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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
ฟตเนส (Fitness Center) หรือศูนยออกกําลังกาย เปนที่นิยมมากในการพบปะสังสรรค
ของคนรักสุขภาพ ในปจจุบัน ฟตเนสเพิ่งเขามาเมืองไทยไดเมื่อไมกี่สิบปมานี้ แตกลายเปนสถานที่
ที่ไดรับความนิยมสําหรับคนในสังคมเมืองที่ใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย เนื่องจากรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ปจจุบันการทํางานของประชาชนมักอยูในอาคาร
สํานักงานตางๆ โดยใชเวลาในการทํางานตั้งแต 08.00-17.00 น.หรืออาจยาวนานมากกวานั้น อีก
ทั้งสวนสาธารณะ หรือลานกีฬาตามบริเวณตางๆ ที่ใชสําหรับออกกําลังกายก็อยูหางไกล และใช
เวลาในการเดิ น ทางค อนขา งมาก
และการออกกํ า ลั ง กายดว ยตนเองทั้ ง ที่บ า นหรื อ ตาม
สวนสาธารณะหรือลานกีฬาอาจจะเกิดอุบัติเหตุระหวางการออกกําลังกายไดงาย ฟตเนส เซ็นเตอร
จึงเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับความตองการออกกําลังกายในสถานที่ที่สามารถเดินทางไดสะดวก
และมี ผูเ ชี่ย วชาญคอยให คํ า แนะนํา และควบคุม ซึ่ง ฟ ตเนสส ว นใหญจ ะตั้ ง อยูในทํ า เลที่มี ก าร
คมนาคมสะดวกสามารถเดินทางไปไดงาย เชน โรงแรม หางสรรพสินคา เปนตน โดยในฟตเนส
จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มากมาย
ธุรกิจฟตเนส เซ็นเตอร ในประเทศไทยนั้น ไดเติบโตอยางตอเนื่องภายหลังจากการเขาสู
ตลาดของผูประกอบการรายใหญจากตางประเทศเมื่อประมาณ 6 ปที่ผานมา โดยในป 2550 ที่
ผานมา ธุรกิจ ฟตเนส เซ็นเตอร ในประเทศไทย มีมูลคาตลาดประมาณ 5,600 ลานบาท ขยายตัว
จากป 2549 ที่มีมูลคาตลาดประมาณ 5,200 ลานบาท เนื่องจากการขยายจํานวนสถานบริการที่
เขาถึงประชาชนไดมากขึ้น และการลดราคาคาบริการลงคอนขางมากของบรรดาผูใหบริการ
ฟตเนสระดับกลางและระดับลาง เพื่อใหประชาชนสามารถเขาใชบริการไดงายขึ้น ซึ่งธุรกิจฟตเนส
เซ็นเตอร ในประเทศไทย ยังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ในป
2551 นี้ ธุรกิจฟตเนส เซ็นเตอรจะยังคงสามารถขยายตัวตอไปโดยคาดวาจะขยายตัวไมต่ํากวา
7%
อาชี พ ผู ส อนออกกํ า ลั ง กายในศู น ย อ อกกํ า ลั ง กาย หรื อ ที่ เ รี ย กง า ย ๆ ว า “ครู ฟ ต เนส”
ซึ่งเปนอาชีพที่มีคนทํานอย จึงเปนที่ตลาดตองการมากขึ้น เนื่องจาก เปนอาชีพที่ตองใชทักษะ
ความรู ค วามชํ า นาญเฉพาะด า น เช น ความรู เ กี่ ย วกั บ กายวิ ภ าคศาสตร ความรู เ กี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตรการกีฬา ความรูเกี่ยวกับจังหวะดนตรีที่ใชประกอบการสอน เปนตน
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานเกี่ยวกับ
อาชีพผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย

ปญหาการวิจัย
ผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกายมีการถายทอดทางสังคมในการทํางานในอาชีพ
นี้อยางไรและเขามาประกอบอาชีพนี้ไดอยางไร

วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการถายทอดทางสังคมในการทํางานของผูสอน
ออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการเลือกผูสอนออกกําลังกายในศูนยออก
กําลังกายแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดองคความรูเกี่ยวกับการเขาสูอาชีพผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย
2. นําความรูที่ไดเปนแนวทางในการพัฒนาการเขาสูอาชีพผูสอนออกกําลังกายในศูนย
ออกกําลังกาย
3. เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกีย่ วกับผูส อนออกกําลังกายอื่นๆ ตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาคนควาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังได
เสนอตามหัวขอ ตอไปนี้
1. อาชีพผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย
2. การถายทอดทางสังคมในการทํางาน
3. การวิเคราะหเนื้อหา
1. อาชีพครูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย
1.1 ลักษณะการออกกําลังกายในของศูนยออกกําลังกาย
ศูนยออกกําลังกายหรือที่เรียกสั้นๆ วา “ฟตเนส” (ที่ใชในการศึกษา) เปนองคการที่
ใหบริการดานสุขภาพและความงาม เปดทําการมาตั้งแตป 2542 ถือวาเปนธุรกิจฟตเนสขนาด
ใหญแหงแรกในประเทศไทย มีชาวตางชาติเปนเจาของกิจการ ปจจุบันมีสาขาทั่วประเทศไทย
ทั้งหมด 9 สาขา มีสมาชิกมากกวา 100,000 คน เปดทําการในวันทํางานตั้งแต 6.00 – 23.00
น. และในวันเสารอาทิตย เวลา 8.00 – 22.00 น. สถานที่ตั้งแตละสาขาจะอยูในบริเวณที่มีการ
คมนาคมสะดวก ใกล แหล งทํ างาน เชน ใกลสถานนีรถไฟฟา ซึ่ง จะเป นการสะดวกแกก าร
เดินทางมายังศูนยออกกําลังกาย ภายในองคการแบงการทํางานเปนแผนกตาง ๆ ไดแก แผนก
ออกกําลังกาย แผนกขาย แผนกการตลาด แผนกการเงินและบัญชี แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกสารสนเทศ ในที่นี้จะศึกษาในแผนกออกกําลังกายเทานั้น
สําหรับศูนยออกกําลังกายหรือที่เรียกสั้นๆ วา “ฟตเนส” (ที่ใชในการศึกษา) เปน
สถานที่สําหรับออกกําลังกายซึ่งมีลักษณะของการออกกําลังกายหลายชนิด ดังนี้
1. การออกกําลังกายแบบกลุมในหอง (Group excersise) เปนการออกกําลังกาย
โดยมีผูสอนเปนผูนําการออกกําลังกาย (Instructor) โดยสมาชิกสามารถเขารวมไดเปนจํานวนมาก
ไดในแตละครั้ง ไดแก การเตนแอโรบิก การยกน้ําหนัก การชกมวย การปนจักรยาน การเตน
แบบตาง ๆ การบริหารกลามเนื้อเฉพาะสวน การยืดกลามเนื้อ เปนตน ซึ่งมีการจัดการสอนทุก
วัน ซึ่งการออกกําลังกายในหองทั้งหมดจะเปนการออกกําลังกายประกอบเสียงเพลง ใชเวลา
ประมาณ 45 – 60 นาทีตอการออกกําลังกายแตละชนิด โดยลักษณะการออกกําลังแบงเปน 2
ลักษณะ คือ (1) การออกกําลังแบบไมกําหนดทาทางและเพลงในการเลนแตละครั้งหรือฟรีสไตล
ไดแก การเตนแอโรบิค การเตนโดยใช Step
หรือฐานรอง การบริหารเฉพาะสวน การยืด
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2. การฝกโดยผูฝกสวนบุคคล (Personal Training) เปนการออกกําลังกายแบบตัว
ตอตัว มีครูฝก 1 คน ตอ สมาชิก 1 คน มีลักษณะการออกกําลังกายที่ผูฝกออกแบบเฉพาะ
สมาชิกแตละคนและมีระยะเวลาจํากัดเพื่อเล็งผลการฝก
3. โยคะ (Yoga) เปนการออกกําลังกายดวยการเลนโยคะที่ผูฝกในหองตาง ๆ
4. การเสริมสรางความสมดุลของรางกาย(Pilates) เปนการออกกําลังกายดวย
เปนการออกกําลังกายดวยอุปกรณที่ออกแบบมาเพื่อการสรางความสมดุลของรางกายเฉพาะ
บุคคล ผูฝกตองมีความรูความชํานาญอยางมากเนื่องจากเปนการออกกําลังกายแลวยังเปนการ
รักษาไปในตัวดวย เชน ผูมีปญหาหลังคอม ปวดหลัง
5. การออกกําลังกายดวยเครื่องตาง ๆ เปนการออกกําลังกายนอกหองที่สมาชิกทุก
คนสามารถเลนไดดวยตนเอง เชน ลูวิ่ง เครื่องบริหารกลามเนื้อสวนตาง ๆ จักรยาน เปนตน
6. สปา เนนการนวดเพื่อผอนคลายและสงเสริมสุขภาพและความงาม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเลือกผูสอนออกกําลังกายที่สอนการออกกําลังกายแบบ
กลุมในหอง(Group excersise) เทานั้น เนื่องจากมีจํานวนมากพอควรและมีขั้นตอน กระบวนการ
ในการทํางานที่ชัดเจน
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โครงการการบริหารในแผนกออกกําลังกายแบบกลุม ในหอง
ผูจัดการใหญ

