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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีว ัตถุประสงค์เพือพัฒนาแบบสอบถามความเชือมั นใน

ความสามารแห่งตน เพือศึกษารูปแบบของการฝึกสอนกีฬา การใช้แหล่งทีมาของความเชือมั นใน

ความสามารถแห่งตน และความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนกีฬากับการใช้แหล่งทีมาของความ

เชือมั นในความสามารถแห่งตนในกีฬาบาสเกตบอล ข้อมูลได้จากการตอบแบบสอบถาม จากผู ้ ฝึกสอนกีฬา

บาสเกตบอลในประเทศไทย จ ํานวน 205 คน โดยแบ่งเป็นผู ้ ฝึกสอนชาย จ ํานวน 142 คน และผู ้ ฝึกสอนหญิง 

จ ํานวน 63 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลส่วนมากเป็นผู ้ ฝึกสอนกีฬาแบบฝึกและสอน 

ซึงเน้นการสอนและการปฏิบัติทักษะ มากกว่ารูปแบบของการฝึกสอนแบบประชาธิปไตย และแบบ

สนับสนุนทางสังคม ส่วนการฝึกสอน แบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัลเป็นรูปแบบการฝึกสอนทีมีจ ํานวน

น้อยทีสุด และผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย ไม่มีรูปแบบของการฝึกสอนแบบเผด็จการ 2) 

วิธีการสร้างความเชือมั นในตนเองทีผูฝึ้กสอนนํามาใช้กับนักกีฬาและทําให้นักกีฬามีความเชือมั นในตนเอง

มากทีสุด คือ การชักจูงด้วยคําพูด ส่วนการกระตุ้นทางอารมณ์และการกระตุ้นทางสรีรวิทยา เป็นวิธีทีผู ้

ฝึกสอนนํามาใช้กับนักกีฬาน้อยทีสุด 3) รูปแบบของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลในแบบฝึกและสอน แบบ

สนับสนุนทางสังคม และแบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล ใช้วิธีการชักจูงด้วยคําพูดเป็นอันดับแรก ส่วน

วิธีการกระตุ้นทางอารมณ์และวิธีการกระตุ้นทางสรีรวิทยา ผู ้ ฝึกสอนจะเลือกนํามาใช้เป็นลําดับสุดท้าย 4) 

ความสัมพันธ์ของรูปแบบการฝึกสอนในการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตน รูปแบบฝึกและ

สอนมีความสัมพันธก์ับรูปแบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล และรูปแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับ

รูปแบบสนับสนุนทางสังคม  

 

คําสําคัญ: ความเชือมั นในความสามารถแห่งตน รูปแบบของการฝึกสอน กีฬาบาสเกตบอล 

  

 

 

 

 
 
 



Abstract 

 This research was an observational research, aimed to develop the self-efficacy questionnaire 

for studying the coaching styles, as well as the use of sources of self-efficacy, and relationship between 

the coaching styles and the use of sources of self-efficacy in basketball. Data were collected by means of 

responding to the questionnaire of 205 Thai basketball coaches (male = 142, female = 63). Results were 

found that: 1) Most Thai basketball coaches were the training and instruction coaching behavior that more 

emphasized teaching and performing skill than the democratic coaching behavior and the social support 

behavior. In addition, there were least numbers of the questionnaire completion in the rewarding or 

positive-feedback behavior, and there was no completion in the autocratic coaching behavior, 2) 

procedure of building up self-efficacy that the basketball coaches conducted to athletes and that made 

athletes mostly have self-confidence is the verbal persuasion as a procedure conducted to use more than 

other. Furthermore, emotional and physiological arousals were procedures that coaches least conducted to 

use in athletes, 3) styles of basketball coach in the training and instruction coaching behavior, as well as 

the social support behavior, and the rewarding or positive-feedback behavior as a style that emphasized 

giving the rewarding or positive-feedback, firstly used the verbal persuasion. moreover, these coaches 

lastly used the procedures of emotional and physiological arousals, 4) styles of basketball coach had 

relationship to rank of use of sources of self-efficacy; the training and instruction coaching behavior had 

relation of use of self-efficacy with the rewarding or positive-feedback behavior emphasizing giving a 

reward; and the democratic coaching behavior had relation to the social support behavior,  
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บทนํา 

 ปัจจุบันการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาในประเทศไทย ผู ้ ฝึกสอนหรือนักกีฬามักจะมุ่งฝึกและ

เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายเท่านั น ซึงถือว่าย ังไม่เพียงพอทีจะทําให้นักกีฬาแสดงศักยภาพทางการ

กีฬาออกมาได้อย่างเต็มความสามารถทีมีอยู่อย่างแท้จริง เพราะควรจะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ

ของนักกีฬาควบคู่กันไปด้วย ดังนั นองค์ประกอบทางด้านจิตใจจึงควรทีจะนํามาช่วยส่งเสริมและพัฒนา

ความสามารถของนักกีฬาด้วยเช่นกัน  Horn (1992) กล่าวว่า ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาเป็นส่วนสําคัญในการ

