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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตรการ
กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 176 คน เปนเพศชาย 106 คน และ เพศหญิง 70 คน อายุระหวาง 18 - 22 
ป (อายุเฉลี่ย 20.04 + 1.32 ป) ประกอบดวย 12 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา เซปกตะกรอ เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล 
ฟุตบอล วอลเลยบอล แบดมินตัน วูดบอล รักบี้ แฮนดบอล เปตอง และ วายน้ํา เก็บรวบรวมขอมูลโดยใหนักกีฬา
ตอบแบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬา ฉบับภาษาไทย จํานวน 27 ขอคําถาม ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย สุพัชริ
นทร ปานอุทัย และ นฤพนธ วงศจตุรภัทร (2551) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสอดคลองภายในของแบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬา โดย
ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา แบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่น
ทางการกีฬามีคาความเชื่อถือไดทั้งฉบับ เทากับ 0.92 โดยมีคะแนนของแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬา 1) ดาน
ความสําเร็จในงานที่กระทํา ซึ่งประกอบดวย  การเตรียมพรอมดานรางกาย จิตใจ และทักษะกีฬา และ การแสดง
ความสามารถ เทากับ 5.31 และ 4.54 คะแนน ตามลําดับ 2) ดานการกํากับตนเอง ประกอบดวย การนําเสนอ
ตนเองทางรางกาย เทากับ 4.33 คะแนน และ 3) ดานวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งประกอบดวย การสนับสนุนจากสังคม  
ความเปนผูนําของผูฝกสอน การมีประสบการณผานผูอื่น ความสะดวกสบายจากสภาพแวดลอม และความพึง
พอใจตอสถานการณ  เทากับ 5.20  4.79  5.12  4.82  และ 4.29 คะแนน ตามลําดับ การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบ
แนวทางในการสนับสนุนแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาตามความตองการของนักกีฬา และเปนขอมูลสําคัญ
สําหรับการปรับปรุงแบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาใหมีความเหมาะสมกับนักกีฬาระดับอุดมศึกษา
ไทยตอไป 
 
คําสําคัญ :  แหลงความเช่ือมั่นทางการกีฬา  นักกีฬา 

 

Abstract 
The purpose of the present research was to investigate the source of sport confidence of 

athletes of sports science faculty, Kasetsart University. One hundred seventy six athletes (106 males 
and 70 females), aged 18 -22 years ( X  = 20.04, SD = 1.32), were recruited to complete the source of 
                                                 
1 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
 Faculty of Sports Science, Kasetsart University, KamphengSaen Campus, Nakhon Pathom 73140 
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sport confidence questionnaire (SSCQ; 27 items), which was developed by Pan–uthai and 
Vongjaturapat in 2008. The athletes who participated in this study consisted of track and field, sepak 
takraw, table-tennis, basketball, football, volleyball, badminton, wood ball, rugby, handball, patanque 
and swim players. The data were analyzed for percentage, mean, standard deviation and cronbach’s 
alpha coefficient. The reliability of the SSCQ was found to be 0.92. The source of sport confidence 
scores  were from 1) achievement dimension which included physical mental and skill preparation 
(5.31), and demonstration ability (4.54)  2) self regulations dimension which included physical self 
presentation (4.33) and 3) social culture dimension which included social support (5.20), coach’s 
leadership (4.79), vicarious experience (5.12), environment comfort (4.82) and situation favorableness 
(4.29). The results of this study leaded to the guideline for supporting the appropriate source of sport 
confidence which corresponded to the athletes’ need. Moreover, the data from this study will be used 
for improving the source of sport confidence questionnaire which is suitable for athlete in higher 
education in the future. 
 