ผูจัดการเขต
ผูจัดการฝาย
ฝกอบรม
ผูจัดการสาขา/รองผูจัดการ

ผูสอนออกกําลังกายแบบประจํา/ไมประจํา
สําหรับโครงการการทํางานของแผนกออกกําลังกายในหอง ประกอบดวย
1. ผูจัดการใหญ จํานวน 1 คน มีหนาที่บริหารจัดการการทํางานภายในแผนกทุกอยาง เชน
วางแผนการจัดกิจกรรม วางแผนการทํางาน เปนตน
2. ผูจัดการเขต จํานวน 2 คน มีหนาที่บริหารจัดการการทํางานภายในเขตที่ตนรับผิดชอบ
โดยแตละเขต จะรับผิดชอบดูแล 4-5 สาขา เชน ตรวจสอบตารางการสอนในแตละ
สัปดาห ประเมินผลการทํางาน เปนตน
3. ผูจัดการสาขาและรองผูจัดการสาขา อยางละ 1 คน ในแตละสาขา มีหนาที่บริหารจัดการ
การทํางานภายในสาขาที่ตนรับผิดชอบ เชน การจัดตารางการสอนในแตละสัปดาห
การจัดกิจกรรมแกสมาชิก ประเมินผลการทํางาน เปนตน
4. ผูจัดการฝายฝกอบรม จํานวน 1 คน มีหนาที่จัดการฝกอบรม ใหขอมูลที่สําคัญแกผูสอน
ออกกําลังกาย ประเมินผลการทํางาน เปนตน
5. ผูสอนออกกําลังกายแบบประจําและไมประจํา มีหนาที่สอนหรือนําการออกกําลังกาย ซึ่ง
ในการสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกายแหงนี้ ผูที่อยูในโครงการการบริหารของ
แผนกทั้งหมดเปนผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกายดวยเชนกัน
สําหรับระบบการฝกอบรมในแผนกนั้นเปนหนาที่หลักผูจัดการฝายฝกอบรม โดยการ
จัดฝกอบรมในแผนก ซึ่งผูสอนออกกําลังกายตองเขารวมในการออกกําลังประเภทที่ตนสอน หาก
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1. การฝกอบรมทุก ๆ 3 เดือน เปนการฝกอบรมเพื่อใหครูสอนออกกําลังกายได
เรียนรู และเข าใจในทาทางและเพลงที่ซื้ อลิขสิท ธจากตางประเทศในการออกกํ าลั งกายแตละ
ประเภท เพื่อใหผูสอนมีความเขาใจและขอมูลที่มักมีการพัฒนาและปรับปรุงเสมออยางถูกตอง
ตรงกัน ผูเขารวมฝกอบรม คือ ผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองทุกคนที่สอนการออกกําลัง
กายประเภทนั้น ๆ ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ตอครั้ง โดยผูจัดการฝายฝกอบรมและผูเชี่ยวชาญ
ในการสอนออกกําลังกายนั้น ๆ
2. การฝกอบรมแบบประจํา เปนการฝกอบรมทบทวนทาทางและวิธีการสอนการ
ออกกําลังกายประเภทตาง ๆ ทุกสัปดาห โดยจัดในแตละสาขาในชวงเวลาที่ไมมีชั่วโมงการสอน
เชน 14.00 -15.00 น. ผูเขารวมฝกอบรม คือ ผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองประจําสาขา
โดยผูจัดการฝายฝกอบรมและผูเชี่ยวชาญในการสอนออกกําลังกายนั้น ๆ
3. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาเฉพาะบุคคล มักเปนการฝกหลังจากผูสอนแตละคน
ไดรับการประเมินใหตองมีการปรับปรุงการทํางาน โดยมอบหมายใหผูจัดการฝายฝกอบรมและ
ผูเชี่ยวชาญในการสอนออกกําลังกายนั้น ๆ รับผิดชอบ มีการนัดหมายมาเพื่อพัฒนาเปนครั้ง ๆ ไป
ในการทํางานของผูสอนออกกําลังกายภายในศูนยออกกําลังกายแหงนี้มีระบบการ
ประเมินผลการทํางานที่ชัดเจน โดยผูที่สามารถประเมินผลการทํางานได คือ ฝายบริหารใน
โครงการบริหารทั้งหมด (ตําแหนงที่ 1-4 ขางตน) ซึ่งในการประเมินผลการทํางานของครูผูสอนแต
ละคน ผูสอนจะไมไดรับการแจงลวงหนาเมื่อมีการประเมินผลเพราะถือวาครูผูสอนตองสอนอยาง
เต็มที่และมีคุณภาพการสอนที่ดีทุกครั้งที่มาสอนแมจะมีการประเมินหรือไม เมื่อมีการประเมินผล
การทํางานจะไดผลการประเมิน ดังนี้
1. ระดับ 1 เรียกวา Shadow คือ มีผลการสอนยังไมเปนไปตามตองการ เชน จํา
ทาทางไมได สอนไมลงตามจังหวะเพลง เวลาสอนใหขอมูลแกสมาชิกไมครบถวน ครูผูสอนจะถูก
กําหนดใหขึ้นสอนบนเวทีกับผูสอนอีกคนแบบไมไดสอนโดยการพูด (ทําทาทางอยางเดียว) หรือได
สอนเพลง 1 – 2 เพลง จาก 10 เพลง จึงผูสอนออกกําลังกายแตละคนจะมีครูพี่เลี้ยงประจําตัว 1
คน เพื่อดูแล ชวยเหลือ พัฒนาและปรับปรุงการสอนแก Shadow
2. ระดับ 2 เรียกวา Team teach คือ มีผลการสอนบางอยางยังไมเปนไปตาม
ตองการ เชน สอนไมลงตามจังหวะเพลง ครูผูสอนจะถูกกําหนดใหขึ้นสอนบนเวทีกับผูสอนอีก
คนแบบไดสอนโดยการพูด โดยสอนเพลง 5 เพลง จาก 10 เพลง
3. ระดับ 3 คือ มีผลการสอนในระดับดีเปนไปตามตองการ เชน จําทาทางอยาง
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แมนยํา สอนลงตามจังหวะเพลง ครูผูสอนจะถูกกําหนดใหขึ้นสอนบนเวทีเพียงคนเดียว
4. ระดับ 4 มีผลการสอนในระดับดีเยี่ยมเปนไปตามตองการ เชน จําทาทางอยาง
แมนยํา สอนลงตามจังหวะเพลง สอนไดสนุกสนาน ครูผูสอนจะถูกกําหนดใหขึ้นสอนบนเวที
เพียงคนเดียว
เมื่อมีการประเมินผลผูประเมินจะสงผลการประเมินใหผูที่สามารถประเมินไดทราบ
เพื่อนําไปพัฒนาผูสอนออกกําลังกายคนนั้นเมื่อมีการประเมินครั้งตอไป
1.2 ผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหอง
ผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองหรือที่เรียกวา Instructor ตามตําแหนงงาน
หรือสมาชิกของศูนยออกกําลังกายจะเรียกวา “ครู” มีหนาที่นําการการออกกําลังกายแกสมาชิกใน
หอง ใหสมาชิกสามารถทําตามไดอยางถูกตอง ปลอดภัยและไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งทาทางใน
การออกกํ า ลั ง กายแตล ะแบบได รั บ การวิ จั ย และออกแบบ มาเพื่อ ให เ กิด ประโยชน สู ง สุ ด จาก
ตางประเทศที่มีการออกกําลังกายดวยเพลงใหม ทาทางใหม ทุก ๆ 3 เดือน เชน ใชรูปแบบการ
ออกกําลังกายแบบ Interval training(หนักสลับเบา) เพื่อใหหัวใจไดทํางานอยางเต็มที่ เปนตน
ผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองจําตองอาศัยทักษะหลาย ๆ อยางในการทํางาน ไมวาจะเปน
ความรูความเขาใจในเรื่องการออกกําลังกาย จังหวะดนตรี การแยกประสาทเพื่อทําหลายอยางใน
เวลาเดียว ทักษะการสอน การดึงดูดความสนใจ การสรางความมั่นใจแกสมาชิก รวมทั้งตอง
รูปรางที่เหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดีแกสมาชิก ไมจํากัดเพศ แตสวนมากมักเปนผูสอนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง มีอายุประมาณ 20 ปขึ้นไป
ในศูนยออกกําลังกายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีสาขาทั่วประเทศรวม 9 แหง แตละแหง
มีชั่วโมงการสอนออกกําลังกาย 100 – 150 ชั่วโมง ตอสัปดาห ทําใหตองมีผูสอนออกกําลังกาย
มาสอนใหครบจํานวนชั่วโมงเปนจํานวนหลาย ๆ คน โดยผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองใน
แตละศูนยออกกําลังกายแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1. ผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองแบบประจําหรือที่เรียกวา Full time จํานวน
4-6 คน ขึ้นอยูกับขนาดของสาขานั้น เปนผูสอนที่ทํางานประจําแตละสาขาที่ตนสังกัด ทํางาน 6
วันตอสัปดาห สอนสัปดาหละ 12 – 17 ชั่วโมงตอคน สามารถสอนออกกําลังกายไดทั้งแบบไม
กําหนดทาทางและเพลงและแบบกําหนดทาทางและเพลง โดยผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมใน
หองแบบประจําสวนใหญเขามาทํางานเพราะไดรับการชักชวนจากรุนพี่ใหเขามาทํางาน ดึงตัวมา
จากศูนยออกกําลังกายอื่นและมีทักษะการสอนออกกําลังกายอยูแลว
2. ผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองแบบไมประจําหรือที่เรียกวา Part time
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เนื่องจากผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองแบบประจําไมสามารถสอนไดตามจํานวนชั่วโมง
การสอนทั้งหมดที่กําหนดไวในตารางการสอนได จึงตองมีการจางผูสอนออกกําลังกายแบบกลุม
ในหองแบบไมประจํามาสอนดวย โดยแตละสาขามีจํานวนผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหอง
แบบไมประจําจํานวนเทาใดขึ้นอยูกับชั่วโมงที่ตองสอนในแตละสัปดาห ซึ่งครูสอนออกกําลังกาย
แบบกลุมในหองแบบไมประจํามักมีงานประจําทําและมาสอนที่ศูนยออกกําลังกายในชวงเย็นและ
วันหยุด ซึ่งครูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองแบบไมประจําสามารถสอนไดทุกสาขาตามเวลา
ที่ตนสะดวกและผ็จัดการแตละสาขาจัดใหและสามารถสอนออกกําลังกายไดทั้งแบบไมกําหนด
ทาทางและเพลงและแบบกําหนดทาทางและเพลงเชนกัน โดยผูสอนออกกําลังกายแบบกลุมใน
หองแบบไมประจําสวนใหญมักเปนสมาชิกของศูนยออกกําลังกายมากอนและเขามาทํางานเพราะ
หลายสาเหตุ ไดแก สนใจอยากเปนผูสอนออกกําลังกาย ไดรับการชักชวนจากผูสอนออกกําลัง
กายแบบประจํา ตองการงานเสริมและเพิ่มรายได จึงเขามารับการฝกฝน (training) กอน และ
ผานขั้นตอนการประเมินตามระดับตาง ๆ จนไดเปนผูสอนออกกําลังกาย
ในการทํางานของครูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองในศูนยออกกําลังกายที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะการทํางานที่มีระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีระบบการฝกอบรม รวมทั้งมี
ระบบการประเมินผลการทํางานที่ชัดเจนจากผูบริหารในระดับตาง ๆ เชน ผูจัดการสาขา ผูจัดการ
เขต ผูจัดการฝายฝกอบรม ดังนั้น ครูสอนออกกําลังกายแบบกลุมในหองตองมีการเตรียมพรอม
และกระตือรือรนตลอดเวลา
2. การถายทอดทางสังคมในการทํางาน
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work Socialization) เปนกระบวนการของการ
ถายทอดความรูในวัย ผูใหญ เพื่ อใหสมาชิกเกิดความรูและทักษะในการอาชีพนั้น ๆ รวมทั้ง มี
บุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ กระบวนการนี้
รวมถึงการที่บุคคลซึมซับวัฒนธรรมของอาชีพ คานิยม บรรทัดฐานและจริยธรรมของอาชีพของตน
รวมทั้งยกเลิกลักษณะบางอยางทางสังคมททีเขามีอยูและเกิดลักษณะบางอยางทางสังคมที่ถูก
ยึดถือโดยสมาชิกในอาชีพนั้น ๆ (Stryker. 1978: 326) และพัทยา สายหู (วิรัติ ปานศิลา. 2542:
45; อางอิงจากพัทยา สายหู. 2524: 92-99) กลาวถึง กระบวนการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางานวา การเปนสมาชิกของสังคมหรือขององคการจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดผานกระบวนการ
ถ า ยทอดทางสั ง คม ซึ่ ง มี ตั ว ขั ด เกลาเป น ตั ว ส ง ผ า นแบบแผนทั้ ง หลาย จนสามารถใช ร ะบบ
สัญลักษณที่องคการนั้นกําหนดเปนความหมายรวมตามบทบาทหนาที่ของตนไดอยางเหมาะสม
ถูกตอง และสั่งสมเอาประสบการณและความชํานิชํานาญเหลานี้ไวจนสามารถเปฯทตัวแทนที่จะ
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1. การถายทอดทางสังคมในระยะแรก (Early Socialization) เปนการถายทอดในวัยเด็ก
เปนกระบวนการภายในครอบครัว เปนการสรางภาพตัวเองและการเปนบุคคลที่เปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม
2. การถายทอดลวงหนา (Anticipatory Socialization) เปนการถายทอดและฝกใหรูจัก
บทบาทในวัยผูใหญในดานตาง ๆ กอนที่จะเขาสูบทบาทนั้นอยางเต็มตัวตามกระบวนการที่กําหนด
ไว โดยการถายทอดความรู บรรทัดฐานและคุณคา ภายในระบบการศึกษาและเปนการเตรียม
สมาชิกใหเขาสูสมาชิกขององคการตาง ๆ
3. การถายทอดเพื่อสูสมาชิกขององคการในสังคม (Socialization Practice of
Organization) กระบวนการนี้เกิดภายหลังจากบุคคลเขาสูภาวะสมาชิกขององคการแลว นับไดวา
เป น ผู ใหญ เ ต็ ม ตั ว องคก ารจะเตรี ย มการฝ ก และอบรมใหย อมรั บ กฏ ระเบี ย บ วินั ย ตลอดจน
เปาหมายขององคการจนทําใหสมาชิกองคการผูนั้นยอมรับองคการ และแสดงตนเปนฝายของ
องคการ (Identification with the Organization)
ดวซ และไรทแมน (บังอร โสฬส. 2538; อางอิงมาจาก Deaux and Wrightsman. 1991)
ไดแบงการอบรมถายทอดทางสังคมขององคการของกลุมหรือองคการออกเปน 9 ขั้น ซึ่งการจัด
กระทําในแตละขั้นสามารถอธิบายได ดังนี้
1. ขั้นแสวงหาและคัดเลือก (Investigation) เปนระยะกอนการเปนสมาชิกขององคการ
(Prospective Member) คือ เปนระยะของการสืบเสาะแสวงหาเพื่อใหรูจักและเขาใจกันระหวาง
องคการกับบุคคล จากคําบอกเลาเกี่ยวกับองคการของครู อาจารย ผูรู เพื่อน สื่อมวลชนและ
แหลงขาวอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลที่ทํางานในองคการ เปนขั้นที่บุคคลแสวงหากลุมหรือองคการที่ตน
