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ค ำน ำ 
 

การเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย           
รหัสวิชา SS11200 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยตรงตามจุดประสงค์รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร         
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา  

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 12 บท เริ่มจากความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
การกีฬา ความเข้มแข็งทางจิตใจ บุคลิกภาพทางการกีฬา ความวิตกกังวลทางการกีฬา ความเครียดทางการ
กีฬา แรงจูงใจทางการกีฬา ความเชื่อม่ันทางการกีฬา ความก้าวร้าวทางการกีฬา การฝึกหนักเกินและการหมด
ไฟทางการกีฬา การฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬาส าหรับผู้ฝึกสอนกีฬา และจิตวิทยาการ
ออกก าลังกาย แรงจูงใจและอุปสรรคในการออกก าลังกาย  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้และทกัษะทีไ่ด้ฝึกฝนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

ขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่าน ที่ผู้จัดท าได้น ามาอ้างอิงไว้ในหนังสือเล่มนี้ ขอขอบพระคุณ 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค าแนะน าในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้ร่วมงานตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลทุกๆ เรื่องมาโดย  

ตลอด หากมีสิ่งใดที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง ผู้จัดท าก็ขอน้อมรับด้วยความยินดีและเป็น
พระคุณยิ่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 
รหัสวิชา SS11200        2(1-2-3) 
รายวิชา  จติวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
 (Sports and Exercise Psychology) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีผลต่อ
สภาพจิตใจของผู้ออกก าลังกายและนักกีฬา ความใส่ใจทางการกีฬา ความวิตกกังวล แรงกระตุ้นในการกีฬา
และการออกก าลังกาย แรงจูงใจในการกีฬาและการออกก าลังกาย ความก้าวร้าวในการกีฬาและ             
การออกก าลังกาย การเป็นผู้น าทางการกีฬา การฝึกหนักเกิน จิตวิทยาการบาดเจ็บของนักกีฬา 
 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย องค์ประกอบ

และเนือ้หาของจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
2. มีความเข้าใจถึงการศึกษาเทคนิคและกุศโลบายทางจิตวิทยาการกีฬา กระบวนการข่าวสาร    

ความก้าวร้าว ความรุนแรง อิทธิพลของผู้ชมที่มีต่อนักกีฬา 
3. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขความผิดพลาดด้วยผลย้อนกลับ การควบคุม ความวิตกกังวล  

ความตั้งใจ สมาธิ และแรงจูงใจ บุคลิกภาพกับนักกีฬา 
4. สามารถท าการฝึกปฏิบัติทักษะทางจิต การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จิตวิทยาการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 

การวางแผนการฝึกนักกีฬา และจิตวิทยาทางการฝึกนักกีฬา 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายที่ดีได้ 

 

เนื้อหา 
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการกีฬา      3 ชั่วโมง 

ความหมายของจิตวิทยาการกีฬา 
ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาการกีฬาต่างประเทศและในประเทศไทย 
บทบาทความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬา 
การน าจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ 
นักจิตวิทยาการกีฬากับการท างานกับนักกีฬา 
สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 2 ความเข้มแข็งทางจิตใจ        3 ชั่วโมง 
ความหมายของความเข้มแข็งทางจิตใจ 
ความส าคัญของความเข้มแข็งทางจิตใจ 
การสร้างความเข้มแข็ง 
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ความเข้มแข็งทางจิตใจ 7 ด้าน 
แบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ (Psychological Performance Inventory : PPI) 
การพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 3 บุคลิกภาพทางการกีฬา        3 ชั่วโมง 
ความหมายของบุคลิกภาพทางการกีฬา 
โครงสร้างบุคลิกภาพของนักกีฬา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของนักกีฬา 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่แบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะตัว (Traits theory) 
ความแตกต่างของบุคลิกภาพทางการกีฬา 
การประเมินบุคลิกภาพ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 4 ความวิตกกังวลทางการกีฬา       6 ชั่วโมง 
ความหมายของความวิตกกังวล 

ประเภทของความวิตกกังวล 

สาเหตุของความวิตกกังวลทางการกีฬา 

ความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา 

ระดับความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความวิตกกังวล 

การวัดความวิตกกังวลทางการกีฬา 

การจัดการกับระดับความวิตกกังวลของนักกีฬา 

วิธีการควบคุมความวิตกกังวล 

ผลกระทบของความวิตกกังวล 

การประเมินความวิตกกังวล 

สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 5 ความเครียดทางการกีฬา        3 ชั่วโมง 

ความหมายของความเครียดทางการกีฬา 

กระบวนการเกิดความเครียด 

สาเหตุของความเครียดทางการกีฬา 

ประเภทของความเครียดทางการกีฬา 

แนวทางการจัดการความเครียดทางการกีฬา 

วิธีจัดการกับความเครียดทางการกีฬา 
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หลักปฏิบัติในการควบคุมอารมณ์เครียด 

สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 6 แรงจูงใจทางการกีฬา        6 ชั่วโมง 

ความหมายของแรงจูงใจ 

ความส าคัญของแรงจูงใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 

ประเภทของแรงจูงใจ 

องค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจ 

แรงจูงใจกับการกีฬาและการออกก าลังกาย 

ทฤษฎีแรงจูงใจทางการกีฬา 

แรงจูงใจกับความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา 

สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 7 ความเชื่อมั่นทางการกีฬา        3 ชั่วโมง 

ความหมายของความเชื่อมั่นทางการกีฬา 

ประโยชน์ของความเชื่อมั่นในตนเอง 

ประเภทของความเชื่อมั่นทางการกีฬา 

ทฤษฎีความเชื่อมั่นทางการกีฬา 

แหล่งความเชื่อม่ันทางการกีฬา 

ทฤษฎีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 

สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 8 ความก้าวร้าวทางการกีฬา        3 ชั่วโมง 

ความหมายของความก้าวร้าวทางการกีฬา 

ลักษณะของความก้าวร้าว 

ทฤษฎีพื้นฐานของความก้าวร้าว 

การเสริมแรงท าให้เกิดความคงอยู่ของความก้าวร้าว 

สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 9 การฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา      3 ชั่วโมง 

ความหมายของการฝึกหนักเกิน 

การฝึกมากไป – ความซ้ าซากจ าเจ (Staleness) 
การหมดไฟ (Burnout) 
ประเภทของการหมดไฟทางการกีฬา 

สาเหตุของการหมดไฟทางการกีฬา 
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รูปแบบของการหมดไฟทางการกีฬา 

ปัจจัยที่น าไปสู่การหมดไฟทางการกีฬา 

อาการของการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 

การหมดไฟในผู้ฝึกนักกีฬา (Athletic trainers) 
การป้องกันและรักษาอาการหมดไฟทางการกีฬา 

สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 10 การฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา      6 ชั่วโมง 
ประเภทของการฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 
เทคนิคการจินตภาพ (Imagery) 
เทคนิคการรวบรวมสมาธิ (Concentration)  
เทคนิคการพูดกับตนเอง (Self- talk)  
เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)  
เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Progressive Relaxation)  
เทคนิคการก าหนดและการควบคุมการหายใจ (Breathing Control)  
เทคนิคการสะกดจิต (Hypnosis)  
เทคนิคไบโอฟิดแบ็ค (Biofeedback)  
เทคนิคออโตจีนิค (Autogenic Training)  
การน าเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 11 จิตวิทยาการกีฬาส าหรับผู้ฝึกสอนกีฬา      3 ชั่วโมง 
บทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬา 
การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
ขั้นตอนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา 
สาเหตุที่ท าให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพระหว่างผู้ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา 

แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬา 

สรุป 
แบบฝึกหัด 

บทที่ 12 จิตวิทยาการออกก าลังกาย แรงจูงใจและอุปสรรคในการออกก าลังกาย  6 ชั่วโมง 
แรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
อุปสรรคในการออกก าลังกาย 
แบบจ าลองความเชื่อทางสุขภาพ (The Health Belief Model) 
ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior) 
แบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลง (The Transtheoretical Model) 
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การน าแบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลงไปใช้สร้างแรงจูงใจให้คนออกก าลังกาย 
สรุป 
แบบฝึกหัด 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. วีดีทัศน์ (CD., DVD.) 
2. ต าราจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 

3. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 

4. หลักสูตร อบรมต่างๆ เรื่องจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบายบรรยายเชิงทฤษฎี การอธิบายภาคปฏิบัติ 
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าและเสนอรายงานในหัวข้อต่างๆ 

3. มอบหมายงานนอกเวลาเรียน และศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 

4. ให้นักศึกษาปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่ม 

 

กิจกรรมการวัดและประเมินผล 
1. การประเมินด้านจิตพิสัยของนักศึกษา   10% 

2. ศึกษาค้นคว้าท ารายงานและน าเสนอ   30% 

3. ฝึกปฏิบัติทักษะทางจิตใจ    30% 

4. ทฤษฎี (สอบปลายภาคเรียน)    30% 

 

เกณฑ์การประเมินผล 
 คะแนนระหว่าง  80-100     ได้ระดับ  A 

คะแนนระหว่าง  75-79     ได้ระดับ  B+ 

คะแนนระหว่าง  70-74     ได้ระดับ  B 

คะแนนระหว่าง  65-69     ได้ระดับ  C+ 

คะแนนระหว่าง  60-64     ได้ระดับ  C 

คะแนนระหว่าง  55-59     ได้ระดับ  D+ 

คะแนนระหว่าง  50-54     ได้ระดับ  D 

คะแนนระหว่าง  0 - 49     ได้ระดับ  F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการกีฬา 

(Fundamental of Sports Psychology) 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของจิตวิทยาการกีฬา 
2. ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาการกีฬาต่างประเทศและในประเทศไทย 
3. บทบาทความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬา 
4. การน าจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ 
5. นักจิตวิทยาการกีฬากับการท างานกับนักกีฬา 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของจิตวิทยาการกีฬา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาการกีฬาต่างประเทศและในประเทศไทย 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬา 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงประโยชน์ของการน าจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬากับการท างานกับนักกีฬา 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุความหมายของจิตวิทยาการกีฬาได้ 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาการกีฬาต่างประเทศและในประเทศ

ไทยได้ 
3. นักศึกษาสามารถระบุบทบาทความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬาได้ 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายประโยชน์ของการน าจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ได้ 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬากับการท างานกับนักกีฬาได้ 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะน าวิธีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการวัด การประเมินผล 
2. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการดูคลิปวีดีทัศน์ 
3. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
4. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
5. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 

 
สื่อการสอน 

1. คลิปวีดีทัศน์พื้นฐานทางจิตวิทยาการกีฬา 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา 

การกีฬา 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 1 
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การวัดและการประเมินผล 
1. พิจารณาจากความสนใจ ความตั้งใจ 
2. สังเกตจากการอภิปราย ถาม-ตอบ 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที ่1 
ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการกีฬา 

(Fundamental of Sports Psychology) 
 

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องอุปกรณ์  สถานที่ 
และโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ ส่งผลให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ซึ่งมีอยู่หลากหลายสาขาวิชา เช่น สรีรวิทยาการออกก าลังกาย โภชนาการทางการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
เวชศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการกีฬา รวมถึง จิตวิทยาการกีฬา มาใช้พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในระดับสูงขึ้น และนักกีฬามีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่าง    
เต็มศักยภาพของตนเอง 

ปัญหาที่มักเกิดข้ึนกับนักกีฬาส่วนใหญ่ คือ ฝึกซ้อมด้านร่างกายและทักษะกีฬามาอย่างดี แต่เมื่อถึงวัน
แข่งขันกลับไม่ประสบความส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมด้านจิตใจจึงควรเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่การ
ล่นกีฬาในระดับเยาวชนและค่อยๆ พัฒนาฝึกฝนจนกระทั่งเข้าสู่การแข่งขันในระดับสูงขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้อย่างอัตโนมัติ จิตวิทยาการกีฬาไม่เพียงแต่จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้นักกีฬาประสบ
ความส าเร็จทางการกีฬาเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความมีน้ าใจนักกีฬาควบคู่กันไป
ด้วย 

การที่นักกีฬาจะประสบความส าเร็จสูงสุด ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ สมรรถภาพทางกาย 
(Physical fitness) สมรรถภาพทางจิต (Psychological fitness) และทักษะกีฬา (Sport Skills) สมรรถภาพ
ทางกายและทักษะกีฬาสามารถฝึกและพัฒนาไปได้สูงสุด และมีการแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ      
ได้น้อยมากตรงกันข้ามกับสมรรถภาพทางจิตที่สามารถแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้มากกว่า 

 

 
 

ภาพที่ 1.1  องค์ประกอบความส าเร็จทางการกีฬา 
ที่มา:  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) 
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ความหมายของจิตวิทยาการกีฬา 
จิตวิทยาการกีฬาจัดเป็นศาสตร์แขนงใหม่ที่ก าลังตื่นตัว  และเป็นที่สนใจของวงการกีฬา             

อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทางยุโรปและอเมริกา ซึ่งถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้กับนักกีฬาจิตวิทยาการกีฬาเกิดมาจากความพยายามที่จะประยุกต์
หลักทฤษฎี หลักการ และความจริงทางจิตวิทยาที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวกับการแสดงออกของมนุษย์ในการ    
ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาไปสู่การปรับปรุงเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจของผู้ออกก าลังกาย นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬา เพ่ือให้ผลการฝึกและเล่นกีฬาประสบความส าเร็จ      
ตามจุดมุ่งหมายซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญให้ความหมายทางจิตวิทยาการกีฬาไว้ดังนี้ 

บัทเลอร์ (Butler, 1997) กล่าวว่า จิตวิทยาการกีฬา มีความหมายเหมือนกับการฝึกทักษะทางจิต   
ซึ่งอธิบายได้ในรูปแบบของการสร้างความคิดในทางบวก การสร้างความมั่นใจในตนเอง การฝึกสมาธิ        
การควบคุมความเครียด การสร้างจินตภาพ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางด้านจิตวิทยา 
จิตวิทยาการกีฬา สามารถที่จะเพ่ิมทักษะความเป็นเลิศในทางการกีฬา 

กรมพลศึกษา (2527) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการกีฬาไว้ว่า จิตวิทยาการกีฬาเป็นศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาพฤติกรรมทางการกีฬาและสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการกีฬา 

ค้อก (ศราวุธ อินทราพงษ์, 2543; อ้างอิงจาก Cox, 1990) กล่าวว่า จิตวิทยาการกีฬาเป็นการศึกษา
และวิเคราะห์พฤติกรรม เพ่ือที่จะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
กีฬา และอธิบายถึงความสัมพันธ์ทางจิตใจกับสมรรถภาพทางกาย รวมไปถึงการงดเล่นและการเลิกเล่นกีฬา
หรือการออกก าลังกายของมนุษย์  

สมบัติ กาญจนกิจ (2532) กล่าวว่า จิตวิทยาการกีฬาเป็นการศึกษาถึงการน าเอาหลักและทฤษฎี   
ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการกีฬา มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือให้นักกีฬาใช้ความสามารถทั้งทางด้าน
เทคนิค ทักษะ และความสามารถแสดงออก ซึ่งสมรรถภาพทางกายขั้นสูงสุดที่บุคคลสามารถจะแสดงออกมา
ได้  

นัยนา บุพพวงษ์ (2540) กล่าวว่า จิตวิทยาการกีฬาเป็นการศึกษาพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ในการ
แสดงออกทางด้านกีฬา ตลอดจนสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการกีฬา 

จึงสรุปความหมายโดยสังเขปได้ว่า จิตวิทยาการกีฬาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่น าเอาหลักและทฤษฎี 
ทางจิตวิทยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬารวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในการแสดงพฤติกรรมในการเล่น และเลิกเล่นกีฬาที่มีผลต่อการแสดงออกซึ่งความสามารถ
ในขั้นสูงสุดในการเล่นกีฬา 
 
ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาการกีฬาต่างประเทศและในประเทศไทย 

ประวัติจิตวิทยาการกีฬาในต่างประเทศ 
จิตวิทยาการกีฬา เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งเป็นที่นิยมน าไปใช้กับวงการกีฬากลุ่มต่างประเทศยุโรปและ

อเมริกา (เจริญ กระบวนรัตน์, 2525) ในช่วงแรกจิตวิทยาการกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิทยาสังคมและการ
เรียนรู้ทักษะกลไก (Moter Learning) ต่อมาการกีฬามีความก้าวหน้าและต้องการเนื้อหาความรู้ ท าให้มี
การศึกษาอย่างเป็นระบบในการพัฒนาเป็นทฤษฎีต่างๆ ขึ้นมาจนกลายเป็นจิตวิทยาการกีฬา ซึ่งทวีปอเมริกา
เหนือถือว่าเป็นแม่แบบแห่งจิตวิทยาการกีฬา แต่มีหลักฐานว่าในปี 1897 ดร.นอร์แมน ทริปเพลท (Norman 
Triplett) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสังคมที่มีต่อประสิทธิภาพทางการกีฬาในนักปั่นจักรยานภายใต้
เงื่อนไข 3 อย่าง คือ เมื่อแข่งกับเวลา เมื่อแข่งกับสถิติเดิมและเมื่อมีคู่แข่ง โดยผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า   
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การมีคู่แข่งขันหรือนักกีฬาคนอ่ืนร่วมในกิจกรรมด้วย ท าให้ประสิทธิภาพของการแข่งขันดีขึ้นหรือยาวนานขึ้น 
จากหลักฐานการทดลองครั้งนี้ท าให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นคุณปู่ของจิตวิทยาการกีฬา  ต่อมาในปี 1925 
นายโคแมน โรเบิร์ต กริฟฟิท (Coleman Robert Griffith) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับทักษะกลไกการเรียนรู้และ
บุคลิกภาพ นักกีฬา และได้สร้างแบบทดลองการตื่นตัวเพ่ือเตรียมทางจิตวิทยาของนักกีฬา  ในช่วง 1 ปี     
กริฟฟิท ได้เขียนบทความถึง 25 เรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาเขาได้เปิดสอนวิชาจิตวิทยากับ
นักกีฬา อีกท้ังได้เขียนต าราเกี่ยวกับ จิตวิทยาการกีฬาในผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 2 เล่ม ชื่อจิตวิทยาของการเป็น
ผู้ฝึกสอนกีฬา จิตวิทยาของการเป็นนักกีฬา กริฟฟิทได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาจิตวิทยาการกีฬาของทวีป
อเมริกาเหนือ ในปี ค.ศ.1966 มีนักจิตวิทยาการกฬีาชื่อ บรูซ โอคิลวี่ (Bruce Ogilvie) ได้ท าการวิจัยและเขียน
หนังสือชื่อ “นักกีฬาตัวปัญหาและวิธีการจัดการ” ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่สนใจของผู้ฝึกซ้อมกีฬาเป็นจ านวน
มาก แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของนักจิตวิทยาการกีฬา เพราะว่าเป็นหนังสือเชิงพาณิชย์มากกว่าวิชาการ แต่อย่างไร
ก็ด ีเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ และต่อมาพบว่า มีนักวิชาการจากประเทศต่างๆ 
ได้ร่วมกันเพ่ือก่อตั้งสมาคมจิตวิทยาการกีฬานานาชาติ (Internation Society of Sport Psychology)    
เพ่ือประสานงานในการพัฒนาความรู้ เผยแพร่ความรู้ การวิจัยทางจิตวิทยาการกีฬาจากทั้งโลกจัดการประชุม
ครั้งแรกในปี ค.ศ.1965 และต่อมาในปี ค.ศ.1967 ทวีปอเมริกาเหนือได้จัดตั้งสมาคมจิตวิทยาการกีฬาแห่งทวีป 
อเมริกาเหนือ (North America Society for the Psychology of Sport and Physical Activity : 
NASPSPA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ด้านจิตวิทยาการกีฬาและแนวทางใน
วิชาชีพจิตวิทยาการกีฬาในปี ค.ศ.1969 มีนักจิตวิทยาการกีฬาชาวแคนาดาชื่อ บ๊อบ วิลเบอร์ก             
(Bob Wilberg) จัดตั้งสมาคมการเรียนรู้ทักษะกลไกและจิตวิทยาการกีฬาแห่งประเทศแคนาดา  (Canadian 
Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology) โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดสัมมนา  
ทางวิชาการทุกๆ ปีในฤดูใบไม้ร่วง ต่อมาในปี ค.ศ. 1975 ได้มีการก่อตั้งสมาคมจิตวิทยาส าหรับการกีฬา   
(The Sports Psychology Academy) มีการจัดพิมพ์ส่งวารสาร 3 ฉบับคือ วารสารจิตวิทยาส าหรับการกีฬา 
(Journal of Psychology of Sports) วารสารจิตวิทยาการกีฬา (Journal of Sports Psychology) และ
วารสารทักษะการรับรู้และกลไก (Perceptual and Motor Skill) และในปี ค.ศ.1985 ได้มีการจัดตั้งสมาคม
ก้าวหน้าทางจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ (The Association for the Advancement of Applied Sport 
Psychology) มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าจิตวิทยาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาและมีการจัดพิมพ์วารสาร  เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาอย่างต่อเนื่อง (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2539) 
 

ประวัติจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 
การน าจิตวิทยาการกีฬามาใช้กับการกีฬาไทย ได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณ พบว่า ได้มีการน าวิธีการ

ทางจิตวิทยาการกีฬามาใช้และปฏิบัติสืบต่อกันมานานแล้ว  แต่ไม่มีหลักการที่ถูกต้องมากนักเพราะเกิดจาก
ความเชื่อถือหรือกระท ากันต่อ ๆ มา เช่น พิธีตัดไม้ข่มนาม การบวงสรวง การบนบาน ศาลกล่าว การสวม
มงคลของนักมวย การระลึกถึงครูอาจารย์และไหว้ครู มีการใช้คาถาอาคมและของขลังต่าง ๆ การแต่งกาย     
ที่เป็นมงคล มีการใส่ชุดแข่งขันที่เคยใส่แล้วได้รับชัยชนะหรือการใช้ค าพูดที่เผ็ดร้อนในการกระตุ้นนักกีฬา  
ก่อนการแข่งขัน(สืบสาย บุญวีรบุตร, 2539) ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักกีฬา
และเป็นแรงกระตุ้นให้มีความพร้อม และมีความกล้าในการต่อสู้ ตลอดจนเป็นการรวบรวมสมาธิ ต่อการเตรียม
ตัวนักกีฬาด้านจิตใจก่อนเข้าแข่งขันด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่าจิตวิทยาได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับ
การกีฬาก่อนที่เราจะใช้ค าว่า จิตวิทยาการกีฬา (นฤพนธ์ วงค์จตุรภัทร, 2537) 
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จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่ประเทศเกาหลีได้มีสมาชิกของประเทศ  
ต่าง ๆ ในทวีปเอเชียรายงานถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การกีฬามีการกระตุ้นจากสมาคมจิตวิทยา
การกีฬา ให้เห็นถึงความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการกีฬาเวลาต่อมานักวิชาการไทยได้
เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของจิตวิทยาการกีฬา จึงได้มีความสนใจในการก่อตั้งชมรมจิตวิทยาการ
กีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2532 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เพียรชอบ          
เป็นประธาน โดยชมรมมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬา 
2. เพ่ือศึกษาและวิจัยงานทางด้านจิตวิทยาการกีฬา 
3. เพ่ือเป็นศูนย์ติดต่อและแลกเปลี่ยนวิชาการทางด้านจิตวิทยาการกีฬาระหว่างสมาชิกและองค์กร

ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ 
4. เพ่ือให้บริการทางด้านจิตวิทยาการกีฬา 
5. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกได้ศึกษาและดูงานทางจิตวิทยาการกีฬาทั้งในและนอกประเทศ 
 

บทบาทความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬา 
จิตวิทยาการกีฬา จัดเป็นความรู้แขนงใหม่ที่ถูกน ามาใช้ในวงการกีฬา เป็นการน าความรู้ทางจิตวิทยา

มาศึกษาถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมทางกายภาพของการกีฬาในลักษณะของการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันในแต่ละ
สภาวะจิตใจ ซึ่งแตกต่างไปตามสภาพของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เช่น กลุ่มประเทศยุโรปมุ่งเน้น
เอาจิตวิทยามาใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวการเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกต่างๆ  และการปฏิบัติงานของ
ร่างกาย ตลอดจนบุคลิกภาพของนักกีฬาในการพัฒนาการปฏิบัติงานของร่างกายให้ได้ผลดียิ่งขึ้น มีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อความสามารถของนักกีฬาทั้งในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย คือ ทักษะ สมรรถภาพ
ทางกาย และสมรรถภาพทางจิต ทักษะจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญโดยตรงในการแสดงความสามารถ
ออกมาได้สูง ตรงข้ามกับนักกีฬาที่มีทักษะต่ าก็แสดงความสามารถออกมาได้ต่ า ความส าเร็จในการฝึกซ้อมและ
แข่งขันกีฬาจึงพยากรณ์หรือคาดหวังได้จากระดับทักษะ ซึ่งทักษะนี้ก็ต้องอาศัยสมรรถภาพเป็นองค์ประกอบ
อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งไปกว่านั้นในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน นักกีฬาต้องมีสมาธิต้องสามารถควบคุมความวิตกกังวล
ต้องการแรงจูงใจและอ่ืนๆ ซึ่งแสดงถึงสมรรถภาพทางจิต อันจะส่งผลท าให้นักกีฬาแสดงทักษะและสมรรถภาพ
ที่ตนมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ (ศิลปชัย สุวรรณธาดา, 2532) ซึ่งแตกต่างกับ     
สืบสาย บุญวีรบุตร (2540) ที่กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถขณะเล่นกีฬาสูงสุดมักต้องผสมผสาน          
ทั้ง 3 องค์ประกอบดังนี้คือ 

1. กาย ประกอบด้วยสัดส่วน รูปร่างที่เหมาะสมกับกีฬาประเภทนั้นๆ การมีสมรรถภาพที่ดี           
ทั้งสมรรถภาพทั่วไป สมรรถภาพเฉพาะกีฬา และสมรรถภาพเฉพาะต าแหน่งการเล่นนั้นๆ และความสามารถ
ทางทักษะกีฬาทั้งท่ีเป็นทักษะพ้ืนฐานและชั้นสูง รวมถึงเทคนิค และเทคนคิในการเล่นกีฬานั้นๆ 

2. จิตใจ ได้แก่ ความมุ่งมั่น สมาธิ และการควบคุมที่เรียกว่า ใจสู้ มีความอดทนต่อภาวะกดดันต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในระยะของการเล่นและการแข่งขันตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการฝึกและฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ 

3. สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้ฝึกสอนกีฬา และการสนับสนุนทางการเงินในการเอ้ืออ านวยในการฝึกซ้อม 
การแข่งขัน และการพัฒนากีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงมีการศึกษาทางด้านจิตวิทยาในนักกีฬาอย่างลึกซึ้งที่จะพัฒนาสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬาให้มี
อยู่ในระดับสูง ในการศึกษาเก่ียวกับความรู้ดังกล่าว เรียกว่า จิตวิทยาการกีฬา ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
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ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬาจึงเกิดความร่วมมือจากนักวิชาการ
ต่างๆ ก่อตั้งสมาคมจิตวิทยาการกีฬานานาชาติ (ISSP : International Society of Sport Psychology) เพ่ือ
เป็นสื่อกลางในการประสานพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางจิตวิทยาทางการกีฬา    
ทั่วโลก โดยการส่งเสริมให้แต่ละประเทศมีการก่อตั้งสมาคมจิตวิทยาการกีฬา เพ่ือเป็นแหล่งรวมความรู้และ
ข่าวสารทั้งภายในและต่างประเทศและมีการเปิดหลักสูตรจิตวิทยาการกีฬาในระดับปริญญาตรี  มีการจัดท า
หลักสูตร วิชาเอกจิตวิทยาการกีฬาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทางจิตวิทยา
การกีฬาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักจิตวิทยาการกีฬาที่ช่วยเหลือนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า จิตวิทยาการกีฬามีบทบาทความส าคัญต่อนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้องกับการ
กีฬา อีกทั้งยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในการฝึกซ้อมและการแข่งขันเพ่ือ
ความเป็นเลิศ มีรายละเอียดต่อไปนี้ (นริศ กิจเพ่ิมพูน, 2533) 

1. จิตวิทยาการกีฬาช่วยในการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจแก่นักกีฬาก่อนลงแข่งขัน 
2. ช่วยให้ผู้ฝึกสอนกีฬามีความเข้าใจนักกีฬาของตนเองมากขึ้น รู้จักการบ ารุงขวัญก าลังใจและการ

สร้างแรงจูงใจแก่นักกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ช่วยพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ช่วยให้นักกีฬาสามารถน าหลักการและเทคนิคทางด้านจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ 
5. ช่วยในการตัดสินใจของผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ในการประเมินความสามารถ

การกีฬาและคัดเลือกนักกีฬา 
6. ช่วยในการจัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางทฤษฎี หลักการ และรายงานการวิจัยทางจิตวิทยา

การกีฬาให้สะดวกแก่การน าไปใช้ในการฝึกสอนกีฬา 
 
การน าจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ 

จิตวิทยาการกีฬาเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อผู้ฝึกสอนเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ฝึกสอนจึงต้องเป็นผู้ที่มี       
ความละเอียดอ่อน รักการศึกษาค้นคว้า เป็นคนช่างสังเกตและต้องเป็นผู้ที่สนใจด้านการวิจัยอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือที่สามารถน าความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬามาประยุกต์ใช้ในขณะฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างถูกต้องจะท าให้
นักกีฬาทนต่อสภาวะความกดดันและแสดงความสามารถออกมาได้สูงสุด 

 
1. แรงจูงใจ 
แรงจูงใจเป็นส่วนที่ส าคัญต่อนักกีฬาเป็นอย่างมากและเก่ียวข้องกับนักกีฬาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเล่น

กีฬาจนถึงการหยุดเล่น แรงจูงใจเป็นตัวอย่างพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสามารถ
ในการเล่นกีฬาด้วย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ฝึกสอนจะต้องเข้าใจหลักการของแรงจูงใจดังนี้ 

ประเภทของแรงจูงใจตามหลักการของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมสามารถแบ่งแรงจูงใจออกเป็น 
2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล 
เช่น ท าเพราะสนใจหรือสนุกกับงานนั้น ความส าเร็จในการท ากิจกรรมจะเป็นรางวัลในตัวเองจึงไม่ต้องมีสิ่งอ่ืน
มาเป็นสิ่งล่อ ซึ่งนับว่ามีความส าคัญมากต่อนักกีฬา 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบภายนอกตัว
บุคคล องค์ประกอบดังกล่าวอาจเป็นสิ่งชวนใจ (Intensive) รางวัลหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมนั้นโดยตรงในส่วนของทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามีอยู่ด้วยกัน  4 ทฤษฎี คือ               
(สุปราณี ขวัญบุญจันทร์, 2541) 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและการประเมินความรู้ (Intrinsic Motivation and Cognitive 
Evaluation Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจที่ไม่มีเงื่อนไขจากภายนอก กล่าวคือ การเล่นกีฬา
เพ่ือความสนุกสนานเท่านั้น ซึ่งทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน ดังนั้นจึงเกิดทฤษฎีการประเมิน
ความรู้ขึ้นเพ่ือใช้อธิบายแรงจูงใจภายใน ทฤษฎีการประเมินความรู้เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการรับรู้ว่าตนมี
ความสามารถ (Perceive Competence) และมีการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determining) ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญของทฤษฎี คือ 

1.1 การรับรู้ในการควบคุม (Perceive Controlling) หมายถึง นักกีฬาต้องรับรู้ว่าอะไรเป็น
แหล่งของสาเหตุในการจูงใจให้เล่นกีฬา นักกีฬาจ าเป็นต้องรับรู้และควบคุมแหล่งของสาเหตุที่เล่นกีฬาให้ได้ใน
ช่วงแรกของการเล่นกีฬา นักกีฬาควรเล่นกีฬาเพ่ือความสนุกสนานด้วยความอยากเล่นซึ่งเป็นแรงจูงใจภายใน 
แต่เมื่อเล่นกีฬาไปได้นานๆ อาจมีสิ่งล่อใจ เช่น เงินและรางวัล ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกเข้ามามีอิทธิพลต่อ
นักกีฬา ซึ่งเมื่อใดแรงจูงใจภายนอกเข้ามามีอิทธิพลต่อการเล่นกีฬา เมื่อนั้นแรงจูงใจภายในจะลดลงทันที     
ซึ่งเป็นผลเสียต่อนักกีฬา 

1.2 กระบวนการประเมินความรู้ (Information Process) หมายถึง กระบวนการรับรู้ข้อมูล
ว่าแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อความสามารถในการเล่นกีฬาของตนเอง 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation Theory) คือ แรงจูงใจที่ต้องการสู้เพ่ือ  
ให้เกิดความส าเร็จหรือคอยหนีความล้มเหลว ต่อมาทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ ฮาร์เธอร์ (Harter’s 
Competence Motivation Theory) ซึ่งอธิบายว่า แรงจูงใจที่เกิดจากความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ   
ท าให้พยายามท าในสิ่งที่ยากข้ึนจนสามารถท าได้ และนักกีฬาจะไม่ท าสิ่งที่ยากข้ึนเมื่อรู้ว่าท าไม่ส าเร็จ 

3. ทฤษฎีการอ้างสาเหตุ (Attribution Theory) พัฒนามาจากทฤษฎีของไฮเดอร์ (Heider) ซึ่งอธิบาย
ว่าการสร้างสาเหตุในการกระท าของตนเองเนื่องมาจากองค์ประกอบภายในคือ  ความสามารถและ         
ความพยายาม จากองค์ประกอบภายนอกคือ ความยากของงานหรือโชคช่วย ตัวอย่าง เช่น นักกีฬาสามารถ
บอกสาเหตุของการแพ้ในการแข่งขันที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะคู่แข่งขันเก่งกว่า หรือประสบชัยชนะเพราะโชคช่วย 

4. ทฤษฎีการก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goal Setting Theory) ทฤษฎีนี้อธิบายถึงการใช้สิ่งที่มุ่งหวังในการ
สร้างแรงจูงใจ กล่าวคือ จะเป็นการใช้การตั้งจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยรักษาระดับของแรงกระตุ้นภายใน  ระดับ
แรงจูงใจนั้นสามารถดูได้จากลักษณะต่าง ๆ ของพฤติกรรม 4 ประการคือ 

4.1 ความเข้มของพฤติกรรม คือ การทุ่มเทต่อการท ากิจกรรม 
4.2 ความพยายาม คือ ความต่อเนื่องของการท ากิจกรรม เช่น ถ้าร่วมกิจกรรมใดเป็นระยะ

เวลานานแสดงว่ามีแรงจูงใจต่อกิจกรรมนั้นสูง 
4.3 ตัวเลือกกิจกรรม คือ ความสนใจในกิจกรรม ถ้าเกิดสนใจในกิจกรรมใด แสดงว่ามี

แรงจูงใจในกิจกรรมนั้น 
4.4 ผลของกิจกรรม คือ ผลของการท ากิจกรรมนั้นว่าประสบผลส าเร็จตามที่ต้องการหรือไม่ 

เช่น ถ้าเล่นได้ดีหรือประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ แสดงว่ามีแรงจูงใจที่ดี 
 
แรงจูงใจเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเล่นกีฬา ดังนั้นผู้ฝึกสอนจึงควรสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬา   

อย่างเหมาะสม ซึ่งมีวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี ได้แก่ (ชาญชัย โพธิ์คลัง, 2532) 
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1. การจูงใจด้วยค าพูด การพูดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ท าให้คนอ่ืนรักหรือเกลียดได้ ค าพูดจึงมี
ความส าคัญและสามารถจูงใจน ากีฬาได้มาก การพูดที่ดีนั้นต้องอาศัยการฝึกหัด รู้จักใช้จิตวิทยามาใช้ในการพูด 
รู้จักโน้มน้าวผู้ฟัง รู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดหรือไม่ควรพูด วิธีการพูดมีหลายลักษณะ เช่น การดุหรือการต่อว่า
นักกีฬาในเรื่องการขาดระเบียบ ไม่ตรงต่อเวลา หรือท าการฝึกซ้อมไม่เต็มที่ การพูดเป็นการกระตุ้นนักกีฬาให้มี
ส านึกตลอดเวลาที่เป็นนักกีฬา การพูดอาจต้องอธิบายให้กับคนหลายคนฟัง หรือการพูดที่ต้องพูดเฉพาะตัว 
เป็นรายบุคคล เป็นต้น 

2. การจูงใจด้วยการกระท า ในบางครั้งการสร้างแบบอย่างโดยการกระท าก็สามารถเป็นแรงจูงใจ
นักกีฬาได้เป็นอย่างด ีเช่น การฝึกที่หนักกว่าปกติ การฝึกประจ าวันสม่ าเสมอ การปฏิบัติตามระเบียบ การตรง
ต่อเวลา และการจดบันทึกประจ าวันของนักกีฬาเพ่ือตรวจหาข้อผิดพลาดต่าง  ๆ และการใช้เครื่องมือ        
ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือทางเทคนิคในการฝึกซ้อมและสมรรถภาพทางกายสิ่งเหล่านี้จะท าให้นักกีฬา
ทั้งหลายมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมมากข้ึน 

3. แบบผสม การจูงใจวิธีนี้เป็นการผสมระหว่างการจูงใจด้วยการพูดและการกระท าพบเห็นบ่อยใน
รายการโทรทัศน์ที่มีการเผยแพร่พร้อมกับบรรยายกระตุ้นเตือนไปด้วย เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีกระบวนการการกระตุ้นพฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมาย และการแสดงพฤติกรรมนั้น
เพ่ือที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ฉะนั้นการฝึกซ้อมทุกครั้งจะต้องพยายามจัดสภาพแวดล้อม กิจกรรมที่ท าให้
เกิดแรงจูงใจให้นักกีฬาขยันฝึกซ้อมอยู่เสมอ เช่น การหากิจกรรม การฝึกซ้อมที่แปลกใหม่ให้นักกีฬาได้ปฏิบัติ
อยู่เสมอจะท าให้นักกีฬาไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการฝึกซ้อมเพ่ือที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนที่ผู้ฝึกสอนจะ
ใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจอย่างไรกับนักกีฬานั้น ผู้ฝึกสอนกีฬาจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนการตัดสินใจ
นั้น ๆ เพราะแนวทางการสร้างแรงจูงใจและระดับของนักกีฬาแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน  ผู้ฝึกสอนจ าเป็นต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจให้ดี 
 

2. ความเชื่อม่ันในตนเอง 
ความเชื่อมั่นในตนเอง คือ ความรู้สึกว่าตนเองจะประสบความส าเร็จหรือสามารถที่จะแสดง

ความสามารถได้อย่างเต็มที ่เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้ฝึกสอน
จึงควรให้ความส าคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้นักกีฬา โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ทฤษฎีความมั่นใจเฉพาะอย่าง (Self-Efficacy) หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่า ตนเองมีความ
สนใจที่จะท ากิจกรรมนั้นได้ส าเร็จ ความมั่นใจเฉพาะอย่างเป็นตัวชักน าให้เกิด พฤติกรรมหรือการกระท า
กิจกรรม ซึ่งผู้ฝึกสอนสามารถเสริมสร้างการรับรู้ว่าตนมีความมั่นใจเฉพาะอย่าง ให้กับนักกีฬาได้ดังนี้ (สืบสาย 
บุญวีรบุตร, 2541) 

1.1 การรับรู้ว่าประสบความส าเร็จ (Perceive Success) ผู้ฝึกสอนควรเน้นที่ความพยายาม 
เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และควรเป็นจุดมุ่งหมายที่ยากขึ้น 

1.2 การใช้ค าพูดกระตุ้น (Verbal Persuasion) เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนควรกระท าเพราะจะเป็น
การให้ก าลังใจและเป็นแรงเสริมที่ดีแก่นักกีฬา 

1.3 การให้สังเกตและเลียนแบบจากแม่แบบ (Vicarious Experience) การใช้แม่แบบจะท า
ให้นักกีฬามีการเปรียบเทียบ มีความพยายามมากขึ้นทั้งในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน 

1.4 การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) เพ่ือให้นักกีฬาแสดงความสามารถได้
สูงสุด ผู้ฝึกสอนควรมีการกระตุ้นทางอารมณ์ สร้างความคิด สร้างความพยายาม และสร้างก าลังใจให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม 
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2. ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (Self-Esteem) คือการรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ ซึ่งเป็นการสร้างความ
มั่นใจได้วิธีหนึ่ง เกิดจากปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ คือส่วนปัจจัยภายใน และส่วนปัจจัยภายนอกซึ่งแสดง
โครงสร้างได้ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง (self-esteem) 

ที่มา: นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร (2539) 
 

จะเห็นได้ว่าความเชื่อมั่นในตนเองเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะแสดงความสามารถให้ประสบ
ความส าเร็จโดยผู้ฝึกสอนสามารถสร้างความม่ันใจให้กับนักกีฬาได้ ทั้งในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เช่น เมื่อมี
นักกีฬาคนหนึ่งรู้สึกว่าตนเองเคยท าให้ทีมพ่ายแพ้ในการแข่งขันครั้งส าคัญ ดังนั้นนักกีฬาคนนี้จะรู้สึกผิดและจะ
ขาดความมั่นใจ ผู้ฝึกสอนจึงควรให้ความส าคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่น ในตัวเองให้นักกีฬาโดยช่วยเปลี่ยน
ความคิดนักกีฬาที่คิดในทางลบเป็นคิดในทางบวกจะท าให้นักกีฬาสามารถเรียกความสามารถสูงสุดออกมาได้
ในการแข่งขัน 
 

3. การรวบรวมสมาธิและความตั้งใจ 
การรวบรวมสมาธิ (Concentration) ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา

องค์ประกอบส าคัญของการมีสมาธิ คือ ความสามารถในการมุ่งมั่นหรือรวบรวมความสนใจในสิ่งที่ก าลังท าโดย
ไม่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น เสียงโห่จากผู้ชม เสียงเพลง เสียงผู้ตัดสิน เสียงคนพูด และ
พฤติกรรมการเล่นของคู่ต่อสู้ รวมทั้งสิ่งรบกวนภายในซึ่งเกิดมาจากความคิด ความรู้สึกที่ผ่านประสาทสัมผัส
ต่าง ๆ และอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น “ฉันเหนื่อย”“อย่าประมาทเลยน่ะ” “ฉันจะต้องท าเกมส์เสียแน่เลย” 
สิ่งรบกวนภายในและภายนอกส่วนใหญ่ไม่ได้แยกจากกันโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งรบกวนภายนอกอาจก่อให้เกิด
สิ่งรบกวนภายในหรือในทางกลับกันการรวบรวมสมาธิ หมายถึง 

1. การมุ่งความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งไม่ใช่การบังคับให้เกิดสมาธิกับงานที่ท าดังนั้นการมีสมาธิ
เกิดได้หรือเรียนรู้ได้จากทางอ้อม (Passive) ไม่ใช่ทางตรงที่จะถูกท าให้เสียสมาธิจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ 

2. นอกจากนี้แล้วการมีสมาธิ หมายถึง ความนิ่ง (Stay Center) การรู้อยู่ที่นี่ ขณะนี้ปัจจุบันนี้ เมื่อใด
ที่คิดถึงอดีต อนาคต หรือเวลาอ่ืน ๆ จะท าให้เราเสียความตั้งใจในงาน 

2.1 การเรียนรู้ที่จะขจัดสิ่งรบกวนออกไป 
2.2 เรียนรู้ที่จะมุ่งความสนใจกับงานที่ก าลังท า รู้สึกตน รับรู้ตนเอง ระวังความคิดตนให้เลือก

สนใจในงานที่เก่ียวข้อง และสิ่งที่รบกวนต่อไป (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2541)  
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ความตั้งใจ หมายถึง การยึดเหนี่ยวที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวด้วยใจที่มั่นคงดังนั้น       
ผู้ฝึกสอนควรสร้างความตั้งใจให้แก่นักกีฬา ด้วยการให้นักกีฬาฝึกสมาธิทั้งในขณะฝึกซ้อมและขณะแข่งขัน    
ซ่ึง สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย (2542) ได้กล่าวถึงการขาดสมาธิไว้ คือ 

1. องค์ประกอบภายนอก เช่น คู่ต่อสู้ เ สียงเชียร์ และเสียงโห่จากผู้ชม สาเหตุนี้จะมีผลอย่างมาก
โดยเฉพาะกับนักกีฬาใหม ่ดังนั้นผู้ฝึกสอนจึงควรให้นักกีฬาฝึกซ้อมการรวบรวมสมาธิก่อนการแข่งขันอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งสามารถกระท าได้ดังนี้ 

1.1 ท าการฝึกซ้อมจากการแข่งขันจริง เช่น ผู้ฝึกสอนควรแนะน านักกีฬาให้มีการส ารวจ
ตนเองและรับรู้การสร้างสมาธิในสถานการณ์จริง เพ่ือให้นักกีฬาเกิดประสบการณ์ตรง 

1.2 การจ าลองการแข่งขัน เพ่ือให้นักกีฬาเกิดการคุ้นเคยต่อสิ่งเร้าภายนอกนิยมจ าลอง    
การแข่งขันท่ีเกินความจริง 

1.3 การลองซ้อมในใจ เป็นการฝึกเพ่ือเพ่ิมสมาธิและไม่สนใจสิ่งเร้าภายนอกอาจจะใช้     
การจับคู่ฝึก โดยให้นักกีฬารบกวนสมาธิของอีกคนหนึ่ง 

การรวบรวมคุมสมาธิและความตั้งใจเป็นการเอาใจใส่และท าให้นักกีฬามีใจจดจ่ออยู่กับการแข่งขัน
เท่านั้นเป็นการควบคุมสมาธิท าให้จิตใจมั่นคง นักกีฬาจะต้องรวบรวมสมาธิให้อยู่กับสิ่งเร้าและรู้จัก          
การหลีกเลี่ยงไม่สนใจสิ่งอ่ืนที่มารบกวนสิ่งอ่ืนๆ เช่น คู่ต่อสู้ เสียงเชียร์ และเสียงโห่จากผู้ชมสาเหตุนี้จะมีผล
อย่างมากโดยเฉพาะกับนักกีฬาใหม่ เพราะบางเกมการแข่งขันนั้นมีสภาพความกดดันสูงนักกีฬาที่มี
ความสามารถเท่าเทียมกันจะมีผลแพ้ชนะ 1-2 คะแนนเท่านั้น ดังนั้น ผู้ฝึกสอนควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับ  
การฝึกสมาธิเป็นอย่างมาก หรือน าหลักการฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติมาใช้ร่วมกับการฝึกซ้อมได้ 

 
4. การตั้งจุดมุ่งหมาย 
การก าหนดจุดมุ่งหมายเป็นเทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่ดีและได้รับการยอมรับจากผลงานวิจัยมากมาย 

การตั้งจุดมุ่งหมายเป็นเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจซึ่งจะมีผลในการเพิ่มความสามารถในการแสดงออกสามารถ
น าไปใช้ได้ทั้งในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจศึกษา และกีฬา 

ในปีคริสต์ศักราช 1979 สมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาประเทศแคนาดา (Coaching Association of 
Canada) ได้มองเห็นความส าคัญของการตั้งจุดมุ่งหมายในการเล่นและการแข่งขันกีฬาไว้ 7 ประการดังนี้ 
(วัชรินทร์ เสมามอญ, 2540) 

1. การตั้งจุดมุ่งหมายจะช่วยสร้างบรรยากาศของการฝึกร่วมกันเป็นทีมหรือการเล่นเป็นทีมทุกคน     
มีจุดมุ่งหมายว่าจะเล่นเพื่อทีมจึงต้องฝึกและท าให้ดีขึ้น 

2. การตั้งจุดมุ่งหมายช่วยสร้างความเข้าใจ ระหว่างกันภายในกลุ่มหรือภายในทีมเมื่อต้องท าให้ตนเอง
บรรลุจุดมุ่งหมายจึงต้องท างานร่วมกัน 

3. การตั้งจุดมุ่งหมายท าให้เกิดความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น คือ เป็นคนที่มีกฎเกณฑ์สามารถบังคับ
ตนเองได ้และมีกฎเกณฑ์ในตัวเองมากขึ้น 

4. การตั้งจุดมุ่งหมายช่วยท าให้ทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จได้มากขึ้น 
เมื่อทราบแล้วว่าการตั้งจุดมุ่งหมายในการฝึกซ้อมหรือในการเล่นกีฬานั้น ส่งผลอย่างไรต่อการเพ่ิม

ความสามารถในการเล่นกีฬา ค าถามต่อไปก็คือจะท าอย่างไรหรือมีเกณฑ์อะไรในการตั้งจุดมุ่งหมายให้
เหมาะสมที่จะท าให้นักกีฬาประสบผลส าเร็จมากที่สุด ซึ่งล็อค และ คนอ่ืนๆ (นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, 2539; 
อ้างอิงจาก Kocke; & others, 1981) ได้เสนอแนะไว้ 5 ประการ 
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1. การตั้งจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง ยากและท้าทายความสามารถ จะเป็นผลดีกว่าการตั้งจุดมุ่งหมาย
ที่ง่ายหรือไม่มีจุดมุ่งหมายใดๆ เลย 

2. การตั้งจุดมุ่งหมายที่จะท าให้นักกีฬาได้มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จจุดมุ่งหมายนั้นจะต้อง     
ไม่ยากจนเกินไป 

3. การตั้งจุดมุ่งหมายควรจะสามารถก าหนดออกมาในรูปของปริมาณที่จัดได้ง่าย  หรือเห็นได้ง่าย
เพราะจะท าให้การไปถึงจุดมุ่งหมายได้ชัดเจนและสะดวก 

4. การตั้งจุดมุง่หมายในระยะสั้นและระยะกลางนั้น ควรสอดคล้องกับการตั้งจุดมุ่งหมายระยะยาว 
5. การให้ข้อมูลย้อนกลับ จ าเป็นต้องให้นักกีฬาได้ทราบอยู่ตลอดเวลา ที่จริงแล้วการตั้งจุดมุ่งหมาย   

ที่เหมาะสมจะท าให้นักกีฬาได้รับการตอบสนองข้อมูลตลอดเวลาอยู่แล้ว 
จะเห็นได้ว่าการตั้งจุดมุ่งหมาย เป็นเทคนิคท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความตั้งใจในการก าหนดจุดมุ่งหมาย ยังเป็น

เทคนิคที่ช่วยในการรักษาระดับของแรงกระตุ้นภายในเพ่ือการเพ่ิมระดับความสามารถในการกีฬา การก าหนด
จุดมุ่งหมายที่เหมาะสม ท้าทายและชัดเจนเป็นตัวเพ่ิมระดับความสามารถในการกีฬา และเป็นตัวเพ่ิมระดับ
ความม่ันใจสามารถแสดงความสามารถได้สูงสุดในการฝึกซ้อม และแข่งขัน 
 

5. การพูดดีกับตัวเอง 
ในการแข่งขันกีฬาความกดดันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดแก่นักกีฬาอย่างแน่นอน  ขึ้นอยู่กับว่านักกีฬา          

จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างไร นักกีฬาที่ไม่สามารถควบคุมความกดดันทั้งที่เกิดจากคู่ต่อสู้ 
เกิดจากความผิดพลาดของตนเอง จะท าให้พ่ายแพ้ในการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนจึงควรช่วยให้นักกีฬามีการย้ าและ
จัดระบบความคิดของตัวเองให้เป็นไปในทางบวก ซึ่งจะช่วยให้นักกีฬามีความมั่นใจ มีก าลังใจ มีสมาธิ และ
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ฝึกสอนควรจะศึกษาแนวทางในการพูดดีกับตนเอง 

การพูดดีกับตนเองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. ย้ าเตือนความคิด เพ่ือให้มีสมาธิและสนใจต่อวิธีที่ถูกต้อง และให้กุญแจส าคัญของทักษะ 
2. การพูดกับตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น เมื่อรู้ว่ากระท าทักษะผิดพลาดก็ควรให้

สัญญาณเป็นค าพูดเพ่ือกระท าทักษะใหม่อย่างถูกต้อง 
3. การพูดกับตนเองเพ่ือควบคุมสมาธิ เป็นการพูดเพ่ือควบคุมแรงกระตุ้นต่างๆ นักกีฬาจะสนใจแต่  

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับทักษะโดยไม่สนใจแรงกระตุ้นต่างๆ 
4. การพูดดีกับตนเองเพ่ือสร้างอารมณ์และความพยายาม 
5. เพ่ือสร้างความมั่นใจก่อนการแข่งขันกีฬา เพราะนักกีฬาในบางคนมีความไม่มั่นใจในตนเอง ท าให้

การแข่งขันกีฬาไม่เต็มที ่(สืบสาย บุญวีรบุตร, 2539)  
แนวทางในการพูดดีกับตนเองประกอบด้วย (สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย. 2542) 
1. การเลิกคิด ควรเลิกคิดสิ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะมีผลต่อตนเองในทางลบ เพราะจะท าให้นักกีฬามีความ 

ไม่ม่ันใจในตนเอง เกิดความวิตกกังวล โดยอาจจะใช้ค าพูด เช่น การพูดว่า “ หยุด” ดังๆ หรือการกระท าอย่าง
อ่ืน เช่น การตบหน้าขาเพ่ือกระตุ้นตนเอง นอกจากนี้ผู้ฝึกสอนและเพ่ือนร่วมทีมที่เห็นความผิดปกติของนักกีฬา 
ควรจะมีการพูดคุยกับนักกีฬาเพ่ือให้ก าลังใจตามความเหมาะสม การเลิกคิดนี้ควรจะให้นักกีฬาท าในขณะ  
การฝึกซ้อมมากกว่าในการแข่งขัน 

2. เปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวก สถานการณ์ท าให้การคิดของคนเราแตกต่างกันไปบางครั้งเป็นดี 
บางครั้งผิดไม่เหมาะสม และเกินความเป็นจริง นอกจากหยุดคิดทางลบแล้ว ควรพูดเสริมทางบวกด้วย       
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เพ่ือปรับพฤติกรรมให้เกิดความมั่นใจ ไม่เครียด น าไปสู่การเล่นและการแสดงออกที่เต็ม การปรับเปลี่ยน
ความคิดของนักกีฬาให้กลับเป็นในทางบวก มีตัวอย่างดังนี ้

เดิม : เสียงตบมือท าให้ฉันขาดสมาธิ 
เปลี่ยน : เสียงปรบมือท าให้ฉันมีก าลังใจ 
เดิม : ฉันคงท าไม่ได้เท่าท่ีซ้อมแน่เลย 
เปลี่ยน : ซ้อมท าได้ดี วันนี้ฉันพร้อมกว่า 
3. การเผชิญหน้ากับความคิด นักกีฬาบางคนไม่ชอบหาเหตุผลมาลบล้าง จึงคงความคิดในทางลบไว้ 

ควรหาเหตุผลที่วิเคราะห์เพื่อหาการแก้ไขต่อไปที่ดีกว่า ส าหรับความคิดในทางลบนั้นอาจมีสาเหตุจาก 
3.1 ความต้องการสร้างตนเองให้มีความสมบูรณ์แบบ  
3.2 การคาดการณ์ล่วงหน้า ส่วนใหญ่จะคู่กับความสมบูรณ์แบบ เช่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันแพ้ 
3.3 คิดว่าตนเองมีค่าเม่ือเล่นได้ดีเท่านั้น 
3.4 การมีเจตคติที่ไม่ดีต่อความยุติธรรม ผู้ฝึกสอน และสถานการณ์ 
3.5 การโทษสิ่งแวดล้อมจากภายนอก 

จะเห็นได้ว่าเทคนิคการพูดดีกับตนเอง มีความส าคัญที่จะช่วยให้นักกีฬามีความสบายใจเตรียมพร้อม
ส าหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เช่น การพูดกับตนเองว่า “เวลายังไม่หมดยังไม่มีค าว่าแพ้” เป็นการพูดเพ่ือ
กระตุ้นตัวเอง ในการแข่งขันกีฬาความกดดันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดแก่นักกีฬาอย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่า นักกีฬาจะ
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างไร นักกีฬาที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง อันเกิดมาจาก   
ความกดดันทั้งที่เกิดจากคู่ต่อสู้ เกิดจากความผิดพลาดของตนเอง จะท าให้พ่ายแพ้ในการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนจึง
ควรช่วยให้นักกีฬามีการย้ าและจัดระบบความคิดของตัวเองให้เป็นไปในทางบวก  ซึ่งจะช่วยให้ นักกีฬามี  
ความมั่นใจ มีก าลังใจ มีสมาธิ และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็นอย่างดี 
 

6. พฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬา 
การแข่งขันกีฬาในปัจจุบันมุ่งเน้นเรื่องชัยชนะมากขึ้น ท าให้ขาดการมีน้ าใจนักกีฬาและส่งผลไปถึง

ความก้าวร้าว ความก้าวร้าวมักจะส่งผลเสียเป็นส่วนใหญ่กับนักกีฬา โดยเฉพาะเมื่อนักกีฬาควบคุมอารมณ์
ตนเองไม่ได ้อาจจะถูกพักหรือให้ออกจากการแข่งขัน ซึ่งเป็นผลเสียต่อทีมเป็นอย่างยิ่งแต่ในความก้าวร้าวถ้าใช้
ถูกวิธี เช่น การป้องกันที่รุกเร้า กดดันคู่ต่อสู้ตลอดเวลาท าให้คู่ต่อสู้เล่นผิดพลาดเอง ก็เป็นความก้าวร้าวใน  
ทางท่ีดีจะส่งผลดีต่อทีม ดังนั้นผู้ฝึกสอนควรท าการศึกษาเก่ียวกับความก้าวร้าว  

ความก้าวร้าว หมายถึง ความตั้งใจที่จะท าร้ายและความรู้สึกสุข สมหวัง เมื่อคู่แข่งขันได้รับบาดเจ็บซึ่ง 
ซิลวา (Silva) (ประเสริฐไชย สุขสอาด. 2540; อ้างอิงจาก Silva. 1980) แบ่งความก้าวร้าวออกได้ 3 แบบ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมก้าวร้าวแบบโกรธแค้น (Hostile Aggression) เป็นพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าร้าย
ผู้อื่นให้ได้รับความเจ็บปวดด้วยความโกรธ 

2. พฤติกรรมก้าวร้าวแบบที่เป็นเครื่องมือ (Instile Aggression) เป็นพฤติกรรมที่ต้องการท าร้ายผู้อ่ืน
ให้ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของจุดประสงค์ พฤติกรรมความก้าวร้าวชนิดนี้จุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งชัยชนะ 

3. พฤติกรรมกล้าแสดงออก (Assertive Behavior) เป็นพฤติกรรมประเภทหนึ่งที่มัก จะสับสนกับ
พฤติกรรมความก้าวร้าว เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกตามความรู้สึกนึกคิด อันเป็นความต้องการโดยแท้จริงของ
แต่ละบุคคลตามสิทธิโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนเป็นพฤติกรรมในการกล้าแสดงออก  จะมุ่งเน้นที่ชัยชนะ
ภายใต้กฎกติกาวางไว้โดยไม่ท าร้ายผู้อื่น 
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พฤติกรรมความก้าวร้าวทั้ง 3 แบบมีความสัมพันธ์จนบางครั้งไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นพฤติกรรม
ความก้าวร้าวแบบใด นอกจากตัวของนักกีฬาเอง ซึ่งสามารถแสดงประเภทและพ้ืนที่ของความก้าวร้าวได้ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1.3  ประเภทและพ้ืนที่ของความก้าวร้าว 
ที่มา: สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2541) 

 
วิธีลดความก้าวร้าว 
การควบคุมความก้าวร้าวในหมู่นักกีฬา (Curtailing Aggression in Athletes) เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนควร

จะตระหนักอยู่เสมอ เพราะหากนักกีฬามีความก้าวร้าวที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลเสียโดยเฉพาะช่วงแข่งขัน 
ซ่ึง สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2541) ได้ให้ข้อแนะน าไว้เป็นแนวทางดังนี้ 

1. นักกีฬาระดับเยาวชนควรได้รับการปลูกฝังจริยธรรมและสังเกตรูปแบบประพฤติของนักกีฬาที่     
ไม่ก้าวร้าวมีความก้าวร้าวที่ไม่เหมาะสมควรได้รับการลงโทษ 

2. นักกีฬาที่มีความก้าวร้าวที่ไม่เหมาะสมควรได้รับการลงโทษ 
3. ผู้ฝึกสอนควรตรวจสอบและพักการเล่นกีฬาลดความก้าวร้าวลง 
4. ใช้สิ่งเร้าจากภายนอกกระตุ้นนักกีฬาลดความก้าวร้าว 
5. ผู้ฝึกสอนและกรรมการผู้ตัดสินควรสนับสนุนให้นักกีฬาได้รับการฝึกอบรมในเรื่องความก้าวร้าวและ

ความรุนแรง 
6. นักกีฬาควรได้รับแรงเสริมทางบวกถ้าสามารถควบคุมอารมณ์และความก้าวร้าวได้ 
7. นักกีฬาควรได้รับการฝึกฝนเพ่ือลดความก้าวร้าวเป็นประจ า 

 

จะเห็นได้ว่าการแข่งขันกีฬาในปัจจุบัน มุ่งเน้นเรื่องชัยชนะมากขึ้นท าให้ขาดการมีน้ าใจนักกีฬา และ
ส่งผลไปถึงความก้าวร้าว ความก้าวร้าวมักจะส่งผลเสียเป็นส่วนใหญ่กับนักกีฬาโดยเฉพาะเมื่อนักกีฬาควบคุม
อารมณ์ตนเองไม่ได้ อาจจะถูกพักหรือให้ออกจากการแข่งขัน ซึ่งเป็นผลเสียต่อทีมเป็นอย่างยิ่ง ส่วนพฤติกรรม
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ก้าวร้าวในด้านที่ดีก็คือการป้องกันที่รุกเร้า ดุดัน และก้าวร้าวแต่อยู่ภายใต้กฎกติกา หรือเป็นการกดดันคู่ต่อสู้
ให้เล่นผิดพลาดเอง 
 

7. การจินตภาพ 
จินตภาพเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดในการสร้างหรือรวบรวมเพ่ือสร้างประสบการณ์ต่างๆ  ให้

เกิดในใจ (สืบสาย บุญวีรบุตร. 2539) เป็นวิธีการทางจิตวิทยาที่ถูกน ามาใช้ในการปรับสภาพตนเอง         
(Self Regulation) การรวบรวมสมาธิ (Concentration) และการเสริมสร้างความสามารถของนักกีฬา เช่น 
ดิก ฟรอสเบอรี (Dick Frosbury) ผู้คิดค้นการกระโดดสูงแบบตีลังกาหลัง กล่าวว่า “ผมจะสร้างจินตภาพให้
เห็นภาพตัวเองวิ่งแต่ละก้าวจนกระโดดข้ามไม้พาดอย่างสมบูรณ์ทุกครั้งก่อนกระโดด” หากพบว่าภาพที่สร้าง
ขึ้นมาไม่ชัดเจนหรือมีข้อผิดพลาดจะยังไม่เริ่มกระโดด แต่จะสร้างสมาธิและสร้างจินตภาพจนกว่าจะได้
ภาพต่อเนื่องที่สมบูรณ์จึงเริ่มกระโดด ประโยชน์ของการสร้างจินตภาพที่มีต่อการแสดงทักษะว่าช่วย เพ่ิมการ
ประสานงานของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการรับรู้ต าแหน่งต่างๆ ว่าแสดงทักษะที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถ
สรุปการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อในการปฏิบัติทักษะได้อย่างแม่นย าช่วยปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดให้
ถูกต้อง การสร้างจินตภาพสามารถพัฒนาจิตใจโดยการสร้างความหนักแน่นทางจิตใจต่อการต่อสู้กับอุปสรรค
ต่างๆ เพ่ือการพัฒนาทักษะให้ประสบความส าเร็จสูงสุด ช่วยลดความวิตกกังวล ความกลัว เพ่ิมระดับการ
กระตุ้นที่เหมาะสมและสามารถควบคุมตนเอง การมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างจินตภาพนับเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาทักษะแต่ต้องค านึงอยู่เสมอว่าการฝึกการสร้างจินตภาพต้องฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอควบคู่กับทักษะที่
ต้องการพัฒนา จนกระทั่งมีความรู้ทุกมิติ (Aware of All Dimension) และกระท าได้จนเป็นอัตโนมัติ เทคนิค
การจินตภาพ โดยจินตนาการว่าสภาพบรรยากาศที่เราเคยสัมผัสแล้วรู้สึกสบาย สนุกสนานไม่น่ากลัวให้เกิดขึ้น 
แล้วพยายามนึกถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นว่ามีสภาพบรรยากาศอยู่ในสภาพที่จินตนาการไว้  อันจะท าให้
ความกดดันลดลง 

การจินตภาพ (Imagery) การจินตภาพในส่วนนี้ จะพยายามคิดถึงภาพที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุและ
ความคิดในแง่บวก เช่น การจะจินตนาภาพว่าตัวเองประสบผลส าเร็จมองภาพตัวเองเข้าเส้นชัยอย่างเข้มแข็ง 

ดังนั้นผู้ฝึกสอนกีฬานอกจากจะมีความสามารถในการฝึกสอนนักกีฬาแล้วจะต้องมีความละเอียดอ่อน
ในการสังเกตและรับรู้ความรู้สึกของนักกีฬาแต่ละบุคคล ว่านักกีฬาอยู่ในสภาพอย่างไร ควรได้รับความ
ช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซึ่งอาจกล่าวสรุปอย่างง่ายๆ ว่า เมื่อนักกีฬาเกิดความวิตกกังวล ขาดความ
เชื่อมั่นหรือสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง ผู้ฝึกสอนกีฬาควรระลึกถึงหลักจิตวิทยาเพ่ือช่วยเหลือ วิธีการพ้ืนฐาน
ง่ายๆ ที่ผู้ฝึกสอนกีฬาสามารถปฏิบัติและน ามาให้ความช่วยเหลือแก่นักกีฬา มีดังนี้ (พงษ์พันธ์ สุนทรสิต, 
2535) 

เทคนิคการจินตภาพ การฝึกทักษะทางด้านจิตวิทยาการกีฬาเป็นประโยชน์กับนักกีฬาทุกกลุ่ม       
ทุกระดับความสามารถ ทุกเพศ ทุกวัย ในการฝึกกับนักกีฬาเพ่ือให้พัฒนาความสามารถจนถึงสูงสุด          
หากนักกีฬาเริ่มเล่นกีฬา รู้จักก าหนดจุดมุ่งหมายที่ก้าวหน้าเป็นจริงได้ในการฝึกซ้อม มีการพัฒนาความเชื่อมั่น 
มีการสร้างภาพความส าเร็จ รวมทั้งการตอบสนองต่อความผิดพลาด หรือความล้มเหลวที่เหมาะสม มีความคิด
ภายใต้สภาวะที่มีแรงกดดันสูง การฝึกการสร้างจินตภาพเป็นการเพ่ิมความสามารถในการเล่นกีฬา จินตภาพ
เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดเป็นการสร้างภาพความเคลื่อนไหวในใจก่อนการแสดงทักษะจริงถ้าภาพในใจ
ที่สร้างขึ้นชัดเจนและมีชีวิตชีวามาก ก็จะช่วยให้การแสดงทักษะจริงได้ผลดีขึ้นไปด้วย ดังนั้นการรับรู้ต่าง ๆ 
เหล่านี้ จะช่วยให้นักกีฬาในการสร้างจินตภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอันจะท าให้ความกดดันลดลง 
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8. ความเครียดและการควบคุม 
ความเครียดและการควบคุม (Stress and its Control) การฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬาย่อมจะเกิดการ

เมื่อยล้าและอาการเครียดทางประสาท ซึ่งเป็นผลจากทางร่างกายและจิตใจโดยตรงและมีผลต่อประสิทธิภาพ
ของนักกีฬา สาเหตุของความเครียดความเครียดเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ความเครียด (นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, 2537) ได้แก่  

1. สาเหตุจากตัวเอง (Intrapersonal Factors) เกิดจากความวิตกกังวลที่มีต่อสถานการณ์ทางการ
กีฬาและระดับความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง นักกีฬาที่มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ทางการกีฬาสูงจะเล่นหรือ
แสดงความสามารถทางการกีฬาได้ต่ ากว่านักกีฬาที่มีระดับความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ทางการกีฬาต่ า      
ในท านองเดียวกันนักกีฬาที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองสูงจะแสดงความสามารถได้ดีกว่าคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองต่ า 

2. สาเหตุจากสถานการณ์ (Situations) ในสถานการณ์การแข่งขันกีฬา นักกีฬาจะมีระดับ
ความเครียดต่างกัน สาเหตุอาจมาจากประเภทของกีฬา ต าแหน่ง และความส าคัญของผู้เล่นในทีมจะเห็นได้ว่า 
นักกีฬาประเภทเดี่ยวจะมีความเครียดสูงกว่านักกีฬาประเภททีม เนื่องจากกีฬาประเภทเดี่ยวจะเปิดโอกาสให้
เห็นการเปรียบเทียบอย่างชัดเจน และความรับผิดชอบภายหลังจากการพ่ายแพ้ตกเป็นของนักกีฬาโดยตรง   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย สุขดี (2534: บทคัดยอ่) ได้ศึกษาความวิตกกังวลของนักกีฬาประเภทบุคคล 
(General Trial Scale) ของ ซี. เอฟ. สปิลเบอร์เกอร์ (C.F. Spielberger) พบว่า ความวิตกกังวลทั่วไปของ
นักกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมก่อนการแข่งขันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
ส่วนนักกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวมีความวิตกกังวลลักษณะทั่วไปไม่แตกต่างกับประเภทบุคคล 

3. สาเหตุจากบุคคลอ่ืน (Significant Others) ซึ่งได้แก่ ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่จะมีผลต่อความเครียด เช่น 
ความคาดหวังของพ่อแม่ การต าหนิหรือลงโทษ จะเห็นได้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นกับการกีฬาดังที่ได้กล่าวมา 
ในข้างต้น จะมีสาเหตุที่ไม่แตกต่างจากความเครียดที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปมากนักแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานหรือการแสดงออกทางกีฬานั้นลดน้อยลงไป อันเป็นผลให้
กีฬานั้นๆ จะได้รับชัยชนะก็ย่อมมีน้อยลงด้วย ดังนั้นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจ าเป็นต้องเข้าใจ
ลักษณะ และสาเหตุของความเครียด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างจริงจังและมีการตรวจสอบสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแสดงออกทางทักษะกีฬาของนักกีฬาแต่ละคน การผ่อนคลายความเครียด 
คือ การลดความเครียดทางจิตใจหรือการหย่อนใจหลังจากการท างานอย่างหนัก รวมทั้งการลดการเกร็งของ
เอ็น ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และการท างานของร่างกายให้น้อยลง (เฉลิม ทรพับ, 2534; อ้างอิงจาก Oxford 
University, 1975) ในปัจจุบัน ได้มีเทคนิควิธีการผ่อนคลายความเครียดอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่ง สุรินทร์  
สุทธิธาทิพย์ (2539) ได้กล่าวว่า ในการใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดบางครั้งอาจใช้เพียง วิธีเดียว 
บางครั้งต้องใช้ร่วมกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับระดับของความเครียดลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลและผู้ที่ใช้
เทคนิคนั้น ๆ ซึ่งมีวิธีในการลดความเครียดและความวิตกกังวลทั้งทางร่างกายและความคิดไว้ดังนี้ 

1. ความเครียดทางด้านร่างกาย (Somatic Anxiety) เมื่อคนเรามีอาการทางด้านร่างกาย เช่น       
หัวใจเต้นเร็วขึ้น เหงื่อซึมออกบริเวณฝ่ามือแสดงให้เห็นว่า ร่างกายเกิดความเครียดขึ้นเทคนิคใช้ในลักษณะนี้คือ 

1.1 เทคนิคการหายใจ (Breathing Control) คือ การหายใจที่ครบสมบูรณ์โดยการหายใจ
เอาอากาศบรรจุลงในปอด โดยจินตนาการว่าปอดมี 3 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนล่างสุดจะได้รับอากาศโดยการ
ดันท้องขึ้นมา ส่วนที่ 2 คือ ส่วนกลางของปอดที่ขยายรับอากาศโดยการขยายหน้าอกและส่วนที่ 3 คือ      
ส่วนบนสุดที่ขยายรับออกซิเจนโดยการยกหัวไหล่ขึ้น และหายใจออกช้าๆ ลึกๆ เพ่ือให้การไล่อากาศ 
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1.2 การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง (Progressive Musdes Relaxation) ในปี 1938 
จาคอบสัน (Jacobson) ได้ตั้งทฤษฎีที่ว่าด้วยการผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจะช่วยลดการท างาน
ระบบประสาทชิมพาเตติค และกล่าวว่าความวิตกกังวลและการผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อท าให้
เกิดสภาพตรงข้ามกับทางสรีระ ซึ่งเกิดพร้อมกันไม่ได้สิ่งที่ส าคัญในการฝึก คือ ท าให้ผู้ฝึกสามารถควบคุม    
การตึงเครียดและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกและแยกแยะได้ถูกต้อง 

1.3 การผ่อนคลายแบบประยุกต์ (Applied Relaxation) เป็นเทคนิคใหม่ที่ได้เสนอแนะไว้ 
โดยดัดแปลงมาจากการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1.3.1 ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นการฝึกโดยการเกร็งกล้ามเนื้อแต่ละส่วนแล้วปล่อยและ
เกร็งแล้วปล่อย โดยปฏิบัติจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งของร่างกายโดยใช้เวลาในการฝึกครั้งหนึ่งประมาณ 
15 นาท ี

1.3.2 ขั้นตอนที่สอง เป็นการฝึกการผ่อนคลายเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการเกร็ง
กล้ามเนื้อใช้เวลาประมาณ 3 นาท ี

1.3.3 ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการผ่อนคลายฉับพลันหรือรีบด่วน โดยใช้เวลาการท างาน
เพียง 10-15 นาท ีและฝึก 30-40 ครั้งต่อการฝึกแต่ละครั้ง 

ความเครียดและการควบคุมในการแข่งขันบาสเกตบอลมีผลต่อการแสดงทักษะความเครียดที่เกิดขึ้น
เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มากระทบ ความเครียดเป็นสภาพทางอารมณ์อันที่ไม่พึงปรารถนาของบุคคล
ที่รู้สึกหวั่นกลัวไม่สบายใจ ล้มเหลว หรือเป็นผลจากการคาดเหตุการณ์ล่วงหน้าต่อเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นถ้านักกีฬาคนใดมีระดับความเครียดสูงหรือต่ าเกินไปจะท าให้เป็นผลต่อสภาพร่างกายและ
สมรรถภาพการท างานของร่างกายลดลง แต่ถ้าระดับความเครียดของนักกีฬาอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะท าให้
เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้น ฝึกสอนจะต้องฝึกการควบคุมความเครียดในการฝึกซ้อมและแข่งขันจะท าให้นักกีฬา
น าไปใช้ได้เป็นอัตโนมัติ 
 

นักจิตวิทยาการกีฬา กับการท างานกับนักกีฬา 

ความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการ
ประสบความส าเร็จของนักกีฬา แต่ความท้าทายของการท างานของนักจิตวิทยานั้นนับว่าสูงมาก เพราะเราต้อง
ท างานกับนักกีฬาหลากหลายระดับ หลายๆ ครั้งที่นักจิตวิทยาการกีฬาไม่ได้รับการยอมรับ และไม่มีโอกาส
ท างานอย่างเต็มที่ จากการศึกษางานวิจัยของ Fifer, Henschen, Gould and Ravizza ที่ได้ท าการวิจัยโดย
การสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาการกีฬา 3 ท่าน ได้แก่ Keith Henschen, Dan Gould, และ Ken Ravizza       
ที่ได้รับการยอมรับในวงการ และได้ท างานกับนักกีฬามามากกว่า 20 ปี การสัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 ประเด็น
ในการท างานกับนักกีฬา ดังนี้ การบรรลุการเข้าถึงนักกีฬา (Gaining entry) เทคนิคของการประเมิน 
(Techniques of assessment) การส่งของข้อมูล (Delivery of information) และการเข้าถึงแนวคิดที่
เกี่ยวกับการแข่งขันหลัก (Approach to dealing with “major competitions”) 

1. การบรรลุการเข้าถึงนักกีฬา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องได้รับความเชื่อใจจากทีมงาน โค้ช นักกีฬา การพบ
เจอครั้งแรกและการสัมภาษณ์สร้างความสัมพันธ์กันจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ  ทั้งสามท่าน กล่าวไว้ตรงกันว่า        
การเข้าถึงนักกีฬาต้องสร้างความน่าเชื่อถือ น่าเคารพ สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างผู้ให้ ค าปรึกษากับ
ทุกคนในทีมและในทุกระดับ 
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2. เทคนิคของการประเมิน ก่อนเริ่มโปรแกรมการฝึกทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาต้องประเมินความ
ต้องการของทีมและตัวนักกีฬา การประเมินจะท าได้โดยการสัมภาษณ์ การทดสอบทางจิตวิทยา และการ
สังเกต อีกทั้งต้องประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดในงาน โดยเน้นไปที่หลักความต้องการของทีมและ      
ตัวบุคคล ซึ่งทั้งสามท่านให้ความส าคัญไปที่การสัมภาษณ์และการสังเกต ในขณะที่ Henschen จะใช้เครื่องมือ
วัดภาวะทางจิต เพื่อประเมินความต้องการโปรแกรม Ravizza ดูที่บริบทของทีมมาใช้ในการประเมิน 

3. การส่งของข้อมูล ให้ความส าคัญไปที่การพบเจอกันของผู้ให้ค าปรึกษากับนักกีฬา โดยที่ผู้ให้
ค าปรึกษาจะสร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือ โปรแกรมการส่งข้อมูลเป็นกระบวนการที่จะเปลี่ยนและ
พัฒนาทีม บุคคล และสถานการณ์ แม้ว่าทั้งสามท่านจะมีวิธีการที่คล้ายกัน มีความเป็นกันเอง ทุกคนใช้วิธีหนึ่ง
ต่อหนึ่ง แต่ในส่วนที่เพ่ิมเติมคือ Henschen บอกว่าสิ่งส าคัญคือ การท าการบ้านของนักกีฬา Gould มุ่งไปที่
โค้ชว่ามีการช่วยเหลืออย่างไรในทักษะทางจิตขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน และ Ravizza อธิบายไปถึง         
ความแตกต่างระหว่างงานและระดับท่ีแตกต่างของนักกีฬา 

