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ความเครียดที่เกิดข้ึนจากการแข่งขันเป็นเรื่องปกติที่นกักีฬาทุกคนต้องเผชิญหน้า การนิยาม
ความหมายของค าว่า “ความเครียด” มีความแตกต่างกันใน 2 ลักษณะ คือ สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์
ที่มีต่อความเข้มข้น และในอกีลักษณะหนึ่งคือการตอบสนองต่อสถานการณ์ ความส าคัญของการแยกความ
แตกต่างนี้กลายมาเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนเมื่อพวกเรากล่าวถึงบทบาทของจิตใจที่มีต่อความเครียด 
สิ่งเหล่าน้ีมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างสถานการณ์แห่งความกดดันและความรูส้ึกกดดัน นักกีฬาที่มี
จิตใจทีเ่ข้มแข็งจะเล่นได้ดีในสถานการณ์ทีก่ดดันเพราะว่าพวกเขามีการจัดการกับความเครียดทีเ่กิดข้ึนได้ดี 
นักกีฬาที่มีความฉลาดทางสตปิัญญาจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ในเกมที่มีความเข้มข้นสูง แต่พวกเขาไมรู่้ตัวว่าก าลังถูก
ความกดดันที่ก่อตัวข้ึนในจิตใจเข้าครอบง าซึ่งไมม่ีหนทางทีจ่ะขจัดบรรยากาศแหง่ความกดดันออกไปได้ พวก
เขาจะยังคงอยู่ในบรรยากาศนั้นเพราะว่ามันคือส่วนหนึง่ของธรรมชาติแห่งการแข่งขัน หากนกักีฬามีการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีม่ีระดบัของความเครียดสงูและรบัรู้ถึงการกระตุ้นใหรู้้สกึวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม
ความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักกีฬารับมือกบัความกดดันเพราะว่าพวกเขาจะมีการคิดที่เป็นระบบ
และเป็นเหตุเป็นผล พวกเขามีการเช่ือมตอ่ข้อมลูในหัวของพวกเขาระหว่างคิดว่าอะไรเกิดข้ึน พวกเขามี
ความรู้สึกและพวกเขาจะท าอย่างไรระหว่างการแข่งขันซึง่ความคิดเหล่าน้ีเป็นผลผลิตมาจากความกดดัน เช่น 

·   อะไรจะเกิดข้ึนหากฉันเล่นได้ไม่ดี? 

·   ฉันไม่สามารถขว้างมันออกไปได ้

·   ฉันไม่สามารถก้าวข้ามความกดดันน้ีออกไปได ้

·   จะเกิดอะไรข้ึน หากฉันแพ ้

·   มันแย่จรงิ ๆ ท้ายทีสุ่ดมันกเ็กิดข้ึนกับฉัน 

ในทางตรงกันข้าม นักกีฬาที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจจะตอบสนองต่อสถานการณ์กดดันที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น 

·   ฉันจะท าให้ดทีี่สุด ฉันจะท าให้ความกดดันน้ีไปตกอยู่กับพวกเขาแทน 

·   ทั้งหมดนี้ฉันใช้ความพยายาม 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทีจ่ะไม่ให้ ใครท าได้ดีกว่าฉัน 

·   สิ่งเหล่าน้ีท าให้ฉันสนุกในการเล่น และฉันจะมันให้ได้อย่างแน่นอน 

·   ฉันจะไม่ให้ความกงัวลมาตกอยู่ที่ตัวฉัน ทั้งหมดนี้ฉันต้องมีสมาธิในการเล่นเพื่อให้เป็นการเล่นที่ดีทีสุ่ดของ
ฉัน  
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 ·  ฉันมีสมาธิกบัแทคติก และเกมการเล่นของตนเองมากกว่าการคิดเพื่อแพห้รอืชนะ 