ปรารถนาจะเขาเปฯสมาชิกดวย โดยพิจารณาจากความรู ขอมูลเกี่ยวกับองคการนั้นเทาทตนจาได
จัดเปฯการถายทอดทางสังคมขององคการใหกับบุคคลที่สมัคระขารับการาคัดเลือกเขาทํางาน
นอกจากนี้ กระบวนการของการคัดเลือก ซึ่งประกอบดวย การพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร การ
ทดสอบความสามารถ การสัมภาษณ ฯ,ฯ ลวนมีสวนในการอบรมถายทอดระบบวัฒนธรรมและ
สังคมขององคการใหผูสมัรไดเรียนรูเกี่ยวกับองคการทั้งสิ้น ซึ่งชวยใหผูสมัคเกิดการเตรียมพรอมที่
จะยอมรับสังคมขององคการอยางเขมขนตอไป ในขณะเดียวกน องคการก็มีการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมายขององคการ
สําหรับคุณสมบัติของผูสมัครที่นํามาพิขจารณาในการคัดเลือกโดยทั่วไป ไดแก ระดับการศึกษา
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2. ขั้นบรรจุเขาทํางาน (Entry) ขั้นนี้เปนชวงที่อยูระหวางระยะกอนการเปนสมาชิกกับการ
เปนสมาชิกใหม ในขั้นนี้องคการมักจัดใหมีการปฐมนิเทศและบางอคการอาจมีงานเลี้ยงตอนรับ
น อ งใหม บางองค ก ารอาจมี พิ ธี ส าบานตนก อ นเข า รั บ ตํ า แหน ง เช น ทหารหรื อ ฝ า ยปกครอง
กิจกรรมดังกลาวจัดวาเปนวาระแหงการเปลี่ยนแปลงของบุคคลจากบุคคลภายนอกเปลี่ยนเปนมา
เปนสมาชิก ซึ่งอันที่จริงบุคคไดรับการศึกษาและขอมูลพื้นฐานอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับกลุมหรือ
องคการมากอนแลวจากสถานศึกษาที่ไดทําหนาที่เตรียมคนใหมีคุณภาพเพื่อเขากลุมและทํางาน
ในองคการ ในขั้นนี้ แอดเลอร และชูวัล และฟชเชอร (Feldman. 1989: 381 ; Citing Adler &
Shuval. 1978 : Fisher. 1977) กลาววา ทัศนคติและคานิยมที่ตอองคการเปลี่ยนในทันทีที่บรรจุ
เขาทํางาน ซึ่งมีผลตอความพรอมในการที่จะเรียนรูการทํางานเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ในขั้น
นี้จะเปนการอบรมถายทอดทางสังคมแบบเปฯทางการ เพื่อชี้แจงระเบียบ นโยบายสวัสดิการตาง ๆ
แนะนําบุคคล สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช รวมไปถึงการสรางขอผูกมัดและการแสดงความจริงใจ
และความพรอมของสมาชิกใหม นอกจากนี้ องคการตาง ๆ ยังมีการฝกงานและมอบหมายงาน
ดวยหัวหนาครูฝกงานตลอดจนบุคคลตาง ๆ ที่ทําหนาที่ฝกงาน มอบงานรวมทั้งปฐมนิเทศเปน
ตัวแทนสําคัญอยางยิ่ง ในการอบรมถายทอดสังคมจขององคการใหแกสมาชิกบรรจุใหม นับตั้งแต
สรางภาพพจนหรือความประทับใจครั้งแรก ปลูกฝงทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับการทํางานในดาน
ตาง ๆ ดังนั้น บุคคลจะไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานเฉพาะตําแหนงทั้งยังไดรับการปฐมนิเทศ
และมอบหมายอธิบายเกี่ยวกับหนาที่การงานเพื่อใหสามารถทํางานไดเปนอยางดี
3. ขั้ น เรี ย นรู (Socialiaztion/Learning) บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู จ ากคํ า ชี้ แ นะรวมทั้ ง
คําปรึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานและปกิบัตตนในที่ทํางานตอจากการฝกอบรมในหนาที่ซึ่งกระทํา
ตอเนื่อฝงจากขั้นที่ 2 ในระยะการเรียนรูนี้สมาชิกใหมจะไดรับการอบรมถายทอดสังคมองคการที่
ไมเปนทางการจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และจากผูบังคับบัญชา ซึ่งทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
(Mentoring) โดยทําหนาที่ทั้งผูสอน แนะนํา ใหคําปรึกษาทั้งในเรื่องงานและเรื่องอื่น ๆ ที่อาจสราง
ปญหาได และเปนผูทําหนาที่ประเมินผลการทดลองงานดวย ขั้นนี้บุคคลจึงไดรับการกระตุนใหซึม
ซาบวัฒนธรรมและระเบียบประเพณีขององคการจากสื่อหรือบุคคลตาง ๆ ที่กลาวมา และเปนขั้น
ของการปรับตัวเขาสวมบทบาทใหมในองคการดวย หลุยส, โพสเนอร และโพเวล (บังอร โสฬส.
2538: 78; Louis, Posner & Powell. 1983) พบวา การเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และ
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4. ขั้นยอมรับ (Acceptance) เปนชวงเปลี่ยนอีกชวงหนึ่งซึงบุคคลที่เขาทํางานในองคการ
หรือเปนสมาชิกของกลุมเกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลง คานิยม ทัศนคติ และจิตลักษณะตาง ๆ
ใหสอดคลองกับองคการ มีความผูกพันแนนแฟนกับองคการและบุคคลอื่น ๆ ในองคการ โดยผาน
ขั้ น ตอนจากการเป น สมาชิ ก ใหม ไ ปเป น สมาชิ ก โดยสมบู ร ณ ความสงสั ย ในบทบาทและ
ความสามารถของตน รวมทั้งความคลางแคลงใจที่เพื่อนรวมงานมีตอตนไดหมดไป การถายทอด
ทางสังคมขององคการที่เดนชัด คือ การผานขอผูกพันเรื่องการทดลองงาน โดยยอมใหเริ่มมีสิทธิ์
และเสียงเทาเทียมกับบุคคลอื่น ๆ และเปดโอกาสใหรวมรับรูขอมูลที่เปนความลับหรือขอมูลที่ไม
เปดเผยตอบุคคลภายนอก (Van Maanen & Schein. 1979: 222) ถึงขั้นนี้แลวความผูกพันใน
องค ก ารของบุ ค คลมั ก จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า งมาก อย า งไรก็ ต ามอาจจะต อ งขึ้ น อยู กั บ การอบรม
ถายทอดสังคมขององคการ 2 องคการ คือ การจัดการควบคุมดูแลงานที่กระทําอยู (Task
Mastery) และการปรับตัวเขากับปทัสถานและคานิยมของกลุมบุคคลในองคการ ซึ่งผลสําเร็จของ
การอบรมถายทอดสังคมขององคการดังกลาวจะเกิดขึ้นในขั้นการยอมรับนี้เอง (Feldman. 1981:
316)
5. ขั้ น ดํ า รงรั ก ษา (Maintenance) จากการศึ ก ษาระยะยาวของเฟลด แ มน และเบรท
(Feldman & Brett. 1983, 1985; Citing Feldman. 1989: 395) พบวา องคการที่มีการจัดอบรม
ใหกับผูบริหารที่เขามาใหมและยังใหเวลาแกผูบริหารใหมในการเรียนรูและปรับตัวใหเขากับงาน
แต สํา หรั บ ผู บ ริ ห ารที่ โ อนย า ยหรื อ เลื่ อนขั้ น มาจากภายในองค ก าร นอจากไม ให ก ารฝก อบรม
เกี่ยวกับงานใหมแลวยังเปนที่คาดหวังวาผูบริหารเหลานี้จะสามารถดําเนินงานไดทันที จึงมีอยู
เสมอ ๆ ที่ทําใหผูบริหารซึ่งเปนคนเกาตองเผชิญกับปญหานานาประการ เกิดความเครียดและใน
ที่สุดเริ่มมองหาองคการใหม ในทํานองเดียวกัน การยายพนักงานระดับแรงงานที่มีความสามารถ
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6. ขั้น หัน เห (Divergence) การเจรจาตอรองบางครั้ง ไมประสบความสํ าเร็จ กลุม หรือ
องคการไมอาจสนองตอบความตองการของบุคคลไดตอไป บุคคลจะเริ่มหันหนีมองหาที่ทํางาน
ใหม มีปญหาและขอคําถามตาง ๆ เกิดขึ้นในใจ ความรูสึกผูกพันกับกลุม หรือองคการเดิมจะลดลง
ในขณะที่เริ่มหาขอมูลความรูเกี่ยวกับกลุมหรือองคการใหม
7. ขั้ น ถ า ยทอดทางสั ง คมอี ก ครั้ ง (Resocialization) เป น ความพยายามของกลุ ม หรื อ
องคการที่จะเรียกความสํานึกในสมาชิกภาพกลับคืนมา องคการอาจใชแรงเสริมประเภทสราง
ความภูมิใจใหแกบุคคลโดยการใหรางวัล โบนัส เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงหรือตกลงกันดวยดีใหเปน
ที่พอใจทั้งแกฝายบุคคลและองคการ
8. ขั้นออกจากการเปนสมาชิก (Exit) ในที่สุดความผูกพันระหวางกลุมกับบุคคลก็สิ้นสุดลง
อาจจะเปนไปตามวาระการเกษียณอายุหรือวาระฉุกเฉิน คือ ลากออกหรือใหออก ทั้งกลุมและ
องคการตางยอมีการเตรียมตัวเพื่อวาระนี้ สําหรับการเกษียณอายุ กลุมหรือองคการอาจมีการ
โยกยายบุคคลไปอยูตําแหนงที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือเกี่ยวของกับบุคคลนอยลง และเมื่อถึง
เวลามีการจัดงานเกษียณอายุใหสําหรับการออกอยางเรงดวน การใหบําเหน็จ หรือเงินชดเชย
กระทําไปตามกฎระเบียบ และเนื่องจากไมมีการเตรียมการลวงหนาอาจมีความไมพอใจและ
กลาวหาฟองรองกันไดตามสภาพการณ
9. ขั้นจดจําความหลัง (Remembrance) แมวาความผูกพันระหวางกันจะลดลง แตความ
จดจําในความสัมพันธระหวางกลุมกับบุคคล ทั้งที่นาพอใจและไมนาพอใจยังคงอยู และสะทอนถึง
อนาคตขององคการดวย บุคคลรุนตอไปมีการรับรูในสวนนี้ และนํามาใชประกอบการประเมินกลุม
หรือองคการดวย ความหลังที่ควรแกการจดจํายอมมีอยู ไมวาจะเปฯการออกจากสมาชิกแบบใดก็
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การอบรมถายทอดทางสังคมขององคการทั้ง 9 ขั้น มีความสําคัญพิเศษเฉพาะในแตละขั้น
และรวมทั้งหมดเปนกระบวนการ ซึ่ง ดวซและไรทแมน (Deaux & Wrightsman. 1988) เนนวา
การอบรมถายทอดทางสังคมขององคการ 4 ขั้นแรกนั้นจะชวยเสริมสรางลักษณะตาง ๆ อันทําให
เกิดความผูกพันกับองคการมากขึ้น ในขณะที่ขั้นหลัง ๆ เปนการรักษาและบรรเทาระดับของการลด
ความผูกพันกับองคการ กลาวคือ ระดับความผูกพันองคการตลอด 9 ขั้น ของการอบรมถายทอด
ทางสังคม สามารถแทนดวยกราฟรูประฆังคว่ํา โดยชวงยอดตรงกลางอยูในขั้นที่ 5 ซึ่งเปนขั้นที่
สมาชิกมีความผูกพันกับองคการหรือกลุมมากที่สุด
เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการถายทอดทางสังคมในการทํางานภายในองคการ จะเห็นไดวา
เปนเรื่องเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรใหสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน หนวยงาน และองคการ
ได เพื่อใหสามารถอยูในองคการไดอยางราบรื่น
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการถายทอดทาง
สังคมในการทํางานของผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย ตามรายละเอียดวิธีดําเนินการ
ศึกษา ดังนี้
พื้นที่ที่ใชในการศึกษา
ศูนยออกกําลังกายหรือ “ฟตเนส” แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ผูใหขอมูล (Key Informants)
ผูใหขอมูลหลักในการในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย
ที่ทาํ งานในศูนยออกกําลังกายแบบประจําและทํางานมากกวา 3 ป จํานวน 3 คน และครูสอนออก
กําลังกายในศูนยออกกําลังกาย ทีท่ ํางานในศูนยออกกําลังกายแบบไมประจํา จํานวน 3 คน รวม 6
คน
วิธีการเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชการการสัมภาษณระดับลึกและการสังเกต
อยางมีสวนรวมกับผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้ ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก
การตรวจสอบสอบขอมูล
ใชการตรวจแบบสามเสา (Triangulation) คือ การตรวจสอบขอมูลจากแหลงที่มาตาง ๆ
กัน คือ จากขอมูลหลายแหลง (Data Triangulation) เพื่อไดคําอธิบายหลาย ๆ สภาพการณ
หลาย ๆ ชวงเวลา และมิติตาง ๆ กัน จากผูศึกษาหลาย ๆ คน (Investigation) การสังเกตสนาม
หลาย ๆ ครั้ง และประชุมปรึกษาหารือกันที่จะทําใหลดความลําเอียงสวนตัวลงได การใชมุมมอง
จากหลาย ๆ ทฤษฎี (Theory Triangulation) และประการสุดทายคือ การตรวจสอบจากหลายวิธี
วิจัย (Methodological Triangulation) เชน การใชวิธีการสังเกตรวมกับวิธีการสัมภาษณ เปนตน
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การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูศึกษาวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเปนการจัดหมวดหมู วิเคราะห และตีความ และใหความหมายแก
ขอมูล (Making interpretation) ที่ไดจากการถอดถอยคําสัมภาษณจากแถบบันทึกเสียง หรือจาก
ขอมูลที่จดบันทึกและรวมทั้งจากการสังเกตผูใหขอมูลหลัก แลวนํามาอานทบทวนทั้งหมดอีกครั้ง
เพื่อวิเคราะห ตีความอีกครั้ง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิคราะหงานวิจัยกระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานของผูสอนออก
กําลังกายในศูนยออกกําลังกาย โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีการถายทอดทางสังคมเปนหลักและแนวคิดทฤษฎี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยผูศึกษาแบงการนําเสนอออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของครูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกาย
ผูสอนออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี จํานวน 6 คน ตาม
รายละเอียดดังนี้
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ผูสอน
เพศ
อายุ
การศึกษา/
สาขา
อาชีพอื่นๆ
นอกจาก
ผูสอนออก
กําลังกาย
ระยะเวลาที่
เปนผูสอน
ระยะเวลาที่
ทํางานใน
องคนี้
ตําแหนงอื่น
ในองคกร