4. การเข้าถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับการแข่งขันหลัก การแข่งขันหลักเป็นส่วนส าคัญของกีฬาในทุกระดับ 
เป็นเรื่องของสิ่งรอบตัวที่ส่งผลต่อความกดดัน ท าให้เกิดความสับสน วอกแวก เกิดความวิตกกังวลแม้ว่าโค้ช 
นักกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา รู้ว่า  เกมที่ใหญ่จะน าไปสู่แรงกดดัน หนทางที่จะช่วยได้คือ ให้นักกีฬาผ่อนคลาย 
ตั้งจุดสนใจ และท าให้เต็มศักยภาพ ซึ่งทั้งสามท่านบอกว่าการเปลี่ยนลักษณะของเกมที่ใหญ่ ซึ่งเป็นการรับรู้
ความส าคัญของเกมและการลดลงของการเชื่อมั่น การฝึกควรจะเน้นให้เกิดประสบการณ์การแข่งขันเพ่ือรองรับ
สถานการณ์จริง โดย Gould และ Ravizza บอกว่าผู้ฝึก ต้องเน้นไปในเรื่องความสงบและผ่อนคลาย 

 ดังนั้นจากงานวิจัยข้างต้นจึงท าให้เห็นว่านักจิตวิทยาการกีฬารุ่นใหม่ผู้ที่ต้องการประสบความส าเร็จ 
ต้องมีความสนุกในงานที่ท าอันจะส่งผลต่อการมีชื่อเสียงต่อไป หลักในการเข้าถึงนักกีฬาคือ ท างานหนัก        
มีความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ มีความคิดสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น 
สร้างเครือข่าย อีกทั้งต้องมีการประเมินทักษะ การสัมภาษณ์ การสังเกต และการใช้เครื่องมือประเมินภาวะ
ทางจิต 

 

สรุป 

การที่นักกีฬาจะประสบความส าเร็จสูงสุด ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ สมรรถภาพทางกาย 
(Physical fitness) สมรรถภาพทางจิต (Psychological fitness) และทักษะกีฬา (Sport Skills) สมรรถภาพ
ทางกายและทักษะกีฬาสามารถฝึกและพัฒนาไปได้สูงสุด และมีการแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้
น้อยมากตรงกันข้ามกับสมรรถภาพทางจิตที่สามารถแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้มากกว่า จิตวิทยาการ
กีฬาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่น าเอาหลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬารวมถึงอิทธิพล
ของสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการแสดงพฤติกรรมในการเล่น และเลิก
เล่นกีฬาทีม่ีผลต่อการแสดงออกซ่ึงความสามารถในข้ันสูงสุดในการเล่นกีฬา โดยนักจิตวิทยาการกีฬารุ่นใหม่ผู้ที่
ต้องการประสบความส าเร็จ ต้องมีความสนุกในงานที่ท าอันจะส่งผลต่อการมีชื่อเสียงต่อไป หลักในการเข้าถึง
นักกีฬาคือ ท างานหนัก มีความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ มีความคิดสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 
เรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น สร้างเครือข่าย อีกทั้งต้องมีการประเมินทักษะ การสัมภาษณ์ การสังเกต และการใช้
เครื่องมือประเมินภาวะทางจิต 
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ค าถามท้ายบทที่ 1 

 หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายความหมายของจิตวิทยาการกีฬามาให้เข้าใจ 
2. จงอธิบายประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาการกีฬาต่างประเทศและในประเทศไทยมาพอสังเขป 
3. นักศึกษาสามารถระบุบทบาทความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬาได้ จงอธิบายถึงบทบาทถึง

ความส าคัญดังกล่าวมาให้เข้าใจ 
4. จงอธิบายถึงประโยชน์ของการน าจิตวิทยาการกีฬาไปใช้มาให้เข้าใจ 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬากับการท างานกับนักกีฬาได้ จงอธิบาย   

มาให้เข้าใจ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
ความเข้มแข็งทางจิตใจ 
(Mental Toughness) 

 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของความเข้มแข็งทางจิตใจ 
2. ความส าคัญของความเข้มแข็งทางจิตใจ 
3. การสร้างความเข้มแข็ง 
4. ความเข้มแข็งทางจิตใจ 7 ด้าน 
5. แบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ (Psychological Performance Inventory : PPI) 
6. การพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของความเข้มแข็งทางจิตใจ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความส าคัญของความเข้มแข็งทางจิตใจส าหรับนักกีฬา 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความเข้มแข็งทางจิตใจทั้ง 7 ด้านในนักกีฬา 
5. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ (Psychological Performance 

Inventory : PPI) 
6. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุความหมายของความเข้มแข็งทางจิตใจ 
2. นักศึกษาสามารถระบุความส าคัญของความเข้มแข็งทางจิตใจส าหรับนักกีฬา 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา 
4. นักศึกษาสามารถระบุความเข้มแข็งทางจิตใจทั้ง 7 ด้านในนักกีฬา 
5. นักศึกษาทราบถึงแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ (Psychological Performance Inventory : PPI) 
6. นักศึกษาสามารถอธิบายการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมาย เนื้อหาความรู้ความเข้มแข็งทางจิตใจส าหรับนักกีฬา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการดูคลิปวีดีทัศน์ 
3. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
4. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางจิตใจส าหรับนักกีฬา 
5. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 
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สื่อการสอน 
1. คลิปวีดีทัศน์ความเข้มแข็งทางจิตใจส าหรับนักกีฬา 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 2 ความเข้มแข็งทางจิตใจ 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 2 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการสนใจ ความตั้งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที ่2 
ความเข้มแข็งทางจิตใจ 
(Mental Toughness) 

 
นักกีฬาไม่ควรสร้างขีดจ ากัดตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่า “เราไม่มีพรสวรรค์พอเพียง หรือไม่เก่งเพียงพอ” 

หรือ “อย่าคิดว่าเราไม่ได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ยอดเยี่ยม” เพราะความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นคุณสมบัติ
ส าคัญประการหนึ่งของผู้ที่จะประสบความส าเร็จทางการกีฬา  และหากนักกีฬาคนใดไม่มีความเข้มแข็ง      
ทางจิตใจจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การแข่งขันในระดับสูงได้เลย 

ความเข้มแข็งทางจิตใจ มีผลต่อการแพ้ชนะในการแข่งขัน และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งให้นักกีฬา  
ก้าวไปสู่ความเป็นแชมป์ได้ เนื่องจากถ้านักกีฬาฝ่ายใดสามารถควบคุมสภาพจิตใจ เช่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
มีสมาธิ มีแรงจูงใจมีจินตภาพได้ดีกว่าฝ่ายตรงข้าม ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะมากกว่า กระบวนการฝึกเพ่ือ
พัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจส าหรับนักกีฬาจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกอีกทั้งยังต้องให้ความสนใจกับ
การสร้างบรรยากาศแห่งการจูงใจ (Motivation climate) เช่น ความสนุก ความสามารถที่นักกีฬาท าได้  
ความแตกต่างของบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ระดับความสามารถ อายุ ประสบการณ์ที่ได้รับทั้งจากภายในและ
ภายนอกสนามแข่งขัน รวมถึงบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับนักกีฬาเช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง เพ่ือน ผู้ฝึกสอน 
และนักจิตวิทยาการกีฬา 
 
ความหมายของความเข้มแข็งทางจิตใจ 

ความเข้มแข็งทางจิตใจ คือ ความสามารถของนักกีฬาที่จะต่อสู้กับสภาวะกดดันทั้งระหว่างการแข่งขัน
หรือระหว่างฝึกซ้อมได้โดยไม่ย่อท้อแต่ในทางตรงข้ามนักกีฬากลับมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและชัยชนะ   
อย่างเข้มแข็ง มีความรู้สึกที่จะต่อสู้กับแรงปะทะจากภายนอกและภายในจิตใจของตนเอง เช่น ความเครียด 
ความวิตกกังวล ความเข้มแข็งทางจิตใจสามารถสร้างให้เกิดขึ้นกับนักกีฬาทุกคนได้ หากมีความต้องการที่จะ
ประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬาในระดับสูงขึ้น  เพราะความเข้มแข็งทางจิตใจสามารถพัฒนาได้
เช่นเดียวกับการฝึกซ้อมทางร่างกาย 

 
ความหมายของความเข้มแข็งทางจิตใจ 
ในปี ค.ศ. 1982 ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาเรื่อง “ความเข้มแข็งทางจิตใจ” คือ ดร. จิมส์ โลเออร์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารระดับสูงประธานสมาคมเทนนิสประเทศสหรัฐอเมริกา ท าการศึกษาและให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้กับกลุ่มนักกีฬาและโค้ชในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยศึกษาเริ่มต้นกับนักกีฬาเทนนิส   
ซึ่งพบว่าในกลุ่มนักกีฬาอย่างน้อย 50% ต่างก้าวไปสู่การประสบความส าเร็จได้เพราะนักกีฬาต่างก็มี “ทักษะ 
พรสวรรค์ และความเข้มแข็ง” 

นักกีฬาทุกคนต่างต้องมีคุณสมบัติที่จะประสบความส าเร็จ คือพรสวรรค์และทักษะ ซึ่งทักษะ คือ   
การเรียนรู้การควบคุม การฝึกฝนซ้ าๆ เช่น การฝึกกระโดด การวิ่งการฝึกยิงปืน การตีลูกและการเตะให้ช านาญ 
เป็นต้น นักกีฬาต้องท าการฝึกซ้อมอย่างหนัก ฝึกซ้อมซ้ าๆ และปฏิบัติให้ช านาญ ในทางทฤษฎีนั้น ทักษะมีผล
ท าให้ประสบความส าเร็จอย่างมากแต่บางครั้งพรสวรรค์ก็ท าให้ประสบความส าเร็จได้เช่นกัน 

ดังนั้นพรสวรรค์และทักษะจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการกีฬาแต่ถึงอย่างไร     
ก็ตามทั้งพรสวรรค์และทักษะก็ยังไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนนัก  ดังนั้นนักกีฬาที่ประสบความส าเร็จ 
จ านวนมากในทุกชนิดกีฬาในปัจจุบันนี้อาจจะมีพรสวรรค์อยู่ในตัวน้อย แต่สิ่งส าคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักที่
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ท าให้นักกีฬาเหล่านั้นประสบความส าเร็จ และมีอยู่ในตัวของนักกีฬาทุกคน ทุกชนิดกีฬา นั่นคือ “ความ
เข้มแข็ง” 

ความเข้มแข็ง คือ ความสามารถของนักกีฬาในการดึงเอาพรสวรรค์และทักษะที่มีอยู่ในตัวเองออกมา
ใช้ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน ไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ใดก็ตาม “ความเข้มแข็ง” คือ การควบคุมสภาวะทาง
ความคิด (Ideal Performance State; IPS) มีอยู่ในนักกีฬาทุกคน เป็นสภาวะทางกายภาพและการกระตุ้น
ทางจิตวิทยา เป็นการกระท าในช่วงสูงสุดของนักกีฬา ซึ่งอารมณ์ที่แสดงออกจากการเล่นกีฬา บางอารมณ์จะ
แสดงออกให้เห็นถึงพรสวรรค์และทักษะในตัวของนักกีฬาที่มีอยู่อย่างมีพลังและอิสระ  ซึ่งจะเกิดมาจาก    
ความท้าทายพลังขับความเชื่อมั่น การค้นหา การต่อสู้ พลังงาน สปิริต การยืนหยัดและความสนุกสนาน    
ส่วนความรู้สึกอ่อนล้า หมดหนทาง ไม่มั่นคง พลังต่ า อ่อนแอ กลัวและสับสนเป็นสิ่งที่ท าให้ไม่สามารถแสดง
พลังออกมาได้ ดังนั้นเหตุต่างๆ แห่งอารมณ์เป็นสิ่งส าคัญมากที่เป็นแรงกระตุ้นความรู้สึกต่างๆ ให้เกิดขึ้นโดย
อารมณ์จะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีในสมองซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและการเปลี่ยนแปลงนี้
เองท า ให้ความกลัวถูกขจัดออกไป และได้ความมั่นใจกลับคืนมาหรือเอาอารมณ์โทสะออกไป ได้ความสนุกและ
ความชื่นชอบกลับมา ซึ่งสรุปได้ว่าการควบคุมอารมณ์จะน าไปสู่การควบคุมร่างกาย 

ความเข้มแข็งและความอดทนคือปัจจัยส าคัญที่จะส่งให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความเป็นแชมป์เปี้ยนได้     
ซึ่งการศึกษาข้อสรุปนี้ท าให้ “ความเข้มแข็งทางจิตใจ” เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการกีฬาในรุ่นต่อมา 
และเป็นหัวข้อส าคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างมากในกลุ่มนักวิจัยและนักจิตวิทยาการกีฬา  เพราะมีการ
สรุปในต่อมาอีกว่า “ความเข้มแข็งทางจิตใจ” เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ส าคัญของผู้ที่จะประสบความส าเร็จใน
การกีฬา และหากนักกีฬาคนใดไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การแข่งขันในระดับสูงได้เลย 

โจเนส และคอนนอสตัน (Jones; & Connaughton, 2002) ศึกษาค้นคว้าถึงความหมายของ   
“ความเข้มแข็งทางจิตใจ” ของนักกีฬา พบว่าเป็นพลังในใจที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้นักกีฬามีอดทนสูง มีความตั้งใจ 
ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะประสบความส าเร็จ และสามารถตัดความท้อแท้ หมดหวัง ออกไปอย่างง่ายดาย 
นอกจากนี้ความเข้มแข็งทางจิตใจยังสามารถช่วยระงับอารมณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาได้ด้วย เช่น อารมณ์
โกรธ โมโห ในระหว่างการแข่งขันหรือระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อม ซึ่งเกิดจากการพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับสูง      
มีน้ าใจนักกีฬาอย่างแท้จริง 

มิดเดิลตัน และคนอื่นๆ (Middleton; et al., 2003) กล่าวว่า ความเข้มแข็งทางจิตใจ คือ สภาพจิตใจ
ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วเพ่ือต่อสู้กับความกดดันในสถานการณ์ต่างๆ นอกเหนือจากการต่อสู้กับคู่ต่อสู้เพียง
อย่างเดียว ท าให้นักกีฬามีหัวใจที่เด็ดเดี่ยว มั่นใจ ต่อสู้ภายใต้ความกดดัน อย่างกล้าหาญ 

โฟรี่ และพอร์จิเตอร์ (Fourie; & Potgieter, 2001) ศึกษาวิเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบที่
ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจโดยวิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถามของผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพ 131 คน 
และนักกรีฑา 160 คน สามารถสรุปองค์ประกอบของความเข้มแข็งทางจิตใจออกมาเป็น  12 หัวข้อ 
ประกอบด้วย 1) ระดับของแรงจูงใจ 2) ความเชี่ยวชาญ 3) ระดับความเชื่อมั่น 4) ความเชี่ยวชาญใน
กระบวนการรับรู้ 5) การฝึกฝน 6) การตั้งเป้าหมายในการแข่งขัน 7) สภาพร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์            
8) ความต้องการในจิตใจ 9) การอยู่ร่วมกับทีมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 10) ความเชี่ยวชาญทักษะในการฝึกซ้อม 
11) ความแข็งแกร่งในจิตใจ และ 12) การมีคุณธรรม 

เครสเวล (Cresswell, 2002) กล่าวว่า ความเข้มแข็งทางจิตใจ หมายถึงความเชี่ยวชาญทางด้านจิตใจ
ของนักกีฬาอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแสดงออกหรือการแข่งขันของนักกีฬาซึ่งความเชี่ยวชาญก็คือ  
พลังความกล้า ความอดทนที่เกิดขึ้นในจิตใจของนักกีฬาบ่อยๆ สม่ าเสมอจนกลายเป็นนิสัยของนักกีฬาคนนั้น 
ซึ่งนักกีฬาที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจมักจะพูดในทางที่ดีกับตัวเองเสมอๆ ให้ก าลังใจตนเอง และสามารถสร้าง
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แรงกระตุ้นจากภายในให้กับตัวเองได้ทุกสถานการณ์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักกีฬาประสบความส าเร็จในการ
แข่งขันของตนเองแล้วยังสามารถเป็นผู้ที่เข้ากับทีมได้เป็นอย่างดีและจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของเพ่ือนร่วมทีม 

ฮูเวอร์ (Hoover, 2006) กล่าวว่า “ความเข้มแข็งทางจิตใจ” คือการจดจ่อต่อเป้าหมาย              
การเตรียมพร้อมด้านจิตใจที่จะเผชิญกับสถานการณ์ได้ทุกอย่าง มีความมั่นใจในตนเอง อารมณ์ไม่แปรปรวน
ง่าย อดทนที่จะต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก และมีสภาวะความเป็นผู้น านอกจากนี้ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ยังเป็นสิ่ง
ที่สามารถพัฒนาให้มีระดับที่สูงขึ้นได้โดยใช้การฝึกฝนทางจิตวิทยา มีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และมีการฝึก  
ให้ชินกับสถานการณ์ท่ีกดดัน 

ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2533) กล่าวว่าความเข้มแข็งทางจิตใจ (Mental Toughness) คือใจนักสู้  
เป็นความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการแข่งขัน สิ่งส าคัญของใจนักสู้ ก็คือ 
ความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตอบสนอง มีสมาธิและความตื่นตัวต่อสิ่งที่จะกระท าในสถานการณ์เครียด ๆ 
เหล่านั้นได้ในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปและหากสามารถวางตนเองและสถานการณ์กดดัน
ไปในทางที่ปลุกเร้าที่ดี จะประสบผลส าเร็จมากกว่าความกลัวที่จะล้มเหลวหรือแพ้ ความคิดที่ไม่มีความกลัว
ล้มเหลวจะท าให้มีการรวบรวมสมาธิได้ดีกว่ามัวที่จะวิตกกังวลว่าจะท าไม่ได้ หรือกลัวค าติเตียนถ้าเล่นผิดพลาด 

อมรรัตน์ ศิริพงศ์ (2540) กล่าวว่า นักกีฬาไม่ควรสร้างขีดจ ากัดตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่าเราไม่มี
พรสวรรค์พอเพียงหรือไม่เก่งเพียงพอหรืออย่าคิดว่าเราไม่ได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ยอดเยี่ยม 

สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา (2548) กล่าวว่า ความเข้มแข็งทางจิตใจ คือสภาพของอารมณ์ทางใจที่มี     
ความหนักแน่น อดไม่หวั่นไหวต่อการกระท าในสิ่งใดๆ ซึ่งถ้าเป็นทางด้านกีฬาก็เป็นสภาพของจิตใจ อารมณ์   
ที่มีความม่ันคง มีสติ สมาธิอยู่กับตัว ไม่หวั่นไหว ไม่ประหม่า ตื่นเต้นต่อสถานการณ์ในการแข่งขันไม่ว่าจะอยู่ใน
เหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม 

จากการศึกษาความหมายของ “ความเข้มแข็งทางจิตใจ (Mental Toughness)” ที่ผ่านมาผู้วิจัย    
จึงสรุปความหมายได้ว่า ความเข้มเข็งทางจิตใจเป็นพลังภายในจิตใจของนักกีฬาที่จะส่งผลต่อความสามารถใน
การเล่นกีฬาและส่งผลสูงสุดต่อการประสบความส าเร็จและการก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นของนักกีฬา 
ซึ่งถึงแม้นักกีฬาจะมีทักษะและพรสวรรค์มากเพียงใดแต่หากขาดความเข้มแข็งทางจิตใจแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะ
ส าเร็จในขั้นสูงได้ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมอารมณ์ช่วยให้นักกีฬามีความอดทนต่อสถานการณ์   
ความกดดันต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง 
 
ความส าคัญของความเข้มแข็งทางจิตใจ 

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) กล่าวถึงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางจิตมี 2 ประการ คือ 
1. การรับรู้หรือระวังตนเอง (Awareness) 
2. การสร้างวินัยทางใจ (Discipline of the mund) 
 
ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง รวมทั้งการมีประสบการณ์ปฏิบัติ 

ที่เป็นประจ า เกิดความรู้สึกตัว เกิดแรงจูงใจ ทั้งภายในและภายนอกการควบคุมอารมณ์ ความคิด ความอดทน
ต่อแรงกดดัน การจัดการกับความวิตกกังวล ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ให้มี
ความสามารถในการแสดงออกทางกายให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่จนเป็นนิสัย  มีวินัยในการใช้ความมุ่งมั่นเพ่ือ
พัฒนาการทางด้านสมรรถภาพทางกายและระดับทักษะของนักกีฬาเท่านั้น  ผลสูงสุดที่ได้จึงไม่เป็นไปตาม      
ที่คาดหวังเท่าท่ีควร ดังนั้นการเตรียมสมรรถภาพทางจิตของบุคคลโดยใช้หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬา
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เข้าช่วยควบคู่กันไปด้วย จึงมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งที่จะท าให้บุคคลนั้นบรรลุความสามารถสูงสุดทางการ
กีฬาที่ตนมีอยู่ 

กูลด์ (Gould) นักจิตวิทยาการกีฬาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทคาโรไลน่า (North Carolina) ได้รายงาน
ผลการใช้เทคนิคจิตวิทยาการกีฬาของโค้ชมวยปล้ า 200 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า เทคนิคจิตวิทยา
การกีฬาที่นิยมใช้ 10 อันดับแรก ได้แก่ 

1. เทคนิคจิตใจเข้มแข็ง (Mental Toughness) 
2. ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) 
3. แรงจูงใจส่วนบุคคล (Individual Motivation) 
4. ความตั้งใจและสมาธิ (Attention and Concent Ration) 
5. การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) 
6. การเตรียมสภาพจิตใจก่อนการแข่งขัน (Premath Mental Preparation) 
7. ความสามารถในการโค้ช (Coach Ability) 
8. พฤติกรรมก้าวร้าวฮึกเหิม (Aggression Assertive Behavior) 
9. การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) 
10. การควบคุมความเครียดและวิตกกังวล (Stress Anxiety Control) 

 
สนั่น สนธิเมือง (2536) กล่าวว่า การใช้เทคนิคจิตวิทยาการกีฬาไว้ว่า อันดับ 1 ถึง 4 ของผู้ฝึกสอน

กีฬาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลัย มีอยู่ 6 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการให้นักกีฬามีจิตใจเข้มแข็ง 
เทคนิคเสริมให้นักกีฬามีความสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เทคนิคการตั้งเป้าหมาย เทคนิคเสริม
พฤติกรรมฮึกเหิม เทคนิคแรงจูงใจ เทคนิคเสริมการเป็นผู้น า และสอดคล้องกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2532)    
ได้กล่าวว่าในการเตรียมตัวนักกีฬาจะต้องมีเทคนิคการจูงใจเทคนิคเสริมความฮึกเหิม  เทคนิคการเป็นผู้น า 
เทคนิคช่วยให้นักกีฬามีจิตใจเข้มแข็ง 

สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา (2548) กล่าวถึงความส าคัญของความเข้มแข็งทางจิตใจไว้ว่าความเข้มแข็ง    
ทางจิตใจมีผลต่อการ แพ้ ชนะ ในการแข่งขัน ทั้งนี้เนื่องมาจากถ้านักกีฬาฝ่ายใดสามารถควบคุมสภาพจิตใจ 
เช่น ความมั่นใจ การมีสมาธิ มีแรงจูงใจ มีจินตภาพ ได้ดีกว่ากันฝ่ายนั้นก็ย่อมจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน  
นั่นก็คือการที่นักกีฬามีความเข้มแข็งทางจิตใจนั่นเอง ดังนั้นสิ่งส าคัญคือ การควบคุมอารมณ์ในทางที่ดี      
เหตุต่างๆ แห่งอารมณ์เป็นสิ่งส าคัญมากที่เป็นแรงกระตุ้นความรู้สึกต่างๆ ให้เกิดขึ้น การควบคุมอารมณ์จึง
น าไปสู่การควบคุมร่างกายต่อไป 
 
การสร้างความเข้มแข็ง 

ความเข้มแข็งไม่ได้สร้างขึ้นโดยพันธุกรรมหรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทุกๆ คนสามารถเรียนรู้
ความเข้มแข็งได้ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ความเข้มแข็งเป็นทักษะที่จะน าพรสวรรค์และทักษะมาใช้ในการต่อสู้ 
บนสนามแข่งขันของนักกีฬา โดยการสร้างความเข้มแข็งมี 4 ประการ คือ 

1. อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ (Emotional Flexibility) ความสามารถในการยอมรับความสิ้นหวังและ
สามารถที่จะสร้างอารมณ์ต่างๆ ในทางบวกได้ดีในการแข่งขัน (สนุกสนาน สปิริตในการแข่งขัน อารมณ์ขัน) 
นักกีฬาที่ปราศจากสิ่งเหล่านี้จะพ่ายแพ้ได้ง่าย ซึ่งแสดงว่ามีความเข้มแข็งน้อย 
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2. อารมณต์อบสนอง (Emotional Responsiveness) ความสามารถที่ยังคงมีอยู่การเกี่ยวข้องภายใต้
การกดดัน ผู้เข้าแข่งขันไม่มีการตอบโต้ ถอนตัว หรือไม่มีชีวิตชีวาในขณะแข่งขันอารมณ์ที่ไม่ตอบโต้ แสดงถึง
การมีความเข้มแข็งอยู่น้อย 

3. อารมณ์หนักแน่น (Emotional Strength) ความสามารถในการออกแรงและการควบคุมอารมณ์
ภายใต้การกดดัน มีสปิริตในการแข่งขัน ถ้าไม่มีความสามารถในส่วนนี้ก็เหมือนกับไม่มีความเข้มแข็ง 

4. อารมณ์ยืดหยุ่น (Emotional Resiliency) ความสามารถในการเก็บอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้    
ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดต่างๆ และสามารถฟ้ืนคืนอารมณ์ให้กลับมาสนใจกับเกมได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับคนที่
ฟ้ืนอารมณ์ให้กลับมาได้ช้าจะแสดงให้เห็นถึงการมีความเข้มแข็งอยู่น้อย 
 

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) กล่าวว่า การมีสมรรถภาพทางจิตที่แข็งแกร่งเรียกว่าใจสู้ (Mental 
Toughness) ประกอบด้วย ความรู้สึกตัว และความสามารถในการควบคุมตนเองทั้งในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน ภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันสูงตลอดชีวิตของนักกีฬาซึ่งสมรรถภาพทางจิตใจนี้สามารถฝึกฝน  
และพัฒนาให้สูงขึ้นได้ 

นฤพนธ์ วงศ์จตุภัทร (2540; อ้างอิงจาก สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา, 2548) เสนอแนะแนวทางการสร้างและ
รักษาระดับความเข้มแข็งทางจิตใจ และความมั่นคงทางจิตใจให้เกิดขึ้นและคงที่ตลอดไปไว้ 2 ประการ คือ 
ประการแรก นักกีฬาต้องฝึกเทคนิคและฟอร์มการเล่นให้เกิดความช านาญ หากเทคนิคหรือฟอร์มการเล่นไม่ดี 
ไม่ถูกต้อง แม้จิตใจจะแข็งแกร่งขนาดไหน โอกาสที่จะถึงจุดสูงสุดของการเล่นคงยาก ความไม่นอนก็จะเกิดขึ้น
ตามมา ประการที่สอง ต้องมีทักษะทางจิตที่ดี คนที่เล่นกีฬาได้ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะเป็นใน
สถานการณ์ใดก็ตาม เพราะเขามีความม่ันคงและเสมอต้นเสมอปลายทางด้านจิตใจ การเล่นที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง มี
สาเหตุมาจากความไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ ของสภาวะด้านจิตใจอย่างมาก 

สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา (2548) กล่าวโดยสรุปว่า ความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ ไม่ได้มีมา
ตั้งแต่เกิด หรือถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทั้งนักกีฬาและโค้ชสามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ ดังนั้นจึงควรตระหนักและ
เข้าใจถึงการเพ่ิมพูนความแข็งแกร่งทางจิตใจว่า สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง เช่นเดียวกับความ
แข็งแกร่งทางด้านร่างกายและทักษะทางกีฬา เพียงแต่ต้องรู้จักวิธีการในการสร้างและฝึกให้เกิดข้ึนเท่านั้น 

กล่าวโดยสรุปความเข้มแข็งทางจิตใจ คือความสามารถของนักกีฬาที่จะต่อสู้กับสภาวะกดดัน        
ทั้งระหว่างการแข่งขัน หรือระหว่างฝึกซ้อมได้โดยไม่ท้อ แต่ในทางตรงข้ามกับมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและชัยชนะ
อย่างเข้มแข็ง มีความรู้สึกที่จะต่อสู้กับแรงปะทะจากภายนอกและภายในจิตใจของตนเอง เช่น ความเครียด 
ความวิตกกังวล เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามความเข้มแข็งทางจิตใจสามารถสร้างให้เกิดขึ้นในใจของนักกีฬาทุกคน
ได้ หากมีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น  เพราะความเข้มแข็ง     
ทางจิตใจสามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกับการฝึกซ้อมทางกาย 
 
ความเข้มแข็งทางจิตใจ 7 ด้าน 

ความเข้มแข็งทางจิตใจ ก็คือสมรรถภาพทางจิตของนักกีฬาที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ 7 อย่าง คือ 
ความมั่นใจในตนเอง การควบคุมพลังงานเชิงลบการควบคุมสมาธิ การจินตภาพ ระดับแรงจูงใจ พลังงาน    
เชิงบวก และการควบคุมทัศนคติซึ่งมีความหมายดังนี้ 

ความม่ันใจในตนเอง (Self - Confidence) เป็นสิ่งส าคัญในการแสดงความสามารถทางการกีฬาให้
ประสบความส าเร็จ เราสามารถพัฒนาความเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนในตนเองโดยใช้การพูดกับตนเองทั่งในแง่บวกและ
แง่ลบ เชื่อในความสามารถของตนเอง และเพ่ือนร่วมทีมว่าจะประสบความส าเร็จทั้งในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
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ความมั่นใจในตนเอง เป็นอารมณ์ ความรู้สึกในทางบวกและความเชื่อว่าเราสามารถประสบความส าเร็จได้ใน
การแข่งขันนี ้ตัวอย่างค าถามท่ีใช้ในแบบทดสอบ เช่น “ฉันมีความม่ันใจในตนเองในการแข่งขัน” 

การควบคุมพลังงานเชิงลบ (Negative Energy) พลังงานเชิงลบ เป็นความรู้สึกกังวลที่เกิดขึ้นจาก
การคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะผิดหวัง ล้มเหลว หรือเป็นอันตราย การรู้สึกว่าตนเองมีความไม่ปกติด้านการคิด 
ความกลัว ความคาดหวังในความส าเร็จต่ า ความไม่แน่ใจในผลการแสดงออก และความรู้สึกผิดปกติทางกาย 
จะท าให้นักกีฬาเกิดความวิตกกังวลทางจิตการควบคุมพลังงานเชิงลบ เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ร้ายต่างๆ หรือสถานการณ์กดดันต่างๆ เช่น อารมณ์กลัว ท้อแท้ โกรธ ไม่พอใจ เป็นต้น ตัวอย่างค าถามที่ใช้ใน
แบบทดสอบ เช่น “ฉันมีอารมณ์โกรธและท้อแท้ในระหว่างการแข่งขัน” 

การควบคุมสมาธิหรือความตั้งใจ (Attention Control) เป็นการเอาใจใส่จดจ่อกับการแข่งขัน 
ควบคุมให้มีจิตใจมั่นคง นักกีฬาจะต้องรวบรวมสมาธิให้อยู่กับสิ่งเร้าและรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงไม่สนใจสิ่งอ่ืน  ๆ   
ที่เข้ามารบกวนสมาธิ ซึ่งจะต้องเลือกความสนใจที่ถูกต้องประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

1. การควบคุมสมาธิ คือความสามารถในการมีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ 
ตรงหน้า สามารถบอกตัวเองได้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ควรท าและไม่ควรท า จึงมีความส าคัญสามารถ
ช่วยให้นักกีฬามีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีตัวอย่างค าถามที่ใช้ในแบบทดสอบ  
เช่น “ฉันสามารถรวบรวมก าลังใจได้อย่างรวดเร็ว 

2. การหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่มารบกวน คือนอกจากที่นักกีฬาจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ตรงหน้าแล้ว ในขณะเดียวกันนักกีฬายังต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มารบกวนทั้งจาก
ภายนอก และภายในจิตใจ ซึ่งหากตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วจะเหลือแต่สมาธิและความตั้งใจต่อสถานการณ์นั้น 
เท่านั้น 

การจินตภาพ (Visualization / Imagery) เป็นการนึกภาพ สร้างภาพเคลื่อนไหวขึ้นในใจที่ท าให้
มองเห็นถึงสถานการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการสร้างประสบการณ์การรับรู้ขึ้นมาใหม่ซึ่งสามารถสร้าง
ความหนักแน่นทางจิตใจต่อการต่อสู้อุปสรรค์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะให้ประสบความส าเร็จ         
การจินตภาพ คือความสามารถในการจินตนาการถึงสิ่งดี หรือการคิดถึงเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดก าลังใจ เป็นการ
ควบคุมความคิดไปสู่ความส าเร็จ การคิดถึงเหตุการณ์ที่จะน าไปสู่ชัยชนะตัวอย่างค าถามที่ใช้ในแบบทดสอบ 
เช่น “ก่อนการแข่งขัน ฉันนึกเห็นภาพตัวเองลงแข่งขันด้วยความพร้อมสมบูรณ์ที่สุด” 

ระดับแรงจูงใจ (Motivation level) แรงจูงใจมีบทบาทที่ส าคัญต่อการเตรียมทีมและการฝึกซ้อม 
การสร้างแรงจูงใจเป็นการสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นกับนักกีฬาเป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้
นักกีฬาประสบความส าเร็จ การที่นักกีฬาเลือกเล่นกีฬาชนิดหนึ่ง ขยันฝึกซ้อมอย่างหนัก จนกระทั้งมี
ความสามารถระดับหนึ่งแสดงว่านักกีฬามีแรงจูงใจ อาจเกิดจากภายในตัวนักกีฬาเองหรือได้รับแรงจูงใจจาก
ภายนอก ตัวอย่างค าถามที่ใช้ในแบบทดสอบ เช่น “ฉันมีแรงบันดาลใจที่จะต้องชนะการแข่งขันและก้าวขึ้นสู่
ระดับสูงให้ได”้ 

พลังงานเชิงบวก (Positive energy) นักกีฬาต้องปรับเจตคติของตนเองให้มองโลกแง่ดีเสมอ น าผล
การแข่งขันสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาเป็นเครื่องปรับแต่งเพ่ือพัฒนาตนเองสร้างความพึงพอใจในความส าเร็จแม้
เพียงเล็กน้อย และไม่ท้อแท้ต่อความล้มเหลวหรือผิดหวัง แต่น ามาเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในอดีต
ให้สมหวังในอนาคต พลังงานเชิงบวก คือความสามารถในการคิดให้สนุกสนาน มีความสุขไม่ว่าจะเจอเหตุใดๆ 
หรือสถานการณ์กดดันเพียงใดก็ตาม ก็สามารถคิดให้เป็นเรื่องสนุกได้ ซึ่งความสามารถนี้จะช่วยท าให้นักกีฬา
เป็นคนที่มีสปิริต มีน้ าใจเป็นนักกีฬาสูง อยู่ร่วมกับทีมได้ดี เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมทีมเพราะจะเป็นคนไม่กลัว
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ความพ่ายแพ้ ไม่กลัวปัญหา เพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องสนุกส าหรับเขาเหล่านั้นตัวอย่างค าถามที่ใช้ในแบบทดสอบ 
เช่น “ฉันสามารถเก็บรวบรวมอารมณ์เชิงบวกความเข้มแข็งในขณะก าลังแข่งขัน” 

การควบคุมทัศนคติ (Attitude control) คือการควบคุมลักษณะนิสัย และความคิดของตนเอง
อย่างจริงจังและสม่ าเสมอจนกลายเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี มีทัศนคติที่มุ่งสู่ความส าเร็จตัวอย่างค าถามที่ใช้ใน
แบบทดสอบ เช่น “ฉันคิดบวกเสมอในขณะก าลังแข่งขัน” ทัศนคติที่ดีจะช่วยให้นักกีฬาสามารถตัดความกลัว 
ความวิตกกังวลในการแข่งขันหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ลงได ้
 
แบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ (Psychological Performance Inventory : PPI) 

ปี ค.ศ 1986 ดร. จิมส์ โลเออร์ ศึกษาเรื่อง “ความเข้มแข็งทางจิตใจ” เพ่ือสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
ให้กับนักเทนนิส และสร้างแบบวัดระดับความเข้มแข็งทางจิตใจ คือ แบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ ลงใน
หนังสือชื่อ “mental toughness” แบบวัดนี้ โลเออร์ มีวัตถุประสงค์ว่า สามารถวัดระดับความเข้มแข็งได้
ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน คือ ความมั่นใจในตนเอง การควบคุมพลังงานเชิงลบ การควบคุมสมาธิ การจินตภาพ 
แรงจูงใจ พลังงานเชิงบวก และการควบคุมทัศนคติ ลักษณะของแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ              
เป็นแบบทดสอบที่มีเนื้อหาในการวัดระดับความเข้มแข็งทางจิตใจทั้งหมด 7 ด้าน มีจ านวนข้อค าถาม 42 ข้อ 
ในแต่ละข้อค าถามในแบบวัดจะมีคะแนน 6 ระดับให้เลือกตอบ เริ่มจาก “1” ไม่จริง ไปจนถึง “6” เป็น   
ความจริงที่สุด อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แบบทดสอบนี้ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ออกไป พบว่ามีนักจิตวิทยาการ
กีฬาอีกหลายท่านที่น าแบบทดสอบนี้ไปท าการพัฒนาเพ่ืองานวิจัยอีกหลายครั้ง  ซึ่งท าให้แบบวัดแบบวัด   
ความเข้มแข็งทางจิตใจ ของโลเออร์ นี้ยังขาดมาตรฐาน ขาดความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยง ยังไม่สามารถ
ใช้วัดระดับความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาได้จริง เช่น หากนักกีฬาท าแบบทดสอบในขณะโกรธ หรือมี
อารมณ์เพลิดเพลินมากเกินไป อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลคะแนนที่ได้ก็จะไม่ตรงกับความจริง 

ปี ค.ศ. 2003 มิดเดิลตัน และคนอ่ืนๆ (Middleton; et al. 2003) พัฒนาแบบวัดความเข้มแข็ง    
ทางจิตใจ เพ่ือท าการวิจัยกับกลุ่มนักกีฬาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 263 คน แบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ  
มีทั้งหมด 42 ข้อ ครอบคลุมทั้ง 7 ด้านตามแบบของโลเออร์ และมีการวัดระดับคะแนนเป็นสเกล 6 ระดับ 
ตั้งแต่ “1” คือ (ผิดที่สุด) ถึง “6” คือ (ถูกต้องที่สุด) ต่อมาในปี พ.ศ.2540 อมรรัตน์ ศิริพงษ์ พัฒนาแบบวัด
ความเข้มแข็งทางจิตใจ อีกครั้งเป็นแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ ที่ปรับปรุงมาจากแบบแบบวัดความเข้มแข็ง
ทางจิตใจของโลเออร์ (1986) และแปลเป็นภาษาไทย ให้ครอบคลุมระดับความเข้มแข็งทางจิตใจทั้ง 7 ด้าน 
และเป็นอัตราการประเมินค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ คือ 1) เป็นประจ า 2) บ่อยๆ ครั้ง 3) ค่อนข้างบ่อย   
4) นานๆ ครั้ง และ 5) ไม่เคยเลย หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.97 จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักกีฬาประเภททีม และนักกีฬาประเภทบุคคล ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 40 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Alpha - Coefficient) ได้ค่าความเท่ียงตรง (Reliabillity) เท่ากับ 0.90 
 
การพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ 

ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ด้วยวิธีการฝึกจิตใจ 7 ประการ คือ 
การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การควบคุมพลังงานเชิงลบ การควบคุมสมาธิ การจินตภาพ การสร้างแรงจูงใจ 
การสร้างพลังงานเชิงบวก และการควบคุมเจตคติให้เป็นเชิงบวก ดังต่อไปนี้ 
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1. การสร้างความเชื่อม่ันในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอารมณ์และความรู้สึกทางบวกที่มี
ความส าคัญต่อการแสดงความสามารถทางการกีฬานักกีฬาสามารถพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองได้  เช่น     
การพูดกับตนเองทางบวกอยู่เสมอมีความเชื่อในความสามารถของตนเองและเพ่ือนร่วมทีมว่าสามารถประสบ
ความส าเร็จได ้

2. การควบคุมพลังงานเชิงลบ พลังงานเชิงลบเป็นความรู้สึกกังวลที่เกิดขึ้นจากการคาดการณ์
ล่วงหน้าว่าจะผิดหวัง ล้มเหลว การรู้สึกว่าตนเองมีความไม่ปกติด้านความคิด มีความกลัว มีความคาดหวัง
ความส าเร็จต่ า มีความไม่แน่ใจในความสามารถของตนเอง และมีความรู้สึกผิดปกติทางร่างกาย ดังนั้นการ
ควบคุมพลังงานเชิงลบจึงเป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไม่ดี เช่น กลัว ท้อแท้ โกรธ ไม่พอใจที่อาจ
เกิดข้ึนในสถานการณ์ที่มีความกดดัน 

3. การควบคุมสมาธิหรือความตั้งใจ เป็นการจดจ่อกับการสิ่งที่ก าลังท าการควบคุมจิตใจให้มี    
ความมั่นคง และรู้จักหลีกเลี่ยงไม่สนใจสิ่งอ่ืนๆ ที่เข้ามารบกวนสมาธิ โดยต้องเลือกความสนใจที่ถูกต้อง 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

3.1 การควบคุมสมาธิ คือ ความสามารถในการมีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
สถานการณ์ตรงหน้า สามารถบอกตัวเองได้ว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ควรท าและไม่ควรท า การควบคุมสมาธิ
จึงมีความส าคัญที่จะช่วยให้นักกีฬาสามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

3.2 การหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใส่ใจกับสิ่งท่ีเข้ามารบกวน นอกจากนักกีฬาจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์นั้นแล้ว ขณะเดียวกันนักกีฬาต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มารบกวนทั้งจากภายนอกและ
ภายในจิตใจตนเองด้วยซึ่งหากตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้แล้วจะเหลือแต่สมาธิและความตั้งใจต่อสถานการณ์
เท่านั้น 

4. การจินตภาพ เป็นการนึกภาพด้วยการสร้างภาพเคลื่อนไหวในใจที่ท าให้มองเห็นสถานการณ์ต่างๆ 
เป็นการสร้างประสบการณ์การรับรู้ขึ้นมาใหม่ซึ่งสามารถสร้างความหนักแน่นทางจิตใจเพ่ือต่อสู้กับอุปสรรค
ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาทักษะกีฬาให้ประสบความส าเร็จได้อีกทางหนึ่ง 

5. การสร้างแรงจูงใจ แรงจูงใจมีบทบาทส าคัญต่อการเตรียมทีมและการฝึกซ้อม การสร้างแรงจูงใจ
เป็นการสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นกับนักกีฬา เป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้นักกีฬาประสบ
ความส าเร็จ การที่นักกีฬาเลือกเล่นกีฬาชนิดหนึ่งแล้วขยันฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งมีความสามารถสูงขึ้น  
แสดงให้เห็นว่านักกีฬามีแรงจูงใจในการเล่นกีฬานั้น โดยแรงจูงใจอาจเกิดจากภายในตัวนักกีฬาเองหรือได้รับ
จากภายนอกร่วมด้วยก็ได้ 

6. การสร้างพลังงานเชิงบวก พลังงานเชิงบวก คือ ความสามารถในการคิดให้สนุกสนาน มีความสุข
ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์กดดันเพียงใดก็ตาม สามารถคิดให้เป็นเรื่องสนุกได้ ซึ่งการมีพลังงานเชิงบวกจะช่วยให้
นักกีฬาเป็นคนที่มีสปิริต มีน้ าใจเป็นนักกีฬา อยู่ร่วมกับทีมได้ดี เป็นที่รักของผู้อ่ืน เพราะจะเป็นคนไม่กลัว 
ความพ่ายแพ้ไม่กลัวปัญหา ดังนั้นนักกีฬาต้องปรับเจตคติของตนเองให้มองโลกในแง่ดี น าผลการแข่งขันและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวมาเป็นเครื่องปรับแต่งเพ่ือพัฒนาตนเองและสร้างความพึงพอใจในความส าเร็จแม้เพียง
เล็กน้อยก็ตาม และไม่ท้อแท้ต่อความผิดหวังแต่น ามาเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องให้สมหวังในอนาคต
ต่อไป 

7. การควบคุมเจตคติให้เป็นเชิงบวก คือ การควบคุมลักษณะนิสัยและความคิดของตนเอง       
อย่างจริงจังและสม่ าเสมอจนกลายเป็นคนที่มีเจตคติที่ดี มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ เจตคติที่ดีจะช่วยให้นักกีฬา
สามารถตัดความกลัวและความวิตกกังวลในการแข่งขันหรือสถานการณ์อ่ืนๆ  ที่ก่อให้เกิดความเครียดได้จาก
การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งประเภทนักกีฬาทีมและนักกีฬาประเภทบุคคลที่



39 

 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดนครราชสีมา พบว่านักกีฬาเพศชายและเพศหญิง         
ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล มีระดับความเข้มแข็งทางจิตใจอยู่ในเกณฑ์ดีโดยนักกีฬาเพศชายและเพศ
หญิงมีความเข้มแข็งทางจิตใจโดยรวมแตกต่างกันในด้านความมั่นใจในตนเอง  ด้านการควบคุมสมาธิ         
ด้านจินตภาพ ด้านแรงจูงใจ และด้านพลังงานเชิงบวก ส่วนนักกีฬาประเภททีมและบุคคลมีความเข้มแข็งทาง
จิตใจแตกตา่งกัน ในด้านการควบคุมพลังงานเชิงลบ ด้านการควบคุมสมาธิ และด้านพลังงานเชิงบวก จากการ
น าทักษะทางจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมตนเองการกระตุ้นตนเอง การจินตภาพ การรวบรวมจุดสนใจ 
และความเชื่อมั่นเฉพาะอย่างมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน
ของประเทศออสเตรเลีย พบว่าสามารถส่งผลต่อระดับความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาได้เป็นอย่างดี   
ดังนั้นกระบวนการฝึกเพ่ือพัฒนาและคงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางจิตใจส าหรับนักกีฬาเยาวชนหรือนักกีฬาอาชีพ  
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกที่ยาวนานอีกทั้งยังต้องให้ความสนใจกับการสร้างบรรยากาศจูงใจ เช่น 
โปรแกรมการฝึกซ้อมต้องมีความสนุกสนานและท้าทาย มีการกระตุ้นการรับรู้ว่านักกีฬามีความสามารถให้
ความส าคัญกับความแตกต่างของบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ระดับความสามารถอายุ ประสบการณ์ที่ได้รับทั้งจาก
ภายในและภายนอกสนามแข่งขัน รวมถึงบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับนักกีฬา เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง เพ่ือน 
ผู้ฝึกสอน และนักจิตวิทยาการกีฬา 
 
สรุป 

ความเข้มเข็งทางจิตใจเป็นพลังภายในจิตใจของนักกีฬาที่จะส่งผลต่อความสามารถในการเล่นกีฬาและ
ส่งผลสูงสุดต่อการประสบความส าเร็จและการก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นของนักกีฬา ซึ่งถึงแม้นักกีฬา
จะมีทักษะและพรสวรรค์มากเพียงใดแต่หากขาดความเข้มแข็งทางจิตใจแล้ว  ก็ไม่สามารถที่จะส าเร็จใน      
ขั้นสูงได้ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมอารมณ์ช่วยให้นักกีฬามีความอดทนต่อสถานการณ์ความกดดัน
ต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง ความเข้มแข็งไม่ได้สร้างขึ้นโดยพันธุกรรมหรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  ทุกๆ คน
สามารถเรียนรู้ความเข้มแข็งได้ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ความเข้มแข็งเป็นทักษะที่จะน าพรสวรรค์และทักษะมาใช้
ในการต่อสู้บนสนามแข่งขันของนักกีฬา ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้    
ด้วยวิธีการฝึกจิตใจ 7 ประการ คือ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การควบคุมพลังงานเชิงลบ การควบคุม
สมาธิ การจินตภาพ การสร้างแรงจูงใจ การสร้างพลังงานเชิงบวก และการควบคุมเจตคติให้เป็นเชิงบวก 

 

ค าถามท้ายบทที่ 2 

หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายความหมายของความเข้มแข็งทางจิตใจมาให้เข้าใจ 
2. จงอธิบายวิธีการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬามาให้เข้าใจ 
3. จงระบแุละอธิบายถึงความเข้มแข็งทางจิตใจทั้ง 7 ด้านในนักกีฬาว่ามีอะไรบ้าง 
4. จงอธิบายแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ (Psychological Performance Inventory : PPI) มา

พอสังเขป 
5. จงอธิบายถึงวิธีการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา 



40 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

ศิลปชัย สุวรรณธาดา.  2533.  การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว ( ทฤษฎีและการปฏิบัติการ ).  ภาควิชา 
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วรศักดิ์ เพียรชอบ.  2532.  การเตรียมตัวนักกีฬาด้านจิตวิทยาก่อนเข้าแข่งขัน. (เอกสารวิชาการชมรม 
จิตวิทยาแห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ. 

สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา.  2548.  การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักวิ่งและนักจักรยานเสือภูเขาที่เข้าร่วม 
การแข่งขันจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 16 และจักรยานเสือภูเขา ครั้งที่ 8.  ปริญญานิพนธ์ ค.ม.  
(คณะครุศาสตร์). ราชบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ถ่ายเอกสาร. 

สืบสาย บุญวีรบุตร.  2541.  จิตวิทยาการกีฬา Sport Psychology.  ชลบุรี : วิทยาลัยพลศึกษา  
จังหวัดชลบุรี. 

สนั่น สนธิเมือง.  2536.  การศึกษาเทคนิคจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและกีฬามหาวิทยาลัย.   
วิทยานิพนธ์ ค.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร. 

วิทวัส ศรีโนนยางค์.  2552.  การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมและประเภท 
บุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ณ จังหวดันครราชสีมา.  ปริญญานิพนธ์ วท.ม.  
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อัดส าเนา. 

อมรรัตน์ ศิริพงศ์.  2540.  การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  
ครั้งที่ 30.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ถ่ายเอกสาร. 

Cresswell, S. L.  2002.  KEY QUESTIONS ON MENTAL TOUGHNESS, Australia.  Department 
of Human Movement and Exercise Science, University of Western Australia. 

Fourie, S.;& Potgieter, J. R.  2001.  The nature of mental toughness in sport.  Journal for 
Research in Sport, Physical Education and Recreation, 23, 63-72. 

Hoover, Andrea J.  2006.  A Study of Student-athletes and Coaches Views on Mental 
Toughness : Master Thesis, M.A.(Art) Marietta. College Marietta College. 

Jones, G.;& Connaughton, D.  2002.  What is this thing called mental toughness?  
An investigation of elite sport performers.  Journal of Applied Sport Psychology.   
14 : 205-218. 

Middleton, S.C. ;& et al.  2003.  Mental Toughness: Is the mental toughness test tough 
enough?  International Journal of Sport and Exercise Science. 

 

 

 

 

 



41 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
บุคลิกภาพทางการกีฬา 

(Personality of Sport) 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของบุคลิกภาพทางการกีฬา 
2. โครงสร้างบุคลิกภาพของนักกีฬา 
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของนักกีฬา 
4. ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
5. ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีแบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะตัว (Traits theory) 

6. ความแตกต่างของบุคลิกภาพทางการกีฬา 
7. การประเมินบุคลิกภาพ 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของบุคลิกภาพทางการกีฬา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของนักกีฬา 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงทฤษฎีบุคลิกภาพทางการกีฬา 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพทางการกีฬา 
5. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงลักษณะบุคลิกภาพของการเป็นนักกีฬาที่ดี 
6. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการประเมินบุคลิกภาพทางการกีฬา 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุความหมายของบุคลิกภาพทางการกีฬา 
2. นักศึกษาสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของนักกีฬา 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีบุคลิกภาพทางการกีฬา 
4. นักศึกษาสามารถระบุความแตกต่างของบุคลิกภาพทางการกีฬา 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะบุคลิกภาพของการเป็นนักกีฬาที่ดี 
6. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการประเมินบุคลิกภาพทางการกีฬา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพทางการกีฬา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการดูคลิปวีดีทัศน์ 
3. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
4. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพทางการกีฬา 
5. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 

 
 



42 

 

สื่อการสอน 
1. คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับบุคลิกภาพทางการกีฬา 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 3 บุคลิกภาพทางการกีฬา 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 3 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการสนใจ ความตั้งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที ่3 
บุคลิกภาพทางการกีฬา 

(Personality of Sport) 
 

นักจิตวิทยาการกีฬาให้ความส าคัญต่อการศึกษากระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
บุคลิกภาพของนักกีฬา เพ่ือท าความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสม
กับนักกีฬาแต่ละคน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพของบุคคลในสังคม การศึกษาบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถทางการกีฬา ได้รับความสนใจมากในช่วงปี ค.ศ.1960 – 1970 แต่ช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้นักวิจัย
ด้านจิตวิทยาการกีฬาพบว่าอาจยังไม่มีความชัดเจนและความคงที่ของข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักกีฬา
มากนัก แต่อย่างไรก็ตามพบว่าบุคลิกภาพทางการกีฬายังมีความจ าเป็นที่น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
คัดเลือกนักกีฬาให้มีความเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทกีฬา 

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือบุคลิกลักษณะหรืออุปนิสัยที่ท าให้เราแตกต่างจากคนอ่ืน บุคลิกภาพของ
คนเรา คือ สิ่งที่ท าให้สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะมีพฤติกรรมการแสดงออกหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
แตกต่างกันอย่างไร ไม่มีบุคคลสองคนใดจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทุกส่วนได้ แต่ละคนย่อมแตกต่าง
กันนับตั้งแต่ขนาดของร่างกาย ลักษณะของหน้าตาเชาวน์ปัญญา การแสดงออกทางอารมณ์และแรงจูงใจใน
การเลือกท าสิ่งต่างๆ ลักษณะบางอย่างเป็นสิ่งที่สืบทอดมานับตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่บางลักษณะเป็นผลมาจาก
การเรียนรู้ ซึ่งล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งสิ้น นักจิตวิทยาศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลด้วย
วิธีการแตกต่างกัน ซึ่งอาจจัดประเภทบุคคลตามลักษณะบุคลิก (Types) หรือจัดตามลักษณะนิสัย (Traits) 
เป็นต้น 
 
ความหมายของบุคลิกภาพทางการกีฬา 

บุคลิกภาพ (Personality) มาจากค าในภาษาลาตินว่า “Persona” แปลว่า หน้ากาก ซึ่งหมายถึง
หน้ากากที่ชาวกรีกใช้ในการแสดงละคร เมื่อสวมหน้ากากเป็นตัวอะไรก็ต้องแสดงบทบาทไปตามตัวละครนั้น 
นักจิตวิทยาการกีฬาให้นิยามของ “บุคลิกภาพทางการกีฬา” ไว้ว่า บุคลิกภาพทางการกีฬา หมายถึง 
คุณลักษณะโดยรวมทั้งหมดของบุคคลหรือนักกีฬา ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะภายนอก ได้แก่ รูปร่างหน้าตา 
กิริยา ท่าทาง และคุณลักษณะภายใน ได้แก่ นิสัยใจคอ ความคิด ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม และอารมณ์      
ซึ่งคุณลักษณะทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวก าหนดรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกทางการกีฬาจนกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว อันมีผลท าให้บุคคลหรือนักกีฬาคนนั้นแตกต่างจากบุคคลอ่ืน นอกจากนั้นบุคลิกภาพ    
ยังเป็นผลร่วมอย่างมีระบบของพฤติกรรมต่างๆ ตลอดจนเจตคติและค่านิยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ
นิสัยเฉพาะตัวบุคคล อาจกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างคงเส้นคงวา  ซึ่งท าให้บุคคล    
มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง ดังนั้นการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพ
ทางการกีฬาจะท าให้เข้าใจลักษณะของนักกีฬาได้อย่างดีขึ้น 
 
โครงสร้างบุคลิกภาพของนักกีฬา 

โครงสร้างบุคลิกภาพของนักกีฬา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้คือ 
1. บุคลิกภาพที่อยู่ด้านในลึกที่สุด หรือแกนกลางของจิตใจ (Psychological core) บุคลิกภาพ   

ที่อยู่ด้านในลึกที่สุด ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อบุคลิกภาพของบุคคลอย่างมาก  เพราะค่อนข้าง    
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มีความคงที่ไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ลักษณะบุคลิกภาพส่วนนี้ยังเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงได้
ยากมากเพราะเป็นเรื่องเจตคติ ความสนใจ และความเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองด้วย
บุคลิกภาพที่อยู่ลึกท่ีสุดของจิตใจเป็นสิ่งที่แสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของบุคคลไม่ใช่ใครที่คนอ่ืนคิดให้คุณเป็น 

2. บุคลิกภาพที่เกิดขึ้นและมีการตอบสนองที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัว (Typical responses)     
การตอบสนองที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรในบริบทของสังคม 
บุคคลต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเสมอ 

3. บุคลิกภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับบทบาททางสังคม (Role related behavior) พฤติกรรม     
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสังคม เป็นการแสดงพฤติกรรมที่มีพ้ืนฐานจากการรับรู้สถานการณ์ทางสังคม            
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้ของตนเองที่มีต่อสถานการณ์ทางสังคม ความแตกต่าง
ของสถานการณ์เป็นสิ่งที่ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น การด าเนินชีวิตตลอดวัน บุคคลสามารถแสดง
บทบาทของตนเองได้ทั้งบทบาทของนักเรียน ผู้ฝึกสอน ลูกจ้าง และเพ่ือน ซึ่งการแสดงบทบาทในแต่ละหน้าที่
เป็นไปตามบทบาทที่สังคมก าหนดให้ เช่น การแสดงบทบาทผู้น าจะมีความเหมาะสมเมื่ออยู่ในฐานะผู้ฝึกสอน 
ไม่ใช่ฐานะของนักเรียน หรือลูกจ้างในบางครั้งอาจพบได้ว่าการแสดงแต่ละบทบาทอาจมีความขัดแย้งกันได้  
เช่น พ่อแม่ท่ีท าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้ลูก เพราะโดยทั่วไปบทบาทของพ่อแม่ คือ การให้ความรัก เอาอกเอาใจ
ซึ่งจะให้ความส าคัญกับส่วนนี้มากกว่าการเข้มงวดกวดขันหรือการมีระเบียบวินัยซึ่งตรงข้ามกับการแสดง
บทบาทของผู้ฝึกสอนที่ต้องเน้นระเบียบวินัย มีความเข้มงวดในการฝึกซ้อม และต้องเปิดโอกาสให้นักกีฬาคิด
และตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเพ่ือพร้อมเผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในสถานการณ์การแข่งขันได้ 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 แผนภูมิโครงสร้างบุคลิกภาพ 
ที่มา:  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) 

 
การศึกษาโครงสร้างบุคลิกภาพ 
การศึกษาโครงสร้างบุคลิกภาพ เพ่ือให้ทราบตัวตนที่แท้จริงและรูปแบบเฉพาะของการตอบสนอง  

ทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมที่แสดงออก 
โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ร่วมกันในทีมหรือมีกิจกรรมกับบุคคลนั้นเป็นเวลานานๆ  ตามทฤษฎีตัวตน             
(Self - theory) กล่าวว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับการมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีเหตุผลเป็นของตนเอง สามารถ
ตัดสินใจด้วยตนเองได้ เชื่อถือไว้วางใจได้ และมีความต้องการพัฒนาตนเองให้สูงสุดในทุกด้านเท่าที่ตนเอง    
จะท าได้ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองด้วยตามแนวคิดนี้เชื่อว่าบุคลิกภาพของคนเกิดจาก
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ปฏิสัมพันธ์ของการรับรู้ตนเอง หรือ“อัตตา” หรือ “ฉัน” ว่าฉันเป็นคนอย่างไร มีคุณค่าแค่ไหนเก่งเพียงใด และ
มีความสามารถระดับใด ซึ่งการรับรู้ตนเองนี้จะท าให้สามารถแยกออกจากความไม่ใช่ตัวฉันได้  โดยสามารถ
อธิบายลักษณะโครงสร้างบุคลิกภาพ 3 ลักษณะคือ 

1. ตนที่ตนรับรู้ (Perceived Self: P.S.) หมายถึง ตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็นอยู่ เช่น คิดว่าเป็นคนดี 
คนเก่ง มีความสามารถ เป็นคนหล่อคนสวย 

2. ตนตามความเป็นจริง (Real Self: R.S.) หมายถึง ตัวตนที่แท้จริงซึ่งบางคนอาจจะมองไม่เห็น
ตัวตนที่แท้จริงของตนเองก็ได้ บางครั้งอาจรับรู้ตัวตนตามความเป็นจริงนี้ได้จากคนใกล้ชิดรอบข้าง เช่น พ่อแม่ 
ผู้ฝึกสอน เพ่ือนร่วมทีมที่ให้ข้อมูลอยู่เสมอ เช่น เป็นคนที่มีความอดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคปัญหาหรือ
เป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ชอบท าตามใคร เป็นต้น 

3. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self: I.S.) หมายถึง ตัวตนที่อยากจะเป็นอยากจะท า หรือตั้งความหวังไว้ 
ซึ่งอาจยังไม่ใช่ตัวตน ณ ขณะเวลานี้ เช่น ต้องการเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของประเทศไทยในอนาคต 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 ความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องของตัวตน 3 ลักษณะ 
ที่มา:  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) 

 
จากภาพแสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพปกติ (ก) เป็นการผสมผสานการรับรู้ตนเองทั้ง 3 ลักษณะคือ     

ตนที่ตนรับรู้ ตนตามความเป็นจริง และตนตามอุดมคติหมายความว่าบุคคลมีการรับรู้ตัวตนตามความคิดของ
ตนเอง ขณะเดียวกันสามารถรับรู้ตัวตนตามความเป็นจริงได้ ไมว่าจะเป็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากตัวเองหรือจาก
คนใกล้ชิดให้ข้อมูลก็ตาม อีกท้ังยังสามารถรับรู้ได้ว่าตนเองมีความคาดหวังในอุดมคติว่าอยากเป็นอยากท าสิ่งใด 
หากผสมผสานทั้ง 3 ลักษณะได้ บุคคลจะเกิดพัฒนาการด้านบุคลิกภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและตรงกับ
สิ่งที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง แต่หากบุคคลมีบุคลิกภาพที่มีปัญหา (ข) เป็นการรับรู้ตนเองในลักษณะ    
แยกตนท่ีตนรับรู้ตนตามความเป็นจริง และตนตามอุดมคติ ออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นการรับรู้ตนเองแบบ
แยกส่วน ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่าตัวตนที่เราคิดว่าเป็นอยู่ตัวตนที่แท้จริงและตัวตนในอุดมคติ 
เป็นอย่างไรจึงไม่สามารถน าข้อมูลการรับรู้มาประกอบการพิจารณาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขบุคลิกภาพ
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น หากนักกีฬาสามารถผสมผสานการรับรู้ตนเองได้อย่างเหมาะสมจะส่งผลต่อ
พัฒนาการด้านบุคลิกภาพของตนเองทั้งที่แสดงออกและไม่แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ
เป้าหมายที่ตนเองตั้งใจไว้ 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของนักกีฬา 

บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่งสาเหตุ
หลักท่ีท าให้นักกีฬามีบุคลิกภาพแตกต่างกัน คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
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1. อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อบุคลิกภาพของนักกีฬา บุคลิกภาพภายนอกจะได้รับอิทธิพลจาก
พันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น รูปร่าง หน้าตา สีผิว ความสูง ลักษณะทางเพศ กลไกการท างานของร่างกาย
บางอย่างแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บ เช่น พ่อแม่มีรูปร่างสูงใหญ่ ลูกที่เกิดมาจึงมีโครงสร้างที่สูงใหญ่ตามไปด้วย 
ดังนั้นหากลูกต้องการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลจึงมีความได้เปรียบด้านโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสมกับชนิด
กีฬา นอกจากนั้นผู้ที่เป็นนักกีฬาคงทราบกันดีว่า การที่จะเล่นกีฬาได้อย่างดีนั้น นอกจากจะมีร่างกายที่แข็งแรง
และจิตใจที่เข้มแข็งแล้วระดับสติปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมยังมีผลต่อการตัดสินใจต่างๆ        
ที่เกิดขึ้นในเกมการแข่งขันได้เช่นเดียวกัน นอกจากบุคลิกภาพภายนอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้ว
บุคลิกภาพภายในบางประการอาจได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย เช่น ความคิดหรือการตอบสนองทาง
อารมณ์ต่างๆ 

2. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบุคลิกภาพของนักกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬาส่วนใหญ่เชื่อว่า
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดบุคลิกภาพของนักกีฬามากกว่าพันธุกรรม  โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ครอบครัว เพ่ือนที่โรงเรียน เพ่ือนร่วมทีม รวมไปถึงสังคมทุกระดับที่นักกีฬาได้มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสิ่งแวดล้อมทางสังคมเหล่านี้จะให้ประสบการณ์ต่างๆ  แก่นักกีฬาจนสั่งสม         
เป็นบุคลิกภาพส าหรับประสบการณ์ดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ สามารถจ าแนกได้ 2 ประการ คือ
ประสบการณ์ร่วม หมายถึง ประสบการณ์ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันจะได้รับในรูปแบบคล้ายคลึงกัน  เช่น 
วัฒนธรรม ความเชื่อ เจตคติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยประสบการณ์เหล่านี้จะถูกถ่ายทอดจากรุ่น
หนึ่งไปรุ่นหนึ่ง ประสบการณ์ร่วมดังกล่าวจะมีผลต่อการสร้างบุคลิกภาพของบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ความคิด 
ความเชื่อ การแต่งกาย กิริยามารยาท และการพูดจา ประสบการณ์เฉพาะ เกิดขึ้นจากการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอน
จากพ่อแม ่คร ูอาจารย์ หรือผู้ฝึกสอนที่แตกต่างกันไป  

นอกจากปัจจัยด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดรูปแบบ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว บรรยากาศและสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวหรือภายในทีมกีฬา รวมถึงสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่าโครงสร้างบุคลิกภาพของ
บุคคล ประกอบด้วยอิทธิพลจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ร่วมและประสบการณ์เฉพาะโดย
กระบวนการในการรับประสบการณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้สามารถเกิดได้ทั้งทางตรง ได้แก่ การอบรมสั่งสอน และ
ทางอ้อมที่เกิดจากการท าตามตัวแบบจนเกิดการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นบุคลิกภาพที่ถาวรของ
บุคคลในที่สุดจิตส านึก 
 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ เป็นแนวทางที่นักจิตวิทยาใช้ในการอธิบายธรรมชาติของบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างและกระบวนการ เพ่ือให้เข้าใจความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล สามารถจ าแนก     
การอธิบายลักษณะบุคลิกภาพตามกลุ่มทฤษฎีได้ดังนี้คือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  (Psychoanalytic theory) 
ทฤษฎีลักษณะบุคลิกภาพ (Type of personality theory) ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic theory)   
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่แบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะตัว (Traits theory) และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social 
learning theory) โดยสรุปมาพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory) 
ตามแนวทางการศึกษาของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ จิตแพทย์ชาวเวียนนาประเทศออสเตรีย ผู้ก่อตั้งทฤษฎี

จิตวิเคราะห์ มีเป้าหมายเพ่ือท าความเข้าใจลักษณะของบุคคลในภาพรวมมากกว่าการแบ่งแยกความ        
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เป็นบุคคลออกเป็นอุปนิสัยหรืออารมณ์ และเน้นการท าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลที่มาจากจิตใต้ส านึก
เป็นส าคัญ โดยอธิบายบุคลิกภาพของบุคคลในลักษณะโครงสร้างบุคลิกภาพ ไว้ดังนี้  

โครงสร้างบุคลิกภาพ เป็นการอธิบายโครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคลว่าเกิดจากความขัดแย้งกัน
ระหว่างพลังงานทางจิต 3 ส่วน ได้แก่ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซูเปอร์อีโก้ (Superego) โดยทั้งหมดอยู่ในจิตใจ
มนุษย์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ จิตใต้ส านึก (Unconscious) จิตกึ่งรู้ส านึก (Preconscious) และจิตรู้ส านึก 
(Conscious) โดยจิตรู้ส านึกเปรียบเหมือนก้อนน้ าแข็งที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ ามองเห็นได้  สัมผัสได้ เข้าใจง่าย 
ส่วนจิตใต้ส านึกเปรียบเหมือนส่วนของน้ าแข็งที่อยู่ใต้น้ า มองไม่เห็น เข้าใจยาก แต่มีอิทธิพลต่อมนุษย์มากที่สุด 
และจิตก่ึงรู้ส านึกจะอยู่ระหว่างก่ึงกลางของจิต 2 ส่วนนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 โครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากพลังงานทางจิต 
ที่มา:  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) 

 
จิตใต้ส านึก เป็นที่เก็บความคิดและความรู้สึกที่ถูกเก็บกดทั้งหลายซึ่งสิ่งต่างๆ  เหล่านี้บางครั้ง        

ถูกส่งออกมายังจิตส านึก โดยต้องผ่านการตรวจสอบของจิตกึ่งรู้ส านึกก่อน จิตใต้ส านึกจะเป็นส่วนของ
สัญชาตญาณ เช่น ความพึงพอใจ ความปรารถนา โดยไม่สนใจเรื่องของเวลา เหตุผล หรือความขัดแย้ง        
ถ้าความปรารถนาในจิตใต้ส านึกไม่บรรลุผลอาจจะท าให้เกิดความฝันได้ 

จิตกึ่งรู้ส านึก เป็นส่วนของประสบการณ์ที่สะสมไว้แต่เลือนราง เมื่อถูกกระตุ้นจะน ามาใช้ได้ เป็นการ
ท างานในลักษณะการเชื่อมประสานระหว่างจิตใต้ส านึกและจิตส านึก ท าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่จิตใต้ส านึกส่งมา
ให้กับจิตส านึกและยังท าหน้าที่คอยเก็บกดความปรารถนาและความต้องการที่ไม่อาจแสดงออกมาได้ลงไปไว้ใน
จิตใต้ส านึก หากท าการกระตุ้นจิตกึ่งรู้ส านึก เช่น การสะกดจิต การท าจิตบ าบัดจะท าให้สิ่งต่างๆ ในส่วนของ
จิตใต้ส านึกออกมาสู่จิตส านึกมากข้ึน 

จิตส านึก คือ จิตปกติในชีวิตประจ าวันที่ท างานประสานกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ เป็นส่วน
ของการคิด การตัดสินใจ อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ มักเป็นเหตุเป็นผลและมีศีลธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตส านึกจะ
มีบางส่วนถูกส่งต่อไปให้กับจิตกึ่งรู้ส านึกเพ่ือส่งไปเก็บไว้ในจิตใต้ส านึก เช่น ประสบการณ์ที่เลวร้าย ความฝังใจ
บางอย่าง ความขัดข้องใจในบางสิ่ง ความผิดหวังท้อแท้ หรือการที่นักกีฬาผิดหวังพ่ายแพ้ในการแข่งขันและ  
คิดโทษตนเองว่าไม่มีความสามารถพอที่จะชนะคู่แข่งขันได้เหตุการณ์เช่นนี้นักกีฬาส่วนใหญ่มักพยายามลืม    
แต่จริงแล้วเป็นแค่เพียงการย้ายที่จากจิตรู้ส านึกไปสู่จิตใต้ส านึกเท่านั้น และหากนักกีฬายังคงคิดเรื่องราวไม่ดี
ต่างๆ อยู่เสมอจะเป็นการตอกย้ าข้อมูลที่เลวร้ายลงสู่จิตใต้ส านึกของตนเองมากขึ้นด้วยต าราหลายเล่มกล่าวว่า
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หากมีการแบ่งจิตใจมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ จิตส านึกและจิตใต้ส านึก มนุษย์เรามีการเก็บข้อมูลต่างๆ 
ไว้ในส่วนจิตใต้ส านึกมากถึงร้อยละ 90 (ความจ าระยะยาว อารมณ์ ความรู้สึกอุปนิสัย รูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ) และมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในส่วนจิตส านึกอยู่เพียงร้อยละ 10 
(การวิเคราะห์ การคิด และความจ าระยะสั้น) เท่านั้น นั่นแสดงให้เห็นว่าจิตใต้ส านึกมีพ้ืนที่การเก็บข้อมูล
มากกว่าจิตส านึก ซึ่งการที่จิตใต้ส านึกมีพ้ืนที่เก็บข้อมูลมาก จึงมีอิทธิพลกับกระบวนการทางความคิดและ   
การเกิดพฤติกรรมของบุคคลเป็นอย่างมากด้วย นักจิตวิทยาส่วนใหญ่จึงพยายามให้บุคคลมีจิตใต้ส านึกที่เป็น
ข้อมูลเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ เพราะในภาวะวิกฤตทางอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมการท างานของจิตส านึกได้ 
สิ่งที่ถูกเก็บไว้ในส่วนจิตใต้ส านึกจะปรากฏออกมา เช่น ในภาวะที่นักกีฬาเกิดความเครียด ความโกรธ      
ความโมโห จากการแข่งขันที่ไม่ได้ดั่งใจตามที่ตนเองต้องการ จึงมักจะแสดงพฤติกรรม ก้าวร้าวหรือพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสมออกมา 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 การท างานของจิตส านึกและจิตใต้ส านึก 
ที่มา:  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) 

 
นอกจากนี้ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ยังกล่าวว่าบุคลิกภาพของบุคคลเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพลังงาน 

ทางจิต 3 ส่วน คือ อิด อีโก ้และซูเปอร์อีโก้ ดังนี้คือ  
อิด หรือสัญชาตญาณ (Id) เป็นพลังที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด เป็นพลังงานทางจิตที่ซ่อนอยู่ภายในจิต   

ใต้ส านึกเป็นส่วนใหญ่ มุ่งแสวงหาความพึงพอใจและเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  โดย       
ไม่ค านึงถึงเหตุผล ความถูกต้อง และความเหมาะสม ประกอบด้วย ความต้องการทางเพศ และความก้าวร้าว 
ซึ่งเป็นโครงสร้างเบื้องต้นของจิตใจและเป็นพลังผลักดันอีโก้ให้ท าสิ่งต่างๆ ตามที่อิดต้องการพลังงานทางจิต
ส่วนนี้ หมายถึง ความอยาก ความต้องการ กิเลสและตัณหาทั้งหลาย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะพยายามหาทาง
ตอบสนองโดยไม่สนใจโลกแห่งความเป็นจริงว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งอิดของบุคคลจะเกิดจากสัญชาตญาณ
ของมนุษย์ เช่น ในสถานการณ์ปกตินักกีฬามีลักษณะสุขุมเยือกเย็น พูดจาสุภาพ แต่เมื่อเกิดความรู้สึก         
ไม่พึงพอใจในผลการตัดสินของกรรมการ ซึ่งตนเองเชื่อว่ากรรมการตัดสินผิดพลาด จึงตะโกนด่าด้วยถ้อยค า
หยาบคายและเข้าท าร้ายร่างกายกรรมการ ซึ่งถือเป็นการกระท าท่ีเกิดจากสัญชาตญาณของมนุษย์ที่เมื่อรู้สึกว่า
ตนเองไม่พึงพอใจก็ต้องหาวิธีการมาบ าบัดหรือระบายความไม่พึงพอใจของตนเองนั้นให้หมดไป  ส าหรับ
สัญชาตญาณของมนุษย์จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล  ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนการได้รับ
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ประสบการณ์ในอดีต หรืออ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งสัญชาตญาณท่ีเกิดข้ึนแล้วสังคมยอมรับได้หรือสังคมยอมรับ
ไม่ได้ ในกรณีนี้ถือเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี เพราะไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมา
อย่างไร นักกีฬาทุกคนต้องยอมรับในผลการตัดสินของกรรมการซึ่งถือเป็นอันสิ้นสุดแล้ว  

อีโก้ หรืออัตตา (Ego) จะขึ้นอยู่กับหลักความเป็นจริง (Reality principle) ส่วนมากเป็นการใช้
สติปัญญา เป็นพลังงานที่อยู่ในจิตส านึกและกึ่งส านึกเป็นส่วนใหญ่ แต่บางต ารามีการระบุว่าอยู่ในส่วนของ
จิตส านึกเป็นส่วนใหญ่เป็นพลังงานในส่วนที่ท าหน้าที่บริหารพลังจากอิดและซูเปอร์อีโก้ให้สมดุลและแสดงออก
ให้สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง เป็นการใช้หลักเหตุและผลตามความเป็นจริงที่สังคมยอมรับหรือ
เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของอีโก้ในแต่ละบุคคล
ด้วย ส าหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบอีโก้มักแสดงพฤติกรรมตามเหตุผลและความเป็นจริงที่ตนพิจารณา   
แล้วว่าเหมาะสมและถูกต้องเท่านั้นจะไม่สนใจเหตุผลและความคิดของผู้อ่ืน  หน้าที่หลักของอีโก้คือรับรู้
ความรู้สึกที่เป็นจริงที่ได้รับจากโลกภายนอก ทดสอบและประเมินความรู้สึกที่เกิดขึ้น ปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
ความเป็นจริง และขณะเดียวกันก็ต้องท าให้ตนเองมีความพึงพอใจด้วยเพ่ือควบคุมและสร้างกฎเกณฑ์ให้กับ 
แรงขับทางสัญชาตญาณ รวมถึงเพ่ือป้องกันตนเองไม่ให้ถูกคุกคาม 

