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วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) ศึกษาคุณลักษณะของประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการ

กีฬาในประเทศไทย (2) พัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย  และ 
(3) ส ารวจคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย   กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มนักจิตวิทยาการกีฬาท่ีมีประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬา กลุ่มนักกีฬาท่ีได้รับการให้ค าปรึกษา และ
กลุ่มผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทยท่ีมีนักจิตวิทยาการกีฬาให้ค าปรึกษานักกีฬาภายในทีม การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
ระยะท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 1 สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่ม จ านวน 25 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(10 ข้อ) เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะของการให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ขั้นตอนท่ี 2 น าข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 1 มา
พัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย  ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม มีค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 0.6-1.0 และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ระยะท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ส ารวจ
การให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทยตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักจิตวิทยาการกีฬา 
จ านวน 235 คน โดยใช้แบบสอบถามการให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ท่ีพัฒนาขึ้นจากระยะท่ี 1 (65 ข้อ) วิเคราะห์
ข้อมูลขั้นตอนท่ี 1 แบบอุปนัยด้วยการตรวจสอบความคงที่ของข้อมูล ขั้นตอนท่ี 2 โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และขั้นตอนท่ี 3 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร  (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 1. คุณลักษณะของประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย  
ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ความรู้ (5 ข้อ) คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา (10 ข้อ) การให้ค าปรึกษา (12 
ข้อ) จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ (7 ข้อ) และทักษะจิตวิทยาการกีฬา (14 ข้อ) 2. แบบสอบถามประสิทธิภาพการให้
ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย (65 ข้อ) ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ 
และ 3.คุณลักษณะการให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย  นักจิตวิทยาการกีฬา 
นักกีฬา และผู้ฝึกสอน มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่ท าให้ 5 คุณลักษณะ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 
ในขณะท่ีค่าอิทธิพลของการทดสอบ ใน 5 คุณลักษณะ ความรู้ คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา  การให้ค าปรึกษา 
จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ แตกต่างกันท่ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทักษะจิตวิทยาการกีฬา มีความ
แตกต่างกันอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
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             The objectives of the research are as follows: (1) to study the characteristics of the 

effectiveness of counseling among sports psychologists in Thailand; (2) to develop a questionnaire on 
effective counseling for sports psychologists in Thailand; and (3) to survey effective counseling 
characteristics of sports psychologists in Thailand. The sample group consisted of three groups, namely 
sports psychologists who had experience of consulting with athletes, athletes who received counseling, and 
a group of Thai national athlete trainers whose athletes had received counseling from sports psychologists. 
The research was divided into two phases which included Phase one Step one: In-depth interviews of the 
three sample groups of twenty-five by using a semi-structured interview with (ten items) to synthesize the 
characteristics of effective counseling. Step two: Take the information from step one to develop a 
questionnaire for effective counseling among sports psychologists in Thailand. Check The quality of the 
questionnaire was checked for the accuracy of content 0.6 - 1.0 and the confidence value of 0.95. Phase 
two, Step three : Explore the counseling of sports psychologists in Thailand according to the perceptions of 
two hundred and thirty-five athletes, trainers and sports psychologists by using an effective counseling 
questionnaire developed from Phase one (sixty five items). Inductiveanalysis of the  step one data by 
checking the stability of the step two data by finding the mean and standard deviation, and step  three by 
Multivariate Analysis of Variance: MANOVA.The summary and discussion of research results were as follows: 
1) the characteristics of the counseling effectiveness of the characteristics of sports psychologists in 
Thailand consisted of five characteristics which were knowledge (five items), sports psychologists (ten 
items), counseling (twele items), professional ethics (seven items), and sports psychology skills (fourteen 
items);  2) An effective counseling questionnaire for sports psychologists in Thailand (sixty-five items) 
developed was qualified to use, and 3) effective counseling characteristics for sports psychologists in 
Thailand, athletes, and trainers were different, but did not affect the five characteristics. There were different 
statistical significance at 0.1. Meanwhile, the influences of the test of five characteristics which included 
knowledge, the characteristics of sports psychologists, counseling, professional ethics, different statistical 
significance at 0.05, and sports psychologist skills at 0.1. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูง
จาก ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุร
ภัทร ที่ปรึกษาร่วม ดร.พิชิต  เมืองนาโพธิ์ กรรมการ และศ.ดร.สาล่ี สุภาภรณ์ ผู้แทนกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
เป็นอาจารย์ที่อบรมส่ังสอนให้ความรู้ ในการเรียนปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย ซึ่งให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่อง ข้อคิดต่างๆของปริญญานิพนธ์มาโดยตลอด ท าให้ปริญญานิพนธ์มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาจึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง ณ.ที่น้ี 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ลัดดา  เรืองมโนธรรม ประธานสอบ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วยเหลือ
ในการตรวจเครื่องมือให้มีคุณภาพ ซึ่งให้ค าปรึกษาชี้แนะ แก้ไขและประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยท าให้ปริญญา
นิพนธ์ลุล่วงไปด้วยดี 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ อบรมส่ัง
สอน ช่วยเหลือในระหว่างการศึกษาปริญญาเอก และสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย ที่ให้องค์
ความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนมากขึ้นทางด้านจิตวิทยาการกีฬา 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กองสมรรถภาพ
การกีฬา สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา ที่อ านวยความสะดวกสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยทุกท่าน นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ที่สละเวลาและความร่วมมือในการท า
วิจัยครั้งนี้  จึงใคร่ขอขอบคุณมาไว้ ณ ที่น้ีด้วย 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.อารียา สุขวงศ์ ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันทร์ และผศ. อรุณศรี จันทร์ทรง 
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมเห็นความส าคัญใน
การศึกษาปริญญาเอก ในสาขาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย เพื่อน ามาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นักกีฬา และขอขอบคุณ เพื่อนๆ นิสิตปริญญาเอก ที่เป็นก าลังใจและช่วยเหลือมาโดยตลอด 