ชนิดการ
ออกกําลัง
กายที่สอน

แกละ
ชาย
34
ป.ตรี/พล
ศึกษา
-

7

แบบประจํา
แบบไมประจํา
มืด
ตี๋นอย
พอล
น้ําแข็ง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
34
29
28
20
33
ป.ตรี/
ป.ตรี/
ป.ตรี/วิทยการ กําลังศึกษา กําลังศึกษา
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ป.ตรี/การ ป.เอก/การ
การกีฬา
การกีฬา
แสดง
วิจัย
Trainer ของ IT support
นักศึกษา
อาชีพ
การออกกําลัง
นักวิจัยอิสระ
กายในบริษัท
ตางประเทศ
8
6
2
5เดือน
3

6

7

5

2

5เดือน

3

-

ผูจัดจัดการ
การสาขา

ผูจัดการฝาย
ฝกอบรม

-

-

-

ชกมวย
ปนจักรยาน
ยกน้ําหนัก
แอโรบิค
การเตนบน
step
การสราง
สมดุลให
รางกาย

ชกมวย
ปนจักรยาน
ปนจักรยาน
ยกน้าํ หนัก
ยกน้ําหนัก
แอโรบิค
การเตนบน step
การสรางสมดุล
ใหรางกาย
การบริหาร
เฉพาะสวน
การยืด
กลามเนื้อ