ทําให้นักกีฬาประสบความสําเร็จ เพราะในส่วนของทักษะและสมรรถภาพทางร่างกายสามารถฝึกและ

พัฒนาไปได้สูงสุดและมีการปรับเปลียนไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้น้อยมาก ตรงกันข้ามกับสมรรถภาพ

ทางด้านจิตใจ ซึงสามารถแปรเปลียนไปตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทีเกิดขึ นต่าง ๆ ได้มากกว่า 

 
 
 



ขณะเดียวกันควรทีจะปฏิบัติทักษะทางจิตวิทยาในทุกกลุ่ม ทุกระดับความสามารถ ทุกเพศ ทุกวัย (สืบสาย 

บุญวีรบุตร, 2541 หน้า 90)  

จากงานวิจัยของ Matheson and Mathes (1991) ทีพบว่า ความไม่แน่นอนทีเกิดขึ นในการแข่งขัน

ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลและขาดความมั นใจในการแสดงความสามารถ ดังนั น ความเชือมั นในตนเองมี

ความสําคัญและมีผลต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬามากทั งในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน ความเชือมั น

ในตนเอง ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบทีสําคัญของความเข้มแข็งทางด้านจิตใจทีเป็นส่วนหนึงของการพัฒนา

นักกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ  Williams and Krane (1998, pp. 77-140) กล่าวถึง ความเชือมั นในตนเองว่า

เป็นความเชือทีมีอยู่ในตนเอง หรือระดับความมั นใจในความสามารถของตนเองทีจะปฏิบัติกิจกรรมหรือ

แสดงพฤติกรรมนั น ๆ ให้ประสบความสําเร็จ  

ปัจจุบันความเชือมั นในตนเองได้รับความสนใจจากนักวิจัยทางด้านจิตวิทยาการกีฬาเป็นอย่างมาก

ซึงเป็นสิงทีสําคญัและได้รับการอ้างถึงบ่อย ๆ ว่ามีผลต่อความสามารถของนักกีฬา George (1994) พบว่า 

ความเชือมั นในตนเองสูงทําให้ความสามารถเพิมขึ นและความวิตกกังวลตํ าทําให้คนมีความพยายามทีจะ

แสดงความสามารถออกมามากขึ น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cox (1988) ทีพบว่า ประสบการณ์แห่ง

ความสําเร็จในการแสดงความสามารถมีความสัมพันธ์กับความเชือมั นในตนเอง ซึงสอดคล้องกับทฤษฏี

ความเชือมั นในความสามารถแห่งตน (Self-Efficacy Theory) ของ Bandura (1986, p. 24) ทีกล่าวว่า ความ

เชือมั นในความสามารถแห่งตนเป็นการทีบุคคลตัดสินความสามารถของตนเองว่าสามารถปฏิบัติพฤติกรรม

บางอย่างในสถานการณ์ทีเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ และความเชือมั นในความสามารถแห่งตนดังกล่าวจะมี

อิทธิพลต่อบุคคลในเรืองของ  1. พฤติกรรมการเลือก คือ การทีบุคคลเลือกทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง

ย่อมขึ นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนว่ามีความสามารถทีจะกระทํากิจกรรมนั นได้หรือไม่ 2. การใช้

ความพยายาม บุคคลทีมีความเชือมั นสูงจะทํากิจกรรมนั นได้นานแม้เมือพบอุปสรรค และ 3. รูปแบบ

ความคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการจัดการกับสภาพแวดล้อมทีส่งผลต่อการ

ตอบสนองทางอารมณ์ นอกจากนี  Bundura (1986, pp. 399-401) ย ังได้กล่าวถึงแหล่งทีมาของความเชือมั น

ในความสามารถแห่งตนว่ามี 4 ปัจจัย คือ ความสําเร็จจากการกระทํา (Enactive Attainment) การได้เห็นผู ้ อืน

ประสบความสําเร็จ (Vicarious Experiences) การชักจูงด้วยคําพูด (Verbal Persuasion) การกระตุ้นทาง

สรีรวิทยา (Physiological State) และในปีค.ศ. 1995 Maddux ได้เพิมปัจจัยอีก 2 ปัจจัย ประกอบด้วย การ

สร้างจินตภาพ (Imagery) และการกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotion State) 

 ผู ้ ฝึกสอนกีฬามีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักกีฬาเป็นอย่างมาก เป็นผู ้ ทีทําให้นักกีฬามีความ

พร้อมทีจะเผชิญเหตุการณ์เฉพาะหน้า สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และแสดงทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น

ผู ้ ทีเตรียมความพร้อมและสร้างให้นักกีฬาเกิดความเชือมั นในตนเองในการเล่นกีฬาได้ดีทีสุดและย ังเป็นผู ้ ที

สามารถสร้างความเชือมั นในตนเองตามสถานการณ์ให้เพิมขึ นในนักกีฬาได้ (Weinberg, Grove, and 

Jackson, 1992) Chelladurai (1984, pp. 27-41) ได้แบ่งลักษณะพฤติกรรมของผู ้ ฝึกสอนออกเป็น 5 แบบ คือ 