ท้ายที่สุดคุณค่าความดีประโยชน์ของการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณ คุณพ่อบุญ
เที่ยง เมฆปั้น คุณแม่ย้วน  เมฆปั้น และครอบครัว ตลอดจนผู้ที่ใกล้ชิดที่คอยเป็นก าลังใจเสมอมาท าให้ผ่านพ้น
อุปสรรคต่างๆ  ในระหว่างการท าปริญญานิพนธ์มาได้ และส่งผลให้สามารถประสบความส าเร็จในการจบปริญญา
เอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย) 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
วงการกีฬาประเทศไทย มีการน าศาสตร์ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาทางการกีฬา มา

ใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2535 (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2541) จนถึงพ.ศ. 2562 ระยะเวลายาวนานถึง 27 ปี 
ปัจจุบันนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นตามล าดับ  อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบ
สัดส่วนกับประเภทกีฬา และจ านวนนักกีฬาทีมชาติไทยแล้ว พบว่าจ านวนนักจิตวิทยาการกีฬายัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักกีฬา นอกจากนั้น จากงานวิจัย  นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และ
คณะ (2551 อ้างในมาลี ภูมิภาค, 2554) พบปัญหาในประเด็นประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการ
กีฬาในการให้ค าปรึกษา โดยพบว่าผู้รับค าปรึกษาไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของ
นักจิตวิทยาการกีฬา ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ เทคนิค และทักษะทางจิตวิทยาที่จะเตรียม
ความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจของนักกีฬาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งถือ
เป็นแง่มุมที่ผู้บริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องกลับมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางพัฒนาบุคลากร
ด้านจิตวิทยาการกีฬาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ แห่งประเทศไทย (2560) กล่าวว่า จากการขาด
แคลนนักจิตวิทยาการกีฬาสู่การเพิ่มปริมาณมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการประเมินสภาพและการ
พัฒนาด้านคุณภาพควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้การให้บริการมีคุณภาพมีมาตรฐาน
ของนักจิตวิทยาการกีฬาที่ดีขึ้น  จึงต้องก าหนดคุณสมบัติในการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทย ดังที่ มอร์ริส และ ซัมเมอร์ (Morris & Summers,1995; อ้างในสืบสาย บุญวีรบุตร
และคณะ, 2552) กล่าวถึงเกณฑ์ของ AASP ที่ก าหนดว่านักจิตวิทยาการกีฬา ต้องได้รับปริญญา
เอกในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการกีฬา เช่น จิตวิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพล
ศึกษา และต้องมีการเรียนหรือประสบการณ์ในรายวิชาทางด้านจิตวิทยาการกีฬา จะต้องมีพื้นฐาน
ทั้งด้านจิตวิทยาและพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย รวมทั้งการเพิ่ม
ประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกปฏิบัติจริง โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ จะเป็น
ส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพนักจิตวิทยาการกีฬาได้ดีขึ้น  นอกจากนี้ประสิทธิภาพของผู้ให้
ค าปรึกษา มีผลต่อแนวทางในการให้ค าปรึกษา ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาที่จะมีประสิทธิภาพจะต้องมี
ความรู้  มีข้อมูลที่จ าเป็นในการช่วยเหลือและมีทักษะในการให้ค าปรึกษา มีความเป็นมิตรและมี
ความอบอุ่น ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้รับค าปรึกษา ดังที่ พงษ์พันธ์ 
และวิไลลักษณ์  พงษ์ โสภา (2556) กล่าวว่า การให้บริการปรึกษาจะด าเนินไปได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญประการหนึ่ง นั่นคือ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ
ปรึกษา ประกอบด้วยมุมมอง แนวความคิด และทัศนคติ ในอันที่จะมีผลเอื้ออ านวยต่อการท างาน
ทางด้านการแนะแนวและการให้บริการปรึกษาให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ
อาเทอร์ (Arther, 2001) ได้กล่าวเสริมว่า ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะมีความสามารถ
ทางการเรียนรู้ มีข้อมูลที่จ าเป็นในการช่วยเหลือ มีทักษะในการให้ค าปรึกษาจะสามารถประสาน
องค์ความรู้ บุคลิกภาพส่วนตัวและทักษะในการให้ค าปรึกษาเข้าด้วยกัน สามารถตระหนักรู้และ
เข้าใจตนเอง มีแรงจูงใจในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพ มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมสังคม ตระหนักรู้จุดเด่น ข้อจ ากัดของบุคลิกภาพและทักษะในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง มีสุขภาพจิตดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะทางคลินิก ทักษะทางเทคนิค การตัดสินไว
ต่อความรู้สึก มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับค าปรึกษา มีทักษะในการสื่อสารและมี
ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา นอกจากนั้น เคลลี (Kelly, 2012) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงบทบาท
นักจิตวิทยาการกีฬามีผลต่อการแสดงความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการ
ฝึกซ้อม คุณสมบัติทางด้านคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยาการกีฬา ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
ความส าเร็จประกอบด้วย ความมุ่งมั่นในระดับสูง การต้ังเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว การ
จินตภาพ การมุ่งเน้น การวางแผนก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน นั้นเป็นคุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิคของนักจิตวิทยาการกีฬา ซึ่งนักจิตวิทยาการกีฬามีการให้บริการหลากหลาย
รูปแบบให้แก่นักกีฬา เพื่อช่วยให้สามารถจัดการกับความต้องการในการแข่งขันได้  (Giges & 
Petitpas, 2004) 