ข้อความในกลุ่มแรกนั้นเป็นการกล่าวถึงการตอบสนองที่หลากหลายของนักกีฬาทีม่ีต่อความเครียดที่
เข้ามากดดัน กลุ่มที่สองนั้นมสีมาธิและมุ่งความตั้งใจกบัสิง่ทีจ่ะเกิดข้ึน โดยการใช้ความพยายามให้เตม็ที่ และ
ตั้งใจท าในสิ่งที่ตัง้ใจใหส้ าเร็จ แรงกดดันทีเ่ข้ามาเป็นเสมือนโอกาสมากกว่าเป็นตัวคุมคามจิตใจของนักกีฬาที่มี
ความเข้มแข็งทางจิตใจที่ดี ก่อนหน้านี้ไอ แม๊คไกร์โค้ชบาสเกตบอลแห่งมหาวิทยาลัยMarquette กล่าว
ว่า “เมื่อนักกีฬาเริ่มต้นมีความรักในการฝันฝ่าปญัหาอปุสรรค ฉันรู้ว่าฉันมีนักสู้แล้ว” ข้อความจากด้านบนคือ
พื้นฐานของความแตกต่างระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาและ “ตัวเขย่าขวัญ(chokers)”  เป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนหัวของนักกีฬา สถานการณ์ที่ไมร่ะทกึขวัญ ไม่เข้มข้น หรือไม่กดดันเป็นสิ่งทีห่ลายคนต้องการจะให้
เกิดข้ึน แต่ความเป็นจริงมีความกดดันที่เข้ามาคุกคามทั้งจากภายในและจากภายนอก ซึง่สิง่ทีเ่ราเรียนรู้ไปนั้น
อาจจะช่วยให้นักกีฬาเริม่ต้นจัดการให้ความกดดันน้ันลดลงได้ ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกซอ้มทางกายส าหรบั
ความเข้มแข็งทางจิตใจนั้นเป็นผลที่ตามมาของความล้มเหลวคือความไม่แน่นอน และไม่ได้เป็นสิง่ที่จะเกิดข้ึน
อีกในอนาคตของเด็ก ๆ ความผิดหวังนี้มันถูกก าหนดให้นกักฬีาเยาวชนพัฒนาความคิดและความเช่ือเกี่ยวกบั
ปรัชญาการเล่นกีฬาอันทีเ่กี่ยวกบัความส าเร็จ และความอดทนต่อความล้มเหลวและความทกุข์ทรมานใจ การ
ได้มาซึ่งความส าเรจ็เริ่มด้วยการฝึกฝนซึง่ปรัชญาน้ีมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของ จอห์น วู้ดเด้น และวินซ์ 
ลอมบาร์ดี้ ที่ปลูกฝังแนวความคิดลักษณะนี้ให้นกักีฬาของพวกเขา โค้ชเหล่าน้ีพฒันาคุณลักษณะความเป็นนักสู้
ให้กับนักกีฬา และเน้นย้ าเสมอว่าสิ่งที่ใหเ้กิดชัยชนะนั้นคือ “การเอาชนะใจตนเอง” เพราะว่ามันเหตุและผลซึง่
กันและกัน พวกเขาตระหนกัถึงผลกระทบทีเ่กิดข้ึนอันทีอ่าจจะไม่มผีลโดยตรงกับผลการแพ้ชนะ แต่มันมผีลต่อ
การเล่นที่ยอดเยี่ยมของนักกีฬาในการแสดความสามารถได้เต็มศักยภาพ การเล่นได้อย่างเตม็ความสามารถเป็น
สิ่งหนึ่งทีท่ าให้เกิดข้ึนได้ในทุกเวลาซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับการมีสมาธิและเป้าหมาย ชัยชนะจะตามมาโดย
ตัวของมันเองอันที่เป็นผลมาจากการทุม่เทพยายามและเล่นอย่างเต็มความสามารถ ความเข้มแข็งทางจิตใจ
เกิดข้ึนในความเป็นจรงิที่ว่า “ฉันเล่นเพื่อต่อสู้กบัตัวเอง ไม่ใช่คนอื่น ๆ ฉันจะเป็นคู่แข่งคนส าคัญของตัวเอง 
และชัยชนะในการต่อสู้กับตัวเองจะเป็นสิง่กรุยทางให้ฉันได้รบัชัยชนะในการแข่งขัน” นี่คือทัศนคติที่สามารถ
น าไปใช้ในการพูดคุยและพฒันาเด็ก ๆ ต่อไป นอกจากนั้นยงัมีแนวคิด 7 ประการเพื่อการพัฒนาทัศนคติแห่ง
ชัยชนะในการแข่งขันดังนี้  

