เช่น การวางแผนการเล่น แนวทางในการท่องศพัท ์และอยากใหมี้การวิเคราะห์เกมโดยให้มี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งการฝึกซอ้มในแต่ละเกมเพื่อท่ีแต่ละคนจะไดน้ าแนวทางการคิด
ของแต่ละคนไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัสถานการณ์หรือเหมาะสมกบัสไตลก์ารเล่นของตวัเองต่อไป 
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      5.2 ไดแ้นวทางในการพฒันาศกัยภาพให้กบันกักีฬาชมรมครอสเวิร์ด โดยน าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม
และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นจากการสัมภาษณ์เชิงบวกมาออกแบบเป็นโครงการท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของนกักีฬาชมรมครอสเวิร์ด ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหลายๆ ดา้น 
เช่น ไดผู้ฝึ้กสอนและการเตรียมตวัในการฝึกซ้อมในรูปแบบท่ีตรงกบัความตอ้งการของคนส่วน
ใหญ่ในชมรม ส่งผลให้นกักีฬามาซ้อมกนัอยา่งต่อเน่ืองและบ่อยมากข้ึน จากเดิมท่ีบางคนช่วงก่อน
แข่งขนัไม่เคยมาซอ้มเลย เปล่ียนเป็นเขา้มาซอ้มท่ีชมรมบ่อยมากข้ึน 
      5.3 ไดท้ราบแรงจูงใจหรือเป้าหมายในการเล่นครอสเวิร์ดของสมาชิกและนกักีฬาชมรมครอส
เวิร์ดจากการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีสุนทรียสาธก ท าให้ผูศึ้กษาและผูฝึ้กสอนสามารถน ามาใชช้กัจูงเป็น
แรงบนัดาลใจในการเล่นและการฝึกซ้อมให้กบันกักีฬาเหล่าน้ี เพื่อผลกัดนัให้พวกเขามีความมุ่งมัน่
ในการฝึกซอ้มต่อไป  
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 

      การศึกษาเร่ือง การใชว้ิธีการสุนทรียสาธกเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาชมรมครอสเวิร์ดใน
มหาวทิยาลยั กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและคน้หาขอ้มูลท่ีเป็น
ประสบการณ์ในมุมมองเชิงบวกของสมาชิกและนกักีฬาในชมรมครอสเวิร์ด มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ก าหนดแนวทางและวิธีการในการพฒันาศกัยภาพให้กบันกักีฬาในชมรม
โดยใช้วิธีสุนทรียสาธก กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สมาชิกและนกักีฬา รวมไปถึงศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีเป็นสมาชิกของชมรมครอสเวิร์ดจ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือการ
สัมภาษณ์เชิงบวกโดยใชห้ลกัสุนทรียสาธก แผนผงัเหตุและผล และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
ร่วมกบัการวเิคราะห์สออ่าร์ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
      1.1 สรุปแนวคิดประสบการณ์ดา้นบวก และความตอ้งการของสมาชิกและนกักีฬาชมรมครอส
เวร์ิดจากการสัมภาษณ์ดว้ยค าถามเชิงบวกหรือดว้ยวธีิสุนทรียสาธก เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพของนกักีฬามหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ี
เป็นจุดโดดเด่นมาเป็นขอ้สรุป โดยสรุปไดด้งัน้ี 
            1.1.1 ประสบการณ์ดา้นบวก ความประทบัใจท่ีสมาชิกและนกักีฬาของชมรมครอสเวิร์ดได้
จากการเล่นครอสเวิร์ดคือการไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น ไดอ้อก
เดินทางไปแข่งขันต่างถ่ิน ได้พบเจอเพื่อนใหม่ การท่ีตัวเองได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนหรือ
มหาวทิยาลยั หรือแมก้ระทัง่การท่ีตอ้งการเก่งกวา่เพื่อนคนอ่ืนๆ ในวยัเดียวกนั 
            1.1.2 ความตอ้งการ สมาชิกและนักกีฬาชมรมตอ้งการโคช้หรือผูฝึ้กสอนท่ีมีความตั้งใจ 
ความมุ่งมัน่ และความทุ่มเทในการสอน นอกจากน้ียงัอยากไดผู้ฝึ้กสอนท่ีมีความเป็นกนัเองอีกดว้ย 
เพื่อท าให้บรรยากาศในการซ้อมไม่เคร่งเครียดจนเกินไป และท าให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกนั ในส่วนรูปแบบของการฝึกซอ้มสมาชิกและนกักีฬาอยากให้มีการสอนเทคนิคใน
การเล่น เช่น การวางแผนการเล่น แนวทางในการท่องศพัท ์และอยากใหมี้การวิเคราะห์เกมโดยให้มี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการเล่นของแต่ละคนวา่ท าไมตนเองถึงเล่นแบบน้ี เพื่อท่ีแต่ละคนจะ
ได้น าแนวทางการคิดของแต่ละคนไปประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัสถานการณ์หรือเหมาะสมกบัตวัเอง
ต่อไป 
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      1.2 สรุปแนวทางในการพฒันาศกัยภาพใหก้บันกักีฬาชมรมครอสเวร์ิด  
            จากการสัมภาษณ์เชิงบวกดว้ยวิธีสุนทรียสาธก ผูศึ้กษาได้น าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ี
เป็นจุดโดดเด่นมาออกแบบเป็นโครงการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของนกักีฬาชมรมครอสเวิร์ด 
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหลายๆ ดา้น เช่น ไดผู้ฝึ้กสอนและการเตรียมตวัใน
การฝึกซ้อมในรูปแบบท่ีตรงกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ ส่งผลให้นักกีฬามาซ้อมกนัอย่าง
ต่อเน่ืองและบ่อยมากข้ึน จากเดิมท่ีบางคนช่วงก่อนแข่งขนัไม่เคยมาซ้อมเลย เปล่ียนเป็นเขา้มาซ้อม
ท่ีชมรมบ่อยมากข้ึน 
            จากการศึกษาตามหลกัการสุนทรียสาธก ผูศึ้กษาได้ท าการออกแบบโครงการเพื่อพฒันา
ศกัยภาพให้กบันกักีฬาชมรมครอสเวิร์ด มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้
ร่วมการแข่งขนัในรายการกีฬามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 42 ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เป็นเจา้ภาพ ระหวา่งวนัท่ี 15 – 24 มกราคม 2558 โดยสรุปผลลพัธ์ของโครงการออกมา
ดงัน้ี       
            โครงการ “ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพี่นอ้งมอขอ” 
            ผลท่ีได้รับ นักกีฬาในชมรมมีความสามคัคีกนัมากข้ึน มาซ้อมกนัพร้อมเพรียงมากข้ึน มี
ความเคารพและเช่ือฟังในตวัผูฝึ้กสอนและผูศึ้กษามากข้ึน และยงัมีผลงานเป็นไปตามท่ีผูศึ้กษาพึง
ประสงค์หรือคาดหวงัไว ้กล่าวคือ ทีมครอสเวิร์ดของมหาวิทยาลยัขอนแก่นสามารถท าผลงานใน
การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 42 ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนเป็น
เจา้ภาพได้ดีข้ึนเม่ือเทียบกบัผลงานในกีฬามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 41 ท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็น
เจา้ภาพ โดยไดม้าทั้งหมด 9 เหรียญ (2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง) 
 