ซูเปอร์อีโก้ หรืออภิอัตตา (Super ego) จะขึ้นอยู่กับหลักศีลธรรมเป็นพลังงานที่อยู่ภายในจิตส านึก
เป็นส่วนใหญ่ เป็นพลังงานทางจิตที่ก่อตัวขึ้นจากการเรียนรู้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา กฎของศีลธรรม และ
กฎหมายของสังคมเป็นส่วนที่ควบคุมการแสดงออกของบุคคลในด้านคุณธรรม ความดี ความชั่ว ความถูกผิด 
มโนธรรม จริยธรรม ที่สร้างโดยจิตใต้ส านึกของบุคคล ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ 
ซูเปอร์อีโก้เป็นตัวบอกให้รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่วอะไรถูก อะไรผิด ควรหรือไม่ควร ซูเปอร์อีโก้จึงมีลักษณะเป็นพลัง
ที่ตรงข้ามกับอิด ซูเปอร์อีโก้จะควบคุมอิดได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าซูเปอร์อีโก้ของบุคคลนั้นแข็งแกร่งมากน้อย
เพียงใดการที่บุคคลแสดงบุคลิกภาพในรูปแบบใดออกมานั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความขัดแย้งระหว่างพลังงาน    
ทางจิตทั้ง 3 ส่วน ว่าพลังงานทางจิตส่วนใดจะมีอ านาจเหนือกว่า บุคคลจะแสดงบุคลิกภาพออกมาตามอิทธิพล
ของพลังงานทางจิตฝ่ายที่มีอ านาจนั้น แต่ถ้าเมื่อใดที่พลังงานระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้มีความขัดแย้งกัน   
อย่างรุนแรงมากเกินไป บางครั้งอีโก้จะหาทางประนีประนอมเพ่ือลดความขัดแย้งให้น้อยลงโดยใช้วิธีการ
ปรับตัวที่เรียกว่า “กลวิธานในการป้องกันตัวเอง” (Defense mechanism) ซึ่งประกอบด้วยการหาเหตุผล
และเข้าข้างตนเอง (Rationalization) การปฏิเสธ (Denial) คือ การไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่ขมขื่น การเก็บกด 
(Repression) การซัดทอด (Projection)การแสดงปฏิกิริยาแกล้งท า (Reaction formation) การสับที ่
(Displacement) และการทดแทน (Sublimation) ถ้าท าส าเร็จจะช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งไปได้ เช่น 
บางครั้งนักกีฬารู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจอย่างมาก แต่อาจไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาแต่พยายาม
เปลี่ยนความคิดตนเองให้เป็นไปทางบวกเพ่ือลดการกระตุ้นทางอารมณ์ที่อาจน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม      
ไม่เหมาะสมนั้น อีกท้ังยังเป็นการช่วยให้มีการสนองตอบต่อการเป็นที่ยอมรับของสังคม 

การท างานของจิตทั้ง 3 ประการ จะพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลให้เด่นไปด้านใดด้านหนึ่งของ       
ทั้ง 3 ประการนี้ แต่บุคลิกภาพของนักกีฬาที่พึงประสงค์ คือ การที่นักกีฬาสามารถใช้พลังอีโก้เป็นตัวควบคุม
พลังอิดและซูเปอร์อีโก้ให้อยู่ในภาวะสมดุลได้ 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ มีการน าไปใช้ในเชิงจิตวิทยาทั่วไปมากโดยเฉพาะจิตวิทยาคลินิก แต่มีการน ามาใช้
กับการกีฬาค่อนข้างน้อย เพราะมีความยากในการทดสอบและการวิเคราะห์ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ผู้ใช้ต้อง
เป็นนักจิตวิทยาบ าบัดที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการท าความเข้าใจกับความรู้สึก  ความคิด และ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามหากมีความเข้าใจแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่ดีพอจะท าให้
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของนักกีฬาแต่ละบุคคลได้อย่างลึกซึ้งมากข้ึน 
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ทฤษฎีลักษณะบุคลิกภาพ (Type of personality theory) 
ทฤษฎีลักษณะบุคลิกภาพ ของ คาร์ล กุสตาฟ จุง จิตแพทย์ชาวสวิสมีความเชื่อว่าเชื้อชาติพันธุ์หรือ

ชาติก าเนิดเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้น าพฤติกรรมและก าหนดจิตส านึกตลอดจนการตอบสนอง
ต่อประสบการณ์บุคคลจะเป็นเช่นใดย่อมขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็ก  ซึ่งพัฒนาการของบุคลิกภาพ
เริ่มจากการปฏิสนธิไปตลอดชั่วชีวิต บุคลิกภาพของบุคคลมีพ้ืนฐานมาจากเจตคติของบุคคลที่เป็นลักษณะ
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบเปิดเผยกับกระบวนการทางจิต คือ ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) 
การรับรู้ประสาทสัมผัส (Sensing) และสัญชาตญาณ (Intuition) โดยความคิดกับความรู้สึกเป็นการแสดงถึง
การให้เหตุผลหรือการตัดสินใจ แต่การรับรู้ประสาทสัมผัสและสัญชาตญาณเป็นการแสดงถึงการรับรู้ของบุคคล 
ทั้งนี้ได้แบ่งลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ลักษณะของบุคคลแบบเก็บตัว มีลักษณะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมแต่มุ่งสนใจตนเองเป็นหลัก ชอบคิด 
ท าอะไรเงียบๆ คนเดียว ไม่ชอบเข้าสังคม อารมณ์อ่อนไหวง่ายเก็บความทุกข์ไว้กับตนเอง ไม่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง หากบุคคลมีลักษณะดังกล่าวมากจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติทางจิต ทางอารมณ์ และมีผลกระทบต่อ
บุคลิกภาพ 

2. ลักษณะของบุคคลแบบเปิดเผย มีลักษณะตรงข้ามกับแบบเก็บตัวให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อม 
ชอบเข้าสังคม เปิดเผย เพ่ือนมาก ไม่ชอบเก็บความทุกข์แต่จะพูดระบายให้คนอ่ืนจนหมด มักสนใจเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกมากกว่าสนใจเรื่องของตนเองลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 2 แบบ ไม่สามารถแยก 
จากกันได้เด็ดขาด เพราะคนส่วนใหญ่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบกลางๆ ก้ ากึ่งระหว่างแบบเก็บตัวและแบบ
เปิดเผยซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่เหมาะสม และเป็นการปรับตัวเพ่ือให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic theory) 
ทฤษฎีมนุษยนิยมที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ ทฤษฎีตัวตน (Self - theory) และทฤษฎีบุคลิกภาพ

ของมาสโลว์ (Maslow’s theory)  
ทฤษฎีตัวตน (Self - theory) ผู้ก่อตั้งทฤษฎีนี้ คือ คาร์ล โรเจอร์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มี

ชื่อเสียงและได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทางจากทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์เกิดมา
พร้อมกับการมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีเหตุผลเป็นของตนเอง สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ เชื่อถือไว้วางใจ
ได้ และมีความต้องการพัฒนาตนเองให้สูงสุดทุกด้านเท่าที่ตนเองจะท าได้ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเองด้วย บุคลิกภาพของคนเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของการรับรู้ตนเอง หรือ “อัตตา” หรือ “ฉัน” ว่าฉันเป็น  
คนอย่างไร มีคุณค่าแค่ไหน เก่งเพียงใดและมีความสามารถระดับใด ซึ่งการรับรู้ตนเองนี้จะท าให้สามารถแยก
ตัวตนออกจากความไม่ใช่ตัวตนได้ และสามารถแยกลักษณะบุคลิกภาพออกเป็น 3 ลักษณะ คือตนที่ตนรับรู้ 
ตนตามความเป็นจริง และตนตามอุดมคติ 

ทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว์ (Maslow’s theory) ผู้ก่อตั้งทฤษฎีนี้คือ อับราฮัม มาสโลว์ 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเชื้อสายยิว เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางจนได้รับการยกย่อง
ให้เป็นบิดาแห่งจิตวิทยามนุษยนิยม จากทฤษฎีนี้เชื่อว่าบุคลิกภาพของคนมีปัจจัยส าคัญอยู่ที่ธรรมชาติของ
มนุษย์ในความปรารถนาที่ต้องการจะพัฒนาตนเองเพ่ือให้ถึงจุดสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเพ่ือ   
ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ แต่ความต้องการนั้นต้องเป็นไปตามล าดับขั้นไม่มีการข้ามขั้น เมื่อความต้องการ
ขั้นหนึ่งได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้วความต้องการขั้นสูงในล าดับต่อไปจึงจะเกิดขึ้น  ในทางกลับกัน
หากยังไม่ได้รับความพอใจจะแสดงพฤติกรรมการแสวงหาในขั้นนั้นต่อไปเรื่อยๆ  จากการแบ่งล าดับขั้น     
ความต้องการประกอบด้วย 5 ขั้น ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.5 การแบ่งล าดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว์ 
ที่มา:  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) 

 
ส าหรับทางการกีฬา มีการน าแนวคิดตามทฤษฎีของมาสโลว์มาใช้อ้างอิงอยู่มากพอสมควร ซึ่งสามารถ

อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ท าให้นักกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาทั้งช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้  
เช่น นักกีฬาที่ยังมีความต้องการและดิ้นรนเพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองดีขึ้น  เนื่องจากฐานะเศรษฐกิจ
ทางบ้านไม่ดีพอ มีความจ าเป็นต้องเล่นกีฬาเพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นเงินทุนการศึกษา นักกีฬาเหล่านี้จะมี      
ความตั้งใจในการฝึกซ้อมกีฬาเป็นอย่างมาก และมักประสบความส าเร็จและมีพัฒนาการทางการกีฬาที่รวดเร็ว 
ซึ่งเมื่อเทียบกับขั้นความต้องการของมาสโลว์คงเทียบได้ในขั้นความต้องการทางร่างกาย  ซึ่งเมื่อนักกีฬาคนนี้
ได้รับการเติมเต็มขั้นความต้องการทางร่างกายเพียงพอจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ขั้นต่อไปได้  แต่ทั้งนี้             
ไม่จ าเป็นต้องก้าวขึ้นสู่ล าดับความต้องการจนถึงขั้นสูงสุดทุกคน เพราะหากแรงจูงใจเปลี่ยนแปลงไปอาจเลิก
กิจกรรมที่ท ามาทั้งหมด และเริ่มต้นในสิ่งอ่ืนต่อไปได้อีก ดังนั้นหากผู้ฝึกสอนทราบว่านักกีฬาอยู่ในระดับ   
ความต้องการขั้นที่ 1 คือ ขั้นความต้องการทางร่างกาย จึงควรช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนหรือเติมเต็มสิ่งที่
นักกีฬายังขาด เช่น การด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานด้วยการมีอาหารและมีที่พักอย่างเหมาะสมและพอเพียงเพ่ือให้
นักกีฬาหมดกังวลและตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ 
 
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่แบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะตัว (Traits theory) 

เป็นทฤษฎีที่จัดอยู่ในกลุ่มแนวคิดเชิงรู้คิด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ทฤษฎีอุปนิสัยของออลพอร์ต และ
ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของแคตเทลล์ โดยลักษณะเด่นของทฤษฎีบุคลิกภาพที่แบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะตัว คือ 
ความคงที่และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
ทฤษฎีอุปนิสัยของออลพอร์ต (Allport’ s trait theory) ผู้ก่อตั้งทฤษฎีนี้คือ กอร์ดอน ออลพอร์ต 

โดยเชื่อว่าบุคลิกภาพของคนเกิดจากกระบวนการท างานของอุปนิสัยในตัวบุคคลที่สะท้อนออกมาให้เห็นเป็น
พฤติกรรมภายนอก เช่น นักกีฬาที่มีนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จะแสดงพฤติกรรมมีน้ าใจ เห็นอกเห็นใจ ให้ความ
ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อ่ืน ซึ่งอุปนิสัยของแต่ละคนมีระดับแตกต่างกัน จึงท าให้มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป
ด้วย ค าว่า อุปนิสัย (Trait) มีความหมายใกล้เคียงกับค าอีกหลายค า เช่น นิสัย (Habit) เจตคติ (Attitude) 
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และลักษณะ (Types) ซึ่งต่างเป็นสิ่งก าหนดแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทั้งสิ้น แต่มีความแตกต่าง
ตรงที่อุปนิสัยมีความหมายกว้างขวาง ครอบคลุม และมีความเป็นเอกลักษณ์ประจ าตัวบุคคลที่ชัดเจนมากกว่า 
 

ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของแคตเทลล์ (Cattell’s traits theory) ผู้ก่อตั้งทฤษฎีนี้ คือ เรย์มอนด์ บี 
แคตเทลล์ นักจติวิทยาชาวอังกฤษ ซ่ึงมีแนวคดิว่าบุคลิกภาพของบุคคลมาจากอิทธิพลของอุปนิสัยที่แตกต่างกัน 
โดยมีบุคลิกภาพ 2 ลักษณะ คือ 

1. ลักษณะอุปนิสัยพื้นผิว หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพภายนอกที่บุคคลแสดงออกมาเป็นกลุ่มของ
พฤติกรรมหลายๆ ลักษณะด้วยกัน ลักษณะอุปนิสัยพ้ืนผิวนี้มีความใกล้เคียงกับอุปนิสัยร่วมของ ออลพอร์ต 
มาก แตกต่างกันที่ว่าของ ออลพอร์ต นั้น น าอุปนิสัยต่างๆ เหล่านั้นมาจัดกลุ่มเอง แต่ของ แคตเทลล์ นั้น     
จัดกลุ่มด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลและหาความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆ ของบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะพ้ืนผิว
เดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน 

2. ลักษณะอุปนิสัยดั้งเดิม หมายถึง ลักษณะนิสัยภายในที่แท้จริงของบุคคล ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมขึ้นมาจนเป็นอุปนิสัยประจ าตัวท าให้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาก อุปนิสัย
ดั้งเดิมถือเป็นพ้ืนฐานบุคลิกภาพของบุคคลทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งได้มีการจ าแนกบุคลิกภาพของมนุษย์     
ตามลักษณะอุปนิสัย 16 ลักษณะ และมีการสร้างแบบทดสอบ 16PF (Sixteen personality of factor 
questionnaire) เพ่ือวิเคราะห์บุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวถูกน ามาใช้ในกีฬาค่อนข้างมาก 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 การจ าแนกบุคลิกภาพของมนุษย์ตามลักษณะอุปนิสัย 16 ลักษณะ 
ที่มา:  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) 
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จากการศึกษาทฤษฎีอุปนิสัยของออลพอร์ตและทฤษฎีลักษณะเฉพาะของแคตเทลล์ ต่างให้ความเห็น
ตรงกันว่าโครงสร้างของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของกลุ่มอุปนิสัยภายในที่
แตกต่างกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) 
นักจิตวิทยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม  จึงให้ความสนใจกับพฤติกรรม        

ที่มองเห็นได ้(Overt behavior) มากกว่าพฤติกรรมภายใน (Covert behavior) โดยมีความเห็นว่าบุคลิกภาพ
ของแต่ละบุคคลเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางเงื่อนไข การเสริมแรง และการเลียนแบบ 
ดังนั้นจึงเรียกกลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพนี้อีกชื่อว่า “ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม” (Behavior theories)            
ซึ่งประกอบด้วย 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบจงใจกระท า และทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบ    
โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบจงใจกระท า (Operant conditioning theory) ผู้ก่อตั้งทฤษฎีนี้ คือ 
เบอร์ฮัส สกินเนอร์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกันท่ีมีชื่อเสียงในฐานะเจ้าของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบจงใจกระท า 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายโดยมีแนวคิด คือ บุคลิกภาพของบุคคลขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมใด   
เมื่อกระท าแล้วได้รับความสุข ความพึงพอใจ หรือได้รับการเสริมแรง พฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีก 
ส่วนพฤติกรรมใดกระท าแล้วได้รับการลงโทษ พฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มจะเลือนรางหายไป ดังนั้นพฤติกรรมของ
บุคคลเป็นผลจากการที่บุคคลได้เรียนรู้พฤติกรรมที่แสดงออกในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม        
โดยพฤติกรรมใดก็ตามเม่ือแสดงออกมาแล้วเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมจะได้รับแรงเสริมทางบวกส่วน
พฤติกรรมใดไม่เป็นที่พึงประสงค์จะได้รับการลงโทษ ดังนั้นจึงท าให้บุคคลเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมที่ได้รับการ
เสริมแรงและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ จนก่อตัวเป็นรูปแบบของบุคลิกภาพประจ าตัวในที่สุด เช่น 
นักกีฬาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอนให้ค าชมเชยอยู่เสมอดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาและ
ได้รับการเสริมแรงท าให้นักกีฬาเกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมนั้นอยู่เรื่อยๆ  ในทาง    
ตรงข้ามหากนักกีฬาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน  เช่น เสียงดัง ทะเลาะวิวาท 
ขาดระเบียบวินัย ผู้ฝึกสอนจะต าหนิ ต่อว่า หรือลงโทษ จึงท าให้นักกีฬาพยายามเลี่ยงที่จะแสดงพฤติกรรม
เหล่านั้น แรงเสริมที่บุคคลได้รับไม่จ าเป็นต้องได้รับจากภายนอกเท่านั้นอาจเกิดจากภายในตัวบุคคลได้  เช่น 
เมื่อนักกีฬาแสดงพฤติกรรมใดออกมาแล้วรู้สึกมีความพึงพอใจกับการกระท าของตนเองเท่ากับเป็นแรงเสริม
ภายในที่เกิดขึ้นกับตนเองท าให้บุคลิกภาพนั้นปรากฏออกมาเรื่อยๆ ทั้งที่บุคลิกภาพนั้นอาจไม่เหมาะสมกับ
มาตรฐานที่สังคมก าหนดไว้ก็ตาม ดังนั้นบุคลิกภาพตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบจงใจกระท าจึงหมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงออกจากการเรียนรู้ทางสังคมที่ได้รับจากการเสริมแรงและการลงโทษ 

ทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบ (Model learning theory) ผู้ก่อตั้งทฤษฎีนี้ คือ อัลเบิร์ต แบนดูรา 
นักจิตวิทยาชาวแคนาดา ที่เสนอแนวคิดว่าบุคลิกภาพของแต่ละคนเกิดจากการที่บุคคลมีการเรียนรู้จาก      
ตัวแบบ (Model) ในสังคม โดยใช้การสังเกต ซึ่งเน้นย าว่าเป็นการเลียนแบบไม่ใช่ลอกแบบ โดยบุคคลจะเก็บ
ตัวแบบในรูปของรหัสลับไว้ในสมอง ซึ่งพร้อมจะปรากฏขึ้นเป็นแบบอย่างของบุคลิกภาพให้บุคคลเลียนแบบได้
ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าบุคลิกภาพที่แสดงออกมาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา การแต่งกาย 
ท่าทาง กิริยามารยาท หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ เป็นเพราะบุคคลนั้นมีพฤติกรรมเลียนแบบที่เก็บไว้ หากแบ่ง
ประเภทของตัวแบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
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1. ตัวแบบที่เป็นของจริง (Live modeling) หมายถึง ตัวแบบที่บุคคลมีโอกาสสังเกตและ           
มีปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรง เช่น การที่นักกีฬาสังเกตหรือดูตัวแบบที่มีอยู่จริงจากผู้ฝึกสอนแล้วพยายามปฏิบัติ  
ตามสิ่งที่ผู้ฝึกสอนแสดงออก หากสงสัยสามารถซักถามได้ตลอดเวลา 

2. ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic modeling) หมายถึง ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ การ์ตูน นวนิยาย หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นการสังเกตหรือดูตัวแบบที่เป็นลักษณะสัญลักษณ์        
ที่ก าหนดขึ้นมา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาต่างๆ แต่จะไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบระหว่างกันได้ 
จากการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าการที่นักกีฬาได้เห็นผู้อ่ืนประสบความส าเร็จ  เช่น จากการดูวีดีโอ อ่านหนังสือ    
จะมีประโยชน์ส าหรับนักกีฬาที่เพ่ิงฝึกหัดทักษะใหม่ๆ หากเป็นไปได้ช่วงเริ่มต้นการฝึกทักษะกีฬาควรมีการใช้
ตัวแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนักกีฬา เช่น อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และระดับความสามารถ ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ระดับความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถท าได้มากกว่าการใช้ตัวแบบที่มีลักษณะแตกต่างกับนักกีฬา นอกจากนั้น
แล้วการใช้ตนเองเป็นตัวแบบสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เช่นกัน  กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้    
ทางสังคมให้ความส าคัญกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างบุคลิกภาพ โดยแต่ละคนจะมี
การแสดงพฤติกรรมตามการเสริมแรงหรือตัวแบบที่ได้รับแตกต่างกัน  จึงมีผลให้บุคลิกภาพที่แสดงออกมา
แตกต่างกันออกไปด้วย โดยสรุปหลักการส าคัญของกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม คือ บุคคลมีสมรรถภาพ 
บุคคลรับรู้สมรรถภาพนั้น และบุคคลมีความเชื่อในสมรรถภาพและมุ่งมั่นประกอบกิจกรรมตามสมรรถภาพของ
ตนเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้แต่ละทฤษฎีจะมีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอยู่บ้าง 
แต่หากผู้ฝึกสอนน าจุดเด่นของแต่ละทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนรู้บุคลิกภาพของนักกีฬาจะท าให้เข้าใจ
พฤติกรรมการแสดงออกของนักกีฬาว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร และหากนักกีฬามีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมผู้ฝึกสอนจะ
สามารถหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเป็นไปตามมาตรฐานของ
สังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักกีฬามีเป้าหมายสูงสุด เพ่ือให้นักกีฬาเข้าใจตนเองและพัฒนาตนเองได้ 
อย่างถูกต้องโดยไม่หยุดยั้ง 

 
ความแตกต่างของบุคลิกภาพทางการกีฬา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพทางการกีฬา พบว่าลักษณะบุคลิกภาพของนักกีฬามีความแตกต่าง
กันออกไปตามชนิดกีฬา เช่น นักกีฬาประเภทที่สร้างกล้ามเนื้อ จะมีความกังวลกับสุขภาพร่างกายและ    
ความเป็นชายสูง นักกีฬาประเภทบุคคลมีความปรารถนาที่จะท าให้ดีที่สุด ต้องการมีความเป็นผู้น า และมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ผู้อ่ืนไดดี้ แตข่ณะเดียวกนั มีความยินดีหรอืยอมรับการกล่าวโทษน้อยกว่านักกีฬา
ประเภททีม ส่วนนักกีฬาประเภททีมจะมีความวิตกกังวล มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย และตื่นตัวกับสิ่งต่างๆ    
แต่จะมีความสามารถในการจินตนาการน้อยกว่านักกีฬาประเภทบุคคล  ส่วนนักกีฬาประเภทปะทะจะมี   
ความเป็นอิสระและมีอัตตาการถือตนเองเป็นที่ตั้งน้อยกว่านักกีฬาที่ไม่ใช่ประเภทปะทะ  (Weinberg & 
Gould, 2007) 

การศึกษาโครงสร้างบุคลิกภาพของนักกีฬา สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางก าหนดโปรแกรมการฝึกซ้อม
ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของนักกีฬาแต่ละบุคคลโดยการท าความเข้าใจกับความคิด  ความรู้สึก และ
พฤติกรรม ที่นักกีฬาแสดงออกมานอกจากนั้นยังช่วยประกอบการตัดสินใจของนักกีฬาในการเลือกเล่นกีฬา   
ที่ตนเองอยากเล่นหรือมีความสนใจและเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองมากที่สุด และหากผู้ฝึกสอนมี  
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลจะสามารถช่วยในการคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมได้เป็นอย่างด ี
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ลักษณะบุคลิกภาพของการเป็นนักกีฬาที่ดี 
นักกีฬาที่ต้องการประสบความส าเร็จทางการกีฬาและมีความสุขในการด าเนินชีวิต ควรมีลักษณะ

บุคลิกภาพที่ดี ดังต่อไปนี้ 
1. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
2. มีจิตใจเบิกบาน ยิ้มง่าย มีอารมณ์ขันอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์มองโลกในแง่ดี 
3. วาจาสุภาพ ไพเราะ มีมารยาททางสังคม 
4. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
5. มีความกระตือรือร้น และกระฉับกระเฉง 
6. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
7. มีเหตุผลและรู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและกระท าสิ่งต่างๆ 
8. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความอดทนอดกลั้น 
9. มีความเชื่อม่ันในตนเอง ขณะเดียวกันพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
10. มีน้ าใจนักกีฬา 

 
การประเมินบุคลิกภาพ 

การประเมินบุคลิกภาพ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือต้องการให้บุคคลได้รับรู้ตนเองว่ามีบุคลิกภาพ
อย่างไร อีกท้ังยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จากที่กล่าวมาข้างต้น
จะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพของบุคคลเกิดจากผลรวมของลักษณะทั้งภายในและภายนอก  โดยเฉพาะบุคลิกภาพ
ส่วนใหญ่มักมาจากลักษณะภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งมีทั้งซ่อนเร้นอยู่และบางส่วนตนเองสามารถรับรู้ได้ 
ดังนั้นนักจิตวิทยาจึงมีความพยายามที่จะค้นหาวิธีการต่างๆ ในการดึงส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายใน เช่น นิสัย 
ใจคอ ความคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ์ ออกมาเพ่ืออธิบายลักษณะภายนอกต่างๆ ส าหรับวิธีการประเมิน
บุคลิกภาพสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้คือ 

1. การสังเกต เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากส าหรับนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมการสังเกตเป็น
วิธีการทางธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ในการศึกษาจิตวิทยานั้นต้องมีหลักเกณฑ์รูปแบบ และวิธีการแปลความหมายที่
แน่นอน ที่ส าคัญต้องไม่น าความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด  พฤติกรรมที่สังเกตนั้นอาจเป็น
พฤติกรรมทั่วไปหรือพฤติกรรมเฉพาะ ข้อดีของวิธีการสังเกต คือ การเห็นพฤติกรรมแบบตรงไปตรงมาท าให้
ทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ข้อควรค านึง คือ การใช้วิธีการสังเกตเพ่ือประเมิน
บุคลิกภาพนั้นต้องไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวว่าตนเองก าลังถูกสังเกต และควรใช้เวลาในสังเกตนานพอสมควร เพ่ือดู
ความถี่ของพฤติกรรมที่แสดงออกจนมั่นใจว่าเป็นบุคลิกภาพที่แท้จริงของบุคคลนั้น  นอกจากนี้เพ่ือให้เกิด 
ความเที่ยงตรงผู้สังเกตจ าเป็นต้องจดบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมบางช่วงบางตอนให้ชัดเจนเพ่ือป้องกัน
ความพลั้งเผลอหรืออาจใช้วิธีการประมาณค่า โดยผู้สังเกตจะให้คะแนนบุคลิกภาพแต่ละประเภทที่สังเกต   
เห็นได ้จากระดับสูงสุดไปจนถึงระดับต่ าสุด 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยทั่วไปมักมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกบุคคล
เข้ากลุ่มเป็นวิธีการที่ใช้ในการโต้ตอบระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นหลัก อาจเป็นลักษณะค าถาม
ปลายเปิดหรือปลายปิดหรือค าถามท่ีมีความเฉพาะเจาะจง นอกจากจะเป็นการพูดคุยซักถามแล้วผู้สัมภาษณ์ยัง
มีโอกาสสังเกตบุคลิกภาพควบคู่ไปด้วย การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

2.1 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้การตั้งค าถามกว้างๆ เป็น
เรื่องทั่วไป ไม่มีความเฉพาะเจาะจง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบอย่างเต็มที่ โดยทั่วไป
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วิธีการนี้จะให้ความส าคัญกับการแสดงออกในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและบุคลิกภาพท่าทางของผู้ถูก
สัมภาษณ์เป็นหลัก 

2.2 การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์มีการเตรียมค าถามที่มี
ความเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะไว้ล่วงหน้าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงทักษะ 
ประสบการณ์ ความรู้ เจตคติ ค่านิยม ความคิดเห็นที่มีต่อค าถามนั้น ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบไม่ตรงค าถาม   
ตอบไม่ชัดเจนหรือตอบกว้างเกินไป สามารถให้ตอบใหม่หรือตั้งค าถามใหม่ได้ วิธีการสัมภาษณ์สามารถน า
ค าตอบที่ได้จากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์หลายคนมาเปรียบเทียบกัน  เพ่ือหาบุคคลที่มีลักษณะตรงตาม       
ความต้องการของผู้สัมภาษณ์มากท่ีสุด ส าหรับข้อดีของวิธีการสัมภาษณ์ คือ เปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูก
สัมภาษณ์ได้สนทนาพูดคุยโต้ตอบซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีโอกาสสังเกตกิริยาท่าทาง น้ าเสียง การใช้ภาษา 
รวมทั้งความคิด ความรู้ เจตคติ ความเชื่อ เป็นต้น ท าให้สามารถประเมินบุคลิกภาพของบุคคลนั้นได้ใกล้เคียง
กับสิ่งที่เป็นจริง แต่ทั้งนี้อาจต้องใช้เวลาและใช้ทักษะในการประเมินรูปแบบอื่นด้วย เช่น การสังเกตส่วนข้อเสีย 
ของวิธีการสัมภาษณ์ คือ ผู้ขอรับการสัมภาษณ์มักพยายามตอบค าถามให้ดีที่สุดที่คิดว่าจะท าให้ผู้สัมภาษณ์
พอใจ ซึ่งไม่อาจตรงกับความเป็นจริงก็ได้ นอกจากนี้การประเมินบุคลิกภาพอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้   
หากผู้สัมภาษณ์เกิดความรู้สึกทางบวกหรือลบต่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมทีมนั้น  
นอกจากจะให้ความส าคัญกับระดับความสามารถของทักษะกีฬาและความสมบูรณ์ของร่างกายแล้ว           
การประเมินความคิดหรือสภาพจิตใจของนักกีฬาก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน การใช้วิธีการสังเกตร่วมกับ          
การสัมภาษณ์จะท าให้ผู้ฝึกสอนรู้จักนักกีฬาได้มากขึ้นทั้งในแง่ความคิด  เจตคติ และอาจรวมถึงพฤติกรรม      
ที่แสดงออกต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์จะมีประสิทธิผลมากถ้ามีการออกแบบ      
ข้อค าถามและวางแผนการประเมินผลที่ดีรวมถึงความเชี่ยวชาญของผู้ท าหน้าที่สังเกตและสัมภาษณ์ด้วย 

3. แบบประเมินบุคลิกภาพ ถูกสร้างขึ้นเพ่ือตรวจสอบหาบุคลิกภาพที่แท้จริงโดยเฉพาะส่วนที่เป็น
บุคลิกภาพภายใน เนื่องจากการวิเคราะห์บุคลิกภาพภายในหลายด้านจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรง ชัดเจน 
และเชื่อถือได้ ซึ่งวิธีการสังเกตหรือการสัมภาษณ์อาจไม่สามารถท าได้ทั้งหมด แบบทดสอบบุคลิกภาพที่สร้าง
ขึ้นนั้นจะท าหน้าที่ดึงลักษณะบุคลิกภาพภายในทั้งที่รู้ตัวหรือซ่อนเร้นอยู่ให้ตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรม
ภายนอกในรูปแบบต่างๆ โดยจะน าผลของการตอบสนองทางพฤติกรรมนั้นมาวิเคราะห์ เพ่ืออธิบายบุคลิกภาพ
ภายในอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามผู้ที่จะใช้แบบทดสอบเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกฝนวิธีการใช้งานและ          
แปลความหมายมาโดยเฉพาะ มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียหายอย่างมากกับผู้ถูกทดสอบแบบประเมินบุคลิกภาพมี
ความแตกต่างกับแบบทดสอบหรือข้อสอบทั่วๆ ไป เพราะแบบประเมินบุคลิกภาพไม่มีคะแนนส าหรับการสอบ
ผ่านหรือการสอบตก แต่ถูกออกแบบมาเพ่ือวัดเจตคติ นิสัยใจคอ และค่านิยมในมุมมองที่หลากหลาย ส าหรับ
แบบประเมินบุคลิกภาพที่ถูกออกแบบส าหรับการน าไปใช้กับนักกีฬา (Cox, 2012) เช่น 

3.1 แบบประเมินแรงจูงใจของนักกีฬา (Athletic motivation inventory: AMI) เป็น
การประเมินบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการประสบความส าเร็จทางการกีฬา  ประกอบด้วย    
แรงขับ ความก้าวร้าว การตัดสินใจความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า ความเชื่อมั่นในตนเอง การควบคุมอารมณ์ 
ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความสามารถในการเป็นผู้น า การมีสติ และความเชื่อ แต่ทั้งนี้จากการน าแบบประเมิน
แรงจูงใจของนักกีฬาไปใช้กับนักกีฬาฮ๊อกกี้น้ าแข็ง พบว่าผลที่ได้จากการตอบแบบประเมินฯ มีค่าการท านาย
ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาต่ ามาก 

3.2 แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นแชมป์ (Wining profile athletic instrument)
เป็นการประเมินการมีสติและความเข้มแข็งทางจิตใจซึ่งจากการน าแบบประเมินคุณลักษณะการเป็นแชมป์    
ไปใช้พบว่านักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยกับนักกีฬาอาชีพมีคุณลักษณะการเป็นแชมป์แตกต่างกัน 
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สรุป 

บุคลิกภาพทางการกีฬา หมายถึง คุณลักษณะโดยรวมทั้งหมดของบุคคลหรือนักกีฬา ซึ่งประกอบด้วย 

คุณลักษณะภายนอก ได้แก่ รูปร่างหน้าตา กิริยา ท่าทาง และคุณลักษณะภายใน ได้แก่ นิสัยใจคอ ความคิด 

ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม และอารมณ์ ซึ่งคุณลักษณะทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวก าหนดรูปแบบของพฤติกรรม 
การแสดงออกทางการกีฬาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันมีผลท าให้บุคคลหรือนักกีฬาคนนั้นแตกต่าง
จากบุคคลอ่ืน นอกจากนี้บุคลิกภาพยังเป็นผลร่วมอย่างมีระบบของพฤติกรรมต่างๆ ตลอดจนเจตคติและ
ค่านิยม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยเฉพาะตัวบุคคล  อาจกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพเป็นพฤติกรรม            
ที่แสดงออกอย่างคงเส้นคงวา ซึ่งท าให้บุคคลมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มี       
ความเฉพาะเจาะจง 

บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่งสาเหตุ
หลักท่ีท าให้นักกีฬามีบุคลิกภาพแตกต่างกัน คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม และยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดรูปแบบบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว บรรยากาศและ
สัมพันธภาพภายในครอบครัวหรือภายในทีมกีฬา รวมถึงสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคล 

การศึกษาโครงสร้างบุคลิกภาพของนักกีฬา สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางก าหนดโปรแกรมการฝึกซ้อม
ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของนักกีฬาแต่ละบุคคลโดยการท าความเข้าใจกับความคิด  ความรู้สึก และ
พฤติกรรม ที่นักกีฬาแสดงออกมานอกจากนั้นยังช่วยประกอบการตัดสินใจของนักกีฬาในการเลือกเล่นกีฬา   
ที่ตนเองอยากเล่นหรือมีความสนใจและเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองมากที่สุด  และหากผู้ฝึกสอนมี  
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลจะสามารถช่วยในการคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือ เป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมได้เป็นอย่างด ี

 

ค าถามท้ายบทที่ 3 

หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายความหมายของบุคลิกภาพทางการกีฬามาให้เข้าใจ 
2. จงระบถุึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของนักกีฬามาให้เข้าใจ 
3. จงอธิบายทฤษฎีบุคลิกภาพทางการกีฬามาพอสังเขป 
4. จงอธิบายลักษณะบุคลิกภาพของการเป็นนักกีฬาที่ดี 
5. จงอธิบายหลักการประเมินบุคลิกภาพทางการกีฬามาให้เข้าใจ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
ความวิตกกังวลทางการกฬีา  

(Anxiety in Sport) 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของความวิตกกังวล 
2. ประเภทของความวิตกกังวล 
3. สาเหตุของความวิตกกังวลทางการกีฬา 
4. ความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา 
5. ระดับความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา 
6. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความวิตกกังวล 
7. การวัดความวิตกกังวลทางการกีฬา 
8. การจัดการกับระดับความวิตกกังวลของนักกีฬา 
9. วิธีการควบคุมความวิตกกังวล 
10. ผลกระทบของความวิตกกังวล 
11. การประเมินความวิตกกังวล 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของความวิตกกังวลทางการกีฬา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงประเภทและสาเหตุของความวิตกกังวลทางการกีฬา 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความวิตกกังวลทางการกีฬา 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงแบบทดสอบต่างๆ ความวิตกกังวลทางการกีฬา 
5. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการจัดการกับระดับความวิตกกังวลของนักกีฬา 
6. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการประเมินความวิตกกังวลทางการกีฬา 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุความหมายของความวิตกกังวลทางการกีฬา 
2. นักศึกษาสามารถระบุประเภทและสาเหตุของความวิตกกังวลทางการกีฬา 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวกับความวิตกกังวลทางการกีฬา 
4. นักศึกษาสามารถระบุแบบทดสอบต่างๆ ความวิตกกังวลทางการกีฬา 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการจัดการกับระดับความวิตกกังวลของนักกีฬา 
6. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการประเมินความวิตกกังวลทางการกีฬา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความวิตกกังวลทางการกีฬา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลทางการกีฬา 
3. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
4. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความวิตกกังวลทางการกีฬา 
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5. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 
6. อาจารย์นัดหมายให้นักศึกษาทุกคนมาฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการลดความวิตกกังวลทางการ

กีฬาเบื้องต้นในโอกาสต่อไป 
7. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติวิธีการลดความวิตกกังวล

ทางการกีฬาเบื้องต้น 
 
สื่อการสอน 

1. คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับความวิตกกังวลทางการกีฬา 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 4 ความวิตกกังวลทางการกีฬา 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 4 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการสนใจ ความตั้งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 4 
ความวิตกกังวลทางการกฬีา  

(Anxiety in Sport) 
 

ความวิตกกังวลทางการกีฬา เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมาก งานวิจัยเกี่ยวกับความวิตกกังวล
ทางการกีฬาในต่างประเทศได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างเป็นล าดับตั้งแต่ ค.ศ.1950 และเด่นชัดมากขึ้นใน 
ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีการขยายผลการศึกษาและผลการวิจัยไปสู่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในช่วงปลาย ค.ศ.1970 และช่วงต้น ค.ศ.1980 ส าหรับประเทศไทย วนิชชา (2552) ได้รวบรวม
งานวิจัยทางจิตวิทยาการกีฬาที่มีการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2540 – พ.ศ.2551 พบว่า ความวิตกกังวลทางการ
กีฬาได้รับความสนใจมากเป็นอันดับที่ 2 รองมาจากการฝึกทักษะทางจิตใจ 
 
ความหมายของความวิตกกังวล 

ความวิตกกังวล (Anxiety) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “To press tight” หรือ “To strangle” 
หมายถึง รัดให้แน่น และมาจากภาษาลาตินว่า “Angere” มีค าแปลในภาษาอังกฤษว่า “To vex, trouble” 
หมายถึง รบกวน ท าให้ยุ่งยากซึ่งมีความหมายไปในทางท่ีแสดงถึงความไม่สุขสบาย 

ความวิตกกังวล (Anxiety) เป็นอารมณ์ที่ผสมผสานระหว่างความกดดันต่างๆ เป็นปัจจัยในการ
แสดงออกในการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีผู้สนใจอย่างกว้างขวาง และได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “ความวิตกกังวล” 
ในทัศนะต่างๆ กัน ซ่ึงผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ความวิตกกังวลเป็นความรู้สึกของการเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่ไม่คุ้นเคย ภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตระหนักว่ามีอะไรบางอย่างคุกคามต่อตน  แต่ยังไม่สามารถ    
ลงมือจัดการกับสิ่งนั้นได้ เนื่องจากว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ หากสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว หรือบุคคลนั้นได้รู้      
อย่างแจ่มชัดความวิตกกังวลก็จะหมดไป เพราะไม่ต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญปัญหา และภาวะอารมณ์ชนิดอ่ืน
จะเข้ามาแทนที่ความวิตกกังวล และเชื่อว่าประสบการณ์ใหม่ทั้งหลายที่บุคคลไม่เคยเผชิญพบมาก่อนสามารถ
ก่อให้เกิดความวิตกกังวลได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าประสบการณ์นั้นน่าจะพึงพอใจหรือไม่ 

ความวิตกกังวลเป็นลักษณะควบคู่กับความกลัวในแง่อารมณ์แบบชีววิทยา กล่าวคือ ความกลัวเป็น
การตอบสนองของสิ่งที่มีชีวิตต่ออันตรายที่มีอยู่จริงภายนอก แต่ความวิตกกังวลเป็นการตอบสนองต่ออันตราย
ที่มีอยู่ภายใน ที่ท าท่าจะปรากฏในความรู้สึกส านึกจนกระทั่งเกิดแรงกระตุ้นภายในให้มีการโต้ตอบจริงๆ 
พฤติกรรมที่แสดงถึงความวิตกกังวลของบุคคลโดยทั่วไป อาจจ าแนกออกเป็นลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. อารมณ์อ่อนไหว (Affected by Felling) คือ ลักษณะที่โกรธง่าย เสียใจ ดีใจง่าย หวั่นไหวไปกับ
ค าพูดหรือการกระท าของผู้อื่นง่าย มีอาการเม่ือยทางประสาท หงุดหงิด กังวลใจ 

2. ขี้อาย (Shy) คือ ลักษณะที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเพศตรงข้าม ไม่ชอบติดต่อกับผู้อ่ืน ขี้ขลาด 
3. ระแวง (Suspecting) คือ ลักษณะที่ไม่ไว้ใจใคร ถือความเห็นของตัวเป็นใหญ่ช่างระแวง อิจฉา

ริษยา 
4. หวาดกลัว (Apprehensive) คือ ลักษณะหวาดกลัว ตื่นเต้น ตกใจง่าย มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย 

เศร้าหมอง ชอบติคนอ่ืน 
5. ไม่มีวินัยในตนเอง (Undisciplied Self-Conflict) คือ ลักษณะที่ท าอะไรตามสบายไม่มีระเบียบ  

ไม่ปฏิบัติตามกฎของสังคม มีความขัดแย้งในตนเอง 
6. เคร่งเครียด (Tense) คือ ลักษณะที่มีแรงกระตุ้นสูง ตื่นเต้น ตกใจ หงุดหงิด ใจร้อน 
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ความหมายของความวิตกกังวลสามารถสรุปได ้ดังนี้ 
1. ความวิตกกังวล คือ ความกังวลอันว้าวุ่นสับสนว่าอาจมีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในอนาคต 
2. ความวิตกกังวล คือ ความไม่สบายใจอันเนื่องมาจากความปรารถนาอันแรงกล้า และแรงขับไม่อาจ

ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได ้
3. ความวิตกกังวล คือ ความกลัวต่อเนื่องที่อาจสังเกตเห็นได้แต่อยู่ในระดับต่ า 
4. ความวิตกกังวล คือ ความรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคาม ซึ่งเป็นการคุกคามที่น่ากลัว โดยบุคคลนั้นไม่อาจ

บอกได้ว่าสิ่งที่เค้ารู้สึกว่ามาคุกคามนั้นคืออะไร 
 

ความวิตกกังวล หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น จะท าให้
เขาต้องเสียความภาคภูมิใจ (Self Esteem) ความวิตกกังวลต่างจากความกลัวธรรมดาในแง่ที่ว่า สิ่งที่มา
กระท านั้นมักจะกระท าต่อความภาคภูมิใจของบุคคลมากกว่าที่จะกระท าต่อร่างกายของบุคคลนั้น  เช่น บุคคล
จะรู้สึกกลัวเมื่อสุนัขจะกัด แต่จะเสียความวิตกกังวลเมื่อเขาต้องเสียความภาคภูมิใจในตนเอง 

พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2543) ได้ให้ความหมายของลักษณะของความวิตกกังวลทั้ง 2 ด้าน ไว้ดังนี้ 
1. ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) คือความรู้สึกของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้าของร่างกาย มีลักษณะเฉพาะและแสดงออกมาทางร่างกาย เช่น การตึงตัวของกล้ามเนื้อ อาการสั่น 
ความรู้สึกปั่นป่วน เป็นต้น อาการที่เกิดขึ้นอาจท าให้การแสดงความสามารถลดลง เพราะนักกีฬากังวลกับ
ความรู้สึกของตนเองมากเกินไป หรือเกิดการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ เกิดการผิดเพ้ียนของ
ทักษะการแสดงความสามารถเป็นต้น ความวิตกกังวลหรือความเครียดทางกายนี้ มักจะเกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อม และจากสภาพอารมณ์ของนักกีฬานั่นเอง ความวิตกกังวลลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะ 
เวลาสั้น และหายไป อย่างไรก็ดีการเกิดความเครียดทางกายแม้ในระยะเวลาสั้น ก็อาจจะท าให้เกิดผลเสีย    
ต่อการแสดงความสามารถได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้เกิดการน าไปสู่ความวิตกกังวลทางจิตใจต่อมา 

2. ความวิตกกังวลทางจิตใจ (Cognitive Anxiety) คือความรู้สึกทางจิตใจของนักกีฬาในการ
เผชิญหน้ากับความท้าทาย ความเครียดประเภทนี้มักมีสาเหตุมาจากความคิดในแง่ลบของนักกีฬาเป็น
ความเครียดไม่แสดงออกมาทางร่างกาย ความคิดในแง่ลบนี้จะท าให้ระดับการแสดงความสามารถลดลง 
เนื่องจากนักกีฬาคิดในแง่ลบจนไม่มีสมาธิ ลืมรายละเอียด ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และขาดความมั่นใจใน
การแสดงความสามารถให้ดีที่สุดของนักกีฬา นอกจากนั้นความคิดในแง่ลบหรือความเครียดทางด้านจิตใจนี้  
ยังน าไปสู่ความตึงเครียดทางกายที่เพ่ิมมากขึ้นและมีผลร้ายต่อการแสดงความสมารถมากขึ้นไปอีกได้เช่นกัน
ลักษณะอาการพฤติกรรมเหล่านี้ง่ายต่อการสังเกต ดังนั้นผู้ฝึกสอนสามารถสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักกีฬา
ได้ว่ามีความวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด ซึ่งเมื่อผู้ฝึกสอนรู้จักสังเกตลักษณะอาการทางพฤติกรรมเหล่านี้แล้ว  
จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดระดับความวิตกกังวล และจัดการกับความเครียดของนักกีฬา 

สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย (2542) กล่าวว่า ความวิตกกังวลเป็นสภาพทางอารมณ์  
อันไม่พึงปรารถนาของบุคคลที่รู้สึกหวั่นกลัว ไม่สบายใจ ล้มเหลว หรือเป็นผลจากการคาดเหตุการณ์ล่วงหน้า
ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึน ถ้าบุคคลใดมีระดับความวิตกกังวลที่สูงหรือต่ าเกินไปจะท าให้เป็นผล
ต่อสภาพร่างกาย และสมรรถภาพการท างานของร่างกายลดลง แต่ถ้าระดับความวิตกกังวลของคนเราอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมก็จะท าให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2532) กล่าวไว้ว่า        
ถ้านักกีฬามีความวิตกกังวลสูงจะควบคุมพฤติกรรมตนเองไม่ได้ เป็นสาเหตุให้ความสามารถที่แสดงออกต่ ากว่า
มาตรฐานที่คาดไว้เพ่ือให้แสดงความสามารถได้เต็มที่ นักกีฬาจะต้องเรียนรู้กุศโลบาย ควบคุมความวิตกกังวล
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
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สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2541) ให้ความหมายของความวิตกกังวลไว้ว่า ความวิตกกังวล (Anxiety) 
หมายถึง ความรู้สึกกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะผิดหวัง ล้มเหลว หรือเป็นอันตราย 
ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ที่ได้รับมาในอดีต และสภาพอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วย 
ความวิตกกังวลมีอิทธิพลต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬามากและความวิตกกังวล  แบ่งออกได้เป็น       
2 แบบ คือ 

1. ความเครียดทางบวก (Eustress) ความเครียดแบบนี้ถ้ามีระดับที่ไม่สูงมากไป จะช่วยให้นักกีฬา
แสดงความสามารถทางกีฬาดีมากขึ้น 

2. ความเครียดทางลบ (Distress) ความเครียดแบบนี้ถ้ามีระดับสูงหรือต่ ามากเกินไปท าให้นักกีฬา
แสดงความสามารถทางกีฬาลดต่ าลงกว่ามาตรฐานเดิม 

ความวิตกกังวลเป็นสภาพทางอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นภายในจนก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ และท าให้
บุคคลนั้นมีความล าบากในการปรับตัว ต่อสภาพการณ์เฉพาะอย่าง ได้สอดคล้องกับ สปิลเบอร์เกอร์ 
(Spielberger) ที่เสนอไว้ว่า ความวิตกกังวล เป็นอารมณ์ที่ผสมผสานระหว่างความกดดันต่าง ๆ ที่มีต่อการ
กระท าและมีผลต่อความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ที่เป็นลบ และเป็นความรู้สึกที่ตอบสนองต่อ
การกระตุ้นทางสรีรวิทยา นักกีฬาเกิดความวิตกกังวลก่อน ขณะแข่งขัน และหลังการแข่งขันด้วยความรู้สึก    
ที่เก็บกด ไม่สบายใจ ความรู้สึกกังวลใจในขณะที่ร่างกายได้รับแรงกดดันสูง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความวิตกกังวลเป็นสภาพทางอารมณ์อันไม่พึงปรารถนาของบุคคล
ที่รู้สึกหวั่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนล่วงหน้า ถ้าบุคคลมีระดับของความวิตกกังวลสูงหรือต่ าเกินไปจะท าให้
เป็นอันตรายต่อสภาพร่างกาย และสมรรถภาพการท างานของร่างกายลดลง แต่ถ้าระดับความวิตกกังวลอยู่ใน
ระดับท่ีพอเหมาะก็จะท าให้สมรรถภาพการท างานของร่างกายสูง 
 
ประเภทของความวิตกกังวล 

ประเภทของความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัย (Trait Anxiety หรือ A-Trait) เป็นความวิตกกังวลที่สัมพันธ์

กับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เป็นลักษณะทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างจะคงที่ เกิดบ่อย และคาดเดาได้ค่อนข้าง
แน่นอน ถึงแนวการคิด การสนองตอบหรือการแสดงอารมณ์และแนวการประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทาง
ลบว่ามีข้อเรียกร้องเกินความสามารถของตน จึงประเมินสถานการณ์ว่ายาก เกิดความกดดัน โดยเฉพาะ   
อย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขันหรือมีความกดดันสูง เช่น การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหรือการพูดใน 
ที่สาธารณะว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์คับขันเช่นนี้มักกังวลว่าจะพลาดแน่ ผู้ชมต้องไม่ชอบและตนเองมักเล่นได้ 
ไม่ดีทุกครั้ง ซึ่งเป็นความคิดในทางลบทั้งสิ้น 

2. ความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณ์ (State Anxiety หรือ A-State) เป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น
ทันที (Right-now) เมื่อประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นความคิด อารมณ์ หรือประเมินว่าข้อเรียกร้อง      
ของเหตุการณ์เฉพาะหน้านั้นเกินกว่าความสามารถที่มีอยู่จริง  ความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณ์เป็น      
ความวิตกกังวลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความคิดขณะนั้น โดยปกติความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณ์นี้
สัมพันธ์กับความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัย ซึ่งสอดคล้องกับ มาร์เตนส์ (Martens) ที่ออกแบบโครงสร้าง
ของความวิตกกังวลไว้ อธิบายว่า ความวิตกกังวลมีรากฐานมาจากแรงกระตุ้นที่มีสาเหตุและก่อให้เกิดการแปล
ความหมาย หรือรับรู้ว่าจะมีการข่มขู่และอันตรายแก่ตัวเอง  ท าให้ร่างกายตอบสนองโดยความกังวล
ลักษณะเฉพาะสถานการณ ์(A-State) 
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 A-Trait 

ของการแข่งขัน 

 

สภาพการแข่งขัน การรับรู้ การตอบสนอง 
A-Trait 

 
ตารางท่ี 4.1 ความสัมพันธ์ของความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัย 

 
ความสัมพันธ์ของความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัย (A-Trait) และความวิตกกังวลเฉพาะ

สถานการณ์ (A-State) คือ ในบุคคลที่มีความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัยสูงเมื่อได้รับสิ่งเร้าที่ท าให้เกิด 
ความไม่พึงพอใจหรือจะท าให้เกิดอันตราย ระดับความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณ์ที่มีอยู่จะเป็นตัวเสริมหรือ
ไปประกอบความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณ์ให้มีความรุนแรง และมีระยะเวลาการเกิดนานมากกว่าบุคคลที่มี
ความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัยต่ ากว่า นอกจากนั้นในบุคคลที่เกิดความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณ์
บ่อยครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีความรุนแรงหรือไม่ก็ตามอาจจะส่งผลให้บุคคลนั้นมีความวิตกกังวลอันเป็น
ลักษณะนิสัยในระดับสูงขึ้น 
 
สาเหตุของความวิตกกังวลทางการกีฬา 

สาเหตุของความวิตกกังวลนั้น อาจมีสาเหตุได้หลายประการซึ่ง ลาซารัส (สุปราณี ขวัญบุญจันทร์, 
2541; อ้างอิงจาก Lazarus, 1976) กล่าวไว้ว่า ความวิตกกังวล เกิดเพราะความผิดพลาดในการคัดบุคคล     
มีแนวโน้มในการคิด ดังนี้ 

1. บุคคลจะต้องตัดสินความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่จะท าให้เขาเกิดอันตรายได้มาก
เกินความเป็นจริงและประเมินระดับอันตรายสูงเกินไป 

2. บุคคลจะประเมินความสามารถของตนเองในการควบคุมปัญหามากเกินไป 
3. บุคคลมักจะมีลักษณะแนวโน้มในการคิดตัดต่อสถานการณ์ไปในทางลบ โดยไม่สนใจหาผลบวก    

ที่มีอยู่ 
4. บุคคลมักคิดว่ามีสถานการณ์ที่ไม่น่าจะมีอันตราย อาจน าไปสู่อันตรายได ้

 
หลักการที่ท าให้เกิดความวิตกกังวลดังต่อไปนี้ 
1. ความเชื่อมั่นในตนเองลดลงเมื่อแข่งแพ้ กลัวจะเสียศักดิ์ศรี เสียหน้า 
2. อันตรายทางกายภาพ กลัวการบาดเจ็บจากการแข่งขัน กลัวการถูกท าร้าย 
3. ความรู้สึกไม่อาจวางใจในสถานการณ์ข้างหน้า ไม่รู้ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรบ้างในเกมการแข่งขัน 
4. การชะงักของกิจกรรมที่เคยกระท าสม่ าเสมอ กลัวว่าเวลาแข่งขันจะเกิดการผิดพลาด เล่นได้ไม่ดี

เหมือนเวลาฝึกซ้อม 
5. การประเมินคุณค่าจากสังคม กลัวได้รับการประเมินคุณค่าไปในทางลบ เมื่อเป็นฝ่าย 

แพ้การแข่งขัน 
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข (2541) ได้จ าแนกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลไว้ดังนี้ 
1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลที่มาจากภายในตัวบุคคล  มีปัจจัยหลายอย่างในตัวบุคคล          

ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 
1.1 โครงสร้างทางร่างกายและสภาวะทางสรีรวิทยา โครงสร้างของร่างกายเป็นส่วนที่ได้รับ

การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ บางคนได้รับในส่วนที่ดีของบิดา มารดา ท าให้โครงสร้างของร่างกายสมบูรณ์
และมีสุขภาพดี บางคนได้รับในส่วนด้อยของบิดา มารดา ท าให้ร่างกายเติบโตอย่างไม่สมบูรณ์เกิดโรคต่างๆ   
ได้ง่าย ความสามารถที่ซ่อนแฝงอยู่มีน้อย ท าให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ดี ทนต่อสภาวะความเครียด
ได้น้อย ท าให้เกิดความวิตกกังวลได้ 

1.2 ระดับพัฒนาการ สภาพร่างกายที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาไม่ปกติท าให้เกิดโรคได้ง่าย 
เช่นเดียวกับสภาพจิตใจ ที่มีพัฒนาการไม่ดี มีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดได้ง่าย ทั้งนี้เนื่องมาจากความ      
ไม่สมดุลกันระหว่างความคาดหวังของบุคคลอ่ืนกับความสามารถของบุคคล  ในการตอบสนองต่อความหวัง
นั้นๆ ระดับพัฒนาการของจิตใจ อารมณ ์มีผลต่อการรับรู้และแปรเหตุการณ์ โดยระดับพัฒนาการที่ไม่ดีท าให้มี
การรับรู้ แปลเหตุการณ์และแก้ปัญหาไม่ตรงกับความจริง ซึ่งมีผลให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข และก่อให้เกิด
ความเครียด ความวิตกกังวลตามมา 

1.3 การรับรู้ และแปลเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ กลัว โกรธ เกลียด กังวล หรือ ตื่นเต้น 
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ท าให้ร่างกายถูกกระตุ้น และมีการตอบสนองทางด้านสรีรวิทยา 
การที่บุคคลจะมีอารมณ ์กลัว โกรธ เกลียด หรือกังวลได้นั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้และมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะบุคคลมีความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่แตกต่าง ๆ กัน มีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกัน 
มีความคาดหวัง ทัศนคติ และมองโลกที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการรับรู้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้บุคคล
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ไปในทางท่ีดีหรือในทางที่เลวร้ายก็เป็นได้ 

2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียด ที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวบุคคล 
2.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ก่อให้เกิดความเครียดได้ เช่น สภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็น

เกินไป แสงสว่างที่จ้าหรือมืดเกินไป สภาพอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ มีกลิ่นหรือมีควันพิษ นอกจากนี้การขาดแคลน
ปัจจัยที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ก็ท าให้เกิด
ความเครียดได้ 

2.2 สังคมและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน สภาพสังคม และการมีสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง 
อาจเป็นสิ่งที่ช่วยลดหรือก่อให้เกิดความเครียด ในขณะเดียวกัน เช่น การไม่ปองดองกันของบุคคลในครอบครัว 
การทะเลาะเบาะแว้ง และโต้เถียงกัน เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดในครอบครัว การอิจฉาริษยากัน        
เป็นต้นเหตุท าให้จิตใจไม่สงบก่อให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดก็สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเครียดได้ เช่น การวิวาท การแก่งแย่งกัน เป็นต้น นอกจากนี้ 
การขาดเพ่ือน การต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ 

2.3 สภาวการณ์และเหตุการณ์อ่ืน ๆ สภาพการณ์ที่เลวร้าย และเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด   
ความชื่นชมยินดี เป็นเหตุการณ์ที่ท าให้บุคคลต้องมีการปรับตัว การปรับตัวจะเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลเกิด
ความเครียดขึ้นได้ ดังนั้นจึงแยกสภาวการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.3.1 สภาวการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดความชื่นชมยินดี เป็นสภาวการณ์ที่ท าให้
บุคคลต้องมีการปรับตัวและเกิดการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์เหล่านี้ได้แก่ การแต่งงาน การตั้งครรภ์          
การคลอดบุตร การจบการศึกษา การเข้าท างานใหม่ การเลื่อนต าแหน่งและการไปศึกษาต่อต่างประเทศ    
เป็นต้น 
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2.3.2 สภาวการณ์ที่ก่อให้เกิดความรันทดใจ เศร้า และสะเทือนใจ เหตุการณ์เหล่านี้ 
ได้แก่ การหย่าร้าง สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย สามีหรือภรรยาเสียชีวิต การไม่ประสบความส าเร็จในการ
ท างาน สภาพเศรษฐกิจที่ทรุดลง และการเกษียณอายุ เป็นต้น 

ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2533) ได้สรุปสาเหตุของความวิตกกังวลว่า 
1. การขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ความจริงแล้วสถานการณ์การแข่งขันอาจไม่ได้

ก่อให้เกิดความวิตกกังวลแต่ความคิดว่าตนเองจะแสดงความสามารถต่ า ได้รับความพ่ายแพ้ต่างหากที่ก่อให้เกิด
ความวิตกกังวล การคิดในทางท่ีไม่ดีเก่ียวกับความสามารถของตนเองจะบิดเบือนสิ่งที่ก าลังเผชิญอยู่ 

2. การเชื่อม่ันในความวิตกกังวลและคิดว่าตนเองจะต้องมีความวิตกกังวล เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง นักกีฬา
บางคนรู้สึกว่าตนเองไม่กระตือรือร้น และพร้อมที่จะแข่งขันจนกว่าจะรับรู้ถึงความวิตกกังวลที่จะเกิดขึ้น      
ทั้งร่างกายและจิตใจ 

3. ความสามารถที่จะแสดงออกในการแข่งขันที่ผ่านมาต่ ากว่ามาตรฐานของตนเอง  มีความรู้สึกว่า
เหตุการณ์ท านองนี้จะเกิดขึ้นอีกในการแข่งขันครั้งต่อไป ถ้านักกีฬาย้อนกลับไปคิดถึงความผิดหวังหรือพ่ายแพ้
ที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้ว และรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นอีกก็จะท าให้นักกีฬาผู้นั้นรู้สึกวิตกกังวลมากยิ่งขึ้น 

4. การเชื่อว่าคุณค่าของตนเองขึ้นอยู่กับการแข่งขัน ความคิดนี้จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างสูง 
ความส าคัญของสถานการณ์แข่งขันอาจบั่นทอนหรือท าลายการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้นใน      
การแข่งขันท่ีมีความส าคัญ เช่น การแข่งขันเพ่ือประเทศชาติ นักกีฬาจะมีความวิตกกังวลสูงกว่าทั้งร่างกายและ
จิตใจ ท าให้การแสดงความสามารถต่ ากว่าที่คาดหวังจากสาเหตุการเกิดความวิตกกังวลที่นักวิชาการต่างๆ  ได้
กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดต่อบุคคลนั้น มีทั้งปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกตัวบุคคล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองทั้งร่างกายและ
จิตใจเพื่อให้รักษาสมดุลของตนเองไว้ได้ 
 
ความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับการแข่งขันกีฬา (Anxiety and Sport 
Competition) มาร์เต็นส์ (ปราณี อยู่ศิริ. 2542; อ้างอิงจาก Martens. 1987) ได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ประกอบด้วย 

1. ความวิตกกังวลก่อนการแข่งขัน (Pre Competition Anxiety) มีสาเหตุดังนี้ 
1.1 ความวิตกกังวลว่าศักดิ์ศรี (Ego) จะลดลง กลัวเสียหน้าจึงต้องรักษาหน้าของตัวเอง 

ดังนั้นความรู้สึกกลัวแพ้ กลัวเสียหน้า หรือกลัวว่าความเชื่อมั่นในตนเองจะถูกท าให้ลดลงกลัวอายหากแพ้ หรือ
กลัวโค้ชต่อว่า ติเตียนหากแพ้ รวมทั้งกลัวว่าสื่อมวลชนจะวิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีหากเล่นแพ้ และที่ส าคัญที่สุด
คือการสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองหรือความสามารถท่ีมี 

1.2 ความหวังผลเป็นลบ (Positive Anticipation) หากมีการหวังผลเลิศเกิดจาก         
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง หรือการถูกคาดหวังผลเลิศจากโค้ช เพ่ือนร่วมทีม พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
จะท าให้เกิดความกดดัน และต่อเนื่องไปจนถึงความรู้สึกวิตกกังวลก่อนการแข่งขันเพราะกลัวว่าผลการแข่งขัน
จะไม่เป็นไปตามคาดหวังทั้งของตนเองและคนรอบข้าง 

1.3 กลัวผลที่เป็นลบ (Negative Outcome Certainly) กลัวว่าผลการแข่งขันจะออกมาไม่ดี 
ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรู้ผลที่แน่ชัดจากการแข่งขันนั้นคือความพ่ายแพ้ที่เป็นจริงที่ยอมรับไม่ได้ว่าตนล้มเหลว   
ซึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับว่าตนด้อยความสามารถอาการที่แสดงถึงความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันกีฬานั้น   
อาจสังเกตได้หรือถูกเก็บกดไว้ไม่แสดงอาการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีความเครียดกับการแข่งขัน มักแสดง
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อาการได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เช่น ท้องปั่นป่วน ปวดปัสสาวะ เหงื่อออกมาก สั่นทั่วร่างกาย หายใจ
ผิดจังหวะ และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่าย รวมทั้งพฤติกรรมเปลี่ยน เช่น การเดิน
ไปมาไร้ความหมาย พูดมากผิดปกติ เป็นต้น 

2. ความวิตกกังวลระหว่างการแข่งขัน (Competition Anxiety) นักกีฬามีความวิตกกังวลในขณะ
แข่งขันแตกต่างกัน นักกีฬาที่มีความวิตกกังวลในขณะแข่งขันสูงมักจะประเมินการแข่งขันเป็นสถานการณ์      
ที่น่ากลัว มีความกดดันและมีความวิตกกังวลสูงกว่า บ่อยกว่า นักกีฬาที่มีความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัย
ในการแข่งขันต่ า 

3. ความวิตกกังวลหลังการแข่งขัน (Post Competition Anxiety) จากการศึกษาพบว่า นักกีฬา    
ทั้งหญิงและชายมีความวิตกกังวลหลังการแข่งขันทั้งสิ้น นักกีฬาที่ชนะมักมีความวิตกกังวลหลังการแข่งขัน 
น้อยกว่าทีมแพ้ เพราะกลัวว่าจะได้รับการตอบสนอง หรือค าวิจารณ์ที่ไม่ดีจากคนรอบข้าง นักกีฬาบางคน  
อาจตอบสนองความวิตกกังวลหลังการแข่งขันในลักษณะที่แตกต่างกันได้ แม้ว่าไม่ปรากฏความวิตกกังวล  
ก่อนการแข่งขันเลย เช่น จากการสัมภาษณ์ จอย ซีลิก (Joy Selig) แชมเปี้ยนกีฬายิมนาสติกส์ มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ว่า เธอไม่มีความวิตกกังวลหรือแสดงอาการวิตกกังวล 
ก่อนการแข่งขันแต่หลังการแข่งขันเกิดความเครียด และนอนไม่หลับประมาณ 2 – 3 คืน เพราะยังเห็นภาพ  
ได้ยินเสียงการแข่งขัน รับรู้ถึงความรู้สึกเกร็งของกล้ามเนื้อ รับรู้ถึงความกังวลในขณะแข่งขันในแต่ละอุปกรณ์ 
ซึ่งอาการนี้เรียกว่า Delayed Anxiety โดยปกตินักกีฬาที่แพ้หรือรับรู้ว่าตนล้มเหลวมักมีความวิตกกังวล    
หลังการแข่งขันมากกว่านักกีฬาที่ชนะความวิตกกังวลทางจิตก่อนการแข่งขันจะเริ่มมีระดับสูงขึ้น และจะยังคง
สูงขึ้นเรื่อยๆ และจะมีความคงที่เมื่อเข้าสู่ช่วงการแข่งขัน ในทางตรงกันข้าม ความวิตกกังวลทางร่างกาย    
ก่อนการแข่งขันจะยังคงต่ า จนกระทั่งก่อนการแข่งขันประมาณ 24 ชั่วโมง ความวิตกกังวลจะเพ่ิมขึ้น      
อย่างรวดเร็วจนถึงช่วงเข้าสู่การแข่งขัน และเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นความวิตกกังวลทางกายจะลดลง         
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความวิตกกังวลทางจิตจะผันแปรอยู่ตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น
ของผลการแข่งขันว่าจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลตามสถานการณ์
ก่อนการแข่งขันและช่วงเวลาการแข่งขัน แสดงได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงความวิตกกังวลตามสถานการณ์ก่อนการแข่งขัน 
ที่มา:  เชวงพจน์ ครองธานินทร์ (2549) 
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ระดับความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา 
ความวิตกกังวลจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษ  ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของความวิตกกังวล            

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ความกังวลในระดับที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเล่นกีฬา  หรือ   
ต่อการประกอบกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจ าวัน แต่ถ้าอยู่ในระดับต่ าหรือสูงเกินไปก็จะท าให้เกิดโทษได้ 

ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2530) ได้อธิบายผลของความวิตกกังวลไว้ว่า ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับบุคคล  
ในแต่ละครั้ง แต่ละบุคคล จะมีความรุนแรงไม่เท่ากัน ความรุนแรงจะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่า
บุคคลรับรู้ต่อสิ่งที่มาคุกคามว่าเป็นอันตรายมากน้อยเพียงใดซึ่งสิ่งที่คุกคามนั้นอาจจะมีอยู่จริงหรือเป็นเพียง
ความคิดของบุคคลเองก็ได้ ความวิตกกังวลที่เป็นปกติมีระดับการแสดงออกที่สัมพันธ์กับสาเหตุและจะไม่คงอยู่
ตลอดเวลา ส่วนระดับความวิตกกังวลที่ไม่เป็นปกติ มีระดับการแสดงออกที่ไม่สัมพันธ์กับสาเหตุและจะคงอยู่
ตลอดเวลาและยังกล่าวถึงระดับความวิตกกังวลทั้ง 4 ระดับ ไว้ดังนี้ 

1. ระดับต่ า (Mild Anxiety) บุคคลที่มีลักษณะการตื่นตัวดี กระตือรือร้น สามารถสังเกตการณ์
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เรียนรู้ได้ มีความคิดริเริ่ม สามารถมองเห็นความเกี่ยวเนื่องของเหตุการณ์และอธิบาย
เรื่องราวต่างๆ ให้คนอ่ืนทราบได้ชัดเจน 

2. ระดับกลาง (Moderate Anxiety) บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ ได้น้อยลง สนใจ ตื่นตัว มีสมาธิต่อสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดโดยเฉพาะ การรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ความสามารถในการมองสถานการณ์แปลความหมายต่างๆ 
น้อยลงและจ ากัด มีความรู้สึกท้าทาย ต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้มีความตื่นกลัวมากขึ้นแต่ยังรับรู้    
เข้าใจความเกี่ยวเนื่องของเหตุการณ์อยู่ 

3. ระดับสูง (Severe Anxiety) เป็นภาวะวิตกกังวลในระดับรุนแรงที่ท าให้บุคคลที่อยู่ในสภาวะนี้      
มีการรับรู้ลดลง เลือกสนใจสิ่งกระตุ้น มีพลังมากขึ้น กระสับกระส่าย ลุกลี้ลุกลน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้น้อย   
ไม่รับรู้และไม่เข้าใจเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง บางคนมีอาการทางกายเช่น เบื่ออาหาร ความดันโลหิตสูง      
ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องเดิน เป็นต้น เริ่มมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความผิดปกติของจิตใจ เช่น ซึมเศร้า 

4.ระดับรุนแรง (Panic Anxiety) เป็นระดับความวิตกกังวลที่รุนแรงที่สุด บุคคลในภาวะนี้ไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ ระบบการท างานของร่างกายเพ่ิมขึ้น มีความอดทนต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ ได้น้อย ไม่สามารถ
รับรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ หรือถ้ารับรู้ก็รับผิดพลาด ความคิดเป็นเหตุเป็นผลลดลงแก้ปัญหาไม่ได้ มีความรู้สึกโกรธ   
ขาดที่พ่ึง เศร้าหดหู่ หมดอาลัยตายอยาก แยกตัวเอง พูดเสียงดังรัวเร็วไม่ปะติดปะต่อเป็นประโยคบุคคลใน
ภาวะปกติมีความวิตกกังวลในระดับ 1 ถึง 2 ถ้าระดับความวิตกกังวลถึงระดับ 3 และ 4 ถือว่าบุคคลนั้นอยู่ใน
สภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ต้องได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นในขณะก่อนท าการแข่งขัน หรือระหว่างการแข่งขัน
นักกีฬาจะต้องควบคุมตนเองให้มีสภาวะความวิตกกังวลอยู่ในระดับเหมาะสม  จึงจะท าให้ความสามารถ        
ที่แสดงออกสูง 

ความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬามีผลต่อสภาวะการท างานของร่างกายและจิตใจอย่างมากท าให้   
เกิดความไม่แน่ใจในความสามารถที่แสดงออก ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและท าให้ความสามารถใน         
การแสดงออกลดลง ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันด้วย ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล การแสดงออก และผลการแข่งขัน 
ที่มา:  เชวงพจน์ ครองธานินทร์ (2549) 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความวิตกกังวล 

ทฤษฎีที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับความสามารถในการเล่นกีฬาที่แสดงถึงผลของ
ความวิตกกังวล คือ 

1. ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) ของฮัลล์ (Hull, 1943 ; อ้างอิงจาก สมบัติ กาญจนกิจ และ
สมหญิง จันทรุไทย, 2542) 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) 
ที่มา:  เชวงพจน์ ครองธานินทร์ (2549) 

 
ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ระดับความวิตกกังวลจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระดับความสามารถถ้านักกีฬามี  

ความวิตกกังวลต่ าจะมีความสามารถต่ า และถ้านักกีฬามีความวิตกกังวลสูงก็จะมีความสามารถสูงหลักทฤษฎีนี้
ใช้ในกรณีนักกีฬาที่ต้องการความแข็งแรง และมีพลังมาก ๆ เช่น กีฬายกน้ าหนัก หรือกีฬาอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน 
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2. ทฤษฎีฮานิน โซนของความเหมาะสม (Hanin’s Zone of Optimal Functioning : ZOF)     
นายยูริ ฮานิน (ปราณี อยู่ศิริ, 2542 ; อ้างอิงจาก Hanin, 1970) นักจิตวิทยาการกีฬาชาวรัสเซีย ได้อธิบาย
ขยายความคิดต่อจากทฤษฎีอักษรยูคว่ า โดยขยายความให้ทางเลือกใหม่เกี่ยวกับการแสดงความสามารถ    
เชิงกีฬา (Anxiety or Arousal Level) โดยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า “โซนของความเหมาะสม” (Zone of Optimal 
Functioning) อธิบายว่า นักกีฬาชั้นเยี่ยมแต่ละคนมีระดับความวิตกกังวลในโซนที่เหมาะสมไม่เท่าเทียมกันใน
การแสดงความสามารถสูงสุด และถ้านักกีฬามีระดับความวิตกกังวลออกนอกโซนเขาก็จะแสดงความสามารถ
ต่ ากว่าปกต ิฮานิน เห็นความแตกต่างกับทฤษฎีอักษรยูคว่ าอยู่ 2 ประการ คือ 

1. ระดับความเหมาะสมของความวิตกกังวลไม่จ าเป็นต้องตกอยู่ในจุดกลางเสมอไปแต่สามารถ   
เลื่อนได้ตามความเหมาะสมของนักกีฬาแต่ละคน หมายความว่า นักกีฬาบางคนอาจจะมีระดับความวิตกกังวล
ที่เหมาะสมอยู่ในโซนช่วงล่าง บางคนอาจจะมีความวิตกกังวลอยู่ในช่วงกลางหรือโซนสูงก็ได้  ดังนั้นโค้ช         
ผู้ฝึกสอน ควรช่วยนักกีฬาค้นหาจุดหรือโซนที่เหมาะสม 

2. ระดับความวิตกกังวลไม่ได้เป็นจุดแต่เป็นทางยาว ดังนั้น ผู้ฝึกสอน ครู อาจารย์ ควรช่วย
นักกีฬาค้นหาโซน ZOF ที่มีความเหมาะสมจะได้พัฒนาศักยภาพสูงสุดของนักกีฬาเท่าที่จะพึงกระท าได้
หลังจากที่ ฮานิน ได้เสนอทฤษฎีโซนของความเหมาะสมแล้ว มีนักจิตวิทยาการกีฬาอีกหลายท่านให้         
การสนับสนุนและให้ขยายการพัฒนาทฤษฎีนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 แผนภูมิ แสดงโซนของความเหมาะสม 
ที่มา:  เชวงพจน์ ครองธานินทร์ (2549) 
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ซิกเซน มิฮานยี่ (สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย, 2542 ; อ้างอิงจาก Czikzent Mihalyi, 
1975) ได้อธิบายว่า การที่นักกีฬาจะแสดงความสามารถได้ดีเยี่ยมสูงสุด น่าจะมีระดับความวิตกกังวลหรือ     
มีแรงเร้าใจในเขตแสดงความสามารถสูงสุด (Peak Performance for High Achievers) ซึ่งนักกีฬาหรือ      
ผู้แสดงความสามารถจะต้องมีสภาพการไหลลื่นอย่างมีคุณภาพ (Flow State) ซึ่งทฤษฎีการอธิบายเช่นนี้ 
สอดคล้องกับขั้นแสดงความสามารถสูงสุด ซึ่งเป็นขั้นต้องการสูงของมนุษย์ ซึ่งต่อมา ปริเวต (สมบัติ กาญจนกิจ 
และสมหญิง จันทรุไทย, 2542 ; อ้างอิงจาก Privette, 1983) กล่าวว่า Peak Performance และ         
Self-Actualization ได้อธิบายและเรียกเขตนี้ว่า Optimal Arousal State (OAS) หรือสภาพแรงเร้าใจ       
ที่เหมาะสมนั่นเองสภาพการลื่นไหล (Flow State) ได้มีนักจิตวิทยาชื่อ มาร์เตนส์ (Martens. 1987) ได้อธิบาย
ถึงสภาพการลื่นไหลนี้จะส าเร็จได้เมื่อขาดความเครียดความวิตกกังวล  ความเบื่อหน่ายและเพ่ิมความรู้ใน
ทางบวก ความรู้สึกดีๆ ซึ่งมาร์เตนส์ ได้เรียกว่า โซนของพลังงานที่เหมาะสม (Zone of Optimal Energy)   
ดังแผนภูม ิ
 

 
 

ภาพที่ 4.5 แผนภูมิ แสดงทฤษฎีอักษรยูคว่ า และโซนแห่งพลังที่เหมาะสม 
(Zone of Optimal Energy) 

ที่มา:  เชวงพจน์ ครองธานินทร์ (2549) 
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3. ทฤษฎีอักษรยูคว่ า (Inverted-U Theory) มาร์เตนส์ (Martens 1977, 100) 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงทฤษฎีอักษร ยู คว่ า (Inverted – U Theory) 
ที่มา:  เชวงพจน์ ครองธานินทร์ (2549) 

 
หลักทฤษฎีนี้กล่าวว่า ถ้ามีระดับความวิตกกังวลต่ าและสูง จะมีความสามารถต่ า แต่ถ้ามี           

ความวิตกกังวลเหมาะสมจะท าให้มีความสามารถสูง ทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และใช้อธิบายได้ในการ
เล่นกีฬาเกือบทุกประเภท ดังนั้นก่อนการแข่งขันกีฬาหรือระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาจะต้องควบคุมตนเองให้
มีสภาวะความวิตกกังวลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงจะท าให้ความสามารถที่แสดงออกสูง (สมบัติ กาญจนกิจ 
และสมหญิง จันทรุไทย, 2542) 
 
การวัดความวิตกกังวลทางการกีฬา 

พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความวิตกกังวลนั้นมีวิธีการวัดหลายประเภทด้วยกัน 
ดังนี้ 