Keyword : Source of Sport Confidence, Athletes  
E-mail : fsssrp@ku.ac.th 
 

คํานํา 
นักจิตวิทยาการกีฬาและนักกีฬาตางใหการยอมรับวาความเชื่อมั่นทางการกีฬาเปนสิ่งสําคัญในการทําให

ประสบความสําเร็จทางการกีฬาสูงสุด (Zinsser,et al., 2001) ซึ่งความเชื่อมั่นเปนลักษณะของความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองที่จะประสบความสําเร็จทางการกีฬา โดย Morris & Summers (2004) กลาววา หาก
นักกีฬามีความเชื่อมั่นในตนเองอยางเหมาะสมทําใหการแสดงความสามารถทางการกีฬาเปนไปในทิศทางที่ดี ซึ่ง 
Weinberg & Gould (1999) พบวาความเชื่อมั่นในตนเองจะทําใหเกิดการกระตุนอารมณทางบวก ทําใหเกิดสมาธ ิ
มีผลตอการเพิ่มความพยายาม มีผลตอกลยุทธในการแขงขัน มีผลตอโมเมนตัมในการแขงขัน และยังรวมถึงการที่
นักกีฬามีความเชื่อมั่นวาจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ไดจนประสบความสําเร็จ ความเชื่อมั่นทางการกีฬาแบง
ออกไดเปน 2 ประเภท คือ ความเชื่อมั่นทางการกีฬาตามลักษณะนิสัย (Trait sport confidence) เปนความเชื่อมั่น
ลักษณะประจําตัวของบุคคลในการที่จะควบคุม จัดการ และนําไปสูความสามารถทางการกีฬาได และความเชื่อมั่น
ทางการกีฬาตามสถานการณ (State sport confidence) ซึ่งเปนความเชื่อมั่นในการที่จะบรรลุถึงความสามารถ
ทางการกีฬาจะเกิดขึ้นในบางชวงเวลาเทานั้น (Vealey, 1986) ถึงแมวาความเชื่อมั่นจะมีความสําคัญแตยังมีผู
เขาใจผิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางการกีฬาในประเด็นที่วานักกีฬาจะมีความเชื่อมั่นทางการกีฬาหรือไมมีความ
เชื่อมั่นทางการกีฬาก็ได การที่จะเพิ่มระดับความเชื่อมั่นทางการกีฬานั้นจะทําไดตอเมื่อมีการใหขอมูลยอนกลับ
ทางบวกเทานั้น การที่นักกีฬาประสบความสําเร็จมาโดยตลอดเทานั้น จึงจะสามารถเพิ่มระดับความเชื่อมั่นทางการ
กีฬาได หากนักกีฬามีความเชื่อมั่นในระดับที่เหมาะสมแลวจะสงผลใหนักกีฬามีลักษณะของการที่ไมสนใจผูอื่นหรือ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากปญหาที่หลีกเลี่ยงไมไดจะเปนสิ่งที่ทําลายความเชื่อมั่นทางการกีฬา 
(Zinsser et al., 2001) เมื่อเกิดความเขาใจผิดจึงเปนผลตอการสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองใหกับนักกีฬาอยาง
ถูกตอง  
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จากความสําคัญของความเชื่อมั่นทางการกีฬา  Vealey et al. (1998) จึงทําการศึกษาเกี่ยวกับแหลงความ
เชื่อมั่นทางการกีฬา โดยมุงหวังใหนักกีฬาสามารถประเมินแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาของตนเองได และ
สามารถพัฒนาความเชื่อมั่นทางการกีฬาใหเปนประโยชนตอสถานการณการฝกซอมและการแขงขันจนกระทั่ง
นักกีฬามีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถแสดงทักษะทางการกีฬาไดดี จากการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปแหลง
ความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษา 3 ดาน จํานวน 9 องคประกอบ ดังนี้คือ ดานความสําเร็จใน
งานที่กระทํา ประกอบดวย ความเชี่ยวชาญในทักษะกีฬา และการแสดงความสามารถ  ดานการกํากับตนเอง 
ประกอบดวย การนําเสนอตนเองทางรางกาย และการเตรียมพรอมดานรางกายและจิตใจ  ดานวัฒนธรรมของ
สังคม ประกอบดวย การสนับสนุนจากสังคม ความเปนผูนําของผูฝกสอน การมีประสบการณผานผูอื่น การไดรับ
ความสะดวกสบายจากสภาพแวดลอม และความพึงพอใจตอสถานการณ ซึ่งขอมูลแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬา
ที่ไดจากการใชแบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาดังกลาวเปนการศึกษาและมีความเหมาะสมกับการ
นําไปใชกับนักกีฬาของประเทศแถบตะวันตกเทานั้น จึงทําให สุพัชรินทร  ปานอุทัย และ นฤพนธ  วงศจตุรภัทร 
(2551) ไดทําการพัฒนาและวิเคราะหองคประกอบแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย 
โดยใชแบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาของ Vealey et al. (1998) เมื่อทําการศึกษากับกลุมตัวอยางซึ่ง
เปนนักกีฬาไทย พบวาแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬามาจาก 3 ดาน จํานวน 8 องคประกอบ คือ ดานความสําเร็จ
ในงานที่กระทํา ประกอบดวย การเตรียมพรอมดานรางกาย จิตใจ และทักษะกีฬา และการแสดงความสามารถ 
ดานการกํากับตนเอง ประกอบดวย การนําเสนอตนเองทางรางกาย และดานวัฒนธรรมของสังคม ประกอบดวย 
การสนับสนุนจากสังคม ความเปนผูนําของผูฝกสอน การมีประสบการณผานผูอื่น ความสะดวกสบายจาก
สภาพแวดลอม และความพึงพอใจตอสถานการณ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.91 
ดังนั้นจึงถือไดวาเปนแบบสอบถามที่ผานกระบวนการพัฒนาและวิเคราะหองคประกอบที่ถูกตองตามหลักการทาง
สถิต ิและเปนแนวทางในการเสริมสรางความเชื่อมั่นทางการกีฬาไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

จากความสําคัญของแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาผนวกกับมีเครื่องมือที่สามารถคนหาแหลงความ
เชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาได จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งนักกีฬาดงักลาวตางมีความทุมเทกับการฝกซอมและมีความ
คาดหวังในผลงานที่จะเกิดขึ้นจากการแขงขันกีฬาในแตละครั้งและมีการฝกซอมกีฬาอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นหาก
ทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาไดอยางถูกตอง จะทําใหสามารถสงเสริมแหลง
ความเชื่อมั่นทางการกีฬาไดตามความตองการของนักกีฬาไดอยางตรงประเด็นมากที่สุด  
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กรอบแนวคิดการวจิัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณและวิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักกีฬาของคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง
เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2553 มีอายุระหวาง     18 - 
22 ป จํานวน 176 คน เปนเพศชาย 106 คน และ เพศหญิง 70 คน ประกอบดวย 12 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา เซปก
ตะกรอ เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลยบอล แบดมินตัน วูดบอล รักบี้ แฮนดบอล เปตอง และ วายน้ํา 
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 – 4 มีประสบการณในการเขารวมแขงขันฯ อยูระหวาง 1 - 4  ป ไดมาจาก
การสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬา ซึ่งประกอบดวย                 
2 สวน ดังนี ้

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชนิดกีฬาที่เขารวมการแขงขัน และ
ประสบการณในการเขารวมการแขงขันกีฬาภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน  
  สวนที่ 2 แบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬา  ฉบับภาษาไทย  พัฒนามาจากแบบสอบถามแหลง
ความเชื่อมั่นทางการกีฬา  (สุพัชรินทร  และ นฤพนธ, 2551) มีลักษณะเปนแบบประเมินคา 7 ระดับ เริ่มตั้งแตระดับ
คะแนน 1 (มีความสําคัญนอยที่สุด) ถึง ระดับคะแนน 7 (มีความสําคัญมากที่สุด) โดยมีขอคําตอบที่อยูในแหลงของ
ความเชื่อมั่นทางการกีฬาทั้งหมด 3 ดาน จํานวน 8 องคประกอบ รวมทั้งสิ้น 27 ขอคําถาม ดังนี้คือ  