1. กีฬาคือความสนุกสนาน เน้นการเน้นย้ าให้นกักีฬาของคุณเล่นกีฬาและท ากจิกรรมด้วยความ
สนุกสนาน ไม่ว่าผลการแข่งขันจะแพห้รอืชนะก็ตาม นักกีฬาอาจจะเริม่ต้นการเล่นด้วยความสนกุอันเป็นสิง่
ส าคัญทีสุ่ดสิง่แรก พยายามยกระดบันักกีฬาเยาวชนของคุณให้สนุกสนานในทุก ๆ กจิกรรมที่ท าและสิง่ที่พวก
เขาจะได้รบัตามมาคือการพฒันาความสามารถ 

2. คุณค่าของความส าเร็จเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้ง่ายๆ การอดทนรอคอยความส าเรจ็กับเป้าหมายทีม่ีความ
ยากและยาวนานมันไม่ใช่เรือ่งที่น่าอายหรือขายหน้าแต่ประการใด การเป็นนักกีฬาที่ยิง่ใหญ่ไม่ได้เริม่ต้นด้วยค า
ว่า “ชัยชนะ” หรือ “ประสบความส าเร็จ” ตั้งแต่เริม่ต้นเสมอไป แม้ดอกกุหลาบจะเต็มไปด้วยหนาม แต่ปลาย
ยอดสุดของเส้นทางมันคือความสวยงาม การอดทนรอและการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของนักกีฬาทีจ่ะประสบความส าเรจ็ 

3. ข้อผิดพลาดไม่ได้เป็นส่วนทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรียนรู้ที่ดี สิ่งทีเ่รียบง่ายมาก ๆ คนทุกคนสามารถ
ผิดพลาดได้ซึง่ถ้าพวกเราไม่เกิดข้อผิดพลาด พวกเราอาจจะไม่เรียนรู้อะไรเลย แต่การย้ าคิดย้ าท าถึง
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนกบัเด็ก ๆ รวมถึงตัวเองด้วยก็อาจจะเปน็สิ่งทีท่ าให้พวกเขาเดินออกห่างจากความส าเรจ็
มากยิ่งข้ึนเพราะการย้ าคิดย้ าท าน้ันเป็นปจัจัยที่ไม่ได้เอื้อให้นกักีฬาพัฒนาความสามารถข้ึนไป แต่มีสิง่ที่จ าเป็น



ที่สุดในการสร้างวิธีการคิดจากความผิดพลาด นั่นคือ การใหข้้อมูลทีเ่กิดข้ึนจริงในสิ่งทีผ่ิดพลาดนั้นๆ ก่อน
น าไปสู่การพัฒนาความสามารถต่อไป 

4. ความพยายามเป็นสิง่ที่นบัได้ การเชิดชูผลงานที่ดทีี่มาจากความพยายาม การสือ่สารกับนกักีฬา
ของคุณเกี่ยวกับการถามถึงความพยายามของเขาและเธอเปน็อย่างไร เป็นการซักถามเพื่อสร้างให้นักกีฬาตะ
หนักถึงค าว่า “ความพยายาม” อันที่ท าให้นักกีฬาเห็นเสมอทั้งทางด้านการกระท าและจากค าพูดซึ่งมัน
สามารถท าให้เกิดข้ึนได้สม่ าเสมอไม่ว่านักกีฬาจะประสบความส าเร็จหรอืลม้เหลวก็ตาม หากว่าเขาหรือเธอใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วได้รบัการยอมรบัว่าดีหรือถูกตอ้งจากคุณ กีฬาก็จะยอมรับมันโดยอัตโนมัติ 
นอกเหนอืจากนั้นอย่าท าโทษเมื่อนกักีฬาเล่นไม่ได้ตามที่คาดหวังเพราะมันอาจจะท าให้นกักีฬาสร้างความรูส้ึก
กลัวความล้มเหลว 