1. การวัดทางกายภาพ การวัดแบบนี้ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยด้วย เช่น การวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ การวัดความดันโลหิต การวัดกระแสไฟฟ้าบนผิวหนังและกล้ามเนื้อ หรือการวัดทางเคมี
ชีวภาพเช่นการวัดระดับน้ าตาลในเลือด เป็นต้น อย่างไรก็ดีการวัดโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้บางครั้ง  
อาจท าให้ผู้ถูกวัดเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลได้มากกว่าเดิมอีกด้วย 

2. การสังเกตอาการต่างๆ ของนักกีฬา เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะเหมาะสมส าหรับการวัด           
ความวิตกกังวลในนักกีฬา การสังเกตนี้จะสามารถบอกได้ว่านักกีฬามีความวิตกกังวลมากน้อยอย่างไรได้    
อย่างคร่าวๆ ไม่สามารถเจาะลึกลงไปอย่างละเอียดได้มาก ซึ่งการสังเกตสามารถที่จะสังเกตได้ทั้งอาการ     
ทางกาย อาการทางใจ และการแสดงออกทางพฤติกรรม 

3. การวัดความวิตกกังวลโดยใช้แบบทดสอบ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลกซึ่งการ
วัดโดยการใช้แบบทดสอบวัดความวิตกกังวลนี้ แบบทดสอบท่ีใช้โดยตรงกับการกีฬาปัจจุบัน มีอยู่ 2 ชนิด คือ 

1. แบบทดสอบความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัย (Sport Competition Anxiety test : 
SCAT) ถูกสร้างโดย มาร์เต็นส์ เรนเนอร์ (Martens Rainer) นักจิตวิทยาการกีฬาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก     
คนหนึ่ง 
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แบบทดสอบความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัย (Sport Competition Anxiety Test : 
SCAT) 

ปี 1977 มาร์เต็นส์ เรนเนอร์ ได้สร้างแบบทดสอบ Sport Competition Anxiety Test : SCAT ขึ้น
เพ่ือวัดความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัย (Trait Anxiety) หรือความวิตกกังวลที่นักกีฬารู้สึกปกติทุกเวลา
เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา เนื่องจากแบบทดสอบนี้ใช้วัดความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัยส าหรับการกีฬา     
จึงได้เกิดแง่คิดขึ้นว่าแบบทดสอบนี้จะสามารถท านายความวิตกกังวลตามสถานการณ์ (State Anxiety)       
ได้ดีกว่าแบบทดสอบความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัยแบบทดสอบนี้ประกอบไปด้วยค าถาม 15 ข้อ ค าตอบ
ถึงความถี่ หรือความบ่อยของการเกิดอาการอันเนื่องมาจากความวิตกกังวล ค าตอบของแบบทดสอบนี้จะต้อง
น าค าตอบออกมารวมคะแนนก่อนโดย 

ข้อที ่1, 4, 7, 10 และ 13 ไม่มีคะแนน 
ข้อที ่2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 และ 15   A = 1, B = 2, C = 3 
ข้อที ่6 และ 11 A = 3,     B = 2, C = 1 

 
จากนั้นรวมคะแนนซึ่งคะแนนจะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 30 ยิ่งคะแนนมากเท่าไรก็หมายถึงคนนั้นเป็นคนที่

มีความวิตกกังวลหรือเป็นคนที่มีความตื่นเต้นง่ายกว่าคนที่ได้คะแนนน้อยระดับของความวิตกกังวลอันเป็น
ลักษณะนิสัยตามคะแนน จะเป็นดังนี้ 

คะแนน 10 – 15  ความวิตกกังวลน้อย 
คะแนน 16 – 23  ความวิตกกังวลปานกลาง 
คะแนน 24 – 30  ความวิตกกังวลสูง 
 

2. แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ฉบับปรับปรุงใหม่ (Revised Competition Sport 
Anxiety Inventory – 2 : CSAI – 2R) ถูกสร้างโดย ค็อกซ์ มาร์เตนส์ และรัสเซล 
 

แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ฉบับปรับปรุงใหม่ (Revised Competition Sport 
Anxiety Inventory – 2 : CSAI – 2R) 

ในปี 2003 ค็อกซ์ มาร์เต็นส์ และรัสเซล ได้น าเสนอแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ (Revised Competition Sport Anxiety Inventory – 2 : CSAI – 2R) ซึ่งเป็นแบบทดสอบ   
ที่ใช้วัดความวิตกกังวลตามสถานการณ์ทางการกีฬาของนักกีฬา  โดยได้พัฒนามาจากแบบทดสอบ          
ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ฉบับเดิม ซึ่งแบบทดสอบนี้สามารถวัดความวิตกกังวลทางกาย (Somatic 
Anxiety) ความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive Anxiety) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) 
แบบทดสอบนี้ประกอบไปด้วยค าถาม 17 ข้อ โดยแบ่งเป็น 

ความวิตกกังวลทางกาย  ประกอบด้วย ข้อ 1, 4, 6, 9, 12, 15, 17 
ความวิตกกังวลทางจิต  ประกอบด้วย ข้อ 2, 5, 8, 11, 14 
ความเชื่อมั่นในตนเอง  ประกอบด้วย ข้อ 3, 7, 10, 13, 16 

 
ค าตอบของแบบทดสอบนี้จะเป็นการตอบความรู้สึกว่าเห็นด้วยกับค าถามหรือไม่คะแนนออกมาเป็น

ระดับ 1 ถึง 4 โดยให้คะแนนตามหมายเลขที่เลือก การคิดคะแนนให้เอาคะแนนของแต่ละข้อในแต่ละด้าน 
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บวกกัน แล้วน าผลที่ได้มาหารด้วยจ านวนข้อทั้งหมดในแต่ละด้าน และคูณด้วย 10 จะได้ผลออกมาเป็นคะแนน
ของความวิตกกังวลในแต่ละด้าน ช่วงของคะแนนจะอยู่ที่ 10 – 40 ซึ่งเกณฑ์ของคะแนนเป็นดังนี้ 

คะแนน 10 – 19  ระดับความวิตกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองต่ า 
คะแนน 20 – 30  ระดับความวิตกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองปานกลาง 
คะแนน 31 – 40  ระดับความวิตกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองสูง 

 
การจัดการกับระดับความวิตกกังวลของนักกีฬา 

สมมติฐานการจับคู่ (Matching Hypothesis) 
พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2542) ได้อธิบายว่าสมมติฐานการจับคู่ คือ การพยายามหาวิธีการจัดการกับ

ความเครียด ความวิตกกังวล และความตื่นตัว ที่มากหรือน้อยเกินไปส าหรับนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขัน เพ่ือให้
นักกีฬาแสดงความสามารถได้สูงสุดนั่นเอง การที่จะใช้วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือจัดการกับความเครียดนั้น 
จะต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับลักษณะของความเครียดที่เกิดขึ้น  ส าหรับความเครียดที่เกิดขึ้นกับร่างกาย   
การแก้ไขก็ย่อมที่จะต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับความเครียดชนิดนี้  เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆ 
(Relaxation) การผ่อนคลายโดยใช้เทคนิคการหายใจ การผ่อนคลายโดยใช้จินตภาพ หรือเทคนิคประยุกต์มา
จากการสะกดจิต (Autogenic Training) เป็นต้น ส่วนความเครียดที่เกิดมาจากจิตใจหรือความวิตกกังวลนั้น 
ย่อมจ าเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับความเครียดชนิดนี้ เช่น การผ่อนคลายทางด้านจิต การหยุด
ความคิด การปรับจิต หรอืการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นต้น 

สมบัติ กาญจนกิจ (2542) อธิบายไว้ว่า โค้ชสามารถใช้เทคนิคต่อไปนี้ ที่จะช่วยลดความวิตกกังวลใน
ระหว่างการแข่งขันกีฬา 

1. ให้ทีมฝึกซ้อมในสถานการณ์ที่มีความกดดัน เช่น ในกีฬาบาสเกตบอลอาจฝึกหัดยิงลูกโทษในวินาที
สุดท้ายของการแข่งขัน เป็นต้น 

2. ใช้ค าพูดและท่าทางโดยการให้ก าลังใจทางบวก เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักกีฬาและเกิด      
อัตมโนทัศน์ในทุกขั้นตอนของการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

3. ให้การฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ เพ่ือให้นักกีฬามีประสบการณ์และทักษะหลายๆ ประการ ซึ่งจ าเป็น
ต่อความส าเร็จในการเล่นกีฬา 

4. จูงใจนักกีฬาให้มีความพยายามใช้ความสามารถสูงสุด โค้ชควรหลีกเลี่ยงการจูงใจแบบสูงส่งเกินไป 
เพราะสามารถบั่นทอนความสามารถโดยจะท าให้เกิดความตึงเครียดที่กล้ามเนื้อระดับการจูงใจที่เหมาะสมของ
นักกีฬาแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป 

5. สร้างความคิดที่ว่า การแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งมีความส าคัญเท่ากัน 
6. ช่วยให้นักกีฬาตั้งเป้าหมายส าหรับความส าเร็จของแต่ละบุคคล  ซึ่งสามารถเป็นไปได้ส าหรับฤดู  

การแข่งขันนั้นๆ 
7. โค้ชควรซ่อนเร้นความกลัวและความวิตกกังวลของตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันและ   

การเล่นกีฬา ถ้าโค้ชแสดงความวิตกกังวลให้นักกีฬาเห็น นักกีฬาจะได้รับผลจากความวิตกกังวลนั้น        
ความวิตกกังวลนั้นมีอิทธิพลต่อตัวนักกีฬาเอง ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความวิตกกังวล 
ที่อยู่ในระดับต่ าท าให้นักกีฬาเกิดการตื่นตัว เรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี หากมีความวิตกกังวลในระดับกลาง 
การรับรู้สิ่งต่างๆ ได้น้อยลง แต่ยังสามารถรับรู้เข้าใจความเกี่ยวเนื่องของเหตุการณ์ได้ ความวิตกกังวลใน
ระดับสูงและระดับรุนแรง เป็นอันตรายต่อตัวนักกีฬาเอง เพราะนักกีฬาจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้น้อย ไม่รับรู้  
ไม่เข้าใจเหตุการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ 
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วิธีการควบคุมความวิตกกังวล 
ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2533) กล่าวไว้ว่า การควบคุมความวิตกกังวลเพ่ือให้นักกีฬามีระดับ       

ความวิตกกังวลที่เหมาะสม นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนควรที่จะรู้วิธีการควบคุมความวิตกกังวลซึ่งมีอยู่หลายวิธี คือ 
1. วิธีแบบง่าย (Simple Method) ประกอบด้วย 

1.1 วิธีการทางร่างกาย ปฏิบัติโดยการออกก าลังกายเคลื่อนไหวเป็นจังหวะการออกก าลังกาย
เพ่ิมช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และการหายใจลึก ๆ 

1.2 วิธีการทางจิตใจ ปฏิบัติได้โดยการยอมรับการเบี่ยงเบนความคิด การคิดในทางที่ดีและ
การหัวเราะ 

2. วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation Method) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นการ      
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่กระท าต่อเนื่องกัน เริ่มจากกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งไปยังกล้ามเนื้อกลุ่มอ่ืนๆ ทั่วร่างกาย    
โดยการฝึกการรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความเครียด และความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นของกล้ามเนื้อเหล่านั้น 
ซึ่งประโยชน์ของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ คือ ช่วยลดความวิตกกังวล ช่วยให้การฟ้ืนตัวได้เร็ว ช่วยประหยัด
พลังงานช่วยท าให้นอนหลับ และขจัดความเครียดออกจากกล้ามเนื้อ 

3. วิธีฝึกสมาธิ (Meditation Method) การฝึกสมาธิจะช่วยท าให้นักกีฬาลดความวิตกกังวลให้อยู่ใน
ระดับที่พอควร ซึ่งจะเป็นผลให้แสดงความสามารถได้สูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยให้นักกีฬามีสมาธิในการแข่งขัน 
ท าให้ฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น และยังช่วยให้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าวิธีการในการควบคุม 
ความวิตกกังวลที่น ามาใช้ในสถานการณ์กีฬาทั้ง 3 วิธี ต้องมีการฝึกหัดท าอยู่บ่อยๆ จะช่วยท าให้ท าได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การที่นักกีฬาจะเลือกใช้วิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมในด้านของ
ตัวนักกีฬาและสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วย 
 
ผลกระทบของความวิตกกังวล 

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) กล่าวว่า ความวิตกกังวลมีผลใน 2 ลักษณะ คือ 
1. ความวิตกกังวลทางจิตใจ (Cognitive Anxiety) เป็นความวิตกกังวลทางจิตปัญญาเป็นการรับรู้ 

หรือถูกให้รับรู้เป็นอารมณ์ที่จะประเมินสถานการณ์ต่างๆ กับความสามารถที่ตนเองมีอยู่ หากคิดหรือประเมิน
ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ไม่มีความสมดุลกับข้อเรียกร้องจากสถานการณ์จะเกิดความวิตกกังวลมากน้อย
ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพมีผลต่อการประเมินสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญไปในทางลบ 
หรือยากจนเป็นกังวล 

2. ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) เป็นปฏิกิริยาการเกิดความวิตกกังวลทางกายมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระเมื่อนักกีฬาคิดหรือประเมินความสามารถที่มีไม่สมดุลกับข้อเรียกร้องของสถานการณ์    
ที่เผชิญจะเกิดกังวลมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระตามมา เช่น การเครียด เกร็งของกล้ามเนื้อ ม่านตาขยาย เหงื่อ
ออกตามฝ่ามือ ใจเต้นเร็วแรง ความดันเลือดสูง ขนลุก ปวดปัสสาวะ หรือมือสั่น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ   
มาร์เตนส์ เรนเนอร์ (Martens Rainers) กล่าวว่าอาการบางอย่างของความวิตกกังวลระดับสูง เช่น คลื่นไส้ 
ปวดท้อง ซึ่งจะเกิดข้ึนกับนักกีฬาก่อนการแข่งขันท้ังๆ ที่นักกีฬามีความวิตกกังวลในระดับท่ีไม่มากนัก 
 
การประเมินความวิตกกังวล 

การประเมินความวิตกกังวล สามารถประเมินได้ด้วยหลายวิธีการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ประเมินว่าต้องการข้อมูลเชิงลึกมากน้อยเพียงใด หรือมีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะสามารถน ามาใช้
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ประเมินความวิตกกังวล อีกท้ังยังต้องค านึงถึงลักษณะของสถานการณ์ท่ีต้องการประเมินด้วย ซึ่งแต่ละวิธีการมี
ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป 

1. การประเมินจากการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสรีรวิทยา ส่วนมากผู้ถูกทดสอบจะไม่ทราบว่ามี 
สิ่งใดเกิดข้ึนกับตน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ แต่เป็นการตอบสนองของ
ร่างกายอย่างอัตโนมัติ (Autonomic reaction) ฉะนั้นการประเมินความวิตกกังวลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประสาทสรีรวิทยาจึงเป็นข้อมูลที่จะช่วยขจัดปัญหาการแสร้งท า หรือการให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง
ได้ ตัวอย่างการประเมินด้วยวิธีนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลง สัญญาณชีพ ระดับสารเคมี ฮอร์โมนในเลือด        
คลื่นสมอง และความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ส าหรับเครื่องมือที่น ามาใช้ เช่น เครื่องมือการให้ข้อมูลย้อนกลับทาง
ชีวภาพ (Biofeedback) ซึ่งเป็นได้ทั้งเครื่องมือส าหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหรือจะใช้
เพ่ือการฝึกความพร้อมด้านจิตใจก็ได้ เช่น การควบคุมลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อข้อมูลที่ได้จะแสดง
ออกมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถมองเห็นหรือได้ยิน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการจัดการ
กับกระบวนการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ เครื่องมือการให้ข้อมูลย้อนกลับ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
คลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography biofeedback: EEG) คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
(Electromyography biofeedback: EMG) อุณหภูมิหรือการไหลเวียนของเลือดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
(Temperature blood flow biofeedback) และการวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าบนผิวหนัง (Electro 
dermal response: EDR) แต่ข้อเสียคือราคาแพง จึงมีการน าไปใช้ภาคสนามค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะใช้ใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาหรือการวิจัยทางจิตวิทยาการกีฬามากกว่า 

2. การประเมินจากการให้บุคคลรายงานความรู้สึกวิตกกังวลของตนเอง  ซึ่งอาจเป็นด้วยวาจา   
การเขียนบรรยาย หรือการตอบแบบสอบถาม ในทางการกีฬานิยมใช้แบบสอบถามความวิตกกังวลในการ
แข่งขันตามสถานการณ์ ฉบับปรับปรุง (Revised competitive state anxiety inventory: CSAI–2R) และ
แบบสอบถามความวิตกกังวลในการแข่งขันตามสถานการณ์ ประยุกต์ฉบับปรับปรุง (Modified revised 
competitive state anxiety inventory: MCSAI–2R) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความวิตกกังวลแบบ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และแบบสอบถามความวิตกกังวลในการแข่งขัน (Sports competitive anxiety test: 
SCAT) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความวิตกกังวลแบบลักษณะประจ าตัวบุคคล การประเมินความวิตกกังวล
ด้วยการใช้แบบสอบถามถือเป็นวิธีการที่มีความสะดวกในการน าไปใช้และสามารถใช้กับนักกีฬาจ านวนมากได้ 

3. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล ที่แสดงออกถึงความวิตกกังวล เช่น หายใจถี่ 
ถอนหายใจบ่อย มือสั่น เหงื่อออก การพูดเปลี่ยนไป (พูดเร็วขึ้นหรือช้าลง) หรือกระสับกระส่าย ผู้ฝึกสอน
สามารถเลือกใช้วิธีการประเมินความวิตกกังวลได้ด้วยการพิจารณาจากความถนัดของตนเองและ           
ความเหมาะสมของสถานการณ ์

 

สรุป 

ความวิตกกังวล คือแนวโน้มของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น จะท าให้เขาต้อง
เสียความภาคภูมิใจ (Self Esteem) ความวิตกกังวลต่างจากความกลัวธรรมดาในแง่ที่ว่า สิ่งที่มากระท านั้น
มักจะกระท าต่อความภาคภูมิใจของบุคคลมากกว่าที่จะกระท าต่อร่างกายของบุคคลนั้น เช่น บุคคลจะรู้สึกกลัว
เมื่อสุนัขจะกัด แต่จะเสียความวิตกกังวลเมื่อเขาต้องเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ความวิตกกังวลเป็นสภาพ
ทางอารมณ์อันไม่พึงปรารถนาของบุคคลที่รู้สึกหวั่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ถ้าบุคคลมีระดับของ
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ความวิตกกังวลสูงหรือต่ าเกินไปจะท าให้เป็นอันตรายต่อสภาพร่างกาย และสมรรถภาพการท างานของร่างกาย
ลดลง แต่ถ้าระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับที่พอเหมาะก็จะท าให้สมรรถภาพการท างานของร่างกายสูง    
โดยประเภทของความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความวิตกกังวล     
อันเป็นลักษณะนิสัยและความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณ์ 

ความวิตกกังวลทางการกีฬาสามารถอธิบายได้ตามหลักทฤษฎีดังนี้คือ ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) 
กล่าวว่า ระดับความวิตกกังวลจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระดับความสามารถถ้านักกีฬามีความวิตกกังวลต่ าจะมี
ความสามารถต่ า และถ้านักกีฬามีความวิตกกังวลสูงก็จะมีความสามารถสูงหลักทฤษฎีนี้ใช้ในกรณีนักกีฬาที่
ต้องการความแข็งแรง และมีพลังมากๆ เช่น กีฬายกน้ าหนัก หรือกีฬาอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน  

ทฤษฎีอักษรยูคว่ า (Inverted-U Theory) หลักทฤษฎีนี้กล่าวว่า ถ้ามีระดับความวิตกกังวลต่ าและสูง 
จะมีความสามารถต่ า แต่ถ้ามีความวิตกกังวลเหมาะสมจะท าให้มีความสามารถสูง ทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป และใช้อธิบายได้ในการเล่นกีฬาเกือบทุกประเภท ดังนั้นก่อนการแข่งขันกีฬาหรือระหว่างการแข่งขัน 

นักกีฬาจะต้องควบคุมตนเองให้มีสภาวะความวิตกกังวลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  จึงจะท าให้ความสามารถที่
แสดงออกสูง 

ทฤษฎีฮานิน โซนของความเหมาะสม (Hanin’s Zone of Optimal Functioning : ZOF) ได้อธิบาย
ขยายความคิดต่อจากทฤษฎีอักษรยูคว่ า โดยขยายความให้ทางเลือกใหม่เกี่ยวกับการแสดงความสามารถ    
เชิงกีฬา  โดยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า “โซนของความเหมาะสม” (Zone of Optimal Functioning) อธิบายว่า 

นักกีฬาชั้นเยี่ยมแต่ละคนมีระดับความวิตกกังวลในโซนที่เหมาะสมไม่เท่ าเทียมกันในการแสดงความสามารถ
สูงสุด และถ้านักกีฬามีระดับความวิตกกังวลออกนอกโซนเขาก็จะแสดงความสามารถต่ ากว่าปกติ 

 

ค าถามท้ายบทที่ 4 

หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายความหมายของความวิตกกังวลทางการกีฬา 
2. จงระบปุระเภทและสาเหตุของความวิตกกังวลทางการกีฬามาให้ครบถ้วน 
3. จงอธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความวิตกกังวลทางการกีฬามาพอสังเขป 
4. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายแบบทดสอบต่างๆ ทางความวิตกกังวลทางการกีฬา 1 แบบทดสอบ 
5. จงอธิบายถึงวิธีการจัดการกับระดับความวิตกกังวลของนักกีฬา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
ความเครียดทางการกีฬา 

(Stress in Sport) 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของความเครียดทางการกีฬา 
2. กระบวนการเกิดความเครียด 
3. สาเหตุของความเครียดทางการกีฬา 
4. ประเภทของความเครียดทางการกีฬา 
5. แนวทางการจัดการความเครียดทางการกีฬา 
6. วิธีจัดการกับความเครียดทางการกีฬา 
7. หลักปฏิบัติในการควบคุมอารมณ์เครียด 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของความเครียดทางการกีฬา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงสาเหตุและกระบวนการของการเกิดความเครียดทางการกีฬา 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางและวิธีการจัดการกับความเครียดทางการกีฬา 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงหลักปฏิบัติในการควบคุมอารมณ์เครียดทางการกีฬา 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุความหมายของความเครียดทางการกีฬา 
2. นักศึกษาสามารถระบุสาเหตุและกระบวนการของการเกิดความเครียดทางการกีฬา 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวทางและวิธีการจัดการกับความเครียดทางการกีฬา 
4. นักศึกษาสามารถระบุหลักปฏิบัติในการควบคุมอารมณ์เครียดทางการกีฬา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเครียดทางการกีฬา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดทางการกีฬา 
3. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
4. อธิบายหลักการ ความส าคัญเกี่ยวกับวิธีการลดความเครียดทางการกีฬา 
5. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความเครียดทางการกีฬา 
6. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 

 
สื่อการสอน 

1. คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเครียดทางการกีฬา 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 5 ความเครียดทางการกีฬา 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 5 
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การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตการสนใจ ความตั้งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 5 
ความเครียดทางการกีฬา 

(Stress in Sport) 
 

มนุษย์เกิดมาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมหรือสังคมจะเป็นเช่นใด 
มนุษย์ต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้อย่างมีความสุข แต่ในความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถประสบกับความสุขได้ตลอดเวลา 
เพราะมีบางสิ่งบางอย่างท่ีอยู่เหนือการควบคุมของจิตใจ ซึ่งล้วนแต่สามารถน าไปสู่ความทุกข์ใจได้ท้ังสิ้น 

ในสถานการณ์กีฬาก็เช่นเดียวกันมักมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของ
นักกีฬาตลอดเวลา จนท าให้การปฏิบัติทักษะหรือการแสดงความสามารถทางการกีฬาที่เคยท าได้ดีกลับลด
ประสิทธิภาพลง สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการที่นักกีฬาปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆ มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ความคิดและไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ จึงท าให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกหวาดกลัว
และกระวนกระวายใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

ลักษณะความคิดที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นเรียกว่า  “ความวิตกกังวล” 
(Anxiety) และหากนักกีฬาไม่สามารถปรับตัวต่อความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้จะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
ของร่างกายที่เรียกว่า “ความเครียด” (Stress) ซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนองภายในร่างกายและท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น กล้ามเนื้อเกร็งตัว ท้องผูก นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูงขึ้น ระดับน้ าตาลใน
เลือดสูงขึ้น หากสภาวะดังกล่าวไม่ได้รับการบรรเทาให้ลดลงหรือได้รับการจัดการที่ดีแล้ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหา
เรื้อรังและมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่การเจ็บป่วยและเลิกเล่นกีฬาในที่สุด นักกีฬาต้องทราบระดับการกระตุ้นของ
ตนเองเพ่ือเพ่ิมหรือลดระดับของความรู้สึกหรือความคิดให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ 

ความเครียดระดับต่ าและเกิดขึ้นไม่นานจนเกินไปจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลท าสิ่งต่างๆ  ด้วย      
ความกระตือรือร้นมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามีความรู้สึกเชื่อมั่น และไม่มีผลให้เกิดการหลั่งของ
ฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol hormone) ที่ไปกดการท างานของ
ต่อมใต้สมองในนักกีฬาสตรีจะมีผลต่อการรบกวนการหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นการท างานของรังไข่  ท าให้เกิด
ภาวะประจ าเดือนผิดปกติได้ 
 
ความหมายของความเครียดทางการกีฬา 

ความเครียดทางการกีฬา เป็นสภาวะที่นักกีฬาไม่สามารถจัดการกับสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจและส่งผล
ต่อการปรับตัว อันมีผลให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรม จนท าให้การแสดงความสามารถ
ทางการกีฬาลดลง ส าหรับกระบวนการเกิดความเครียด สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด และวิธีการจัดการกับ
ความเครยีดต่างๆ โดยสรุปมีดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการเกิดความเครียด 

กระบวนการเกิดความเครียดทางการกีฬา อธิบายได้ด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
ความเครียดขั้น ที่ 1 การมองสถานการณ์ในขณะฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬานักกีฬาจะมองสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งนักกีฬาแต่ละคนเป็นผู้ก าหนดความแตกต่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอง เช่น 
นักกีฬาบางคนอยากจะแข่งขันกับนักกีฬาที่มีความสามารถสูง แต่ในทางกลับกันนักกีฬาบางคนไม่อยากจะ
แข่งขันด้วย 
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ความเครียดขั้นที่ 2 เป็นการประเมินหรือเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์หรือความสามารถของ
คู่แข่งกับความสามารถของตนเองหรือทีม บางคนรู้สึกว่าการเปรียบเทียบความสามารถเป็นสิ่งดีเพราะท าให้
เกิดความท้าทาย แต่นักกีฬาบางคนรู้สึกว่าการเปรียบเทียบความสามารถระหว่างคู่แข่งขันกับตนเอง ท าให้เกิด
ความรู้สึกเครียด กลัว ประหม่า และคิดว่าอาจจะแพ้มากกว่าชนะ 

ความเครียดขั้น ที่ 3 คือ การตอบสนองของนักกีฬาต่อการประเมินสถานการณ์ซึ่งมีความแตกต่าง  
กันออกไปในแต่ละคนทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น การเต้นของหัวใจ การหลั่งเหงื่อที่ฝ่ามือ และ
ระดับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น 

ความเครียดขั้นที่ 4 คือ ผลของความเครียดหรือการตอบสนองที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของนักกีฬา เช่น ท าให้นักกีฬาเล่นได้ไม่ดี แสดงความสามารถได้ไม่เต็มศักยภาพของตนเอง 
 
สาเหตุของความเครียดทางการกีฬา 

สาเหตุของความเครียดทางการกีฬา อาจมาจากโปรแกรมการฝึกซ้อมที่หนักและต่อเนื่อง การแข่งขัน
ที่มีอยู่ตลอดเวลา การเดินทางที่ยาวไกล การด าเนินชีวิตที่ต้องท าแต่สิ่งเดิมๆ คือ ฝึกซ้อมและแข่งขัน การขาด
เวลาส่วนตัว เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ความสัมพันธ์อันดีภายในทีมกีฬาไม่เกิดขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสรุป
สาเหตุของความเครียดทางการกีฬาได้ 3 กลุ่มหลักๆ คือ 

1. สาเหตุจากตนเอง เป็นความเครียดที่เป็นผลมาจากความคิด ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง เช่น การรับรู้
ว่าตนเองไม่มีความสามารถ สู้คนอื่นไม่ได้ ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 

2. สาเหตุจากสถานการณ์ เป็นความเครียดที่เป็นผลมาจากการประเมินสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม 
เช่น รับรู้ว่าตนเองไม่มีความส าคัญต่อทีม เพราะไม่ได้รับการดูแลจากผู้ฝึกสอนเหมือนเพ่ือนร่วมทีมคนอ่ืน หรือ
ในกีฬาบางประเภท เช่น กีฬากอล์ฟที่ต้องเล่นในสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอาจพบว่าวันนี้ฝนตก สนามแฉะ    
ลมแรง ท าให้เล่นยาก เป็นต้น 

3. สาเหตุจากบุคคลอ่ืน เป็นความเครียดที่เป็นผลมาจากการให้ความส าคัญกับบุคคลอ่ืนมากกว่า   
การให้ความส าคัญกับตนเอง มักอยู่ในภาวะยินยอมให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลต่อตนเอง เพราะฉะนั้นหาก
นักกีฬาเกิดความเครียดที่มีสาเหตุมาจากบุคคลอ่ืน จึงมักขจัดความเครียดออกจากตนเองไม่ได้หมด        
อย่างแท้จริง เพราะเม่ือนักกีฬาต้องกลับมาพบเจอบุคคลเดิม ความเครียดจะเกิดขึ้นอีก 

จากการศึกษาความเครียดและการขจัดความเครียดของทีมเรือพายประเภทยัค  – แคนู ทีมชาติไทย 
ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ของ นิพวรรณ (2551) พบว่านักกีฬาเรือพายมีระดับความเครียดโดยรวมในช่วงก่อน   
การเข้าค่ายเก็บตัว พฤติกรรมเผชิญความเครียด และการขจัดความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อเข้า
ค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมแล้ว ระดับความเครียดโดยรวม พฤติกรรมเผชิญความเครียด และการขจัดความเครียดอยู่
ในระดับระดับต่ า จึงเป็นที่น่าสังเกตว่านักกีฬาเรือพาย เมื่อเข้าสู่ช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วระดับความเครียด
ลดลงจากก่อนการเข้าค่ายเก็บตัว ซึ่งอาจเกิดจากการที่นักกีฬาได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์การฝึกซ้อม       
อย่างจริงจังแล้ว ไม่ต้องคิดคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเองอีกต่อไป 

สิ่งที่ผู้ฝึกสอนต้องพึงระวัง คือ แม้ระดับความเครียดของนักกีฬาจะอยู่ในระดับต่ าแต่พฤติกรรม     
การเผชิญความเครียดและการขจัดความเครียดของนักกีฬาอยู่ในระดับต่ าเช่นเดียวกัน  ดังนั้นควรให้
ความส าคัญกับการให้ความรู้และช่วยเหลือนักกีฬาให้มีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดและการขจัด
ความเครียดที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้ระดับความเครียดสูงขึ้นจนส่งผลเสียต่อการฝึกซ้อมและ
การแข่งขัน 
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ประเภทของความเครียดทางการกีฬา 
ความเครียดที่เกิดขึ้นทางการกีฬา มักมีสาเหตุไม่แตกต่างกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน

มากนัก ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ  ท าให้การท างานหรือการแสดง
ความสามารถทางการกีฬาลดลงเป็นผลให้โอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันย่อมมีน้อยลงด้วยเช่นกัน  
ลักษณะของความเครียดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ความเครียดทางบวก เป็น ความเครียดในทางดี เป็นสิ่ง ที่มนุษย์พยายามแสวงหา เมื่อมีความ
ตั้งใจที่จะท าดีมากๆ เช่น ดีใจ ตื่นเต้น หรือเมื่อมีความสุขมากๆ เมื่อต้องขึ้นรับเหรียญรางวัล เพราะเป็นความ
กดดันจึงพยายามจะท าให้ดีที่สุด ความเครียดทางบวกถ้ามีระดับไม่สูงมากจนเกินไปจะช่วยให้นักกีฬาแสดง
ความสามารถทางการกีฬาดีขึ้น 

2. ความเครียดทางลบ เป็นความเครียดในทางไม่ดีเป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามหลีกเลี่ยง เป็นการ
ตอบสนองของร่างกายที่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เป็นความรู้สึกต่อความกดดันที่
มีความคับข้องใจ สับสน ความกลัวความกังวลใจที่จะท าผิดพลาดหรือท าไม่ได้ ถ้ามีความเครียดทางลบระดับสูง
หรือต่ ามากเกินไปจะท าให้นักกีฬาแสดงความสามารถทางการกีฬาลดลงกว่ามาตรฐานของตนเองร่างกายจะ
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด โดยความเครียดที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่ออวัยวะภายในร่างกายท าให้เกิด
การตอบสนอง ดังต่อไปนี้ 

1. การตอบสนองของระบบกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท าให้เกิดการแสดงออกทาง
ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนานหรือหลีกหนีอันตราย  โดยการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อม ี2 ลักษณะคือ 

1.1 การหดตัวของกล้ามเนื้อ ในสภาวะที่ร่างกายเกิดความเครียดจะส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิด
ความตึงตัวมากกว่าปกติ ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับการกระตุ้นจะส่งผลให้ระบบประสาทอัตโนมัติสั่งการไปยัง    
ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) ให้หลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีน ซึ่งมีผลต่อการไหลเวียนเลือดและการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อ ท าให้หลอดเลือดขยายตัวและเลือดถูกส่งไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มากขึ้น จึงเกิดอาการเกร็ง
ของกล้ามเนื้อ 

1.2 การคลายตัวของกล้ามเนื้อ ในภาวะที่ร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆ จะท างาน
ตามปกติไม่มีความตึงเครียดเกิดขึ้นแต่ในบางสถานการณ์หากกล้ามเนื้อผ่อนคลายมากเกินพอดีอาจส่งผลให้  
ไม่สามารถควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ ได้ดีเท่าที่ควร (บริเวณที่มีการตอบสนองต่อการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้ออย่างชัดเจน ได้แก่ นิ้ว ขา และล าคอ) 

2. การตอบสนองของระบบย่อยอาหาร เป็นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและล าไส้ เพ่ือท า
หน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดโดยมีอาการท่ีสังเกตได้ 2 ลักษณะ คือ 

2.1 ท้องเสีย เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของล าไส้อย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถดูดซึมน้ า    
ได้ทัน ซึ่งอาจพบเห็นได้ในกรณีที่นักกีฬามีความเครียดสูงก่อนการแข่งขัน  จะมีอาการปวดท้องและท้องเสีย
ตามมา 

2.2 ท้องผูก เกิดข้ึนจากการเคลื่อนไหวของล าไส้เป็นไปอย่างช้าๆ ท าให้เกิดการอุดตันในล าไส้ 
มักเกิดขึ้นกับนักกีฬาที่มีความเครียดเรื้อรัง โดยไม่ได้รับการบ าบัดหรือช่วยเหลือใดๆ เพ่ือให้ความเครียดนั้น
หายไป จนกระทั่งส่งผลต่อระบบการท างานของระบบย่อยอาหารและมีอาการท้องผูกตามมา  อาการท้องผูก 
มักพบในช่วงการฝึกซ้อมหรือการเก็บตัวยาวนาน โดยปราศจากการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม 

3. การตอบสนองของระบบสมอง สามารถตรวจสอบได้จากการบันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้า
สมอง โดยวัดออกมาเป็นค่าความถ่ีมีหน่วยเป็นจ านวนรอบต่อวินาที (Cycle / Second) นอกจากนี้ยังสามารถ
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บอกถึงขนาดของคลื่น (Amplitude) ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองที่ปรากฏขึ้น สามารถอธิบายตามลักษณะของ
คลื่นไฟฟ้าโดยเชื่อมโยงไปสู่ความคิดและพฤติกรรมของบุคคลได้ดังนี้คือ 

3.1 คลื่นเบต้า (Beta – wave) เป็นคลื่นที่มีความเร็วมาก ความถี่สูงมากกว่า 14 รอบ / 
วินาที บางครั้งอาจมีความถี่สูงถึง 50 รอบ / วินาที ลักษณะคลื่นมีขนาดต่ า (Low amplitude) จะพบคลื่น
เบต้าชนิดนี้มากในภาวะที่บุคคลมีความตื่นตัวหรือตื่นเต้น หรือภาวะที่สมองมีการถูกกระตุ้นมาก (Alert) 

3.2 คลื่นอัลฟา (Alpha – wave) เป็นคลื่นที่มีระเบียบ ความถี่ระหว่าง 8 - 13 รอบ / วินาที
จะพบคลื่นอัลฟามากในช่วงที่บุคคลมีความสงบผ่อนคลาย (Relax) ในขณะตื่นอยู ่

3.3 คลื่นทีต้า (Theta - wave) เป็นคลื่นช้า ความถี่ระหว่าง 4 – 7 รอบ / วินาที ลักษณะ
คลื่นมีขนาดสูง (High amplitude) จะพบมากในช่วงที่บุคคลหลับหรือมีความเครียดและผิดหวัง 

3.4 คลื่นเดลต้า (Delta - wave) เป็นคลื่นที่มีความถี่น้อยกว่า 4 รอบ / วินาที บางครั้งอาจ
ช้าถึง 1 รอบ / 2 – 3 วินาที จะพบในช่วงที่บุคคลอยู่ในภาวะหลับสนิท 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 ลักษณะคลื่นไฟฟ้าสมอง 
ที่มา:  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) 

 
4. การตอบสนองของระบบหลอดเลือดและหัวใจ เมื่อร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีการกระตุ้น

การท างานของระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งมีผลต่อการท างานของอวัยวะต่างๆ 3 ลักษณะคือ 
4.1 กลไกการเอาตัวรอด โดยหัวใจจะท างานมากขึ้นเพ่ือท าให้ความสามารถในการกระท าสิ่ง

ต่างๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนจะเกิดเหตุการณ์จริง เมื่ออยู่ในภาวะตึงเครียดร่างกายจะเตรียม
ความพร้อมเพ่ือ “สู้” หรือ “หนี” ร่างกายจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้นเพ่ือ    
สูบฉีดเลือดในการน าออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย พร้อมกับขจัดของเสียออกจาก
กระแสเลือดอย่างเร็ว การหายใจถี่ขึ้นแต่เป็นการหายใจตื้นๆ มีการขับฮอร์โมนอะดรีนาลีน และฮอร์โมนอ่ืนๆ 
เข้าสู่กระแสเลือด ม่านตาขยายเพ่ือให้ได้รับแสงมากขึ้น กล้ามเนื้อหดเกร็งเพ่ือเตรียมการเคลื่อนไหว 
เตรียมการสู้หรือหนี เส้นเลือดบริเวณอวัยวะย่อยอาหารหดตัว เหงื่อออก เพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้น
มีผลให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น เมื่อวิกฤตการณ์ผ่านไปร่างกายจะกลับสู่ภาวะปกติได้ 

4.2 ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น เนื่องจากการคั่งของน้ าและเกลือโซเดียมปริมาณของเลือด
เพ่ิมข้ึน หัวใจท างานหนักข้ึน ชีพจรเต้นแรง อาจพบว่ามีอาการหัวใจเต้นผิดปกติหรือมีอาการใจสั่นได้ 
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4.3 เกิดการเผาผลาญไขมันสะสม เช่น คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ เมื่อร่างกายเกิด

ความเครียดจะกระตุ้นต่อมหมวกไต (Adrenal gland) ให้หลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol hormone) ซึ่งจะ
ท าหน้าที่เปลี่ยนไขมันให้เป็นกลูโคสมากขึ้น จึงมีผลให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้นได้ 

5. การตอบสนองของผิวหนัง เช่น อุณหภูมิภายใต้ผิวหนังลดลง ผิวหนังแห้งซึ่งเกิดจากการมีเลือดไป
หล่อเลี้ยงบริเวณผิวหนังน้อยเกินไป 

 
แนวทางการจัดการความเครียดทางการกีฬา 

การจัดการความเครียดทางการกีฬา หมายถึง กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
หรือจิตใจและพฤติกรรมของนักกีฬา โดยพยายามจัดการกับสิ่งที่เข้ามารบกวนทั้งจากภายในและภายนอก 
สามารถแบ่งประเภทการจัดการความเครียดทางการกีฬาได้ 2 ประการคือ 

1. การจัดการความเครียดที่มุ่งปัญหา เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับปัญหาที่
เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด โดยมีวิธีจัดการ เช่น การสังเกตพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น     
การตรวจสอบการตั้งเป้าหมายของนักกีฬาเพ่ือทราบว่านักกีฬามีแนวคิดต่อปัญหาอย่างไร 

2. การจัดการความเครียดที่มุ่งอารมณ์ เป็นความพยายามที่จะจัดการกับการตอบสนองทางอารมณ์ 
ที่เป็นผลมาจากปัญหาที่ท าให้เกิดความเครียดในแต่ละบุคคล ประกอบด้วย การตั้งสมาธิ และการผ่อนคลาย 
โดยพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของสถานการณ์  (แต่ต้องไม่ใช่ปัญหาหรือ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง) การจัดการความเครียดที่มุ่งปัญหาจะน าไปใช้เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีการ
ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ (ปัญหานั้นแก้ไขได้) ส่วนการจัดการความเครียดที่มุ่งอารมณ์จะมีประโยชน์
อย่างมากเมื่อน าไปใช้กับสถานการณ์ที่ไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ปัญหานั้นแก้ไขไม่ได้) 
 
วิธีจัดการกับความเครียดทางการกีฬา 

1. การควบคุมความคิด 
2. การมุ่งจุดสนใจไปในสิ่งที่ก าลังปฏิบัติอยู่ 
3. การใช้เหตุผลในการคิดและพูดกับตนเอง 
4. การมุ่งจุดสนใจไปในทางที่ดี และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
5. การได้รับการสนับสนุนจากสังคมหรือสภาพแวดล้อมรอบตัว 
6. การเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมก่อนการแข่งขัน 
7. ค้นหาระยะเวลาที่เหมาะสมของตนเองในการจัดการกับความเครียด 
8. ฝึกวิธีการจัดการความเครียดอย่างสม่ าเสมอ 

 
เคล็ดลับการน าไปสู่การผ่อนคลายความเครียด 
1. สามารถยิ้มได้ เมือ่รู้สึกว่าความเครียดก าลังจะมาถึง 
2. มีความสุข และเปิดใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกสนุกและท้าทาย 
3. มีการฝึกซ้อมภายใต้สถานการณ์กดดัน (อาจเป็นการจ าลองสถานการณ์ฝึกซ้อมให้เหมือนกับการ

แข่งขันจริง) เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย 
4. ท าเวลาให้ช้าลง (ปฏิบัติทักษะกีฬาด้วยความมีสติ ค่อยๆ ปฏิบัติ ไม่ต้องรีบเร่ง) 
5. มุ่งความสนใจอยู่ที่สถานการณ์ปัจจุบัน 
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6. การเตรียมตัวให้พร้อมและวางแผนการเล่นที่ดี 
7. การเพ่ิมแรงกระตุ้น บางครั้งนักกีฬาอาจมีความรู้สึกเซื่องซึม ง่วงเหงาอาจต้องหาสิ่งเร้าเข้ามาช่วย

กระตุ้นจิตใจ เพ่ือให้นักกีฬารู้สึกกระปรี้กระเปร่า และพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน 
8. การควบคุมและการมุ่งจุดสนใจไปที่การหายใจ 
9. การระบายอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง รวมไปถึงการพูดกับตนเองทางบวก 
10. การฟังดนตรีที่ตนเองชื่นชอบ เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย 
11. การจินตภาพทักษะกีฬาต่างๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง หรือการจินตภาพสิ่งที่ท าให้รู้สึก

ผ่อนคลาย 
 

หลักปฏิบัติในการควบคุมอารมณ์เครียด 
1. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอย่าเก็บไว้คนเดียว ให้พยายามพูดหรือระบายความรู้สึกอย่างสมเหตุสมผลกับ

บุคคลที่เราเชื่อถือและไว้วางใจ 
2. พยายามอย่าให้ตนเองมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นง่ายๆ รู้จักอดทนอดกลั้นพร้อมทั้งรู้จักรับพิจารณา

ความคิดและการวิจารณ์ของผู้อื่นด้วยความอดทนเสมอ 
3. เมื่อมีปัญหามากมายเข้ามาและมีความวุ่นวาย เคร่งเครียด ให้หนีความยุ่งเหยิงนั้นชั่วขณะ เพ่ือ 

ผ่อนคลายอารมณ์เครียดที่เกิดขึ้น และมีเวลาปรับอารมณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติ 
4. รู้จักยอมแพ้เป็นผู้แพ้ท่ีดีบ้างบางโอกาสไม่ใช่จะต้องเป็นผู้ชนะทุกครั้งเสมอไป 
5. รู้จักใช้เวลาว่างด้วยกิจกรรมนันทนาการที่ตนเองชอบและพอใจ  เป็นกิจกรรมยามว่างประจ าวัน 

เพ่ือเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เครียด ท าให้จิตใจแจ่มใสเบิกบาน 
6. พยายามฝึกการท างานให้เสร็จเป็นอย่างๆ เพราะถ้าท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน จะท าให้เกิด

ความยุ่งเหยิงและสับสนวุ่นวายได้ 
7. อย่าคิดว่าทุกคนจะมีความสามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ละคนย่อมมีความถนัด และ

ความสามารถแตกต่างกันออกไป 
8. ฝึกการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆ ด้วยการใช้เหตุผลเสมอ 
9. รู้จักให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน เพ่ือให้งานส่วนรวมด าเนินไปได้ด้วยดี 
10. รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนบ้างตามโอกาสอันควรเสมอ 
11. ฝึกหัดให้มีการตัดสินใจที่ดีและไม่ให้เกิดความลังเลใจ เพ่ือเป็นการขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ภายในจิตใจ 
12. อย่าพยายามหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมากจนเกินไป 
13. รู้จักความพอดีทั้งด้านส่วนตัวและด้านสังคม 
14. พยายามปรับตัวและการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

หลักปฏิบัติเพื่อควบคุมอารมณ์เครียดดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างมากต่อนักกีฬา
หรือผู้ฝึกสอนกีฬา ในการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับสภาพอารมณ์ นอกจากจะทราบหลักการปฏิบัติเพ่ือควบคุม
อารมณ์แล้วควรท าความเข้าใจกับชนิดต่างๆ ของอารมณ์และลักษณะความผิดปกติของอารมณ์ประกอบ     
กันด้วย เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาของนักกีฬาได้ตรงกับสาเหตุที่ท าให้เกิดความผิดปกติของพฤติกรรมขึ้น 
 

พรรณพิไล และสุจิตรา (2549) ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจไว้ว่าความเครียดนอกจากส่งผล
กระทบต่อสัมฤทธิ์ทางการกีฬาของนักกีฬาสตรีแล้วยังส่งกระทบทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และพฤติกรรมของ
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นักกีฬา โดยด้านร่างกายนั้นความเครียดทางจิตใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนท าให้นักกีฬาสตรีเกิดความผิดปกติ
ของประจ าเดือน ซึ่งความผิดปกติของประจ าเดือนในนักกีฬาสตรีมีอุบัติการณ์ตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 66 
(นักกีฬาสตรีชาวตะวันตก) ส าหรับประเทศไทยจากการศึกษาในนักกีฬาสตรีประเภทบาสเกตบอลและ
วอลเลย์บอล พบว่ามีอัตราความผิดปกติของประจ าเดือนมากถึงร้อยละ 44.4 ความเครียดทางร่างกายที่มาจาก
การออกก าลังกายอย่างหนักและเป็นระยะเวลานาน และความเครียดทางจิตใจที่มาจากความกดดันในการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขัน หรือเรื่องอ่ืนๆ มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งจะไปกระตุ้น Paraventricular 
nucleus ให้หลั่ง Corticotropin Releasing Hormone (CRH) และ Vasopressin ซึ่งฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้
จะไปกระตุ้นการหลั่ง Adrenocorticotropin Hormone (ACTH) ท าให้ Adrenal cortex หลั่งฮอร์โมน   
คอร์ติซอล ซึ่งมีผลรบกวนการหลั่ง Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) จากฮัยโปทาลามัส ท าให้
การหลั่ง Follicle Stimulating Hormone (FSH) และ Luteinizing Hormone (LH) ที่ควบคุมการท างาน
ของรังไข่ลดน้อยลงหรือไม่มีการหลั่ง การท างานของรังไข่ จึงถูกกดจนกระทั่งไม่มีการตกไข่ มีผลให้เกิด    
ความผิดปกติของประจ าเดือน ได้แก่ ประจ าเดือนมาไม่สม่ าเสมอ ประจ าเดือนขาด จนถึงประจ าเดือนไม่มา 
เป็นต้นผลการวิจัยเกี่ยวกับความเครียดและภาวะการมีประจ าเดือนในนักกีฬาสตรีระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2547 (พรรณพิไล และสุจิตรา, 2549) พบว่า 

1. นักกีฬาสตรีระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 46.3 มีระดับความเครียดอยู่ในระดับน้อย และร้อยละ 10.3 
อยู่ในระดับมาก โดยมีความเครียดด้านการศึกษา และด้านสภาพอารมณ์จิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
ความสมบูรณ์ของร่างกายและการเล่นกีฬา ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด ความสัมพันธ์กับทีมและเพ่ือน 
นักกีฬา และด้านที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับน้อย 

2. นักกีฬาสตรีระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 66.7 มีประจ าเดือนปกติ ร้อยละ 32.6 มีประจ าเดือนผิดปกติ 
ซึ่งในกลุ่มที่มีประจ าเดือนผิดปกติพบว่า ร้อยละ 66.7 มีประจ าเดือนกระปริบกะปรอย (Oligomenorrhea) 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าควรให้ความส าคัญกับการป้องกันการเกิดภาวะความเครียด ด้วยการ

หาวิธีการบ าบัดหรือบรรเทาความเครียดนั้นไม่ควรปล่อยให้นักกีฬาต้องประสบกับความเครียดเป็นระยะ
เวลานานๆ ถึงแม้จะเป็นความเครียดระดับต่ าก็ตาม เพราะสามารถยกระดับเป็นความเครียดเรื้อรัง ซึ่งยากต่อ
การให้ความช่วยเหลือและกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลเสียต่อความสามารถทางการ
กีฬาที่ลดลงด้วย และหากนักกีฬามีความเครียดระดับสูงหรือความเครียดเรื้อรังย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย
และแน่นอนว่าย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 5.2 อวัยวะภายในร่างกายท่ีได้รับผลกระทบจากความเครียด 
ที่มา:  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) 
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สรุป 
ความเครียดทางการกีฬา เป็นสภาวะที่นักกีฬาไม่สามารถจัดการกับสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจและส่งผล

ต่อการปรับตัว อันมีผลให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรม จนท าให้การแสดงความสามารถ
ทางการกีฬาลดลง สาเหตุของความเครียดทางการกีฬา อาจมาจากโปรแกรมการฝึกซ้อมที่หนักและต่อเนื่อง 

การแข่งขันที่มีอยู่ตลอดเวลา การเดินทางที่ยาวไกล การด าเนินชีวิตที่ต้องท าแต่สิ่งเดิมๆ คือ ฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การขาดเวลาส่วนตัว เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ความสัมพันธ์อันดีภายในทีมกีฬาไม่เกิดขึ้น เป็นต้น
ความเครียดที่เกิดขึ้นทางการกีฬา มักมีสาเหตุไม่แตกต่างกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมากนัก    
ซึ่งความเครียดที่เกิดข้ึนล้วนส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ท าให้การท างานหรือการแสดงความสามารถ
ทางการกีฬาลดลงเป็นผลให้โอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันย่อมมีน้อยลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจัดการ
ความเครียดทางการกีฬาจริงเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยสิ่งนี้เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
หรือจิตใจและพฤติกรรมของนักกีฬา โดยพยายามจัดการกับสิ่งที่เข้ามารบกวนทั้งจากภายในและภายนอก 

 
ค าถามท้ายบทที่ 5 

หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายถึงความหมายของความเครียดทางการกีฬา 
2. จงระบถุึงสาเหตุและกระบวนการของการเกิดความเครียดทางการกีฬา 
3. จงอธิบายแนวทางและวิธีการจัดการกับความเครียดทางการกีฬา 
4. จงระบหุลักปฏิบัติในการควบคุมอารมณ์เครียดทางการกีฬา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
แรงจูงใจทางการกีฬา 

(Motivation in Sport) 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของแรงจูงใจ 
2. ความส าคัญของแรงจูงใจ 
3. ทฤษฎีแรงจูงใจ 
4. ประเภทของแรงจูงใจ 
5. องค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจ 
6. แรงจูงใจกับการกีฬาและการออกก าลังกาย 
7. ทฤษฎีแรงจูงใจทางการกีฬา 
8. แรงจูงใจกับความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของแรงจูงใจ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความส าคัญของแรงจูงใจ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงทฤษฎีแรงจูงใจทางการกีฬา 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงประเภทของแรงจูงใจและองค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจ 
5. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงแรงจูงใจกับการกีฬาและการออกก าลังกาย 
6. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงแรงจูงใจกับความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุความหมายของแรงจูงใจ 
2. นักศึกษาสามารถระบุความส าคัญของแรงจูงใจ 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีแรงจูงใจทางการกีฬา 
4. นักศึกษาสามารถระบุประเภทของแรงจูงใจและองค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจ 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายแรงจูงใจกับการกีฬาและการออกก าลังกาย 
6. นักศึกษาสามารถอธิบายแรงจูงใจกับความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจทางการกีฬา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจทางการกีฬา 
3. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
4. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการกีฬา 
5. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 
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สื่อการสอน 
1. คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับแรงจูงใจทางการกีฬา 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 6 แรงจูงใจทางการกีฬา 
1. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 6 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการสนใจ ความตั้งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที ่6 
แรงจูงใจทางการกีฬา 

(Motivation in Sport) 
 
ความหมายของแรงจูงใจ 

มีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลายท่าน ดังนี้ 
แมร์ (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. 2542 ; อ้างอิงจาก Maire. n.d.) กล่าวว่า การจูงใจเป็นกระบวนการ    

ซึ่งการแสดงออกของพฤติกรรมได้รับอิทธิพลจากจุดมุ่งหมายที่พฤติกรรมนั้นมุ่งไปสู่จุดหมาย 
กลูเอ็ด (Gluecx. 1982) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็นสภาวะภายในของบุคคลซึ่งจะเป็น

ตัวก าหนดทิศทาง และระดับของพฤติกรรมท าให้เกิดการท างานของแต่ละบุคคลมีพลังมากขึ้น  และด าเนิน
เรื่อยไปอย่างต่อเนื่องจนบรรลุความต้องการของตน 

อารีย์ พันธุ์มณี (2534 ; อ้างอิงจาก Mouley. n.d.) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาพที่อินทรีย์เกิด
ความต้องการ หรืออยู่ในสภาวะขาดสมดุลก็จะท าให้เกิดแรงขับหรือแรงจูงใจเพ่ือผลักดันให้เกิดพฤติกรรมมา
เพ่ือทดแทนภาวการณ์ขาดหรือท าให้อินทรีย์อยู่ในภาวะสมดุลแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้นในการเรียนรู้  
และเป็นสิ่งก าหนดทิศทาง และความเข้มของพฤติกรรมให้เกิดข้ึน 

อร่าม ต้ังใจ (2539) กล่าวว่า แรงจูงใจในการกีฬา หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นเร้าให้เราต้องมีส่วนร่วมในการ
กีฬา การที่คนเราอยากหรือไม่อยากเล่นกีฬานั้นไม่ได้ท าให้สมรรถภาพทางการกีฬาดีขึ้น แต่ถ้าอยากเล่น พอใจ
ที่จะเล่น ท าให้มีความพยายาม มีการพัฒนาให้ดีขึ้น เมื่อพบอุปสรรคก็ไม่หยุดเล่นกีฬาไปง่ายๆ 

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542) กล่าวว่า การจูงใจเป็นกระบวนการที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าให้มี
พฤติกรรมมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง ถ้ามีแรงจูงใจมากพฤติกรรมจะมีมาก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย์จึงเกิดจากแรงจูงใจเป็นส าคัญ 

ลักขณา สรีวัฒน์ (2530) กล่าวว่า การที่คนเรามีความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงว่าขาดสิ่งนั้น     
ความต้องการจะเป็นแรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรมเพ่ือให้ได้สิ่งนั้นๆ  มาเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วจะหยุด
พฤติกรรมนั้นๆ แต่เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดจึงมีการแสดงพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา 

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือสิ่งที่ก าหนดทิศทางและระดับความตั้งใจที่จะกระท า 
หรือประพฤติ (Direction and intensity) ในการเลือกและการคงไว้ของพฤติกรรมมนุษย์ แรงจูงใจเป็น      
ตัวก ากับพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะให้ถอยหนีหรือเผชิญหน้าต่อสถานการณ์ต่างๆ และความตั้งใจที่จะประพฤติ
หรือพยายามที่จะบรรลุตามเป้าประสงค์ ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นตัวก าหนดทิศทางและระดับความตั้งใจ     
ความพยายามที่จะกระท ามีความมุ่งมั่นที่จะกระท า หรือปฏิบัติในการกีฬาแรงจูงใจจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
คุณภาพและความสามารถ ในการเล่นและแข่งขันกีฬา 

จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปความหมายของแรงจูงใจได้ว่า เป็นการกระตุ้น หรือ เร้าเพ่ือช่วยให้เกิด
การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส าเร็จบรรลุเป้าหมาย มีแนวทางอันแน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดจากความต้องการของตัว
ผู้กระท าเองหรือผู้กระท าได้รับสิ่งเร้าภายนอก การแสดงพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ล้วนมีสาเหตุมาจาก
แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สลับซับซ้อนของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงทฤษฎีของแรงจูงใจและทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการแสดงพฤติกรรม 
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ความส าคัญของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ มีความส าคัญโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล เพราะแรงจูงใจจะเป็นทั้งสภาวะที่ผลักดัน 

และดึงให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน ซึ่งการที่จะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลจึงต้องท าความเข้าใจกับ
แรงจูงใจของคนๆ นั้น ว่าบุคคลนั้นมีแรงจูงใจอยู่ในประเภทใด ระดับใด (มุกดา ศรียงค์, 2540) ดังนั้น การท า
ความเข้าใจกับกระบวนการจูงใจ แนวคิดและทฤษฎีของแรงจูงใจจะช่วยให้บุคคลได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ 
คือ 

1. เข้าใจในพฤติกรรมของตนเองจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมตนให้สามารถเลือกพฤติกรรมให้
เหมาะสม และบังคับมิให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาได้ 

2. เข้าใจในพฤติกรรมของผู้อื่น อันจะช่วยให้คนเราควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื่น ได้ด้วย 
3. เข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มสังคม เพ่ือสร้างสถานการณ์ จูงใจให้กลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมไปใน

แนวทางท่ีถูกต้อง 
ดังนั้น การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากแรงจูงใจทั้งสิ้นเพ่ือให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สลับซับซ้อนของมนุษย์ จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงทฤษฎีของแรงจูงใจและ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ 

การจูงใจไม่ใช่ตัวพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ที่สามารถมองเห็นได้โดยตรงแต่เป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง   
ที่ช่วยอธิบายขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การจูงใจมีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ คือ (พนมไพร 
ไชยยงค์, 2542) 

1. ให้พลังกระตุ้นต่อการแสดงพฤติกรรม หรือความเข้มของก าลังตอบสนองที่จะแสดงพฤติกรรรม 
เมื่อกระหายน้ ามาก เราจะเดินอย่างเร็ว หรือวิ่งเพื่อเสาะแสวงหาน้ าแก้ความกระหายแต่ถ้าเราไม่กระหาย หรือ
กระหายเพียงเล็กน้อยเราอาจจะเดินช้า ๆ พูดคุยกับเพื่อนอย่างไม่รีบร้อนเป็นต้น 

2. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรม เช่น เมื่อหิวก็จะมีพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่การแสวงหา
อาหาร เช่นเดินไปร้านข้าวแกง ฝากเพ่ือนไปซื้อ หรือว่าจะเลือกท าอย่างไรดี เพราะมีทางเลือกหลายทางเพ่ือให้
ได้อาหารมาบ าบัดความหิว การได้รับประทานอาหารจึงเป็นจุดหมายปลายทาง หรือทิศทางของพฤติกรรม 

3. ก าหนดระดับความพยายาม หรือความมุ่งหน้าไม่ลดละของพฤติกรรมนั่น คือ จะใช้ความอดทน 
หรือมานะพยายามในการกระท าพฤติกรรมนั้นได้นานเพียงใด เช่น เมื่อเราหิวเราจะเข้าครัวค้นหาของ
รับประทาน ถ้าในครัวไม่มีอะไรรับประทานได้ เราก็จะออกไปนอกบ้านเพ่ือซื้อของรับประทาน ถ้าร้านแรกที่ไป
ถึงปิดร้าน แต่ความหิวเรายังสูงอยู่ เราก็จะไปหาร้านอ่ืน ๆ ต่อไปอีกอาจจะเป็นร้านที่ 5 หรือ 6 จนกว่าจะได้
อาหารรับประทาน นั่นคือ ระดับความพยายาม หรือความมุ่งหน้าไม่ลดละที่จะแสดงพฤติกรรมก็สูงตามไปด้วย 

ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมการจูงใจ จะต้องมีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ให้พลังแก่พฤติกรรม 
มีทิศทาง และมุ่งหน้าพยายามไม่ลดละ พฤติกรรมจูงใจจึงเป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมายและเจ้าตัวมีความ
พยายามที่จะให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

ประโยชน์ของแรงจูงใจ 
มุกดา ศรียงค์ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า การที่จะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลจึงต้องท าความเข้าใจกับ

แรงจูงใจของคนนั้นๆ ว่าบุคคลนี้มีแรงจูงใจอยู่ในประเภทใด ระดับใด ดังนั้นการท าความเข้าใจกับกระบวนการ
จูงใจ แนวคิด และทฤษฎีของแรงจูงใจจะช่วยให้บุคคลได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ 

1. เข้าใจในพฤติกรรมของตนเองจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมตนให้สามารถเลือกพฤติกรรมให้
เหมาะสมและบังคับมิให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาได้ 

2. เข้าใจในพฤติกรรมของผู้อื่นอันจะช่วยให้คนเราควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื่นได้ 
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3. เข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มสังคม เพ่ือสร้างสถานการณ์ จูงใจให้กลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมไปใน
แนวทางที่ถูกต้องดังนั้นควรศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์มีผล   
มาจากแรงจูงใจ และเพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์มากยิ่งขึ้น 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจ 

นักจิตวิทยาได้น าองค์ประกอบทางด้านความต้องการพ้ืนฐานด้านชีววิทยา ด้านอารมณ์ด้านสติปัญญา
และองค์ประกอบด้านสังคม มาเป็นแนวคิดในการสร้างทฤษฎี เพ่ืออธิบายว่าท าไมมนุษย์จึงแสดงพฤติกรรมที่
แสดงอยู ่ความเป็นจริงแล้วไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ที่สามารถอธิบายทุกด้านของแรงจูงใจ ได้ทั้งหมดดังทฤษฎี
แรงจูงใจต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัว (Hedonistic Theory) (อบรม สินภิบาล, ม.ป.ป.) ทฤษฎีนี้
กล่าวว่า คนทุกคนมีความต้องการแสวงหาความสุขส่วนตัว ลักษณะความต้องการแสวงหาความสุข จึงเป็น
แรงจูงใจหรือตัวเร้าที่ท าให้บุคคลได้มีการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ  ออกมา แต่ลักษณะการแสดงออก
ของพฤติกรรมในแต่ละบุคคลนั้นมีการแสดงออกมาแตกต่างกัน 

2. ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinctual Theory) (สุชาดา สุธรรมรักษ์, 2531) ทฤษฎีนี้กล่าวว่า 
สัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ติดตัวคนมาตั้งแต่ก าเนิด ท าให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ โดยไม่จ าเป็น
จะต้องมีการเรียนรู้ สัญชาตญาณจึงเป็นปฏิกิริยาที่มีผลต่อแรงจูงใจให้บุคคลได้กระท าพฤติกรรมต่างๆ ลักษณะ
ของ สัญชาตญาณมีหลายประเภท คือสัญชาตญาณเกี่ยวกับการด ารงชีวิต เมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุล 
ความไม่สมดุลทางด้านร่างกายจะเป็นตัวเร้า หรือเป็นแรงจูงใจให้ร่างกายมีพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึ้น อันเป็นผล
ท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ สัญชาตญาณ เกี่ยวกับความตายบุคคลทุกคนมักจะเกรงกลัวว่าตนเองจะ
ถึงแก่ความตาย จึงท าให้สนใจสุขภาพของตนเอง ในด้านของสัญชาตญาณทางสังคม บุคคลย่อมจะมีการเรียนรู้ 
มีการลอกเลียนแบบจากประสบการณ์ตามสภาพสังคมของแต่ละแห่ง ท าให้สัญชาตญาณทางสังคมของแต่ละ
บุคคลในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน 

3. ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) (โยธิน ศันสนยุทธ, 2531) ทฤษฎีนี้กล่าวว่า พฤติกรรมและการ
กระท าของคนมีส่วนสัมพันธ์แรงขับภายในของแต่ละบุคคล แรงขับมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ แรงขับ
ภายในร่างกาย เป็นแรงขับที่เกิดจากความต้องการของร่างกาย และแรงขับภายนอกร่างกาย เป็นแรงขับที่เกิด
จากความต้องการทางสติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งลักษณะดังกล่าว จะมีผลท าให้คนมีพฤติกรรมที่ต่างกัน 
แรงขับสามารถแยกออกเป็นแรงขับเพื่อการอยู่รอดของชีวิต แรงขับฉุกเฉิน แรงขับเพ่ือการสืบพันธุ์ แรงขับเพ่ือ
การศึกษา บุคคลจะต้องมีแรงขับเพ่ือการอยู่รอดของชีวิตก่อน 

4. ทฤษฎีความคาดหวัง (The Theory of Expectancy) (Hilgard, 1962) ทฤษฎีนี้กล่าวว่า         
ถ้าความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับแตกต่างมาก คนเราจะเกิดความผิดหวังหมดก าลังใจ การจัดความคาดหวังหรือ  
การตั้งจุดมุ่งหมายของคนเราให้อยู่ในระดับความสามารถที่เขาจะท าได้ส าเร็จ  จะท าให้คนมีก าลังใจที่จะท า
กิจกรรมให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย จะเห็นได้ว่าในทฤษฎีนี้ความเข้าใจหรือการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า 
เป็นสิ่งตัดสินหรือประเมินค่าพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมานั่นคือ พฤติกรรมที่ได้รับการจูงใจให้แสดงออกมา
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลพฤติกรรมที่เคยแสดงออกมา 

5. ทฤษฎีล าดับขั้นแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970) เป็นทฤษฎีที่มีชื่อเสียงของมาสโลว์  
อธิบายว่า แรงจูงใจของมนุษย์มีล าดับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นต่ าจนถึงขั้นสูงมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนด้วยกัน คือ      
ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) 
ความต้องการเป็นเจ้าของและความต้องการความรัก (Belongingness and Love Needs) ความต้องการมี
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ศักดิ์ศรีจากตนเองและผู้อ่ืน (Esteem Needs from Oneself and Others) ความต้องการเป็นมนุษย์โดย
สมบูรณ์ (Self Actualized Needs) แรงจูงใจล าดับต้นต้องได้รับการตอบสนองก่อน แรงจูงใจล าดับสูง จึงจะ
พัฒนาตามมาโดยล าดับ ดังภาพประกอบ 1 
 

 
 

ภาพที ่6.1 ทฤษฎีล าดับขั้นแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) 
ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslow%27s_hierarchy_of_needs.svg 

 
แรงจูงใจล าดับที่ 1 คือ แรงจูงใจพ้ืนฐานที่มนุษย์ต้องได้รับการตอบสนองเป็นแรงจูงใจทางสรีรวิทยา 

เช่น มีอาหารรับประทานไม่โหยหิว มีที่อยู่อาศัย มียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่ม กันร้อนกันหนาว ฯลฯ จึงพัฒนา
ความต้องการประเภทอื่นๆ ตามมาได้ ถ้าความต้องการอันดับแรก ยังไม่ได้รับการตอบสนองพอเพียง แรงจูงใจ
ประเภทอ่ืนๆ ก็ยากที่จะบังเกิดข้ึนได้ 

แรงจูงใจล าดับที่ 2 คือ แรงจูงใจเพ่ือความปลอดภัยแห่งตนเอง และทรัพย์สินเมื่อต้องการอันดับแรก
ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็เกิดความต้องการที่จะรักษาชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งอ่ืนๆ ของตนให้มั่นคงปลอดภัย 

แรงจูงใจอันดับที่ 3 คือ แรงจูงใจเพ่ือเป็นเจ้าของ เช่น ความรู้สึกว่าตนมีชาติตระกูล มีครอบครัว      
มีสถาบัน มีครู มีโรงเรียน มีที่ท างาน ฯลฯ กับความต้องการถูกรักและได้รักผู้อ่ืน เช่น ต้องการให้มีผู้มาอาทร
ห่วงใยและก็ต้องการห่วงใยอาทรเกื้อกูลดูแลผู้อ่ืนเช่นกัน 

แรงจูงใจอันดับที่ 4 คือ แรงจูงใจเพ่ือการแสวงหาและรักศักดิ์ศรีเกียรติยศทั้งด้วยส านึกของตนเองและ
ด้วยการกล่าวขวัญยกย่องเชิดชูจากผู้อ่ืน เช่น ความต้องการมีเกียรติมีหน้ามีตา มีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่อง 
ความรู้สึกนับถือตนเองเชิดชูตนเอง 

แรงจูงใจล าดับที่ 5 คือ แรงจูงใจเพ่ือตระหนักรู้ความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตน         
ตามความสามารถและสุดความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของบุคคลอ่ืนและของสังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ 
มาสโลว์ เชื่อว่า คนทุกคนมีความมุ่งหมายของชีวิตเพ่ือจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ในระดับนี้ทั้งสิ้น 

6. ทฤษฎีความต้องการตามหลักการของเมอร์เรย์ (อารี พันธุ์มณี, 2534 ; อ้างอิงจาก Murray, n.d.) 
เมอร์เรย์ มีความคิดเห็นว่า ความต้องการนี้บางครั้งเกิดขึ้นเนื่องจากกระตุ้นภายในของบุคคล และบางครั้งอาจ
เกิดความต้องการอันเนื่องจากสภาพสังคมหรือแรงกระตุ้นภายนอกก็ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความต้องการเป็น
สิ่งที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากสภาพทางร่างกายและสภาพทางจิตใจนั่นเอง ทฤษฎีความต้องการตามหลักการของ
เมอร์เรย์สามารถสรุปได้ดังนี้ 



97 

 

1. ความต้องการที่จะเอาชนะด้วยการแสดงความก้าวร้าวออกมา (Need for Aggression)          
เป็นความต้องการที่จะเอาชนะผู้อ่ืน เอาชนะสิ่งขัดขวางทั้งปวงด้วยความรุนแรงมีการต่อสู่ การแก้แค้น การท า
ร้ายร่างกายหรือการฆ่าฟันกัน เช่น การพูดประชดประชันกับเพ่ือนที่ไม่ชอบ เป็นต้น 

2. ความต้องการที่จะเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ (Need for Counteraction) เป็นความต้องการ  
ที่จะฟันฝ่าอุปสรรค ความล้มเหลวต่างๆ ด้วยการสร้างความพยายามขึ้น เช่น เมื่อได้รับค าดูถูกดูหมิ่น ผู้ที่ได้รับ
จะเกิดความพากเพียรพยายามเอาชนะค าสบประมาทจนประสบผลส าเร็จ เป็นต้น 

3. ความต้องการที่จะยอมแพ้ (Need for Abasement) เป็นความต้องการที่จะยอมแพ้ ยอมรับผิด 
ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ ์หรือยอมรับการถูกลงโทษ เช่น การเผาตัวตายเพื่อประท้วงการปกครอง เป็นต้น 

4. ความต้องการป้องกันตนเอง (Need for Defense) เป็นความต้องการที่จะป้องกันตนเองจากค า
วิพากษ์วิจารณ์ การต าหนิติเตียนซึ่งเป็นการป้องกันทางด้านจิตใจพยายามหาเหตุผลมาอธิบายการกระท า   
ของตน มีการป้องกันตนเองเพ่ือให้พ้นผิดจากการกระท าต่างๆทั้งปวง 

5. ความต้องการเป็นอิสระ (Need for Autonomy) เป็นความต้องการจะเป็นอิสระจากสิ่งกดขี่     
ทั้งปวง ต้องการที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเป็นตัวของตัวเอง 

6. ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ     
ที่ยากล าบากให้ประสบความส าเร็จ พยายามเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเพ่ือให้การท างานของตนประสบ
ความส าเร็จ 

7. ความต้องการสร้างมิตรภาพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะท าให้ผู้อ่ืน
รักใคร่ ต้องการรู้จัก หรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน มีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือน พยายามสร้างความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 

8. ความต้องการความสนุกสนาน (Need for Play) เป็นความต้องการที่จะแสดงความสนุกสนาน 
ต้องการหัวเราะเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด มีการสร้างหรือเล่าเรื่องตลกขบขัน มีการพักผ่อนหย่อนใจ มีการ
เล่นเกมกีฬา เป็นต้น 

9. ความต้องการแยกตนเองจากผู้อ่ืน (Need for Rejection) เป็นความต้องการหรือเป็น         
ความปรารถนาของบุคคลในการที่จะแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน ไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายกับบุคคลอ่ืน ต้องการ
เมินเฉยจากผู้อื่น 

10. ความต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Need for Succedanea) เป็นความต้องการให้
บุคคลอ่ืนมีความสุข เห็นอกเห็นใจ มีความสงสาร ต้องการได้รับความช่วยเหลือการดูแลและค าแนะน าจาก
บุคคลอื่น 

11. ความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืน (Need for Nurturance) เป็นความต้องการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับบุคคลอ่ืน โดยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ 
หรือให้ความช่วยเหลือให้บุคคลอื่นพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ 

12. ความต้องการสร้างความประทับใจในตนเองให้แก่ผู้อ่ืน (Need for Exhibition) เป็นความ
ต้องการให้บุคคลอ่ืนได้เห็น ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเอง ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสนใจสนุกสนาน แปลกใจ 
หรือตื่นเต้นในเรื่องราวของตน 

13. ความต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) เป็นความต้องการให้บุคคลอ่ืน
ท าตามค าสั่งของตน ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีอิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอ่ืน 
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14. ความต้องการที่จะยอมรับนับถือผู้อาวุโส (Need for Deference) เป็นความต้องการยอมรับ   
นับถือผู้ที่มีอาวุโสว่าด้วยความยินดี รวมทั้งนิยมชมชอบในบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า พร้อมที่จะให้         
ความร่วมมือช่วยเหลือด้วยความยินดี 

15. ความต้องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกล้มเหลว (Need for Avoidance or Inferiority) เป็นความ
ต้องการหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความอับอาย หลีกเลี่ยงการดูถูก หรือการกระท าต่างๆ ที่ท าให้เกิดความละอายใจ 

16. ความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากอันตราย (Need for Avoidance Harm) เป็นความต้องการ
หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย ต้องการได้รับความปลอดภัยจากอันตราย 

17. ความต้องการหลีกเลี่ยงจากการถูกต าหนิหรือถูกลงโทษ (Need for Avoidance of Blame)  
เป็นความต้องการหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการคล้อยตามกลุ่มหรือยอมรับค าสั่งหรือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ของกลุ่ม เพราะกลัวถูกลงโทษ 

18. ความต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Need for Orderliness) เป็นความต้องการจัดสิ่งของ
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความประณีตงดงาม 

19. ความต้องการที่จะรักษาชื่อเสียง (Need for Inviolacy) เป็นความต้องการที่จะรักษาชื่อเสียงของ
ตนที่มีอยู่ไว้จนสุดความสามารถ 

20. ความต้องการให้ตนเองแตกต่างจากบุคคลอ่ืน (Need for Contrariness) เป็นความต้องการให้
ตนเองไม่เหมือนกับบุคคลอื่น 

จากทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จัดว่าเป็นทฤษฎีแรงจูงใจและเป็นทฤษฎีที่มีผลต่อพฤติกรรม
หรือการกระท าของบุคคลทั้งสิ้น แต่ละทฤษฎีจะมีพ้ืนฐานความเชื่อ และแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไป  
การน ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องศึกษาในหลายๆ ทฤษฎีและวิเคราะห์แนวความคิดของแต่ละ
ทฤษฎีให้เข้าใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจ คือ หลักการก าหนดทิศทางการแสดงออกถึงพฤติกรรมของนักกีฬา ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของนักกีฬา ทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามี 4 ทฤษฎี คือ (สุปราณี 
ขวัญบุญจันทร์, 2541) 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและการประเมินความรู้ (Intrinsic Motivation and Cognitive 
Evaluation Theory) แรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากภายในโดยไม่มีรางวัล หรือสิ่งล่อใจภายนอก
มาเป็นแรงกระตุ้นให้กระท าสิ่งนั้น ๆ แรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเพ่ือความสนุก และสนุกที่จะ
ได้เล่น โดยไม่มีอิทธิพลจากภายนอกมาเกี่ยวข้อง เพราะแรงจูงใจภายในเกิดขึ้นจากแรงขับภายในที่ต้องการ
ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานเท่านั้นส่วนทฤษฎีการประเมินความรู้เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการรับ รู้ว่า
ตนเองมีความสามารถ(Perceive Competence) และการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determining) 
องค์ประกอบที่ส าคัญของทฤษฎีการประเมินความรู้ คือ 