ดังนั้น การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทยให้มีคุณภาพ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาการกีฬา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจแก่นักกีฬา 
น าไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ส าคัญเพื่อศึกษาการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 
การวิจัยระยะที่ 1 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา
ในประเทศไทย 
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2. เพื่อพัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา
ในประเทศไทย 

การวิจัยระยะที่ 2 
1. เพื่อส ารวจคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา

ในประเทศไทย  

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อทราบถึงการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

ว่ามีคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาอย่างไร 
2. เพื่อให้การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย และ

น าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนานักจิตวิทยาการกีฬา 
3. เพื่อพัฒนาแบบสอบถามในการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการ

กีฬา ในประเทศไทย ที่มีคุณภาพและทราบความสามารถของนักจิตวิทยาการกีฬา ควรพัฒนา
ตนเองในเรื่องใด 

4. เพื่อส ารวจการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

ขอบเขตของงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาใน

ประเทศไทย ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาออกเป็น 2 ระยะดังนี้ 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักจิตวิทยาการกีฬาที่มี
ประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬาในประเทศไทย นักกีฬาที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการให้
ค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกีฬา และผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์การคุมทีมชาติไทยที่มี
นักจิตวิทยาการกีฬาไปให้ค าปรึกษานักกีฬาภายในทีมของผู้ฝึกสอน  

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ ได้แก่ นักจิตวิทยาการกีฬา จ านวน  

5 คน นักกีฬาทีมชาติไทย จ านวน 15 คน ผู้ฝึกสอน จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์การเลือก คือ 
นักจิตวิทยาการกีฬามีประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬาต้ังแต่ 4 ปี ขึ้นไป นักกีฬาที่ผ่าน
การให้ค าปรึกษาไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง และผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสบการณ์ดูแลทีมชาติไทยไม่น้อย
กว่า 4 ปี ทุกคนสมัครใจลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อเข้าร่วมในงานวิจัย 
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กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็น
ผู้ที่ผ่านการให้ค าปรึกษา นักกีฬา และการคุมทีม ระดับ ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก จ านวน 
235 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม  

กลุ่มที่ 1 นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย จ านวน 13 คน ที่มีประสบการณ์
การให้ค าปรึกษากับนักกีฬามากกว่า 4 ปี ขึ้นไป  

กลุ่มที่  2 นักกีฬาที่ผ่านการให้ค าปรึกษา  ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง (16 ชนิด กีฬา 
ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน 
แบดมินตัน เทนนิส ยกน้ าหนัก วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอลและว่ายน้ า) จ านวน 189 คน
โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ 

กลุ่มที่ 3. ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสบการณ์ดูแลทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า 4 ปี จ านวน 
33 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา ในประเทศไทย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การให้ค าปรึกษา  หมายถึง เป็นกระบวนการเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างผู้ ให้