2. ข้อเสนอแนะ 
      การศึกษาโดยใช้วิธีการสุนทรียสาธกเป็นการค้นหาเร่ืองดีๆ ภายในตวัคนแต่ละคน ชมรม 
องคก์ร หรืออะไรก็ตามแต่ท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา โดยการสัมภาษณ์ดว้ยค าถามปลายเปิดเชิงบวกเพื่อเปิด
โอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็น เล่าเร่ืองราวออกมาได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงวิธีการ
สุนทรียสาธกน้ีมีความเช่ือว่าในตวัทุกๆ คน ทุกๆ องค์กร หรืออะไรก็ตามแต่ลว้นมีเร่ืองดีๆ แอบ
แฝงอยู ่เราเพียงแค่ตอ้งคน้หาและน ามาวเิคราะห์เพื่อพฒันาขยายผลต่อ 
      เหตุผลท่ีผูศึ้กษาอยากให้ท าดว้ยวิธีสุนทรียสาธกเพราะว่าวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีสามารถดึงเอาศกัยภาพ
ของคน หรือองคก์รออกมาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและถูกจุดมากท่ีสุด โดยการวางแผนพฒันา
ศกัยภาพใหก้บันกักีฬาชมรมครอสเวร์ิดของมหาวทิยาลยัขอนแก่นน้ีเป็นเพียงกรณีศึกษาหน่ึงเท่านั้น 
ซ่ึงอาจจะน าไปใช้กับชมรมหรือองค์กรอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่การใช้วิธีการด าเนินงานหรือ
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กระบวนการสุนทรียสาธกน้ี สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัชมรมทุกชมรมหรือองค์กรทุกองค์กร 
โดยถา้เราท าการสังเกตและวิเคราะห์ไดดี้ก็จะสามารถตอบค าถามวา่อะไรคือส่ิงดีๆ ของชมรมหรือ
องคก์รนั้น และสามารถน าส่ิงท่ีคน้พบไปท าการพฒันาและขยายผลต่อไปได ้      
 
 