5. อย่าสับสนคุณค่าของความสามารถในการเล่น สิ่งนีเ้ป็นการช่วยเหลอืให้นักกีฬาแบ่งแยกระหว่างสิ่ง
ที่พวกเขาท าออกจากสิ่งที่พวกเขาเป็น บทเรียนที่มีคุณค่าส าหรบัเด็กคือการเรียนรู้ว่าพวกเขาอาจจะไม่เคย
ได้รับการยืนยันคุณค่าในตัวเองจากบุคคลทั่ว ๆ ไป เช่น ความสามารถในการเล่นกีฬา ความสามารถในการ
เรียน หรือรปูร่างของพวกเขา ในสิ่งทีเ่กิดข้ึนน้ีคุณสามารถอธิบายบนสิ่งที่เรียกว่า “ความสามารถ” ซึ่งมันเป็น
สิ่งที่ยอมรบัได้แม้ว่านักกีฬาจะผิดพลาดหรือลม้เหลว เพราะมันเป็นส่วนหนึง่ของชีวิตมนุษย์ คุณสามารถ
ยอมรบัได้หากนักกีฬาแสดงใหเ้ห็นว่าพวกเขาใช้ความพยายามอย่างสงูสุดแล้ว 

6. ความกดดันเป็นสิง่ที่คุณเอาไปใส่ในหัวของคุณเอง การช่วยเหลือให้นกักีฬามองเห็นเกมการแข่งขัน
เป็นสิ่งทีท่้าทายตัวของพวกเขาเองมากกว่าการคุกคามทางจติใจ เน้นย้ าว่าเขาหรือเธอสามารถเลือกได้ว่ากับ
พวกเขาจะคิดอย่างไรกับสถานการณ์ที่มีความกดดันแบบนั้น นอกเหนือจากทัศนคติทีจ่ะช่วยพัฒนามมุมองที่
เกิดข้ึนบนแรงกดดันทีเ่ข้ามาแล้วเปลี่ยนมันเป็นความท้าทายและโอกาสเพื่อทดสอบตัวของพวกเขาและเพื่อ
ไขว่คว้าความส าเร็จที่ต้องการ 

7. พยายามให้ความเคารพคู่แข่ง โค้ชและนักกีฬาบางคนคิดว่าระดับแรงจงูใจทีเ่หมาะสมมาจากความ
โกรธแล้วน าความรูส้ึกเกรี้ยวกราดนั้นถาโถมใส่คู่ต่อสู้ มันอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนักหากพวกเรามอง
ย้อนกลบัไปถึงสิ่งทีเ่ป็นจรงิเพราะแทท้ี่จริงแล้วการเล่นกีฬานั้นอาจจะเป็นการสนับสนุนความมีน้ าในนักกีฬา
และการยอมรับนับถือคู่แข่งมากกว่าการมองว่าคนพวกนั้นเป็น “คู่อรหิรือ ศัตร”ู ซึ่งความเกียจชังอาจจะ
ก่อให้เกิดความเครียด กดดัน กลัว โกรธ เครียดแค้น และชิงชังอันที่อาจจะมกีารตอบสนองต่อสิ่งเหล่าน้ันด้วย
ความรุนแรงและสิง่ทีเ่ลวร้ายในระหว่างการแข่งขัน ซึง่หากนักกีฬาเล่นในสภาพทีผ่่อนคลาย เล่นเตม็
ความสามารถ เล่นด้วยความกล้าแล้วมันอาจจะท าให้นกักีฬาของคุณเล่นได้ดีกว่าคู่ต่อสู้กเ็ป็นได้ 

            เมื่อเด็กๆ เรียนรูท้ี่จะสนุกสนานในกีฬาของพวกเขา เมื่อเป้าหมายของพวกเขาถูกท้าทายและพวก
เขาต้ังใจท ามันอย่างเต็มที่ไม่ใช่การรอคอยเพื่อให้เป้าหมายน้ันเข้ามาหา “เส้นชัยไม่เคยเดินมาหาเรา เราเอง
ต่างหากที่ตอ้งเดินเข้าหามัน” หากเส้นชัยเปรียบเสมือนความส าเร็จ ความพยายามในการกระท าจะเป็นสิง่ที่ท า
ให้เราเข้าใกล้ความส าเร็จ และเมื่อพวกเขาหลบหลีกจากกับดักที่แสนแยบยลของความส าเร็จได้แล้วกจ็ะท าให้
พวกเขามองเห็นคุณค่าแห่งความพยายามและคุณค่าแหง่ตน ดังนั้นเส้นทางแหง่ชัยชนะนี้โค้ช ผู้ปกครองต้อง
ช่วยกันสร้างให้นักกีฬาเป็นผูท้ี่มีความพยายาม อยู่บนความเป็นเหตเุป็นผล เพื่อใหพ้วกเขาประสบความส าเรจ็
ในเส้นทางนี ้
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการพูดกับตนเองเพ่ือพัฒนาจิตใจของนักกีฬาเทควันโด 