ค าปรึกษากับผู้รับการให้ค าปรึกษาต้ังแต่หนึ่งคนขึ้นไปหรือมากกว่านั้น โดยผู้ให้ค าปรึกษาใช้
วิธีการทางจิตวิทยาและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้รับการให้ค าปรึกษาให้มี
สุขภาพจิตดีขึ้น 

กระบวนการให้ค าปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ค าปรึกษา จะต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่เป็นทั้งผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา ต้องมีเทคนิคและวิธีการในการเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสิ่งแวดล้อม มีการวางแผน การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงความสามารถที่จะท า
ให้ตนเองพัฒนาขึ้น 

การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องมี
ความมั่นใจในตนเอง   มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  มีใจ
เปิดกว้าง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถแยกแยะความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่าง
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จากผู้รับค าปรึกษา  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีอารมณ์ที่มั่นคง  มีใจเมตตาช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ให้
ก าลังใจกับผู้รับค าปรึกษา  นอกจากนี้ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้  มีข้อมูลที่
จ าเป็นในการช่วยเหลือและมีทักษะในการให้ค าปรึกษา  มีความเป็นมิตรและมีความอบอุ่น   
ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้รับค าปรึกษา 

นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย หมายถึง บุคคลที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา สาขาจิตวิทยาการกีฬาโดยให้ค าปรึกษาแก่นักกีฬาในประเทศไทยที่เข้าแข่งขันในระดับ
ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิก และการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา (Psychologist Skill Training) หมายถึง การฝึกทักษะ
ทางจิตวิทยาการกีฬา ที่มีความสามารถที่เด่นและด้อยของนักกีฬาแต่ละคนในด้านสภาพจิตใจ
และความต้องการทางจิตใจ โดยแบ่งการฝึก 2 ประเภท คือ (1) ประเภทควบคุมร่างกายสู่จิตใจ 
(Muscle to Mind/Arousal Control) เป็นการสร้างสมดุลทางร่างกาย (2) ประเภทควบคุมจิตใจสู่
ร่างกาย (Mind to Muscle/Cognitive Control) เป็นวิธีจัดและปรับกระบวนการความคิดอันที่มีผล
ต่ออารมณ์ ความรู้สึกและแรงจูงใจในการกระท า (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2552) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาหาคุณภาพเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง

ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเชิงคุณภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา ในประเทศไทย 
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ค าถาม/สมมุติฐานในการวิจัย 
การวิจัยระยะที่ 1 

1. คุณลักษณะของประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทย มีคุณลักษณะอะไรบ้าง 

2. พัฒนาแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา
ในประเทศไทย ให้มีความเหมาะสม (นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน) 

การวิจัยระยะที่ 2 
1. ส ารวจคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาใน

ประเทศไทย มีอะไรบ้าง  (นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน) 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. จิตวิทยาการกีฬา 

1.1 ความหมายจิตวิทยาการกีฬา 
1.2 ความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬา 
1.3 บทบาทและหน้าที่ของนักจิตวิทยาการกีฬา 

2. ทฤษฏีการให้ค าปรึกษา 
2.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก 
2.2 ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาที่เน้นความคิดและเหตุผล 
2.3 ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

3. การให้ค าปรึกษา 
3.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษา 
3.2 บทบาทหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษา 
3.3 องค์ประกอบของการให้ค าปรึกษา 
3.4 กระบวนการให้ค าปรึกษา 

4. ความรู้ในการให้ค าปรึกษา 
4.1 ความรู้ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 

4.1.1 การให้ค าปรึกษาบุคคล 
4.1.2 การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

4.2 ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้อง 
4.2.1 จิตวิทยาการกีฬา 
4.2.2 สรีรวิทยาในการออกก าลังกาย 
4.2.3 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
4.2.4 เวชศาสตร์การกีฬา 
4.2.5 โภชนาการส าหรับการกีฬา 
4.2.6 การฝึกซ้อมกีฬา 
4.2.7 เทคโนโลยีทางการกีฬา 

5. คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬาที่มีประสิทธิภาพ 

 



  9 

6. จริยธรรมการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา 
6.1 จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 
6.2 มาตรฐานจรรยาบรรณทั่วไป 

7. ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา 
7.1 ทักษะการท าจินตภาพ 
7.2 ทักษะการต้ังเป้าหมาย 
7.3 ทักษะการหยุดคิดและการพูดดีกับตัวเอง 
7.4 ทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ 
7.5 ทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
7.6 ทักษะการก าหนดและควบคุมลมหายใจ 
7.7 ทักษะการไบโอฟีดแบค 
7.8 ทักษะการออโตจีนิก 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา
ในประเทศไทย 