1.1 การรับรู้ในการควบคุม (Perceive Controlling) หมายถึง นักกีฬาต้องรับรู้ว่าอะไรเป็น
แหล่งสาเหตุ (Locus of Causality) ในการจูงใจให้นักกีฬาเล่นกีฬา ซึ่งประกอบด้วยความสนใจอยากเล่น 
(แรงจูงใจภายใน) โดยไม่ได้หวังสิ่งล่อใจ คือ เงิน รางวัล หรือสิ่งของ (แรงจูงใจภายนอก)แต่เมื่อเล่นกีฬาไปได้
นาน ๆ อาจจะมีแรงจูงใจภายนอกเข้ามามีส่วนในการเล่นกีฬาของนักกีฬาได้ เพราะฉะนั้นนักกีฬาต้องรับรู้ใน
การควบคุมให้ได้ว่าท าไมจึงเล่นกีฬาและเล่นกีฬาเพราะอะไร 

1.2 กระบวนการประเมินผล (Information Process) หมายถึง กระบวนการที่รับรู้ประเมิน
ว่า แรงจูงใจภายใน หรือแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อความสามารถในการเล่นกีฬากระบวนการประเมินข้อมูล
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการรับรู้ถึงความสามารถ และการตัดสินใจด้วยตนเอง ถ้านักกีฬามีกระบวนการ
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ประเมินข้อมูลที่ดีแล้ว จะสามารถประเมินข้อมูลได้เลยว่าแรงจูงใจภายใน หรือแรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพล 
ต่อการเล่นกีฬา 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation Theory) หมายถึง แรงจูงใจที่มีลักษณะ
นิสัยเผชิญหน้า หรือถอยหนีทั้งในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมทั้งความมุ่งมั่นเพ่ือความเป็นเลิศ แรงจูงใจ     
ใฝ่สัมฤทธิ์เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ลบด้วยความต้องการที่จะถอยหนี
ความล้มเหลว สิ่งที่จะได้เพ่ิมจากผลลบ คือแรงจูงใจภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลและความเป็นไปได้ที่จะประสบ
ความส าเร็จ ตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของฮาเตอร์ (Harter’s Competence Motivation Theory)   
โดยอธิบายว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือแรงจูงใจที่เกิดจากความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถมีความพยายามที่
จะท าสิ่งที่ยากขึ้น (Mastery) และมีความต้องการที่จะฝึกสิ่งที่ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ รับรู้ว่าตนเองประสบ
ความส าเร็จ และสามารถท าในสิ่งที่ยากขึ้นได้ แต่ในทางตรงข้าม นักกีฬาไม่อยากท าสิ่งที่ยากขึ้น เมื่อรับรู้ว่า  
ท าแล้วจะไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้นในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา นักกีฬาที่มีการรับรู้หรือถูกท าให้รับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถก็จะเกิดความมั่นใจ มีความต้องการที่จะฝึกซ้อมในสิ่งที่ยากยิ่งขึ้น และมีแรงจูงใจที่จะ
กระท าสิ่งที่ยากมากขึ้น 

3. ทฤษฎีการอ้างสาเหตุ (Attribution Theory) อธิบายว่า ความพยายามของมนุษย์ในการอ้างสิ่ง 
ต่างๆ เพ่ือจะให้เกิดความเข้าใจการก าหนดพฤติกรรม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของตนเองจะท าให้แรงจูงใจใน 
การกระท านั้นมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถใช้อธิบายความสามารถของตนเองด้วยทฤษฎีการอ้างสาเหตุ
ของไฮเดอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยประกอบส่วนบุคคล คือ ความสามารถ (Ability) และความพยายาม (Effort) 
และปัจจัยประกอบสิ่งแวดล้อม คือ ความยากของงาน (Task Difficulty) และโชค (Luck) การอ้างสาเหตุใน
การกระท าของนักกีฬาสืบเนื่องมาจากความเข้าใจในปัจจัยประกอบส่วนบุคคล  คือ ความสามารถและ     
ความพยายาม และปัจจัยประกอบสิ่งแวดล้อมคือ ความยากของงานและโชค เช่น นักกีฬาอ้างถึงสาเหตุของ
การแพ้การแข่งขัน เพราะทีมคู่แข่งขันเก่งกว่าฝีมือเก่งกว่า 

4. ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting Theory) เป้าหมาย คือ บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการ
จะกระท าให้ส าเร็จ ซึ่งเป้าหมายมีอิทธิพลในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 4 ประการ คือ 

4.1 เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจและการกระท าโดยตรง (Direct Attention and Action)      
ผู้ฝึกสอนก าหนดเป้าหมายในการฝึกซ้อม หรือแข่งขันให้แก่นักกีฬา การก าหนดเป้าหมายเป็นสิ่งก าหนด
พฤติกรรมและความตั้งใจของนักกีฬา และเป็นแรงจูงใจให้กับนักกีฬาตั้งใจในการฝึกซ้อมและตั้งใจเข้าแข่งขัน 

4.2 การใช้พลังในการเล่นหรือแข่งขัน (Mobilized Expenditure) ขณะที่นักกีฬามี      
ความตั้งใจ และท าการเตรียมตัวเพ่ือกระท ากิจกรรมที่ก าหนดไว้นั้น นักกีฬาควรก าหนดพลังที่ตนเองใช้หรือ
ทุ่มเทให้แก่กิจกรรมนั้นได้อย่างเหมาะสมด้วย 

4.3 ความพยายามต่องานระยะยาว (Prolong Effort) การก าหนดเป้าหมายของกิจกรรม  
จะส่งผลถึงความอดทน หรือความเพียรพยายามในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นด้วย นักกีฬาที่ก าหนดเป้าหมายไว้
ล่วงหน้าจะมีความอดทน และความพยายามในการบรรลุเป้าหมายได้ยาวนานกว่านักกีฬาที่ไม่มีการก าหนด
เป้าหมาย 

4.4 การพัฒนายุทธวิธีสร้างแรงจูงใจ (Motivates Strategy Development) การกระตุ้นให ้
นักกีฬาพัฒนายุทธวิธีในการฝึกซ้อม การางแผนในการฝึกซ้อม และการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น   
ผู้ฝึกสอนมีวิธีปฏิบัติ คือควรกระตุ้นให้นักกีฬารู้จักการจัดตารางเวลาของตนเองกับตารางการฝึกซ้อมให้
เหมาะสมเพ่ือช่วยให้นักกีฬาได้รู้จักการจัดการกับตนเอง โดยรู้ว่าเวลาไหนควรฝึกซ้อมหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ    
ที่เหมาะสม 
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ประเภทของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจไม่เพียงแต่กระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ต่างกันเท่านั้น แรงจูงใจยังเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิด

ความต้องการ หรือความโน้มเอียงที่จะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมมุ่งจุดมุ่งหมายอีกด้วยจากเหตุผลนี้เองจึงท าให้มี
ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจเป็นอย่างมาก และได้พยายามจ าแนกประเภทของแรงจูงใจไปตามแรงจูงใจ
ต่างๆ ดังนี้ 

นักจิตวิทยาได้พยายามใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจ าแนกประเภทของแรงจูงใจวิธีการหนึ่งคือ       
การแบ่งออกตามพ้ืนฐานของการเกิดแรงจูงใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ (Primary Motives) เป็นแรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานทางด้านร่างกายติดตัวมา       
แต่ก าเนิด ไม่ใช่การเรียนรู้หรือประสบการณ์ 

2. แรงจูงใจขั้นทุติยภูมิ (Secondary Motives) เป็นแรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานมาจากสังคมและการเรียนรู้
หรือประสบการณ ์

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2530) ได้แบ่งประเภทแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของการแสดงออกของพฤติกรรม 
ออกเป็น Motivation 2 ประเภท ดังนี้ 

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นภาวะที่บุคคลเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่ดีท าด้วย 
ความเต็มใจ โดยถือว่าการบรรลุในกิจกรรมนั้น เป็นรางวัลอยู่แล้ว 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นภาวะที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพราะ
มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเร้า ไม่ได้ท าเพ่ือความส าเร็จในสิ่งนั้นเลย เช่น การกระท าเพ่ือต้องการรางวัล ต าแหน่ง และ
เกรด เป็นต้น 

สุชา จันทร์เอม (2527) ได้แบ่งทฤษฏีแรงจูงใจตามแหล่งที่มาของแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. แรงจูงใจทางสรีรวิทยา (Physiological Motivation) แรงจูงใจด้านนี้เกิดขึ้นเพ่ือสนองความ

ต้องการทางด้านร่างกายทั้งหมด เพ่ือให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้ เป็นความต้องการที่จ าเป็นทางธรรมชาติของมนุษย์ 
ได้แก่ ต้องการน้ า อาหาร ต้องการพักผ่อนและปราศจากโรค เราสามารถวัดระดับความต้องการทางสรีระได้ 
จากการสังเกตพฤติกรรมการกระท าของคนเรา โดยวัดจากความมากน้อยของการกระท า การเลือกกระท า 
การโต้ตอบสิ่งมาขัดขวาง 

2. แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motivation) มีความส าคัญน้อยกว่าแรงจูงใจทางด้าน
สรีรวิทยา เพราะจ าเป็นในการด ารงชีวิตน้อยกว่า แต่จะช่วยคนเราทางด้างจิตใจจะท าให้มีสุขภาพจิตดีและ  
สดชื่น แรงจูงใจประเภทนี้ ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็นและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ความต้องการ  
ความรัก และความเอาใจใส่ใกล้ชิดจากผู้อ่ืน 

3. แรงจูงใจทางสังคมหรือแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้ (Social Motivation) แรงจูงใจชนิดนี้มี
จุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ทางสังคมในอดีตของบุคคล  และจุดมุ่งหมายของแรงจูงใจชนิดนี้มี
ความสัมพันธ์กับการแสดงปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนๆ ที่มีต่อเราแรงจูงใจทางสังคมที่มีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนเรา ได้แก่ 

3.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะท า
กิจกรรมต่างๆ ให้ดีและประสบความส าเร็จ ซึ่งได้รับการส่งเสริมมาตั้งแต่วัยเด็กจากผลของการวิจัยพบว่า   
เด็กท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างอิสระเป็นตัวของตัวเอง ฝึกหัดการช่วยเหลือตัวเองตามวัย จะเจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีความต้องการความส าเร็จในชีวิตสูง การฝึกให้บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจึงต้องเริ่มต้นจาก
ครอบครัว 
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3.2 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliative Motivation) เป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลปฏิบัติตนให้
เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ต้องการความเอาใจใส่ ต้องการความรักจากผู้อื่น 

3.3 แรงจูงใจต่อความนับถือตนเอง (Self-Esteem Motivation) เป็นแรงจูงใจที่บุคคล      
ที่ปรารถนาเป็นที่ยอมรับของสังคม มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป ต้องการได้รับการยกย่องจากสังคม 
ซึ่งจะน าไปสู่ความนับถือตัวเอง 

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542) จ าแนกแรงจูงใจออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1. แรงจูงใจเพ่ือความอยู่รอด (Survival Motives) เป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้คนเราสามารถด ารงชีวิต   

อยู่ได้ แรงจูงใจชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับสิ่งเบื้องต้นที่คนเราต้องการในชีวิต เช่น อาหาร น้ า อากาศ และ      
การขับถ่าย 

2. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในสังคมอาจได้รับ
อิทธิพลโดยตรงจากสิ่งเร้าที่บุคคล หรือจากวัตถุที่มองเห็นได้ จับต้องได้ หรือมาจากภาวะสังคมที่มองไม่เห็น   
ก็ได้ เช่น การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การเป็นผู้น า การสร้างมิตร เป็นต้น 

3. แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง (Self Motives) แรงจูงใจชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อน และผลักดันให้คนเรา
พยายามปรับตัวไปในทางท่ีดีขึ้น เช่น แรงจูงใจที่เก่ียวกับความส าเร็จในหน้าที่การงาน หรือ ความส าเร็จในชีวิต 
เป็นต้น 

แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมอาจจ าแนกได้ ดังนี้ 
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) 
2. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive) 
3. แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) 
4. แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive) 
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) เป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลมีความต้องการที่จะ

กระท าสิ่งต่างๆ ทั้งในหน้าที่การงาน และเรื่องราวส่วนตัวให้ส าเร็จลุล่วง จากผลการวิจัยพบว่าพ่อแม่ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงย่อมมีอิทธิพลที่จะท าให้เด็กเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สูงตามด้วยทั้งนี้ เพราะพ่อแม่  
จะเอาใจใส่เกี่ยวกับการกระท าของเด็ก มาตั้งแต่เล็ก ๆ โดยการแสดงความรักใคร่ตั้งมาตรฐานการกระท าใน  
สิ่งต่างๆ ตลอดจนคอยกระตุ้นแนะน าให้ก าลังใจแก่เด็กในการท ากิจกรรมอยู่ตลอดเวลา 

ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
1. เป็นผู้ที่มีความบากบั่น พยายาม อดทนเพ่ือจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
2. ต้องการท างานให้ดีที่สุด โดยเน้นถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของความส าเร็จ 
3. ชอบความท้าทายของงาน โดยมุ่งท างานที่ส าคัญให้ประสบความส าเร็จ 
4. ชอบแสดงออกถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
5. ชอบแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 
6. ท างานอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นขั้นตอน และมีการวางแผน 
7. ชอบยกเหตุผลมาประกอบค าพูดอยู่เสมอ 
8. อยากให้ผู้อ่ืนยกย่องว่าท างานเก่ง 

2. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive) เป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งการยอมรับ เป็นที่รักใคร่ของเพ่ือนฝูง และได้รับความนิยมจากบุคคลในกลุ่มพัฒนาการของแรงจูงใจ       
ใฝ่สัมพันธ์จะเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น พ่อแม่ที่ไม่มี
ลักษณะการก้าวร้าว ขมขู่ หรือครอบครัวที่ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในพ่ีน้อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนา
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บุคลิกภาพของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นมา จะท าให้เป็นคนที่ท าอะไรเพ่ือให้ผู้อ่ืนพอใจเสมอลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมพันธ์สูง 

1. ชอบผูกมิตรใหม่ 
2. ชอบคบเพ่ือนอย่างสนิทสนม 
3. ชอบคบเพ่ือนมากๆ 
4. ชอบพูดถึงมิตรภาพ ความใกล้ชิดสนิทสนมที่มีต่อกัน 
5. ชอบแสดงออกถึงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อน เช่น เสียใจ เมื่อมีการพลัดพรากหรือหวานซึ้ง 

เมื่ออยู่ใกล้กัน 
6. แสดงออกถึงการให้ความสนใจ และยกย่องผู้อื่น 
7. จะเน้นถึงการได้รับความชื่นชมจากบุคคลอ่ืน 
8. ชอบท าตนเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ 

3. แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ต้องการที่จะมีอิทธิพล
เหนือผู้อ่ืน สามารถบงการผู้อ่ืนได้ พยายามกระท าทุกวิถีทาง เพ่ือให้ผู้อ่ืนอยู่ใต้อ านาจตนพัฒนาการของ   
ความต้องการที่จะมีอ านาจเหนือผู้อ่ืนอาจมาจากความรู้สึกที่ต่ าต้อยไม่ทัดเทียมผู้อ่ืนมีความรู้สึกว่าตนเอง  
“ขาด” ทั้งในด้านความเป็นอยู่ และฐานะทางสังคมเป็นความรู้สึกที่เรียกว่า “ปมด้อย” ซึ่งความรู้สึกชนิดนี้   
ยิ่งมีมากเท่าไร ก็จะยิ่งพยายามสร้าง “ปมเด่น” โดยการแสดงความยิ่งใหญ่ ด้วยการก้าวร้าวออกมาเพ่ือลบ 
“ปมด้อย” นั้น 

ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่อ านาจสูง 
1. ชอบวางตนเป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือแสดงอ านาจเหนือผู้อ่ืน 
2. ชอบบงการ ชี้นิ้ว บังคับ ควบคุมให้ผู้อ่ืนคิดหรือกระท าตาม 
3. ชอบวางแนวทางการกระท าของกลุ่ม และโน้มน้าวให้ผู้อื่นกระท าตาม 
4. ชอบพูดถึงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนแต่จะพูดในความหมายที่เหนือผู้อ่ืน 
5. ชอบสัมพันธ์กับคนที่มาอ่อนน้อม ถ่อมตน หรือมาประจบสอพลอ 
6. บางครั้งชอบการตัดสินใจกระท าการเสี่ยงภัยอย่างบ้าบิ่น 
7. หลีกเลี่ยงการแสดงความอ่อนแอออกมาให้ปรากฏ 
8. ชอบโต้เถียงกับผู้อ่ืนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับตน 

4. แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive) เป็นแรงจูงใจชนิดหนึ่งที่มนุษย์แสดงออกโดยวาจาหรือ
ท่าทาง เพ่ือขจัดความคับข้องใจ หรือความโกรธที่เกิดขึ้น พฤติกรรมก้าวร้าวนี้ บางครั้งผู้แสดงออกจะพบว่า 
เมื่อแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกไปแล้ว จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของตนเองในขณะนั้นลงไป พัฒนาการของ
ความก้าวร้าวจะเริ่มเกิดตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก โดยการเลียนแบบจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดที่อบรมเลี้ยงดู การที่
บุคคลมีความก้าวร้าว หรือมีบุคลิกภาพแบบ “ถือตนเองเป็นใหญ่” (Authoritarian) นั้น เนื่องมาจากการ
อบรมเลี้ยงดูที่เข้มงวดกวดขันมากเกินไปท าอะไรผิดนิดหน่อยก็จะถูกดุดด่าเฆี่ยนตีท าให้เด็กเกิดความรู้สึก   
โกรธแค้น ขุ่นเคือง แต่เด็กก็ไม่กล้าแสดงอาการตอบโต้โดยตรงแต่จะไปแสดงความก้าวร้าวออกมากับ         
คนรอบข้าง โดยเฉพาะกับบุคคลที่ด้อยกว่า พฤติกรรมก้าวร้าวนี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะหยุดได้ แต่เรา
สามารถแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวให้ลดลงได้ โดยผู้ใหญ่จะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่แสดง 
ความก้าวร้าวเอาแต่ใจตนเอง ไม่ใช้ค าพูดในเชิงขู่บังคับ แต่พยายามจะสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก เพ่ือให้เด็ก
เกิดความรู้สึกอบอุ่นและไว้เนื้อเชื่อใจว่า เราคือผู้ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน ามิใช่ผู้ควบคุม หากกระท าได้
ดังนี้ พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กก็จะลดลง ดังนั้นกล่าวโดยสรุปประเภทของแรงจูงใจแบ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญ 
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2 ประการคือ แรงจูงใจที่มาจากภายในร่างกาย เป็นพ้ืนฐานของบุคคลคนนั้น และแรงจูงใจจากภายนอกหรือ
แรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานจากสังคม โดยแรงจูงใจทางร่างกายก็มี 2 ด้านคือ แรงจูงใจที่มาจากความต้องการทางด้าน
สรีรวิทยา และแรงจูงใจที่มาจากจิตใจ เมื่อศึกษาประเภทของแรงจูงใจให้เข้าใจอย่างถูกต้องก็จะสามารถใช้
ความรู้นี้น าไปสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเภทได้ 

 
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ 

อารี พันธุ์มณี (2534) กล่าวว่า แรงจูงใจจัดว่ามีผลต่อการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลเป็น     
อันมาก เพราะการที่บุคคลเกิดแรงจูงใจในการที่จะกระท าพฤติกรรมย่อมจะท าให้พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ใน
สิ่งนั้นๆ ย่อมมีประสิทธิภาพและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าบุคคลที่ไม่เกิดแรงจูงใจ  ลักษณะของแรงจูงใจ
ของบุคคลจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. ธรรมชาติของแต่ละบุคคล ทุกคนมีธรรมชาติของคนแตกต่างกับคนอ่ืน หรือ มีลักษณะเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 แรงขับ แรงขับของบุคคลจัดว่า เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของการเกิดพฤติกรรมแรงขับ    
เป็นสภาวะที่เกิดจากความไม่สมดุลภายในร่างกายของมนุษย์ เช่น สภาวะความต้องการอาหาร น้ า สภาวะ
ความตึงเครียด ความรู้สึกเจ็บปวด เป็นต้น แรงขับเกิดขึ้นได้จากลักษณะ 2 ประการ คือ แรงขับภายในร่างกาย 
เช่น ความหิว ความกระหาย ความง่วงนอน เป็นต้น และแรงขับที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกาย เช่น การได้รับ 
ความเจ็บปวดจากสิ่งเร้าภายนอก สภาวะความกดดันจนท าให้เกิดความตึงเครียด 

1.2 ความวิตกกังวล ความวิตกกังวลมีผลต่อการเรียนรู้ หรือการกระท าพฤติกรรม        
ความวิตกกังวลจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคล เมื่อบุคคลมีอายุที่เพ่ิมมากขึ้น มีประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น ย่อมจะเกิดความวิตกกังวลเพ่ิมมากขึ้น     
เด็กเล็กๆ จะไม่มีความวิตกกังวลแต่จะมีความกลัว เมื่ออายุเพ่ิมมากขึ้นความกลัวจะลดลง กลายเป็น       
ความวิตกกังวลเพิ่มข้ึนมาทันท ี

2. สถานการณ์ต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ย่อมจะส่งผลท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจแตกต่างกันเป็นต้นว่า ส่งผล
ให้บุคคลเกิดความสับสนวุ่นวายหรืออ่ืนๆ และวัฒนธรรมแต่ละสังคมย่อมจะส่งผลให้พัฒนาการของผู้เรียน
แตกต่างกันด้วย ลักษณะสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจได้แก่ 

2.1 การแข่งขัน หมายถึง พฤติกรมของบุคคลที่มีต่อความปรารถนาจะเอาชนะผู้อ่ืนต้องการ
ท าให้ตนมีสถานภาพเกิดขึ้น ลักษณะการแข่งขันมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ การแข่งขันกับตัวเองเป็น
การแข่งขันที่ท าให้ตนเองดีขึ้นด้วยความเต็มใจ และความต้องการของคนไม่มีใครมาบังคับ การแข่งขันกับ
บุคคลอ่ืน เป็นความที่ต้องการเอาชนะบุคคลอ่ืน ให้ตนอยู่เหนือกว่าคนอ่ืน มักจะพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือให้
ตนชนะผู้อ่ืนเสมอ 

2.2 ความร่วมมือ หมายถึง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแรงผลักดันทางสังคม  
มีพฤติกรรมแบบประนีประนอม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเพ่ือให้งานหรือพฤติกรรม   
ที่มุ่งปรารถนาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฉะนั้นความร่วมมือของบุคคลจึงจัดว่าเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่ท าให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมต่างๆ ขึ้น 

2.3 การตั้งจุดมุ่งหมาย หมายถึง การที่บุคคลได้มีการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตไว้ มีผลท าให้
บุคคลมีความพยายามที่จะกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือจะให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตนตั้งไว้ แต่ในบางครั้งแม้จะมีการ   
ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ บุคคลก็ไม่มีความสามารถกระท าเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตนตั้งไว้ได้  ด้วยเหตุนี้           
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การตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตจึงเป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ลักษณะของการจัดตั้งจุดมุ่งหมายมี    
2 ลักษณะ คือ 

2.3.1 การตั้งจุดมุ่งหมายรวม เป็นจุดมุ่งหมายที่มักจะมีจุดมุ่งหมายย่อยๆ           
มาเกี่ยวข้อง เช่น การตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตว่า จะเป็นนักวาดรูปที่มีชื่อเสียงของโลกแต่ขณะนี้อายุยังน้อยจึงมี
เป้าหมายย่อยๆ หลายจุดมุ่งหมายมารวมกันคือ จะวาดรูปให้ชนะการแข่งขัน จะวาดรูปให้ได้รับค าชมจากครู 
จะวาดรูปให้เพื่อนๆ ยอมรับ 

2.3.2 การตั้งจุดมุ่งหมายระยะไกล เพ่ือจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่งโดยเฉพาะ 
การตั้งจุดมุ่งหมายระยะไกลจะเกิดขึ้นกับคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านสมองพอสมควรจะไม่เกิดในเด็กเล็ก 

2.4 การตั้งความทะเยอทะยาน เป็นการตั้งความหวังสูงไว้และมีความพยายามมุมานะ   
อย่างมากที่จะท าให้ส าเร็จ การตั้งความหวังหรือเกิดความทะเยอทะยาน จึงเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันให้เกิด
พฤติกรรมขึ้น ถ้าบุคคลตั้งความทะเยอทะยานไว้สูงเกินความสามารถของตนเองจะท าให้บุคคลเกิด         
ความล้มเหลวได้ง่าย ท าให้ไม่มีแรงจูงใจในการท างานนั้น ๆ หรือเกิดการท้อถอย หรือถ้าตั้งความหวังไว้ต่ ากว่า
ความสามารถก็ไม่มีแรงจูงใจพอที่จะกระท า เพราะว่าตนประสบความส าเร็จในงานนั้น ๆ ง่ายเกินไป ความยาก
ง่ายของงานจึงส่งผลต่อแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมายข้ึนอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ 

2.4.1 ความยาก งานนั้นมีความยากมาก จนกระท่ังบุคคลไม่สามารถมองเห็นหนทาง
ที่จะท างานส าเร็จได้ 

2.4.2 ความง่าย งานนั้นมีความง่ายจนเกินไป ท าให้ไม่มีความรู้สึกอยากจะท างาน 
2.4.3 ความมั่นใจ บุคคลขาดความมั่นใจที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิต หรือขาด      

ความมั่นใจที่จะตั้งความหวังหรือความทะเยอทะยาน 
2.4.4 ความมุ่งหมายต่ า ผู้เรียนตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตไว้ต่ าเกินความเป็นจริงหรือ   

ต่ ากว่าความสามารถของบุคคล 
2.4.5 ค าแนะน า บุคคลมักจะขาดค าชี้แนะอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งความหวัง

หรือการตั้งเป้าหมายในชีวิต 
3. ความเข้มแข็งของแรงจูงใจลักษณะของความเข้มแข็งของแรงจูงใจ  ในแต่ละบุคคลย่อมจะมี 

แตกต่างกัน และข้ึนอยู่กับลักษณะดังต่อไปนี้ 
ก. การเสริมแรง หมายถึง การส่งเสริมบุคคลอ่ืนให้แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วให้มี   

ความคงทนถาวร หรือเกิดซ้ าๆ การเสริมแรงม ี2 ลักษณะ คือ 
1. การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การที่อินทรีย์ได้รับสิ่งเร้า แล้วเกิดพอใจ เช่น การให้รางวัล  

การยกย่อง ชมเชย การสร้างแรงบวกนั้นอาจจะมีผลดีและผลเสีย ฉะนั้น ในเรื่องของรางวัลจึงมีข้อควรระวัง
ดังนี้ 

1.1 การให้รางวัลจะมีผลท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆเพ่ือต้องการรางวัล  หรือ
ยึดติดกับรางวัล 

1.2 ถ้าปราศจากรางวัลแม้จะมีผลท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลงอย่างรวดเร็ว 
2. การเสริมแรงทางลบ หมายถึง การที่อินทรีย์ถูกน าสิ่งที่ไม่พอใจออกไปแล้วให้อินทรีย์พอใจ เช่น 

การลงโทษ ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด ความอับอาย ความรู้สึกไม่พอใจข้อสังเกตในการใช้การเสริมแรง
ทางลบ คือ 

2.1 การลงโทษจะเป็นการป้องกันมิให้พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนอีกต่อไป 
2.2 การลงโทษจะมีผลท าให้พฤติกรรมอ่ืนเข้ามาแทนที่ 
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ข. ความสนใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด การที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดๆ 
ได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสนใจกับบุคคลนั้นประการหนึ่งถ้าบุคคลนั้นไม่มีความสนใจย่อมจะท าให้
พฤติกรรมต่างๆ ได้ค่อนข้างยาก สาเหตุที่ท าให้บุคคลเกิดความสนใจ ได้แก่ 

1. ความถนัดหรือพรสวรรค์ เป็นความสามารถที่อยู่ในตัวของบุคคลตั้งแต่ก าเนิด         
ความสนใจลักษณะนี้ถ้าได้รับการสนับสนุนหรือได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะท าให้บุคคลสามารถ
ท างานหรือมีพฤติกรรมที่ดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. ความส าเร็จ เป็นความสนใจที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท าให้บุคคลได้
หันมาให้ความสนใจในสิ่งที่ตนได้รับความส าเร็จ 

 
แรงจูงใจกับการกีฬาและการออกก าลังกาย 

ค าถามหลักในการศึกษาถึงแรงจูงใจกับการเล่นกีฬา คือ 
1. ท าไม หรือ แรงจูงใจ อะไรที่ท าให้คนเริ่มเล่นกีฬาหรือการออกก าลังกาย 
2. ท าไม หรือ แรงจูงใจ อะไรที่ท าให้คนยังคงเล่นกีฬาอยู่หรือการออกก าลังกาย 
3. ท าไม หรือ แรงจูงใจ อะไรที่ท าให้คนหยุดหรือเลิกเล่นกีฬาหรือออก าลังกาย 
จากการศึกษาโดยกว้าง ๆ เพ่ือให้ทราบค าตอบหรือสาเหตุของค าถาม ดังนี้ 
1. แรงจูงใจที่ท าให้คนเริ่มเล่นกีฬาและ/หรือการออกก าลังกาย (Motives to initiate participating 

sport and/or exercise) คือ 
1.1 เหตุผลเกี่ยวข้องกับความสวยงาม (Physical appearance) และสมรรถภาพทางกาย

ต้องการมีร่างกายเป็นกล้ามเนื้อ ได้สัดส่วนเป็นที่สนใจจากเพศตรงข้าม และต้องการมีสมรรถภาพทางกายดี 
ร่างกายแข็งแรง 

1.2 เหตุผลทางการแพทย์ (Medical reasons) แพทย์สั่งให้ออกก าลังกายและความเจ็บป่วย
เรื้อรัง 

1.2.1 มีอาการท่ีจะน าไปสู่โรคต่าง ๆ เช่น ปริมาณโคเลสโตรอลสูง ความดันเลือดสูง 
เครียด 

1.2.2 มีอาการบาดเจ็บเรื้อรัง เช่น เจ็บหลัง ปวดหัวไหล่เรื้อรัง 
1.2.3 เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือหลังจากที่

อวัยวะหยุดเคลื่อนไหวนานๆ 
1.2.4 เพ่ือคลายเครียดและลดความวิตกกังวลจากการท างานประจ า 

1.3 เป็นเหตุผลทางสังคม (Affiliation) 
1.3.1 ต้องการพบเพ่ือนใหม่ รู้จักคนใหม ่โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการเข้าสังคม 
1.3.2 ต้องการใช้เวลาร่วมกับเพื่อน และคนใกล้ชิดโดยใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย

เป็นสื่อ 
1.3.3 ต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกีฬาได้ถูกน ามาเป็น

สื่อประสานระหว่างสมาชิกกลุ่ม เช่น การเล่นกอล์ฟระหว่างผู้บริหาร 
1.3.4 เพ่ือยกระดับสถานะทางสังคม (Social status) เพ่ือสร้างชื่อเสียงทางการกีฬา 

เช่นการเป็นทีมชาติ เพ่ือให้ได้เงินและการยอมรับจากสังคมรอบข้าง 
1.3.5 ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนใกล้ชิด พ่อแม ่พ่ีน้อง คู่ครอง 
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1.4 การมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬา (Attitude toward Sports) 
1.4.1 การเห็นประโยชน์ ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาหรือ      

ออกก าลังกาย 
1.4.2 มีการศึกษาและการมีประสบการณ์เดิมที่ดีต่อการออกก าลังกาย 
1.4.3 ชอบและสนุกกับการออกก าลังกายกิจกรรมนั้นท้าทายความสามารถ 

2. แรงจูงใจที่ท าให้คนยังคงเล่นกีฬาและ/หรือการออกก าลังกาย (Motives to continue 
participating sport and/or exercise) คือ 

2.1 เหตุผลทางจิตวิทยา (Psychological Reasons) 
2.1.1 มีแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivation) ลักษณะของบุคลิกภาพแบบ A 

(Type A) ที่ชอบสังคม ชอบการมีเพ่ือน ชอบความท้าทาย การเสี่ยง ชอบการแข่งขัน มักร่วมกิจกรรม       
การออกก าลังกาย 

2.1.2 ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี (It feels good) มีความสนุกสนาน ท้าทาย
ความสามารถ คลายเครียด ลดความวิตกกังวล มีการรับรู้ตัวว่าตนมีความสามารถ (self-efficacy) ประสบ
ผลส าเร็จ (Perceive competence) เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไป ท าให้มีความชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง (Self-esteem) จากการเล่นกีฬา 

2.2 เหตุผลทางสรีรวิทยา (Physiological Body Composition Reasons) 
2.2.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ร่างกายได้สัดส่วน กล้ามเนื้อแข็งแรง 

ร่างกายกระฉับกระเฉง ท างานได้นานขึ้นเหนื่อยน้อยลงและหายเหนื่อยเร็วขึ้น อารมณ์แจ่มใส สุขภาพจิตดี 
2.2.2 สถานภาพสุขภาพดีขึ้น (Health Status) เช่น มีการเจ็บป่วยน้อยลงปริมาณ

ไขมันในเส้นเลือดและความดันเลือดลดลง ลดความเครียด 
2.2.3 พัฒนาสมรรถภาพแบบแอโรบิก (Aerobic fitness) ระบบหายใจ และ

ไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
2.3 เหตุผลทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Situational Reasons) 

2.3.1 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ อยู่ในสภาวะครอบครัวที่มีเศรษฐกิจที่ดี
พอควรจึงมีโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าคนที่มีฐานะทางการเงินต่ า 

2.3.2 อาชีพและการท างาน เอ้ือให้เล่นกีฬา หรือการออกก าลังกาย 
2.3.3 มีเวลาและมีความสะดวกสบายในการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย 
2.3.4 การได้พบเพื่อนใหม ่สังคมใหม่ที่ต่างไปจากชีวิตประจ าวัน 
2.3.5 เป็นกิจกรรมใหม ่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ต่างไปจากที่เคยจ าเจ 
2.3.6 อยู่ในครอบครัวที่รักการเล่นกีฬาหรือเป็นสังคมที่สนับสนุนให้เล่นกีฬา 

3. แรงจูงใจที่ท าให้คนเลิกเล่นกีฬาและ/หรือออกก าลังกาย (Motive to discontinue participating 
sport and/or exercise) คือ 

3.1 มีปัญหาส่วนตัว (Personal Factors) 
3.1.1 พฤติกรรมสุขภาพส่วนตัวไม่เหมาะสม ท าให้หยุด หรือเลิกเล่นกีฬา เช่น คนที่

สูบบุหรี่ หรืออ้วน หรือมีโรคที่เกิดอันตรายได้เมื่อออกก าลังกาย เช่น โรคไขข้ออักเสบ โรคตับ ท าให้         
ออกก าลังกายได้อย่างมีข้อจ ากัด 
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3.1.2 ศาสนา และวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมบางท้องถิ่นไม่เอ้ือให้       
ออกก าลังกาย รวมทั้งอายุ เพศ ล้วนมีผลต่อการออกก าลังกายและเล่นกีฬา หลายคนมีความเชื่อที่ผิดว่า    
การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมของคนหนุ่มสาว หรือของเพศชายเท่านั้น 

3.1.3 มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการออกก าลังกาย เพราะมีประสบการณ์เดิมไม่ดีไม่ประสบ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือได้รับบาดเจ็บจากการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 

3.2 เหตุผลจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ (Environmental Factors) 
3.2.1 เวลาและการจัดการไม่ดี ท าให้ไม่มีเวลาหรือไม่จัดสรรเวลาให้กับการ      

ออกก าลังกาย 
3.2.2 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด เช่น โค้ช คร ูพ่อแม ่พ่ีน้องและเพ่ือน 
3.2.3 บรรยากาศในชั้นเรียน ลักษณะการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ไม่สนุก ไม่เป็นไป    

ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ 
3.2.4 ราคาค่าบริการในการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา มีราคาแพง 

3.3 เหตุผลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม (Activity variables) 
3.3.1 ความเข้มของกิจกรรม หรือความหนักหน่วงในการฝึกซ้อมไม่เป็นที่พอใจ เช่น  

เบาเกินไปหรือหนักเกินไป หรือไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือท าให้เสียการเรียน  การท างาน หรือ
สังคมส่วนอื่นๆ 

3.3.2 ได้รับบาดเจ็บจากกิจกรรมนั้นๆ 
3.3.3 กิจกรรมน่าเบื่อ ไม่หลากหลาย ไม่มีตัวให้เลือกตามท่ีต้องการ 
3.3.4 สนใจกิจกรรมอ่ืน จึงเลิกเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายนั้นๆ โดยเฉพาะเด็กหรือ

เยาวชนที่มักเปลี่ยนความสนใจตลอดเวลา 
3.3.5 ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แรงจูงใจนับว่ามีบทบาทส าคัญมากต่อการเล่นการเตรียมทีมและการฝึกซ้อมกีฬานักจิตวิทยาการกีฬา

ให้ทัศนะต่อแรงจูงใจแตกต่างกัน สรุปแล้วพอจะกล่าวได้ว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่มีอยู่ในตัวนักกีฬาเอง
แต่ละคนซึ่งพร้อมที่จะได้รับการกระตุ้นจากภายนอกให้มีก าลังแรงขึ้น เพ่ือให้อยากกระท าสิ่งนั้นๆ มากขึ้น 
หมายความว่านักกีฬาทุกคนต่างก็มีแรงจูงใจภายในตัวเองอยู่แล้ว หน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬามีเพียงแต่ค้นหาวิธี 
ที่จะกระตุ้นจากภายนอกเพ่ือให้เกิดก าลังแรงอีกเท่านั้น การสร้างแรงจูงใจนี้มีความเกี่ยวพันกับความต้องการ
มากที่สุด ความต้องการดังกล่าวนี้เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน ดังนั้นในการฝึกซ้อมกีฬา    
แต่ละครั้ง หากว่าผู้ฝึกสอนได้เล็งเห็นความส าคัญเหล่านี้ แล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็นพ้ืนฐานใน      
การฝึกซ้อมกีฬาที่ดี และยังสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในระดับสูงขึ้นไปได้อีกด้วยในการคัดเลือกตัวนักกีฬา
เพ่ือให้ได้ตัวนักกีฬาตามลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นตัวนักกีฬาที่แท้จริงนั้น  เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ 
(2529) ได้กล่าวไว้ว่า ต้องค านึงถึงเพราะนักกีฬาที่มีความปรารถนาที่จะเล่นกีฬาให้ได้ดีนั้นจะมีแรงจูงใจสูง   
ซึ่งจะมีผลท าให้นักกีฬาคนนั้น ๆ ท าการฝึกซ้อมอย่างตั้งใจ มีวินัยในตนเอง ขยันขันแข็งในการฝึกซ้อม      
พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2534) ได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยของนักกีฬาที่ประสบความส าเร็จไว้ว่านักกีฬาต้องมี      
ความกังวลใจน้อย สมาธิดี เชื่อมั่นในตนเอง มองผลงานของตนเองเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด มีแรงจูงใจมาก ดังนั้น
พลังของแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนควรค านึงถึงเป็นอย่างมาก และเป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอนที่จะต้องหาวิธี
กระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับนักกีฬาของตน 
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วรศักดิ์ เพียรชอบ (2534) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมตัวด้านจิตวิทยาก่อนการแข่งขัน       
โดยน าเสนอปัจจัยในการเตรียมตัวนักกีฬาด้านจิตวิทยาเพ่ือเข้าท าการแข่งขันให้ได้ประสบความส าเร็จไว้ดังนี้ 

1. ควรให้แรงเสริมและผลย้อนกลับที่เหมาะสมแก่นักกีฬาในความสามารถท าได้ซึ่งการใช้แรงเสริม    
ที่สามารถท าได้โดยง่ายคือ ค าชมเชยและกล่าวค าที่เป็นลักษณะสร้างสรรค์ของผู้ฝึก เป็นต้น ส่วนผลย้อนกลับ
ท าได้ โดยที่ผู้ฝึกบอกผลที่นักกีฬาสามารถท าได้ 

2. ควรใช้แรงจูงใจโดยการที่ครูผู้ฝึกสอนจะต้องรู้จักการสร้างสภาพการฝึกซ้อมเป็นที่น่าสนใจ มีความ
สนใจ มีความสนุกสนาน มีความท้าทาย และสภาพการฝึกซ้อมก็ต้องคล้ายคลึงกับการแข่งขันจริง เพ่ือให้
นักกีฬาสามารถยืนหยัดฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุด และดีท่ีสุด 

3. ควรจะลดความตื่นเต้น และความฮึกโหมในการแข่งขันให้เหมาะสมและถูกต้อง เช่น การนั่งสมาธิ
และการสะกดจิต 

4. การจัดสภาพการฝึกซ้อมให้คล้ายคลึงกับสภาพการแข่งขันจริงให้มากที่สุด 
5. ผู้ฝึกสอนต้องมีความเข้าใจความแตกต่างของนักกีฬาแต่ละคนเป็นส าคัญ 
6. ผู้ฝึกซ้อมควรจะหาทางช่วยเหลือนักกีฬาให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และมีมโนทัศน์ที่ถูกต้อง     

โดยการจัดสภาพการณ์ให้นักกีฬามีประสบการณ์ในความส าเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในการฝึกซ้อม  และการ
ให้แรงเสริม 

7. การใช้ความเชื่อมั่นบางอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมเช่น ความเชื่อว่าได้สูดออกซิเจน   
ก่อนการฝึกซ้อม จะท าให้มีความรู้สึกว่ามีก าลังวังชาขึ้น 

8. ควรเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท าให้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกซ้อม 
9. ผู้ฝึกสอนควรมีรูปแบบการเป็นผู้น าที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมเช่น ผู้น าแบบประชาธิปไตย และ

ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย 
10. โปรแกรมการฝึกซ้อมและวิธีการฝึกซ้อมควรจะเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อนักกีฬาโดยที่โปรแกรม

การฝึกซ้อมและวิธีการฝึกซ้อมที่นักกีฬาเห็นว่าสามารถที่จะเป็นไปได้และปฏิบัติได้ 
11. การใช้แรงจูงใจที่เกิดจากการเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีและเป็นที่พึงปรารถนา  เช่น 

ความรู้สึกภาคภูมิใจในการเล่นกีฬาและเป็นนักกีฬา หรือการเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกีฬา 
12. ผู้ฝึกสอนควรจะมีความเข้าใจในความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ฝึกสอนและผู้ดู และความสามารถ     

ที่นักกีฬาสามารถท าได ้โดยการมีผู้ที่ฝึกซ้อมจะท าให้นักกีฬาได้ใช้ความพยายามมากกว่าการฝึกซ้อมคนเดียว 
13. การสร้างความกังวลใจ และการลดความตึงเครียดในตัวนักกีฬา 
14. สุขภาพจิตของนักกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฐมพยาบาลทางจิตและอารมณ์ของนักกีฬา    

หลังการแข่งขัน 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจทางการกีฬา 

ทฤษฎีรวมถึงโมเดลแรงจูงใจต่างๆ เป็นการอธิบายความต้องการของมนุษย์ว่ามีโครงสร้างอย่างไร  
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ สิ่งส าคัญในการพิจารณาลักษณะแรงจูงใจของนักกีฬา คือ ระดับ   
ความมากน้อยของการปฏิบัติ (Intensity) ทิศทางที่จะไปสู่เป้าหมาย (Direction) และความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
(Persistence) พฤติกรรมที่แสดงออกของนักกีฬามีผลกระทบโดยตรงต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
นักกีฬาได้ ทฤษฎีแรงจูงใจเกี่ยวกับการกีฬามีอยู่หลากหลายทฤษฎี  เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและ          
การประเมินความรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทฤษฎีการอ้างสาเหตุและทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย โดยสรุป
มาพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
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ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและการประเมินความรู้ (Intrinsic motivation and cognitive 
evaluation theory) เป็นการอธิบายลักษณะแรงจูงใจว่าสามารถเกิดขึ้นเองได้ โดยไม่มีรางวัลหรือสาเหตุ
ภายนอกมาเกี่ยวข้อง เป็นการเล่นกีฬาเพ่ือความสนุกสนาน ซึ่งแรงจูงใจภายในเกิดได้อย่างไร เพ่ิมได้อย่างไร 
ไม่สามารถอธิบายได้ จึงต้องมีทฤษฎีแรงจูงใจแบบประเมินความรู้ขึ้น แรงจูงใจแบบประเมินความรู้ถือ       
เป็นแรงจูงใจประเภทหนึ่งที่เกิดจากภายในตัวบุคคลที่มีองค์ประกอบส าคัญ คือ การรับรู้การควบคุม นักกีฬา
ต้องรับรู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุจูงใจให้เล่นกีฬาเพ่ือควบคุมสาเหตุนั้นให้คงอยู่ตลอด  และกระบวนการ
ประเมินข้อมูลเป็นองค์ประกอบส าคัญในการรับรู้ความสามารถ และการตัดสินใจด้วยตนเอง 

โดยสรุป แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นโดยไม่มีรางวัลหรือสิ่งล่อใจภายนอกมาเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการแสดงพฤติกรรม แต่มักเกิดจากแรงขับภายในที่ต้องการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐาน ส่วนการ
ประเมินความรู้เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการรับรู้ตนเองว่ามีความสามารถ และสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได ้

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement motivation theory) เป็นการอธิบายแรงขับหรือ   
สิ่งเร้าที่ท าให้บุคคลมีความพยายามมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมายในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา  หากนักกีฬารับรู้
ว่าตนเองมีความสามารถจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความต้องการที่จะฝึกซ้อมในสิ่งที่ยากขึ้น 
โดยมีแรงจูงใจที่จะกระท าให้มากข้ึนด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามหากนักกีฬารับรู้ว่าตนเองไม่ประสบความส าเร็จ
และรู้สึกความมีคุณค่าในตนเองลดลง จะท าให้แรงจูงใจในการฝึกซ้อมและแข่งขันลดลง ซึ่งอาจมีผลสืบเนื่อง
ต่อไปถึงการเลิกเล่นกีฬาได้ ดังนั้นหากผู้ฝึกสอนทราบกลไกการเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะสามารถหาวิธีการ
ช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้นักกีฬาเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ประสบความส าเร็จในการแข่งขันได้ ขณะเดียวกัน
ควรเน้น ให้นักกีฬารับรู้ว่าตนเองมีความสามารถหรือมีทักษะในการเล่นกีฬาได้ดีเพียงใดมากกว่ามุ่งผล       
การแข่งขันแพ้หรือชนะเพียงอย่างเดียว 
 

 
ภาพที่  6.2 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ที่มา: นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และศรุตี ศรีจันทวงศ์ (2550) 
 

ทฤษฎีการอ้างสาเหตุ (Attribution theory) เป็นการอธิบายการอ้างสาเหตุของนักกีฬา โดยเน้นที่
การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง เพ่ือรักษาความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการเล่นกีฬา     
โดยอธิบายเหตุปัจจัยที่นักกีฬามักน ามาใช้อยู่เสมอ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ผู้ฝึกสอน
เป็นบุคคลส าคัญที่สามารถช่วยปรับการอ้างสาเหตุต่างๆ ของนักกีฬาได้โดยเมื่อนักกีฬาประสบผลส าเร็จให้  
อ้างสาเหตุจาก ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ความสามารถ (Ability) และความพยายาม (Effort) เป็นหลักเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถท าได้ หากประสบความล้มเหลวจะอ้างสาเหตุเดิมไม่ได้ เพราะเป็นการท าลาย
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ความเชื่อมั่นและแรงจูงใจของนักกีฬา แต่ควรอ้างสาเหตุที่มาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม คือ ความยากของงาน 
(Task difficulty) เช่น ความสามารถของคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักกีฬาไม่สามารถควบคุมได้ และโชค 
(Luck) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ ดังนั้นนักกีฬาควรมีความพยายามมากขึ้น เพ่ือมุ่งหวังให้ประสบความส าเร็จด้วย
ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นหลัก 
 

 
ภาพที่  6.3 ทฤษฎีการอ้างสาเหตุ 

ที่มา: นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และศรุตี ศรีจันทวงศ์ (2550) 
 

จากการศึกษาการระบุสาเหตุจากผลการแข่งขันของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียน   
อินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ณ ประเทศไทย จ านวน 9 ชนิดกีฬาของ นฤพนธ์ และศรุตี (2550) พบว่าโชคเป็น
เหตุผลประการแรกที่นักกีฬามองว่าตัวเองประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว  ขณะที่ความพยายามเป็นสาเหตุ
สุดท้ายและพบว่าเพศชายและเพศหญิงให้เหตุผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวแตกต่างกันน้อยจากผลการศึกษา
ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าควรให้ความส าคัญกับการระบุสาเหตุที่มุ่งเน้นปัจจัยที่มาจากส่วนบุคคล  คือ            
ความพยายามหรือความสามารถของตนเองมากกว่าจะให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดล้อมซึ่งนักกีฬา
ไม่สามารถควบคุมได้เช่น โชค เพราะไม่ใช่การส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาความสามารถให้ดีในอนาคต อีกทั้ง
ยังไม่ได้เน้นให้นักกีฬารับรู้ความส าเร็จที่มาจากความเพียรพยายามในการฝึกซ้อมอย่างหนัก ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกีฬา
ควรภาคภูมิใจในความส าเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นความอดทน  ความพยายามในการฝึกซ้อมจนประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขัน 

ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal setting theory) การก าหนดเป้าหมายเป็นวิธีการอย่างหนึ่งใน
การรักษาระดับแรงจูงใจของนักกีฬา เมื่อมีการก าหนดเป้าหมายต้องค านึงถึงความเป็น ไปได้ของเป้าหมายด้วย 
ไม่เช่นนั้นการก าหนดเป้าหมายจะท าให้แรงจูงใจลดลง และเพ่ิมความคับข้องใจมากขึ้น การก าหนดเป้าหมาย 
ที่ดีควรมีความเฉพาะเจาะจงและท าได้ยากขึ้นกว่าปกติ ที่ส าคัญคือต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
เป็นระยะๆ ซึ่งท าให้นักกีฬาเกิดความพยายามและมีพัฒนาการฝึกซ้อมที่ดีกว่าเมื่อนักกีฬามีเป้าหมายชัดเจน 
จะท าให้เกิดความพยายามและต้องการไปถึงสิ่งที่ตนเองก าหนดไว้  ผลที่นักกีฬาจะได้รับจากการก าหนด
เป้าหมาย คือ ช่วยสร้างบรรยากาศการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นทีม สร้างความเข้าใจระหว่างกันภายในทีมเกิดการ
พัฒนาตนเอง และเพ่ิมโอกาสประสบความส าเร็จทางการกีฬาได้นักกีฬาหลายคนให้ข้อมูลว่าตนเองมีการ
ก าหนดเป้าหมายอยู่แล้ว คือ “การท าให้ดีที่สุด” หากอธิบายไม่ได้ว่าองค์ประกอบของการท าดีที่สุดคือ
อะไรบ้างก็ยังไม่ใช่การก าหนดเป้าหมายที่ดี เพราะการก าหนดเป้าหมายที่ดีต้องให้ความส าคัญกับรายละเอียด 
ที่มีความเฉพาะเจาะจงรวมถึงระยะเวลาที่ต้องการประสบความส าเร็จร่วมด้วยเสมอ  การจูงใจนักกีฬา เพ่ือให้
เกิดสิ่งล่อใจไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ มีประเด็นที่ต้องหาค าตอบ คือ 
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1. การค้นหาว่าแรงจูงใจของนักกีฬามาจากอะไร เพ่ือเป็นการยืนยันในสิ่งที่นักกีฬาต้องการให้  
ชัดเจนขึ้น เช่น นักกีฬามีแรงจูงใจที่มาจากความชอบ ความสนุก ความท้าทาย ดังนั้นจึงต้องสร้างสิ่งเหล่านี้   
ให้เกิดข้ึนตลอดเวลา 

2. เมื่อทราบที่มาของแรงจูงใจแล้ว ต้องประเมินว่านักกีฬามีระดับแรงจูงใจมากน้อยเพียงใด         
โดยประเมินจากความพยายาม ความทุ่มเท ความมุ่งม่ัน การตรงต่อเวลา เป็นต้น 

 
แรงจูงใจกับความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา 

การสร้างแรงจูงใจหรือการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับนักกีฬาขณะท าการฝึกซ้อมนั้นย่อม     
เป็นเหตุที่ส าคัญ ชาญชัย โพธิ์คลัง (2532) ได้กล่าวถึงนักกีฬาที่ประสบความส าเร็จในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
นั้นย่อมมีเหตุผลซึ่งเกิดจากการสร้างแรงจูงใจที่แตกต่างกันความพอใจที่ท าให้เขาประสบความส าเร็จที่ซ้อนเร้น
อยู่ภายใต้จิตส านึกคือ 

1. ความรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจ (Personal Pride) ความภาคภูมิใจเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ซ่อนเร้น
อยู่ที่มีกับนักกีฬาทุกคน เมื่อนักกีฬาเกิดความรู้สึกเช่นนี้ก็จะขยันซ้อมเพ่ือที่จะให้ตนมีขีดความสามารถสูงสุด  
ที่จะสามารถสูงสุด เพ่ือความส าเร็จในการแข่งขัน 

2. ความรู้สึกเพ้อฝัน (Self Image) มนุษย์เราที่เกิดมาไม่ว่าจะแยกความอยากหรือเป็นนักกีฬาก็ตาม 
ย่อมจะมีความเพ้อฝัน ความอยาก ด้วยกันทั้งนั้น หากจะแยกความอยากหรือความรู้สึกเพ้อฝันที่เกี่ยวกับ
นักกีฬาแล้ว สามารถแยกความรู้สึกออกได้เป็น 2 ทางด้วยกันคือความรู้สึกอยากที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบุคคลอื่น  

พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2534) ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา  
ไว้ว่า 

1. ให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์แห่งการประสบความส าเร็จทั่วถึงกันในการกีฬาการจัด
สภาพแวดล้อมในการกีฬาควรจัดให้นักกีฬาได้รับความส าเร็จซึ่งท าให้เพ่ิมแรงจูงใจในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น  
เช่น การลดความสูงของแป้นบาสเกตบอลให้เด็กเล็ก 

2. ให้นักกีฬามีโอกาสรับผิดชอบในการตั้งกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจท าให้นักกีฬามีโอกาสควบคุม  
ความประพฤติของตนเอง และเกิดความรู้สึกส าเร็จ 

3. ให้ค าชมเชยทั้งค าพูด และท่าทาง และควรใช้บ่อย ๆ ให้นักกีฬาได้รับรู้ถึงการมีส่วนช่วยเหลือกัน 
เน้นบทบาทส าคัญของแต่ละคนที่มีความส าเร็จของทีมท าให้นักกีฬามีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่า 

4. การตั้งจุดมุ่งหมายต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นจริงและสามารถท าได้ด้วยความพยายามมีการประเมิน
และการปรับปรุงว่านักกีฬาได้บรรลุจุดมุ่งหมายแค่ไหน 

5. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึก ท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ท าให้การฝึกซ้อมเกิด            
ความสนุกสนาน ท าให้นักกีฬาเกิดพบสิ่งใหม่ ๆ 

6. การท าให้เกิดความสนุกสนาน เกิดความสมดุลระหว่างความสามารถของนักกีฬากับความยากง่าย
ของการฝึก ท้าทายความสามารถ เกดิอยากลองเล่น ซ้อม และอยากแข่งขัน 
 
สรุป 

แรงจูงใจ เป็นการกระตุ้นหรือเร้าเพ่ือช่วยให้เกิดการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส าเร็จบรรลุเป้าหมาย          
มีแนวทางอันแน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดจากความต้องการของตัวผู้กระท าเองหรือผู้กระท าได้รับสิ่งเร้าภายนอก  

การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ล้วนมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญ แรงจูงใจจัดว่ามีผลต่อการ
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เรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลเป็นอันมาก เพราะการที่บุคคลเกิดแรงจูงใจในการที่จะกระท าพฤติกรรม
ย่อมจะท าให้พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ ย่อมมีประสิทธิภาพและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าบุคคล
ที่ไม่เกิดแรงจูงใจ 

แรงจูงใจนับว่ามีบทบาทส าคัญมากต่อการเล่นการเตรียมทีมและการฝึกซ้อมกีฬานักจิตวิทยาการกีฬา
ให้ทัศนะต่อแรงจูงใจแตกต่างกัน สรุปแล้วพอจะกล่าวได้ว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่มีอยู่ในตัวนักกีฬาเอง
แต่ละคนซึ่งพร้อมที่จะได้รับการกระตุ้นจากภายนอกให้มีก าลังแรงขึ้น เพ่ือให้อยากกระท าสิ่งนั้นๆ มากขึ้น 

หมายความว่านักกีฬาทุกคนต่างก็มีแรงจูงใจภายในตัวเองอยู่แล้ว หน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬามีเพียงแต่ค้นหาวิธี 
ที่จะกระตุ้นจากภายนอกเพ่ือให้เกิดก าลังแรงอีกเท่านั้น การสร้างแรงจูงใจนี้มีความเกี่ยวพันกับความต้องการ
มากที่สุด ความต้องการดังกล่าวนี้เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน  ดังนั้นในการฝึกซ้อมกีฬา    
แต่ละครั้ง หากว่าผู้ฝึกสอนได้เล็งเห็นความส าคัญเหล่านี้ แล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็นพ้ืนฐานใน      
การฝึกซ้อมกีฬาที่ดี และยังสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในระดับสูงขึ้นไปได้อีกด้วยในการคัดเลือกตัวนักกีฬา
เพ่ือให้ได้ตัวนักกีฬาตามลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นตัวนักกีฬาที่แท้จริงนั้น 

 
ค าถามท้ายบทที่ 6 

หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายถึงความหมายของแรงจูงใจทางการกีฬา 
2. จงระบถุึงความส าคัญของแรงจูงใจ 
3. จงอธิบายถึงทฤษฎีแรงจูงใจทางการกีฬา 
4. จงระบถุึงประเภทของแรงจูงใจและองค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจ 
5. จงอธิบายถึงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
ความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
(Sport Confidence) 

 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
2. ประโยชน์ของความเชื่อมั่นในตนเอง 
3. ประเภทของความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
4. ทฤษฎีความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
5. แหล่งความเชื่อม่ันทางการกีฬา 
6. ทฤษฎีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงประเภทของความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงทฤษฎีความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงแหล่งความเชื่อม่ันทางการกีฬา 
5. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงทฤษฎีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
6. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุความหมายของความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
2. นักศึกษาสามารถระบุประเภทของความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายแหล่งความเชื่อม่ันทางการกีฬา 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
6. นักศึกษาสามารถระบวุิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ให้นักศึกษาดูคลิปวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
2. อธิบายความหมาย ความส าคัญ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
3. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
4. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
5. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 
6. ตอบค าถามท้ายบท 
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สื่อการสอน 
1. คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 7 ความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 7 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการสนใจ ความตั้งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 7 
ความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
(Sport Confidence) 

 
ความเชื่อมั่นทางการกีฬาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จสูงสุด        

หากนักกีฬามีความเชื่อม่ันในตนเองอย่างเหมาะสมจะท าให้การแสดงความสามารถทางการกีฬาออกมาดี 
 
ความหมายของความเชื่อม่ันทางการกีฬา 

ความเชื่อมั่นทางการกีฬา เป็นลักษณะความมั่นใจในตนเองเป็นความเชื่อที่มีอยู่ในตนเอง (Belief) 
และเป็นความแน่ใจในตนเองโดยปราศจากความคับข้องใจต่างๆ หรือเป็นลักษณะความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองที่จะประสบความส าเร็จทางการกีฬา 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่นใน
ตนเองเอาไว้ต่างกัน ดังต่อไปนี้  

สมาคมการศึกษาเกี่ยวกับเด็กแห่งสหรัฐอเมริกา (Child Study Association of America) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ความเชื่อมั่นในตนเองจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ส าเร็จ ในการกระท าสิ่งต่างๆ เสมอๆ เมื่อบุคคล  
มีความเชื่อม่ันในตนเอง เขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกข่มขู่จากผู้อ่ืน อันเป็นผลท าให้ความยุ่งยากใจต่างๆ ลดลงไป 
ท าให้มีความสามารถที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  

มาสโลว์ (Maslow, 1954) ได้กล่าวว่า ทุกคนในสังคมมีความปรารถนาที่จะได้รับ ความส าเร็จ    
ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) และต้องการให้คนอ่ืนยอมรับนับถือใน ความส าเร็จของตนเองด้วย 
ถ้าความต้องการนี้ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอจะท าให้บุคคลนั้นมี ความเชื่อมั่นในตนเองสูง รู้สึกว่า
ตนเองมีค่า มีประโยชนต่อสังคม แต่ถ้าความต้องการนี้ถูกขัดขวาง ท า ให้เกิดความรู้สึกว่ามีปมด้อยหรือ     
เสียความภาคภูมิใจในตนเองได้ 

อิทธิพลของครอบครัวและสังคมมีผล ต่อจิตใจของเด็ก การได้รับการยอมรับจากสังคมและครอบครัว 
จะเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ บุคคลนั้นสามารถที่จะพัฒนาความคิดเรื่อง การนับถือตนเอง และ  
ความเชื่อมั่นในตนเองบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมีความสามารถในการควบคุมตนเอง  มีความ
รับผิดชอบ และสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย สาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้
เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ได้แก่ การฝึกฝนเพ่ิมเติมเป็นพิเศษอยู่เสมอๆ จนมีทักษะและมีความสามารถสูง 
ในที่สุดจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองขึ้น นอกจากนี้ความเชื่อมั่นในตนเองยังขึ้นอยู่กับระดับอายุ ระดับ 
พัฒนาการ และกลุ่มที่เด็กร่วมเล่นหรือร่วมท างานตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าลังเผชิญอยู่ บุคคลที่ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง คือบุคคลที่ไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่กระปรี้กระเปร่า ในการกระท า สิ่งต่างๆ    
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง  

ความเชื่อมั่นในตนเองว่า หมายถึง การพึงพอใจในตนเอง ความภูมิใจในตนเองหรือ การยอมรับตนเอง 
ความเชื่อมั่นในตนเองจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นสามารถพิจารณาได้จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาก จะเป็นสาเหตุ
ให้รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า ไม่เหมาะสมและไม่พึงพอใจในตนเอง  

บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง คือบุคคลที่ไม่ยอมจ านนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยสิ้นเชิงทีเดียวต่างกับคน 
ที่เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง คือมีความขลาดกลัว และไม่แน่ใจในตนเอง ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปในทางนึก   
วาดภาพเอาเองในสิ่งที่ตนต้องการหรือปรารถนา ไม่ท าตามล าดับขั้นของความเป็นจริง เนื่องจากเกิด       
ความหวาดกลัว หวั่นวิตกจน กลายเป็นคนท าอะไรไม่เป็นเลย อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้คนเรา  
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ขาดความเชื่อมั่นในตนเองคือ ขาดความรู้ ขาดความกล้าหาญในทางที่ชอบธรรม และมีความเกียจคร้าน 
นอกจากนี้ยังอาจเนื่องมาจากความเชื่อท่ีฝังลึกอยู่ในจิตใจหรือบางทีก็เป็นผลจากความล้มเหลวในอดีต  

คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง คนที่ยอมรับ สภาพการณ์ใหม่ๆ ที่ตนประสบโดยปราศจาก
ความกลัวความล้มเหลวจะเป็นบุคคลที่มีความกล้าที่จะเผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆ  ด้วยความมั่นใจ             
ว่า สภาพการณ์นั้นๆ จะไม่ท าให้เขาได้รับความเดือดร้อน ไม่สบายใจ บุคคลใดก็ตามที่กระท าตาม          
ความต้องการ หรือคุณธรรมที่สังคมวางไว้นั้นย่อมสบายใจมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสิ่งที่ตนกระท าไปนั้น   
เป็นสิ่งที่ดีงาม  

ความเชื่อมั่นในตนเองนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ดังที่ วีลีย์ (Vealey) กล่าวไว้ว่า
ความเชื่อมั่นในตัวเองนี้ทั้งที่เป็นนิสัย คือความเชื่อมั่นในตัวเอง ทั่วไปตามปกติ กับความเชื่อมั่นในตัวเอง 
เฉพาะกาล หรือสถานการณ์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม ความเป็นไปของสถานการณ์ ที่ก าลังเผชิญหน้าอยู่ 
ในเวลานั้น 
 
ประโยชน์ของความเชื่อม่ันในตนเอง 

1. ความเชื่อม่ันในตนเองจะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางบวก นักกีฬาจะสามารถรักษาระดับความสงบ
และสามารถผ่อนคลายตนเองภายใต้สถานการณ์กดดันได้มากขึ้น สภาวะของร่างกายและจิตใจจะกระตุ้นให้
เกิดการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬามีจิตใจหนักแน่น มั่นใจ แม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้  
ก็ตาม 

2. ความเชื่อม่ันในตนเองท าให้เกิดสมาธิ เมื่อนักกีฬามีความเชื่อมั่นในตนเอง จิตใจของนักกีฬาจะ 
จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนเองก าลังท าเพียงอย่างเดียวตรงข้ามกับนักกีฬาที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองจะพะวงอยู่กับ 
ความคิดว่าจะท าดีหรือไม่หรือท าแล้วผลจะเป็นอย่างไร หรือพะวงกับคนอ่ืนว่าจะคิดกับตนเองอย่างไร ซึ่งการ
หมกมุ่นอยู่กับการหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้จะเป็นตัวท าลายสมาธิและความตั้งใจจนท าให้นักกีฬามีจิตใจว้าวุ่น
และท าให้เกิดอาการกระสับกระส่ายความเชื่อมั่นทางการกีฬา 

3. ความเชื่อม่ันในตนเองมีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดเป้าหมาย นักกีฬาที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองจะก าหนดเป้าหมายทีม่ีความท้าทายและลงมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งการมีความเชื่อมั่นในตนเอง
จะเป็นสิ่งที่ท าให้นักกีฬากล้าที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพที่ตนเองมีอยู่  แต่หากนักกีฬาไม่มี  
ความเชื่อมั่นในตนเองมักจะก าหนดเป้าหมายง่ายๆ เพ่ือให้สามารถท าได้แน่นอน โดยไม่มีความท้าทาย      
ขาดความกล้าที่จะแสดงความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพของตนเองและไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถที่ต้องการจะให้ดีข้ึนในอนาคตด้วย 

4. ความเชื่อม่ันในตนเองมีผลต่อการเพิ่มความพยายาม นักกีฬาที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมี 
ความอดทนและความพยายามในการกระท าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เมื่อนักกีฬามีความสามารถเท่ากันผู้ที่
ชนะในการแข่งขัน คือ ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องใช้ความต่อเนื่องในการเล่น เช่น วิ่ง
มาราธอน เทนนิส หรือแม้กระทั่งช่วงการฟ้ืนฟูการบาดเจ็บ นักกีฬาที่มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะหายจาก
อาการบาดเจ็บและกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมจะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วกว่านักกีฬาที่ไม่มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

5. ความเชื่อม่ันในตนเองมีผลต่อการใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน นักกีฬาที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะ
กล้าเสี่ยง กล้าเล่น มากกว่านักกีฬาที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะนักกีฬาที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะเล่น
เพ่ือชนะจึงไม่กลัวที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเอง ดังนั้นจึงสามารถควบคุมการแข่งขันให้ตนเองได้เปรียบ
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ตลอดเวลาแต่นักกีฬาที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะเล่นไม่ให้แพ้จึงพยายามเล่นให้ผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้น
พฤติกรรมการแสดงความสามารถทางการกีฬาจึงแตกต่างกัน 

6. ความเชื่อม่ันในตนเองที่มีผลต่อโมเมนตัมในการแข่งขัน โมเมนตัมในการแข่งขันกีฬาเป็น       
ตัวก าหนดการแพ้หรือชนะในการแข่งขันได้ ขึ้นอยู่กับว่าในเหตุการณ์นั้นนักกีฬาจะท าให้ตนเองมีโมเมนตัม
ทางบวกหรือทางลบ หากนักกีฬาสามารถดึงโมเมนตัมทางบวกไว้กับตนเองได้ โอกาสที่จะได้รับชัยชนะใน   
การแข่งขันย่อมมีสูง เมื่อนักกีฬามีความเชื่อม่ันในตนเองจะมีเจตคติที่ไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะมอง
อุปสรรคต่างๆ เป็นความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆ อย่างมีสติ ตรงกันข้าม
กับนักกีฬาที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมองอุปสรรคเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้และยังน าปัญหานั้นมาสร้าง
ความเครียดให้กับตนเองอีกด้วย 
 
ประเภทของความเชื่อม่ันทางการกีฬา 

1. ความเชื่อม่ันทางการกีฬาตามลักษณะนิสัย หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล
ตามปกติทั่วไปที่เก่ียวกับความสามารถในการประสบความส าเร็จทางการกีฬา 

2. ความเชื่อม่ันทางการกีฬาตามสถานการณ์ หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในบางช่วงเวลา
เกี่ยวกับความสามารถในการประสบความส าเร็จทางการกีฬา 
 
ทฤษฎีความเชื่อม่ันทางการกีฬา 

ความเชื่อมั่นทางการกีฬาเป็นสิ่งส าคัญและมีผลต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬา  ทั้งในขณะ
ฝึกซ้อมและขณะแข่งขัน เนื่องจากความเชื่อมั่นมีบทบาทต่อกระบวนการทางความคิด ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิด
แรงจูงใจและมีผลกระทบต่อความสามารถทางการกีฬา ทฤษฎีความเชื่อมั่น ทางการกีฬามีจุดเริ่มต้นจาก
ทฤษฎีความเชื่อมั่นเฉพาะอย่าง และทฤษฎีความวิตกกังวลตามสถานการณ์แบบหลายมิติซึ่งท้ายที่สุดได้มี
การศึกษาและสร้างกรอบทฤษฎีความเชื่อมั่นทางการกีฬาอย่างสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งสามารถอธิบาย   
ได้ว่าหากนักกีฬามีระดับความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความสามารถทางการกีฬาสูงสุด 

การมีความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ดี ประกอบด้วย ปัจจัยที่มาจากภายนอกซึ่งนักกีฬา ไม่สามารถ
ควบคุมได้และปัจจัยจากภายในตัวนักกีฬาเอง ปัจจัยภายนอกอาจเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก แต่ปัจจัยภายใน   
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญที่นักกีฬาต้องสร้างและควบคุมให้ได้ การที่นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนไม่ทราบว่า
อะไรคือแหล่งที่มาของความเชื่อมั่นทางการกีฬาจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักกีฬามี      
ความเชื่อมั่นทางการกีฬาไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควร 
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ภาพที่ 7.1 รูปแบบของความเชื่อมั่นทางการกีฬา  
ที่มา: Morris and Summers (2004) 

 
แหล่งความเชื่อม่ันทางการกีฬา 

จากผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักกีฬาต่างประเทศ  พบว่าแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
ประกอบด้วย 3 ด้าน จ านวน 9 องค์ประกอบ (Vealey et al., 1998) ดังนี้คือ 

1. ด้านความส าเร็จในงานที่กระท า หมายถึง ความเชื่อมั่นในทักษะหรือความช านาญของตนเอง 
สามารถเป็นได้ท้ังความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความสามารถของตนเอง หรือความสามารถ
จากการได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.1 ความเชี่ยวชาญทางทักษะกีฬา หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติทักษะต่างๆ จนเกิด
ความช านาญและสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองที่มีอยู่ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป (การเปรียบเทียบกับตนเอง) 

1.2 การแสดงความสามารถ หมายถึง การที่นักกีฬาได้แสดงศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ให้ผู้อ่ืน
ได้รับรู้และเห็นว่าตนเองมีความสามารถเหนือผู้อ่ืน หรือแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่มี
ความสามารถสูง (การเปรียบเทียบกับคนอ่ืน) 

2. ด้านการก ากับตนเอง หมายถึง กระบวนการที่นักกีฬาเป็นผู้เลือกเป้าหมายตลอดจนวิธีด าเนินการ
ทั้งหมดเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ประกอบด้วย 

2.1 การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ หมายถึง การที่นักกีฬามีการเตรียมตัวให้
พร้อมส าหรับการแข่งขัน ทั้งด้านร่างกายที่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสมกับชนิดกีฬา และจิตใจที่เข้มแข็ง 
มุ่งม่ัน พร้อมจะต่อสู้กับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ 

2.2 การน าเสนอตนเองทางร่างกาย หมายถึง การรับรู้และมีความพึงพอใจต่อร่างกาย
ตนเอง เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์ทางร่างกาย เช่น รู้สึกว่ารูปร่างตนเองดูดี มีความมั่นใจใน
รูปร่างที่สมส่วน สวยงาม เป็นต้น 

3. ด้านวัฒนธรรมสังคม เป็นการมุ่งเน้นที่กระบวนการทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความส าเร็จทางการกีฬาเป็นลักษณะการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกและการได้รับ
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การสนับสนุนจากผู้ฝึกสอนเพ่ือนร่วมทีม และพ่อแม่ โดยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในกระบวนการรับรู้ของ
นักกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจะมีความเครียดสูง ซึ่งต้องการก าลังใจและความเข้าใจ
จากบุคคลรอบข้าง เพ่ือช่วยลดความเครียดที่มีต่ออาการบาดเจ็บของตนเองและช่วยสร้างแรงจูงใจในการฟ้ืนฟู
การบาดเจ็บให้กลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น 

3.1 การสนับสนุนจากสังคม หมายถึง การที่นักกีฬารับรู้ได้จากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความส าคัญและเป็น
แหล่งของความเชื่อมั่นได้ เช่น การที่นักกีฬาได้รับข้อมูลย้อนกลับทางบวกจากบุคคลรอบข้าง เช่น พ่อแม ่     
ผู้ฝึกสอน เพ่ือนร่วมทีม โดยเฉพาะนักกีฬาวัยรุ่น การสนับสนุนจากสังคมจะมีความส าคัญมากต่อการประสบ
ความส าเร็จทางการกีฬา 

3.2 ความเป็นผู้น าของผู้ฝึกสอน เป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา ในที่นี้  
ความเป็นผู้น าของผู้ฝึกสอน หมายถึง ความเชื่อมั่นของนักกีฬาที่มีต่อผู้ฝึกสอนของตนเองในด้านความรู้
ความสามารถ ภาวะความเป็นผู้น า และการตัดสินใจที่ดี 

3.3 การมีประสบการณ์ผ่านผู้อ่ืน หมายถึง การได้เห็นผู้อ่ืนแสดงความสามารถจนประสบความส าเร็จ 
เช่น เพ่ือนร่วมทีมสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างดี จึงมีความเชื่อมั่นว่าตนเองน่าจะมีศักยภาพได้
เช่นเดียวกับเพ่ือน 

3.4 การได้รับความสะดวกสบายจากสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้
นักกีฬาสามารถท าการแข่งขันได้อย่างสะดวกสบาย เช่น สภาพของสนามมีความพร้อมส าหรับการแข่งขัน 

3.5 ความพึงพอใจต่อสถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่ท าให้นักกีฬาพึงพอใจ เช่น รับรู้ว่าทุกอย่าง
ได้วางแผนมาอย่างดี และไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นส าหรับประเทศไทย สุพัชรินทร์ และ นฤพนธ์ (2551) 
พบว่า แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 3 ด้าน จ านวน         
11 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ด้านความส าเร็จในงานที่กระท า ประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญทางทักษะกีฬาและการแสดง
ความสามารถ 

2. ด้านการก ากับตนเอง ประกอบด้วย การน าเสนอตนเองทางร่างกายการเตรียมพร้อมด้านร่างกาย
และจิตใจ และการบาดเจ็บของตนเอง 

3. ด้านวัฒนธรรมสังคม ประกอบด้วย การสนับสนุนจากสังคม ความเป็นผู้น าของผู้ฝึกสอน การมี
ประสบการณ์ผ่านผู้อ่ืน การได้รับความสะดวกสบายจากสภาพแวดล้อมความพึงพอใจต่อสถานการณ์  และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันผู้ฝึกสอนกีฬาของมหาวิทยาลัยอินเดียนา  กล่าวถึงการสร้างความเชื่อมั่น
ทางการกีฬาโดยผ่านกระบวนการจูงใจว่าสิ่งที่ต้องค านึง คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม   
(คนดู กองเชียร์ เสียงดนตรี) อุปกรณ์ สนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน และลักษณะของผู้ฝึกสอน 
(บุคลิกภาพ สภาพอารมณ์ ความรู้สึก กิริยาท่าทางกฎเกณฑ์ ความสามารถในการเป็นผู้น า การเผชิญความ
กดดันและความเครียดต่างๆ) (Billingsley, 2007) จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เพศ ชนิดกีฬา และระดับ
การแข่งขัน มีความสัมพันธ์กับแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่แตกต่างกันออกไป (Huang, et al., 2004) 
ดังนี้คือ 

1. เพศชายจะรับรู้ถึงการสนับสนุนจากสังคม การรับรู้ถึงเทคนิควิธีการการเล่นและมีประสบการณ์  
ในการเห็นผู้อื่นประสบความความส าเร็จมากกว่าเพศหญิง 

2. นักกีฬาระดับดีเยี่ยมให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจมากกว่านักกีฬา
ที่ไม่ใช่ระดับดีเยี่ยม 
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3. นักกีฬาที่ไม่ใช่ระดับดีเยี่ยมให้ความส าคัญกับภาวะความเป็นผู้น าของผู้ฝึกสอนมากกว่านักกีฬา
ระดบัดีเยี่ยม 

4. นักกีฬาประเภทบุคคลให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจการน าเสนอ
ตนเองทางร่างกาย และการเห็นผู้อื่นประสบความส าเร็จมากกว่านักกีฬาประเภททีม 