 
ศิรินภา  น้อยผล 

นิสิตปริญญาโท (จิตวิทยาการกีฬา) 
 

เทควันโดเป็นกีฬาต่อสู้ทีม่ีการปะทะกันทัง้ในระหว่างการฝกึซ้อมและแข่งขัน ซึ่งอาจจะน าไปสู่การ
บาดเจบ็ ในขณะเดียวกันก็ท าให้นกักีฬารูส้ึกกลัว การบาดเจบ็ กลัวความผิดหวัง และความรูส้ึกเหล่าน้ันอาจจะ
น าไปสู่ความพ่ายแพ้ อย่างไรก็ตามนักกีฬาเยาวชนส่วนใหญจ่ะไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้
เต็มที่ เนื่องจากขาดความเช่ือมั่นในตนเอง เช่น ความกลัวคู่ต่อสู้ที่มีความสูงมากกว่า หรือ ระดับความสามารถ
ที่สูงกว่า (เช่น นักกีฬาทีมชาติ) เป็นต้น จากเหตุผลข้างต้นท าให้สรปุได้ว่า จิตใจเป็นปจัจัยที่มีความส าคัญอันที่
น าไปสู่การเล่นได้เต็มศักยภาพและประสบความส าเรจ็ในการแข่งขัน 

นักกีฬาที่มีความกลัวคู่ต่อสู้ที่มีความสูงมากกว่าอาจจะท าใหรู้้สึกไมอ่ยากท าการแข่งขันเพราะรู้สกึว่า
แข่งไปก็แพ้ และนักกีฬากฝ็ึกซ้อมอย่างเตม็ที่ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวนี้ สามารถใช้เทคนิคทางจิตวิทยา
การกีฬาอันที่ช่วยพัฒนานักกีฬาให้มสีภาพจิตใจที่เข้มแข็งและเพิม่ความเช่ือมั่นในตนเอง ด้วยเทคนิคการพูด
กับตนเอง ดังที่การศึกษาของ Hatzigeorgadis,  Zourbanos, Galanis, and Theodorakis (2011) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับเพื่อทบทวนอิทธิพลของการพูดกบัตนเองทีม่ีต่อความสามารถในการเล่นกีฬาและปจัจัยที่มผีลต่อการ
พูดกับตนเอง ในการศึกษาน้ีใช้การวิจัยจ านวน 32 เรื่อง ซึง่พบว่าการพูดกบัตนเองมผีลตอ่การเล่นกีฬา
โดยเฉพาะการท างานของกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับกับกล้ามเนื้อมัดใหญก่ลไกการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย และการพูดกับตนเองแบบสอนตนเองมผีลกบัการท างานของกล้ามเนือ้มัดเล็กมากว่าการพูดแบบจูงใจ
ตนเอง นอกจากนั้นการพูดเพือ่สอนตนเองมีอิทธิพลต่อกล้ามเนื้อมัดเลก็มากกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ
ท้ายที่สุดเทคนิคการพูดกับตนเอง ซึง่ผลของการศึกษาน้ีเป็นการยืนยันอิทธิพลของการพูดกบัตนเอง อันที่ช่วย
ในการพัฒนาการเรียนรู้และยกระดบัความสามารถในการเลน่กีฬา 