ความสําเร็จ 
ในงานที่

การเตรียมพรอมดานรางกาย จิตใจ และ

การแสดงความสามารถ 

ความสะดวกสบายจากสภาพแวดลอม 

การไดรับการสนับสนุนจากสังคม 

ความเปนผูนําของผูฝกสอน 

การมีประสบการณผานผูอื่น 

ความพึงพอใจตอสถานการณ 

วัฒนธรรม
สังคม 

การนําเสนอตนเองทางรางกาย การกํากับ
ตนเอง 

แหลง 
ความ
เชื่อมั่น 
ทางการ
กีฬาของ
นักกีฬา
คณะ
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 ดานความสําเร็จในงานที่กระทํา ประกอบดวย การเตรียมพรอมดานรางกาย จิตใจและทักษะกีฬา                      
ขอ  2, 10, 15, 16, 21, 22, 24, 26 และการแสดงความสามารถ ขอ 8, 13, 25 
 ดานการกํากับตนเอง ประกอบดวย การนําเสนอตนเองทางรางกาย ขอ 5, 19 
 ดานวัฒนธรรมของสังคม ประกอบดวย การสนับสนุนจากสังคม ขอ 1, 7, 23 ความเปนผูนําของผูฝกสอน ขอ 
6, 12, 20, 27 การมีประสบการณผานผูอื่น ขอ 9, 14  ความสะดวกสบายจากสภาพแวดลอม  ขอ 4, 17 และความ
พึงพอใจตอสถานการณ ขอ 3, 11, 18 
 วิธีการคิดคะแนน คือ เมื่อตอบแบบสอบถามครบทุกขอแลว นําคะแนนที่ไดในแตละขอของแตละ
องคประกอบมารวมกัน และหารดวยจํานวนขอคําถามในแตละองคประกอบ เชน องคประกอบดานการ
เตรียมพรอมดานรางกาย จิตใจและทักษะกีฬา มี 8 ขอคําถาม ใหนําคะแนนแตละขอรวมกันแลวหารดวยจํานวนขอ 
จะไดคําตอบที่เปนคะแนนแหลงความเชื่อมั่นทางกีฬาดานการเตรียมพรอมดานรางกาย จิตใจและทักษะกีฬา เปน
ตน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากทีมกีฬา พรอมทั้งประสานงานกับผูฝกสอนและนักกีฬาเพื่อ
ขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. แสดงตัวตอนักกีฬาและแจงวัตถุประสงคของการวิจัย หลังจากนักกีฬาไดรับทราบวัตถุประสงคของการ
วิจัยแลวจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหนักกีฬาตอบแบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬา และ
ตรวจสอบความสมบรูณ หากแบบสอบถามยังไมสมบูรณ จะถูกนํากลับไปยังผูกรอกและแกไขใหสมบูรณตอไป 
 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยนักกีฬาที่เปนตัวแทนคณะวิทยาศาสตรการกีฬาเขารวม การ
แขงขันกีฬาภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 176 คน เปนเพศชาย 106 คน (รอยละ 
60.23) และเพศหญิง 70 คน (รอยละ 39.77) มีอายุเฉลี่ย 20.04 ป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.32 ป กําลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 – 4 ประกอบดวย 12 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล (รอยละ 21.59) บาสเกตบอล (รอยละ 
11.93 ) แฮนดบอล (รอยละ 10.23) รักบี้ (รอยละ 8.52) กรีฑา (รอยละ 7.95) วอลเลยบอล (รอยละ 7.95) เปตอง 
(รอยละ 6.82) แบดมินตัน (รอยละ 6.82) วายน้ํา (รอยละ 5.68)  เซปกตะกรอ (รอยละ 5.11) เทเบิลเทนนิส  (รอย
ละ 3.98) และ วูดบอล (รอยละ 3.41) ตามลําดับ และมีประสบการณในการเขารวมแขงขันกีฬาฯ  อยูระหวาง 1 - 4  
ป จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวานักกีฬามีโอกาสในการเขารวมการแขงขันกีฬาในทุกชนิดกีฬาที่มีการจัดการ
แขงขันครั้งนี ้ โดยชนิดกีฬาที่มีนักกีฬาใหความสนใจในการเขารวมการแขงขันเปนจํานวนมากมักจัดอยูในกลุมกีฬา
ประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล รักบี ้ เปนตน ซึ่งเมื่อพิจาณาตามลักษณะพฤติกรรมของวัยรุนซึ่ง
เปนชวงวัยของกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาครั้งนี ้จะพบไดวาวัยรุนเปนวัยที่ตองการกลุมเพื่อน ชอบทํากิจกรรมตางๆ 
รวมกัน ดังนั้นกิจกรรมกีฬาที่มีความสนใจจึงมักเปนกีฬาที่ประกอบดวยกลุมคนหลายคน แตอยางไรก็ตามเมื่อ
นักกีฬาเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมกีฬาเพื่อการแขงขันแลว ยอมมีความคาดหวังใหตนเองประสบความสําเร็จ ซึ่ง
จากผลการตอบแบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬา พบวานักกีฬาใหความสําคัญกับองคประกอบดาน
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การเตรียมพรอมดานรางกาย จิตใจ และทักษะกีฬา ในระดับมากที่สุด (5.31 คะแนน) ซึ่งเปนขอมูลที่มีความ
สอดคลองกับนักกีฬาระดับอุดมศึกษา และนักกีฬาระดับอาวุโสของอเมริกา (Vealey et al., 1998; Wilson, 2000; 
Wilson et al., 2004) โดยทั่วไปเมื่อนักกีฬาที่เขาสูกระบวนการแขงขันจะใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมดาน
รางกายและทักษะกีฬามากกวานักกีฬาที่อยูในชวงเริ่มตนการฝกซอม (Salselas, et al., 2007) และพบวานักกีฬา
ใหความสําคัญกับองคประกอบดานการแสดงความสามารถ (4.54 คะแนน) ดวยเชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวานักกีฬา
จะมีความเชื่อมั่นทางการกีฬาตอเมื่อรับรูไดวาตนเองมีความสามารถเหนือผูอื่น 