8.1 ในประเทศ 
8.2 ต่างประเทศ 

1. จิตวิทยาการกีฬา 
1.1 ความหมายจิตวิทยาการกีฬา 

แอนเชล (Anshel . 1997) ได้กล่าวไว้ว่า จิตวิทยาการกีฬา เกี่ยวข้องกับการเลือกหรือ
การสร้างแรงจูงใจให้แก่นักกีฬาที่เหมาะสม เพื่อที่นักกีฬาเหล่านี้มีส่วนร่วมแข่งขันตามศักยภาพที่
เขาพึงกระท าได้สูงสุด จิตวิทยาการกีฬาช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ทางด้านจิตใจกับ
คู่ต่อสู้ รู้จักควบคุมระดับความเครียด ความวิตกกังวลสามารถป้องกันการใช้สารกระตุ้นและ
พัฒนากลยุทธ์แห่งความส าเร็จของทีม  เรียนรู้ทักษะทางการกีฬา ซึ่งจิตวิทยาการกีฬาเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในสภาพการแข่งขันกีฬา 

บัทเลอร์ (Butler . 1997 ) ได้กล่าวถึง จิตวิทยาการกีฬาว่ามีความหมายเหมือนกับ
การฝึกทักษะทางจิตใจ ซึ่งอธิบายได้ในรูปแบบของการสร้างความคิดในทางบวก  การสร้างความ
มั่นใจในตนเอง  การฝึกสมาธิ การควบคุมความเครียดการสร้างจิตภาพ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติทางด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการกีฬาสามารถที่จะเพิ่มทักษะความเป็นเลิศ
ในทางกีฬา 
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กรมพลศึกษา (2556) ได้สรุปไว้ว่า จิตวิทยาการกีฬา คือ การศึกษาพฤติกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการออกก าลังกายรวมทั้งอิทธิพลของ
นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาและการใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข 

สรุปได้ว่า การศึกษากระบวนการทางจิตใจ อารมณ์  ความคิด สัม พันธ์กับ
ความสามารถในการเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาของนักกีฬามีการสร้างทางเลือก เทคนิคและวิธีการ  
การสร้างแรงจูงใจให้มีความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬา การสร้างความคิดในทางบวก การสร้างความ
มั่นใจในตนเอง การควบคุมความเครียดการสร้างจิตภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง 

1.2 ความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬา 
สืบสาย  บุญวีรบุตร (2541) กล่าวถึง  จิตใจ  ความคิด  และอารมณ์  มีอิทธิพลต่อ

ความสามารถทางกาย  และในทางกลับกันความสามารถทางกายมีผลต่อจิตใจ  แรงจูงใจ  การรับ
รู้ตัวเองและการประเมินตนเอง  แนวคิดและทัศนคติต่อการกีฬา  ดังนั้นในปัจจุบันทั้งผู้ที่ต้องการ
ฝึกกีฬาเพื่อนันทนาการและเพื่อความเป็นเลิศจึงเห็นความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬาว่ามีผลต่อ
การเข้าร่วมการคงเล่นและการเลิก  ทั้งเลิกถาวรและชั่วคราว  ที่ส าคัญที่สุดคือการพัฒนา
ความสามารถในการเล่นที่ทุกคนเห็นจริง   และมีประสบการณ์ได้ด้วยตนเองว่าจิตใจมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการเล่นอย่างมาก  นักกีฬาระดับสูง  เช่น  แจ็ค  นิคลอส  ได้กล่าวว่า  ในการ
แข่งขันรอบสุดท้าย  นักกีฬามีความสามารถทางกายใกล้เคียงกัน  แต่ผู้ชนะเลิศคือผู้ที่มีสมรรถ
ภาวะทางจิตที่ดีกว่า  เพราะเป็นผู้ที่สามารถทนต่อความกดดันของสถานการณ์ได้ดีกว่าจึงสามารถ
แข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพที่ตนเองมีอยู่   

สรุปได้ว่า  ความคิด อารมณ์ และจิตใจมีผลต่อความสามารถทางกาย จึงมีส่วนช่วย
ให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ การแสดงออก ความมั่นใจในตัวเอง 
การต้ังเป้าหมาย ความมุ่งมั่นของนักกีฬา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

1.3 บทบาทและหน้าที่ของนักจิตวิทยาการกีฬา 
ไวน์ เบิ ร์กและกู ล ด์  (Weinberg & Gould, 2015) ได้อธิบ าย ไว้ ว่ า  หน้ าที่ ขอ ง

นักจิตวิทยาการกีฬา มี 3 ประเภท คือ 
1. การให้ความรู้การเรียนการสอน 
2. การให้ค าปรึกษา 
3. งานวิจัยทางด้านจิตวิทยาการกีฬา 