การฝกึพูดกบัตนเองเป็นเทคนิคสามารถใช้ ในช่วงก่อนการแข่งขันนักกีฬาเพื่อลดความตื่นเต้น และ
ความกลัวที่เกิดข้ึนในใจของนักกีฬา โดยใช้ค าพูดเหล่าน้ีเข้าไปช่วย เช่น “ท าได้” “เตะได”้ “เล่นได”้ ซึ่งค าพูด
เหล่าน้ีจะท าให้เกิดความคิดในทางบวกและสร้างความเช่ือมัน่ให้กับนักกีฬาได้ และนักกีฬาก็สามารถแสดง
ความสามารถของตนเองออกมาได้ดี 

 
เอกสารอ้างอิง 

Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Galanis, E., and Theodorakis, Y. (2011).  Self-Talk and 
Sports Performance: A Meta-Analysis. Journal of the association for psychological 
science, 6 (4). 348-356. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนของกองเชียร์ท่ีต่อความวิตกกังวลและการท าหน้าท่ีของผู้ตัดสินฟุตบอล 

         นายชาญวิทย์ อินทรักษ์  
นิสิตปริญญาโท (จิตวิทยาการกีฬา) 

 
     ในเกมการแข่งขันฟุตบอลทีม่ีความคู่ค่ีสูสกีันจะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างตึงเครียดของทัง้สองทมี ซึ่ง ปจัจบุัน
จะพบว่ามีวัฒนธรรมการเชียร์ที่ค่อนไปทางการใช้ความรุนแรง ใช้ค าเสียดสี ทมีตัวเองตอ้งชนะอย่างเดียว แพ้
ไม่ได้ พาลท าให้มเีรื่องเกิดความรุนแรงข้ึน  ไม่ว่าในการแข่งขันวันน้ันผลการแข่งขันจะจบลงด้วยการแพ้หรือ
ชนะก็ตาม มันที่เลี่ยงไม่ได้ทีผู่้ตัดสินในวันน้ันจะต้องรับบทหนักกับการวิพากษ์วิจารณ์การท าหน้าที่ตลอดทั้งเกม 
ซึ่งมันท าให้ผู้ตัดสินอาจจะรับแรงกดดันและวิตกกงัวล ผู้ตัดสินเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญในเกมการแข่งขัน แต่
บางครัง้ความวิตกกังวลกจ็ะมสี่วนท าให้ของผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด  ความประหม่า  อันที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินซึง่ อาจจะไปกระทบต่อผลการแข่งขันกเ็ป็นไปได้ 
     การศึกษาของ Hoseini Aslankhani Abdoli and Mohammadi (2011) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนกลุ่มคนทีม่ีผลต่อความวิตกกังวลและการท าหน้าที่ของผู้ตัดสินในฟุตบอลลีก
ประเทศอหิร่าน ผู้เข้าร่วมวิจัยเปน็อาสาสมัครผู้ตัดสินฟุตบอลทั้งหมด 45 คน โดยให้ผู้ตัดสินท า
แบบสอบถาม SCAT และแบบสอบถาม CSAI- 2 ผลการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่าง
จ านวนผู้ชมกบัความวิตกกังวลในสถานการณ์ทัง้ก่อนและหลงัการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน แต่มีความสัมพันธ์ทาง
ลบของจ านวนผูเ้ข้าชมกับการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน อย่างไรก็ตามช่วงก่อนเกมการแข่งขันข้อมูลแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ทางลบของการท าหน้าที่และความวิตกกงัวลทางความคิด ในขณะที่การท าหน้าทีม่ีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัความมั่นใจ  ความวิตกกังวลทางจิตใจของผู้ตัดสนิก่อนการแข่งขันจะสงูกว่าหลังการ
แข่งขัน  นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ตัดสินมีความวิตกกังวลแบบตามลกัษณะนิสัยค่อนข้างสูง 
     ซึ่งดูเหมือนว่าการเพิม่ขึ้นของแรงกระตุ้นที่มผีลต่อการท าหน้าที่ตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันน้ันอาจจะ
มีอิทธิพลตอ่จิตใจและน าไปสู่การเพิม่ระดบัของความวิตกกังวลที่มากข้ึน ดังนั้นการฝกึเทคนิคทางจิตวิทยาการ
กีฬาอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ตัดสินจัดการกบัความกดดันที่เข้ามาได้อย่างเหมาะสม 
 