1. แบบฝึกและสอน 2. แบบประชาธิปไตย 3. แบบเผด็จการ 4. แบบสนับสนุนทางสังคม 5. แบบให้แรง

 
 
 



เสริมทางบวกหรือแบบให้รางว ัล ซึงบุคลิกภาพของผู ้ ฝึกสอนแต่ละคนจะเป็นตวัก ําหนดพฤติกรรมทีแสดง

ออกมา (Jones, Hughes and Kingston, 2008, p.4)  Nazarudin, Omar, Fauzee, Jamalis, Geok and Din 

(2009) ได้ศึกษารูปแบบการเป็นผู ้นําของผู ้ ฝึกสอนและความพึงพอใจของนักกีฬา ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะ

และพฤติกรรมของผู ้ ฝึกสอนทีนักกีฬาพึงพอใจมากทีสุด 3 ลักษณะ คือ พฤติกรรมแบบการฝึกและสอน 

พฤติกรรมแบบสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Weiss 

and Friedrichs (1986) ทีพบว่า ผู ้ ฝึกสอนทีมีพฤติกรรมในการให้รางว ัล พฤติกรรมแบบสนับสนุนทางสังคม

และพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ทําให้นักกีฬาพึงพอใจมาก และงานวิจัยของ Wang, Teck kon and 

Chatzisarantis (2009) ทีพบว่า พฤติกรรมของผู ้ ฝึกสอนมีผลต่อการสร้างความสนุกสนาน ความพยายาม 

ขณะฝึกซ้อมและแข่งขันให้กับนักกีฬา ดังนั น พฤติกรรมของผู ้ ฝึกสอนมีอิทธิพลต่อนักกีฬา งานวิจัยของ 

Weinberg and Jacson (1990)  ได้ศึกษาเกียวกับการสร้างความเชือมั นในความสามารถแห่งตนในนักกีฬา

เทนนิส พบว่า วิธีทีผู ้ ฝึกสอนใช้มากทีสุดและประสบความสําเร็จมากทีสุด คือ การพูดในทางบวก การสอน

ทักษะและการใช้ค ําพูดในการให้รางว ัล ขณะที Vargas-Tonsing, Myers and Feltz (2004) ได้ศึกษาใน

แนวทางเดียวกันถึงการรับรู้ของผู ้ ฝึกสอนทีใช้พัฒนาความเชือมั นในความสามารถแห่งตนให้กับนักกีฬา 

พบว่า วิธีทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด คือ การฝึกทักษะ การแสดงความเชือมั นในตนเองและการพูดใน

ทางบวก ดังนั นแสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนของผู ้ ฝึกสอนกีฬาสามารถทีจะกระตุน้ให้เกิดความมั นใจใน

นักกีฬาไดจ้ากแหล่งข้อมูลทีผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ได้พบว่า มีการพัฒนาความเชือมั นใน

ตนเองให้กับนักกีฬาและมีรูปแบบการฝึกทีผู ้ ฝึกสอนแสดงลักษณะพฤติกรรมความเป็นผู ้นําทีมีอิทธิพลต่อ

ความสามารถของนักกีฬา แต่ย ังไม่มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนและการใช้

แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตนในกีฬาบาสเกตบอล จะเห็นได้ว่ารูปแบบของการฝึกสอนกีฬา

กับการใช้แหล่งของการสร้างความเชือมั นในความสามารถแห่งตนในนักกีฬานั นย ังไม่มีความชัดเจน ดังนั น

ผู ้วิจัยจึงต้องการศึกษาในเรืองดังกล่าว เพือนําผลทีได้ไปเป็นข้อมูลเพือใช้ในการพัฒนาการฝึกสอน

บาสเกตบอลของประเทศไทยต่อไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุ ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล เพศชายและเพศหญิง จ ํานวน  

205 คน ผ่านการอบรมการเป็นผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล จากสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ์ และมีประสบการณ์ในการสอนกีฬา ไม่ตํ ากว่า 3 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลใน

รายการต่าง ๆ ทีมีการจัดการแข่งขันในประเทศไทย โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 

 

 

 
 
 



เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครั งนี ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ตอน  ดังนี ตอนที 1 แบบสอบถาม

ข้อมูลทั วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับของการเป็นผู ้ ฝึกสอน ประสบการณ์ใน

การเป็นผู ้ ฝึกสอน ตอนที 2  แบบสอบถามการเป็นผู ้นําทางการกีฬา (Leadership Scale for Sports: LSS; 

Chelladurai, 1989) ฉบับภาษาไทย (Boonveerabut, 1993) ประกอบไปด้วย 40 ข้อคําถาม ตอนที 3  

แบบสอบถามแหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตน (Self Efficacy Scale: SE) (Vargas-Tonsing, 

Myers & Feltz, 2004) เป็นแบบสอบถามแหล่งทีมาของความเชือมั นในความสามารถแห่งตน ประกอบไป

ด้วย 13 ข้อคําถาม 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากทีกลุ่มตัวอย่างได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย พร้อมทั งลงลายมือชือเพือแสดง

ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ได้ทําการตอบแบบสอบถาม 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม แบบสอบถามการเป็นผูน้ ําทางการกีฬา และแบบสอบถามความเชือมั นในความสามารถแห่ง

ตน เมือตอบแบบสอบถามเสร็จสิน ผู ้วิจัยรับแบบสอบถามกลับและทําการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั ง

กล่าวขอบคุณทีให้ความร่วมมือในการวิจัยครั งนี 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั งนี  ผู ้ วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพือวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังนี 1) วิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานทั วไปเพือทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยการหาค่าเฉลีย และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน 2)วิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามการเป็นผู ้นําทางการกีฬา และการแจกแจงตัว

แปร  โดยการหาค่าเฉลีย และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 3)วิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามแหล่งของ

ความเชือมั นในความสามารถแห่งตน และการแจกแจงตัวแปร  โดยการหาค่าเฉลีย และ ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน 4)หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนและการใช้แหล่งความเชือมั นใน

ความสามารถแห่งตน โดยการใช้ Pearson’s Produce Moment Correlation 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามการเป็นผู ้นําทางการกีฬาและแหล่งความ

เชือมั นในความสามารถแห่งตน เพือศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบของการฝึกสอนกีฬาและการใช้แหล่ง

ความเชือมั นในความสามารถแห่งตนในครั งนี  ผู ้วิจัยนําเสนอออกเป็น 3 ขั นตอน ได้แก่ การพัฒนา

แบบสอบถามความเชือมั นในความสามารถแห่งตน รูปแบบของการฝึกสอนกีฬาและการใช้แหล่งความ

 
 
 



เชือมั นในความสามารถแห่งตน และความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนและการใช้แหล่งความ

เชือมั นในความสามารถแห่งตน ดังต่อไปนี 

  

ตอนที 1 การพัฒนาแบบสอบถามความเชือมันในความสามารถแห่งตน 

 การพัฒนาแบบสอบถามความเชือมั นในความสามารถแห่งตนเป็นฉบับภาษาไทยใช้วิธีการแปล

กลับ (back translation) โดยเริมจากการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแปลกลับจากฉบับ

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอีกครั งโดยผู ้ เชียวชาญทางจิตวิทยาการกีฬาและเจ้าของภาษา หลังจากนั นนํา

ต้นฉบับภาษาอังกฤษเทียบกับฉบับแปลกลับให้ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาตรวจสอบ กระบวนการ

ทั งหมดเพือตรวจสอบความถูกต้องของเนือหาและภาษาให้มีความสมบูรณ์และมีความเทียงตรงเชิงเนือหา 

เมือเสร็จสินกระบวนการแปลกลับ นําแบบสอบถามความเชือมั นในความสามารถแห่งตนฉบับภาษาไทยไป

หาคุณภาพของเครืองมือด้านความเชือมั นของแบบสอบถามกับผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล จ ํานวน 50 คน ที

มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ได้ค่าความเชือมั นของแบบสอบถามเท่ากับ .75 

 

ตอนที  2 รูปแบบของการฝึกสอนกีฬาและการใช้แหล่งความเชือมันในความสามารถแห่งตน  

ข้อมูลทัวไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยสําหรับวัตถุประสงค์หลักครั งนี  เป็นผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล 

จ ํานวน 205 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ ํานวน 142 คน (ร้อยละ 69.3) เพศหญิง จ ํานวน 63 คน (ร้อยละ 30.7) มี

อายุระหว่าง 21- 68 ปี (M=41.52, SD=10.85) ระยะเวลาของการเป็นผู ้ ฝึกสอน  

3 - 38 ปี (M=12.69, SD=9.11) ระดับการศึกษาแบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 57) ระดับปริญญาโท 

(ร้อยละ 42) ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 1) และระดับของการเป็นผู ้ ฝึกสอนแบ่งเป็น ระดับนานาชาติ (ร้อยละ 

19.50) ระดับชาติ (ร้อยละ 62) และระดับจังหวัด (ร้อยละ 18.50) 

 

รูปแบบของการฝึกสอนกีฬา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบของการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย พบว่า ลักษณะ

ของรูปแบบการฝึกสอนทีผู ้ ฝึกสอนกีฬาใช้มากทีสุด เป็นรูปแบบของการฝึกและสอน จํานวน 118 คน (ร้อย

ละ 57.56) แบ่งเป็นชาย จ ํานวน 91 คน (ร้อยละ 77.12) หญิง จ ํานวน 27 (ร้อยละ 22.88) ตามด้วยแบบ

ประชาธิปไตย จ ํานวน 72 คน (ร้อยละ 35.12) แบ่งเป็นชาย จ ํานวน 42 คน (ร้อยละ 58.30) หญิง จ ํานวน 30 

(ร้อยละ 41.70)  แบบสนับสนุนทางสังคม จ ํานวน 10 คน (ร้อยละ 4.88) แบ่งเป็นชาย จ ํานวน 5 คน (ร้อยละ 