สืบสาย บุญวีรบุตรและคณะ (2552) ได้กล่าวว่า นักวิชาการได้ขยายความเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาการกีฬา ดังนี้ 
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1. นักจิตวิทยาที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา (Consulting Role) ต าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านจิตวิทยาการกีฬาเพื่อช่วยเหลือพัฒนานักกีฬาแบบองค์รวม โดยให้ค าปรึกษาทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคลทั้งในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรับรู้ ทัศนคติและการ
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม รวมทั้งการพัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการเล่นกีฬา มีเทคนิคและวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
และมีความสุขต่อการเป็นนักกีฬาและการเล่นกีฬา 

2. ท าหน้าที่การสอน (Teaching Role) นักจิตวิทยาการกีฬาที่ท าหน้าที่เป็นครู 
เพื่อสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อและวิธีการ เพื่อทั้งโค้ช นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านจิตวิทยาการกีฬาและสามารถน าไปใช้ได้ รวมทั้งการต้องเป็น
ผู้สอนเทคนิคทักษะด้านจิตวิทยาและการฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาน าไปแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

3. ท าหน้าที่วิจัย (Research Role) นักจิตวิทยาการกีฬามีหน้าที่ศึกษา วิจัย ใน
เรื่องหรือประเด็นที่เป็นปัญหาและที่เป็นองค์ความรู้ ที่สามารถไปใช้การเป็นที่ปรึกษา การสอนและ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา 

สรุปได้ว่า นักจิตวิทยาการกีฬาจะท าหน้าที่ให้ความรู้ทางการศึกษา และท าหน้าที่เผย
แร่ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของกีฬา ท าหน้าที่เป็นนักวิจัย 
เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬา วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ความรู้ทางวาการและพัฒนาทฤษฏีจิตวิทยาการกีฬา ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา จะต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในกระบวนการให้ค าปรึกษาและการเป็นผู้น าด้านการฝึกทักษะจิตใจ 
บ าบัดรักษาทางจิตและพฤติกรรมที่มีผลต่อความสามารถทางการกีฬาและคุณภาพชีวิตของ
นักกีฬาให้ดีขึ้น 

2. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบ่งออก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)ทฤษฎีให้บริการปรึกษาที่เน้นอารมณ์

และความรู้สึก(Affective Approaches Counseling) 2)ทฤษฎีการให้บริการปรึกษาที่เน้นความคิด
และเหตุผล (Cognitive Approaches to Counseling) 3)ทฤษฎีการให้บริการปรึกษาที่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavioral Approaches to Counseling) 
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2.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก (Affective Approaches 
Counseling) 

2.1.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์  
มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ;พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์  พงษ์โสภา 

(2556) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ ไว้ดังนี้  
แนวความคิด 

 1. ความขัดแย้งไม่สมดุลกันในโครงสร้างพื้นฐานของบุคลิกภาพระหว่าง
ความต้องการของ Id, Super, Ego และการต่อต้านของ Ego 

 2. ความวิตกกังวลเป็นกระบวนการของโครงสร้างระดับจิตใจได้แก่ 
จิตส านึก จิตก่อนส านึก และจิตไร้ส านึก 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
1. พัฒนาแบบแผนของบุคลิกภาพ 
2. ปรับโครงสร้างบุคลิกภาพโดยวิเคราะห์จากภาวะของจิตของผู้รับ

ค าปรึกษา 
3. สร้างบุคลิกภาพใหม่แบบวิเคราะห์ คือ พยายามให้บุคคลได้รับรู้โดย

มุ่งประสบการณ์ต้ังแต่วัยทารกจวบถึงวัยแห่งชีวิต เข้าใจตนเอง (Insight) ด้วยการท าจิตบ าบัด 
(Psychotherapy) ให้มีจิตส านึกทดแทนจิตไร้ส านึก (Unconscious) ซึ่งต้องการที่จะแสดงเหนือ
อ านาจของจิตใจบุคคลตลอดเวลา 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
1. การระบายออกอย่างอิสระ 
2. การวิเคราะห์จิต 
3. การใช้แบบทดสอบ  
4. การพูดที่มีความเชื่อมโยงอย่างอิสระ 
 5. การวิเคราะห์ความฝัน  
 6. การถ่ายโยงความรู้สึก  
 7. แบบทดสอบบุคลิกภาพ/กลวิธีฉายภาพจิต  

บุคลิกภาพ 
 1. บุคลิกภาพเกิดจากการผสมผสานกันของบุคลิกภาพระหว่างการ

แสวงหาความพึงพอใจ (Id) ตนที่เกี่ยวกับความเป็นจริง (Ego) และจริยธรรม (Super Ego) 
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 2. กระบวนการของความสัมพันธ์ของพัฒนาการแห่งตน (Ego) ในชีวิต
วัยทารก วัยเด็ก และช่วงที่ตามมาของชีวิต 