ชกมวย
ปนจักรยาน
ยกน้ําหนัก
แอโรบิค
การเตนบน step
การบริหาร
เฉพาะสวน

ปนจักรยาน
ยกน้ําหนัก

จากการศึกษากรณีตัวอยาง จํานวน 6 คน แตละคนมีรายละเอียด ดังนี้

ชกมวย
ปนจักรยาน
ยกน้ําหนัก
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กรณีผูสอนออกกําลังกายแบบประจํา
กรณีศึกษาที่ 1 : แกละ
เพศชาย อายุ 34 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา เปนผูสอนออกกําลังกาย
มาแลว 7 ป ทํางานในศูนยออกกําลังกายแหงนี้มาแลว 6 ป สอนการออกกําลังกายทั้งแบบกําหนดทาทาง
เองและสอนตามทาทางที่ถูกกําหนดมา ไดแก การชกมวย ปนจักรยาน ยกน้ําหนัก แอโรบิค การเตนบน
step การบริหารเฉพาะสวน แกละมีภูมิลําเนาในกรุงเทพ ฯ และครอบครัวเปนขาราชการ จึงมีการ
โยกยายบอย มีฐานะปานกลางและสนับสนุนใหเลนกีฬาเนื่องจากตอนเด็ก ๆ แกละมีโรคประจําตัว คือ ลิ้น
หัวใจรั่ว แพทยแนะนําใหเลนกีฬา จึงเลือกเลนกีฬาประเภทลูดวยการวิ่งจนรางกายคอย ๆ แข็งแรงขึ้น เกิด
ความรูสึกชอบกีฬาและพัฒนาตนจนไดเปนนักกีฬาเขตไปแขงขันระดับประเทศในชวงเรียนมัธยมศึกษา
ตอมาไดรับบาดเจ็บที่เทาจึงตองเลิกเลนในระดับประเทศไป จากนั้นไดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
คณะพลศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ในระหวางเรียนเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่เทาจึงเลนกีฬาหนักๆ
ไมได จึงหันมาสนใจการเตนแอโรบิก จากการชักชวนของรุนพี่และอาจารยที่มีการรับเตนแอโรบิกตามสถาน
ที่ตาง ๆ ประกอบกับไดรายไดดวยจึงสนใจการเตนแอโรบิกตลอดมา ในระหวางที่เรียนยังไดจัดทีมและ
ฝกสอนรุนนองใหเตนแอโรบิกและรับเตนตามสถานที่ตาง ๆ เชน สวนสาธารณะ ศูนยออกกําลังในโรงแรม
หลังจากเรียนจบไดรับการชักชวนจากรุนพี่ในโรงแรมแหงหนึ่งใหมาทํางานสอนเตนแอโรบิกในโรงแรม จึง
ยึดเปนอาชีพ ตอมา ป 2452 ศูนยออกกําลังกายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปดใหบริการ แกละจึงไดรับการ
ชักชวนจากรุนพี่ที่ทํางานที่นี่อยูแลวใหมาทํางานเปนผูสอนออกกําลังกายแบบไมประจําและไดรับการบรรจุ
เปนแบบประจําในที่สุดจนไดเปนผูจัดการสาขา ซึ่งเมื่อเขามาทํางานแลวแกละตองเรียนรูอีกหลายอยางไม
วาจะเปนแนวทางการออกกําลังกายแบบใหม ตองรับการฝกอบรมการออกกําลังกายแบบที่กําหนดทาและ
เพลงใหแลวหลายประเภทดวยแตเนื่องจากมีความรูสึกสนุกกับการเรียนรูสิ่งใหม ๆ จึงสามารถดําเนินชีวิต
การทํา งานไดอย า งมี ความสุ ข นอกจากการเป น ผู สอนออกกํา ลั ง กายแลว ป จ จุบั น แกละยั ง มี ห นา ที่
รับผิดชอบการฝกอบรมในดานการออกกําลังกายทั้งแบบกําหนดทาทางเอง เชน การเตนแอโรบิก การเตน
บน step หรือฐานรอง แกผูสอนออกกําลังในศูนยออกกําลังกาย และมีหนาที่เปนผูประเมินผลการทํางาน
ของผูสอนออกกําลังกายดวย นอกจากนี้ แกละไดกําลังพยามยามพัฒนาตนไปเปนผูฝกสอน (Trainer) ที่
ไดรับการรับรองจากตางประเทศในการออกกําลังกายประเภทปนจักรยานและยกน้ําหนักดวย และคิดวา
จะประกอบอาชีพนี้ไปจนกวารางกายจะไมอํานวยและยังไมไดคิดจะประกอบอาชีพอะไรตอไป
กรณีศึกษาที่ 2 : มืด
เพศชาย อายุ 34 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา เปนผูสอนออก
กําลังกายมาแลว 8 ป ทํางานในศูนยออกกําลังกายแหงนี้มาแลว 7 ป สอนการออกกําลังกายทั้งแบบ
กําหนดทาทางเองและสอนตามทาทางที่ถูกกําหนดมา ไดแก การชกมวย ปนจักรยาน ยกน้ําหนัก แอโรบิค
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กรณีศึกษาที่ 3 : ตี๋นอย
เพศชาย อายุ 29 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา เปนผูสอนออก
กําลังกายมาแลว 6 ป ทํางานในศูนยออกกําลังกายแหงนี้มาแลว 5 ป สอนการออกกําลังกายทั้งแบบ
กําหนดทาทางเองและสอนตามทาทางที่ถูกกําหนดมา ไดแก การชกมวย ปนจักรยาน ยกน้ําหนัก แอโรบิค
การเตนบน step การบริหารเฉพาะสวน การสรางความสมดุลใหรางกาย การยืดกลามเนื้อ ตี๋นอยมี
ภูมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ ครอบครัวมีอาชีพคาขาย มีฐานะปานกลาง เปนคนชอบเลนกีฬามาตั้งแตเด็ก ๆ
และไมชอบอาชีพคาขายเหมือนพอแม ชอบเลนกีฬาฟุตบอลถึงขนาดตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ยาย
จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่อยูชานเมืองเพราะมีสนามฟุตบอลใหเลน จากนั้น
จึงเลือกเขาเรียนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง โดยยังไมไดคิดจะประกอบอาชีพ
อะไรตอไป ในระหวางเรียนไดไปขอทํางานพิเศษในศูนยออกกําลังกายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ดวยแตดวย
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กรณีผูสอนออกกําลังกายแบบไมประจํา
กรณีศึกษาที่ 4 : พอล
เพศชาย อายุ 28 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร เปนผูสอนออก
กําลังกายมาแลว 2 ป ทํางานในศูนยออกกําลังกายแหงนี้มาแลว 2 ป สอนการออกกําลังกายแบบสอน
ตามทาทางที่ถูกกําหนดมา ไดแก ปนจักรยาน ยกน้ําหนัก มีอาชีพเปน IT Supporter ในบริษัททัวรแหง
หนึ่ง พอลมีภูมิลําเนาในกรุงเทพ ฯ และเปนสมาชิกของศูนยออกกําลังกายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มากอน
สนใจมาเปนครูสอนออกกําลังกายเพราะตองการทาทายตนเอง ตองการทราบวิธีการออกกําลังกายที่
ถู ก ต อ ง พอลมี ค รู พี่ เ ลี้ ย งประจํ า ตั ว 1 คน ซึ่ ง เป น ผู จั ด การสาขาแห ง หนึ่ ง คอยดู แ ลและให คํ า แนะนํ า
เนื่องจากงานของพอลมีเวลาเขาออกที่เปนแบบกะหรือเวร พอลจึงตองบริหารจัดการเวลาในการมาสอนให
ดี เชน สอนไดในวันหยุด สอนชวงเชาแลวกลับไปทํางาน และยังตองจัดเวลา เชน แลกเวรกับเพื่อน
รวมงาน เพื่อเขารวมกิจกรรมฝกอบรมของศูนยออกกําลังกาย พอลไมมีทักษะดานกีฬาและการสอนมา
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กรณีศึกษาที่ 5 : น้ําแข็ง
เพศชาย อายุ 20 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดง เปนผูสอนออกกําลังกาย
มาแลว 5 เดือน ทํางานในศูนยออกกําลังกายแหงนี้มาแลว 5 เดือน สอนการออกกําลังกายแบบสอนตาม
ทาทางที่ถูกกําหนดมา ไดแก ปนจักรยาน ยกน้ําหนัก มีอาชีพเปนนักศึกษาและรับจางแสดง น้ําแข็งมี
ภูมิลําเนาในภาคเหนือและเปนสมาชิกของศูนยออกกําลังกายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มากอน สนใจมาเปน
ครูสอนออกกําลังกายเพราะตองการทาทายตนเอง น้ําแข็งเปนผูสอนออกกําลังในระดับ 1 หรือ Shadow
ตองสอนกับผูสอนอีกคนหนึ่งแบบไมไดพูดหรือไดสอนเพียง 1-2 เพลง เพราะอยูในชวงของการพัฒนา
น้ําแข็งมีครูพี่เลี้ยงประจําตัว 1 คน ซึ่งเปนผูจัดการสาขาแหงหนึ่งคอยดูแลและใหคําแนะนํา น้ําแข็งไมมี
ทักษะดานกีฬาและการสอนมากอนแตมีทักษะการฟงที่ดีเชนเดียวกับพอล ครูพี่เลี้ยงจึงเนนพัฒนาดาน
เทคนิคและการสอนเปนหลัก และคิดวาจะประกอบอาชีพนี้ไปจนกวารางกายจะไมอํานวย และอาจยึด
เปนอาชีพประจําตอไปในอนาคต
กรณีศึกษาที่ 6 : หญิง
เพศหญิง อายุ 34 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการวิจัย เปนผูสอนออกกําลังกาย
มาแลว 3 ป ทํางานในศูนยออกกําลังกายแหงนี้มาแลว 3 ป สอนการออกกําลังกายแบบสอนตามทาทางที่
ถูกกําหนดมา ไดแก ชกมวย ปนจักรยาน ยกน้ําหนัก มีอาชีพเปนนักวิจัยอิสระ หญิงมีภูมิลําเนาใน
กรุงเทพฯ และเปนสมาชิกของศูนยออกกําลังกายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มากอน สนใจมาเปนครูสอนออก
กําลังกายเพราะไดรับการชักชวนจากผูสอนออกกําลังที่เห็นวามีแววสามารถสอนได ในตอนแรกหญิงไดรับ
การชวนใหมาสอนชกมวย พอเข ามาสอนไดระยะหนึ่งเกิดความสนใจในการสอนการออกกํา ลัง กาย
ประเภทอื่น คือ ยกน้ําหนักและปนจักรยาน จึงเขารับการฝกอบรม (Training) และไดสอนในที่สุด หญิงมี
ครูพี่เลี้ยงประจําตัว 1 คน ซึ่งเปนผูจัดการฝายฝกอบรมคอยดูแลและใหคําแนะนํา น้ําแข็งมีทักษะดานกีฬา
และการสอนมากอนแตมีทักษะการฟงที่ไมดีนัก ครูพี่เลี้ยงจึงเนนพัฒนาดานการฟงจังหวะเพลง หญิงจะ
มาสอนใหชวงเย็นและเสารอาทิตยที่ไมตองเรียนหนังสือ และคิดวาจะประกอบอาชีพนี้ไปจนกวารางกาย
จะไมอํานวยหรือไมมีใครใหสอน เพราะตองการทําเพียงเปนอาชีพเสริมเทานั้น
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
การตัดสินใจเลือกงานอาชีพ (Career Choice)
วิธีการที่สมเหตุสมผลแบบหนึ่งในการทําความเขาใจเรื่องการเลือกงานใดๆ การที่บุคคลมีแนวโนม
ที่จะเขาหาอาชีพที่สอดคลองกับบุคลิกภาพของตน ในการตัดสินใจเลือกงานอาชีพ (Making Career
Decision) ผูสอนออกกําลังกายนั้นมีปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของ มีปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ตระหนักรูตนเอง (Self-awareness) จากการสัมภาษณ พบวา ผูส อนออกกําลังกายได
ประเมินความสามารถ จุดออน คานิยม ความชอบไมชอบของตนอยางแมนยํากอนแลว
“รูวาตัวเองชอบเลนกีฬา”
“นอกจากรางกายไมแข็งแรงแตเด็ก เปนโรคลิ้นหัวใจรั่ว ก็พยายามออกกําลังกายเพือ่ เสริมสราง
ความแข็งแรงหัวใจของตัวเองจนเดีย๋ วนี้ไมเคยไปหาหมอ และชอบเลนกีฬาไปเลยเลนไปเรื่อย ๆ จนประสบ
ความสําเร็จเปนตจัวแทนเขต เกือบไปทีมชาติแตบาดเจ็บเสียกอน”
2. มีความรูเรือ่ งอาชีพ (Knowledge of occupations) พบวา ผูสอนออกกําลังกายจะหาความรู
เรื่องอาชีพจากแหลงหลาย ๆ เชน จากอาจารย จากรุนพี่
3. ประมวลความรูเรื่องตนเองและอาชีพเขามาไวดวยกัน (Putting self-knowledge and
occupational knowledge together) พบวา ผูสอนออกกําลังกายไดมีการพิจารณาถึงความเปนไปไดของ
การประกอบอาชีพนี้ดวย
“พอมาทําอาชีพนี้คดิ วาทําไดเพราะเราเรียนมา มีความรูมากกวาบางคนทีท่ ํางานอยูแลวดวย”
“ก็เรียนสายวิทยาศาสตรการกีฬามา เราก็ชอบสอน ก็อยากบอกใหคนอื่นไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ก็ทําอาชีพนี้ไดพอดี”
4. มีความพรอมที่จะตัดสินใจเรื่องอาชีพ (Readiness for effective career decision making)
พบวา ผูสอนออกกําลังกายประกอบอาชีพนี้อยางเต็มตัวเมื่อสําเร็จการศึกษาและมีการฝกฝนจนมีความ
พรอม
“ระหวางเรียนไปฝกงานที่ฟตเนสที่หนึ่งแถวสีลม ทําแบบไมเอาเงินเดือน อยากฝก อยากรูเฉย ๆ
วาเขาออกกําลังกายยังไงบาง พอเรียนจบเขาก็บอกใหมาทํางานตอเลยใหเงินเดือนละ 2000 ก็เอาเพราะ
จะไดเรียนรูอีก”
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูสอนออกกําลังกายและงานอาชีพ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูสอนออกกําลังกายและงานอาชีพนั้นอาจแบงไดเปน ปจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล
และปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน สภาพของงาน หรือปจจัยทางสังคม ตามแนวคิดของ Isaacson & Brown
(1993)
ปจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล
ปจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคลอาจแบงไดเปน
1. ปจจัยทางกายภาพ ไดแก สุขภาพรางกายที่เอื้อตอการออกกําลังกาย แมบางคน
ในชวงวัยเด็กจะมีอาการเจ็บปวย รางกายไมแข็งแรง รูปรางเล็ก แตเมื่อไดมีการเสริมสรางรางกายดวย
การออกกําลังกายจนรางกายแข็งแรงก็มีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพนี้ตอมาในอนาคต
2. ลักษณะสวนตัวทางจิตวิทยา ลักษณะทางจิตวิทยาที่มีผลตอการเลือกอาชีพและการทํางาน
ไดแก
- ความถนัด ซึ่งหมายถึง สมรรถนะและความสามารถเฉพาะที่บุคคลตองมี หรือตองนํามาใชใน
การปฏิบัติงาน ในที่นี้ พบวา ผูสอนออกกําลังจะมีความสามารถในการเรียนรูจดจําทาทางการออกกําลัง
กายตางๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ความสามารถในการฟงและนับจังหวะดนตรีที่ใชประกอบการ
ออกกําลังกานอยางแมนยํา ถูกตอง ความสามารถทางการเคลื่อนไหวรางกายหลาย ๆ แบบในเวลาเดียว
ความสามารถในการแยกประสาทสัมผัส ความสามารถในการพูดดึงดูดใจใหสมาชิกสนใจ
- ความสนใจ เปนความชอบหรือความสนุกที่จะกระทํากิจกรรมนั้นๆ ซึ่งอาจแบงเปน ความชอบที่
แสดงออกดวยวาจา การกระทําและจากการทดสอบตาง ๆ ในที่นี้พบวา ชอบแสดงออก สนุกกับการออก
กําลังกาย ชอบพูดคุยแนะนํา รักการออกกําลังกาย ไมชอบทํางานราชการ
- บุคลิกภาพ และคานิยม ตางๆ เชน มั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก เอื้ออาทร ใสใจผูอื่น สุภาพ
ออนโยน สนุกสนาน มีใจบริการ การแตงกายที่เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน เหลานี้มีสวนในการเลือก
อาชีพหรือหลอหลอมใหมีลักษณะเอื้อตอการทํางานของผูสอนออกกําลังกายเพราะเปนอาชีพที่ตองพบปะ
คนเปนจํานวนมากและงานที่ทําเกี่ยวของกับสุขภาพของคนโดยตรงรวมทั้งการเปนตัวแบบที่ดีแกสมาชิกใน
การออกกําลังกาย ดังนั้น บุคลิกภาพโดยเฉพาะภายนอกนั้นเปนสิ่งสําคัญ
3. ลักษณะสวนตัวทางสังคมวิทยา เปนปจจัยทางสังคมวิทยาที่สงผลเฉพาะตอบุคคลนั้น ไดแก
- สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว (family socioeconomic status)พบวา ผูสอน
ออกกําลังกายมักมาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ําถึปานกลาง จึงตองมีการ
ทํางานมาตั้งแตยังเด็กจนถึงวัยเรียน เชน ทํางานพิเศษเกี่ยวกับการออกกําลังกายในชวงเรียน ซึ่งจะมีผล
ตอการทํางานของผูสอนออกกําลังกายในเวลาตอมา
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- วิธีการอบรมเลี้ยงดู พบวา สืบเนื่องจากผูสอนออกกําลังกาย มักมาจากครอบครัวที่มีฐานะไมสูง
มากนัก ดังนั้นพอแมจึงใหการอบรมเลี้ยงดูแบบคอนขางพึ่งตนเอง โดยการทํางาน รับผิดชอบดูแลตนเอง
เปนตน
- การเขาถึงการศึกษา การมีโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพของการศึกษาบุคคลที่บุคคลไดรับก็
สงผลตอ โอกาสในการเลือกสาขาวิชา การเลือกอาชีพ และการทํางานตอมา ในที่นี้พบวา ผูสอนออกกําลัง
สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา ซึ่งการเลือกอาชีพ
ผูสอนออกกําลังกายนั้นเปนอาชีพที่ไดใชความรูจากการเรียนมาใชในการทํางานจริง เชน ความรูเรื่อง
กลามเนื้อ ความรูเรื่องประเภทการออกกําลังกายเพื่อเปาหมายที่ตางกัน เปนตน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับงานอาจแบงไดเปน
1.การฝกอบรมเพื่อเตรียมบุคคลเขาสูชีวิตการทํางาน การศึกษาในระดับโรงเรียนประถมและ
มัธยมมักเปนการศึกษาที่พัฒนาความรูพื้นฐาน แตเมื่อเรียนในระดับสูงขึ้นเพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพที่
ชั ด เจน ได แ ก การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พบว า ผู ส อนออกกํ า ลั ง กายนั้ น มั ก จะจบการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา รวมทั้งมีการฝกงานในรูปแบบตางๆ ทั้งการฝกงานอยางเปน
ทางการและอยางไมเปนทางการ เชน การฝกสอนในระหวางเรียน การทํางานพิเศษเกี่ยวกับการออก
กําลังกายในระหวางเรียน
2. การถายทอดทางสังคมในองคการ การถายทอดทางสังคมในองคการ เกี่ยวของกับการ
เรียนรูเนื้อหาและกระบวนการที่บุคคลปรับตัวใหเขากับบทบาทเฉพาะในองคการนั้นๆ ซึ่งจะไดกลาวตอไป
3. ลักษณะงาน มีคาตอบแทนคอนขางดี มีตําแหนง ความสบาย ความเปนอิสระ ทาทาย
และแมงานการสอนออกกําลังกายของครูสอนออกกําลังกายอาจถูกมองวา เปนการสอนแบบเตนกินรํากิน
แตงานลักษณะนี้ไดรับการยอมรับและสนใจจากสมาชิก สมาชิกจะใหความชื่นชม ชื่นชอบจากสมาชิก
ผูสอนบางคนมีสมาชิกที่เรียกวา แฟนคลับ เปนของตนเอง และบางครั้งมีการเรียกรองใหผูสอนบางคนมา
สอนให ทําใหผูสอนปฏิบัติงานอยางเห็นคุณคาของงาน รูสึกถึงความรับผิดชอบตอผลของงาน ซึ่งจะ