เอกสารอ้างอิง 
Hoseini, S.H., Aslankhani, M.A., Abdoli,B., and Mohammadi, F. (2011). The relationship 
between the number of crowds with anxiety and the function of the soccer premier 
leaguecircle2 s referees. 30, 2374–2378. doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.463. 
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การใช้จินตภาพของนักกีฬาในขณะท่ีฝึกด้วยน  าหนัก 

 
นาย รัชตะ รอสูงเนิน 

นิสิตปริญญาโท (จิตวิทยาการกีฬา) 
 

      ในการที่นักกีฬาจะใช้การจินตภาพในการเพิม่ศักยภาพตัวเองนั้น ในหัวข้อการภาพทีป่รากฏหลงัการจินต
ภาพผลการวิจัยบอกว่า นักกีฬาส่วนใหญจ่ะจินตภาพเห็นถึงรูปร่างที่ดูดีหลงัจากการที่ได้ฝึกด้วยน้ าหนักแล้ว
แล้ว ส่วนในการจินตภาพได้ดีหรือไม่นั้น ผลการวิจัยบอกว่า ข้ึนอยู่กับความสามารถ ทักษะ และ เทคนิคของ
แต่ละบุคคลที่สามารถจินตภาพได้ดี หรอื เห็นได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด ในการจินตภาพเพือ่เพิม่แรงกระตุ้น
นั้น ผลการวิจัยบอกว่า ถ้ามีการท าอย่างถูกต้องตามวิธีการจนิตภาพแล้ว การจินตภาพสามารถช่วยเพิ่มแรง
กระตุ้นใหก้ับนักกีฬามากข้ึนได้ อย่างไรก็ตามผลของการฝกึจินตภาพน้ีข้ึนอยู่กับ เพศ อายุ ช่วงเวลาการแข่งขัน 
หรือ ระดับแรงจงูใจของนักกีฬาด้วย   
     การจินตภาพเป็นกระบวนการทางการคิดของตัวบุคลในอันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรอืย้อนทบทวน
ความรู้สึกกบัสิ่งทีเ่กิดในชีวิตจรงิ การศึกษาของ ซเิบอร์นาเกลิ ซอรท์ และร๊อส สจ๊วร์ต (Silbernagel, Short, 
& Ross-stewart, 2007) ที่ท าการศึกษาการใช้เทคนิคการจนิตภาพในระหว่างการฝกึซ้อมยกน้ าหนกัของ
นักกีฬาจ านวน 295 คนที่มาจากระดบัต่าง ๆ อาทิเช่น ระดบั ดิวิช่ัน 1 (163 คน) ดิวิช่ัน 2 (132 คน) และ
นักกีฬาระดับมหาวิทยาลัย (ชาย 138 คน และหญงิ 157 คน) ซึ่งนักกีฬาเหล่าน้ีฝึกซ้อมตามโปรแกรมทีผู่้
ฝึกสอนก าหนดเอาไว้ จากนั้นตอบแบบสอบถามการจินตภาพในการยกน้ าหนัก ผลการศึกษาพบว่าการจินต
ภาพที่นึกถึงท่าทางการยกน้ าหนักถูกน าไปใช้ และมีประสิทธิภาพในการนึกถึงท่าทางและเทคนิคส าหรบัการยก
น้ าหนัก นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการจินตภาพถึงพลงัระเบิดของร่างกายอีกด้วย ซึ่งการใช้จินตภาพน้ีเป็นสิง่ที่
ช่วยให้โค้ชสร้างความมั่นใจให้กบันักกีฬา สร้างจุดแข็งในการกระตุ้นให้นึกถึงเทคนิคและพลงั 
     อย่างไรก็ตาม ในการจินตภาพน้ันจะมีประสิทธิภาพที่ดหีรือไม่ดีนั้น ต้องเกิดจากการร่วมมือของหลายฝ่าย 
คือ ฝ่ายผู้ฝกึสอน ฝ่ายนักกีฬาเองด้วย เพราะว่าการจินตภาพนั้น สามารถท าให้นักกีฬาหรือถึงกระบวนการ
หรือวิธีการที่จะปฏิบัติ ในชนิดกีฬาน้ันๆของตนเอง ท าใหเ้หน็ภาพการเคลือ่นไหวต่างๆ ซึง่ถ้านักกีฬามีการ
ฝึกฝนอย่างถูกต้องตามเทคนิค และมีวินัยฝึกฝนอย่าสม่ าเสมอนั้น ก็จะท าให้การแข่งขันมปีระสทิธิภาพมากข้ึน
ไปด้วย 
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ถาม - ตอบ 
ถาม นักกีฬาจะมีแรงจงูใจทีสู่งมากเวลาแข่งขัน แต่ช่วงฝึกซอ้มพวกเขาไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควร เหตุการณ์
เช่นน้ีต้องท าอย่างไรดีครบั 
            