 3. ผู้ที่มีสภาพจิตใจไม่ปกติ เกิดความขัดแย้ง แสดงอาการวิตกกังวล
ตลอดเวลา จนมีอาการทางจิตและทางประสาท 

การประยุกต์และการสนับสนุน 
 ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานส าคัญของการให้ค าปรึกษาส าหรับงานจิตวิเคราะห์

ขององค์ความรู้ในวิชาจิตเวช การศึกษาความเข้าใจในโครงสร้างหน้าที่ของจิตใจบุคลิกภาพ การใช้
กลไกป้องกันตนเองและตัวก าหนดพฤติกรรมในวัย 5 ขวบแรกของชีวิต 

สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์คือ 
การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์เพื่อลดความสับสนวิตกกังวลและความขัดแย้งในความคิดของ
ตนเอง ในการให้ค าปรึกษาจะต้องรับฟังผู้รับบริการค าปรึกษาถ่ายทอดความรู้สึก การวิเคราะห์
สาเหตุและหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและหายกังวล ต้องมีแรงจูงใจและ
ก าหนดเป้าหมายให้เห็นเด่นชัด ต้องถ่ายทอดเชื่อมโยงความรู้สึก 

2.1.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม 
มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ;พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์  พงษ์โสภา 

(2556) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม ไว้ดังนี้  
แนวความคิด 

 1. ผู้รับการบริการปรึกษาได้ใช้อิสรเสรีภาพในการเลือกหาความหมาย
ของชีวิตให้เหมาะสมกับชีวิตของเขาโดยท าให้เขามีสติในการตระหนักตน (Self -Awareness) 

 2. ผู้รับบริการปรึกษาได้รับการบ าบัดแบบเผชิญต่อปรากฏการณ์ที่เป็น
จริง (Experimental Therapy) แล้วดูว่ามนุษย์เราสามารถปรับตัวใหม่กับสิ่งแวดล้อมหรือหา
ความสุขให้กับตัวเองได้อย่างไร 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
1. ค้นพบตนเอง 
2. เข้าใจตนเอง 
3. รับรู้และเข้าใจข้อมูลที่จะเป็นต่อการด ารงชีวิต 
4. จัดแนวทางชีวิตให้สอดคล้องกับลักษณะของตนเอง 
5. ต้ังเป้าหมายชีวิตและอนาคตของตนเองได้ 
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6. ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในตัวของผู้รับบริการปรึกษาให้ค้นพบเป็นตัวของ
ตัวเองมากท่ีสุด  

 7. มีอิสรภาพในการตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตัวเองและรับผิดชอบต่อ
การเลือกและการด าเนินชีวิตของตน 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
1. การให้ข้อมูล 
2. การบอกแหล่งข้อมูล 
3. การแนะวิธีหาข้อมูล 
4. การใช้แบบวัด 
5. การพูดที่มีความสัมพันธ์อย่างเสรี ให้ผู้มีปัญหาตอบโดยไม่ต้องคิด

เพราะจะท าให้บิดเบียนความรู้สึกได้ 
 6. การถ่ายโยงความรู้สึก เป็นวิธีการที่บุคคลเปลี่ยนความรู้สึกต่อบุคคล

หนึ่งในอดีตมาให้อีกบุคคลหนึ่งในปัจจุบัน 
 7. การซักประวัติถือว่าจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เพื่อต้องการให้รู้สาเหตุ

ของปัญหาและความรุนแรง 
8. เทคนิคการเผชิญหน้าส าหรับการวินิจฉัย  

บุคลิกภาพ 
 มนุ ษย์ มี ชี วิ ตอยู่ เพื่ อห าความหมายแห่ งชี วิต  (Meaning of Life)  

ของตนเองซึ่งชอบอยู่โดดเดี่ยวในทิศทางเดียวกับค่านิยมเฉพาะของแต่ละคนที่มีขอบเขตจ ากัด 
การประยุกต์และการสนับสนุน 

 ทฤษฏีนี้มุ่งความมีอิสรภาพของการแสวงหาความหมาย การตัดสินใจ
และเป้าหมายของชีวิตในสภาพปัจจุบันของผู้รับบริการปรึกษาเพื่อการยอมรับตนเองด้วยแนวทาง
ในการพัฒนาความมีคุณค่าให้สามารถรับผิดชอบในสิ่งที่มนุษย์มีคุณค่า  

สรุปได้ว่า ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยมเป็นทฤษฏีที่ท าให้
มนุษย์สามารถเข้าใจตนเองอย่างมีเหตุผลเห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองมีอิสรเสรีภาพ
ความรับผิดชอบในการด ารงชีวิตให้ดีขึ้นโดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมายในชีวิตที่ให้เห็น
ชัดเจนพร้อมช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและค้นพบตัวเองในการถ่ายโยงความรู้สึกการยอมรับตนเองให้
มากที่สุดจะต้องมีการบ าบัดแบบเผชิญต่อปรากฏการณ์ที่เป็นจริง 
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2.1.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ;พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์  พงษ์โสภา 