5. นักกีฬาประเภททีมให้ความส าคัญกับการเห็นผู้อ่ืนประสบความส าเร็จและการได้รับการสนับสนุน
จากสังคมมากกว่านักกีฬาประเภทบุคคลนอกจากจะมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักกีฬาแล้ว  ยังพบว่า
นักเรียนระดับมัธยมศึกษากับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศสิงคโปร์ที่มีอายุและชนิดกีฬาต่างกัน   
จะมีผลต่อแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาแตกต่างกันด้วย คือ นักกีฬาระดับมัธยมศึกษามีแหล่งความเชื่อมั่น
ทางการกีฬา ประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญทางทักษะกีฬา การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ และ
ภาวะความเป็นผู้น าของผู้ฝึกสอนมากกว่านักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และนักกีฬาประเภททีมต้องการได้รับ
การสนับสนุนจากสังคมมากกว่านักกีฬาประเภทบุคคล (Poh & Smith, 2001) จากตัวอย่างการศึกษา         
ที่ผ่านมา ท าให้ทราบว่าข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล เช่น อายุ เพศ ระดับการแข่งขัน และวัฒนธรรมองค์กร
ที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อบุคลิกภาพ ความมีคุณค่าในตนเอง และเจตคติที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมีผลต่อ
ความรู้สึกทางลบต่อการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ด้วย ดังนั้นปัจจัยด้าน เพศ อายุ และระดับการแข่งกัน จึงมีผลต่อ
การรับรู้แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมสังคม 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬานั้น หมายถึง ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่มนุษย์ในสังคมมีอยู่และสร้างขึ้นเพ่ือสนองความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  โดยมีบรรทัดฐาน
ของสังคมควบคุมเพ่ือให้เกิดความสงบสุขและเรียบร้อย ในบริบททางการกีฬาก็เช่นเดียวกันนักกีฬาย่อม
แสวงหาสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจเ พ่ือให้ประสบความส าเร็จ      
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องอยู่ในกรอบของกฎกติกาที่แต่ละชนิดกีฬาก าหนดขึ้น ดังนั้นในการแข่งขันกีฬา
ไม่ว่าจะระดับการแข่งขันใด กีฬาประเภทใดจะมีความเป็นลักษณะเฉพาะตัว มีแบบแผนเชิงพฤติกรรมที่บุคคล
ใช้ร่วมกัน เพ่ือบ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกหล่อหลอมมาเป็นลักษณะเฉพาะตัว
ของนักกีฬาแต่ละบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ เช่น การเห็นคุณค่าในตนเองเจตคติ ซึ่งน าไปสู่การมี
ความเชื่อมั่นทางการกีฬาได้ 
 
ทฤษฎีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง  

ทฤษฎีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของแบนดูรา พัฒนาขึ้นมาจาก ทฤษฎีปัญญา สังคม 
(Social Cognitive Therory) ที่มีทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning Theory) เป็นพ้ืนฐาน        
ในระยะแรกนั้น แบนดูรา ได้เสนอความคิดความคาดหวัง ในความสามารถของตน (Efficacy Expectation) 
โดยให้ความหมายว่า เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ ความสามารถของตนเองในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและ 
ความคาดหวังนี้เองเป็นตัวก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรม (Bandura, 1977) ต่อมาในปี ค.ศ. 1986  
แบนดูรา ใช้ค าว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) โดยให้ค าจ ากัดความว่า   
เป็นการตัดสินของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่ จะจัดการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Bandura, 1986) และ ในระยะหลัง แบนดูรา น าเสนอค าว่าความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่งเป็น ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนเองของบุคคลในการ
จัดการและบริหารพฤติกรรมใน สถานการณ์ท่ีเขาเผชิญอยู่  
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ทฤษฎีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง  
แบนดูราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเรานั้น เป็นผลมาจากปัจจัย 3 ประการ ด้วยกัน 

ได้แก่ องค์ประกอบส่วนบุคคล พฤติกรรม และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม (Bandura, 1986) 
พฤติกรรม ปัญญา และองค์ประกอบส่วนบุคคล และ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ต่างก็เป็นตัวก าหนดที่มี

อิทธิพลซึ่งกันและกันในเชิงเหตุและผลนั่น หมายความว่าถ้าองค์ประกอบใดเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้
องค์ประกอบอื่นๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  

แบนดูราเชื่อว่า บุคคลสองคนแม้จะมีความสามารถไม่ต่างกันแต่แสดงออกในคุณภาพที่ต่างกันได้  
หากคนสองคนนี้ มีความเชื่อในความสามารถของตนเองแตกต่างกัน หรือแม้แต่ในบุคคล เดียวกัน ก็อาจมี 
ความเชื่อในความสามารถของตนเองแตกต่างกันได้ หากสถานการณ์นั้นแตกต่างกัน ก็ท าให้บุคคลนั้นแสดง
พฤติกรรมที่ต่างจากสถานการณ์เดิมได้ แบนดูรายังได้ให้ความเห็นว่าความสามารถของบุคคลไม่ตายตัวแต่
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ ์ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยู่กับความเชื่อ
ในความสามารถของตนเองในสถานภาพการณ์ นั้นๆ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2536)  

การที่บุคคลตัดสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ ความเชื่อ
ในความสามารถของตนเอง และอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับของตนเอง และอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ ความคาดหวังใน
ผลที่จะเกิดข้ึน ตัวแปรที่ส าคัญในการตัดสินพฤติกรรมของบุคคล จึงเป็นความเชื่อใน ความสามารถของตนเอง
มากกว่าความคาดหวังในผลที่เกิดข้ึน 

ความเชื่อมั่นในความสามารถขอตนเอง เป็นการตัดสิน ความสามารถของตนเองว่าสามารถท างานได้
ระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการตัดสินว่าสิ่งใด   จะเกิดขึ้นจากการกระท า
พฤติกรรมดังกล่าว  

วิลาสลักษณ์ ชัววาลี (2538) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรม การเลือก การใช้ความพยายามและยืนหยัดพากเพียร แบบแผนของการคิดและการตอบสนอง   
ทางอารมณ ์เช่น การสอบชิงทุนเพ่ือการศึกษาต่อ หากบุคคลมีความเชื่อว่าตนไม่มีความสามารถพอที่จะสอบได้ 
แนวโน้มที่เขาจะไปสมัครสอบจะน้อยลง หรืออาจตัดสินใจไม่ไปสอบเพ่ือ หลีกเลี่ยงความผิดหวัง ระดับ    
ความมั่นใจในความสามารถของตนเองในแต่ละบุคคลยังเป็นตัวบ่งชี้ว่า บุคคลจะพยายามท างานนั้นมากน้อย
เพียงใด ถ้าเชื่อว่าตนไม่มีความสามารถที่จะกระท ากิจกรรมให้ ส าเร็จได้ก็จะเกิดความกลัวและพยายาม
หลีกเลี่ยงกิจกรรมนั้นๆ ในทางตรงกันข้ามคนที่เชื่อว่าตนมีความสามรถที่จะกระท ากิจกรรมให้ส าเร็จได้จะไม่
รู้สึกหวาดหวั่นล่วงหน้าและท าให้เกิดความพยายามไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค บุคคลที่มีความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองในระดับสูง จะยิ่งมีความพยายามและกระตือรือร้นในการท างานให้ส าเร็จมากขึ้น แม้
จะตกอยู่ในสภาพการณ์ที่บีบบังคับ ท าให้เกิดความกลัวน้อยลงเมื่อต้องประสบกับสภาพการณ์เดิม แต่หาก
บุคคลนั้นเลิกล้มการท างานโดยง่าย เขาจะมีความเชื่อในความสามารถของตนเองในระดับที่ต่ า และมีความกลัว
ต่องานนั้นมากข้ึน  

แบนดูรา (Bandura, 1986) ยังได้น าเสนอว่า ความเชื่อในความสามารถของตนเองนี้ เป็นตัวก าหนด
องค์ประกอบต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรม ดังต่อไปนี้  

1. พฤติกรรมทางเลือก (Choice Behavior) บุคคลมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงงานในสภาพการณ์ที่เขา
เชื่อว่ายากเกินความสามารถของตนเอง และจะกระท ากิจกรรมที่แน่ใจว่าตนมีความสามารถที่จะท า          
การประเมินความสามารถของตนสูงเกินความเป็นจริง แล้วเลือกท ากิจกรรมที่เกินความสามารถจะท าให้พบกับ
ความยากล าบากและเป็นทุกข์จากความล้มเหลว ส่วนการประเมินความสามารถของตนเองที่ต่ าเกินไปก็จะ
จ ากัดตัวเอง ท าให้ขาดประสบการณ์ที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆ การประเมินที่ดี คือ ประเมินสูงกว่าความสามารถที่ตน



124 

 

จะท าได้เพียงเล็กน้อยจะท าให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ยากพอเหมาะและท้าทายความสามารถได้  ส่วนการ
ประเมินที่แม่นย าตรงกับความสามารถจะส่งผลให้กิจกรรมที่เลือกมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จสูงขึ้น  

2. การใช้ความพยายามและความคงทนในการกระท าพฤติกรรม (Effort Expenditure and 
Persistence) เป็นตัวก าหนดว่าบุคคลจะใช้ความพยายามของตนเองมากแค่ไหน และจะคงทนท ากิจกรรมไป
ได้นานเพียงใดเมื่อพบอุปสรรคหรือประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจซึ่งความพยายามที่ใช้ในช่วงการเรียนรู้กับ  
ช่วงน าทักษะไปใช้มีความแตกต่างกันในช่วงการเรียนรู้  

3. แบบแผนของความคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ (Thought Pattern and Emotions 
Reactions) ความเชื่อในความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อแบบแผนการคิด  และการตอบสนอง          
ทางอารมณ์ของบุคคลคนที่ตัดสินว่าตนไร้ความสามารถ จะมีความวิตกกังวลมากกว่าความเป็นจริง เมื่อต้อง
เจอสภาพการณ์ที่เป็นอุปสรรค ทั้งยังกระตุ้นให้ใช้ความพยายามมากขึ้น นอกจากนี้ความเชื่อ ในความสามารถ
ของตนเองยังมีอิทธิพลต่อความคิดในการแก้ปัญหาที่ยากคนที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถสูงมีแนวโน้มที่จะ
พิจารณาว่าความล้มเหลวเกิดจากความพยายามไม่เพียงพอ  ในขณะที่คนที่มีทักษะระดับเดียวกันแต่มี      
ความเชื่อในความสามารถของตนเองต่ า จะมองว่าความล้มเหลวเกิดจากการด้อยความสามารถของตนเอง 
 

วิธีการสร้างความเชื่อม่ันในตนเอง 
1. มีการก าหนดเป้าหมายที่เป็นจริง และสามารถท าได้อย่างท้าทาย 
2. มีการฝึกทักษะทางจิตใจที่ถูกต้อง 
3. มีการปรับความคิดและพฤติกรรมของนักกีฬาให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
4. มีการให้การสนับสนุนที่ดีจากบุคคลใกล้ชิด 
5. มีการสร้างประสบการณ์ความส าเร็จให้กับนักกีฬา 
6. มีการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 

 
ลักษณะของนักกีฬาที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
1. กล้าคิด กล้าพูด และกล้าท า 
2. จิตใจมั่นคง มีเหตุผล 
3. มีความรอบคอบ มีการวางแผนงาน 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบท าสิ่งแปลกใหม่ 
5. กล้าเสี่ยง (กล้าได้กล้าเสีย) 
6. ชอบแสดงตัว 
7. มีภาวะผู้น า 
8. รักความยุติธรรม 
9. ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
10. ชอบอิสระ 
11. ตั้งเป้าหมายสูง และคิดว่าตนเองสามารถท าส าเร็จได้ 
12. ไม่วิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุ 
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สรุป 
ความเชื่อมั่นทางการกีฬา เป็นลักษณะความมั่นใจในตนเองเป็นความเชื่อที่มีอยู่ในตนเอง (Belief) 

และเป็นความแน่ใจในตนเองโดยปราศจากความคับข้องใจต่างๆ หรือเป็นลักษณะความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองที่จะประสบความส าเร็จทางการกีฬา บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง คือบุคคลที่ไม่ยอมจ านนต่อ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยสิ้นเชิงทีเดียวต่างกับคน ที่เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง คือมีความขลาดกลัว และไม่แน่ใจใน
ตนเอง ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปในทางนึกวาดภาพเอาเองในสิ่งที่ตนต้องการหรือปรารถนา ไม่ท าตามล าดับขั้น
ของความเป็นจริง เนื่องจากเกิดความหวาดกลัว หวั่นวิตกจนกลายเป็นคนท าอะไรไม่เป็นเลย อาจกล่าวได้ว่า 
ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้คนเรา ขาดความเชื่อมั่นในตนเองคือ ขาดความรู้ ขาดความกล้าหาญในทางที่ชอบธรรม 
และมีความเกียจคร้าน นอกจากนี้ยังอาจเนื่องมาจากความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจหรือบางทีก็เป็นผลจาก  
ความล้มเหลวในอดีต  

การมีความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ดี ประกอบด้วย ปัจจัยที่มาจากภายนอกซึ่งนักกีฬาไม่สามารถ 
ควบคุมได้และปัจจัยจากภายในตัวนักกีฬาเอง ปัจจัยภายนอกอาจเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก แต่ปัจจัยภายใน   
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญที่นักกีฬาต้องสร้างและควบคุมให้ได้ การที่นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนไม่ทราบว่า
อะไรคือแหล่งที่มาของความเชื่อมั่นทางการกีฬาจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ นักกีฬามี     
ความเชื่อมั่นทางการกีฬาไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควร 
 
ค าถามท้ายบทที่ 7 

หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายความหมายของความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
2. จงระบถุึงประเภทของความเชื่อมั่นทางการกีฬามาให้ครบถ้วน 
3. จงอธิบายทฤษฎีความเชื่อมั่นทางการกีฬามาให้เข้าใจ 
4. จงอธิบายถึงแหล่งความเชื่อม่ันทางการกีฬามาให้ครบถ้วน 
5. จงระบถุึงวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองมาให้เข้าใจ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
ความก้าวร้าวทางการกีฬา 
(Aggression in Sport) 

 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของความก้าวร้าวทางการกีฬา 
2. ลักษณะของความก้าวร้าว 
3. ทฤษฎีพื้นฐานของความก้าวร้าว 
4. การเสริมแรงท าให้เกิดความคงอยู่ของความก้าวร้าว 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของความก้าวร้าวทางการกีฬา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงลักษณะของความก้าวร้าว 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงทฤษฎีพื้นฐานของความก้าวร้าว 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการเสริมแรงท าให้เกิดความคงอยู่ของความก้าวร้าว 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุความหมายของความก้าวร้าวทางการกีฬา 
2. นักศึกษาสามารถระบุลักษณะของความก้าวร้าว 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานของความก้าวร้าว 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการเสริมแรงท าให้เกิดความคงอยู่ของความก้าวร้าว 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความก้าวร้าวทางการกีฬา 
2. ให้นักศึกษาดูคลิปวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวทางการกีฬา 
3. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวทางการกีฬา 
4. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
5. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวร้าวทางการกีฬา 
6. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 

 
สื่อการสอน 

1. คลิปวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวทางการกีฬา 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 8 ความก้าวร้าวทางการกีฬา 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 8 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการสนใจ ความตั้งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
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3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 8 

ความก้าวร้าวทางการกีฬา  

(Aggression in Sport) 

 

ความก้าวร้าวทางการกีฬา เป็นสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและการให้
ความหมายของความก้าวร้าวทางการกีฬา เพราะหากกล่าวถึงความก้าวร้าวเพียงอย่างเดียว ย่อมหมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรงเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้น  แต่ทางการกีฬามีลักษณะ       
การแสดงออกบางประการจัดอยู่ในกลุ่มลักษณะความก้าวร้าวได้ เพียงแต่ไม่มีเจตนาที่ตั้งใจให้เกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บอย่างสาหัส ซึ่งการท าความเข้าใจกับความหมายของความก้าวร้าวจะเป็นส่วนช่วยลดปัญหา  
ความเข้าใจผิดต่างๆ ได้อย่างมาก 

 
ความหมายของความก้าวร้าวทางการกีฬา 

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการที่คนอ่ืนมีความคิดเห็นแตกต่างกับเรา การมีความคิดหรือความปรารถนา   
ให้คนอ่ืนได้รับบาดเจ็บ คือ ความหมายของความก้าวร้าว ซึ่งแท้จริงแล้วความก้าวร้าวไม่ใช่ลักษณะของ
ความรู้สึก เช่น ความโกรธหรือสภาวะทางอารมณ์อ่ืนๆ แต่ความก้าวร้าวเป็นลักษณะของพฤติกรรม          
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ความก้าวร้าว แปลว่า การแขวะ รุกราน รุนแรง         
เป็นมารยาททางกายและวาจาที่ไม่เรียบร้อย ส าหรับในบริบททางการกีฬา ความก้าวร้าวทางการกีฬา หมายถึง 
พฤติกรรมที่บุคคลใช้ในการกีฬา โดยมีเจตนาและไม่มีเจตนาที่จะท าร้ายร่างกาย มีการใช้ก าลังหรือ         
ความพยายามที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแข่งขัน 
 
ลักษณะของความก้าวร้าว 

1. พฤติกรรมความก้าวร้าวแบบโกรธแค้นหรือตั้งใจท าร้าย เป็นความก้าวร้าวที่มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือท าร้ายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บ มีความทุกข์ทรมานและเจ็บปวด ความก้าวร้าวลักษณะนี้เป็นการแสดง   
ความก้าวร้าวแบบโต้ตอบและแบบโกรธเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ต้องการท าร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่น 

2. พฤติกรรมความก้าวร้าวแบบเป็นเครื่องมือ เป็นความก้าวร้าวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการแข่งขันโดยมีแรงเสริม คือ ชัยชนะ ชื่อเสียงเป็นต้น พฤติกรรมความก้าวร้าวลักษณะนี้       
เป็นความตั้งใจให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกโกรธพฤติกรรมความก้าวร้าวแบบ 
โกรธแค้นหรือการตั้งใจท าร้ายและพฤติกรรมความก้าวร้าวแบบเป็นเครื่องมือ อาจมีพฤติกรรมการแสดงออก
อาจเหมือนหรือใกล้เคียงกัน บางครั้งไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นความก้าวร้าวที่มีความโกรธปะปนมาด้วย
หรือไม่หรือจัดเป็นพฤติกรรมความก้าวร้าวลักษณะใด 

3. พฤติกรรมความก้าวร้าวแบบฮึกเหิม เป็นความก้าวร้าวที่มีลักษณะพฤติกรรมแสดงออกจาก   
การใช้ร่างกายในทางที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎกติกาการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน   
การแข่งขันแต่ไม่ต้องการท าร้ายหรือท าให้ผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บ  นักกีฬาเท่านั้นที่จะรับรู้ได้ว่าพฤติกรรม           
ที่แสดงออกเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะท าร้ายผู้อื่น 
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ทฤษฎีพื้นฐานของความก้าวร้าว 
พฤติกรรมความก้าวร้าวทางการกีฬา สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีที่เก่ียวข้อง คือ ทฤษฎีสัญชาตญาณ 

สมมติฐานความคับข้องใจ – ความก้าวร้าว และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม โดยสรุปมาพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
 

ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct theories) เกิดจากแนวคิดของ 
ซิกมันต์ ฟรอยด์ ที่กล่าวว่าความก้าวร้าวเป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดจัดเป็นแรงขับ

เบื้องต้น โดยความก้าวร้าวเป็นลักษณะการระบายอารมณ์ที่ผลักดันออกมาจากความดุดันภายในตัวบุคคล  
เมื่อได้แสดงอารมณ์ออกมาจะช่วยลดความก้าวร้าวลงไปได้ในทางการกีฬาหากมีการส่งเสริมให้นักกีฬาได้
แสดงออกถึงแรงขับที่มีอยู่ภายในตัวนักกีฬาอย่างถูกต้อง ย่อมท าให้เกิดผลดีกับพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ก่อให้เกิดความสนุกตื่นเต้น เร้าใจ แต่ในทางตรงกันข้ามหากนักกีฬาน าแรงขับที่ไม่เหมาะสมกับเงื่อนไขที่สังคม
ก าหนดไว้ออกมาแสดงเป็นพฤติกรรม โดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจอย่างเหมาะสมย่อมส่งผลเสียตามมาได้มากมาย
เช่นกัน 

สมมติฐานของความคับข้องใจ – ความก้าวร้าว (Frustration – aggression hypothesis) เป็น
การอธิบายสาเหตุของความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยระบุว่ามาจาก 3 ปัจจัย คือ 

1. ความคับข้องใจ เกิดจากความขัดแย้งในใจขณะท ากิจกรรมนั้นๆ 
2. ความก้าวร้าว ที่เก่ียวเนื่องมาจากปริมาณและระดับของความรุนแรงของเหตุการณ์ 
3. การแสดงพฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวซ้ าๆ ท าให้เกิดความรู้สึกเคยชินและมีแนวโน้มที่จะแสดง 

ความก้าวร้าวได้มากขึ้นอีกในอนาคต 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) เป็นการอธิบายพฤติกรรรมความก้าวร้าว 
ที่เกิดขึ้นว่ามาจากการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเชื่อว่าบุคคลสามารถ
เรียนรู้พฤติกรรมความก้าวร้าวได้จากการสังเกต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่บุคคลได้รับจากการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้อ่ืนและบุคคลจะแสดงพฤติกรรมที่สังเกตได้นั้นในเวลาต่อมา และได้กล่าวถึงตัวกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าว 
ได้แก่ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของตัวแบบ และสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ เช่น        
การต าหนิ การท าร้ายร่างกายและจิตใจ 
 
การเสริมแรงท าให้เกิดความคงอยู่ของความก้าวร้าว แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 

1. การเสริมแรงจากภายนอก หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วได้รับการเสริมแรง  
ที่ดีจะท าให้พฤติกรรมก้าวร้าวนั้นคงอยู่ต่อไป 

2. การเสริมแรงที่ได้รับจากการสังเกต บุคคลจะสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมความก้าวร้าวของ 
ตัวแบบที่ได้รับรางวัลมากกว่าตัวแบบที่ไม่ได้รับรางวัล 

3. การเสริมแรงที่เกิดจากตัวเอง เช่น การท าให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองและรู้สึก     
พึงพอใจกับการกระท านั้นจะท าให้ความก้าวร้าวลักษณะนี้เกิดขึ้น อีกจากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า   
ความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นในระดับเริ่มต้นจะเป็นลักษณะของสัญชาตญาณและความคับข้องใจ  แต่หาก         
ความก้าวร้าวนั้นยังคงอยู่และทวีความรุนแรงมากขึ้นมักเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมส าหรับบางชนิดกีฬา  เช่น 
กีฬากอล์ฟ อาจเห็นภาพพฤติกรรมความก้าวร้าวในลักษณะมุ่งท าร้ายผู้อ่ืนในสถานการณ์การแข่งขันได้        
ไม่ชัดเจนนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกีฬาที่ต้องต่อสู้ด้วยการปะทะ เช่น มวย ยูโด เทควันโด ที่มีการสัมผัสกับ
ร่างกายของคู่แข่งขันตลอดเวลา หรือแม้แต่ในกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน ซึ่งมีลักษณะของ
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เกมการเล่นที่อาศัยอุปกรณ์เป็นสื่อกลาง คือ การส่งลูกบอลเข้าปะทะกัน บางครั้งมีการส่งลูกกันอย่างรุนแรง
เกินขอบเขตของกฎกติกาการแข่งขัน อาจเกิดจากพฤติกรรมความก้าวร้าวที่มีสาเหตุมาจากความตั้งใจหรือ   
ไม่ตั้งใจก็ได้ ตัวอย่างในกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นกีฬาประเภทบุคคลและมีรูปแบบการเล่นที่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เท่านั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันในช่วงของการแข่งขันต่างคนต่างเล่นลูกของตนเองให้ครบ 18 หลุม และน าผล
คะแนนมาเปรียบเทียบกันเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นจึงไม่ค่อยเกิดปัญหาความก้าวร้าวทางการกีฬาให้เห็นมากนัก
แต่สิ่งที่นักกีฬากอล์ฟมักแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น ทุบไม ้โยนไม ้ตะโกนเสียงดัง ก็นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
พฤติกรรมก้าวร้าวเช่นกัน เพราะเกิดจากความคับข้องใจที่มาจากความรู้สึกภายใน อาจเป็นความโกรธ โมโห  
ที่ไม่สามารถท าได้ตามความตั้งใจ หรือบางครั้งเกิดจากการมีสิ่งรบกวนจากภายนอก เช่น ในจังหวะที่ก าลังตีลูก
ออกไปแล้วมีใครเสียงดังรบกวน ท าให้เสียสมาธิและผลงานออกมาไม่ดี จึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือ
กล่าววาจาไม่สุภาพออกมา ท าให้ผู้อ่ืนรู้สึกผิดและขาดความมั่นใจในตนเองไป พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าเป็น
พฤติกรรมก้าวร้าวได้จากการศึกษาพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 23 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พบว่านักกีฬามีพฤติกรรมความก้าวร้าวทางการกีฬา   
แตกต่างกัน ซึ่งอาจเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น อายุ เพศ ประเภทกีฬา ระดับความสามารถ ประสบการณ์   
การแข่งขัน ความส าคัญของการแข่งขัน เป้าหมายการแข่งขัน บรรยากาศการจัดการแข่งขัน อิทธิพลของผู้ชม 
ความวิตกกังวลการฝึกอบรมแบบใช้อ านาจควบคุม การฝึกอบรมแบบเข้มงวดกวดขัน การฝึกอบรม         
แบบลงโทษทางกาย การฝึกอบรมแบบประชาธิปไตย การแสดงแบบของผู้ฝึกสอนการให้แรงเสริมของผู้ฝึกสอน 
การแสดงแบบของคู่แข่งขัน การให้แรงเสริมของคู่แข่งขันและการให้แรงเสริมของเพ่ือน (อธินันท์ และคณะ, 
2551) ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันไม่ให้นักกีฬาเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวสามารถท าได้โดยให้นักกีฬามุ่ง     
จุดสนใจของตนเองไปที่กิจกรรมที่ก าลังท าอยู่ ณ เวลานั้นและปฏิเสธสิ่งที่เป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่จะ
กระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวของตนเองรวมทั้งการหล่อหลอมให้นักกีฬามีน้ าใจนักกีฬาอยู่เสมอทั้งในขณะฝึกซ้อม
และแข่งขัน 

 
สรุป 

ความก้าวร้าวทางการกีฬา หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลใช้ในการกีฬา โดยมีเจตนาและไม่มีเจตนาที่จะ
ท าร้ายร่างกาย มีการใช้ก าลังหรือความพยายามที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแข่งขัน 

ลักษณะของความก้าวร้าว สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 1) พฤติกรรมความก้าวร้าวแบบโกรธแค้นหรือตั้งใจ
ท าร้าย เป็นความก้าวร้าวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าร้ายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บ มีความทุกข์ทรมานและเจ็บปวด 
ความก้าวร้าวลักษณะนี้เป็นการแสดงความก้าวร้าวแบบโต้ตอบและแบบโกรธเป็นการแสดงพฤติกรรม          
ที่ต้องการท าร้ายร่างกายและจิตใจผู้อ่ืน 2) พฤติกรรมความก้าวร้าวแบบเป็นเครื่องมือ เป็นความก้าวร้าวที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการแข่งขันโดยมีแรงเสริม คือ ชัยชนะ ชื่อเสียง เป็นต้น พฤติกรรม  
ความก้าวร้าวลักษณะนี้เป็นความตั้งใจให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกโกรธพฤติกรรม
ความก้าวร้าวแบบ โกรธแค้นหรือการตั้งใจท าร้ายและพฤติกรรมความก้าวร้าวแบบเป็นเครื่องมือ  อาจมี
พฤติกรรมการแสดงออกอาจเหมือนหรือใกล้เคียงกัน บางครั้งไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นความก้าวร้าวที่มี
ความโกรธปะปนมาด้วยหรือไม่หรือจัดเป็นพฤติกรรมความก้าวร้าวลักษณะใด และ 3) พฤติกรรมความก้าวร้าว
แบบฮึกเหิม เป็นความก้าวร้าวที่มีลักษณะพฤติกรรมแสดงออกจากการใช้ร่างกายในทางที่ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎกติกาการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการแข่งขันแต่ไม่ต้องการท าร้ายหรือท าให้ผู้อ่ืน
ได้รับบาดเจ็บ นักกีฬาเท่านั้นที่จะรับรู้ได้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะท าร้าย
ผู้อื่น 
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ค าถามท้ายบทที่ 8 
หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายความหมายของความก้าวร้าวทางการกีฬา 
2. จงระบแุละอธิบายถึงลักษณะของความก้าวร้าวทางการกีฬามาให้เข้าใจ 
3. จงอธิบายทฤษฎีพื้นฐานของความก้าวร้าวมาให้เข้าใจ 
4. จงอธิบายถึงวิธีการเสริมแรงท าให้เกิดความคงอยู่ของความก้าวร้าวมาให้เข้าใจ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

พลศึกษา, กรม.  2556.  จิตวิทยาการกีฬา.  กรุงเทพฯ : ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 
การฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
(Overtraining and Burnout in Sport) 

 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของการฝึกหนักเกิน 
2. การฝึกมากไป – ความซ ้าซากจ้าเจ (Staleness) 
3. การหมดไฟ (Burnout) 
4. ประเภทของการหมดไฟทางการกีฬา 
5. สาเหตุของการหมดไฟทางการกีฬา 
6. รูปแบบของการหมดไฟทางการกีฬา 
7. ปัจจัยที่น้าไปสู่การหมดไฟทางการกีฬา 
8. อาการของการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
9. การหมดไฟในผู้ฝึกนักกีฬา (Athletic trainers) 
10. การป้องกันและรักษาอาการหมดไฟทางการกีฬา 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของการฝึกหนักเกิน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงประเภทของการหมดไฟทางการกีฬา 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงสาเหตุและรูปแบบของการหมดไฟทางการกีฬา 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงปัจจัยที่น้าไปสู่การหมดไฟทางการกีฬา 
5. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงอาการของการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
6. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการหมดไฟในผู้ฝึกนักกีฬา 
7. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการป้องกันและรักษาอาการหมดไฟทางการกีฬา 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุความหมายของการฝึกหนักเกิน 
2. นักศึกษาสามารถระบุประเภทของการหมดไฟทางการกีฬา 
3. นักศึกษาสามารถระบุสาเหตุและรูปแบบของการหมดไฟทางการกีฬา 
4. นักศึกษาสามารถระบุปัจจัยที่น้าไปสู่การหมดไฟทางการกีฬา 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายอาการของการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
6. นักศึกษาสามารถอธิบายการหมดไฟในผู้ฝึกนักกีฬา 
7. นักศึกษาสามารถระบุการป้องกันและรักษาอาการหมดไฟทางการกีฬา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ให้นักศึกษาดูคลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
2. อธิบายความหมาย ความส้าคัญ เนื อหาความรู้เกี่ยวกับการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการ

กีฬา 
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3. น้าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
4. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
5. อาจารย์อธิบาย ตอบค้าถาม และสรุปเนื อหาเกี่ยวกับการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
6. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 

 
สื่อการสอน 

1. คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก้าลังกาย บทที่ 9 การฝึกหนักเกินและการหมดไฟ

ทางการกีฬา 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก้าลังกายบทที่ 9 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการสนใจ ความตั งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค้าถามท้ายบท 
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บทที่ 9 
การฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
(Overtraining and Burnout in Sport) 

 
นักกีฬาที่ผ่านกระบวนการฝึกซ้อมมาอย่างหนัก มีความคาดหวังผลการแข่งขันสูงติดต่อกันเป็นระยะ

เวลานานๆ มีโอกาสเกิดความเครียดและน้าไปสู่การหมดไฟทางการกีฬาได้ จากความเชื่อที่ว่า “การฝึกซ้อม   
ที่มากกว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า” (More training is better) ท้าให้นักกีฬาเยาวชนที่ต้องการพัฒนาความสามารถ
ทางการกีฬาในระดับสูง ต้องเข้าสู่กระบวนการฝึกซ้อมกีฬาอย่างรวดเร็ว อีกทั งยังต้องฝึกหนักต่อเนื่องตลอด 
ทั งปี ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา การฝึกซ้อมด้านร่างกายของนักกีฬามีความหนักเพ่ิมขึ นถึงร้อยละ 20 (Raglin & 
Wilson, 2000) สิ่งที่ตามมาจากการมุ่งเน้นชัยชนะและการฝึกซ้อมอย่างหนัก คือ การท้าให้นักกีฬาเข้าสู่
ภาวะการฝึกหนักเกิน (Overtraining) และการหมดไฟ (Burnout) ดังนั น ผู้ฝึกสอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ    
การกีฬาต้องเข้าใจสาเหตุและอาการหมดไฟทางการกีฬา และท่ีส้าคัญคือการเรียนรู้วิธีการเพ่ือลดการเกิดภาวะ
หมดไฟทางการกีฬา 
 
ความหมายของการฝึกหนักเกิน 

การฝึกหนักเกิน (Overtraining) เป็นค้าที่นิยมใช้ในทางการกีฬา แต่ยังมีค้าอ่ืนๆ ที่นักวิชาการสรุปว่า
อยู่ในขอบข่ายและมีความหมายคล้ายคลึงกัน ดังนี  

1. ความเหนื่อยล้ามากเกิน (Over fatigue) 
2. การฝึกมากไป-ความซ ้าซากจ้าเจ (Staleness) 
3. การใช้มากเกิน (Over use) 
4. การท้างานมากเกิน (Over work) 
5. การเข้าถึงมากเกินหรือการฝึกซ้อมมากเกินระยะสั น  (Overreaching or short-term 

overtraining) การฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
6. การฝึกซ้อมมากเกินระยะยาว (Overtraining or long-term overtraining) 
7. กลุ่มอาการฝึกซ้อมมากเกิน (Overtraining syndrome) 
8. กลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื อรัง (Chronic fatigue syndrome) 
9. กลุ่มอาการที่ไม่สามารถอธิบายความสามารถที่ลดลงได้ (Unexplained underperformance 

syndrome) 
10. การหมดไฟ (Burnout) 
 
การฝึกหนักเกิน (Overtraining) หมายถึง ระยะการฝึกช่วงสั นๆ (ประมาณ 2–3 วัน ถึง 2–3 สัปดาห์) 

ในระหว่างการฝึกที่มีความหนักมากหรือระดับความสามารถสูงสุด ถือเป็นภาวะปกติของการจัดโปรแกรมการ
ฝึกซ้อมกีฬาซึ่งเป็นกระบวนการฝึกทางร่างกายเพ่ือมุ่งสู่การฝึกเกิน (Overload) จากหลักการทางสรีรวิทยา
การออกก้าลังกายพบว่าการฝึกหนักเกิน คือ การก้าหนดโปรแกรมการฝึกที่มีปริมาณสูงกว่าปกติ เช่น นักกีฬา
วิ่งด้วยระยะทางที่มากขึ นกว่าปกติ หรือนักกีฬายกน ้าหนักฝึกด้วยน ้าหนักที่มากขึ นกว่าปกติ หลังจากนักกีฬา 
ได้พักและเข้าสู่ช่วงการฟ้ืนตัว ร่างกายจะเกิดการปรับตัวต่อการฝึกหนักเกิน และส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง
ตลอดจนเกิดการพัฒนาความสามารถทางการกีฬาที่ดีขึ นด้วย แต่โชคไม่ดีนักที่กระบวนการฝึกเกินมักส่งผลให้
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นักกีฬาต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก ท้าให้ช่วงเวลาการพักขาดหายไปจนก่อให้เกิดความเครียดสะสมทั งทางร่างกาย
และจิตใจจนท้าให้ความสามารถทางการกีฬาลดลง 

อาการของการฝึกหนักเกินที่ไม่ดี คือ การฝึกมากเกินไปจนร่างกายนักกีฬาต้องรับภาระกับกิจกรรม
หรืองานที่มากขึ น โดยปราศจากระยะเวลาการพักที่เหมาะสมซึ่งสุดท้ายความสามารถของนักกีฬาจะลดลง 
และการฝึกนั นก็ไม่มีประโยชน์พอที่จะท้าให้ความสามารถของนักกีฬาดีขึ น ดังนั นกระบวนการฝึกเกินอาจส่งผล
ต่อการปรับตัวของร่างกายที่ดีและพัฒนาความสามารถของนักกีฬาได้  แต่ขณะเดียวกันสามารถส่งผลต่อ    
การปรับตัวของร่างกายในทางที่ลดลงและท้าให้ความสามารถของนักกีฬาลดลงได้เช่นเดียวกัน  หากไม่มี
ระยะเวลาการพักทั งทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมและเพียงพอ  

สาเหตุการเกิดความไม่สมดุลระหว่างการฝึกซ้อมและการฟ้ืนสภาพของร่างกายและจิตใจ มีดังนี คือ 
1. นักกีฬามีความเครียดและความกดดันมาก 
2. นักกีฬามีการฝึกซ้อมทางร่างกายมากเกินไป 
3. นักกีฬามีอาการเหนื่อยล้าและเจ็บระบมทั งร่างกาย 
4. นักกีฬามีอาการเบื่อจากการฝึกซ ้าๆ 
5. นักกีฬาพักผ่อนหรือนอนหลับไม่เพียงพอ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการฟ้ืนสภาพไม่เพียงพอ และปัจจัยที่ท้าให้มีการฟ้ืนสภาพไม่เพียงพอ ได้แก่ ภาวะ

โภชนาการ การพักผ่อนนอนหลับน้อยเกินไป อาการเจ็บป่วยการเดินทาง และรายการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ น 
ดังนั นการฟ้ืนสภาพจากการฝึกซ้อมที่เหมาะสมจึงเป็นกุญแจส้าคัญต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา  
นอกจากนั นในระหว่างการฝึกซ้อมทุกครั งที่มีการเพ่ิมระดับความหนักของการฝึกซ้อมต้องมีความรอบคอบ 
และมีการตรวจสอบระดับความหนักของโปรแกรมการฝึกซ้อม เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของระยะเวลาการพักฟ้ืนสภาพของนักกีฬาแต่ละบุคคลอยู่เสมอกระบวนการฝึกหนักเกิน  (Overtraining)  
เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการฝึกเกิน (Overload) (Kentta et al., 2001) 
 

 
  

ภาพที่ 9.1 กระบวนการฝึกหนักเกิน 
ที่มา : ฉัตรกมล สิงห์น้อย และ นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร (2551) 
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การฝึกมากไป – ความซ้ าซากจ าเจ (Staleness) 
สมาคมแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American medical association) ให้นิยามของค้า    

“การฝึกมากไป - ความซ ้าซากจ้าเจ” คือ ภาวะทางสรีรวิทยาที่มีต่อการฝึกหนักเกิน โดยท้าให้ความสามารถ
ทางการกฬีาลดลง ซ่ึงเป็นผลให้เกิดการรบกวนต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ 
 
การหมดไฟ (Burnout) 

การหมดไฟ เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและอารมณ์ซึ่งในบางครั งอาจมีสภาพของ
ร่างกายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยสาเหตุของการหมดไฟมักมาจากความเครียดหรือความไม่พึงพอใจต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ น ส้าหรับลักษณะการหมดไฟทางการกีฬา มีดังนี คือ 

1. ความเหนื่อยล้าทั งทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ น ส่งผลให้นักกีฬาสูญเสียก้าลังใจ ขาดความสนใจ
ตนเองและความเชื่อม่ันในตนเองลดลง 

2. นักกีฬามักมีความรู้สึกว่าตนเองประสบความส้าเร็จต่้า เป็นการรับรู้ว่าตนเองก้าลังประสบ      
ความล้มเหลว และมีอาการซึมเศร้าเกิดขึ นจนส่งผลต่อความสามารถทางการกีฬาลดลง 

3. นักกีฬารู้สึกความมีคุณค่าในตนเองต่้า ซึ่งสังเกตได้ว่านักกีฬามักมีอาการคล้ายกับคนไร้ความรู้สึก 
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว สูญเสียบุคลิกภาพของตนเอง มีการตอบสนองหรือมีปฏิกิริยากับ
ผู้อื่นทางลบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อความเหนื่อยล้าทั งทางร่างกายและจิตใจ นักจิตวิทยาการกีฬา
ให้ความส้าคัญมากกับภาวะที่นักกีฬารับรู้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่้า บางครั งในกระบวนการให้ค้าปรึกษา
กับนักกีฬาอาจต้องหยุดความคาดหวังทางการกีฬาไว้ชั่วคราวและกลับมาให้ความสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ น
ภายในตัวนักกีฬามากกว่า ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจมาจากสภาพครอบครัว การศึกษา อาชีพ หรือเรื่องส่วนตัว   
ก็เป็นไปได้เช่นกัน 
 
ประเภทของการหมดไฟทางการกีฬา 

1. การหมดไฟแบบชั่วคราว เป็นการแสดงถึงภาวะทางจิตใจและความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ นจากสภาวะ
ทางอารมณ์ท้าให้มีการตอบสนองต่อผู้อ่ืนทางลบ เกิดความรู้สึกรับรู้ความมีคุณค่าในตนเองต่้าลง และมีภาวะ
ซึมเศร้าเกิดขึ น ซึ่งหากนักกีฬาได้รับการช่วยเหลือให้ผ่านพ้นภาวะนี ไปได้จะสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้เช่นเดิม 

2. การหมดไฟแบบถาวร จะมีผลท้าให้นักกีฬาหยุดหรือเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโดยไม่กลับเข้าสู่
การเล่นกีฬาชนิดนั นอีก แต่ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ท้าให้นักกีฬายังคงสามารถอยู่กับกีฬานั น เช่น เงินรางวัล 
ความกดดัน และความคาดหวังจากพ่อแม่หรือผู้ฝึกสอนท้าให้ตนเองยังคงต้องอยู่กับกีฬานั นจะด้วย        
ความจ้าเป็นหรือความความกดดันก็ตาม ในการศึกษาระยะยาวพบว่านักกีฬาที่ต้องอยู่กับการเล่นกีฬาด้วย
ปัจจัยที่มาจากความจ้าเป็นมากกว่าความต้องการที่แท้จริงหรือความสนุก ในไม่ช้านักกีฬาจะหยุดเล่นกีฬาไม่ช้า
ก็เร็วขึ นอยู่กับความจ้าเป็นและความอดทนของนักกีฬาแต่ละบุคคล 
 
สาเหตุของการหมดไฟทางการกีฬา 

1. สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ปัจจัยที่เกิดจากด้านร่างกายเช่น การได้รับบาดเจ็บ 
การฝึกหนักเกิน พฤติกรรมของผู้ฝึกสอน และปัจจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เช่น มีปัญหากับ
เพ่ือนร่วมทีม การไม่ได้รับการสนับสนุนทางจิตใจหรือการได้รางวัล มีความเครียดมากจนเกินไป และการ
ฝึกซ้อมขาดความหลากหลายซึ่งท้าให้เกิดความซ ้าซากจ้าเจ 
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2. ปัจจัยภายในตัวบุคคล ประกอบด้วย ความคาดหวังผลส้าเร็จสูงขาดความสนุกสนาน รับรู้ว่าตัวเอง
มีความสามารถไม่เพียงพอ มีกระบวนการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม และขาดการฝึกควบคุมตัวเอง 

จากการศึกษาเหตุผลของการหมดไฟในนักกีฬาเยาวชน พบว่ามาจากการที่นักกีฬาเยาวชน มีสิ่งอ่ืน  
ที่ต้องท้า ไม่ชอบผู้ฝึกสอน ทีมไม่มีความมุ่งมั่นเพียงพอไม่มีความสามัคคีในทีม ไม่สามารถเข้ากับเพ่ือน       
ร่วมทีมได้ ไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีมีการฝึกหนักเกินไป ไม่มีความสามารถเพียงพอ ไม่ได้รับความสนใจ ไม่มี
ความสนุกสนานไม่ได้รับชัยชนะ และไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีม ตามล้าดับ (Molinero et al., 2006) 
ส้าหรับประเทศไทย ฉัตรกมล และ นฤพนธ์ (2551) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการหมดไฟในนักกีฬา 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านลักษณะนิสัย (การหล่อหลอมแบบมุ่งงาน การหล่อหลอมแบบมุ่งตัวเอง และ       
ความวิตกกังวล) และปัจจัยด้านสังคม (การฝึกหนักเกิน และการควบคุมจากปัจจัยภายนอก) โดยสาเหตุ
เบื องต้นของการหมดไฟเริ่มมาจากลักษณะนิสัยยิ่งได้รับแรงเสริมหรืออิทธิพลจากสังคมมากเท่าใดจะยิ่งท้าให้
การหมดไฟเกิดได้มากขึ นเท่านั น 
 
รูปแบบของการหมดไฟทางการกีฬา 

แต่ละรูปแบบของการหมดไฟมีความน่าสนใจและมีลักษณะการน้าไปใช้แตกต่างกันท้าให้สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ของการหมดไฟทางการกีฬาได้ โดยแบ่งลักษณะรูปแบบการหมดไฟในนักกีฬาได้          
4 ลักษณะ คือ 

1. แบบจ าลองความคิด - การรับรู้ความเครียด (Cognitive – affective stress model) อาศัย
พื นฐานจากความเครียด ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั นตอน เป็นการอธิบายองค์ประกอบทางสรีรวิทยา จิตวิทยา และ
พฤติกรรมที่เกิดขึ น และท้านายแนวโน้มการเกิดภาวะหมดไฟในแต่ละขั น ในขณะเดียวกันองค์ประกอบ     
ทางสรีรวิทยาจิตวิทยาและพฤติกรรมที่เกิดขึ น ยังมีความเกี่ยวข้องกับระดับแรงจูงใจและบุคลิกภาพของ
นักกีฬาด้วย ส้าหรับความเครียดทั ง 4 ขั น มีดังนี คือ 

ขั้นที่ 1 คือ ความต้องการเฉพาะหน้าหรือตามสถานการณ์ คือ ระดับความต้องการหรือ         
ความคาดหวังสูงของนักกีฬา เช่น นักกีฬามีการฝึกร่างกายอย่างหนักเพ่ือการแข่งขันครั งนี  เมื่อถึงวันแข่งขัน  
จึงคาดหวังผลการแข่งขันสูงมากท้าให้เกิดความกดดันต่อการแข่งขันมากจนก่อให้เกิดความเครียด 

ขั้นที่ 2 คือ การประเมินทางความคิด เป็นการแปลความหมายและการประเมินสถานการณ์   
ตามแต่ละบุคคล นักกีฬาบางคนให้ความหมายของสถานการณ์ที่เกิดขึ นว่าท้าให้ตนเองเกิดความกลัว  เช่น    
ในการแข่งขันครั งนี ทีมต้องประสบความพ่ายแพ้ นักกีฬาจึงมีความคิดว่าความสามารถของทีมสู้คู่แข่งขันไม่ได้ 
และโอกาสได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั งต่อไปคงเป็นไปได้ยาก ขณะที่นักกีฬาคนอ่ืนมีความคิดว่าการที่ทีม
ตนเองพ่ายแพ้ ท้าให้เกิดความท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพหรือความสามารถของตนเองใน
การแข่งขันรอบต่อไปและต้องร่วมมือกันน้าพาทีมให้กลับมาประสบความส้าเร็จอีกครั ง 

ขั้นที่ 3 คือ การตอบสนองทางสรีรวิทยา ถ้ามีการประเมินสถานการณ์ว่าเป็นอันตรายหรืออาจท้าให้
เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายและจิตใจ นักกีฬาจะรับรู้ถึงความเครียดที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
และจิตใจ เช่น กล้ามเนื อตึงเครียดหงุดหงิด และเหนื่อยล้า หากนักกีฬาเคยมีประสบการณ์ที่รับรู้ความรู้สึกของ
การหมดไฟมาแล้วจะสังเกตได้ว่าสภาพอารมณ์จะเศร้าโศก เสียใจ มีอารมณ์ทางบวกน้อยเกิดอาการเซื่องซึม
และเจ็บป่วยได้มากกว่านักกีฬาที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ของการหมดไฟมาก่อน 

ขั้นที่ 4 คือ การตอบสนองทางพฤติกรรม เป็นการตอบสนองของร่างกายและจิตใจที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง เช่น ความสามารถทางการกีฬาลดลงสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และในที่สุดจะถอนตัวออกจากกิจกรรมกีฬานั น การเกิดปฏิกิริยาของความเครียดมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะ
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บุคลิกภาพและแรงจูงใจของนักกีฬา โดยนักกีฬาจะมีแนวคิดในการจัดการกับพฤติกรรมหรือความคิดที่เกิดขึ น
ในรูปแบบใดก็ตามขึ นอยู่กับลักษณะบุคลิกภาพและแรงจูงใจของนักกีฬาด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 9.2 รูปแบบการจัดการความเครียดทางอารมณ์และจิตใจ  
ที่มา : Weinberg and Gould (2007) 

 
2. แบบจ าลองการตอบสนองทางลบของความเครียดในการฝึกซ้อม (Negative – training 

stress response model) ความเครียดที่เกิดขึ นจากการฝึกซ้อม มีผลต่อร่างกายและจิตใจได้ทางบวกและ
ทางลบ การปรับตัวของร่างกายในทางบวก คือ ความพึงพอใจต่อผลของการฝึกซึ่งท้าให้ร่างกายแข็งแรง
กว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามการฝึกมากเกินอาจส่งผลต่อการปรับตัวของร่างกายทางลบได้เช่นกัน  คือ การเกิด
ภาวะตามมาหลังจากการฝึกหนักเกินและการฝึกมากไป – ความซ ้าซากจ้าเจซึ่งน้าไปสูการหมดไฟทางการกีฬา 
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ภาพที่ 9.3 แบบจ้าลองการตอบสนองทางลบของความเครียดในการฝึกซ้อม 
ที่มา : ฉัตรกมล สิงห์น้อย และ นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร (2551) 

 
3. แบบจ าลองการพัฒนาการระบุลักษณะมิติเดียวและรูปแบบการควบคุมจากภายนอก 

(Unidimensional identity development and external control model) เกิดจากความเชื่อใน
สาเหตุที่ท้าให้นักกีฬาหมดไฟ โดยเฉพาะนักกีฬาระดับเยาวชนจะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมแวดล้อมของ
นักกีฬา เช่น ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน หรือผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬา ซึ่งบุคคลเหล่านี มักคาดหวังความส้าเร็จในการ
แข่งขันของนักกีฬาสูงมากเกินไป ท้าให้นักกีฬาเกิดความกดดันที่ต้องได้รับชัยชนะในการแข่งขันแต่ละครั ง    
ซึ่งในความเป็นจริงนักกีฬาไม่สามารถได้รับชัยชนะหรือประสบความส้าเร็จตามความคาดหวังของผู้อ่ืนได้      
ทุกครั งเสมอไป เมื่อนักกีฬาประสบความผิดหวังพ่ายแพ้ในการแข่งขัน และไม่ได้รับความเข้าใจจากบุคคลรอบ
ข้างแต่กลับได้รับการละเลยหรือความไม่สนใจจากบุคคลรอบข้างหรือค้าพูดและพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อ
ความผิดพลาดของตนเองบ่อยๆ จะเป็นผลท้าให้นักกีฬาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและหมดไฟทางการกีฬาได้   
ในที่สุด ดังนั นควรค้านึงถึงพัฒนาการตามวัยและความต้องการในแต่ละช่วงวัยของนักกีฬาเป็นสิ่งส้าคัญ     
ร่วมด้วยเสมอ 
 

 
 

ภาพที่ 9.4 แบบจ้าลองการพัฒนาการระบุลักษณะมิติเดียวและการควบคุมจากภายนอก 
ที่มา : ฉัตรกมล สิงห์น้อย และ นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร (2551) 

 
จากแบบจ้าลองข้างต้น สรุปได้ว่าแบบจ้าลองความคิด-การรับรู้ความเครียดเป็นกระบวนการคู่ขนาน

กันระหว่างความเครียดและการหมดไฟ โดยที่ปริมาณความเครียดและอาการหมดไฟที่เกิดขึ นจะขึ นอยู่กับ
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและแรงจูงใจของแต่ละบุคคล ทั งนี สาเหตุของการหมดไฟอาจมาจากการฝึกซ้อมที่หนัก
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เกินไป การไม่ประสบผลส้าเร็จในการแข่งขัน การไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม ส่วนแบบจ้าลอง           
การตอบสนองทางลบของความเครียดในการฝึกซ้อม จะเน้นการเกิดอาการที่มาจากการฝึกซ้อมมากเกินไป  
จนเกิดการหมดไฟในที่สุด และแบบจ้าลองการพัฒนาการระบุลักษณะมิติเดียวและรูปแบบการควบคุมจาก
ภายนอก จะเน้นสาเหตุของการหมดไฟ ซึ่งไม่น่าจะมาจากการฝึกซ้อมกีฬาเท่านั น แต่น่าจะมีสาเหตุอ่ืน        
ที่เก่ียวข้องด้วยเช่น ความเครียดจากการด้าเนินชีวิต การเรียน ครอบครัวซึ่งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้และเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมให้มีความเหมาะสมต่อไป  

ดังนั น ผู้ฝึกสอนควรให้ความส้าคัญกับสิ่งต่อไปนี  
1. ต้องแน่ใจว่าท้าให้นักกีฬาสนุกและคงความสนุกนั นไว้ตลอดการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
2. ให้การสนับสนุนและให้ก้าลังใจนักกีฬาอยู่เสมอ ขณะเดียวกันอย่าสร้างความกดดันให้กับนักกีฬา 
3. เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ร่วมตัดสินใจในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาด้วยตนเอง 

 
ปัจจัยท่ีน าไปสู่การหมดไฟทางการกีฬา 

จากผลการวิจัยทางจิตวิทยาการกีฬาแสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนที่มีการฝึกหนักเกิน ส่วนใหญ่จะมี
ความสัมพันธ์กับการหมดไฟทางการกีฬา นักกีฬาบางคนเริ่มเล่นกีฬาก่อนอายุ 5 ปี และสังคมรอบข้าง      
ต่างกดดันว่าต้องเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต ทั งๆ ที่นักกีฬาเพ่ิงผ่านวัยเด็กและก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น 
ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องการเพ่ือน ต้องการสังคม ต้องการความสนุก และความท้าทายในชีวิตท้าให้นักกีฬาหมดไฟ
ก่อนประสบความส้าเร็จทางการกีฬาสูงสุด เหตุผลต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบให้นักกีฬาเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อ
การฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬามักมาจากครอบครัวและสังคมแวดล้อมที่คาดหวังในความส้าเร็จของนักกีฬามาก
และเรว็จนเกินพอดี 

จากการรวบรวมปัจจัยที่น้าไปสู่ภาวะหมดไฟทางการกีฬา ซึ่งมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สถานการณ ์มีดังต่อไปนี  

1. ร่างกาย ประกอบด้วย การบาดเจ็บ การฝึกหนักเกิน ความรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา และขาด
พัฒนาการทางร่างกาย เช่นเดียวกับความสามารถที่ผิดพลาดบ่อยๆ ความพ่ายแพ้ และการได้รับผลกระทบ 
จากผู้อื่นที่เก่งกว่าหรือดีกว่าตนเอง 

2. การเดินทาง ประกอบด้วย การเดินทางอย่างหนักเพ่ือการแข่งขันท้าให้นักกีฬาไม่มีเวลาอยู่กับ
สังคม เพ่ือน หรือการเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน 

3. สังคม ประกอบด้วย ความไม่พึงพอใจกับชีวิตในสังคม อิทธิพลที่พ่อแม่มีต่อตนเองทางลบระหว่าง 
พ่ีน้องด้วยกัน นอกจากนั นยังมีความไม่พึงพอใจอ่ืนๆ เช่น ความคิดทางลบต่อสมาชิกภายในทีมการได้รับกลโกง
ต่างๆ จากการแข่งขัน และการไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากผู้ฝึกสอน 

4. จิตใจ ปัจจัยทางจิตวิทยาสามารถเกิดขึ นได้มากกว่าร้อยละ 50 ของเหตุผลทั งหมดที่ท้าให้เกิด   
การหมดไฟทางการกีฬา ซึ่งประกอบด้วย ความไม่พร้อมหรือความคาดหวังที่ไม่เหมาะสม เช่น การให้
ความส้าคัญกับล้าดับผลการแข่งขันมากเกินไป จนขาดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองทั งที่ตนเองมี
พัฒนาการด้านความสามารถที่ดี จากการรวบรวมข้อมูลของ Weinberg & Gould (2007) มีข้อมูลเกี่ยวกับ
การหมดไฟทางการกีฬาที่น่าสนใจ คือ นักวิ่งอาชีพทั งเพศหญิงและเพศชายต้องประสบกับการฝึกซ้อมมากเกิน 
อย่างน้อยหนึ่งครั งตลอดช่วงอายุที่ท้าการฝึกซ้อมและแข่งขัน ขณะที่นักกีฬาว่ายน ้าระดับมหาวิทยาลัย ชั นปี  
ที่หนึ่ง ร้อยละ 91 จะมีอาการเบื่อหน่ายเมื่อขึ นชั นปีที่สอง และมีเพียงร้อยละ 30 เท่านั นที่ไม่ประสบกับ     
เบื่อหน่าย นอกจากนี การฝึกซ้อมมากเกินยังพบในช่วงกึ่งกลางของการฝึกซ้อมรายปีในนักกีฬาว่ายน ้าทีมชาติ
ออสเตรเลียมากถึงร้อยละ 21 และพบในนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติอินเดียมากถึงร้อยละ 33 ในระหว่าง  
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การฝึกซ้อม 6 สัปดาห์ และพบอีกกว่าร้อยละ 50 ของนักกีฬาฟุตบอลกึ่งอาชีพ หลังจากเริ่มฤดูการแข่งขันเป็น
เวลา 5 เดือน 
 
อาการของการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 

อาการของการฝึกเกิน คือ ร่างกายหมดแรง จิตใจอ่อนล้า ซึมเศร้า เบื่อและนอนไม่หลับ อาการของ
การหมดไฟ คือ ขาดความมั่นใจ ขาดความพอใจในการเล่นร่างกายและจิตใจอ่อนล้า ขาดการดูแลตนเอง 
ซึมเศร้า และความวิตกกังวลสูงขึ นโดยสรุปความแตกต่างของอาการที่บ่งชี การฝึกหนักเกินและการหมดไฟ
ทางการกีฬา 

การหมดไฟไม่ได้เกิดขึ นเฉพาะกับนักกีฬาเท่านั น แต่สามารถเกิดขึ นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เช่น  
ผู้ฝึกนักกีฬา (Athletic trainers) เจ้าหน้าที ่(Officials) และผู้ฝึกสอน (Coach) ดังต่อไปนี คือ 
 
การหมดไฟในผู้ฝึกนักกีฬา (Athletic trainers) 

ผู้ที่ท้าหน้าที่ฝึกซ้อมนักกีฬาเป็นระยะเวลานานตั งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน และบางครั ง
ยังต้องท้างานอ่ืนๆ ร่วมด้วยตลอดทั งวัน รวมถึงการดูแลนักกีฬาที่อาจมีความหลากหลายของกลุ่มอายุแต่อยู่
ภายในทีมเดียวกัน การท้างานเหล่านี ซ ้าๆ นานๆ ย่อมมีโอกาสให้เกิดความเครียดได้ ผู้ฝึกนักกีฬาที่มีบุคลิกภาพ
แบบ A มีโอกาสเกิดภาวะหมดไฟได้มากกว่าผู้ฝึกนักกีฬาที่มีบุคลิกภาพแบบ  B ดังนั นผู้ฝึกนักกีฬาที่ต้อง       
ท้าหน้าที่หลายบทบาท มักเกิดอาการสับสนและไม่ชัดเจนในบทบาทที่แท้จริงของตนเอง จึงเป็นสาเหตุของการ
เกิดการหมดไฟทางการกีฬา 

(บุคลิกภาพแบบ A ชอบอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ค่อยควบคุมตนเอง ชอบท้าตามใจดังที่
ตนปรารถนา เก็บตัว ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ชอบงานที่เป็นระเบียบแบบแผน      
ส่วนบุคลิกภาพแบบ B ชอบความสนุก และคลายเครียด มากกว่าจะเล่นเพื่อเอาชนะ) 

 
การหมดไฟในเจ้าหน้าที่กีฬา (Officials) 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่กับนักกีฬาหรือทีมกีฬาเป็นประจ้าจะมีความเครียดเกิดขึ น  ซึ่งความรู้สึกที่  

ไม่ดีเหล่านั นสามารถจะส่งผลต่อการหมดไฟทางการกีฬาได้  นอกจากนั นอิทธิพลของสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะ
เป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ชม และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ยังมีผลต่อการหมดไฟทางการกีฬาของเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน 
ซึ่งเห็นได้บ่อยครั งว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่กับนักกีฬาหรือทีมกีฬาอาจแสดงความรู้สึกทางลบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้เสมอ 

 
การหมดไฟในผู้ฝึกสอนกีฬา (Coach) 
ผู้ฝึกสอนที่มีการหมดไฟเกิดขึ นนั น มักมีสาเหตุส่วนใหญ่จากความกดดันที่ต้องน้าพาทีมสู่ชัยชนะใน

การแข่งขันแต่ละครั ง การแทรกแซงต่างๆ ทั งจากระบบการบริหารจัดการทีมกีฬา จากผู้ปกครองรวมไปถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลการรักษาระเบียบวินัย  ความต้องการให้มีความสมบูรณ์เกิดขึ นมากที่สุด       
ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน และความกดดันจากภายนอกอ่ืนๆ สามารถน้าพาผู้ฝึกสอนให้เกิด
การหมดไฟได ้
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การป้องกันและรักษาอาการหมดไฟทางการกีฬา 
1. การให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ท าให้นักกีฬาเกิดภาวะวิกฤตและน าไปสู่การหมดไฟทางการกีฬา 

เช่น ระดับความเครียดของนักกีฬา แหล่งของความเครียดที่เกิดขึ น (ทั งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน) 
ปริมาณการฝึกซ้อม และกิจกรรมที่ถูกน้ามาใช้ในช่วงของการฟ้ืนตัว อีกทั งต้องสังเกตอาการและอาการแสดง
ของนักกีฬาที่เป็นสัญญาณว่านักกีฬาอาจมีการหมดไฟในอนาคต เพ่ือให้การช่วยเหลือนักกีฬาได้ทันเวลา 

2. การสื่อสาร เป็นวิธีการที่ถูกน้ามาใช้เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา และค้นหาที่มาของปัญหาที่เกิด
ขึ นกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน นักจิตวิทยาการกีฬา พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู ควรเป็นบุคคลที่ท้าหน้าที่สร้างขวัญ
และก้าลังใจ งดเว้นการสร้างความรู้สึกวิตกกังวล หรือความสับสนให้กับนักกีฬา การให้แนวทางสนับสนุนและ 
ช่วยเหลือที่ถูกต้องและเหมาะสมจะมีส่วนส้าคัญในการลดการเกิดการหมดไฟ รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้
ในตนเองและการเตรียมพร้อมในการเผชิญปัญหาจะสามารถช่วยลดการเกิดภาวะหมดไฟทางการกีฬาได้
เช่นกัน 

3. การก าหนดเป้าหมายระยะสั้น ส้าหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันการก้าหนดเป้าหมาย
เปรียบเสมือนการใช้สิ่งล่อใจกับนักกีฬาเพ่ือน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั น เมื่อทุกอย่างด้าเนินไปด้วยดี ค่อยๆ 
พัฒนาจากเป้าหมายระยะสั นเป็นเป้าหมายระยะยาว การก้าหนดเป้าหมายระยะสั นที่ประสบความส้าเร็จต้อง
เน้นให้นักกีฬาสามารถดึงความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้ได้หรือที่นักจิตวิทยาใช้ค้าว่า “อัตมโนทัศน์แห่งตน” 
(self - concept) ให้ความส้าคัญกับความสนุกให้มากเพราะนักกีฬาใช้เวลาอยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมมากกว่า
ช่วงการแข่งขัน ดังนั นความสนุกที่สร้างขึ นในช่วงการฝึกซ้อมเป็นการหลอมรวมทุกอย่างที่ดี เป้าหมาย เข้าไว้
ด้วยกัน และส่งผลต่อการแข่งขันท่ีสนุกและมีความสุขต่อไปได้ 

4. การผ่อนคลายนอกเวลาการฝึกซ้อม การผ่อนคลายเป็นสิ่งจ้าเป็นและส้าคัญกับทุกคน นักกีฬาที่
ผ่านช่วงเวลาของการฝึกซ้อมและการแข่งขันมาอย่างหนักแล้วต่างต้องการให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนเพ่ือ
ผ่อนคลายความตึงเครียด และสร้างสมดุลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นักกีฬาจ้านวนมากยังมีความคิดผิดๆ อยู่ว่า
ยิ่งซ้อมมากซ้อมหนักเท่าใด ยิ่งท้าให้เก่งขึ นเท่านั น ในความเป็นจริงหากนักกีฬาซ้อมหนักเพียงใดต้องจัดเวลา
ให้ตนเองได้พักผ่อนมากเท่านั น 

5. การเรียนรู้ทักษะการควบคุมตนเอง คือ การน้าหลักการฝึกทักษะทางจิตใจมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง เช่น การผ่อนคลาย (Relaxttion) การจินตภาพ (Imagery) การก้าหนดเป้าหมาย (Goal setting) 
และการพูดกับตนเองทางบวก (Positive self-talk) สามารถลดความเครียดและไม่ส่งผลต่อการหมดไฟ
ทางการกีฬา 

6. การมองด้านบวก ในทุกครั งที่ท้าการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน อาจมีเหตุการณ์ต่างๆ ทางลบเกิดขึ นได้
เสมอ เช่น ความไม่พึงพอใจในการฝึกซ้อม หรือความพ่ายแพ้ในการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนหรือนักจิตวิทยาการกีฬา
ต้องช่วยให้นักกีฬาได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ น แต่ทั งนี ควรมุ่งทิศทางบวกอยู่เสมอ เพ่ือหล่อหลอมกระบวนการ
ทางความคิดที่ดีและเป็นการพัฒนารูปแบบความคิดให้เป็นไปเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นต่อไป 

7. การจัดการกับสภาพอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา คงได้รับการ
แนะน้าเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการจัดการกับความวิตกกังวลก่อนการแข่งขัน  แต่จะมีสักกี่คนที่ให้ความส้าคัญกับ
ช่วงหลังการแข่งขัน นักกีฬาหลายคนที่ประสบความพ่ายแพ้หรือไม่สมหวังดังที่ตั งใจไว้ มักแสดงความรู้สึก
ออกมาทางอารมณ์ เช่น การทะเลาะวิวาท การต่อสู้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก หรือมีพฤติกรรม
การท้าร้ายตนเองด้วยวิธีการต่างๆ ผู้ฝึกสอนสามารถลดความเครียดของนักกีฬาได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี  คือ 

7.1 การสร้างบรรยากาศภายหลังการแข่งขันที่ดี เพ่ือสนับสนุนให้นักกีฬากลับคืนสู่สภาวะ
ปกติได้เร็วที่สุด 
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7.2 ให้ความสนใจกับสภาพอารมณ์ของนักกีฬาที่ออกมาจากสนามแข่งขัน ไม่ใช่หมกมุ่นแต่
สภาพอารมณ์ของตนเอง 

7.3 พยายามใช้เวลาอยู่กับนักกีฬาหรือทีมของตนเองให้มาก อย่ามัวสนใจกับข่าวทางสื่อวิทยุ  
โทรทัศน์ เป็นต้น 

7.4 ประเมินสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดขึ นจริงของนักกีฬาแต่ละคน 
7.5 หากิจกรรมอ่ืนที่สามารถท้าร่วมกันเป็นกลุ่มได้ 
7.6 การเริ่มต้นเตรียมพร้อมส้าหรับโอกาสที่จะเกิดขึ นในคราวต่อไปเสมอ 
7.7 ไม่ควรให้สมาชิกของทีมแสดงความรู้สึกอ่ิมเอิบหรือย่ามใจจนเกินกว่าเหตุเมื่อได้รับชัย

ชนะจากการแข่งขัน ขณะเดียวกันหากพ่ายแพ้ต้องไม่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจจนเกินกว่าเหตุ 
 
สรุป 

นักกีฬาที่ผ่านกระบวนการฝึกซ้อมมาอย่างหนัก มีความคาดหวังผลการแข่งขันสูงติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานานๆ มีโอกาสเกิดความเครียดและน้าไปสู่การหมดไฟทางการกีฬาได้ จากความเชื่อที่ว่า “การฝึกซ้อม   
ที่มากกว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า” (More training is better) ท้าให้นักกีฬาเยาวชนที่ต้องการพัฒนาความสามารถ
ทางการกีฬาในระดับสูง ต้องเข้าสู่กระบวนการฝึกซ้อมกีฬาอย่างรวดเร็ว อีกทั งยังต้องฝึกหนักต่อเนื่องตลอด 
ทั งป ีการฝึกหนักเกิน (Overtraining) หมายถึง ระยะการฝึกช่วงสั นๆ (ประมาณ 2–3 วัน ถึง 2–3 สัปดาห์) ใน
ระหว่างการฝึกที่มีความหนักมากหรือระดับความสามารถสูงสุด ถือเป็นภาวะปกติของการจัดโปรแกรมการ
ฝึกซ้อมกีฬาซึ่งเป็นกระบวนการฝึกทางร่างกายเพ่ือมุ่งสู่การฝึกเกิน (Overload) จากหลักการทางสรีรวิทยา
การออกก้าลังกายพบว่าการฝึกหนักเกิน คือ การก้าหนดโปรแกรมการฝึกที่มีปริมาณสูงกว่าปกติ เช่น นักกีฬา
วิ่งด้วยระยะทางที่มากขึ นกว่าปกติ หรือนักกีฬายกน ้าหนักฝึกด้วยน ้าหนักที่มากขึ นกว่าปกติ หลังจากนักกีฬา 
ได้พักและเข้าสู่ช่วงการฟ้ืนตัว ร่างกายจะเกิดการปรับตัวต่อการฝึกหนักเกิน และส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง
ตลอดจนเกิดการพัฒนาความสามารถทางการกีฬาที่ดีขึ นด้วย แต่โชคไม่ดีนักที่กระบวนการฝึกเกินมักส่งผลให้
นักกีฬาต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก ท้าให้ช่วงเวลาการพักขาดหายไปจนก่อให้เกิดความเครียดสะสมทั งทางร่างกาย
และจิตใจจนท้าให้ความสามารถทางการกีฬาลดลง 

อาการของการฝึกหนักเกินที่ไม่ดี คือ การฝึกมากเกินไปจนร่างกายนักกีฬาต้องรับภาระกับกิจกรรม
หรืองานที่มากขึ น โดยปราศจากระยะเวลาการพักที่เหมาะสมซึ่งสุดท้ายความสามารถของนักกีฬาจะลดลง  

และการฝึกนั นก็ไม่มีประโยชน์พอที่จะท้าให้ความสามารถของนักกีฬาดีขึ น ดังนั นกระบวนการฝึกเกินอาจส่งผล
ต่อการปรับตัวของร่างกายที่ดีและพัฒนาความสามารถของนักกีฬาได้  แต่ขณะเดียวกันสามารถส่งผลต่อ    
การปรับตัวของร่างกายในทางที่ลดลงและท้าให้ความสามารถของนักกีฬาลดลงได้เช่นเดียวกัน หากไม่มี
ระยะเวลาการพักทั งทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมและเพียงพอ จนอาจท้าให้เกิดการหมดไฟ ซึ่งการหมดไฟ
นี เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและอารมณ์ซึ่งในบางครั งอาจมีสภาพของร่างกายเข้าไปเกี่ยวข้อง
ด้วย โดยสาเหตุของการหมดไฟมักมาจากความเครียดหรือความไม่พึงพอใจต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ น 
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ค าถามท้ายบทที่ 9 
หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค้าถามต่อไปนี  โดยอาศัยหลักวิชาการและ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค้าถาม 

1. จงอธิบายความหมายของการฝึกหนักเกิน 
2. จงระบปุระเภทของการหมดไฟทางการกีฬา 
3. จงระบสุาเหตุและรูปแบบของการหมดไฟทางการกีฬา 
4. จงระบปุัจจัยที่น้าไปสู่การหมดไฟทางการกีฬา 
5. จงอธิบายอาการของการฝึกหนักเกินและการหมดไฟทางการกีฬา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

การฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา 

(Psychological Skill Training for Sport) 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ประเภทของการฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 
2. เทคนิคการจินตภาพ (Imagery) 
3. เทคนิคการรวบรวมสมาธิ (Concentration)  
4. เทคนิคการพูดกับตนเอง (Self- talk)  
5. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)  
6. เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Progressive Relaxation)  
7. เทคนิคการก าหนดและการควบคุมการหายใจ (Breathing Control)  
8. เทคนิคการสะกดจิต (Hypnosis)  
9. เทคนิคไบโอฟิดแบ็ค (Biofeedback)  
10. เทคนิคออโตจีนิค (Autogenic Training)  
11. การน าเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาไปใช้  

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงประเภทของการฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ ไปใช้  

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถระบุประเภทของการฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ ได้ 
3. นักศึกษาสามารถน าเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ ไปใช้ได้ 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ให้นักศึกษาดูคลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ 
2. อธิบายความหมาย ความส าคัญ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ  
3. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
4. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ 
5. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 
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สื่อการสอน 
1. คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 10 การฝึกทักษะทางจิตวิทยา

การกีฬา 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 10 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการสนใจ ความตั้งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที ่10 

การฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา 
(Psychological Skill Training for Sport) 

 
การฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาเป็นแนวโน้มใหม่ ทั้งทางด้านงานวิจัย ค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ    

การเตรียมนักกีฬาอย่างเป็นระบบเพ่ือที่จะให้นักกีฬาได้แสดงออกซึ่งความสามารถสูงสุด  (Optimization 
Performance) ในการฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬานี้ โค้ช และนักกีฬาหลายต่อหลายคนเข้าใจผิดว่า การฝึก
ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาใช้ได้เฉพาะนักกีฬาชั้นยอดเท่านั้น  แท้จริงแล้วการฝึกปฏิบัติทักษะทางจิตวิทยา 
การกีฬาให้ประโยชน์กับนักกีฬาทุกกลุ่มระดับความสามารถ ทุกเพศ ทุกวัย ในการฝึกกีฬาเพ่ือให้พัฒนาจนถึง
จุดสูงสุด หากนักกีฬากลุ่มเริ่มเล่นกีฬารู้จักก าหนดจุดมุ่งหมายที่ก้าวหน้าและเป็นจริงได้ในการฝึกซ้อม มีการ
พัฒนาความเชื่อมั่น มีการสร้างภาพความส าเร็จรวมทั้งการตอบสนองต่อความผิดพลาดหรือความล้มเหลว     
ที่เหมาะสม มีการฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ ความคิดภายใต้สภาวะที่มีแรงกดดันสูง เช่น ในขณะแข่งขัน ซึ่งหาก
ท าได้ทั้งหมดดังกล่าว แน่นอนที่สุดผลการเล่น และการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลจะทาให้ความสามารถ
ทางการกีฬาก้าวหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น กระบวนการเหล่านี้แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างนักกีฬาที่เริ่มเล่นกีฬากับ
นักกีฬาระดับกลางหรือนักกีฬาชั้นยอด แต่องค์ประกอบของกระบวนการต่างๆ ในการที่จะบรรลุผลส าเร็จ
สูงสุดจะเหมือนกันทุกกลุ่มความสามารถจะแตกต่างกันเพียงระดับความเข้มหรือความตั้งใจเท่านั้น 
 
ประเภทของการฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้จ าแนกประเภทของการฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาแบ่งเป็น        
2 ประเภท คือ การฝึกแบบจิตสู่กาย หรือจิตคุมกาย (Cognitive Techniques หรือ Mind to Muscle) และ
การฝึกแบบกายเพื่อจิต หรือการคุมจิต (Arousal Control หรือ Muscle to Mind)  

การฝึกแบบจิตสู่กาย หรือจิตคุมกาย (Cognitive Techniques หรือ Mind to Muscle) เป็น
วิธีการจัดปรับกระบวนการความคิด ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และแรงจูงใจในการกระท า ซึ่งแน่นอนที่สุด
มีผลต่อความสามารถในการเล่นกีฬานั่นเอง โดยการฝึกแบบจิตสู่กาย ประกอบด้วย นึกภาพหรือการสร้าง 
จินตภาพ การรวบรวมสมาธิ การพูดกับตัวเอง และการก าหนดเป้าหมาย  

การฝึกกายเพื่อจิต หรือกายคุมจิต (Arousal Control หรือ Muscle) เป็นการสร้างสมดุล      
ทางสรีรวิทยา (Physiological Self- Regulation) เมื่อมีแรงกระตุ้นสูง จนเกิดเป็นความกดดันและ        
ความวิตกกังวล มักเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เช่น หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้อเครียดเกร็ง สมาธิและ     
ความตั้งใจเสียไป ดังนั้นวิธีการควบคุมแรงกระตุ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระให้มีระดับที่เหมาะสม  
วิธีการเหล่านี้ เพ่ือให้การเล่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกแบบกายคุมจิต ประกอบด้วย        
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, การก าหนดและควบคุมลมหายใจ การรวบรวมสมาธิ การกระตุ้น การสะกดจิต     
ไบโอฟิดแบ็ค ออโตจีนิค เป็นต้น  

แต่การจ าแนกประเภทการฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น  ไม่สามารถ    
ที่จะจ าแนกออกได้อย่างชัดเจน เพราะการฝึกแบบจิตคุมกายและกายคุมจิตมีความใกล้เคียงกันมาก  

วิธีการเลือกใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาของนักจิตวิทยาการกีฬานั้นเรียกว่า  สมมติฐานการจับคู่ 
(Matching Hypothesis) คือการพยายามหาวิธีการจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล หรือการตื่นตัว    
ที่มากหรือน้อยเกินไปส าหรับนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขัน เพ่ือให้เขาหรือเธอเหล่านั้นแสดงความสามารถได้สูงสุด
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นั่นเอง การที่จะใช้วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ เพ่ือจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นกับร่างกาย การแก้ไขก็ย่อมที่
จะต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับความเครียดชนิดนี้ เช่นการผ่อนคลายต่างๆ (Relaxation) เช่น การผ่อนคลาย
แบบต่อเนื่อง (PMR) การผ่อนคลายโดยใช้เทคนิคการหายใจ การผ่อนคลายโดยใช้จินตภาพ หรือเทคนิค       
ที่ประยุกต์มาจากการสะกดจิต (Autogenic Training) เป็นต้นส่วนความเครียดที่เกิดมาจากจิตใจหรือ    
ความวิตกกังวลนั้นย่อมจ าเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับความเครียดชนิดนี้ เช่น การผ่อนคลายทางจิต 
การหยุดความคิด การปรับจิต หรือการคิดอย่างมีเหตุผลในการจัดการก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้เทคนิคต่างๆ และ
วิธีการใช้ให้เหมาะสมเราก็จึงควรที่จะท าความรู้จักกับความเครียด หรือความวิตกกังวลทั้งสองชนิดนี้เสียก่อน  