50) หญิง จ ํานวน 5 (ร้อยละ 50) และรูปแบบของการฝึกสอนแบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล น้อยทีสุด 

จ ํานวน 5 คน (ร้อยละ 2.44) แบ่งเป็นชาย จ ํานวน 4 คน (ร้อยละ 80) หญิง จ ํานวน 1 (ร้อยละ 20) แสดงว่า ผู ้

ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยส่วนมากเป็นผู ้ ฝึกสอนกีฬา แบบฝึกและสอน ซึงเน้นการสอนและ

 
 
 



การปฏิบัติทักษะ มากกว่ารูปแบบของการฝึกสอนแบบประชาธิปไตย และแบบสนับสนุนทางสังคม ส่วน

การฝึกสอน แบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัลเป็นรูปแบบการฝึกสอนทีมีจ ํานวนน้อยทีสุด ซึงผลการวิจัย

ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยทั งในประเทศและต่างประเทศทีมีนักกีฬา มีความต้องการผู ้ ฝึกสอนแบบ 

ฝึกและสอนมากทีสุด และการวิจัยในครั งนี  ย ังพบว่า ผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย ไม่มีผู ้

ฝึกสอนทีมีรูปแบบของการฝึกสอน แบบเผด็จการ 

 

แหล่งความเชือมันในความสามารถแห่งตน 

 จากการวิเคราะห์ผลของการใช้แหล่งของความเชือมั นในความสามารถแห่งตนของผู ้

ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล พบว่า การชักจูงด้วยคําพูด เป็นวิธีทีผู ้ ฝึกสอนนํามาใช้มากทีสุด (M=4.29, 

SD=0.50) และความสําเร็จจากการกระทํา (M=4.04, SD=0.44) การได้เห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ 

(M=3.93, SD=0.77) การฝึกจินตภาพ (M=3.88, SD=0.81) การกระตุ้นทางอารมณ์ (M=3.80, SD=0.78) และ

การกระตุ้นทางสรีรวิทยา เป็นวิธีทีผู ้ ฝึกสอนนํามาใช้น้อยทีสุด (M=3.76, SD=0.52)  แสดงว่า วิธีการสร้าง

ความเชือมั นในตนเองทีผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยนํามาใช้กับนักกีฬาและมีประสิทธิภาพ

ทําให้นักกีฬามีความเชือมั นในตนเองมากทีสุด คือ วิธีการชักจูงด้วยคําพูด ซึงเป็นวิธีการทีนํามาใช้มากกว่า

วิธีการอืน ๆ ส่วนวิธีการกระตุน้ทางอารมณ์และการกระตุ้นทางสรีรวิทยา เป็นวิธีทีผู ้ ฝึกสอนนํามาใช้กับ

นักกีฬาน้อยทีสุด (ตารางที 1) 

 

ตารางที 1 ล ําดับการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตนของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล   

 (N=205) 

   ล ําดับที    แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตน  M    SD 

     1          การชักจูงด้วยคําพูด              4.29   0.50 

     2          ความสําเร็จจากการกระทํา              4.04   0.44 

     3           การเห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ             3.93   0.77 

     4          การจินตภาพ              3.88   0.81 

     5          การกระตุ้นทางอารมณ์            3.80   0.78 

6            การกระตุ้นทางสรีรวิทยา              3.76   0.52 

 

ลําดับของการใช้แหล่งความเชือมันในความสามารถแห่งตนตามรูปแบบของการฝึกสอน     

  จากการวิเคราะห์รูปแบบของการฝึกสอนกีฬาและการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถ

แห่งตนของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลตามรูปแบบของการฝึกสอน พบว่า (1) รูปแบบของการฝึกและสอน 

มีการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตน มากทีสุด คือ การชักจูงด้วยคําพูด (M= 4.25, SD= 0.75) 

 
 
 



ความสําเร็จจากการกระทํา (M= 4.03, SD= 0.75) การเห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ (M= 3.82, SD= 0.72) 

และ มีการใช้น้อยทีสุด คือ การกระตุ้นทางอารมณ์ (M= 3.75, SD= 0.82) (2) รูปแบบของการฝึกสอนแบบ

ประชาธิปไตย มีการใชม้ากทีสุด คือ การกระตุ้นทางสรีรวิทยา (M= 4.27, SD= 0.60) การกระตุ้นทางอารมณ์ 

(M= 4.22, SD= 0.45) การเห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ (M= 4.20, SD= 0.84) และวิธีทีใช้น้อยทีสุด คือ การ

ชักจูงด้วยคําพูด (M= 3.93, SD= 0.65)  (3) รูปแบบการฝึกสอนแบบสนับสนุนทางสังคมมีการใช้มากทีสุด 

คือ การชักจูงด้วยคําพูด (M= 4.33, SD= 0.59) การกระตุ้นทางอารมณ์ (M=4.10, SD= 0.74) ความสําเร็จจาก

การกระทํา (M= 3.83, SD= 0.76) และการกระตุ้นทางสรีรวิทยา (M= 3.60, SD= 0.73) มีการใช้น้อยทีสุด (4) 

รูปแบบของการฝึกสอนแบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล มีการใช้ การชักจูงด้วยคําพูดเป็นอันดับแรก (M= 

4.39, SD= 0.68) ตามด้วยการเห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ (M= 4.13, SD= 0.82) และ ความสําเร็จจากการ

กระทํา (M= 4.08, SD= 0.73) ส่วนการกระตุ้นทางสรีรวิทยา มีการนํามาใช้น้อยทีสุด (M= 3.73, SD= 0.80) 

ตามลําดับ  แสดงว่า รูปแบบของการฝึกสอนกีฬาของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลมีการใช้แหล่งความเชือมั น

ในความสามารถแห่งตนทีมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบทีตัวเองเป็นอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม จาก

ผลการวิจัย สรุปได้ว่า รูปแบบของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลใช้วิธี การชักจูงด้วยคําพูดเป็นวิธีการแรกของ

การฝึกสอน ส่วนวิธีการกระตุ้นทางอารมณ์และวิธีการกระตุ้นทางสรีรวิทยา ผู ้ ฝึกสอนจะเลือกนํามาใช้เป็น

ลําดับสุดท้าย  (ตารางที 2)   

 

ตอนที 3 ความสัมพันธ์ของลําดับในการใช้แหล่งความเชือมนัในความสามารถแห่งตนของรูปแบบของผู ้

ฝึกสอน 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลําดับในการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตน

ของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล พบว่า รูปแบบการฝึกสอน แบบฝึกและสอนไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้

แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตนกับรูปแบบประชาธิปไตย (r=0.48) และรูปแบบสนับสนุนทาง

สังคม (r=0.14) แต่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 (r=0.71), รูปแบบการฝึกสอนแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบสนับสนุนทางสังคมอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (r= 0.88) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู ้ ฝึกสอนรูปแบบชมเชยหรือเน้นการให้

รางว ัล (r= 0.02) และรูปแบบการฝึกสอน  แบบสนับสนุนทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กันกับรูปแบบชมเชย

หรือเน้นการให้รางว ัล (r= 0.25)  แสดงว่ารูปแบบของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลทีมีความสัมพันธ์กันกับ 

ล ําดับในการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตนได้แก่ รูปแบบการฝึกสอน แบบฝึกและสอนมี 

 

 
 
 



ตารางที 2 ล ําดับของการใช้แหล่งความเชือมั นในตนเองตามสถานการณ์ตามรูปแบบของการฝึกสอนของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล     

 

   ล ําดับการใช้                                                                      รูปแบบของการฝึกสอน 

         SE         แบบฝึกและสอน (n=118)       แบบประชาธิปไตย (n=72)           แบบสนับสนุนสังคม (n=10)              แบบเน้นการให้รางวัล (n=5) 

         1           การชักจูงด้วยคําพูด                 การกระตุ้นทางสรีรวิทยา               การชักจูงด้วยคําพูด                            การชักจูงด้วยคําพูด 

        (M=4.25, SD=.75)                    (M=4.27, SD=.60)                   (M=4.33, SD=.59)                             (M=4.39, SD=.68) 

         2          ความสําเร็จจากการกระทํา       การกระตุ้นทางอารมณ์                    การกระตุ้นทางอารมณ์                       เห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ 

        (M=4.03, SD=.75)                   (M=4.22, SD=.45)                   (M=4.10, SD=.74)                             (M=4.13, SD=.82) 

         3        เห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ      เห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ          ความสําเร็จจากการกระทํา                 ความสําเร็จจากการกระทํา 

       (M=3.82, SD=.72)                     (M=4.20, SD=.84)                   (M=3.83, SD=.76)                            (M=4.08, SD=.73) 

         4        การจินตภาพ                              ความสําเร็จจากการกระทํา             การเห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ        การจินตภาพ 

       (M=3.81, SD=.86)                  (M=4.15, SD=.73)                         (M=3.73, SD=.68)                              (M=4.01, SD=.68) 

         5        การกระตุ้นทางสรีรวิทยา         การจินตภาพ                                   การจินตภาพ                                       การกระตุ้นทางอารมณ์ 

       (M=3.80, SD=.85)                     (M=4.00, SD=.71)                         (M=3.70, SD=.95)                              (M=3.83, SD=.75) 

         6       การกระตุ้นทางอารมณ์              การชักจูงด้วยคําพูด                         การกระตุ้นทางสรีรวิทยา                  การกระตุ้นทางสรีรวิทยา 

      (M=3.75, SD=.82)                     (M=3.93, SD=.65)                          (M=3.60, SD=.73)                             (M=3.73, SD=.80) 

 
 
 



ความสัมพันธ์กับการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตนกับรูปแบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล 

และรูปแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบสนับสนุนทางสังคม (ตาราง 3) 

ตารางที 3 ความสัมพันธข์องรูปแบบการฝึกสอนในการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตน 

 

รูปแบบของการฝึกสอน      ฝึกและสอน       ประชาธิปไตย    สังคมสงเคราะห์     แบบชมเชย 

   ฝึกและสอน                          1.00           0.48                    0.14                      0.71* 