นําไปสูการมีแรงจูงใจภายในงาน มีความพึงพอใจในงาน และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ดังที่แฮค
แมนและโอลแฮม (Hackman & Oldham, 1980) ไดเสนอทฤษฎีลักษณะงานที่ระบุลักษณะของงานที่จะ
ทําใหเกิดลักษณะทางจิตใจดังที่กลาว ซึ่งนําไปสูผลลัพธที่พึงประสงค
4. ปจจัยดานบุคลากรในการทํางาน ในการทํางานของผูสอนออกกําลังกาย ดังที่กลาวไวขางตน
คือ ศูนยออกกําลังกายที่ใชศึกษา หมายรวมถึงหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และทีมงาน พบวา ในศูนยออก
กําลังกายแตละแหง มีผูสอนประจําศูนยเพียง 4-6 คน ซึ่งถือวามีจํานวนนอย จึงไดรับความรวมมือกันใน
การทํางานเปนอยางมาก มีการวางแผนกันตลอด เชน การจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ผูสอนทุกคนแมไมได
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5. ปจจัยสงเสริมอื่นๆ พบวา ผูสอนออกกําลังกาย มีคาตอบแทนคอนขางอยูระดับที่ดีประมาณ
20000 – 35000 บาทตอเดือน รวมทั้งมีสวัสดิการตาง ๆ สนับสนุนการทํางาน รวมทั้งเทคโนโลยีตาง ๆ ที่
จําเปนตองใชในการทํางาน องคกรเปนผูสนับสนุนเปนอยางดี เชน คอมพิวเตอร
ในการศึกษาเรื่องการถายทอดทางสังคมขององคการแบงเปน 2 ประเภท คือการศึกษาเรื่อง
กระบวนการถายทอด ซึ่งเกี่ยวกับการทําความเขาใจในขั้นตอนที่ผูเขาใหมจะตองผาน เมื่อเขาเปน
สมาชิกในองคการ สวนอีกประเภทหนึ่งเปนการศึกษาเนื้อหาของการถายทอดทางสังคมขององคการ
ซึ่งไดแกสิ่งที่บุคคลเรียนรูจริงระหวางการถายทอด ซึ่งในการศึกษาอาชีพครูสอนออกกําลังกายสามารถ
อธิบายได ดังนี้
กระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานของผูส อนออกกําลังกาย
ดวซ และไรทแมน (บังอร โสฬส. 2538; อางอิงมาจาก Deaux and Wrightsman. 1991) ไดแบง
การอบรมถายทอดทางสังคมขององคการของกลุมหรือองคการออกเปน 9 ขั้น ซึ่งการจัดกระทําในแตละขั้น
สามารถอธิบายได ดังนี้
1. ขั้ น แสวงหาและคั ด เลื อ ก (Investigation) เป น ระยะก อ นการเป น สมาชิ ก ขององค ก าร
(Prospective Member) คือ เปนระยะของการสืบเสาะแสวงหาเพื่อใหรูจักและเขาใจกันระหวางองคการ
กับบุคคล จากคําบอกเลาเกี่ยวกับองคการจากบุคคลตางๆ รวมทั้งบุคคลที่ทํางานในองคการ เปนขั้นที่
บุคคลแสวงหากลุมหรือองคการที่ตนปรารถนาจะเขาเปนสมาชิกดวย โดยพิจารณาจากความรู ขอมูล
เกี่ ย วกั บ องค ก ารนั้ น เท า ที่ ต นหาได จากการศึ ก ษาพบว า ผู ส อนออกกํ า ลั ง กายเกิ ด การถ า ยทอดและ
สนับสนุนจากเพื่อน รุนพี่ อาจารย ในสถานศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา เนื่องจากพื้นฐานที่เรียนพล
ศึกษาหรือวิทยาศาสตรการกีฬา เปนการเรียนที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายอยูแลว มีการเห็นรุนพี่ไป
ทํางานหรือกลับมาเลาใหฟงเกี่ยวกับการทํางานดานการออกกําลังกายทั้งในและนอกศูนยการออกกําลัง
กาย ประกอบกั บ มั ก มี รุ น พี่ ม าชั ก ชวนไปทํ า งาน เช น สอนเต น แอโรบิ ก ตามสถานที่ ต า ง ๆ เช น
สวนสาธารณะ ฟตเนสในโรงแรม พรอมไดรับประสบการณตาง ๆ จากการทํางานแบบไมประจําในศูนย
ออกกําลังกายตาง ๆ จึงไดมีการซึมซับคานิยม บรรทัดฐานตางๆ ของกลุมเขาสูพฤติกรรมของตนตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่วา การอยูในสิ่งแวดลอมตาง ๆ กอใหเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรม เกิดความรูสึก
ผูกพันและซึมซับบทบาททางอาชีพเขาสูตัว นอกจากนี้ยังไดสรางเจตคติที่ดีตออาชีพผูสอนออกกําลังกาย
ตามทฤษฎีของ Mcquire โดยเริ่มเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการประกอบอาชีพนี้ ตามการบอกกลาวของ
ครูสอนออกกําลังกาย ดังนี้
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“ตอนแรกเรียนจบแลวอยากกลับบานที่ตางจังหวัด ชวงนั้นสอนวายน้ําอยูดวย พอดีมีรุนพี่ดึงไป
ทํางานสอนออกกําลังกายดวย ก็เลยอยู”
“ที่วิทยาลัยมีสอนการเตนแอโรบิกดวย เราเขาไปเห็นรุนพี่สอนอยูตามที่ตาง ๆ แลวรุนพี่ที่ไปสอน
ตามฟตเนสก็กลับมาเลาใหฟงวา ทํางานสนุก ไดสอนตรงกับที่เรียนมาแลวรายไดก็ดีดวย”
“ไดทําการสอนแอโรบิกตั้งแตตอนเรียน ก็คือ มีรุนพี่ มีทีม มีactivity อาจารยจะเขาจะมีใหเรา
จัดตั้งทีมผูฝกสอนแอโรบิกและก็ออกไปสอน เราเหมือนลักษณะเปนผูจัดการ สอนขางนอกแลว ก็สอนรุน
นองใหออกไปสอนตามที่ตางๆ ที่เขาขอมา”
นอกจากกลุมผูสอนออกกําลังกายที่เรียนจบดานพลศึกษามาโดยตรงแลว ยังมีผูสอนบางสวนซึ่ง
เปนสวนนอยที่เรียนในสาขาอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการออกกําลังกาย ซึ่งมักเปนผูสอนออกกําลังกายแบบไม
ประจํา พบวา สวนใหญไมมีความรูดานการออกกําลังกายหรือความรูเกี่ยวกับอาชีพครูสอนออกกําลังกาย
มากอน โดยมักเปนสมาชิกของศูนยออกกําลังกายมากอน บางคนที่มีทาทางดีหรือที่เรียกวา มีแวว ก็ไดรับ
การทาบทามจากศูนยออกกําลังกายใหมาเปนผูสอนโดยตองไดรับการฝกอบรมกอน รวมทั้งบางสวนสนใจ
ในการทําอาชีพดังกลาวดวยสาเหตุตาง ๆ เชน ชอบการออกกําลังกายชนิดนั้น ๆ ประทับใจผูสอนที่สอน
มากอน เมื่อมีประกาศเปดฝกอบรมผูสอนสอนออกกําลังก็มาเขารวม
“ไมรูเรื่องออกกําลังกายเลย มาเลนตามประสาเมมเบอร ชอบครูที่สอนดวย พอคลับมีเปดเทรนก็
สมัครมาเลย ”
“มาเลนเฉยๆ อยูปนึง ครูที่สอนชกมวยบอกวาตอยสวยนะ มาลองเทรนเปนครูสอนไหม ก็เลยมา
ลองดู จนไดมาสอนถึงตอนนี้”
2. ขั้นบรรจุเขาทํางาน (Entry) ขั้นนี้เปนชวงที่อยูระหวางระยะกอนการเปนสมาชิกกับการเปน
สมาชิกใหม ในขั้นนี้องคการมักจัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหขอมูล มีการฝกอบรมเฉพาะ ซึ่งขั้นนี้ครูสอนออก
กําลังกายตองอาศัยความสามารถและการฝกทักษะที่เขมขนขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับการทํางาน โดยการ
เรียนรูจากผูที่ทํามากอน (Modeling)และรับรูความสามารถของตนเอง (Self efficacy)วาสามารถทําได
ดวยความอดทนตอการฝกซอมตาง ๆ ตามการบอกกลาวของครูสอนออกกําลังกาย พบวา ผูสอนออก
กําลังกายแบบประจํา เมื่อเรียนจบแลวไดเขาทํางานหรือฝกงานแลวถูกชักชวนเขามาทํางานในองคกรเลย
และมา Audition หรือสมัครแลวรับการทดสอบเขาทํางาน เมื่อไดแลวตองพยายามทําอยางเต็มที่ ตามการ
บอกกลาวของผูสอนออกกําลังกาย ดังนี้
“จริงๆ ไมชอบแอโรบิคเลย แตโดนบังคับใหเตน เจานายบอกรายไดจะดีขึ้น พอลองเตนก็ติด สอน
ก็สนุกดี รูสึกวา เออ เราก็สอนไดนะ ดวยเราไมมีพรสวรรคมั้ง พอเตนแลวก็ซอม ๆๆๆ ก็ทําได”
“ระหวางเรียนไปฝกงานที่ฟตเนสที่หนึ่งแถวสีลม ทําแบบไมเอาเงินเดือน อยากฝก อยากรูเฉย ๆ
วาเขาออกกําลังกายยังไงบาง พอเรียนจบเขาก็บอกใหมาทํางานตอเลยใหเงินเดือนละ 2000 ก็เอาเพราะ
จะไดเรียนรูอีก”
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“พอเขามาทํางานแลวโชคดีที่เจาของฟตเนสจัด course เทรนแอโรบิกใหฟรี”
“มาทํางานที่ฟตเนสในโรงแรม เขาก็มีเทรนแอโรบิกให แตบอกวาตองสอนใหไดภายใน 3 เดือน
เราก็พยายามเต็มที่เพราะกลัวตกงาน ดวยความชอบอยูแลวก็ฝกทุกวัน ๆ เขาไปดูคนอื่นสอน จดวิธีการ
สอนตาง ๆ แลวมาฝกเองจนกระทั่งคลองมากขึ้นเรื่อยๆ”
“อยากยืนอยูบน Stage อยากขึ้นไปสอน ตองการพิสูจนใหคนอื่นเห็นวาตนก็ทําได”
ในขั้นนี้ แอดเลอร และชูวัล และฟชเชอร (Feldman. 1989: 381 ; Citing Adler & Shuval. 1978 :
Fisher. 1977) กลาววา ทัศนคติและคานิยมที่ตอองคการเปลี่ยนในทันทีที่บรรจุเขาทํางาน ซึ่งมีผลตอความ
พรอมในการที่จะเรียนรูการทํางานเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ในขั้นนี้จะเปนการอบรมถายทอดทางสังคม
แบบเปนทางการ เพื่อชี้แจงระเบียบ นโยบายสวัสดิการตาง ๆ แนะนําบุคคล สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช
รวมไปถึงการสรางขอผูกมัดและการแสดงความจริงใจและความพรอมของสมาชิกใหม
ส ว นผู ส อนออกกํ า ลั ง กายแบบไม ป ระจํ า พบว า มั ก ผ า นการฝ ก อบรมที่ จั ด โดยองค ก ร และ
ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อบรรจุงานคือ ขั้นฝกหัด ขั้นทดลองงาน และบรรจุเขาทํางาน
“เทรนเสร็จก็มาเปน shadow (ครูฝกหัด) team teach(สอนคูกับครูประจํา) ตอนนี้ก็ไดเงินแลวแต
แบงครึ่งกัน จากนั้นก็สอนคนเดียว ไดเงินเต็ม”
3. ขั้ น เรี ย นรู (Socialiaztion/Learning) บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู จ ากคํ า ชี้ แ นะรวมทั้ ง คํ า ปรึ ก ษา
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในที่ทํางานดวยการไดรับการอบรมถายทอดสังคมองคการที่ไมเปน
ทางการจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และจากผูบังคับบัญชา เปนขั้นของการปรับตัวเขาสวมบทบาทใหม
ในองคการและการมีตัวแบบหรือผูชี้นําที่เหมาะสม พบวา ผูสอนออกกําลังกายเรียนรูจากการเขาอบรมใน
หลักสูตรตางๆ เรียนทาพื้นฐาน วิธีการสอน ซึ่งเปนเนื้อหาเพิ่มเติมจากสาขาวิชาที่จบมา การเขาไปเปนผู
เลนในชั่วโมงสอนของครูที่อนอยูแลว เรียนรูจากรุนพี่ อานจากหนังสือ และทําตาม มีการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสมาชิกที่เปนชาวตางประเทศดวย ครูตองดูแลใหทั่วถึง การตองตองเรียนรู
โปรแกรมใหมๆ ในการสอนเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นสูการเปน inter มีมาตรฐาน เปนระดับ
world class การเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเองจาก VDO จดจํามาจากครู มีการกระตุนใหตองเรียนรูอยู
ตลอดเวลา จากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ทําใหรูสึกตื่นตัวตลอดเวลา นอกจากนี้ในการฝกครูอบรมแตละ
ครั้ง มีการสอบถามกันภายในหองอบรม มีการแลกเปลี่ยน เรียนรูกัน รวมถึงมีการคุยนอกรอบ มีการบอกให
ดูแลรางกาย การใชชีวิต (ไมติดพนัน) รางกายตองพรอม มีระบบครูพี่เลี้ยงหลังการฝกอบรมผูสอนใหม ซึ่ง
ในขั้นนี้ผูสอนออกกําลังกายแบบประจําและไมประจําจะอยูในสภาวะเดียวกัน ตามการบอกกลาวของ
ผูสอนออกกําลังกาย ดังนี้
“พอดีเทรนเสร็จ เขาก็สงไปอยูกับครูพี่เลี้ยง ของพี่ถูกสงไปอยูกับครูที่พี่ไมเคยรูจักมากอน แต
เขาเก ง เขาสอนทุ ก อย า ง ดู แ ลทุ ก อย า งตั้ ง แต หัว จรดเทา เช น วั น นี้บ อกผมยาวป ด หนา นะ ติ ดกิ๊ บ ให
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“ประทับใจคนที่เทรนใหเรา เปนชาวตางชาติ อยากทําใหไดอยางเขา สอนสนุกมาก คืดไดยังไงวา
จะทําอะไรบาง ตองทําใหไดบาง”
“เราก็มีคุยกับนอง ๆ อยูแลว เปนการเตือน ๆ ทั้งอาชีพทั้งชีวิตของเขา มีอะไรก็บอกกัน”
“เวลาเทรนที่นี่คอนขาง open นะ คนเทรนกับคนถูกเทรนมีปฏิสัมพันธกันตลอด สามารถซักถาม
แลกเปลี่ยนความรูกันไดตลอดการฝกอบรม”
หลุยส, โพสเนอร และโพเวล (บังอร โสฬส. 2538: 78; Louis, Posner & Powell. 1983) พบวา
การเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และคนอาวุโสแบบไมเปนทางการมีประโยชนมากกวาการเขารับ
การฝกอบรม และปฐมนิเทศที่เปนทางการเสียอีก รวมทั้งยังชวยลดความวิตกกังวลของสมาชิกใหมไป
พรอมกันไดดวย (Feldman. 1983) แคมและเบรกกา (Kram& Bragar. 1991) กลาวถึง เทคนิคการมีพี่
เลี้ยงอยางมีระบบวา ไดรับการยอมรับในเรื่องของการชวยพัฒนาทักษะการทํางาน รวมทั้งการปรับตัวและ
สรางความเชื่อมั่นในตนเองไดเปนอยางดี
4. ขั้นยอมรับ (Acceptance) เปนชวงที่บุคคลเกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลง คานิยม ทัศนคติ
และจิตลักษณะตาง ๆ ใหสอดคลองกับองคการ มีความผูกพันแนนแฟนกับองคการและบุคคลอื่น ๆ ใน
องคการ โดยผานขั้นตอนจากการเปนสมาชิกใหมไปเปนสมาชิกโดยสมบูรณ ความสงสัยในบทบาทและ
ความสามารถของตน ซึ่งผลสําเร็จของการอบรมถายทอดสังคมขององคการดังกลาวจะเกิดขึ้นในขั้นการ
ยอมรับนี้เอง (Feldman. 1981: 316) ในขั้นนี้พบวา ผูสอนออกกําลังกายเมื่อทํางานระยะหนึ่ง มีการรูจักผู
อยูในแวดวงเดียวกัน มีการรับงาน Part time ที่คลับอื่น และมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มี
ความกาวหนาในอาชีพ เชน การเปนครูในระดับ International ก็เห็นวาอาชีพนี้เหมาะสมกับตน ตนมี
ความสามารถ สามารถสรางความเชื่อมั่นแกสมาชิกในการออกกําลังกายได ก็ทําใหอยากอยูในอาชีพนี้ใน
องคกรนี้ตอไป ตามการบอกกลาวของผูสอนออกกําลังกาย ดังนี้
“ก็สนุกในอาชีพนี้นะแมจะโดนบังคับบางก็ตาม เพราะธรรมชาติเราไมปด พรอมเรียนรู แลวระบบ
องคกรนี้ดีกวาที่อื่นในการดูแล การฝกอบรม ถามไดตลอดเวลา เพราะครูตองไปสอนสิ่งที่ถูกตองใหสมาชิก
เปน Role model ที่ดีตอสมาชิก”
“เนื่องจากองคกรของเราเปน International เราตองพัฒนาตัวเองใหไปอยูในระดับนั้นใหได เขาก็
พยายามปอนทุกอยางใหครูนะ ทุกคนก็พยายามจะรับใหไดใหหมด ถาดีก็ดีทั้งทีม”
5. ขั้นดํารงรักษา (Maintenance) เปนขั้นที่บุคคลรูสึกเปนสมาชิกขององคกรอยางสมบูรณ องคกร
จะพยายามรักษาสมาชิกดวยคาตอบแทน แรงเสริมตาง ๆ เทาที่ทําไดรวมทั้งสงเสริมพัฒนาสมาชิกใหทัน
กับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในขั้นนี้พบวา ครูสอนออกกําลังกายพยายามทําสิ่งตาง ๆ เพื่อใหตน
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“เมื่อสอนแลวเราตองพยายามคิดวา ทําอยางไรจะให class success ทําอยางไรจะใหมีสมาชิก
เพิ่มขึ้น ถาเราสอนใหดี จะไดมีการแนะนําตอ บริษัอยูได เราก็จะอยูได เมื่อสมาชิกมากขึ้น ตนทุนตอ
class ก็จะลดลง”
“ตองพัฒนาตนเองตลอด โดยการทําความเขาใจคูมือ และวิธีการอบรมที่เขากําหนดมาใหใหอยูใน
มาตรฐานของบริษัท เพราะถาเราสอนไมดี จากที่เคยสอนคนเดียว อาจลดมาใหสอนคูกับคนอืน่ ก็ไดตังส
ครึ่งเดียว ดีไมดีถูกตัด class ไปเลย รายไดก็จะลดลง”
จากการศึกษาระยะยาวของเฟลดแมน และเบรท (Feldman & Brett. 1983, 1985; Citing
Feldman. 1989: 395) พบวา องคการโดยสวนใหญจะพยายามรักษาสมาชิกไว มีการใหการเสริมแรงโดย
การใหรางวัล โบนัส เลื่อนขั้นหรือผลตอบแทนรูปแบบตาง ๆ เทาที่จะเปนไปได ในขั้นนี้บุคคลไดผานการ
เปนสมาชิกที่สมบูรณขององคการ บุคคลมักจะรูสึกสบายใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางอัติโนมัติดวย
ความเชี่ยวชาญและคุนเคย
สํา หรับขั้น ขั้ น หัน เห (Divergence) ขั้ น ถา ยทอดทางสัง คมอีกครั้ง ขั้ น ออกจากการเปน สมาชิก
(Exit) และขั้นจดจําความหลัง (Remembrance) ยังไมพบจากผูสอนออกกําลังกายในศึกษา แตจากการ
สัมภาษณถึงอนาคตเกี่ยวกับอาชีพ พบวา จะประกอบอาชีพนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวารางกายจะไมสามารถทํา
ได เกิดอาการบาดเจ็บจนสอนไมได เพราะอาชีพสอนออกกําลังกายเปนอาชีพที่ตองใชรางกายตลอดเวลา
การดูแลรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอจึงเปนตัวชี้วัดระยะเวลาการทํางานของอาชีพนี้ นอกจากนี้ผูสอนออก
กําลังกายจะเลิกประกอบอาชีพนี้อาจเพราะความเบื่อ ความกาวหนาของอาชีพมีนอยและมีอาชีพอื่นที่
มั่นคงรองรับ ตามการบอกกลาวของครูสอนออกกําลังกาย ดังนี้
“สําหรับตัวเองไมนาน ก็คงจะเลิก เพราะงานในฟตเนสสูงสุดก็คือ Manager ก็เปนไมไดมากกวา
นั้นแลว “
เนื้อหาของการถายทอด
เนื้อหาที่องคการมีอิทธิพลโดยตรงตอผูสอนออกกําลังกาย มีดงั นี้
1. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (Performance Proficiency) การเรียนรูเรื่องการปฏิบัติงานที่
ตองกระทําเปนสวนสําคัญของการถายทอดทางสังคมขององคการ ในองคกรที่ศึกษานี้จะมีการถายทอด
เนื้อหาดานความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหรือทักษะตาง ๆ อยูเสมอ ผานการฝกอบรมเมื่อมีความรู
เกี่ยวกับการออกกําลังกายใหมทั้งในและตางประเทศที่ไดรับการศึกษาวิจัยมาแลวจากผูเชี่ยวชาญ เชน