ความเครียด คือการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้าหรือความจ าเป็นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อบุคคล
หนึ่ง ความเครียดจะท าให้เกิดความวิตกกังวล และท าให้การแสดงความสามารถในการกีฬาลดลงก็ต่อเมื่อ
นักกีฬาตีค่าและผลลบต่อการแสดงความสามารถ ความเครียดที่มีระดับที่ไม่สูงจนเกินไปนักมักจะช่วยให้การ
แสดงความสามารถดี ความเครียดชนิดนี้เรียกว่า Eustress แต่ถ้ามากเกินไป หรือไม่มีความเครียดเลยก็จะท า
ให้ระดับความสามารถลดลงกว่าที่เคยเป็น ซึ่งเรียกความเครียดประเภทนี้ว่า Distress  

ความวิตกกังวล เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสดงความสามารถทางการกีฬา เพราะถ้าระดับของ
ความวิตกกังวลมากจนเกินไป จะส่งผลทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับ พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2542) 
กล่าวว่า ความวิตกกังวล เป็นความรู้สึกอันเกิดจากความกลัวและความตึงเครียด เพราะความตื่นตัวมากเกินไป
ความวิตกกังวลยังสามารถเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และสภาพอารมณ์ในขณะนั้นได้ด้วยเช่นกัน 
ความวิตกกังวลนี้จะเป็นผลลบต่อการแสดงความสามารถทางการกีฬาเสมอ ถ้าวิตกกังวลน้อยก็มีผลน้อยหน่อย
ถ้าวิตกกังวลมากก็จะมีผลมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งความวิตกกังวลสามารถแบ่งได้เป็น ความวิตกกังวลทางกาย และ
ความวิตกกังวลทางจิต  

ความเครียดและความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) คือความรู้สึกของร่างกายที่เกิดขึ้นจาก
การตอบสนองของร่างกายภายใต้ความตื่นตัว  ความเครียดลักษณะนี้จะเฉพาะเจาะจงต่ออาการต่างๆ        
ทางร่างกาย เช่น การตึงตัวของกล้ามเนื้อ อาการสั่น ความรู้สึกกระอักกระอ่วน อาการของความเครียด     
ทางกายนี้จะท าให้การแสดงความสามารถลดลงได้มาก เพราะนักกีฬาจะกังวลกับความรู้สึกของตนเอง      
มากเกินไปประกอบกับอาการที่เกิดนั้นอาจขัดขวางการแสดงความสามารถโดยตรง เช่น เตะลูกบอลขณะที่ขา
ก าลังสั่น หรือวิ่งขณะที่รู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่ เป็นต้น  

ความเครียดทางกายนี้มักจะเกิดขึ้นจากการเร้าของสิ่งแวดล้อมและจากสภาพอารมณ์ของบุคคลนั้นๆ  
ลักษณะการเกิดความเครียดประเภทนี้ มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขัน และจะค่อยๆ
ลดระดับลงหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้น ความเครียดหรือความวิตกกังวลทางกายนี้เป็นการตอบสนองของ
ร่างกายที่มีต่อการกระตุ้นของสภาพแวดล้อม อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา จึงเป็นปฏิกิริยาที่เป็นอัตโนมัติ โดย 
ส่วนใหญ่นักกีฬาจะไม่รู้ตัวว่าได้เกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลทางกายนี้เกิดขึ้นกับตนเองจนกระทั่ง
อาการต่างๆ ได้เห็นได้อย่างชัดเจนเด่นชัดแล้วเท่านั้น อาการของความเครียดทางกายเป็นอาการที่เริ่มต้นมา
จากการตึงตัวของกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นการป้องกันหรือแก้ไขอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อจึงเป็นวิธีที่ตรงที่สุด 
ส าหรับการจัดการกับความวิตกกังวลหรือความเครียดประเภทนี้  วิธีการป้องกันและแก้ไขอาการตึงตัวของ
กล้ามเนื้อที่เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดคือการผ่อนคลายทางด้านร่างกายหรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยตรง  
เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องการใช้เทคนิคหายใจ บางวิธีก็ใช้วิธีโดยอ้อม เช่น การผ่อนคลายแบบ
จินตนาการ หรือการท าสมาธิ เป็นต้น  

สมมุติฐานการจับคู่ส าหรับความเครียดความวิตกกังวลทางร่างกายก็คือ การผ่อนคลายทางกายภาพ
นั่นเอง นั่นหมายความว่าถ้าเกิดความวิตกกังวลหรือความเครียดทางด้านกายภาพและมีอาการให้เห็นทางกาย
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แล้วจ าเป็นที่จะต้องใช้คู่ในการแก้ไขของมัน คือการผ่อนคลายทางด้านกายภาพมาแก้ไขจึงจะได้ผลจะไปใช้
วิธีการทางจิตใจอ่ืนๆ เป็นที่จะไม่ได้ เทคนิคต่างๆ ในเรื่องของการฝึกวิธีการผ่อนคลายทางกายภาพซึ่งมี   
หลายวิธี ซึ่งเทคนิคการผ่อนคลายทางกายภาพที่นิยมใช้คือ เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Progressive 
Muscle Relaxation) เทคนิคการผ่อนคลายแบบจินตนาการ (Imagery Relaxation) เทคนิคการควบคุม   
ลมหายใจ (Breathing Technique) เทคนิคการท าสมาธิ (Meditation)  

ความเครียดและความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive Anxiety) ส่วนมากจะเป็นความเครียดที่นักกีฬา
จะต้องเผชิญหน้ามากกว่าความเครียดทางกายภาพ ความเครียดชนิดนี้มักจะมีต้นเหตุมาจากความคิดในแง่ลบ
ของบุคคลที่เครียดนั่นเอง อาการของความเครียดชนิดนี้จะไม่มีให้เห็นออกทางร่างกาย นอกเสียจากว่า
ความเครียดนี้ไปกระตุ้นให้คนๆ นั้นเกิดความเครียดทางกายภาพเพ่ิมขึ้นมาด้วย ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้จะพบเห็นได้
บ่อยๆ ในสนามแข่งขันเสมอ ความเครียดและความวิตกกังวลทางจิตนี้ จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่น
ในตัวเอง กล่าวคือถ้าระดับความเครียดชนิดนี้สูงระดับความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะต่างในทางกลับกัน ถ้าระดับ
ความเครียดนี้ต่างระดับความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะสูงบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้ความเครียดชนิดนี้  จะขาด       
ความเชื่อมั่นในตนเอง จะคิดในแง่ลบอยู่เสมอ เช่น คิดว่าจะสู้คู่แข่งไม่ได้ คิดว่าไม่มีความสามารถพอหรือแม้แต่
คิดว่าตนเองจะโชคร้ายขณะแข่งขัน ความคิดในแง่ลบและความเชื่ออันปราศจากเหตุผลเหล่านี้ จะท าให้ระดับ
การแสดงความสามารถลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักกีฬาจะมัวแต่กังวลและคิดถึงความเชื่อ และความคิด
ในแง่ลบเหล่านั้นจนไม่มีสมาธิและขาดความตั้งใจในการที่จะมุ่งม่ันแสดงความสามารถให้ดี ความเครียดทางจิต
นี้อาจแก้ไขได้โดยใช้เทคนิคการผ่อนคลายทางจิตใจต่างๆ เช่น การหยุดคิด การทดแทนด้วยความคิดในแง่บวก
ที่เกี่ยวพันกับการแสดงความสามารถ การพูดให้ความมั่นใจกับตนเอง เป็นต้น เทคนิคต่างๆ ในการผ่อนคลาย
ทางจิตใจนั้นเป็นสมมุติฐานการจับคู่โดยตรงของความเครียดทางจิตใจ อันหมายความว่าต้องเป็นเทคนิควิธีการ
เหล่านี้เท่านั้นที่จะใช้แก้ไขความเครียดทางจิตได้จะไปใช้การผ่อนคลายทางร่างกายแทนกันไม่ได้ในทางกลับกัน
ความเครียดทางด้านร่างกายก็ต้องใช้เทคนิคผ่อนคลายทางด้านร่างกายมาใช้เช่นกัน  

การผ่อนคลายวิธีนี้มักจะเกี่ยวข้องกับความคิดเสียเป็นส่วนมาก การหยุดความคิดและการคิดให้มี
เหตุผลจะเป็นหัวใจของการผ่อนคลายจิตใจ เช่นเดียวกับการผ่อนคลายทางกายภาพ การผ่อนคลายทางจิตใจ
ต้องมีการฝึกฝนเป็นประจ าสม่ าเสมอในการที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์จริงให้ได้ผล โดยเทคนิคการผ่อนคลาย
ทางจิตใจที่นิยมใช้คือ การหยุดความคิด (Thought Stopping) การจินตนาการย้อนกลับ (Imagery)        
การสะกดจิต (Hypnosis) การท าสมาธิ (Meditation)  

โดยสรุปแล้ว สมมุติฐานการจับคู่ (Matching Hypothesis) ก็คือ การจัดคู่ที่เหมาะสมระหว่างชนิด
ของความเครียดกับเทคนิคในการจัดการกับความเครียดนั่นเอง  ความเครียดทางกายภาพก็จะเข้าคู่กับการ 
ผ่อนคลายทางกายภาพหรือวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งหลาย ส่วนความเครียดทางด้านจิตใจ ก็จะเข้าคู่กับ
การผ่อนคลายทางจิตใจนั่นเอง 

 
เทคนิคการจินตภาพ (Imagery) 

ธวัชชัย มีศรี (2542) กล่าวว่า จินตภาพ คือ ความสามารถในการสร้างประสบการณ์การรับรู้ในใจ    
ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวและความรู้สึกต่างๆโดยปราศจากสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอก  

ชูศักดิ์ พัฒนมนตรี (2546) กล่าวว่า จินตภาพเป็นการสร้างภาพหรือย้อนภาพเพ่ือสร้างประสบการณ์
ให้เกิดขึ้นในใจ ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีการพัฒนาความสามารถทางการกีฬาได้ดียิ่งขึ้น สามารถสร้าง    
ความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยในการควบคุมอารมณ์ ลดความวิตกกังวล ความโกรธ หรือความเจ็บปวด 
ช่วยในการรวบรวมสมาธิ สร้างความม่ันใจในตนเอง และช่วยในการวิเคราะห์ทบทวนทักษะกีฬาต่างๆ  
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สุพิตร สมาหิโต (2546) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพเป็นประสบการณ์ด้านความรู้สึกนึกคิด เช่น    
การได้เห็น การได้ยิน การได้ฟังความ ซึ่งได้จากประสบการณ์ในการนึกคิดโดยอาศัยความจ า การเห็นภาพจาก
ภายในโดยการระลึกถึง หากเป็นภาพที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกก็จะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับมาก่อน การสร้าง
จินตภาพจะเป็นสภาวะความต่างๆ ทางด้านร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะ การจัดลักษณะท่าทาง 
และแม้กระท่ังความรู้สึกทางด้านจิตใจ เช่น การดีใจเมื่อได้รับชัยชนะหรือเมื่อเล่นได้ดี เป็นต้น  

สืบสาย บุญวีรบุตร (2542) กล่าวว่า จินตภาพและการซ้อมในใจเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดใน
การที่จะสร้างภาพหรือย้อนภาพเพ่ือการสร้างประสบการณ์ให้เกิดในใจ  เพ่ือการมองเห็นได้ด้วยตาของใจ    
การรับรู้ต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้นักกีฬาในการสร้างจินตภาพหรือลองซ้อมในใจให้ชัดเจนขึ้น  ซึ่งมีผลกับการฝึก 
ทางกายได้ดียิ่งขึ้นด้วย และยังช่วยในการควบคุมอารมณ์ ลดความวิตกกังวล ความโกรธ หรือความเจ็บปวด 
อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยในการรวบรวมสมาธิ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการวิเคราะห์ ทบทวนทักษะ
กีฬาต่างๆ ช่วยให้การเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถทางการกีฬาได้ดียิ่งขึ้น  

สมบัติ กาญจนกิจ; และสมหญิง จันทรุไทย (2542) ได้กล่าวถึงการสร้างจินตภาพไว้ว่า การสร้าง  
จินตภาพเป็นการเพ่ิมความสามารถในการเล่นกีฬา จินตภาพเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด ในการที่จะ
สร้างหรือรวบรวมเพ่ือการสร้างประสบการณ์ให้เกิดในใจ ซึ่งจินตภาพหมายถึงการมองเห็นได้ด้วยตาของใจ   
ซึ่งการเห็นนี้ประกอบด้วย  

1. การได้ยิน (Auditory) เกี่ยวกับเสียง เช่น การรับรู้ถึงเสียงปืน การปล่อยตัวของนักกีฬา  
2. การได้กลิ่น (Olfactory) เกี่ยวกับกลิ่น เช่น การรับรู้ กลิ่นคลอรีนของนักว่ายน้ า  
3. การสัมผัส (Tactile) เกี่ยวกับการรับรู้จากการสัมผัส เช่น การรับรู้ถึงการปะทะกับลูกวอลเลย์บอล

ในขณะตบลูก  
4. การรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว (Kinethetic) เกี่ยวกับการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น    

การรับรู้ช่วงการเคลื่อนไหวขณะลอยตัวในอากาศของนักยิมนาสติก  
5. การรู้รส (Taste) เกี่ยวกับการรู้รสโดยทางลิ้น  

 
ในการกีฬาจินตภาพ คือ การสร้างภาพการเคลื่อนไหวในใจก่อนการแสดงทักษะจริง ถ้าภาพในใจ     

ที่สร้างขึ้นชัดเจนและมีชีวิตชีวามาก ก็จะช่วยให้การแสดงทักษะจริงได้ผลดีขึ้นไปด้วย ดังนั้นการรับรู้ต่างๆ
เหล่านี้จะช่วยให้นักกีฬาในการสร้างจินตภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การสร้างจินตภาพยังช่วยในการ
ควบคุมความวิตกกังวล ความโกรธหรือความเจ็บปวดอีกด้วย นักกีฬาจึงควรมีความสามารถในการสร้าง
อารมณ์เหล่านี้ในใจได้ เพราะเมื่อสร้างได้นักกีฬาจะหาวิธีการแก้ไขว่า ท าไมจึงเกิดความวิตกกังวล และท าให้
ความวิตกกังวลนี้ท าให้การเล่นของเขาเสียไป  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพิชิต เมืองนาโพธิ์ (2545) กล่าวว่า การฝึกจินตภาพเป็นการให้นักกีฬา
ลองท าทักษะต่างๆในใจก่อนท าจริง เช่น ให้นักกีฬาเซปักตะกร้อตัวเสิร์ฟ จินตภาพถึงการเตะลูกให้ฝ่ายตรง
ข้ามในเขตของการเสิร์ฟที่ดี หรือการให้นักเรือใบจินตภาพว่าตนเองก าลังแข่งเรือใบอยู่ในขณะที่ลมแรงและให้
จินตภาพว่าจะปรับใบเรืออย่างไรเมื่อเจอลมแรง เป็นต้น ซึ่งการจินตภาพมีเป้าหมาย คือการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวในใจของทักษะกีฬาที่ต้องการแสดงออกอย่างชัดเจนและมีชีวิตชีวา  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพใน
การแสดงทักษะทางกายประสบผลส าเร็จสูงสุด เป็นการเตรียมพร้อมก่อนพบคู่แข่งในสถานการณ์จริงของก่อน
การแข่งขัน เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการท าจริงโดยการจินตนาการช้าๆ ถึงทักษะที่ถูก เมื่อแน่ใจว่าท าได้
แล้วลองท าจริงๆ ก็จะลดขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาได้ ช่วยประหยัดเวลา เช่น นักกีฬาเรือใบ จินตภาพว่า จะท า
อย่างไรเมื่อเจอลมแรงขณะแข่งขัน ก็จะท าให้นักกีฬาคนนั้นแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้อย่างอัตโนมัติ เป็นต้น  
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วิธีการฝึกเทคนิคจินตภาพ  
สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) กล่าวถึงวิธีการจัดโปรแกรมการฝึกจินตภาพ สามารถจัดการได้ดังนี้  
1. เริ่มจากโค้ชเห็นความส าคัญและแนะน าการใช้จินตภาพประกอบการฝึกซ้อม 
2. โค้ชวัดความสามารถในการสร้างจินตภาพเพ่ือพัฒนาวิธีการให้อย่างเหมาะสม  
3. โค้ชควรฝึกและสอนนักกีฬาเกี่ยวกับพ้ืนฐานการสร้างจินตภาพ  
4. โค้ชควรแนะน าการน าไปใช้อย่างเป็นระบบควบคู่กับการฝึกทางกาย โดยใช้เวลาก่อนหรือหลัง   

การฝึกทักษะนั้นๆ  
การฝึกพ้ืนฐาน นักกีฬาแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ควรมีการสร้างสมรรถภาพทางจิต  

สมบัติ กาญจนกิจ; และสมหญิง จันทรุไทย (2542) ได้กล่าวถึงหลักในการฝึกทักษะจินตภาพไว้ว่า จินตภาพ
เป็นทักษะการเรียนรู้ทางจิตและถ้าน าไปปฏิบัติจะเกิดประโยชน์ต่อการแสดงความสามารถทางกายได้     
หลายรูปแบบ และมีหลักการฝึกดังต่อไปนี้  

1. จินตภาพรูปแบบการเคลื่อนไหวและข้ันตอนการแสดงทักษะรวมทั้งสิ่งแวดล้อม  
2. จินตภาพความรู้สึกเกี่ยวกับความเร็ว จังหวะและความสัมพันธ์ ส่วนของร่างกาย และความรู้สึก

ภายในเกีย่วกับการสัมผัส แรงกดดัน และอ่ืนๆ  
3. จินตภาพการแสดงทักษะที่ประสบความส าเร็จและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ  
4. จินตภาพการเตรียมตัวเช่นเดียวกับการแข่งขัน  
5. จินตภาพการก าหนดช่วงความเร็ว เช่น วิ่ง ว่ายน้ า  
6. รับรู้การตอบสนองส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
7. ใช้ภาพยนตร์หรือวีดีโอ ช่วยในการจินตภาพ  
8. หลังการแสดงความสามารถท่ีดี ใช้จินตภาพความส าเร็จนี้ช้า  
9. ฝึกจินตภาพทุกเวลา และทุกสถานที่ท่ีมีโอกาส  
 
ซึ่งสอดคล้องกับ สืบสาย บุญวีรบุตร (2542) ได้กล่าวว่า หลักการน าเทคนิค จินตภาพไปฝึกและใช้ใน

สถานการณ์จริง สามารถปฏิบัติได้ดังนี้  
1. เลือกสิ่งแวดล้อมท่ีสงบหรือเหมือนจริงที่สุด  
2. นักกีฬาควรอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายแต่พร้อมที่จะกระท า  
3. บันทึกการสร้างจินตภาพทั้งที่บ้านทั้งก่อนและหลังการเล่น/ฝึกทักษะ รวมทั้งคุณภาพคือ ความชัด

และการควบคุมภาพทักษะหรือกิจกรรมที่ต้องการ  
4. ซ้อมในใจทั้งก่อนและหลังการฝึกทักษะทางกาย โดยนึกภาพถึงเทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการเล่น    

ที่ผ่านมาตลอดจนอารมณ์ ความรู้สึกเพ่ือทราบปัญหา ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วสร้างภาพใหม่ที่ถูกต้องในใจ
ก่อนการปฏิบัติจริงทางกาย 

  
แบบฝึกหัดการสร้างจินตภาพและการซ้อมในใจ  
แบบฝึกหัดที่ 1. ให้เลือกนึกถึงภาพอุปกรณ์ท่ีใช้ประจ า พร้อมรายละเอียดของอุปกรณ์นั้น  
แบบฝึกหัดที่ 2. ให้นึกถึงรายละเอียดอุปกรณ์นั้น ทั้งสี รูปร่าง รายละเอียดนั้นๆ  
แบบฝึกหัดที่ 3. ให้นึกถึงภาพอุปกรณ์ท่ีใช้ประจ า โดยนึกถึงล าดับและวิธีการใช้อุปกรณ์นั้น  
แบบฝึกหัดที่ 4. ให้นึกถึงภาพการใช้อุปกรณ์นั้นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อแข่งกับคนที่เก่งกว่า 

ท่านมักคิดและมีล าดับขึ้นการใช้อุปกรณ์อย่างไรแล้วแก้ไข  
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ประโยชน์ของการจินตภาพ  
จินตภาพมีคุณประโยชน์ต่อการแสดงทักษะทางการกีฬาดังนี้  
1. ช่วยเพ่ิมการประสานงานในการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพการรับรู้ต าแหน่ง 

ต่างๆ  
2. จดจ าขั้นตอนการแสดงทักษะที่ถูกต้อง  
3. สามารถสรุปการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อในการปฏิบัติทักษะได้อย่างแม่นยา  
4. ช่วยปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดให้ถูกต้อง  
5. สามารถพัฒนาจิตใจ โดยการสร้างความหนักแน่นทางจิตต่อการต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือการ

พัฒนาทักษะให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด  
6. ช่วยลดความวิตกกังวล ความกลัว เพ่ิมระดับการกระตุ้นที่เหมาะสม  
7. สามารถควบคุมตนเอง และการมีทัศนคติที่ดีในทางบวกเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ทักษะให้มีประสิทธิภาพ แต่การจินตภาพจะไม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแสดงทักษะให้ประสบผลส าเร็จได้  
8. ฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอควบคู่กับทักษะที่ต้องการพัฒนา ช่วยมีการรับทุกมิติ และ ฝึกหัดจนเป็น

อัตโนมัติได้  
9. จินตภาพจึงต้องมีการฝึกหัดจนสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวในใจได้ชัดเจน  จึงน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับทักษะทางกายได้เป็นอย่างดี  
สรุปได้ว่ากระบวนการจินตภาพช่วยให้การแสดงทักษะทางกายมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  โดยมีผลใน

ด้านความจ า การจัดกระบวนการทางความคิด และน าไปใช้ได้ในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน กล่าวได้ว่าจินตภาพ
เป็นเทคนิคทางจิตอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเล่นกีฬาอย่างยิ่ง  (สมบัติ กาญจนกิจ; และสมหญิง      
จันทรุไทย. 2542)  

 
เทคนิคการรวบรวมสมาธิ (Concentration)  

การท าสมาธิ (Concentration) ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา 
องค์ประกอบที่ส าคัญของการมีสมาธิก็คือ ความสามารถในการมุ่งหรือรวบรวมความสนใจในสิ่งที่ก าลังกระท า 
โดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น เสียงโห่จากผู้ชม เสียงเพลง เสียงผู้ตัดสิน เสียงคนพูดและ
พฤติกรรมการเล่นของคู่ต่อสู้ รวมทั้งสิ่งรบกวนภายในซึ่งเกิดมาจากความคิด ความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัส
ต่างๆ และอารมณ์ ความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น ฉันเหนื่อย อย่าประสาทเลยนะ ฉันจะต้องท าเกมส์เสียแน่เลย 
สิ่งรบกวนภายในและภายนอกส่วนใหญ่ไม่ได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด เพราะสิ่งรบกวนภายนอกอาจก่อให้เกิด
สิ่งรบกวนภายในหรือในทางกลับกัน (สืบสาย บุญวีรบุตร. 2541)  

สืบสาย บุญวีรบุตร (2542) กล่าวว่า การรวบรวมสมาธิและการควบคุมความตั้งใจ หมายถึง การมุ่ง
ความตั้งใจในกิจกรรมที่ก าลังกระท าและตัดสิ่งรบกวนหรือสิ่งไม่เกี่ยวข้องออกไปรวมทั้งความสามารถใน     
การเปลี่ยนความตั้งใจได้อย่างเหมาะสม  

ธนะรัตน์ หงส์เจริญ (2539) กล่าวว่าสมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิตใจ การจะท าสิ่งใดถ้าหากขาดสมาธิ
การกระท านั้นย่อมไม่ส าเร็จ ในการแข่งขันกีฬาก็เช่นเดียวกัน สมาธิมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การแข่งขันในเกม   
ดีขึ้นหรือเลวลง เกมการเล่นที่ขาดสมาธิแตกต่างกับเกมการเล่นที่มีสมาธิตั้งใจจริงอย่างมากมาย  สมาธิจะ      
มีก็ต่อเมื่อนักกีฬามีความตั้งใจจริง มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังไว้ มีความเชื่อมั่นจะท าส าเร็จ เมื่อมีสมาธิ 
มีสติปัญญาก็จะเกิดขึ้น นักกีฬาที่รู้จักใช้พลังงานของสมาธิที่มีสติและปัญญามาก ากับในการเล่นย่อมจะต้อง
ได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับนักกีฬาที่ละเลยหรือไม่สนใจความส าคัญของสมาธิในการแข่งขัน  
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สาเหตุของการขาดสมาธิ  
ปัญหาที่ท าให้เสียสมาธิ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความรู้สึก ความคิด กับความเกินไป ความวิตกกังวล 

ความสับสน ความตั้งใจเกินไป หรือกังวลกับการเล่นที่เสียที่ผ่านมา แม้แต่กลัวว่าจะเล่นต่อไปได้ไม่ดี เท่าที่ผ่าน
มาและปัจจัยภายนอก ได้แก่ วิเคราะห์สถานการณ์มากเกินไปจนท าให้ตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการเล่น
ขณะนั้นไม่ได้ หากเป็นนักกีฬาใหม่ยังรวมถึงสิ่งรบกวนจากภายนอก เช่น เสียงโห่จากผู้ชม เสียงผู้ตัดสิน 
เสียงพูดวิจารณ์ และวิธีการเล่นของคู่ต่อสู้ ความกว้างของสมาธิ ได้แก่ การที่ต้องท าหลายอย่างพร้อมกัน     
ทั้งต้องใช้ความรู้สึกและการรับรู้ภายในและการระมัดระวังกับสถานการณ์ภายนอก  เช่น มองและอ่านเกมส์ 
และมองดูเพ่ือน หรือพิจารณาการวางลูกเพ่ือให้ได้เปรียบ คิดมาก มีหลายวิธีที่จะแก้เกมส์ จนท าให้เลือกไม่ถูก 
ความแคบของสมาธิ เมื่อต้องรวมสมาธิเพ่ือตอบสนองกับสถานการณ์เฉพาะอย่าง เช่นเตรียมที่ตีลูก ตัดสินใจ  
ที่จะโต้ตอบแต่ท าไม่ได้เพราะกังวลกับสิ่งอ่ืนๆ หรือตั้งใจมากเกินไป  

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรวบรวมสมาธิ คือ การพยายามหรือบังคับเพ่ือให้เกิดสมาธิ เพราะว่า      
ยิ่งพยายามให้เกิดสมาธิกลับยิ่งท าให้เสียสมาธิ ความล้า และแรงกระตุ้นต่ าเกินและสูงเกิน สมาธิจะแคบลง 
(สืบสาย บุญวีรบุตร. 2542)  

ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ กาญจนกิจ; และสมหญิง จันทรุไทย (2542) กล่าวว่า สาเหตุการขาดสมาธิ
ของนักกีฬา เนื่องมาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ  

1. องค์ประกอบภายนอกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักกีฬาเสียสมาธิ การมีสมาธิของนักกีฬาไม่ใช่เรื่อง
ของการบอกกล่าว แต่เป็นเรื่องของการฝึกฝนทนต่อสิ่งรบกวนภายนอก โดยทั่วไปแล้ว โค้ชมักจะหวังว่า
นักกีฬาต้องมีประสบการณ์เดิมในการรวบรวมสมาธิมาแล้ว จากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง นับว่าเป็นการ
เข้าใจผิดอย่างมาก เพราะการมีสมาธิต้องได้รับ การฝึกอย่างเป็นระบบก่อนการแข่งขัน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการนี้คือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของ พัฟลอฟ (Pavlov) นักกีฬาหัดใหม่เมื่อเปรียบเทียบผลในการเล่น
ในขณะฝึกซ้อมกับการเล่นขณะแข่งขันจริง นักกีฬาใหม่หลายคนเล่นได้เลวลงกว่าที่ซ้อม เพราะสิ่งรบกวนจาก
ภายนอกเกิดข้ึนมากมาย  

2. องค์ประกอบภายในหรือสิ่งรบกวนภายใน ซึ่งได้แก่ จิตใจ อารมณ์ ความกลัว ความรู้สึกต่างๆ 
ความวิตกกังวลสิ่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นตัวที่ท าให้เกิดความไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจในตนเองท าให้เสียสมาธิ             
ในสถานการณ์ท่ีคับขัน ทาให้มีความกดดันสูง ปัจจัยภายในจะเห็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเล่น
ของนักกีฬา  
 

วิธีการฝึกเทคนิคการรวบรวมสมาธิ  
วิธีการภายนอกและการประยุกต์ใช้ เพ่ือการฝึกและรวบรวมสมาธิสามารถฝึกได้ ดังนี้  
1. การฝึกจากการแข่งขันจริง โค้ชควรแนะน านักกีฬาให้มีการส ารวจและรับรู้ตนเองเพ่ือพัฒนาวิธีการ

การรวบรวมสมาธิในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง เช่น การแข่งขันจริง โดยการมีประสบการณ์ตรง ให้เรียนรู้
จัดปรับพัฒนาวิธีการการส าหรับตนเองจากเงื่อนไขความกดดันนั้นๆ  ผลของการฝึกจากการแข่งขันจริง คือ 
เรียนรู้ สร้างความเคยชินและประสบการณ์ในการจัดการกับสิ่งรบกวนทั้งภายในและภายนอกนั้นได้         
อย่างเหมาะสม  

2. การจ าลองการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับสิ่งรบกวนนักกีฬาขณะแข่งขัน ทั้งสถานการณ์   
ที่เลียนแบบการแข่งขัน การจัดการกับตนเองในสถานการณ์ที่มีความเครียดมากๆ เช่น การแข่งขันการที่ต้อง
รวบรวมสมาธิท่ามกลางเสียงประกาศ เสียงเพลง เสียงโห่ของผู้ชม ดังนั้นในการจ าลองการแข่งขันนี้โค้ช 
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นักจิตวิทยาการกีฬา ควรจัดสถานการณ์ที่เกินจริงบ้าง เพ่ือให้นักกีฬาเกิดประสบการณ์ที่เกินจริงใน
สถานการณ์ท่ียุ่งยากกว่าปกติ เช่น ลูกบาสฯ เปียก หรือกรรมการล าเอียงมากๆ หรือเสียงโห่ร้องของผู้ชม  

3. การลองซ้อมในใจ (Mental rehearsal) เพ่ือฝึกการรวบรวมและสร้างสมาธิ การลองซ้อมในใจ 
เป็นการมุ่งความสนใจที่การนึกทบทวน สร้างภาพ วิธีการ และลาดับขั้นการเล่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา  
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น และการสร้างความเชื่อมั่นก่อนการเล่น ตลอดจนเป็นการตัดสิ่งรบกวนทั้งภายในและ
ภายนอกออกไป การลองซ้อมในใจนี้จะมีประโยชน์มากก็ต่อเมื่อได้รับการฝึกจินตภาพแล้วเท่านั้น เพราะ  
ความชัดและความสามารถในการควบคุมภาพมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสมาธิและการรวบรวม  

ทั้ง 3 วิธีนี้ เป็นวิธีการสร้างและพัฒนาสมาธิจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายนอก นอกจากนี้ยังมีการ
น าองค์ประกอบภายในตัวนักกีฬาเพ่ือสร้างสมาธิได้อีกด้วย 
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วิธีการภายในและการประยุกต์ใช้  
ในการพัฒนาสมาธิที่เป็นองค์ประกอบภายใน คือ การมีสมาธิ หรือความนิ่งที่ศูนย์กลาง (Stay 

centered) สิ่งที่ก าลังกระท า หรือมีการรับรู้ตนเองและการกระท าของตนแทนที่จะเป็นความคิดวิตกกังวลเป็น
ตัวที่ท าให้เกิดความไม่แน่ใจ ไม่เชื่อมั่นในตนเอง ท าให้เสียสมาธิในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง ดังนั้น 
องค์ประกอบภายในการนิ่งที่ศูนย์กลางจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเล่นหรือการแสดงออก 
ทางกายเช่นเดียวกัน  

วิธีการที่จะให้เกิดความนิ่งที่ศูนย์กลาง ท าได้ดังนี้  
ใช้ค าพูด หรือสิ่งใดๆ ที่ก่อให้เกิดสมาธิ ความตั้งใจที่จะเรียกสมาธิกลับมา อาจจะเป็นการใช้ค าพูดและ

รับรู้ทางกลไก (Kinestheticous) ที่จะท าให้เกิดหรือเรียกสมาธิ และความตั้งใจกลับมาที่จุดหรือวิธีการส าคัญๆ 
ของการท าทักษะนั้นให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น เป็นการให้สัญญาณ (cues) ที่ท าให้มีสมาธิในงานที่ก าลังท านั้น 
จุดส าคัญของการให้สัญญาณนี้ควรเป็นทางบวกมากกว่าทางลบ เช่น สัญญาณที่ เกรก ลูกานิส นักกระโดดน้ า
ชาวอเมริกัน 4 เหรียญทอง ที่โซล โอลิมปิก ใช้ในการกระโดดจนได้รับเหรียญทอง คือ “ใจเย็นๆ มองแท่น
กระโดด มองน้ า มองน้ า มองน้ า เตะขา มองน้ าอีกครั้ง” เป็นต้น เป็นการให้ข้อมูลสัญญาณ บวกกับ การพูดกับ
ตัวเองเพ่ือสร้างสมาธิและความตั้งใจที่จะกระท าในแต่ละช่วงเวลา (สืบสาย บุญวีรบุตร,  2541)  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เอ็ดเวิร์ด มัพพิน (Edward Maupin, 2001) ได้สรุปหลักวิธีฝึกสมาธิ  
ที่ได้ผลของเขา คือ ใช้ลมหายใจของตัวเองเป็นสิ่งก าหนดจิต ผู้ทดสอบจะต้องนั่งบนเก้าอ้ีลักษณะตัวตรง     
เท้าทั้งสองวางไว้บนพ้ืนและปฏิบัติตามค าแนะน าดังนี้ ปล่อยลมหายใจตามธรรมชาติเมื่อหายใจเข้า พยายาม
สูดอากาศให้ลึกที่สุดเท่าที่จะท าได้ แล้วโฟกัสจุดแห่งการเคลื่อนไหวของลมหายใจของท่านลงไปที่ช่องท้อง  
อย่าให้ความคิดหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมาดึงเอาความสนใจ หรือความตั้งใจออกไปจากการหายใจของท่าน 
ผลการทดลองกับผู้เข้าลอง 28 คน ซึ่งก าหนดการทดลองเป็น 9 ครั้ง ครั้งละประมาณ 45 นาที ในเริ่มแรก
ปรากฏว่าผู้เข้าฝึกส่วนใหญ่รู้สึกไม่ปกติ เช่น มีอาการหงุดหงิด ขุ่นหมองในจิตใจหรือวิงเวียนเรื่อยไปจนกระทั่ง
ถึงข้ันรู้สึกสบายขึ้น ในช่วงที่รู้สึกสงบตัวจะรู้สึกว่าตัวเบาหวิว มีความรู้สึกคล้ายๆกับของลอยสูงจากพ้ืน คนรู้สึก
นิ่งแบบแทบไม่รู้สึกตนเองอยู่ใจลักษณะอาการอย่างใดเลย  
 
เทคนิคการพูดกับตนเอง (Self- talk)  

การพูดกับตัวเอง การหยุดคิด และการพูดดีกับตนเอง (Self- Talk) เป็นการพูดย้ าและจัดระบบ
ความคิดเก่ียวกับตนเองให้เป็นไปในทางที่ด ีแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง ขจัดความคิดที่ท้อถอยที่เข้ามาในสมองหรือ
ความคิดเพ่ือขวางการกระท าของตัวเราเอง เพ่ือการเรียนรู้ทักษะใหม่ ช่วยเตรียมจิตใจก่อนการแข่งขัน ช่วยใน
การรวบรวมสมาธิ สร้างอารมณ์ที่ดีพร้อมที่จะแข่งขันและเป็นการใช้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และความสามารถ
ของตนเองได้  
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กัลเวย์ (Gallwey) ได้กล่าวเน้นว่าการเรียนรู้ทักษะขั้นสูงสุด คือ การแสดงออกที่ได้จากการเรียนรู้
อัตโนมัติและไร้จิตสานึก อีกนัยหนึ่งก็คือความสามารถในการเล่นควรจะเป็นไปโดยปราศจากการขัดขวางจาก
ความคิด ทั้งนี้ก็เพราะว่าความคิดมีผลต่ออารมณ์และความสามารถในการแข่งขัน  และการเล่นกีฬา ดังนั้น  
ควรมีการควบคุมความคิดให้อยู่ในสิ่งที่ต้องการ และการหยุดคิดหรือตัดสิ่งที่จะรบกวน และสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกไปได ้การพูดกับตนเองสามารถพูดหรือส่งเสียงออกมาหรือพูดในใจก็ได้ (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2541)  

ซึ่งสอดคล้องกับ สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2541) กล่าวถึงเทคนิคการพูดกับตนเองว่า เป็นการ     
ผ่อนคลายทางจิตใจเกี่ยวข้องกับความคิดเป็นส่วนมาก จึงต้องฝึกให้นักกีฬาหยุดคิดในแง่ลบและพยายามคิด
อย่างมีเหตุผล การผ่อนคลายทางจิตใจควรฝึกเป็นประจ าสม่ าเสมอเพ่ือพร้อมที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์
แข่งขันจริงๆ ให้ได้ผลดี เทคนิคที่นิยมฝึกมีดังต่อไปนี้  

1. การหยุดคิด (Though Stoppage) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเอง      
เพ่ือ ผ่อนคลายความเครียดที่เกิดข้ึน โดยการหยุดคิดในแง่ลบ  

2. การพูดกับตนเอง (Self- Talk) เป็นการคาดหวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการคาดหวังอาจจะตรงกับ
ความเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ การพูดกับตนเองนั้นอาจจะพูดในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้ เพ่ือช่วยให้นักกีฬา    
มีความม่ันใจมากยิ่งขึ้น  

3. การใช้ค าพูดที่มีพลัง (Pep Talk) เป็นการใช้ค าพูดที่สร้างความฮึกเหิมให้นักกีฬามีก าลังใจที่จะต่อสู้
ถึงแม้ว่าคู่แข่งขันจะมีฝีมือเหนือกว่า  

4. ความคิดที่มีเหตุผล (Rational Thought) เป็นการใช้ความคิดที่เป็นเหตุและผล ซึ่งจะช่วยลด
ความคิดในแง่ลบได ้ 

5. การพูดในสิ่งที่ดี (Smart Talk) เป็นค าพูดที่สร้างสรรค์จิตใจให้กับนักกีฬาทุกคน ซึ่งผู้ฝึกสอนและ
นักกีฬาร่วมทีม ควรใช้ค าพูดแบบนี้เพื่อให้นักกีฬาเกิดก าลังใจที่จะแข่งขันต่อไป  

6. ความคิดในแง่บวก (Positive Thinking) เป็นเทคนิคท่ีสามารถหยุดยั้งความคิดในแง่ลบได้  
 

ซึ่งสอดคล้องกับ พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2551) ได้กล่าวว่า การเปล่งเสียง “สู้โว้ย" ในกีฬายกน้ าหนัก ของ 
อุดมพร พลศักดิ์ เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของจิตวิทยาการกีฬา ที่ ดร.สืบสาย บุญวีระบุตร เป็นผู้สอน เทคนิคนี้
เรียกว่า "เซลฟ์ ทอลค์" (Self- talk) คือการพูดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ที่เหมาะสมในการยกน้ าหนัก คือ    
ฮึกเหิม และเฉียบคม ดังนั้นเราต้องหัดให้เขานึกถึงอารมณ์ท่ีฮึกเหิมและเฉียบคมขณะที่เปล่งเสียงออกมา  

 
วิธีการฝึกการหยุดคิดและการพูดกับตนเอง  
สมบัติ กาญจนกิจ; และสมหญิง จันทรุไทย (2542) ได้กล่าวว่าการพูดกับตนเองและการคิดกับตนเอง 

มีความส าคัญในการเล่นกีฬา เป็นสิ่งที่ก าหนดความสามารถและความส าเร็จของนักกีฬา มีเทคนิคที่นักกีฬา
สามารถน าไปใช้ได้ดังต่อไปนี้  
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1. การเลิกคิด (Thought Stopping) การที่นักกีฬาคิดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดในทางที่ก่อให้เกิด
ความกังวล ความลังเล ความไม่เชื่อมั่นในตนเองหรือความสามารถของตนที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ที่ท้อถอย   
หมดก าลังใจหรือเสียสมาธิ การหยุดความคิดหรือการเลิกคิดจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ส าคัญคือนักกีฬาต้องส านึกให้
ได้ว่าความคิดที่เป็นอยู่นั้นเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ ท าให้หมดก าลังใจมากกว่าการสร้างก าลังใจ วิธีการนี้
ควรท าในขณะฝึกซ้อมมากกว่าขณะแข่งขัน ท าได้โดยการพูดว่า “หยุด” ดังๆ หรือการกระท าอย่างอ่ืนทดแทน 
เช่น ตบมือหน้าขาเบาๆ เล่นเกมส์กด ฟังเพลง สิ่งเหล่านี้สามารถท าควบคู่ไปกับการสร้างจินตนาภาพทักษะ
กีฬานั้นๆ อย่างถูกต้อง อีกวิธีการหนึ่งคือโค้ชหรือเพ่ือนร่วมทีมสังเกตเห็นอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้น อาจไปพูดคุย
ซักถามว่าก าลังคิดอะไรอยู ่จะท าให้นักกีฬาคนนั้นรู้สึกตัวและระวังความคิดมากขึ้น  

2. เปลี่ยนจากลบเป็นบวก (Changing Negative Thought to Positive Thought) บางครั้งนักกีฬา
มีลักษณะคิดที่เป็นลบ ท าให้ท้อถอยโดยเป็นนิสัย ดังนั้นการระวังความคิดรู้สึกตัวว่าพูดหรือคิดไปในทางที่    
ไม่เหมาะสม ต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นไปในทางท่ีสร้างสรรค์ มีการควบคุมจากลบให้เป็นบวก เช่น  

เดิม : เสียงตบมือของคนดูท าให้ฉันเสียสมาธิ  
เปลี่ยน : เสียงตบมือท าให้ฉันมีก าลังใจ  
เดิม : ฉันคงท าไม่ได้เท่าซ้อมแน่เลย  
เปลี่ยน : ซ้อมท าได้ดี วันนี้ฉันพร้อมกว่า  
3. การเผชิญหน้ากับความคิด (Countering) นักกีฬาบางคนไม่ชอบที่จะหาเหตุผลมากลบเกลื่อน    

ให้คงความคิดที่เป็นลบ ไม่สร้างสรรค์หรือคิดไปเองนั้นไว้ แต่ให้หาเหตุผลมาวิเคราะห์เพ่ือหนทางที่ดีกว่า      
ซึ่งความคิดไม่สร้างสรรค์นั้น อาจเนื่องมาจาก  

3.1 ความต้องการสร้างตนเองให้มีความสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติ  
3.2 การคิดไปเองล่วงหน้าส่วนใหญ่จะคู่กับความสมบูรณ์แบบ เช่น “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฉัน

แพ้”  
3.3 คิดว่าตนเองมีค่าก็ต่อเมื่อเล่นได้ดีเท่านั้น นักกีฬาที่คิดว่าต้องเล่นให้ได้ดีเพ่ือที่จะท าให้คน

อ่ืนรักหรือเห็นคุณค่า  
3.4 การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ “ความยุติธรรม” “โค้ช” “สถานการณ”์  
3.5 การโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก  

4. การฝึกเพ่ือการแก้ไขการพูดกับตนเอง ควรท าหลังจากการส ารวจตัวเองแล้วให้พยายามเปลี่ยนไป
ในทางท่ีสร้างสรรค ์ให้ก าลังใจ เพ่ิมความสามารถในการรวบรวมสมาธิ  

 
การพูดกับตนเองและการคิดกับตนเอง มีความส าคัญในการเล่นกีฬา เป็นสิ่งก าหนดความสามารถและ

ความส าเร็จของนักกีฬา ถ้านักกีฬาคิดว่าจะสามารถท าได้ก็จะท าได้ ถ้าคิดว่าจะชนะก็จะชนะ และถ้าคิดว่า   
จะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันก็จะแพ้ ดังนั้นการพูดกับตนเองและการคิดกับตนเอง จึงเป็นการพยากรณ์
ความส าเร็จของนักกีฬาได้เป็นอย่างดี ท่านควรจะพูดกับตนเองและคิดกับตนเองก่อนการแข่งขันและระหว่าง
การแข่งขันอย่างไร  

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าวถึงหลักการก าหนดค าพูดส าหรับการพูดกับตัวเอง ดังต่อไปนี้  
1. ควรระวังเก่ียวกับวิถีการคิดหรือการพูดกับตัวเอง ควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ นักกีฬาบางคนชอบ

คิดให้ร้ายตัวเอง เป็นไปในทางลบ ที่จะก่อให้เกิดอารมณ ์ความรู้สึกท่ีท้อถอย เสียสมาธิโดยไม่รู้ตัว  
2. ควรระวังเนื้อหาความคิด และการพูดกับตัวเองซึ่งจะมีผลกับความรู้สึกและความสามารถใน     

การเล่น ค าพูดควรเป็นไปในทางที่ให้สัญญาณ เทคนิคแก้ไขสร้างสรรค์ กับคู่ต่อสู้บางคน หรือบางสถานที่
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บางครั้งนักกีฬาได้วางเงื่อนไขกับตัวเองจนเป็นอุปสรรคทางจิตใจ (Mental Block) โดยไม่รู้ตัวได้ เช่น เป็น
อย่างที่คิด “ฉันว่ายได้ไม่ดีเลยที่สระนี้” “มีเสียงตบมือ ฉันจะกระโดดน้ าได้ไม่ดี” “ฉันยิงไม่ได้เลย ถ้าได้ยินคน
ข้างๆ ลากเป้าเข้ามา” การวางเงื่อนไขนี้ ท าไปโดยไม่รู้สึกตัวนักกีฬา ควรระวังตัวและควบคุมเนื้อหาความคิด 
เพ่ือหาทางแก้ไข  

3. ข้อควรท าคือ การนึกย้อนหลัง (Retrospective) การสร้างจินตภาพ และการท าบันทึกประจ าวัน
เกี่ยวกับการคิดและพูดกับตนเอง (Self- Talk Log) เกี่ยวกับการพูดกับตัวเองขณะที่คะแนนเป็นต่อเป็นรองต่อ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ม ีเพ่ือจัดระบบความคิดใหม่และน าค าพูดที่ดีมาใช้ในสถานการณ์ที่คล้ายกันครั้งต่อไป  
 

ประโยชน์ของการพูดกับตนเอง  
การพูดกับตนเองของนักกีฬาอาจจะเป็นการพูดที่ออกเสียง หรือพูดในใจก็ได้ มีความส าคัญดังนี้  
1. เพ่ือผลเลิศทางการกีฬา ธรรมชาติของความคิดและการพูดกับตนเองของนักกีฬาจะต้องเปลี่ยนไป

ตามความเหมาะสมกับความสามารถของวันนี้ด้วย เป็นการใช้ค าพูดย้ าเตือนความคิด การแบ่งความสนใจ 
วิธีการที่ถูกต้อง และให้กุญแจส าคัญของทักษะนั้น ดังนั้นนักกีฬาสามารถที่จะสร้างประโยค ค าพูดกับตนเองให้
ไปในทางที่ดี สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น พูดกับตนเองว่า “เป้าหมายคือเหรียญทอง” พูดกับตนเอง
ต่อไปว่า “ฉันฝึกซ้อมและเตรียมตัวเป็นอย่างดี จึงเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะเล่นไม่ได้ดี ฉันสามารถชนะได้ แน่นอน”  

2. เพ่ือควบคุมสมาธิและความมุ่งความสนใจไปยังจุดที่ส าคัญ เป็นการใช้ค าพูดเพ่ือมุ่งความสนใจไปยัง
จุดที่ส าคัญตามท่ีนักกีฬาต้องการเช่น ยิงลูกโทษบาสเกตบอล : เงยหน้าตามองห่วงยืดแขนให้สุด  

3. เพ่ือแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง เป็นการพูดกับตนเองเมื่อนักกีฬาต้องการที่จะเปลี่ยนทักษะหรือแก้ไข
การแสดงทักษะที่ผิดให้ถูกต้อง โดยการพูดย้ ากับตนเองให้เป็นไปในทางที่ดี เช่น เทนนิส : ให้น้ าหนักตัวอยู่ที่ขา
หน้าเมื่อตีลูกแบกแฮนด์  
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4. เพ่ือสร้างอารมณ์หรือสร้างใจ เป็นการคิดหาค าพูดที่จะกระตุ้นให้มีอารมณ์มีความพร้อมพอเหมาะ
ในการแข่งขัน เช่น “วันนี้ฉันพร้อมแล้ว” “ฉันเล่นได้ดี” “พร้อมที่จะแข่งเพ่ือชนะ” หรือ “ใจเย็น” เป็นต้น  

5. เพ่ือควบคุมความพยายาม การพูดกับตนเองช่วยให้การคงความกระตือรือร้นนั้นๆ และความเสมอ
ต้นเสมอปลาย เช่น นักกีฬาเกิดความท้อให้พูดกับตนเอง เพ่ือให้มีความพยายามต่อไป เช่น “ลุยเลย”        
“ใจเย็น” “ทีละขั้นแล้วดีเอง” เป็นต้น เป็นค าพูดที่จะท าให้คงความพยายามไว้ กรณีที่ซ้อมเป็นเวลานาน
นักกีฬาเกิดความเบื่อ ความล้า ความเหนื่อย ความพยายามไม่มี ให้โค้ชช่วยชี้ถึงเป้าหมายที่นักกีฬาก าหนดไว้
กับตนเอง กับกลุ่มการพูดเพ่ือความพยายาม เช่น “ลูกนี้เพ่ือซีเกมส์” “เกมนี้เพ่ือการซ้อมตลอดทั้งปี” หากเกิด
ความท้อเพราะซ้อมมาก แต่ไม่ประสบผลส าเร็จตามต้องการ โค้ชและนักกีฬาไม่ควรอ้างสาเหตุว่า เพราะการ
ขาดความสามารถ แต่เป็นเพราะขาดความพยายามที่ถูกทาง  

6. เพ่ือสร้างความมั่นใจ ก่อนการเล่นหรือแข่งขันนักกีฬาบางคนอาจสงสัยความสามารถของตัวเอง  
ท าให้ไม่มั่นใจในตัวเอง กล้า ๆ กลัว ๆ ซึ่งท าให้การเล่นไม่ได้เต็มที ่การพูดเพ่ือเสริมความเชื่อมั่น เช่น “ฉันซ้อม
มาท้ังป ีวันนี้เป็นวันของฉัน”  

การสร้างประโยคพูดกับตนเองที่ดีจะต้องสัมพันธ์กับจุดหมายที่ตั้งไว้ จากจุดหมายที่ก าหนดไว้     
อย่างเฉพาะเจาะจง เป็นไปได้ ท้าทายและบรรลุได้ นักกีฬาสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างประโยคพูดกับตนเอง อีกประการหนึ่งก็คือสิ่งที่นักกีฬามีความตั้งใจอยู่ การที่รู้ตัวว่าก าลังท าอะไร   
จะบอกให้รู้ว่าก าลังมีความตั้งใจอยู่กับอะไร ถ้าก าลังคิดถึงความสามารถของตนเองล่วงหน้า ก็อาจก่อให้เกิด
ความวิตกกังวล ดังนั้น นักกีฬาควรสร้างประโยคพูดกับตนเองให้เป็นไปในทางที่ดี (สมบัติ กาญจนกิจ; และ
สมหญิง จันทรุไทย, 2542)  

 
เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)  

การตั้งเป้าหมายเป็นเทคนิคที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักกีฬาพัฒนาทักษะจนไปถึงจุด          
ที่ต้องการ หากนักกีฬาได้มีการฝึกฝนการตั้งเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจนแล้ว ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ  

1. ช่วยพัฒนาทักษะของนักกีฬาให้ดีขึ้น  
2. ช่วยให้การฝึกฝนทักษะมีคุณภาพมากข้ึน  
3. ช่วยให้การคาดหวังตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น  
4. ช่วยให้การฝึกฝนเป็นของนักกีฬาเป็นไปอย่างท้าทาย สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย  
5. ช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายใน และนาไปสู่ความส าเร็จ  
6. ช่วยให้นักกีฬาเกิดความภาคภูมิใจ พอใจ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (วันใหม่ ประพันธ์บัณฑิต, 

2548)  
สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2541) ได้กล่าวว่า เป้าหมาย (Goal) คือ บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการจะ

กระท าให้ส าเร็จ เป้าหมาย มีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ  
1. เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้องานที่ก าหนด  
2. ความหนักของงาน (Intensity) หมายถึง ปริมาณของงานที่ผู้ก าหนดเป้าหมายจะใช้เพ่ือ

ความส าเร็จของงานนั้น  
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ลักษณะของเป้าหมาย  
สืบสาย บุญวีรบุตร (2542) ได้กล่าวถึงลักษณะของเป้าหมายทางการกีฬาว่า สามารถแบ่งออกได้     

3 ประการ ดังนี้  
1. เป้าหมายที่เป็นผลแข่งขันหรือกระท า (Outcome goal)  
การก าหนดเป้าหมายนี้จะเน้นที่ผลการแข่งขันส าหรับการเล่นในแต่ครั้งนั้นๆ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับ

การเปรียบเทียบระหว่างกัน เช่น เข้าท่ีหนึ่งในการวิ่ง 400 เมตร  
2. เป้าหมายที่เป็นการแสดงออก (Performance goal)  
เป็นการก าหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงท่ีผลของการเล่นที่เกิดจากการเล่นหรือแสดงออกที่ดี ถูกต้อง

หรือความพยายามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเปรียบเทียบกับใคร เช่น วิ่ง 400 เมตร ในเวลาที่ก าหนดไว้เอง  
3. เป้าหมายที่เป็นขบวนการในการท า (Process goal)  
เป็นการก าหนดเป้าหมายที่เน้นเฉพาะขบวนการหรือวิธีการที่ควรท า เพ่ือให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้ 

ขณะที่ท าการท ากิจกรรมนั้นๆ อยู่ เช่น รักษาต าแหน่งของการยืนที่สามารถเห็นลูกได้ตลอดเวลา การแดะตัว
ขณะอยู่เหนือคาน 

  
หลักการก าหนดเป้าหมาย  
ล็อก; และลาแทม (Lock and Latham, 1985) เสนอแนะแนวทาง 10 อย่างที่เกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดเป้าหมายทางการกีฬา ดังนี้  
1. เป้าหมายเฉพาะเจาะจงจะท าให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการชัดเจนกว่า  
2. เป้าหมายที่เน้นด้านปริมาณ ยิ่งสูงยิ่งเกิดผลดี (เมื่อความสามารถและการอุทิศตัวเพียงพอ)  
3. เป้าหมายเฉพาะเจาะจงและยาก จะน าไปสู่การเล่นที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้ท าให้ดี

ที่สุดหรือไม่มีเป้าหมายเลย  
4. ใช้ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวจะน าไปสู่การแสดงออกท่ีดีกว่าการใช้เป้าหมายเพียงอันเดียว  
5. เป้าหมายจะส่งผลกระทบต่อการเลือกท ากิจกรรม ปรับความพยายาม เพ่ิมระดับความอดทน     

ต่องาน และหาหนทางหรือกลวิธีที่จะแก้ปัญหาให้เหมาะสม  
6. เป้าหมายจะประสบผลส าเร็จหรือบรรลุได้ดีที่สุด เมื่อมีผลหรือข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้าของงานหรือกิจกรรมด้วย  
7. เมื่อเป้าหมายยาก การทุ่มเทต่องานมากเท่าไหร่ผลดีจะออกมามากขึ้นเท่านั้น  
8. การทุ่มเทต่อการเล่นมีผลจากการที่เราให้นักกีฬายอมรับเป้าหมายที่ก าหนดสนับสนุน ให้เขามีส่วน

ในการก าหนดเป้าหมายทั้งในการฝึกซ้อม การคัดเลือกหรือการตัดตัวรวมทั้งรางวัล  
9. เป้าหมายจะส าเร็จได้เมื่อมีการวางแผนการฝึกซ้อมและกลวิธีที่ดี โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมนั้นมี 

ความยุ่งยากและซับซ้อน  
10. การแข่งขันจะช่วยพัฒนาความสามารถและน าไปสู่การปรับเป้าหมายที่ต้องฝึกและแข่งขันต่อไป  

 
เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Progressive Relaxation)  

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่ละส่วนจะมีผลท าให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายด้วยวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนี้
เริ่มมานานเกือบ 60 ปีแล้ว โดย นายแพทย์ เจคอบเซน (E. Jacobsen. 1929-1976) ได้เริ่มน าเทคนิคการ 
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เรียกว่า Progressive Muscle Relaxation มาใช้กับคนไข้เพ่ือลดความเจ็บปวด ต่อมาได้
แพร่หลายกับนักธุรกิจ นักศึกษา และได้น ามาใช้กับนักกีฬา ในที่สุด วิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนี้          
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ศิลปะชัย สุวรรณธาดา (2533) ได้น ามาใช้ครั้งแรกในการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬาในปี พ.ศ. 2533 
(สมบัติ กาญจนกิจ; และสมหญิง จันทรุไทย, 2542)  

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าวว่า การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นการพัฒนาการรับรู้ตัวเองและมี
สมาธิรู้ถึงความแตกต่างระหว่างกล้ามเนื้อท่ีผ่อนคลายและเครียดเกร็ง กระท าได้โดยการฝึกฝนเพ่ือให้รับรู้ได้ถึง
การคลายตัวของกล้ามเนื้อทั่วทุกส่วนของร่างกาย ในการฝึกปฏิบัติ ให้เริ่มจากการเกร็งกล้ามเนื้อ แล้วคงค้าง
ท่าเกร็งแล้วจึงคลายตัวช่วยให้เราเกิดและรู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างการเกร็งและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
ในระยะแรก การฝึกอาจต้องใช้เวลาในการฝึกถึง 30- 45 นาที และในที่สุดเวลาที่ใช้ในการฝึกก็จะลดลงเรื่อยๆ 
จุดมุ่งหมายของการกระท าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ คือ การเกิดความรู้สึกควบคุมตนเอง (Self- Control) และ
การรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างการเกร็งและการคลายตัว  เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงการผ่อนคลายเพ่ือให้
กล้ามเนื้อเหล่านั้นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกับ สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2541) กล่าวว่า เทคนิคการผ่อนคลายทางกายภาพ คือ การลด
ความตื่นเต้นของกล้ามเนื้อ การฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จ าเป็นต้องฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ การฝึกต้อง
ใช้เวลานานพอสมควร นักกีฬาจึงจะมีทักษะในการผ่อนคลายที่ดีและถูกต้อง การฝึกการผ่อนคลายควรใช้เวลา
ประมาณวันละ 20- 30 นาทีเป็นอย่างน้อย เทคนิคการผ่อนคลายมักนิยมฝึกควบคู่กับการอบอุ่นร่างกาย 
(Warm up) หรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool down) ของการฝึกซ้อมกีฬาในแต่ละวัน เพราะท าให้นักกีฬา
สามารถฝึกเทคนิคการผ่อนคลายได้อย่างสม่ าเสมอ  
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วิธีการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  
สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าวถึงหลักการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้  
1. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นการเกร็งกล้ามเนื้อมีส่วนต่างๆ โดยการให้เกร็งค้างไว้แล้วจึงปล่อย

ออกเพ่ือให้เกิดการคลายตัว  
2. ในขณะฝึกให้มุ่งความคิด ความสนใจไปตามความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างกล้ามเนื้อที่เกร็ง

และกล้ามเนื้อท่ีคลาย มีสมาธิและมุ่งความสนใจไปที่กล้ามเนื้อมากกว่าสิ่งรบกวนสมาธิอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังท าให้
กล้ามเนื้อที่คลายตัวนั้นๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากท าก่อนนอนช่วยให้นอนหลับได้ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคืนก่อนการแข่งขันท่ีมีความคิดฟุ้งซ่าน มีความวิตกกังวลสูง  

3. เมื่อกล้ามเนื้อมัดที่ต้องการยังไม่ผ่อนคลาย อย่าพยายามย้ายไปกล้ามเนื้อมัดอ่ืน จนกว่าจะรู้สึกว่า
กล้ามเนื้อมัดนั้นได้ท าให้ผ่อนคลายแล้ว  

4. ห้ามพูดขณะท าการฝึก ให้มุ่งความสนใจที่การเกร็งและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จะรู้สึกและรับรู้ถึง
การเกร็งและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อแต่ละมัด  

5. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป้าหมาย 16 มัด (แบบเต็ม) หรือแบบสั้นเพียง 7 มัด  
 
เทคนิคการก าหนดและการควบคุมการหายใจ (Breathing Control)  

ความเครียดจากการแข่งขันกีฬาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักกีฬาแสดงความสามารถได้ไม่ดีเท่าที่เขาเคย
สามารถท าได้ นักกีฬาจึงควรค้นหาสาเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การควบคุมการหายใจเป็นการ
ฝึกที่ท าให้นักกีฬาสามารถควบคุมความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้  โดยเฉพาะในสถานการณ์แข่งขันหรือ
สถานการณ์ที่มีความกดดัน ทั้งนี้ การมุ่งความสนใจไปที่ความสามารถที่ควบคุมไม่ได้จะพบว่า มีเหตุการณ์
เกิดขึ้น 3 ลักษณะคือ 1) ระบบประสาทเริ่มท างานซึ่งจะท าให้กล้ามเนื้อเกร็งมากขึ้นและการแสดง
ความสามารถไม่ดี 2) ความมั่นใจของนักกีฬาจะต่ าลง และ 3) นักกีฬาคิดที่จะเล่นอย่างไรถ้าเขาเกิด
ความเครียดและขาดความมั่นใจ (Goldberg, A. 2002) นอกจากนี้นักกีฬาคิดอย่างไรกับความสามารถที่
ควบคุมไม่ได้นั้น ขั้นแรก นักกีฬาต้องรู้ว่าก าลังควบคุมตัวเองไม่ได้ และต้องจดบันทึกสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไว้
ทั้งหมด เพราะการจดบันทึกจะช่วยให้นักกีฬาตระหนัก (Awareness) ในพฤติกรรมของตนเอง และขั้นที่สอง 
การฝึกให้นักกีฬาค้นหาพฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ของตนเองด้วยตัวของเขาเอง  จะท าให้นักกีฬาเกิดการเรียนรู้
จากการพุ่งความสนใจไปที่การควบคุมตนเองไม่ได้นั่นเอง และจะน านักกีฬากลับไปสู่การควบคุมความสามารถ
ที่ดีในเวลาต่อมาได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น (Goldberg, A. 2002) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าถ้าการ ตึงตัวของ
กล้ามเนื้อลดลง จิตใจของนักกีฬาก็จะเกิดการผ่อนคลาย นักกีฬาจะสามารถแสดงความสามารถที่แท้จริง
ออกมาได้ การควบคุมการหายใจจึงเป็นวิธีการฝึกแบบฝึกกายไปสู่จิต (Muscle to mind)  
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การจัดการกับความเครียดหรือการก าหนดการหายใจ (Stress Management/Proper Breathing) 
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการท ากิจกรรมทางจิตใจในกีฬาโบว์ลิ่ง (Bowling Techniques) องค์ประกอบ
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อกีฬาประเภทนี้ที่นักกีฬาควรฝึกและปฏิบัติให้ได้ ซึ่งรวมถึง การพูดในทางที่ดี (Self-talk) 
การจินตนาภาพตนเอง (Self-imagery) การรวบรวมสมาธิ (Concentration) และความมั่นใจในตัวเอง (Self-
confidence)  

จรัลพงษ ์สาหร่ายทอง (2551) ได้กล่าวว่าการฝึกการหายใจเพ่ือผ่อนคลายใช้วิธีการหายใจจนสุดปอด
และหายใจอย่างสม่ าเสมอ เมื่อเริ่มฝึกควรจะกระท าในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสียงรบกวน อบอุ่นและสบาย   
เมื่อนักกีฬาฝึกจนคล่องแล้วจึงสามารถไปฝึกในสถานที่อ่ืนๆ ที่มีสิ่งรบกวนภายนอกได้ การหายใจที่ถูกวิธีจะท า
ให้ระดับออกซิเจนในเลือดมีปริมาณเพ่ิมขึ้น กล้ามเนื้อสามารถใช้พลังงานได้มากขึ้น นักกีฬาที่อยู่ภายใต้
สถานการณ์ที่กดดันและมีความเครียดนั้นจะพบได้ว่าลักษณะการหายใจจะเปลี่ยนแปลงจากปกติไป เช่น    
การกลั้นหายใจเป็นระยะๆ หรือหายใจถี่ๆสั้นๆจากหน้าอกส่วนบน ซึ่งไม่ว่าเป็นการหายใจแบบใดก็ท าให้
นักกีฬาเกิดความตึงเครียดเพ่ิมมากขึ้นจนท าให้ระดับการแสดงความสามารถลดต่ าลง  วิธีแก้ไขและวิธีการ
น าไปสู่การผ่อนคลายอย่างง่ายๆ ก็คือการฝึกให้นักกีฬาหายใจอย่างถูกวิธี  

 
วิธีการฝึกเทคนิคการควบคุมการหายใจ  
การฝึกการหายใจที่ถูกวิธีนั้นจะต้องหายใจจากกระบังลม ซึ่งมีวิธีการดังนี้  
1. ต้องให้นักกีฬานึกว่าปอดนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (บน-กลาง-ล่าง)  

จังหวะที่ 1 ให้นักกีฬาพยายามหายใจจนเต็มส่วนล่างก่อนโดยดึงกระบังลมลง และดันท้องให้
พองออก  

จังหวะที่ 2 ให้นักกีฬาหายใจจนลมเต็มส่วนกลาง ขยายช่องอกโดยการยกส่วนซี่โครงและ
หน้าอกขึ้นสูงกว่าเดิม  

จังหวะที่ 3 ให้หายใจให้ลมเต็มส่วนบน โดยการยกอกและไหล่ขึ้นเล็กน้อย  
2. การฝึกช่วงแรกอาจแบ่งการฝึกเป็นส่วนๆได้ เมื่อนักกีฬาสามารถท าได้ทั้งสามจังหวะแล้ว ควรรีบฝึก

ทั้งสามส่วนให้มีความต่อเนื่องเป็นจังหวะเดียวกัน  
3. เมื่อนักกีฬาหายใจเข้าครบทั้งสามจังหวะแล้ว ควรให้นักกีฬากลั้นหายใจไว้ 2-3 วินาที จากนั้นจึง

หายใจออกด้วยการหดท้องหรือยุบท้องเข้า ลดไหล่และคอลงมาเพ่ือไล่ลมในปอดออก สุดท้ายควรให้นักกีฬา
พยายามหดท้องเข้าอีกเพ่ือไล่ลมที่ยังเหลืออยู่ให้ออกมาให้หมด ควรเน้นด้วยว่าให้นักกีฬาปล่อยกล้ามเนื้อ
ทั้งหมดตามสบายหลังจากไล่ลมหายใจออกจนหมดแล้ว  

เมื่อนักกีฬาสามารถหายใจได้อย่างถูกวิธีแล้ว ควรให้นักกีฬาฝึกหายใจแบบนี้อย่างน้อย 30-40 ครั้ง 
ต่อวัน ให้นักกีฬาพยายามสร้างความเคยชินในการฝึกการหายใจกับการท ากิจกรรม  
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ในชีวิตประจ าวันให้หายใจเข้าและออกตามขั้นตอนทุกครั้งที่ดื่มน้ าหรือรับประทานอาหาร  ดูนาฬิกา 
หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก่อนเล่นกีฬา ก่อนการทดสอบ เป็นต้น (จรัลพงษ ์สาหร่ายทอง, 2551)  

 
เทคนิคการสะกดจิต (Hypnosis)  

ชวนชม บ ารุงเสนา (2546) กล่าวว่า การสะกดจิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานในจิตใต้
ส านึก (Subconscious mind) เป็นการใส่ข้อมูลบางอย่างลงไปเก็บบันทึกไว้ในจิตใต้ส านึก เพ่ือแก้ไขปัญหา
บางอย่างของบุคคลเช่นปัญหาบุคลิกภาพ ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น  

ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2548) กล่าวว่าการสะกดจิต คือสภาวะทางจิตสรีระของการจดจ่อ            
อย่างต่อเนื่องในระดับหนึ่ง การสะกดจิตสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในหลายแนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้อง        
ทางการแพทย์ อย่างเช่น จิตวิทยาบ าบัด สะกดจิตบ าบัด ทันตรักษ์ และอ่ืนๆ อีก ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ
การแพทย์ การสะกดจิตยังมีส่วนเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการศึกษาทางการกีฬา ไปจนถึงความสามารถทางการ
สร้างสรรค์  

พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา (2549) การสะกดจิตคือสภาวะของจิตที่ถูกท าให้เคลิบเคลิ้ม เข้าไปอยู่ใน
ภวังค์กึ่งหลับกึ่งตื่น เพ่ือปรับเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างในจิตใจ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาบางอย่างใน 
ตัวบุคคลที่ถูกสะกดจิตซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์และทดลองให้เห็นจริงได้ภวังค์ของการเข้าไปสู่การ      
ถูกสะกดจิตมีหลายระดับดังต่อไปนี้  

1. ภวังค์ที่อ่อนมาก ผู้ถูกสะกดจะคลายความตึงเครียดเท่านั้น มีการรับรู้และรู้สึกตัวเหมือนปกติ     
ทุกอย่าง  

2. ภวังค์อย่างอ่อน เริ่มเข้าสู่ภวังค์มากข้ึน ผู้ถูกสะกดจะลืมตาไม่ขึ้น การหายใจจะช้าและลึก  
3. ภวังค์ปานกลาง ผู้ถูกสะกดจิตจะปิดตาสนิท อาจมีอาการชาเฉพาะที่ ความจ าบางส่วนอาจ     

เลือนราง  
4. ภวังค์ชั้นลึก ผู้ถูกสะกดจะลืมเหตุการณ์ทุกอย่าง กล้ามเนื้ออาจเกร็งหรือคลายตามค าสั่งของ      

นักสะกดจิต มีอาการชาเกิดข้ึนได ้ภวังค์ชั้นนี้มีประโยชน์ในการรักษาโรคบางชนิดได้  
 
ประโยชน์ของเทคนิคการสะกดจิต  
ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2548) กล่าวว่า มีการวิจัยที่พูดถึงการน าการสะกดจิตมาใช้ในการกีฬามากมาย

ซึ่งน ามาสรุปความเฉพาะบางส่วนในที่นี้ คือ  
1. มีการกล่าวถึงการทดสอบทางด้านกรีฑา ที่ใช้การสะกดจิตช่วยในการเพ่ิมความสามารถของนักกีฬา

และสรุปผลว่ามีผลดีขึ้นโดยรวม  
2. มีการกล่าวถึงนักกีฬาบางคนที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่  

ทั้งจากเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อและความอดทนของจิตใจ  เมื่อครูฝึกใช้การสะกดจิตเข้าช่วยจะท าให้
นักกีฬานั้นสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้น  

3. การสะกดจิตยังท าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นใน อัตราการหายใจ การไหลเวียนของโลหิต จนถึงการ
ท างานของเมทาโบลิค (Metabolic) ที่ดีข้ึนในการออกก าลังกายของนักกีฬา  

4. ความพยายามและมุ่งมั่นของนักกีฬาก็ถูกบันทึกไว้ว่าสามารถควบคุมได้ดีขึ้นขณะออกก าลังกายของ
นักกีฬา เมื่อใช้การสะกดจิตเข้าช่วย นอกจากนี้ยังสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองทางสรีระที่ดีขึ้น
ของนักกีฬาที่ใช้การสะกดจิตเข้าช่วยการสะกดจิตช่วยระงับความตื่นเต้น (Zone of Anxiety) และช่วยก าหนด
เป้าหมายของนักกีฬาอย่างสมเหตุสมผล (Ideal Performance State) ในการวิจัยพบว่า นักกีฬาส่วนใหญ่  
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จะใช้ความสามารถของตัวเองได้สูงสุดเมื่อความตื่นเต้นลดลง ต่ าสุด ขณะเดียวกันระดับความตื่นเต้นที่มากขึ้น 
ก็มีผลสรุปว่าการลดความตื่นเต้นของนักกีฬาเล่นได้ ดีขึ้น  

การสะกดจิตเพ่ือลดความเจ็บปวด เป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวาง เป็นที่ทราบกันดีว่า ความเจ็บปวด
จริงๆ แล้วจะมากหรือน้อยขึ้นกับประสบการณ์ทางจิตวิทยาของแต่ละคน การสะกดจิตสามารถบรรเทา   
ความเจ็บปวดได้ มีหลายวิธีที่ใช้เพ่ือลดความ เจ็บปวด วิธีการส่วนใหญ่มักใช้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อควบคู่ไป
กับการจินตนาการเพ่ือลดความวิตกที่เกิดจากความเจ็บปวด  การสะกดจิตใช้ช่วยในการลดความเจ็บปวด    
บั้นเอวจากการตีเทนนิส ข้อเท้า แพลง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อเท้าและส้นเท้า ฯลฯ  

นอกจากนั้น การสะกดจิตช่วยในขบวนการเรียนรู้ การออกก าลังกายควบคู่การสะกดจิต ช่วยเพ่ิม
ทักษะ ได้เร็วขึ้น การจดจ าและการเรียนรู้ใช้เวลาน้อยลง เมื่อใช้ขบวนการสะกดจิตเข้าช่วย นักกีฬาสามารถใช้
การสะกดจิตช่วยทั้งด้านสรีระและจิตใจ ความผิดพลาดในการเล่นกีฬาจะลดลงด้วยเช่นกันท้ายที่สุด         
การสะกดจิตมีผลในการกีฬาและจิตวิทยาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้ที่จะท าการสะกดจิตจะต้องเป็นบุคคล
ที่มีความรู้จริงในเรื่องการสะกดจิต  

 
วิธีการสะกดจิตตัวเอง  
สืบสาย บุญวีระบุตร (2541) กล่าวถึงการสะกดจิตตัวเองนั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ

เล่นกีฬา โดยมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
1. ผู้ถูกสะกดจิตอยู่ในลักษณะผ่อนคลาย และอยู่ในภาวะง่วงนอน  
2. ผู้ถูกสะกดจิตเปิดรับคาแนะน า  
3. ผู้ถูกสะกดจิตยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการระวังตนและความรู้สึก ซึ่งหากได้รับการแนะน า

ที่เป็นไปในทางลบอาจท าให้เกิดผลเสียเท่าๆ กับผลดี  
 
เทคนิคไบโอฟิดแบ็ค (Biofeedback)  

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าวไว้ว่า โดยปกติมักมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาโดยอัตโนมัติ
เมื่อเกิดความกดดัน หรือเม่ือมีแรงกระตุ้นเกิน ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์นั้นย่อมท าให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ยาก 
จึงเกิดวิธีการตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เป็นอัตโนมัตินี้ขึ้น  เรียกว่า ไบโอฟิดแบ็ค 
(Biofeedback)  

ไบโอฟิดแบ็ค (Biofeedback) เป็นการใช้ไฟฟ้าเพ่ือช่วยในการวัดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย 
เครื่องมือไฟฟ้าเหล่านี้ คือ เครื่องช่วยให้เกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในร่างกายตนเองโดยอาจแสดงออกมา
เป็นภาพหรือเสียง ดังนั้น ไบโอฟิดแบ็ค จึงเป็นการให้ผลย้อนกลับแก่ผู้ถูกทดสอบ เพ่ือให้ทราบถึง            
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความตั้งใจ และการรวบรวมสมาธิ ซึ่งประกอบด้วย 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiograms) คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyograms) คลื่นไฟฟ้าสมอง 
(Electroencephalograms) อัตราการผ่อนคลายของหัวใจ (Heart Rate Variability) ความต้านทาน
กระแสไฟฟ้า (Galvanie Skin Response) อุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature) อัตราการเต้นหัวใจ 
(Heart Rate)  
 
เทคนิคออโตจีนิค (Autogenic Training)  

เทคนิคออโตจีนิคเป็นเทคนิคท่ีผู้ฝึกสามารถผ่อนคลายได้โดยหลักที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ใช้
ใจสั่งหรือบอกกับตัวเองด้วยค าพูดง่ายๆ แต่จะได้ผลถึงการผ่อนคลายในระดับจิตใต้สานึก ค าสั่งที่ใช้จะเน้นให้
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ส่วนต่างๆ ของร่างกายรู้สึก “หนักและอุ่น” เนื่องจากในภาวะเครียดกล้ามเนื้อจะเกร็งตัวติดต่อกันจนล้าท าให้
รู้สึกชาๆ หนาๆ แต่เบา และหลอดเลือดบริเวณส่วนปลายที่หดเล็กลง ท าให้เลือดไปเลี้ยงน้อยลงท าให้รู้สึกเย็น 
การบอกตัวเองเป็นการสั่งจิตไปสู่กาย ท าให้ร่างกายส่วนต่างๆ รับรู้ถึงความรู้สึกหนักและอุ่นขึ้นจึงเป็นการช่วย
คลายเครียดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยท าให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายท างานดีขึ้น (ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง
, 2545)  

ซึ่งสอดคล้องกับ สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าวว่า การฝึกเทคนิคออโตจีนิค (Autogenic) 
หมายถึงการจัดการควบคุมตน (Self- Generated) โดยการใช้ค าพูดและการนึกภาพ (Verbal and visual 
techniques) บนหลักการการตอบสนองทางจิตสรีรวิทยา (Psycholphysiogical Principle) มักเป็นไปตาม
เงื่อนไขของการพูดหรือการคิดของบุคคลนั้น ซึ่งหมายความว่าการมุ่งความคิด หรือวางเงื่อนไขความคิดอย่างใด
อย่างหนึ่ง มักท าให้เกิดการตอบสนองทางสรีระ ดังนั้น การฝึกแบบออโตจีนิค จึงเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
ที่เน้นให้มีการตอบสนองทางร่างกาย  

สมบัติ กาญจนกิจ; และสมหญิง จันทรุไทย (2542) กล่าวว่าเทคนิคออโตจีนิค เป็นวิธีการควบคุม
ระบบร่างกาย ลดความเครียด ความวิตกกังวลให้น้อยลง และเพ่ิมสมาธิให้แน่วแน่ในการแสดงความสามารถใน
การแข่งขันกีฬา โดยอาศัยหลักการสร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับตนเอง วิธีการนี้เป็นการสร้างความรู้สึกส าหรับ
ตนเป็นการแนะน าตนเอง เพ่ือเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของร่างกาย ทาให้เกิดการผ่อนคลายและมีสมาธิ  