นอกจากการเตรียมความพรอมของตนเองแลวนักกีฬายังมีความสนใจในการนําเสนอตนเองทางรางกาย 
(4.33 คะแนน) รวมดวย ซึ่ง Day (2003) พบวานักกีฬาที่รูสึกวารูปรางของตนเองดูดีจะมีผลใหเกิดความเชื่อมั่นใน
การแสดงความสามารถทางการกีฬา อีกทั้ง Method of Social Work Research I (2003) ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา
กีฬาที่ตองใชองคประกอบของความสวยงามในการตัดสิน นักกีฬาจะใหความสําคัญกับภาพลักษณของตนเองเปน
สิ่งสําคัญ เพราะทําใหมีความมั่นใจและรูสึกวาตนเองมีคุณคาเมื่อมีรูปรางที่สวยงาม สามารถสวมใสเสื้อผา
ประกอบการแขงขันไดเปนอยางดี นอกจากนั้นแลวยังมีแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอน
ไปกวาที่กลาวมาขางตน นั่นคือแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาดานวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งประกอบดวย การ
สนับสนุนจากสังคม ความเปนผูนําของผูฝกสอน การมีประสบการณผานผูอื่น ความสะดวกสบายจาก
สภาพแวดลอม ความพึงพอใจตอสถานการณ  (5.20  4.79  5.12  4.82 และ 4.29 คะแนน ตามลําดับ) ซึ่งแสดงให
เห็นวานอกจากนักกีฬาจะตองเตรียมความพรอมของตนเองแลว ยังมีความตองการองคประกอบจากสังคมเพื่อเปน
สิ่งสนับสนุนใหตนเองเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ซึ่ง Ommundensen, Robert,et al.,(2006) พบวาพอแม
และผูฝกสอนมีสวนสนับสนุนใหนักกีฬามีสัมพันธภาพตอเพื่อนรวมทีมดีขึ้น มีการรับรูถึงความสามารถของตนเอง
สูงขึ้น และไมมีความกังวลในความพยายามที่จะประสบความสําเร็จในการแขงขัน อีกทั้ง et al.,(2001) ยังพบวา
นักกีฬาที่อยูในชวงของการฟนฟูสภาพหากไดรับการสนับสนุนจากสังคมในทางบวกจะสงผลใหนักกีฬาหายจาก
อาการบาดเจ็บไดเร็วขึ้น นอกจากนั้น et al., (2005) พบวานักกีฬาตองการใหผูฝกสอนเอาใจใสตนเองซึ่งจะทําให
เกิดความรูสึกพึงพอใจและมีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้น ถึงแมวาองคประกอบดานความพึงพอใจตอสถานการณจะ
เปนสวนหนึ่งของแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาก็ตาม แตจากขอมูลจะพบวานักกีฬาใหคะแนนองคประกอบดาน
ความพึงพอใจตอสถานการณอยูในระดับนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับองคประกอบอื่นๆ ซึ่งอาจเปนเหตุผลประการ
หนึ่งวานักกีฬามีความคุนเคยกับสถานการณและรับรูวาทุกอยางไดวางแผนมาอยางดีจะไมมีความผิดพลาดเกิดขึ้น 
จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวานักกีฬาใหความสําคัญกับแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาอยูในระดับ
คอนขางมากในทุกองคประกอบ และจากการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่น
ทางการกีฬาพบวามีคาความเชื่อถือไดทั้งฉบับ เทากับ 0.92 โดยมีคาความเชื่อถือไดในแตละองคประกอบของแหลง
ความเชื่อมั่นทางการกีฬา อยูระหวาง 0.41 – 0.89 ซึ่งมีองคประกอบดานความพึงพอใจตอสถานการณเพียงดาน
เดียวที่มีคาความเชื่อถือไดคอนขางต่ํา จากขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้นอกจากจะทราบแนวทางในการสนับสนุน
แหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาตามความตองการของนักกีฬาแลว ยังเปนขอมูลสําคัญสําหรับการปรับปรุง
แบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาใหมีความเหมาะสมกับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทยตอไป 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
นักกีฬาคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความตองการแหลงความเชื่อมั่นทางการ