33

2. ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ (People) ในองคกรที่ศึกษานี้สวนของแผนกออกกําลัง
กายในหองคอนขางเล็กมีจํานวนครูนอย ดังนั้น ผูสอนคอนขางมีความสัมพันธใกลชิดกันทั้งในระดับผูสอน
ดวยกันหรือระดับผูสอนกับผูจัดการสาขาที่ทําหนาที่ผูสอนออกกําลังกายดวย มักเปนในลักษณะเพื่อน พี่
นอง มี ก ารช ว ยเหลื อกั น ทั้ ง ในอาชี พ และชีวิ ตสว นตัว และองคกรยั ง มีก ารจั ด กิจกรรมเพื่ อ เสริ ม สรา ง
ความสัมพันธเสมอ เชน การประชุมรวมกันทุก 3 เดือน การจัดแขงกีฬาระหวางสาขา เปนตน
3. การเมืองในองคการ (Politics) ในองคกรที่ศึกษานี้สวนของแผนกออกกําลังกายในหองพบวา มี
ความสัมพันธในการทํางานทั้งที่เปนแบบเปนทางการและไมเปนทางการอยูดวย เพราะมีการจัดลําดับชั้น
ตําแหนงที่ชัดเจน ไดแก ผูจัดเขตคุมสาขาแตละโซน ผูจัดการสาขาและผูจัดการฝายฝกอบรม ซึ่งผูสอนออก
กําลังกายทั้งประจําและไมประจําจะทราบวาจะติดตอกับใคร เรื่องอะไร เชน ผูสอนแบบไมประจําจะแจง
วาตนมีเวลามาสอนไดชวงไหนตองแจงใหผูจัดการสาขา นั้น ๆ ทราบ และผูจัดการเขตอยูโซนไหนมักจะ
ดูแลผลประโยชนใหเฉพาะสาขาที่ตนดูแลเทานั้น
4. ภาษา (Language) มิตินี้หมายถึงความรูของบุคคลในเรื่องภาษาและศัพททางวิชาชีพ อักษร
ยอ สแลง และภาษาที่สรางขึ้นเฉพาะในองคการ องคกรนี้จะมีภาษาเฉพาะกลุมที่ทราบกันมักเปนภาษา
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย ภาษาที่ใชบอกสมาชิกใหทําตาม เชน Superslow คือ ใหทําทานั้นชามากๆ
Single คือ ทําทานั้นเร็วๆ หรือภาษาที่ใชเรียกการออกกําลังกายชนิด ตาง ๆ เชน การปนจักรยานแบบ
RPM เปนการปนจักรยานที่มีทาทางจังหวะที่ออกแบบมาแลวตองทําตามนั้นทุกครั้งที่สอน การปนจักรยาน
แบบ Cycling เปนการปนจักรยานแบบฟรีสไตลที่ผูสอนออกแบบเองอาจไมเหมือนกันในแตละครั้ง เปนตน
5. เปาหมายและคานิยมขององคการ (Organizational Goals and Values) ในองคกรที่ศึกษานี้
สวนของแผนกออกกําลังกายในหอง มีกฎระเบียบที่จะคงไวซึ่งความสมบูรณมั่นคงขององคการดวย ที่มัก
เปนเปาหมายและคานิยมที่ไมเปนทางการ ที่รูกันเปนนัย และคานิยมที่คนที่มีอํานาจในองคการยึดถืออยู
ที่ทางองคกรเรียกกันวา Culture เนนใหครูทุกคนมี Culture เดียวกัน เชน การนําองคกรสูระดับ World
Class ความแข็งแรงของสมาชิกมาเปนอันดับแรก
6. ประวัติขององคการ (History) ในองคกรที่ศึกษานี้สวนของแผนกออกกําลังกายในหอง พบวา
ผูสอนออกกําลังกายทุกคนจะทราบความเปนมาขององคกรเปนดี เพื่อเปนขอมูลในการตอบคําถามแก
สมาชิกที่ตองการทราบและผูสอนออกกําลังกายทีเขาใหมไดทราบวาใครเปนใคร ใครมีความรูเรื่องอะไร
ใครมีความสําคัญในเรื่องอะไร เพื่อชวยเหลือใหการทํางานของผูสอนออกกําลังเปนไปอยางราบรื่น
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษากระบวนการถ า ยทอดทางสั ง คมของอาชี พ ผู ส อนออกกํ า ลั ง กายในศู น ย
ออกกํ า ลั ง กายครั้ ง นี้ ข อ มู ล ได จ ากวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษา
ก า ร ถ า ย ท อ ด ท า ง สั ง ค ม ใ น ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ผู ส อ น อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ใ น ศู น ย อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย
โดยใชการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) ผูวิจัยไดเลือกบุคคลผูใหขอมูลหลักสัมภาษณ
จํานวนทั้งสิ้น 6 ราย
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถสรุป ไดดังตอไปนี้
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูสอนออกกําลังกายและงานอาชีพ
ปจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคลอาจแบงไดเปน
1. ปจจัยทางกายภาพ ไดแก สุขภาพรางกายที่เอื้อตอการออกกําลังกาย แมบางคน
ในชวงวัยเด็กจะมีอาการเจ็บปวย รางกายไมแข็งแรง รูปรางเล็ก แตเมื่อไดมีการเสริมสรางรางกายดวย
การออกกําลังกายจนรางกายแข็งแรงก็มีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพนี้ตอมาในอนาคต
2. ลักษณะสวนตัวทางจิตวิทยา ลักษณะทางจิตวิทยาที่มีผลตอการเลือกอาชีพและการทํางาน
ไดแก
- ความถนัด ซึ่งหมายถึง สมรรถนะและความสามารถเฉพาะที่บุคคลตองมี หรือตองนํามาใชใน
การปฏิบัติงาน ในที่นี้ พบวา ผูสอนออกกําลังจะมีความสามารถในการเรียนรูจดจําทาทางการออกกําลัง
กายตางๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ความสามารถในการฟงและนับจังหวะดนตรีที่ใชประกอบการ
ออกกําลังกานอยางแมนยํา ถูกตอง ความสามารถทางการเคลื่อนไหวรางกายหลาย ๆ แบบในเวลาเดียว
ความสามารถในการแยกประสาทสัมผัส ความสามารถในการพูดดึงดูดใจใหสมาชิกสนใจ
- ความสนใจ เปนความชอบหรือความสนุกที่จะกระทํากิจกรรมนั้นๆ ซึ่งอาจแบงเปน ความชอบที่
แสดงออกดวยวาจา การกระทําและจากการทดสอบตาง ๆ ในที่นี้พบวา ชอบแสดงออก สนุกกับการออก
กําลังกาย ชอบพูดคุยแนะนํา รักการออกกําลังกาย ไมชอบทํางานราชการ
- บุคลิกภาพ และคานิยม ตางๆ เชน มั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก เอื้ออาทร ใสใจผูอื่น สุภาพ
ออนโยน สนุกสนาน มีใจบริการ การแตงกายที่เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน เหลานี้มีสวนในการเลือก
อาชีพหรือหลอหลอมใหมีลักษณะเอื้อตอการทํางานของผูสอนออกกําลังกายเพราะเปนอาชีพที่ตองพบปะ
คนเปนจํานวนมากและงานที่ทําเกี่ยวของกับสุขภาพของคนโดยตรงรวมทั้งการเปนตัวแบบที่ดีแกสมาชิกใน
การออกกําลังกาย ดังนั้น บุคลิกภาพโดยเฉพาะภายนอกนั้นเปนสิ่งสําคัญ