   ประชาธิปไตย                                                    1.00                     0.88*                   0.02 

   สนับสนุนทางสังคม                                                                      1.00                      0.25 

   เน้นการให้รางว ัล                                                                                                       1.00 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในครั งนี  พบว่า รูปแบบของการฝึกสอนกีฬาของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลใน

ประเทศไทย ส่วนมากเป็นรูปแบบของการฝึกและสอน ซึงจะเห็นได้ว่าผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลเน้นการ

สอนเพือพัฒนาทักษะให้กับนักกีฬาอย่างแท้จริง ดังที Chelladurai and Saleh (1980) ได้กล่าวถึงผู ้ ฝึกสอนใน

รูปแบบฝึกและสอนว่า เป็นผู ้ ฝึกสอนทีมุ่งพัฒนาทักษะและความสามารถให้กับนักกีฬา เน้นการฝึก

สมรรถภาพทางกาย ทักษะ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึงได้ตรงกับความพึงพอใจ และความต้องการของนักกีฬาทั ง

ในประเทศและต่างประเทศ ทีนักกีฬาส่วนใหญ่ต้องการผู ้ ฝึกสอนแบบฝึกและสอนมากทีสุด  

 จากการทีผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยส่วนมากเป็นรูปแบบของการฝึกสอนแบบ

ฝึกและสอน ซึงได้ตรงกับลักษณะของผู ้ ฝึกสอนส่วนใหญ่พึงมีและตรงกับความต้องการของนักกีฬาทีมีต่อผู ้

ฝึกสอนในรูปแบบนี  ซึงถือว่าเป็นสิงทีดีทั งผู ้ ฝึกสอนและนักกีฬา ดังที สืบสาย บุญวีรบุตร (2545 หน้า 112) 

กล่าวว่า ผู ้ ฝึกสอนและนักกีฬามีความเกียวข้องและสัมพันธ์กัน คือ มีความต้องการหรือมีจุดมุ่งหมายทีจะ

เป็นเลิศทางการกีฬา นักกีฬาย่อมต้องการผู ้ ฝึกสอนทีสามารถทําให้เขาบรรลุจุดมุ่งหมายได้ และ ผู ้ ฝึกสอนมี

ลักษณะทีพึงประสงค์จะทําให้การพัฒนาความสามารถได้เป็นอย่างดี และมีแรงจูงใจทีดีในการเล่น 

 จากผลการใช้แหล่งของความเชือมั นในความสามารถแห่งตน ของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล 

ผลการวิจัยครั งนี  พบว่า ผลของการชักจูงด้วยคําพูดเป็นวิธีทีผู ้ ฝึกสอนนํามาใช้สร้างความเชือมั นในตนเอง

ให้กับนักกีฬามากทีสุด รองลงมา คือ ความสําเร็จจากการกระทํา การเห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ และการ

จินตภาพ ตามลําดับ ซึงการวิจัยในครั งนี  ได้สอดคล้องกับงาน Gould, Hodge, Peterson and Gianini (1989) 

ทีพบว่า การสร้างความเชือมั นในความสามารถแห่งตนให้กับนักกีฬา ผู ้ ฝึกสอนจะต้องให้ค ําแนะนําและทํา

การฝึกฝนอย่างสมําเสมอ ด้วยการกระตุ้นด้วยคําพูด เพือสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ นกับนักกีฬาเพือให้มีการ

พัฒนาความสามารถอย่างสูงสุด และย ังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Weinbers and Jackson (1990) พบว่า 

การกระตุ้นด้วยคําพูดในทางบวกทําให้เกิดความเชือมั นในตนเองมากทีสุด ตามด้วย การให้แสดงความ

 
 
 



มั นใจด้วยตัวเองและการสอนทักษะ ตามลําดับ และในปีต่อมา Weinbers, Grove and Jackson (1992) ได้

ทําการศึกษาในทางเดียวกัน โดยศึกษาถึงรูปแบบการสร้างความเชือมั นในความสามารถแห่งตนในนักกีฬา

เทนนิส พบว่า นักกีฬามีความเชือมั นในตนเองเพิมขึ นโดย การพูดในทางบวก มากเป็นอันดับแรก ตามด้วย

การใช้บุคคลต้นแบบและการสอนทักษะ ตามลําดับ กล่าวได้ว่า ผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย 

ได้เห็นความสําคัญของการสร้างความเชือมั นในตนเองให้กับนักกีฬา และมีวิธีการสร้างความเชือมั นใน

ตนเองในวิธีการทีแตกต่างกันออกไป แต่ผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยส่วนมากใช้วิธีการชักจูง

ด้วยคําพูด ซึงถือได้ว่าเป็นวิธีหนึงทีเพิมความเชือมั นในตนเองให้กับนักกีฬาได้ และเป็นวิธีทีผู ้ฝึ กสอนทั งใน

ประเทศและต่างประเทศนํามาใช้กับนักกีฬาของตนเองแล้วประสบความสําเร็จ 

  รูปแบบในการเป็นผู ้ ฝึกสอนกีฬามีความแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบพฤติกรรมนั น ๆ ดัง