ตอบ จริงๆ แล้วมันสิ่งทีเ่กิดข้ึนโดยทั่ว ๆ ไปเพราะการแข่งขันเป็นสิ่งทีท่้าทายความสามารถและได้แข่งขันกบั
คนอื่น แต่ช่วงการฝึกซ้อมมันแข่งกบัตัวเอง ความจริงคือมันอาจจะน่าเบือ่ แม้ว่าความเป็นจริงแล้วการฝึกซ้อม
จะช่วยพัฒนาความสามารถและศักยภาพก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือ ผูฝ้ึกสอนอาจจะเป็นแรงจงูใจให้เขาได้ 
ด้วยการท้าทายความสามารถ การสร้างแบบฝึกที่ท้าทายความสามารถ ฝึกเป็นกลุ่มความสามารถ ให้อ านาจ
การตัดสินใจ รวมถึงการกระตุ้นให้ข้อมลูย้อนกลบัทั้งสิ่งที่ท าถูกและให้ข้อมูลการแก้ไขเมือ่นักกีฬาผิดพลาด 
การสร้างแบบฝึกทีท่้าทายความสามารถของพวกเขาจะช่วยได้ดีมาข้ึนครับ และหมั่นหาแบบฝึกใหม่มาปอ้น
นักกีฬา 
    เมื่อไมก่ี่วันมาน้ีผมได้ยินค า ๆ หนึ่งจากโฆษณาว่า “ความมุ่งมั่นท าให้คนเก่งต่างจากคนธรรมดา” ผมเช่ือว่า
สิ่งนีจ้ะช่วยกระตุ้นให้นกักีฬาได้มองเห็นความเป็นจริงว่าไมม่ใีครที่จะได้ชัยชนะมาง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องออกแรง 
ความอดทน มุ่งมั่นและพยายามจะช่วยให้เราได้พบกบัความส าเร็จที่ตอ้งการ แม้ว่ามันยากเย็นก็ตาม แต่ผมเช่ือ
ว่า หากทุกคนมีความอดทน พยายาม มุ่งมั่นแล้วความส าเรจ็จะตามมาครบั 
 
ข่าวท่ีน่าสนใจ 

 
ในช่วงกีฬามหาวิทยาลัยมทีีมนักจิตวิทยาการกีฬาไปปฏิบัติการณ์ทางจิตวิทยาให้กบันักกีฬามหาวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัยบรูพาโดยครัง้แรกเกิดข้ึนประมาณปี 2547 ครั้งที่ 2 ปี 2556 ในช่ือ ทีมปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เปิดใหบ้ริการทางด้านการนวดและจติวิทยาการกีฬาและเปิดห้องที่ช่ือว่า “Mind 
room” และปี 2559 กับ Buu House ที่ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าดีใจมากที่ได้รบัการตอบรับอย่างดีจากผู้
ฝึกสอน และนักกีฬา แม้ว่านักกีฬาของมหาวิทยาลัยบรูพาจะไม่สามารถท าเหรียญแบบเป็นกอบเป็นก าแต่สิ่ง
หนึ่งที่น่าดีใจคือ การท างานแบบมืออาชีพและการเรียนรู้ของนิสิตในสาขาจิตวิทยาการกีฬาที่ได้น าเอาหลักการ
และแนวคิดทางทฤษฎีไปใช้ปฏิบัติจริงในภาคสนาม ก็ขอปรบมือดังๆ ให้กบั ผศ.ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทรที่
พยายามปลุกปั้นจนวันน้ีจิตวิทยาการกีฬาได้งานภาคสนามที่น่าสนใจ 
 