35
3. ลักษณะสวนตัวทางสังคมวิทยา เปนปจจัยทางสังคมวิทยาที่สงผลเฉพาะตอบุคคลนั้น ไดแก
- สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว (family socioeconomic status)พบวา ผูสอน
ออกกําลังกายมักมาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ําถึปานกลาง จึงตองมีการ
ทํางานมาตั้งแตยังเด็กจนถึงวัยเรียน เชน ทํางานพิเศษเกี่ยวกับการออกกําลังกายในชวงเรียน ซึ่งจะมีผล
ตอการทํางานของครูสอนออกกําลังกายในเวลาตอมา
- วิธีการอบรมเลี้ยงดู พบวา สืบเนื่องจากผูสอนออกกําลังกาย มักมาจากครอบครัวที่มีฐานะไมสูง
มากนัก ดังนั้นพอแมจึงใหการอบรมเลี้ยงดูแบบคอนขางพึ่งตนเอง โดยการทํางาน รับผิดชอบดูแลตนเอง
เปนตน
- การเขาถึงการศึกษา การมีโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพของการศึกษาบุคคลที่บุคคลไดรับก็
สงผลตอ โอกาสในการเลือกสาขาวิชา การเลือกอาชีพ และการทํางานตอมา ในที่นี้พบวา ผูสอนออกกําลัง
สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา ซึ่งการเลือกอาชีพ
ผูสอนออกกําลังกายนั้นเปนอาชีพที่ไดใชความรูจากการเรียนมาใชในการทํางานจริง เชน ความรูเรื่อง
กลามเนื้อ ความรูเรื่องประเภทการออกกําลังกายเพื่อเปาหมายที่ตางกัน เปนตน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับงานอาจแบงไดเปน
1.การฝกอบรมเพื่อเตรียมบุคคลเขาสูชีวิตการทํางาน การศึกษาในระดับโรงเรียนประถมและ
มัธยมมักเปนการศึกษาที่พัฒนาความรูพื้นฐาน แตเมื่อเรียนในระดับสูงขึ้นเพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพที่
ชั ด เจน ได แ ก การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พบว า ผู ส อนออกกํ า ลั ง กายนั้ น มั ก จะจบการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา รวมทั้งมีการฝกงานในรูปแบบตางๆ ทั้งการฝกงานอยางเปน
ทางการและอยางไมเปนทางการ เชน การฝกสอนในระหวางเรียน การทํางานพิเศษเกี่ยวกับการออก
กําลังกายในระหวางเรียน
2. การถายทอดทางสังคมในองคการ การถายทอดทางสังคมในองคการ เกี่ยวของกับการ
เรียนรูเนื้อหาและกระบวนการที่บุคคลปรับตัวใหเขากับบทบาทเฉพาะในองคการนั้นๆ ซึ่งจะไดกลาวตอไป
3. ลักษณะงาน มีคาตอบแทนคอนขางดี มีตําแหนง ความสบาย ความเปนอิสระ ทาทาย
และแมงานการสอนออกกําลังกายของครูสอนออกกําลังกายอาจถูกมองวา เปนการสอนแบบเตนกินรํากิน
แตงานลักษณะนี้ไดรับการยอมรับและสนใจจากสมาชิก สมาชิกจะใหความชื่นชม ชื่นชอบจากสมาชิก
ผูสอนบางคนมีสมาชิกที่เรียกวา แฟนคลับ เปนของตนเอง และบางครั้งมีการเรียกรองใหครูบางคนมาสอน
ให ทําใหผูสอนปฏิบัติงานอยางเห็นคุณคาของงาน รูสึกถึงความรับผิดชอบตอผลของงาน ซึ่งจะนําไปสู
การมีแรงจูงใจภายในงาน มีความพึงพอใจในงาน และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ดังที่แฮคแมนและ
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4. ปจจัยดานบุคลากรในการทํางาน ในการทํางานของครูสอนออกกําลังกาย ดังที่กลาวไวขาวตน
คือ ศูนยออกกําลังกายที่ใชศึกษา หมายรวมถึงหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และทีมงาน พบวา ในศูนยออก
กําลังกายแตละแหง มีครูประจําศูนยเพียง 4-6 คน ซึ่งถือวามีจํานวนนอย จึงไดรับความรวมมือกันในการ
ทํางานเปนอยางมาก มีการวางแผนกันตลอด เชน การจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ผูสอนทุกคนแมไมไดสอนใน
การออกกําลังกายประเภทที่จัดกิจกรรมพิเศษก็จะมาชวยกันวมทั้งขอความรวมมือจากผูสอนที่ไมไดสอน
ประจําศูนยไดดวย
5. ปจจัยสงเสริมอื่นๆ พบวา ผูสอนออกกําลังกาย มีคาตอบแทนคอนขางอยูระดับที่ดีประมาณ
20000 – 35000 บาทตอเดือน รวมทั้งมีสวัสดิการตาง ๆ สนับสนุนการทํางาน รวมทั้งเทคโนโลยีตาง ๆ ที่
จําเปนตองใชในการทํางาน องคกรเปนผูสนับสนุนเปนอยางดี เชน
กระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานของผูส อนออกกําลังกาย
1. ขั้นแสวงหาและคั ดเลือก (Investigation) พบวา ผูสอนออกกําลังกายเกิดการถ ายทอดและ
สนับสนุนจากเพื่อน รุนพี่ อาจารย ในสถานศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา เนื่องจากพื้นฐานที่เรียนพล
ศึกษาหรือวิทยาศาสตรการกีฬา เปนการเรียนที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายอยูแลว มีการเห็นรุนพี่ไป
ทํางานหรือกลับมาเลาใหฟงเกี่ยวกับการทํางานดานการออกกําลังกายทั้งในและนอกศูนยการออกกําลัง
กาย ประกอบกั บ มั ก มี รุ น พี่ ม าชั ก ชวนไปทํ า งาน เช น สอนเต น แอโรบิ ก ตามสถานที่ ต า ง ๆ เช น
สวนสาธารณะ ฟตเนสในโรงแรม พรอมไดรับประสบการณตาง ๆ จากการทํางานแบบไมประจําในศูนย
ออกกําลังกายตาง ๆ จึงไดมีการซึมซับคานิยม บรรทัดฐานตางๆ ของกลุมเขาสูพฤติกรรมของตนตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่วา การอยูในสิ่งแวดลอมตาง ๆ กอใหเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรม เกิดความรูสึก
ผูกพันและซึมซับบทบาททางอาชีพเขาสูตัว นอกจากนี้ยังไดสรางเจตคติที่ดีตออาชีพผูสอนออกกําลังกาย
ตามทฤษฎีของ Mcquire โดยเริ่มเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการประกอบอาชีพนี้
นอกจากกลุมครูออกกําลังกายที่เรียนจบดานพลศึกษามาโดยตรงแลว ยังมีครูบางสวนซึ่งเปนสวน
นอยที่เรียนในสาขาอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการออกกําลังกาย ซึ่งมักเปนผูสอนออกกําลังกายแบบไมประจํา
พบวา สวนใหญไมมีความรูดานการออกกําลังกายหรือความรูเกี่ยวกับอาชีพผูสอนออกกําลังกายมากอน
โดยมักเปนสมาชิกของศูนยออกกําลังกายมากอน บางคนที่มีทาทางดีหรือที่เรียกวา มีแวว ก็ไดรับการ
ทาบทามจากศูนยออกกําลังกายใหมาเปนครูโดยตองไดรับการฝกอบรมกอน รวมทั้งบางสวนสนใจในการ
ทําอาชีพดังกลาวดวยสาเหตุตาง ๆ เชน ชอบการออกกําลังกายชนิดนั้น ๆ ประทับใจผูที่สอนมากอน เมื่อมี
ประกาศเปดฝกอบรมผูสอนออกกําลังก็มาเขารวม
2. ขั้นบรรจุเขาทํางาน (Entry) พบวา ผูสอนออกกําลังกายแบบประจํา เมื่อเรียนจบแลวไดเขา
ทํางานหรือฝกงานแลวถูกชักชวนเขามาทํางานในองคกรเลย และมา Audition หรือสมัครแลวรับการ
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3. ขั้นเรียนรู (Socialiaztion/Learning) พบวา ผูสอนออกกําลังกายเรียนรูจากการเขาอบรมใน
หลักสูตรตางๆ เรียนทาพื้นฐาน วิธีการสอน ซึ่งเปนเนื้อหาเพิ่มเติมจากสาขาวิชาที่จบมา การเขาไปเปนผู
เลนในชั่วโมงสอนของครูที่อนอยูแลว เรียนรูจากรุนพี่ อานจากหนังสือ และทําตาม มีการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสมาชิกที่เปนชาวตางประเทศดวย ครูตองดูแลใหทั่วถึง การตองตองเรียนรู
โปรแกรมใหมๆ ในการสอนเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นสูการเปน inter มีมาตรฐาน เปนระดับ
world class การเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเองจาก VDO จดจํามาจากครู มีการกระตุนใหตองเรียนรูอยู
ตลอดเวลา จากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ทําใหรูสึกตื่นตัวตลอดเวลา นอกจากนี้ในการฝกอบรมแตละ
ครั้ง มีการสอบถามกันภายในหองอบรม มีการแลกเปลี่ยน เรียนรูกัน รวมถึงมีการคุยนอกรอบ มีการบอกให
ดูแลรางกาย การใชชีวิต (ไมติดพนัน) รางกายตองพรอม มีระบบครูพี่เลี้ยงหลังการฝกอบรมครูใหม ซึ่งใน
ขั้นนี้ผูสอนออกกําลังกายแบบประจําและไมประจําจะอยูในสภาวะเดียวกัน
4. ขั้นยอมรับ (Acceptance) พบวา ผูสอนออกกําลังกายเมื่อทํางานระยะหนึ่ง มีการรูจักผูอยูใน
แวดวงเดียวกัน มีการรับงาน Part time ที่คลับอื่น และมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความกาวหนาใน
อาชีพ เชน การเปนครูในระดับ International
ก็เห็นวาอาชีพนี้เหมาะสมกับตน ตนมีความสามารถ
สามารถสรางความเชื่อมั่นแกสมาชิกในการออกกําลังกายได ก็ทําใหอยากอยูในอาชีพนี้ในองคกรนี้ตอไป
5. ขั้นดํารงรักษา (Maintenance) พบวา ผูสอนออกกําลังกายพยายามทําสิ่งตาง ๆ เพื่อใหตน
ยังคงไดรับผลตอบแทนหรือประโยชนเทาเดิมหรือมากขึ้น เชน การเพิ่มจํานวนสมาชิกที่เขาเลน การเพิ่ม
ทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามการบอกกลาวของครูสอนออกกําลังกาย ซึ่งในขั้นนี้ผูสอน
ออกกําลังกายแบบประจําและไมประจําจะอยูในสภาวะเดียวกัน
สํา หรับขั้น ขั้ น หัน เห (Divergence) ขั้ น ถา ยทอดทางสัง คมอีกครั้ง ขั้ น ออกจากการเปน สมาชิก
(Exit) และขั้นจดจําความหลัง (Remembrance) ยังไมพบจากผูสอนออกกําลังกายในศึกษา แตจากการ
สัมภาษณถึงอนาคตเกี่ยวกับอาชีพ พบวา จะประกอบอาชีพนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวารางกายจะไมสามารถทํา
ได เกิดอาการบาดเจ็บจนสอนไมได เพราะอาชีพสอนออกกําลังกายเปนอาชีพที่ตองใชรางกายตลอดเวลา
การดูแลรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอจึงเปนตัวชี้วัดระยะเวลาการทํางานของอาชีพนี้ นอกจากนี้ผูสอนออก
กําลังกายจะเลิกประกอบอาชีพนี้อาจเพราะความเบื่อ ความกาวหนาของอาชีพมีนอยและมีอาชีพอื่นที่
มั่นคงรองรับ
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ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด ครั้งตอไปควรมีการศึกษากับผูใหขอมูลที่หลากหลายมาก
ขึ้น เชน ผูสอนที่ทํางานมาไมนาน ผูสอนฝกหัด
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