กีฬาในแตละองคประกอบโดยเรียงตามลําดับมากไปนอย ดังตอไปนีค้ือ  
1. การเตรียมพรอมดานรางกาย จิตใจและทักษะกีฬา เทากับ 5.31 + 0.87 คะแนน  
2. การสนับสนุนจากสังคม เทากับ 5.20  +  0.92 คะแนน 
3. การมีประสบการณผานผูอื่น เทากับ 5.12 +  1.05 คะแนน 
4. ความสะดวกสบายจากสภาพแวดลอม  เทากับ 4.82 + 1.17 คะแนน 
5. ความเปนผูนําของผูฝกสอน เทากับ 4.79 +  0.96 คะแนน 
6. การแสดงความสามารถ เทากับ 4.54 +  1.12 คะแนน 
7. การนําเสนอตนเองทางรางกาย เทากับ 4.33 +  1.26 คะแนน 
8. ความพึงพอใจตอสถานการณ เทากับ 4.29 + 0.95 คะแนน 
ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการศึกษาแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาใหมีความหลากหลายไปตาม

ลักษณะเฉพาะของบุคคล เชน เพศ ชนิดกีฬา และทําการเปรียบเทียบขอมูลของแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาใน
แตละกลุมที่นํามาศึกษา เพื่อขยายผลของแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาใหมีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาใหมีความเหมาะสมกับนักกีฬา
ระดับอุดมศึกษาตอไป 
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