ทฤษฎีการเป็นผู ้นําทางการกีฬา ของ Chelladurai and Saleh, (1980) ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมการเป็นผู ้

ฝึกสอนออกเป็น 5 แบบ ได้แก่ แบบฝึกและสอน แบบประชาธิปไตย แบบเผด็จการ แบบสนับสนุนทาง

สังคม และแบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล ในงานวิจัยครั งนี  ได้พบว่า รูปแบบของผู ้ ฝึกสอนกีฬา

บาสเกตบอลในประเทศไทยมีทุกรูปแบบพฤติกรรมตามทฤษฎีทีกล่าวมา ยกเว ้นผู ้ ฝึกสอนแบบเผด็จการ 

และในแต่ละรูปแบบของผู ้ ฝึกสอน ได้มีการสร้างความเชือมั นในตนเองให้กับนักกีฬา แต่มีการใช้แหล่ง

ความเชือมั นในความสามารถแห่งตนทีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมส่วนมากของผู ้ ฝึกสอนกีฬา

บาสเกตบอลของประเทศไทย เลือกใช้วิธีการสร้างความเชือมั นในตนเองให้กับนักกีฬาเป็นอันดับแรก คือ 

การชักจูงด้วยคําพูด ตามด้วยความสําเร็จจากการกระทํา และการเห็นผู ้ อืนประสบความสําเร็จ ส่วนวิธีการที

ผู ้ ฝึกสอนเลือกนํามาใช้เป็นลําดบัสุดท้าย คือ การกระตุ้นทางสรีรวิทยา และการกระตุ้นทางอารมณ์  

  จากงานวิจัยในครั งนี  ได้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของรูปแบบการฝึกสอนกับการใช้แหล่ง

ความเชือมั นในความสามารถแห่งตนของผู ้ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล พบว่า รูปแบบของการฝึกสอนของผู ้

ฝึกสอน แบบฝึกและสอน มีความสัมพันธ์กับล ําดับในการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตนกับ

รูปแบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล ซึงอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการสอน แบบฝึกและสอนและรูปแบบ

ชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล มีพฤติกรรมทีมีลักษณะใกล้เคียงกันดังที Chelladurai and Saleh (1980) ได้

กล่าวถึงรูปแบบพฤติกรรมของผู ้ ฝึกสอนแบบฝึกและสอนว่า เป็นพฤติกรรมของผู ้ ฝึกสอนทีมุ่งพัฒนาทักษะ

และความสามารถของนักกีฬา เน้นการฝึกสมรรถภาพทางกาย ทักษะ และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพือทีจะทําให้

นักกีฬามีความสามารถเพิมขึ น ส่วนรูปแบบชมเชยหรือเน้นการให้รางว ัล เป็นพฤติกรรมของผู ้ ฝึกสอนที

ชอบให้แรงเสริมกับนักกีฬา โดยมุ่งเน้นการให้รางว ัล ถ้านักกีฬาสามารถทําได้ ซึงก็ถือว่าเป็นการให้

แรงจูงใจอย่างหนึงเพือทีจะทําให้นักกีฬามีความมุ่งมั นและขย ันฝึกซ้อมทักษะนั น ๆ ให้สําเร็จ ดังนั น 

รูปแบบของผู ้ ฝึกสอนทั ง 2 รูปแบบนี  ต้องการมุ่งเน้นทีจะทําให้นักกีฬามีความสามารถเพิมขึ นและประสบ

ความสําเร็จเหมือนกัน และจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของรูปแบบการฝึกสอนกับการใช้แหล่งความ

เชือมั นในความสามารถแห่งตน ย ังพบว่า รูปแบบของผู ้ ฝึกสอนแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับล ําดับ

ในการใช้แหล่งความเชือมั นในความสามารถแห่งตนกับรูปแบบสนับสนุนทางสังคม  ทั งนี เป็นเพราะ

 
 
 



รูปแบบผู้ ฝึกสอนทั ง 2 รูปแบบนี  มีพฤติกรรมทีมีลักษณะสอดคล้องกัน คือ เป็นพฤติกรรมของผู ้ ฝึกสอนที

เน้นให้นักกีฬามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการกําหนดจุดมุ่งหมายถึงวิธีการฝึกซ้อม รวมไปถึงกลวิธีใน

การแข่งขัน และคอยสนับสนุน พร้อมให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์นักกีฬา และต้องการทําให้นักกีฬามี

ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ดังนั น อาจสรุปได้ว่า รูปแบบการฝึกสอนกีฬาแบบประชาธิปไตยและแบบ

สนับสนุนทางสังคม มีความต้องการทีจะคอยช่วยเหลือนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์ภาพทีดีต่อกันภายในทีม 

และนักกีฬาทุกคนสามารถทีจะมีส่วนร่วมในข้อคิดเห็นและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยผู ้ ฝึกสอน

ลักษณะนี ไม่ต้องการมุ่งเน้นผลของการแพ้ ชนะ ในการแข่งขันกีฬามากนัก  
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