171 

 

วิธีการฝึกเทคนิคออโตจีนิค  
ในการฝึกแบบออโตจีนิค ควรจัดเตรียมวิธีการในการฝึก ดังนี้  
การจัดท่าทางในการฝึก  
1. ให้นักกีฬาอยู่ในท่าที่สบาย ผ่อนคลายที่สุด โดยเฉพาะส่วนคอ และหลัง  
ท่านอนหงาย โดยการนอนราบกับพ้ืน แขน ขา แยกเล็กน้อยในท่าที่ผ่อนคลาย สบายที่สุด มีหมอน

หรือผ้ารองที่ใต้คอได ้หงายฝ่ามือขึ้น  
ท่านั่ง ให้นั่งบนเก้าอ้ีที่รองรับสะโพก และต้นขา โดยที่ขาส่วนล่างพักสบาย รวมทั้งมีพนักสูงเพ่ือรองรับ

คอ และหลัง ในท่าท่ีพิงสบาย มีที่วางแขน เพ่ือให้แขนอยู่ในท่าที่สบาย ผ่อนคลายที่สุด  
2. การฝึกสมาธิ โดยมุ่งความสนใจที่ลมหายใจ เข้า- ออก การหายใจลึกๆ  
3. ให้นักกีฬาเกร็ง และคลายกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ทั่วร่างกาย เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  
4. ให้นักกีฬามีสมาธิ และความรู้สึกผ่อนคลายที่ส่วนระยางค์ (แขน ขา) โดยการผ่านความรู้สึกทางจิต

สรีรวิทยา (Psychophysiologic Principle) โดยผ่าน 6 ระดับ ดังนี้  
ระดับที่ 1. ความรู้สึกหนัก (Sense of heaviness) โดยใช้คาพูดช้าๆ “แขนขวารู้สึกหนัก” แขนซ้าย

รู้สึกหนัก” “แขนทั้ง 2 ข้างรู้สึกหนัก” “ขาขวารู้สึกหนัก” “ขาซ้ายรู้สึกหนัก” “ขาทั้ง 2 ข้างรู้สึกหนัก” “แขน
และขารู้สึกหนัก”  

ระดับที่ 2. ความรู้สึกอบอุ่น (Warmth) โดยใช้ค าพูดอย่างเดียวกับความรู้สึกหนัก แต่เปลี่ยนจาก
ความรู้สึกหนักเป็นความรู้สึกอุ่น “แขนขวารู้สึกอุ่น” “แขนซ้ายรู้สึกอุ่น” “แขนทั้ง 2 ข้างรู้สึกอุ่น” “ขาขวา
รู้สึกอุ่น” “ขาซ้ายรู้สึกอุ่น” “ขาท้ัง 2 ข้างรู้สึกอุ่น” “แขนและขาทั้ง 2 ข้างรู้สึกอุ่น รู้สึกสบาย”  

ระดับที่ 3. การควบคุมการเต้นของหัวใจ (Heart Beat) โดยใช้คาพูดช้า 4-5 ครั้ง ว่า “หัวใจของฉัน
สงบและเต้นเป็นปกต”ิ  

ระดับที่ 4. การก าหนดลมหายใจ (Respiration) โดยใช้ค าพูดช้าๆ 4-5 ครั้ง ว่า “การหายใจของฉัน
สงบและผ่อนคลาย”  

ระดับที่ 5. ความรู้สึกอบอุ่นที่ท้อง (Solar Plexus) โดยใช้ค าพูดช้าๆ 4-5 ครั้ง ว่า “ท้องของฉันรู้สึก
ร้อน”  

ระดับท่ี 6. ความเย็นที่หน้าผาก (Forehead) โดยใช้ค าพูดช้า 4- 5 ครัง้ว่า “หน้าผากของฉันรู้สึกเย็น” 
(สืบสาย บุญวีรบุตร. 2541)  

 
ประโยชน์ของเทคนิคออโตจีนิค  
สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย (2542) กล่าวว่า การฝึกการสร้างความรู้สึกให้ตนเองนี้ 

เปรียบเสมือนแหล่งพักที่สุขสงบ ท่ามกลางความวุ่นวายของจิตใจในกิจวัตรประจ าวัน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ 
ลดความเครียด ช่วยเสริมสร้างให้นักกีฬามีความพร้อมทางจิตที่จะมุ่งมั่นเข้าแข่งขัน และแสดงความสามารถ 
ขั้นสูงสุด ในการแข่งขันกีฬา คือ เป้าหมายแห่งความส าเร็จของนักกีฬาและเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา  

 
การน าเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาไปใช้  

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่า การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬานั้นมีด้วยกันหลากหลาย
เทคนิค เช่น เทคนิคการจินตภาพ เทคนิคการรวบรวมสมาธิ เทคนิคการควบคุมลมหายใจ เทคนิคการ      
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น เพ่ือผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งมีผลต่อการแสดงความสามารถ
ของนักกีฬา แต่การน าเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาไปใช้นั้น  นักกีฬาไม่ได้ใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง           
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เพียงอย่างเดียว ซึ่งการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา ยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมของชนิดความเครียด
และความวิตกกังวลในนักกีฬาคนแต่ละคน นอกจากนี้ การน าเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ ยังขึ้นอยู่กับ
สถานการณ ์หรือช่วงเวลาต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1) ก่อนการแข่งขัน 1 คืน นักกีฬาจะเกิดความตื่นเต้น ความวิตกกังวล ความเครียด ทั้งทางกายและ
ทางจิตใจ ซึ่งมีผลทาให้นักกีฬาพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนไม่หลับ และอาจจะส่งผลถึงความสามารถของนักกีฬา 
การน าเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ก่อนการแข่งขัน 1 คืน จะเน้นไปที่การผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เช่น เทคนิคการผ่อนคลายแบบจินตภาพ เทคนิคการรวบรวมสมาธิ เทคนิคออโตจีนิค เทคนิคไบโอฟิด
แบ็ค เทคนิคการสะกดจิต เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเทคนิคที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเทคนิคที่ต้องใช้เวลามากและ
ใช้สถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่มีสิ่งรบกวน หรือต้องใช้เครื่องมือในการปฏิบัติเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา
นั้นๆ  

2) ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เทคนิคที่ใช้จะเน้นที่ความสบายใจ การจัดล าดับความคิด และการ
กระตุ้นตัวเอง โดยวิธีการที่นักกีฬาใช้จะใช้ทั้งพิธีกรรมทางศาสนา วิธีการทั่ว ๆ ในชีวิตประจ าวันและ เทคนิค
ทางจิตวิทยาการกีฬา เช่น เทคนิคการหยุดคิดและพูดกับตนเอง เทคนิคการรวบรวมสมาธิ เทคนิคการควบคุม
ลมหายใจ เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น  

3) ขณะแข่งขัน เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาที่นักกีฬาน ามาใช้ในขณะแข่งขัน จะเป็นเทคนิคที่ช่วยให้
นักกีฬาแสดงความสามารถได้สูงสุด เช่น เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เทคนิคการควบคุมลมหายใจ เทคนิค 
การหยุดคิดและพูดกับตนเอง เทคนิคการจินตภาพ เป็นต้น  

การน าเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาไปใช้นั้น  นักกีฬาจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนสม่ าเสมอจนเกิด       
ความช านาญ ดังที ่พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2551) ได้กล่าวว่า เคยได้ยินคาว่าหมูสนามจริง สิงห์สนามซ้อมไหมครับ 

เพราะจิตใจของนักกีฬายังฝึกฝนไม่มากพอ เมื่อลงสนามแข่งจริงความตื่นเต้น แรงเชียร์ ความคาดหวัง รางวัล
ล่อใจ กดดันก่อร่างเป็น ความเครียด เมื่อถึงเวลาแข่งจริงจึงท าผลงานได้ไม่ได้ดีเท่าซ้อม 

สรุป 
ประเภทของการฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การฝึกแบบจิตสู่กาย หรือ

จิตคุมกาย (Cognitive Techniques หรือ Mind to Muscle) และการฝึกแบบกายเพ่ือจิต หรือการคุมจิต 
(Arousal Control หรือ Muscle to Mind) โดยการฝึกแบบจิตสู่กายหรือจิตคุมกาย เป็นวิธีการจัดปรับ
กระบวนการความคิด ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และแรงจูงใจในการกระท า ซึ่งแน่นอนที่สุดมีผลต่อ
ความสามารถในการเล่นกีฬานั่นเอง โดยการฝึกแบบจิตสู่กาย ประกอบด้วย นึกภาพหรือการสร้าง จินตภาพ 
การรวบรวมสมาธิ การพูดกับตัวเอง และการก าหนดเป้าหมาย และการฝึกกายเพ่ือจิตหรือกายคุมจิต เป็นการ
สร้างสมดุลทางสรีรวิทยา (Physiological Self- Regulation) เมื่อมีแรงกระตุ้นสูง จนเกิดเป็นความกดดันและ        
ความวิตกกังวล มักเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เช่น หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้อเครียดเกร็ง สมาธิและ     
ความตั้งใจเสียไป ดังนั้นวิธีการควบคุมแรงกระตุ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระให้มีระดับที่เหมาะสม  
วิธีการเหล่านี้ เพ่ือให้การเล่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกแบบกายคุมจิต ประกอบด้วย        
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, การก าหนดและควบคุมลมหายใจ การรวบรวมสมาธิ การกระตุ้น การสะกดจิต     
ไบโอฟิดแบ็ค ออโตจีนิค เป็นต้น  

สมมุติฐานการจับคู่ (Matching Hypothesis) ก็คือ การจัดคู่ที่เหมาะสมระหว่างชนิดของความเครียด
กับเทคนิคในการจัดการกับความเครียดนั่นเอง ความเครียดทางกายภาพก็จะเข้าคู่กับการผ่อนคลายทาง
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กายภาพหรือวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งหลาย ส่วนความเครียดทางด้านจิตใจ ก็จะเข้าคู่กับการผ่อนคลาย
ทางจิตใจนั่นเอง 

การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬานั้นมีด้วยกันหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิคการจินตภาพ เทคนิค
การรวบรวมสมาธิ เทคนิคการควบคุมลมหายใจ เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น เพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งมีผลต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬา แต่การน าเทคนิคทางจิตวิทยา
การกีฬาไปใช้นั้น นักกีฬาไม่ได้ใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 
ยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมของชนิดความเครียดและความวิตกกังวลในนักกีฬาคนแต่ละคน นอกจากนี้ การ
น าเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ ยังขึน้อยู่กับสถานการณ์ หรือช่วงเวลาต่างๆ 
 
ค าถามท้ายบทที่ 10 

หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงระบแุละอธิบายถึงประเภทของการฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 
2. จงยกตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายถึงเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ อย่างน้อย 2 เทคนิค 
3. จงอธิบายถึงวิธีการน าเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริงทางการ

กีฬา 
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บทที่ 11 
จิตวิทยาการกีฬาส าหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 
(Sport Psychology for Coaches) 

 
ผู้ฝึกสอนกีฬา คือ ผู้ท าหน้าที่ในการควบคุมและจัดระบบการฝึกซ้อมเพ่ือท าให้นักกีฬาเกิดการพัฒนา

ทักษะกีฬาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตสูงสุด เปรียบเสมือนผู้น าของนักกีฬา ดังนั้นผู้ฝึกสอน
กีฬาควรมีภาวะผู้น าที่ดีเพ่ือน านักกีฬาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ การจะเป็นผู้น าที่ดีต้องอาศัยทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ ต้องมีการหล่อหลอมสั่งสม และผ่านกระบวนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยลักษณะที่พบเห็นได้ในผู้
ที่มีภาวะผู้น าคือ การคิด พูด และท า แล้วคนอ่ืนเชื่อถือภาวะผู้น าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามต้องมี
ความรู้บางอย่างในทุกอย่าง หรือรู้ทุกอย่างในบางอย่าง “Know something in everything” หรือ “Know 
everything in something “สามารถน าไปใช้ได้ในทุกวิชาชีพซึ่งมีการกล่าวกันว่าในชีวิตของคนๆ หนึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ท าอะไรได้ส าเร็จ คือ ร้อยละ 80 เกิดจากภาวะผู้น า และอีกร้อยละ 20 เกิดจาก
วิชาการ หรือเรียกว่า กฎ 80 : 20 (Pareto’ s Law) 

ภาวะผู้น าสามารถสร้างได้จากการเรียนรู้ผสมผสานกับการแสวงหาประสบการณ์ อาจไม่มีสูตรตายตัว
แต่ต้องเห็นสถานการณ์สามารถปรับตัวเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ได้หรือหากบางคนมีโอกาส        
ท าความเข้าใจกับการเตรียมพร้อมรับกับภาวะผู้น าย่อมถือเป็นโอกาสดีในการพัฒนาตนเองอีกทางหนึ่ง ดังนั้น
หากกล่าวถึงบทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬาคงหนีไม่พ้นที่ต้องแสดงภาวะของผู้น าให้ถูกต้องปัญหาการใช้จิตวิทยา
การกีฬาของประเทศไทยมีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่มีจ ากัด การขาดแคลน    
ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และพบว่าผู้ฝึกสอนกีฬาขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคนิคเกี่ยวกับการฝึกทักษะ     
ทางจิตใจรวมทั้งนักกีฬาบางคนไม่เห็นถึงความจ าเป็นของการฝึกฝนทางจิตใจและคิดว่าการฝึกจิตใจท าให้
เสียเวลาในการฝึกซ้อมทักษะกีฬา ซึ่งเป็นผลมาจากการหล่อหลอมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่
เริ่มเล่นกีฬา ท าให้นักกีฬาไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อตนเอง (ฉัตรกมล, 2547) 

การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดี ต้องมีความสามารถในการน าทีมหรือนักกีฬาของตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุด
ได้ และต้องมีความสามารถในการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์  อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักใน
บทบาทหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบแต่หากมีความเข้าใจลักษณะความแตกต่างของนักกีฬาแต่ละบุคคลอย่างดีแล้ว
ปัญหาทุกอย่างจะสามารถจัดการแก้ไขได้โดยง่าย เราอาจได้ยินค าพูดเหล่านี้มาบ้าง เช่น “ฉันไม่สามารถท าได้ 
นั่นไม่ใช่ฉัน” “ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของฉัน” ค าพูดเหล่านี้มักมาจากผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสิทธิภาพใน
การท างานน้อย แต่หากเคยได้ยินค าพูด เช่น “ฉันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยเหล่านั้นให้ได้” “ฉันท า
ได้ ไม่ดีพอดังนั้นฉันจะขอความร่วมมือกับผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางมาท าให้” ค าพูดเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับ  
ผู้ฝึกสอนกีฬาที่รู้จักข้อดีและข้อจ ากัดของตนเอง บางครั้งผู้ฝึกสอนกีฬาอาจต้องหาเวลาและโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะส าหรับการดูแลและให้ค าปรึกษากับนักกีฬา  หรือปรึกษาหารือกับนักจิตวิทยาการกีฬา 
นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสบการณ์ และนักวิจัยทางการกีฬาเพ่ือเพ่ิม         
ขีดความสามารถของนักกีฬา โดยสรุปผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดีต้องสามารถรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองตามสภาพ
ความเป็นจริงได้ 
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บทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬา 
ผู้ฝึกสอนกีฬา มีลักษณะการท างานที่ผสมผสานบทบาทหน้าที่หลายอย่างด้วยกัน คือ 
1. ผู้น า ในสถานการณ์ทางการกีฬานั้นเมื่อสมาชิกในทีมต้องการบรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันก าหนดไว้   

จึงจ าเป็นต้องมีผู้ท าหน้าที่เป็นผู้น า ดังนั้นผู้ฝึกสอนกีฬาจึงมีหน้าที่ในการสวมบทบาทเป็นผู้น าทีมที่ต้องแสดง
ความน่าเชื่อถือในการน าทีมไปยังเป้าหมายนั้น เช่น ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสิทธิภาพควรต้องเป็นผู้ที่มี       
ความรับผิดชอบในทุกสถานการณ์แม้ในยามที่ทีมประสบความล้มเหลวต้องสามารถให้ค าชี้แนะกับนักกีฬาของ
ตนเองได้ทั้งในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ต้องมีความสามารถในการคิดเทคนิคหรือกุศโลบายในการ
วางแผนการเล่นและมีการสื่อสารที่ดีทั้งในช่วงก่อนการแข่งขันระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน 

2. ผู้ตาม ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดีต้องรู้ช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมว่าช่วงใดไม่ควรเป็นผู้น า ซึ่งช่วงที่ไม่ได้เป็น
ผู้น าก็ควรเป็นผู้ตามที่ดี เพราะผู้ฝึกสอนกีฬาควรมีความสามารถในการรับฟัง เคารพการตัดสินใจ และรับรู้
ความรู้สึกหรือความต้องการของนักกีฬาอย่างจริงใจ 

3. คร ูผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสิทธิภาพ คือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ดี หรือกล่าวได้ว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดี คือ 
“ครูที่ด”ี นั่นเอง ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาได้ ท าให้นักกีฬาพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถประสบความส าเร็จได้ ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการศึกษาในการกีฬา คือ การสอนนักกีฬาให้มีความสามารถในการคิดอย่างอิสระ ซึ่งผู้ฝึกสอนกีฬา   
มีหน้าที่เพียงเป็นผู้ให้ค าแนะน าและตอบสนองต่อความคิดที่สร้างสรรค์ของนักกีฬาโดยไม่คาดหวังต่อการ
กระท าท่ีตรงกันข้ามกับสิ่งที่นักกีฬาต้องการ ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องมีความรู้เกี่ยวกับทักษะและกุศโลบายในการเล่น
กีฬา และสิ่งส าคัญผู้ฝึกสอนกีฬาต้องมีความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารหรือมีรูปแบบการสอนที่สามารถสื่อให้
นักกีฬาเข้าใจ 

4. ตัวแบบ หมายถึงมาตรฐานหรือการแสดงตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือให้เห็นภาพเพ่ือแสดง      
การเปรียบเทียบ ผู้ฝึกสอนกีฬามักเป็นผู้ที่นักกีฬายึดถือเป็นตัวแบบ เพราะในการสอนทักษะกีฬาต่างๆ         
ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องท าตัวอย่างให้ดูเพ่ือให้นักกีฬาปฏิบัติตามหรือแม้แต่แนวทางการด าเนินชีวิต  ดังนั้นผู้ฝึกสอน
กีฬาควรตระหนักว่าการกระท าทุกอย่างของตนเองมีผลต่อการปฏิบัติตามของนักกีฬาด้วยบทบาทที่มีผลต่อ
การลดความน่าเชื่อถือของผู้ฝึกสอนกีฬา เช่น การติดสุรา การใช้ยาที่ผิดกฎหมาย และความต้องการให้นักกีฬา
ท าทุกอย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ การไม่รักษามาตรฐานในการดูแลนักกีฬาแต่ละคน สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
การลดความน่าเชื่อถือและท าให้นักกีฬาสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวผู้ฝึกสอนกีฬาได้ 

5. นักจิตวิทยาหรือผู้ให้ค าปรึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับนักกีฬาและควรต้องเข้าถึง
ความรู้สึกและความต้องการของนักกีฬา ต้องสามารถรับฟังและตอบสนองความต้องการของนักกีฬาได้ ดังนั้น 
ผู้ฝึกสอนต้องไม่มีท่าทีหรือวิธีการอันใดที่ส่งผลต่อความคิดหรือความรู้สึกของนักกีฬาให้เกิดขึ้นทางลบโดยต้อง
มีความรู้ความสามารถข้ันพื้นฐานในการน าเทคนิคการให้ค าปรึกษาไปใช้กับนักกีฬาของตนเอง 

6. ตัวแทนของพ่อแม่ นักกีฬาต้องการใครสักคนที่สามารถดูแลและมีความส าคัญต่อชีวิตพวกเขา 
ดังนั้นจึงต้องการความรักและความเอาใจใส่อย่างมากจากใครสักคนที่มีอยู่จริง  บทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬามิใช่
การเป็นพ่อแม่แต่เป็นลักษณะการดูแลเอาใจใส่ที่มีเป้าหมายเหมือนกับเป็นพ่อแม่เท่านั้น  คือ การให้ความรัก
ความเข้าใจ เอาใจใส่และดูแลนักกีฬาของตนเปรียบเสมือนเป็นลูกของตนเอง บางครั้งผู้ฝึกสอนกีฬาอาจต้องให้
การดูแลนักกีฬาที่ไม่ใช่เพียงแต่ในสนามฝึกซ้อมหรือสนามแข่งขันเท่านั้น  หากนักกีฬามีปัญหาในการเรียน
หนังสือ มีปัญหากับเพ่ือนหรือเรื่องอ่ืนใดก็ตาม ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องแสดงบทบาทในการช่วยเหลือเพ่ือมุ่งหวังให้
นักกีฬาเกดิพฤติกรรมที่ดีในอนาคตต่อไป 
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หลักการเกิดพฤติกรรม 
การท าความเข้าใจกับหลักของพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องเรียนรู้และเข้าใจ  มีค ากล่าวที่ว่า  

ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่ท าหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาการกีฬาที่ดี  เพราะองค์ความรู้เกี่ยวกับ
จิตวิทยาการกีฬาเป็นการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลซึ่งล้วนมาจากความคิดและความรู้สึกที่อยู่ภายในตัว
บุคคลนั้น ดังนั้นความสามารถในการท าความเข้าใจและปรับพฤติกรรมของนักกีฬาได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นซึ่ง
ประเด็นหลักที่ควรค านึงถึงในการท าหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีประสิทธิภาพ คือ การท าหน้าที่เป็นผู้สื่อสารที่ดี 
โดยเป้าหมายของการสื่อสาร คือ การท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับข่าวสาร ผู้ฝึกสอนกีฬาต้อง
สามารถสร้างแรงจูงใจและจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักกีฬาได้  โดยแนวทางการจัดการกับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักกีฬา ประกอบด้วย การเป็นผู้สื่อสารที่ดี การสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬา และ
การท าให้นักกีฬารู้สึกสนุกกับการเล่นกีฬา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมที่สมวัย สมอายุ ถูกกาลเทศะ เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าสังคมไม่มีพฤติกรรมที่ท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน สามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันตามปกติได้ ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่     
ไม่สมวัยไม่สมอายุไม่ถูกกาลเทศะ ไม่เข้ากับสถานการณ์ ขัดขวางการเรียนรู้และการเข้าสังคม โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน ท าให้ไม่สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติได้ เทคนิคการจัดการกับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์มีอยู่หลายวิธีการซึ่งประกอบด้วย การลงโทษ เช่น การดุ การไม่ให้สิ่งของหรือไม่ให้
ท ากิจกรรมที่ชอบ การเพิกเฉย การให้ของหรือให้ท าพฤติกรรมที่ไม่ชอบ การจับล็อค การปิดตา การตี การให้
ท าพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ การขยายเวลาในการสอนให้นานขึ้น เพ่ือไม่ให้มีเวลาไปท าพฤติกรรมที่           
ไม่พึงประสงค์ การเบี่ยงเบนความสนใจ เป็นต้น ซึ่งในสถานการณ์ทางการกีฬา สิ่งที่น ามาใช้ในการจัดการกับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทางการกีฬาและเกิดประโยชน์สูงสุด คือ การเป็นผู้สื่อสารที่ดี การสร้างแรงจูงใจให้
นักกีฬา การสร้างความสนุกสนานให้นักกีฬา การสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มี
ความยั่งยืนมากกว่าการลงโทษด้วยวิธีรุนแรง โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. การเป็นผู้สื่อสารที่ดี มีสิ่งที่ควรค านึง 3 ประการ คือ 
1.1 ผู้ส่งและผู้รับข้อความ การเป็นผู้พูดที่ดีเป็นสิ่งส าคัญ แต่การเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งส าคัญกว่า

เพราะหากมีทักษะการพูดที่ดีเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความสามารถในการรับฟังย่อมก่อให้เกิ ดการสูญเสีย
โอกาสในการรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นควรมีการพัฒนาทักษะการฟังควบคู่ไปกับทักษะการพูด 
โดยผู้ฝึกสอนต้องให้ความสนใจขณะมีการสนทนา พยายามหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะการพูด การแสดงออก  
ทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับความหมายที่นักกีฬาสื่อออกมา เช่นเมื่อพูดถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่มีความสุข  
ควรแสดงอาการยิ้มรับ ผนวกกับการแสดงความเข้าใจหรือความเห็นใจผ่านทางสายตาร่วมด้วย  จากค ากล่าว
ที่ว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” จึงเป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอมาเพราะแววตาที่เปล่งประกายออกมาสามารถ
สะกดความรู้สึกของคู่สนทนาได้เสมอ ท าให้รับรู้ว่าขณะนี้คู่สนทนาก าลังรู้สึกอย่างไร ผู้ส่งและผู้รับข้อความ 
ควรมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ควรให้ความสนใจในทุกประโยคที่เปล่งออกมาจากการสนทนาครั้งนั้น 
เพราะข้อความที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตน สิ่งที่ต้องการหรือความรู้สึก
นึกคิดที่อยู่ภายในจิตใจของคนเราเสมอ ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดีต้องสามารถเป็นได้ทั้งผู้ส่งข้อความที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และมีความคงเส้นคงวาในสิ่งที่พูดออกไป ขณะเดียวกันต้องท าหน้าที่เป็นผู้รับข้อความที่มีประสิทธิภาพด้วย คือ 
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มีความตั้งใจ สามารถจับประเด็นการสนทนาได้อย่างถูกต้อง และตอบสนองข้อความนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล
และตรงประเด็นเสมอ 

1.2 ภาษาพูดและภาษาท่าทาง ภาษาพูดเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่การพูดนับเป็น
ทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน เรามักพูดจากความเคยชินเป็นส่วนใหญ่ ขอให้ตระหนักว่าสิ่งที่พูดออกมาควร
เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและมีความคงเส้นคงวา มีความมั่นคงไม่พูดกลับไปกลับมา เมื่ออยู่ในฐานะผู้ฝึกสอนกีฬา
สิ่งที่ควรระลึกอยู่เสมอ คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักกีฬา สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวเอง
ขณะเดียวกันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬาได้ นอกจากภาษาพูดแล้วการพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษา
ท่าทางเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ ซึ่งลักษณะการใช้ภาษาท่าทางประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ การเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย ลักษณะทางร่างกาย การสัมผัส น้ าเสียง และต าแหน่งร่างกาย การพัฒนาภาษาท่าทางให้ประสบ
ความส าเร็จนั้นควรสังเกตข้อมูลย้อนกลับหลังจากที่ได้ส่งข้อความและรับข้อความตอบกลับนั้นแล้วเพ่ือ
ตรวจสอบผลตอบรับในสิ่งที่ได้แสดงลักษณะการสื่อสารออกไปซึ่งในแต่ละลักษณะการใช้ภาษาท่าทางมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ควรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การเคลื่อนไหวของมือขณะพูดเพ่ืออธิบายสิ่งต่างๆ    
ควรให้อยู่ในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม คือ ไม่แกว่งมือหรือโบกสะบัดมากเกินไป หรือการอยู่นิ่ง
ไม่ขยับเลยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี เพราะจะท าให้ขาดความรู้สึกยืดหยุ่นไป 

1.2.2 ลักษณะทางร่างกาย เป็นการแสดงออกทางร่างกาย เช่น การยืน การนั่ง หรือ
การยืนกอดอกแล้วมองไปที่นักกีฬา ต่างมีผลให้นักกีฬาให้ความหมายของการแสดงออกเหล่านั้นได้ต่างๆ 
นานา ซึ่งอาจมีความถูกต้องและไม่ถูกต้องได้เสมอ 

1.2.3 การสัมผัส เป็นการสัมผัสด้วยอวัยวะต่างๆ เช่น การตบไหล่เบาๆ การวางมือ 
ที่หน้าขาขณะที่นั่งสนทนาร่วมกัน เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจหรือแสดงความเข้าใจในสิ่งที่ที่
นักกีฬาแสดงออกมา การสัมผัสเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคง 

1.2.4 น้ าเสียง น้ าเสียงที่น ามามาใช้ควรเป็นน้ าเสียงที่นุ่มนวลแต่มีความชัดเจน และ
หนักแน่น หลีกเลี่ยงการใช้น้ าเสียงที่แข็งกระด้าง เสียงดังเหมือนพูดตะโกนตลอดเวลา เพราะจะท าให้เกิด
ความรู้สึกไม่ไว้วางใจ อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกกลัวมากกว่าความรู้สึกสงบ สบายใจ และการระบายความรู้สึก  
ที่คับข้องใจของนักกีฬาได ้

1.2.5 ต าแหน่งร่างกาย การจัดวางต าแหน่งของร่างกาย เช่น การยืน การนั่ง การสบ
สายตา ควรมีระยะที่เหมาะสมไม่ใกล้จนรู้สึกอึดอัด ขาดความเป็นส่วนตัวหรือไกลจนไม่สามารถส่งความรู้สึกต่อ
กันได้ การนัง่ หรอื การยนื ควรมีระยะห่างพอประมาณหรือหนึ่งช่วงไหล่ เพ่ือไม่ต้องใช้วิธีการตะโกนคุยกันและ
ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้มีการสัมผัสร่างกายอย่างเหมาะสมได้ในระยะที่พอดี 

1.3 เนื้อหาและสภาพอารมณ์ เนื้อหาหรือข้อความที่ส่งออกไปควรเป็นเนื้อหาที่มีสาระ
เหมาะสมกับเรื่องที่หยิบยกมาสนทนาร่วมกัน หากการสนทนาครั้งนั้นยังไม่สามารถเริ่มต้นด้วยเนื้อหาใดเป็น
หลักได้ อาจให้เลือกประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกันมาเป็นประเด็นเปิดการสนทนา  เพราะจะเป็นสิ่งที่ง่าย
ที่สุดส าหรับการเริ่มต้นพึงระลึกว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระในเรื่องใดก็ตามขอเพียงให้มีเนื้อหาและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนานักกีฬาให้ไปสู่ความส าเร็จ นอกจากเนื้อหาที่ต้องมีสาระและเป็นประโยชน์แล้ว       
ทุกขณะที่มีการส่งข้อความต้องให้ความส าคัญกับสภาพอารมณ์ในขณะนั้นด้วยว่ามีความรู้สึกและแสดงออกไป
อย่างสมเหตุสมผลกับสถานการณ์นั้นหรือไม่ เช่น นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บ แพทย์แนะน าให้พักรักษาตัวและ  
งดการเล่นกีฬาเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท าให้นักกีฬาเกิดความเครียดเป็นอย่างมากผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดี
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ควรแสดงอารมณ์ที่บ่งชี้ถึงความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจและร่วมกันหาทางออกร่วมกัน หรือแม้บางครั้งผู้ฝึกสอน
กีฬามีอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจนักกีฬาก็ยังไม่สมควรแสดงอาการเกรี้ยวกราดออกมา  แต่ควรใช้วิธีการผ่อนคลาย
ตนเองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อรู้สึกว่าอารมณ์ตนเองสงบลงแล้ว จึงกลับมาพูดคุยกับนักกีฬาอีกครั้งด้วย
เหตุผลต่อไป โดยสรุป คือ ผู้ฝึกสอนกีฬาควรส่งข้อความที่มีเนื้อหาและสภาพอารมณ์ที่สอดคล้องออกมาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ได ้
 
ขั้นตอนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา 

เป้าหมายของการสื่อสาร คือ การท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคคลที่ส่งข้อความและบุคคลที่รับ
ข้อความ โดยกระบวนการส่งข้อความจากผู้ฝึกสอนกีฬาไปยังนักกีฬามี 6 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

1. ผู้ฝึกสอนกีฬาคิดในสิ่งที่จะน าไปถ่ายทอดกับนักกีฬา 
2. ผู้ฝึกสอนกีฬาท าการแปลในสิ่งที่คิดให้เป็นข้อความที่เหมาะสมส าหรับการส่งต่อข้อความนั้น        

สู่นักกีฬา 
3. ผู้ฝึกสอนกีฬาถ่ายทอดข้อความในรูปแบบของการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งกับนักกีฬา  (ภาษาพูด

หรือภาษาท่าทาง) 
4. นักกีฬารับข้อความที่ผู้ฝึกสอนกีฬาถ่ายทอดมา (ถ้านักกีฬาให้ความสนใจ) 
5. นักกีฬาตีความหมายข้อความที่ได้รับจากผู้ฝึกสอนกีฬา 
6. นักกีฬาตอบสนองต่อข้อความที่ได้รับจากผู้ฝึกสอนกีฬา 

 
สาเหตุที่ท าให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพระหว่างผู้ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา 

1. เนื้อหาที่สื่อออกไปไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. การถ่ายทอดข้อความไม่มีภาษาพูดหรือภาษาท่าทางที่ดีพอ 
3. นักกีฬาไม่ได้รับข้อความที่ส่งไปเพราะขาดความสนใจ 
4. นักกีฬาขาดการฟังหรือทักษะการสื่อสารด้วยภาษาท่าทางท าให้ตีความหมายของข้อความผิดพลาด

หรือไม่เข้าใจข้อความนั้น 
5. นักกีฬาเข้าใจความหมายของข้อความ แต่ตีความหมายข้อความนั้นผิดพลาดไปจากความเป็นจริง 
6. ข้อความที่ผู้ฝึกสอนกีฬาส่งไปขาดประสิทธิภาพ นักกีฬาสับสนเกี่ยวกับความหมาย 

 
2. การสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬา แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อรูปแบบการคิดและผลักดันให้เกิดพฤติกรรม 

นอกจากนั้นแรงจูงใจยังเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่พึงปรารถนา 
นักจิตวิทยาการกีฬาเรียนรู้ว่าสิ่งที่นักกีฬาต้องการมากที่สุดมี 2 ประการ คือ ความสนุก ซึ่งเป็นสิ่งที่ท า

ให้เกิดการปลุกเร้าหรือเป็นการกระตุ้นและสร้างความตื่นเต้นและความรู้สึกว่าตนเอง มีคุณค่า รู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถและมีโอกาสที่ประสบความส าเร็จได้ 

3. การสร้างความสนุกสนานให้นักกีฬา มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความต้องการในการปลุกเร้าและความ
ตื่นเต้น ซึ่งในทางกีฬาได้ค านึงถึงระดับการกระตุ้นที่เหมาะสมและการมีประสบการณ์ไหลลื่น  ซึ่งระดับของ
ความท้าทายที่เหมาะสมย่อมน าไปสู่ความสนุกในการฝึกซ้อม การสร้างความสนุกในการฝึกซ้อมจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงแหล่งที่มาของความสนุกร่วมด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งของความสนุกต้องมาจากการยอมรับเหตุผลส าหรับการ
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ต้องมีการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมภายในทีมให้เกิดความน่าสนใจ  ท้าทาย 
และน่าตื่นเต้นอยู่เสมอ 
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4. นักกีฬาต้องการความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องสร้างให้นักกีฬาเกิดการเรียนรู้และให้
ความส าคัญกับการมองเห็นคุณค่าในตนเองไม่ว่าผลการแข่งขันจะแพ้หรือชนะก็ตาม  นักกีฬาต้องตระหนักว่า
ตนเองมีคุณค่าอยู่เสมอเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ใช้ความคิดในการจินตนาการเก่ียวกับตนเองในทุกสถานการณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นจริง และเตรียมพร้อมรับกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ให้ความส าคัญกับความคิดของนักกีฬาว่า
นักกีฬาคิดอย่างไรเมื่อได้รับชัยชนะและนักกีฬาคิดอย่างไรเมื่อได้รับความพ่ายแพ้ ค าตอบของนักกีฬาจะเป็น 
สิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและการมองเห็นคุณค่าในตนเองเป็นอย่างดี  นักกีฬาที่ได้รับการฝึกฝนทักษะ   
ทางจิตใจมาอย่างดีไม่ว่าตนเองจะประสบความส าเร็จหรือประสบความพ่ายแพ้มักมีค าตอบให้ตนเองทางบวก
อยู่เสมอ เมื่อพ่ายแพ้ไม่สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจคงปฏิเสธที่จะเสียใจไม่ได้แต่นักกีฬาจะสามารถฟันฝ่าความเสียใจ  
ความท้อแท ้และเข้าสู่กระบวนการคิดทางบวกได้อย่างรวดเร็ว การคิดทางบวกเป็นบ่อเกิดของสิ่งสร้างสรรค์ที่ดี
ต่อไปในอนาคตเสมอ ตัวอย่างความคิดท่ีมักเกิดข้ึนกับนักกีฬา คือ 

การคิดอย่างผู้ชนะ เช่น  
“ความส าเร็จคือสิ่งที่สร้างความม่ันใจว่าจะท าได้อีก” 
“ความล้มเหลวคือแรงผลักดันที่จะท าให้ส าเร็จ” 
“เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าความสามารถของตนเอง” 

การคิดอย่างผู้แพ้ เช่น 
“ความพยายามไม่ได้ช่วยท าให้อะไรดีขึ้น” 
“ปัญหาของความล้มเหลวอยู่ที่ความสามารถฉันต่ าเอง จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะ

พยายามท าให้ดี หรือ ท าให้มากข้ึน” 
 

นักกีฬาที่มีความคิดอย่างผู้แพ้ มักมีกลไกการป้องกันตนเองอยู่เสมอ คือ มักหลีกเลี่ยงการแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที ่ชอบแก้ตัว เช่น ขาฉันเจ็บท าให้เล่นไม่ดีหรือมีบางอย่างเข้าตาฉันก่อนยิงลูกโทษ และ
มักปฏิเสธความส าเร็จที่ตนเองต้องการ 
 
แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอนกีฬาควรหล่อหลอมให้นักกีฬาตระหนักอยู่ เสมอว่าความส าเร็จไม่ใช่อยู่ที่ชัยชนะเพียง    
อย่างเดียว แต่อยู่ที่ความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น อุตสาหะในการฝึกซ้อม และได้รับประสบการณ์ที่    
แปลกใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาต่อไป ผู้ฝึกสอน
กีฬาควรกระตุ้นให้นักกีฬามีการก าหนดเป้าหมายของตนเองที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง  และย้ าเตือนให้
ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองก าหนดไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมายของตนเอง      
อย่างสม่ าเสมอ และต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้ฝึกสอนกีฬา เพ่ือน ผู้ชม ผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ มีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักกีฬาได้เป็นอย่างมาก แต่ควรต้องท าอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการและวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. การให้ค าชมเชย ยกย่อง แสดงออกซ่ึงการยอมรับซึ่งกันและกัน 
2. การให้ความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดี 
3. การให้ก าลังใจ การไปร่วมเชียร์เมื่อมีการแข่งขัน 
4. การฝึกทักษะทางจิตใจ เช่น การก าหนดเป้าหมาย การควบคุมอารมณ์การลดความวิตกกังวล   

การสร้างจินตภาพ เป็นต้น 
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5. การจัดสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ให้เอ้ือต่อความพึงพอใจของนักกีฬาสอน แนะน า หล่อหลอมให้
มีความรู้สึกนึกคิดเชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอ 

6. จัดกระบวนการฝึกซ้อมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เช่นการให้โอกาสประสบผลส าเร็จ     
ให้ทราบความก้าวหน้าหรือพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากการฝึกซ้อม เพ่ือสะสมความสุขและความพึงพอใจ
ทีละเล็กละน้อย 

7. สร้างความม่ันคงในอนาคตแก่นักกีฬา เช่น ความมั่นคงในการเรียนความมั่นคงในการด าเนินชีวิต 

 
สรุป 

การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดี ต้องมีความสามารถในการน าทีมหรือนักกีฬาของตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุด
ได้ และต้องมีความสามารถในการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์  อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักใน
บทบาทหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบแต่หากมีความเข้าใจลักษณะความแตกต่างของนักกีฬาแต่ละบุคคลอย่างดีแล้ว
ปัญหาทุกอย่างจะสามารถจัดการแก้ไขได้โดยง่าย 

การท าความเข้าใจกับหลักของพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องเรียนรู้และเข้าใจ  มีค ากล่าวที่ว่า  
ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่ท าหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาการกีฬาที่ดี  เพราะองค์ความรู้เกี่ยวกับ
จิตวิทยาการกีฬาเป็นการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลซึ่งล้วนมาจากความคิดและความรู้สึกที่อยู่ภายในตัว
บุคคลนั้น ดังนั้นความสามารถในการท าความเข้าใจและปรับพฤติกรรมของนักกีฬาได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นซึ่ง
ประเด็นหลักที่ควรค านึงถึงในการท าหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีประสิทธิภาพ คือ การท าหน้าที่เป็นผู้สื่อสารที่ดี 
โดยเป้าหมายของการสื่อสาร คือ การท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับข่าวสาร ผู้ฝึกสอนกีฬาต้อง
สามารถสร้างแรงจูงใจและจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักกีฬาได้ โดยแนวทางการจัดการกับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักกีฬา ประกอบด้วย การเป็นผู้สื่อสารที่ดี การสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬา และ
การท าให้นักกีฬารู้สึกสนุกกับการเล่นกีฬา 

 

ค าถามท้ายบทที่ 11 

หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงระบถุึงบทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬามาให้เข้าใจ 
2. จงระบถุึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคท์ี่เก่ียวข้องกับผู้ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา 
3. จงระบถุึงขั้นตอนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา 
4. จงระบถุึงสาเหตุที่ท าให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพระหว่างผู้ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา 
5. จงอธิบายถึงแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 
จิตวิทยาการออกก าลังกาย: แรงจูงใจและอุปสรรคในการออกก าลังกาย 

(Exercise Psychology: Motivation and Barrier in Exercise) 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. แรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
2. อุปสรรคในการออกก าลังกาย 
3. แบบจ าลองความเชื่อทางสุขภาพ (The Health Belief Model) 
4. ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) 
5. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior) 
6. แบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลง (The Transtheoretical Model) 
7. การน าแบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลงไปใช้สร้างแรงจูงใจให้คนออกก าลังกาย 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงแรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงอุปสรรคในการออกก าลังกาย 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการออกก าลังกาย 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการน าแบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลงไปใช้สร้างแรงจูงใจให้

คนออกก าลังกาย 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นักศึกษาสามารถทราบถึงแรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
2. นักศึกษาสามารถทราบถึงอุปสรรคในการออกก าลังกาย 
3. นักศึกษาสามารถทราบถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการออกก าลังกาย 
4. นักศึกษาสามารถทราบถึงการน าแบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลงไปใช้สร้างแรงจูงใจ

ให้คนออกก าลังกาย 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ให้นักศึกษาดูคลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับแรงจูงใจและอุปสรรคในการออกก าลังกาย 
2. อธิบายความหมาย ความส าคัญ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการออกก าลังกายและทฤษฎี    

ที่เก่ียวข้อง  
3. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
4. อาจารย์อธิบาย ตอบค าถาม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาการออกก าลังกายและทฤษฎี      

ที่เก่ียวข้อง 
5. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม 
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สื่อการสอน 
1. คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับแรงจูงใจและอุปสรรคในการออกก าลังกาย 
2. เอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย บทที่ 12 จิตวิทยาการออกก าลังกาย: 

แรงจูงใจและอุปสรรคในการออกก าลังกาย 
3. ภาพประกอบจากเอกสารการสอนจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายบทที่ 12 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการสนใจ ความตั้งใจ 
2. พิจารณาจากการอภิปราย ถาม-ตอบ เสนอความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะฯ 
4. พิจารณาจากงาน ความรับผิดชอบ 
5. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 12 
จิตวิทยาการออกก าลังกาย: แรงจูงใจและอุปสรรคในการออกก าลังกาย 

(Exercise Psychology: Motivation and Barrier in Exercise) 
 

การที่บุคคลจะกระท ากิจกรรมใดๆ นั้นในที่นี้ก็คือการออกก าลังกาย สิ่งส าคัญที่สุดคือบุคคลจะต้อง    
มีความต้องการ และมีแรงจูงใจที่จะท า บุคคลที่ไม่มีแรงจูงใจที่จะออกก าลังกาย บุคคลนี้จะไม่มีเป้าหมายและ
ไม่มีแรงผลักดัน สุดท้ายก็คือไม่เลือกที่จะออกก าลังกาย อีกทั้งบุคคลที่ออกก าลังกายมาแล้วเมื่อขาดแรงจูงใจใน
การออกก าลังกายก็อาจจะส่งผลให้เลิกท ากิจกรรมได้ในอนาคต 

การท าความเข้าใจว่าจะท าอย่างไรให้บุคคลเริ่มมีนิสัยในการออกก าลังกายซึ่งเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย
ยิ่งนัก  แต่การท าความเข้าใจที่จะรักษาสภาพนิสัยในการออกก าลังกายของบุคคลนั้นให้คงพฤติกรรมต่อไป 
เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า ดังนั้นเป้าหมายส าคัญท่ีสุดที่ส่งเสริมให้บุคคลออกก าลังกายคือท าให้เขาเหล่านั้นเกิดการ   
ยึดมั่นต่อพฤติกรรม การยึดมั่นในการออกก าลังกาย (exercise adherence) ซึ่ง Rand and Weeks (1998 
cited in Anshall, 2007) ได้ให้ความหมายของ ค าว่า “adherence” ไว้คือ “ระดับของพฤติกรรมของผู้ป่วย
ที่เห็นพ้องกับค าแนะน าทางคลินิกในการดูแลสุขภาพ” โดยนิยามอ่ืนๆ ของค านี้ ประกอบด้วย การเกาะติด 
(sticking to) เป็นความศรัทธายึดมั่น (faithfully) ในการรักษามาตรฐานของพฤติกรรมด้วยเหตุผลโดยมี
เป้าหมายในใจ ปัจจุบันค าว่า “compliance” มักจะถูกใช้แทนสลับสับเปลี่ยนกับค าว่า “adherence” แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วทั้งสองค านี้มีความหมายตรงกันข้ามกัน กล่าวคือ “compliance” หมายถึงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความยินยอมด้วยความรู้สึกว่า ต้องท าตามค าสั่งและเชื่อฟัง ดังนั้นบุคคลผู้ซึ่งเริ่มปฏิบัติและรักษา
สภาพในโปรแกรมการออกก าลังกายควรจะยึดมั่นเลื่อมใส (are adhering) มากกว่ายินยอม (are complying) 
ที่ปฏิบัติตามโปรแกรมนั้นๆ โดย Yoo (1991) กล่าวว่า พฤติกรรมการยึดมั่นในการออกก าลังกายเป็นการ
ผสมผสานกันจนแยกไม่ออก (complex) ของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ( individual 

factors) ปัจจัยด้านสังคม (social factors) และปัจจัยด้านความคิด (cognitive factors) โดยมี           
ความสอดคล้องกับ Irwin et al. (2004) ที่กล่าวว่า การจะส่งเสริมให้บุคคลยึดมั่นพฤติกรรมการเข้าร่วม
โปรแกรมการออกก าลังกายได้เป็นระยะเวลานานๆ นั้น ต้องเข้าใจว่าเป็นผลมาจากอิทธิพลของตัวแปรทาง
ข้อมูลพื้นฐานทางประชากร (demographic) ตัวแปรทางสรีรศาสตร์ (physiologic) และตัวแปรทางจิตสังคม 
(psychosocial) โดยสิ่งส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยึดมั่นต่อการออกก าลังกายคือบุคคลจะต้องมี
ความต้องการ (need) และมีแรงจูงใจ (motivation) ที่จะกระท าบุคคลที่ไม่มีแรงจูงใจที่จะออกก าลังกายจะ
ท าให้ไม่มีเป้าหมายและไม่มีแรงผลักดัน สุดท้ายก็คือไม่เลือกที่จะออกก าลังกาย อีกทั้งบุคคลที่ออกก าลังกาย
มาแล้ว เมื่อขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกายก็อาจจะส่งผลให้เลิกท ากิจกรรมได้ในอนาคต 
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แรงจูงใจในการออกก าลังกาย 

Anshel (2007) ได้อธิบายความหมายของ แรงจูงใจ (motivation) ไว้ว่า แรงจูงใจมาจากภาษาละติน 
(movere) ที่แปลว่า “การเคลื่อนไหว” (to move) โดยเป็นแนวโน้มของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีทิศทางและมี 
การเลือกเฟ้นเองในการที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแนวโน้มของพฤติกรรมดังกล่าวจะยังคงอยู่ได้โดยจะต้องมี
เป้าหมาย (goal) เพ่ือการใฝ่สัมฤทธิ์ ดังนั้นการตัดสินใจของบุคคลที่จะออกก าลังกายจึงสะท้อนไปถึงการให้
ความส าคัญไปที่ความต้องการและการใฝ่สัมฤทธิ์ที่แสดงออกมา โดยมีแหล่งที่มาที่หลากหลายของเหตุผลของ
แรงจูงใจในการออกก าลังกายอันประกอบด้วย การออกก าลังกายเพ่ือที่จะปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย     
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ รูปลักษณ์ทางร่างกายที่ดูดี การควบคุมน้ าหนักตัว การลดความเครียด การเข้า
สังคม เป็นต้น 

ในทางตรงกันข้ามของแรงจูงใจ (motivation) คือการขาดแรงจูงใจ (amotivation) โดยบุคคลที่  
ขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกายจะส่งผลทางลบต่อการยึดมั่นหรือการรักษาสภาพในการออกก าลัง กาย     
ซึ่งท้ายที่สุดจะท าให้บุคคลเลิกออกก าลังกาย Berger et al. (2002) กล่าวถึงค าแก้ตัวและข้ออ้างของการ    
ไม่ออกก าลังกายไว้ว่า “ไม่มีเวลา” โดยจะเป็นเหตุผลทั่วๆ ไปของแต่ละบุคคล ตามมาด้วย “ไม่มีพลังงาน” 
และ “ขาดแรงจูงใจ” สิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างหลักที่ส าคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย อุปสรรค
รองลงมาประกอบด้วย การขาดค่าใช้สอย การบาดเจ็บ ขาดสิ่ งอ านวยความสะดวก ความรู้สึกที่                 
ไม่สะดวกสบาย การขาดทักษะในการออกก าลังกาย และการกลัวการบาดเจ็บ อุปสรรคเล็กน้อย คือ การขาด
สถานที่ที่ปลอดภัย การขาดการดูแลเด็ก การขาดคู่หู โปรแกรมการออกก าลังกายไม่เพียงพอ ขาดการ
สนับสนุน และขาดระบบการเดินทางที่ดี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นค าแก้ตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกายทั้งสิ้น 
โดยเหตุผลเหล่านี้จะส่งผลต่อกระบวนการทางความคิดและยุทธวิธีทางพฤติกรรมต่อการเริ่มและการรักษา
สภาพต่อนิสัยในการออกก าลังกาย ซึ่งอุปสรรคเป็นตัวแปรส าคัญสามารถท านายการกระท าไม่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้ บุคคลจะประเมินระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ก่อนการตัดสินใจ โดยอุปสรรคคือสิ่งที่ท าให้เกิดความ ไม่สบายใจ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความล าบากในการเกิด
การกระท าใดๆ หรือเป็นสิ่งที่ขัดขวางการกระท าของบุคคล 

 

อุปสรรคในการออกก าลังกาย 

อุปสรรคตามแนวคิดของ Pender (2002) คือเป็นการรับรู้ถึงสิ่งที่มาขัดขวางต่อพฤติกรรม อาจเป็น 
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดคะเน อุปสรรคเปรียบเสมือนสิ่งขัดขวางไม่ให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรม หรือจูงใจให้
หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติพฤติกรรมเป็นปัจจัยด้านสติปัญญาและความรู้สึกที่เฉพาะต่อพฤติกรรม เมื่อบุคคลมี  
ความพร้อมในการกระท าต่ าและมีอุปสรรคมาก การกระท านั้นก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ามีความพร้อมในการกระท า
สูงและมีอุปสรรคน้อยความเป็นไปได้ในการกระท าก็มากขึ้น โดยอุปสรรคเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สามารถท านาย
พฤติกรรมทางสุขภาพได้ โดย Phillips และคณะ กล่าวว่า อุปสรรคในการออกก าลังกายสามารถแบ่งออกเป็น 
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2 ประเภท คือ อุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การได้รับบาดเจ็บ รูปลักษณ์ภายนอก ทักษะในการ 
ออกก าลังกาย เป็นต้น และอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การไม่มีรายได้ การเดินทาง สภาพอากาศ 
เพ่ือนร่วมออกก าลังกายสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย เป็นต้น Pender et al. (2006) ยังกล่าว
อีกว่า การรับรู้อุปสรรคเป็นการรับรู้ด้านลบ หรือเป็นการรับรู้ต่อสิ่งที่ขัดขวางต่างๆ ที่ท าให้ไม่สามารถกระท า
พฤติกรรมใดๆ ได้ เนื่องจากความไม่สะดวกด้านสภาพแวดล้อม ค่าใช้ จ่าย และการไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นๆ ความพึงพอใจในบริการที่ได้ รับการปฏิบัติกิจกรรมทางด้านสุขภาพท าให้ขาดรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ และขาดการสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น โดยการรับรู้ อุปสรรคของการกระท าเป็นปัจจัยหนึ่ง  
ที่น าเสนอครั้งแรกในรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) และจากผลการศึกษาหลาย
การศึกษาพบว่า การรับรู้ อุปสรรคเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สุดต่อการท านายการปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพ (Janz 

and Becker, 1984 cited in Pender, 1996) โดยเฉพาะการศึกษาที่เก่ียวกับการออกก าลังกาย 

การพัฒนากรอบความคิดในการท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมและ  
การคงอยู่ในการออกก าลังกายจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีและรูปแบบต่างๆ ที่ค้นพบมาก่อน เพ่ือที่จะ
ช่วยอธิบายถึงรายละเอียดปลีกย่อย การท านายพฤติกรรม อีกทั้งทฤษฎี ท าให้รู้ถึงแนวทางและผลที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อไป ในการศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาการออกก าลังกาย ทฤษฎีและรูปแบบที่จะกล่าวต่อไป            
มีความส าคัญมาก ตั้งแต่ทฤษฎีที่ท าให้เข้าใจว่ามนุษย์มาออกก าลังกายก็เพราะมีความสอดคล้องต่อความเชื่อ
ทางสุขภาพ (The Health Belief Model) อีกทั้งในงานชิ้นนี้จะกล่าวถึงทฤษฎี 3 ทฤษฎี ที่ท าการศึกษากัน
อย่างแพร่หลาย แถบทวีปยุโรปในปัจจุบัน (Biddle., and Fuchs., 2009) ก็คือ ทฤษฎีปัญญาทางสังคม 
(Social Cognitive Theory) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior) และ
แบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลง (The Transtheoretical Model) โดยในทุกทฤษฎีมีความส าคัญ
ยิ่งต่อการท าความเข้าใจในประเด็นที่ว่าบุคคลมาออกก าลังกายอย่างไรตามหลักทางจิตวิทยาการออกก าลังกาย 
โดยในท้ายที่สุดได้น าแบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ต่อการที่จะช่วยให้บุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา ใช้เป็นแนวทางให้บุคคลมาออกก าลังกาย 

 

แบบจ าลองความเชื่อทางสุขภาพ (The Health Belief Model) 

แบบจ าลองนี้ อธิบายถึงตัวบุคคลผู้ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมที่กระท าจะสอดคล้องต่อสุขภาพ 
ที่ดีของตน บุคคลจะรู้สึกว่าการเริ่มโปรแกรมการออกก าลังกายจะป้องกันหรือควบคุมความรู้สึกที่แย่ๆ ต่อ
สุขภาพ เช่น สุขภาพที่แย่ การมีน้ าหนักเกิน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการรับรู้ในแง่มุมต่างๆ ของบุคคล และ
การรับรู้นั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่อมาที่จะออกก าลังกาย 
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ภาพที่  12.1 แบบจ าลองความเชื่อทางสังคม  

ที่มา: Hagger and Chatzisarantis (2005) 

 

ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) 

กุญแจส าคัญของทฤษฎีปัญญาทางสังคมคือ ความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) 
โดย Albert Bandura ได้พัฒนาแนวความคิดนี้มาจากงานทางจิตวิทยาคลินิกโดยศึกษาจากผู้ป่วย ภายใต้
ปฏิ สั ม พัน ธ์ กั น ของ อิทธิ พลทา งบุ คคล  (Personal)  พฤติ ก ร รม  (Behavioral)  แล ะสิ่ ง แ วดล้ อม 
(Environmental) สิ่งส าคัญของทฤษฎีปัญญาทางสังคมประกอบด้วย ความสามารถของมนุษย์ในการคิด
เกี่ยวกับเหตุที่จะกระท าในอนาคตภายใต้เป้าหมาย ความคิดและความรู้สึก 

ความเชื่อในความสามารถของตนเองเป็นความมั่นใจของบุคคลที่เฉพาะตามสถานการณ์   ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของคนโดยเป็นความเชื่อในประสิทธิภาพและความคาดหวัง ภายใต้แหล่งของข้อมูลหลักสี่อย่าง ที่จะ
พัฒนาระดับของความเชื่อในความสามารถของตนเองนั้นก็คือ พฤติกรรมที่มีมาก่อนหน้านี้ (ความส าเร็จและ
การบรรลุความสามารถ) การดูสิ่งอ่ืนๆ (การเลียนแบบและรูปแบบจ าลอง) การให้ก าลังใจ (ค าพูดและการชัก
จูงทางสังคม) และการสร้างความรู้สึกของการผ่อนคลายและยกระดับอารมณ์ (ตัดสินจากความพร้อมทาง
ร่างกาย) โดยทั้งหมดนี้จะเป็นตัวสื่อกลาง ที่จะส่งผลต่อไปในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Biddle., and 

Fuchs., 2009) 

 

 

การรับรูค้วามอ่อนแอ
(Perceived Vulnerability) 

การรับรูค้วามรุนแรง 
(Perceived Severity) 

ความพร้อม ความตั้งใจ
(Readiness, Intentions) การรับรูป้ระโยชน์ (Perceived 

Benefits) 

การรับรู้อุปสรรคในการกระท า
(Perceived Barriers to Action) 
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ภาพที่ 12.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งของข้อมูล ความเชื่อในความสามารถของตนเองและการแสดงออก
ทางจิตวิทยาและทางพฤติกรรม  

ที่มา : Bandura (1977 อ้างถึงใน Hagger., and Chatzisarantis., 2005) 

 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior) 

ทฤษฎีนี้อธิบายภายใต้พ้ืนฐานของความตั้งใจในการตัดสินใจของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ความตั้งใจ
สามารถท านายจาก ทัศนคติ (Attitude) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) และการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม (Perceptions of behavioral control) ทัศนคติเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมและการ
ประเมินในคุณค่าของผลที่จะแสดงออกมาในการพัฒนาพฤติกรรมการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เป็นความเชื่อของ
นัยอ่ืนๆ และขอบเขตความปรารถนาที่เป็นไปตามความเชื่อ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เป็นการรับรู้ของ
ความยากหรือง่ายในการกระท าพฤติกรรม 

 

 

แหล่ง 
(Sources) 

ความเชื่อในความสามารถของตัวเอง
(Self-efficacy) 

การแสดงออก
(Outcomes) 

ประสบการณ์                  

- ความส าเร็จจากการ
กระท า         

- การได้เห็น
ประสบการณ์ของผู้อื่น 

อิทธิพลปัจจบุัน                

- การชักจูงด้วยค าพูด                 
- สภาวะทางจิตใจ 

ความเชื่อในความสามารถของตัวเอง     
- ความเฉพาะทางสถานการณ ์           

- ความเชื่อในความสามารถส่งผลต่อการ
แสดงออก                                              

- ความเช่ือเก่ียวกบัการแสดงออก 

การแสดงออกทางจิตวิทยา       

- เกิดเป้าหมาย                        

- การแสดงออกทางอารมณ ์         

- การอ้างสาเหต ุ

การแสดงออกทางพฤติกรรม        
-ทางเลือก                            

- ความพยายาม                                
- การคงอยู ่
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ภาพที่ 12.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  

ที่มา : Biddle and Fuchs (2009) 

 

แบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลง (The Transtheoretical Model) 

แบบจ าลองนี้ เป็นรูปแบบที่น ามาอธิบายถึงแรงจูงใจของบุคคลส าหรับการเปลี่ยนนิสัยในการ       
ออกก าลังกาย สิ่งขัดขวางในการเปลี่ยน ประโยชน์ของการเปลี่ยน และยุทธวิธีของวิธีการเฉพาะส าหรับส่งเสริม
การเปลี่ยน โดยแบบจ าลองนี้สามารถน ามาประเมินลักษณะทางกายภาพและจิตใจเพ่ือที่ จะช่วยสร้างยุทธวิธี
ส าหรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้ระดับที่แตกต่างกันของแรงจูงใจที่จะเปลี่ยน  

ทัศนคติ                   
(Attitudes) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(Subjective Norms) 

การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม
(Perceived Behavioral 

Control) 

ความตั้งใจ
(Intentions) 

พฤติกรรม
(Behavior) 

ความเชื่อในเรื่องพฤติกรรม
(Beliefs regarding behavior) 

การประเมินของผลที่ตามมา
(Evaluation of outcomes) 

ความเชื่อที่ว่าความส าคัญอื่น    
(Beliefs that important others 

have) 

แรงจูงใจที่ท าตามเกี่ยวกับความส าคัญอื่น
(Motivation to comply with 

important others) 

ตัวแปรควบคุม        
(Control variables) 

ก าลังเหนือปัจจยัควบคุม
(Power over control factors) 
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ขั้นรักษาสภาพ 

ขั้นการเตรียมการ 

ขั้นปฏิบัต ิ

ขั้นพิจารณา 

ขั้นก่อนพิจารณา 

The Transtheoretical Model หรือ TTM เป็นรูปแบบจ าลองที่อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามล าดับขั้นและกระบวนการพัฒนาให้เป็นไปตามขั้น ในแง่คิดว่าเมื่อไหร่ (When) และอย่างไร 
(How) โดยจะมีตัวสื่อกลางที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนก็คือ ดุลยภาพในการตัดสินใจ (Decisional Balance) ซึ่งเป็น
เรื่องของแนวความคิดในการได้ประโยชน์ (Pros) กับการเสียประโยชน์ (Cons) ของการที่จะเปลี่ยน และอีกสิ่ง
ก็คือ ความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) (Biddle., and Fuchs., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.4 วงจรขั้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 

ในภาพที่ จะเห็นว่าขั้นของการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้อยู่ในรูปเชิงเส้นตรงแต่อยู่ในรูปของวงจร 
Prochaska และคณะ (1992) (อ้างถึงใน Biddle., and Mutrie., 2008) อธิบายไว้ว่ากระบวนการของการ   
ที่พัฒนาในแต่ละขั้นของการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเข้าใจว่าบุคคลยังมีภาวะเสี่ยงที่จะตกมายั งขั้นที่ต่ าลงมาของ
พฤติกรรมการออกก าลังกาย 

ขั้นของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะประกอบไปด้วย 5 ขั้นคือ 1) ขั้นก่อนพิจารณา 2) ขั้นพิจารณา 3) ขั้น
เตรียมการ 4) ขั้นปฏิบัติ และ 5) ขั้นรักษาสภาพ 
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ขั้นของการเปลี่ยนแปลง
(Stages of Change) การออกก าลังกาย (Exercise) 

ขั้นก่อนพิจารณา
(Precontemplation) 

ยังไม่ได้ออกก าลังกายและไม่มีการวางแผนหรือไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการออกก าลังกายภายในเวลา 6 เดือน ข้างหน้า 

ขั้นพิจารณา
(Contemplation) 

ยังไม่ได้ออกก าลังกายแตม่ีการวางแผนและมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การออกก าลังกายภายในเวลา 6 เดือน ข้างหน้า 

ขั้นการเตรียมการ
(Preparation) 

ยังไม่ได้ออกก าลังกายแตม่ีการวางแผนและมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การออกก าลังกายในอนาคตอันใกล้ภายในเวลา 1 เดือน 

ขั้นปฏิบัติ          
(Action) 

ได้ออกก าลังกายแล้วแต่ออกก าลังกายมาน้อยกว่า 6 เดือน 

ขั้นรักษาสภาพ
(Maintenance) 

ได้ออกก าลังกายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 

ขั้นของการเปลี่ยนแปลงจะมีล าดับของพฤติกรรมการเปลี่ยนไปตามกระบวนการของการเปลี่ยน ซึ่งจะ
สามารถน ามาอธิบายว่า เมื่อไหร่ (When) และอย่างไร (How) บุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเป็นยุทธวิธีที่จะช่วยให้บุคคลบรรลุความส าเร็จไปตามขั้นที่แตกต่างกัน 
กระบวนการของการเปลี่ยนจะประกอบไปด้วย 10 กระบวนการ โดยแบ่งได้เป็น 5 กระบวนการแรกซึ่งเป็น
เรื่องของยุทธวิธีทางความคิดของบุคคล และอีก 5 กระบวนการหลังอันเป็นยุทธวิธีทางพฤติกรรมหรือสิ่งที่ท า
ของบุคคล มีงานวิจัย (Marshell., & Biddle., 2001) รองรับว่า กระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็น              
5 กระบวนการแรกนั้น วิธีการอย่างเช่น การเพ่ิมความรู้การพึงตระหนักของความเสี่ยงต่อโรค จะมีค่าที่สูงที่สุด
ขณะขั้นของการปฏิบัติ (Action) ในขณะที่กระบวนการทางพฤติกรรม เช่น มีการสนับสนุนทางสังคม จะสูง
ที่สุดในขั้นรักษาสภาพ (Maintenance) 

ยุทธวิธีอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้บุคคลท าพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงส าเร็จ ก็คือ การให้น้ าหนักทาง
ความคิดในการได้ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง (Pros) ซึ่งน ามาใช้ต่อต้านความคิดในการเสียประโยชน์ของ
การเปลี่ยนแปลง (Cons) สิ่งนี้ก็คือ ดุลยภาพในการตัดสินใจ (Decisional Balance) งานวิจัย (Marshell., & 

Biddle., 2001) สนับสนุนแนวความคิดว่าในขั้นของพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรกๆ นั้น จะมีแนวคิดในการ
เสียประโยชน์มากกว่าการได้ประโยชน์ที่จะมาออกก าลังกาย ในขั้นเตรียมการ จะดูเหมือนว่ามีความเท่ากัน
ระหว่างการได้ประโยชน์กับการเสียประโยชน์ และสุดที่ท้ายในทางตรงกันข้าม ขั้นรักษาสภาพจะมีการรับรู้ถึง
การได้ประโยชน์มากกว่าการเสียประโยชน์ 
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ภาพที่ 12.5 การเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ตามล าดับขั้น  

ที่มา : Marshell and Biddle (2001. อ้างถึงใน Biddle., and Mutrie., 2008) 

 

การวิจัยของ Marshall และ Biddle (2001) พบว่า ความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self-

efficacy) จะเพ่ิมข้ึนตามขัน้ของการเปลี่ยนแปลง แต่รูปแบบของการเพิ่มนั้นไม่เป็นไปในลักษณะเชิงเส้น (Non 

linear) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.6 การเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่ใช่เชิงเส้นของความเชื่อในความสามารถของตนเองตามล าดับขั้น 

ที่มา : Marshell and Biddle (2001. อ้างถึงใน Biddle., and Mutrie., 2008) 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

ขั้นก่อน
พิจารณา 

ขั้นพิจารณา ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัต ิ ขั้นคงสภาพ 

การไดป้ระโยชน์ 

การเสยีประโยชน ์

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

ขัน้ก่อนพิจารณา ขัน้พิจารณา ขัน้เตรียมการ ขัน้ปฏิบติั ขัน้คงสภาพ 



198 

 

การน าแบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลงไปใช้สร้างแรงจูงใจให้คนออกก าลังกาย 

ขั้นที่ 1 บุคคลที่อยู่ในขั้นก่อนพิจารณา บุคคลที่อยู่ในขั้นนี้ไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยน พวกเขาไม่ได้
ออกก าลังกายอีกท้ังยังไม่ตั้งใจที่จะเริ่มออกก าลังกายด้วย พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่านิสัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของเขาอย่างเช่น งานที่ท าซ่ึงเป็นงานนั่งโต๊ะ จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพ มีนักวิจัยหลายท่าน(อ้างถึงใน Marcus., 

and Forsyth., 2003) ศึกษาบุคคลที่อยู่ในขั้นนี้โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ บุคคลที่มีความเชื่อกับไม่มี
ความเชื่อ ในส่วนของบุคคลที่ไม่มี ความเชื่อ พวกเขาจะไม่เห็นคุณค่าในการเปลี่ยนการใช้ชีวิต อีกทั้งไม่สนใจว่า
ถ้าไม่ได้ออกก าลังกายแล้วจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ได้ อย่างเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนเก่ียวกับผลของการ
ออกก าลังกาย 

ในกลุ่มท่ีมีความเชื่อว่าการออกก าลังกายมีคุณค่าแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใน
กลุ่มนี้ยังต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ อีก อีกทั้งยังมีแนวคิดว่าการใช้ชีวิต  แบบนั่งโต๊ะนั้น มีอิทธิพลต่อ
ตัวเขามากกว่าแนวคิดของประโยชน์ในการออกก าลังกาย แล้วจะช่วยเขาเหล่านั้นได้อย่างไร วิธีการที่ดีที่สุด   
ก็คือ การให้ความรู้ คุณไม่มีทางท่ีจะท าให้เขาเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงจากมีความตั้งใจไปสู่การท ากิจกรรม แต่คุณ
สามารถที่จะให้ข้อมูลเพ่ือช่วยให้เขาเกิดความตั้งใจได้ การให้ข้อมูลอย่างง่าย เช่น แผ่นพับ ถ้าเป็นไปได้      
คุณต้องเข้าไปคุยกับพวกเขาทั้งแบบบุคคลและแบบเป็นกลุ่มเพ่ือให้เขาค้นหาแง่คิดที่ดีเกี่ยวกับการ          
ออกก าลังกาย 

ขั้นที่ 2 บุคคลที่อยู่ในขั้นพิจารณา บุคคลในขั้นนี้เป็นคนที่ยังไม่ได้ออกก าลังกายแต่คิดที่จะ        
ออกก าลังกาย พวกเขาทราบถึงผลของการลงทุนในการท ากิจกรรมว่าเป็นเรื่องของผลก าไรและการขาดทุนใน
การออกก าลังกาย แล้วจะช่วยบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไร เหมือนเช่นกลุ่มที่เป็นขั้นก่อนพิจารณา บุคคลในขั้นนี้
ต้องการข้อมูล ถ้าโชคดีได้คุยกันแบบตัวต่อตัว เมื่อคุณมีการซักถามพูดคุยกับบุคคลเหล่านี้ คุณจะสามารถพบ
แนวคิดในเรื่องการได้ก าไรกับการขาดทุนในการออกก าลังกาย คุณเพียงแต่สร้างความเชื่อที่ถูกต้อง เช่น     
การออกก าลังกายจะสามารถช่วยให้ลดน้ าหนักได้ 4 กิโลกรัมภายใน 30 วัน และเสริมแรงจูงใจด้วยข้อมูล     
ที่ถูกต้อง เช่น การออกก าลังกายควบคู่กับการกินอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้คุณมีน้ าหนักที่ลดลงในอัตราที่ช้า   
แต่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี คุณสามารถนั่งคุยกับเขาถึงการเสียประโยชน์หรือการขาดทุนเมื่อมา         
ออกก าลังกายได้แล้วหาทางออกร่วมกัน 

ขั้นที่ 3 บุคคลที่อยู่ในขั้นเตรียมการ บุคคลในกลุ่มนี้ ตัดสินใจที่จะออกก าลังกายและการ          
ออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความพร้อมที่จะเริ่ม บุคคลเหล่านี้อาจจะไปซื้อ  
รองเท้าใหม่หรือเตรียมไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกในสโมสรกีฬา ที่ส าคัญ เขาเชื่อว่าการออกก าลังกาย         
มีประโยชน์ต่อสุขภาพบุคคลกลุ่มนี้สามารถขายค่าสมัครสมาชิกสถานออกก าลังกายได้ง่ายแต่ยังมีความเสี่ยงที่
สูงที่พวกเขาจะหยุดเล่นถ้ากิจกรรมที่เขาจะได้รับนั้นไม่ส่งผลจริงต่อสิ่งที่ตั้งใจไว้ก่อนมาสมัครเขาก็จะเลิกเล่น 
คุณสามารถที่จะพูดคุยเป็นการส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม คุณสามารถที่จะช่วยเขาในเรื่องการตั้งเป้าหมายและ



199 

 

การคาดหวัง เป้าหมายของคุณจะช่วยให้เขายังคงอยู่และเชื่อในความส าคัญในการออกก าลังกายและชี้แจงถึง
ว่า การออกก าลังกายอย่างเป็นประจ าจะมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพในระยะยาวและการป้องกันโรคภัย  
ไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึน้ 

ขั้นที่ 4 บุคคลที่อยู่ในขั้นปฏิบัติ บุคคลในกลุ่มนี้ได้เริ่มออกก าลังกายแล้ว แต่ยังไม่ได้คงอยู่กับการ
ออกก าลังกายมาเกิน 6 เดือน นักวิจัยเชื่อว่า 6 เดือนแรก ของโปรแกรมการออกก าลังกายนั้นมีความยากมาก 
สิ่งที่จะช่วยได้ในบุคคลกลุ่มนี้จะคล้ายกับกลุ่มที่เป็นขั้นเตรียมการก็คือ การให้ความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะน าไปสู่
ความเชื่อในการออกก าลังกายในด้านของการได้ประโยชน์และท าให้เขามีความเชื่อที่น้อยลงในความคิดของ
การเสียประโยชน์ อีกทั้งสร้างความเชื่อที่ถูกต้องที่ว่าการออกก าลังกายที่มีความหนักกว่าการออกก าลังกายที่
ระดับเบาจะส่งผลที่ดีกว่าในระดับของการลดชีพจรเป้าหมาย ทั้งนี้เป็นเรื่องของการช่วยกันวางแผนร่วมมือกัน
อย่างถูกต้องในโปรแกรมการออกก าลังกาย อีกทั้งการที่จะช่วยพวกเขาเหล่านี้ยังต้องค านึงถึงสิ่งที่จะมาเป็นตัว
ขัดขวางต่างๆ เช่น ความคิดว่า “ฉันไม่มีเวลา ฉันเหนื่อยมามาก” เช่นนี้แล้วคุณจะต้องให้ข้อมูลในรายละเอียด
ของประโยชน์ของการออกก าลังกาย เช่น การออกก าลังกายภายหลังเลิกงานท าให้รู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับ
สบาย และใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีขึ้น 

ขั้นที่ 5 บุคคลที่อยู่ในขั้นรักษาสภาพ บุคคลในกลุ่มนี้ยังคงการออกก าลังกายมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
แต่บุคคลนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะกลับไปใช้นิสัยเดิมๆ เช่น การออกก าลังกายที่น้อยลง สิ่งที่จะช่วยได้คือ ให้เขา
มีการวางแผนไปในทิศทางข้างหน้า สร้างการพบปะพูดคุยกัน และเสริมแรงในความคิดของการได้ประโยชน์ใน
การออกก าลังกาย พูดคุยกันเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายและสุขภาพที่เปลี่ ยนแปลงไปในด้านอารมณ์ ถ้าเขา
เบื่อก็ควรแนะน าให้ลองท ากิจกรรมใหม่ๆ ที่ได้ประโยชน์คล้ายๆ กัน บางครั้งบุคคลในกลุ่มนี้ก็ต้องการผู้ที่คอย
ให้ค าแนะน าเพ่ือยกระดับจิตใจในการรักษาสภาพของกิจกรรม  

ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า บุคคลในยุคปัจจุบันขาดการออกก าลังกายที่ เพียงพอ โดยที่ทราบ
กันดีแล้วว่าการออกก าลังกายจะช่วยให้บุคคลได้ประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บที่
อาจจะเกิดขึ้นถ้าขาดการออกก าลังกาย อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าความ
เข้าใจและอธิบายถึงพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคคล โดยทฤษฎีดังกล่าวนั้นเป็นทฤษฎีที่ใช้กัน       
อย่างแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป และท้ายที่สุดก็คือ การน ารูปแบบทฤษฎีล าดับขั้นของการเปลี่ยนแปลง
มาใช้กับบุคคลเพื่อจูงใจให้บุคคลออกก าลังกายอันเป็นสาระส าคัญท่ีสุดต่อไป 

 
สรุป 

แรงจูงใจเป็นแนวโน้มของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีทิศทางและมีการเลือกเฟ้นเองในการที่จะกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งแนวโน้มของพฤติกรรมดังกล่าวจะยังคงอยู่ได้โดยจะต้องมีเป้าหมาย (goal) เพ่ือการใฝ่สัมฤทธิ์ ดังนั้น
การตัดสินใจของบุคคลที่จะออกก าลังกายจึงสะท้อนไปถึงการให้ความส าคัญไปที่ความต้องการและการ       
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่แสดงออกมา อุปสรรคเป็นการรับรู้ถึงสิ่งที่มาขัดขวางต่อพฤติกรรม อาจเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือ
คาดคะเน อุปสรรคเปรียบเสมือนสิ่งขัดขวางไม่ให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรม หรือจูงใจให้หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติ
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พฤติกรรมเป็นปัจจัยด้านสติปัญญาและความรู้สึกที่เฉพาะต่อพฤติกรรม เมื่อบุคคลมี ความพร้อมในการกระท า
ต่ าและมีอุปสรรคมาก การกระท านั้นก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ามีความพร้อมในการกระท าสูงและมีอุปสรรคน้อย
ความเป็นไปได้ในการกระท าก็มากขึ้น โดยอุปสรรคเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สามารถท านายพฤติกรรมทางสุขภาพ
ได ้

 
ค าถามท้ายบทที่ 12 

หลังจากได้ศึกษาจนจบบทเรียนแล้ว ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการและ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

1. จงอธิบายถึงประโยชน์ของแรงจูงใจในการออกก าลังกายมาให้เข้าใจ 
2. จงอธิบายถึงผลของอุปสรรคในการออกก าลังกายมาให้เข้าใจ 
3. จงอธิบายถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาการออกก าลังกายมาให้ครบถ้วน 
4. จงอธิบายถึงหลักการและประโยชน์ของการน าแบบจ าลองทฤษฎีขั้นของการเปลี่ยนแปลงไปใช้ใน

การสร้างแรงจูงใจให้คนออกก าลังกายมาให้เข้าใจ 
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