(2556) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ไว้ดังนี้  
แนวความคิด 

 ปัญหาเกิดจากความคิดมโนทัศน์ (Self-Concept) ไม่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ (Experience) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมีเงื่อนไขท าให้มีความรู้สึกที่ต้องการ
หลุดพ้นจากความคับข้องใจ 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
 1. ให้ผู้รับบริการได้ส ารวจตนเอง 
 2. มีความนึกคิดต่อตนเองตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น 
 3. ค้นพบตนเอง เข้าใจ ยอมรับ และเป็นของตัวเอง 
 4. สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 5. ปรับตัวได้ดี 
 6. แสด งค วาม สุ ข รอบ คอบ อย่ า ง เป็ น กั น เอ ง  ด้ วยก าร เข้ า ใจ 

(Understanding) สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในตนเองจนผู้รับบริการปรึกษาสามารถ
แสวงหาวิธีค้นพบตนเอง (Self-Exploration) และต้ังใจที่จะน าศักยภาพของตนก้าวไปข้างหน้าให้
เพิ่มความมีชีวิตจิตใจตามธรรมชาติ 

เทคนิคในการให้ค าปรึกษา 
 1. การสร้างความสัมพันธ์  
 2. การฟังด้วยความใส่ใจ 
 3. การยอมรับสภาพของผู้รับบริการ 
 4. การเคารพในสิทธิ 
 5. การเข้าใจผู้รับบริการ 
 6. การสะท้อนความรู้สึก 
 7. การให้ก าลังใจ 
 8. การฟังอย่างต้ังใจ  
 9. การสะท้อนความรู้สึก 
 10. การยอมรับ  
 11. ความเข้าใจที่กระจ่างชัด  
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 12. การสนับสนุนให้ความมั่นใจ  
บุคลิกภาพ 

 1. ความคิดรวบยอด (Self-Concept) เกิดจากผลของพฤติกรรมที่เป็น
ปกติและความเข้าใจพื้นฐานความเป็นจริงแต่ละบุคคล 

 2. พฤติกรรมที่แสดงออกเกิดขึ้นจากความเข้าใจและการเคารพใน
ความคิดของตนเอง 

การประยุกต์และการสนับสนุน 
 1. ทฤษฎีบุคคลเป็นศูนย์กลางให้ความส าคัญแก้ผู้รับบริการปรึกษาด้าน

การสร้างสัมพันธภาพด้านทัศนคติ โดยเฉพาะด้านอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ที่มีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรม 

 2. ผู้รับบริการปรึกษาได้น าการเรียนรู้จริงด้านสัมพันธภาพไปใช้กับ
ตนเองและความสัมพันธ์ในด้านอ่ืนต่อไป 

สรุปได้ว่า ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ต้องค้นพบตนเอง  มี
ความเข้าใจและยอมรับความเป็นตัวของตนเอง  สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เทคนิคที่ใช้จะต้อง
ยอมรับฟังด้วยความต้ังใจ  เคารพในสิทธิ กรสร้างก าลังใจและเข้าใจผู้รับบริการ  ผู้ให้ค าปรึกษา  
จะต้องมีเทคนิคเพื่อให้ส ารวจตนเอง  เพื่อให้เข้าใจและยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเอง การสร้าง
สัมพันธภาพ และสรุปที่ได้  จะต้องสร้างบรรยากาศเพื่อให้สะท้อนความรู้สึก เพื่อจะให้เข้าใจ
ประสบการณ์ 

2.1.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตอลท์ 
มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ;พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์  พงษ์โสภา 

(2556) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตอลท์ ไว้ดังนี้  
แนวความคิด 

 1. บุคคลรู้สึกสิ้นหวังในชีวิต ขาดความรับผิดชอบ 
 2. เป็นผู้มีภารกิจที่ ค่ังค้างไม่สามารถระบายออกมาได้ (Unfinished 

Business) และหน้าที่การงานประสบความล้มเหลว 
 3. มุ่งการบ าบัดด้วยประสบการณ์ที่เน้นความรู้สึกในขณะนี้และเด๋ียวนี้ 

(Here and Now) 
 
 



  17 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
 1. ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามีวุฒิภาวะและเจริญงอกงามขึ้น พึ่งตนเอง

มากกว่าพึ่งสังคมรับรู้ตนเองตามที่เป็นอยู่ 
 2. ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามีสติ รับรู้ว่าตนก าลังรู้สึก คิด ท าอะไร ในที่นี่ 

และขณะนี้ ให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง 
 3. ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษารู้จักควบคุมตน และเข้าใจว่าความวิตกกังวล

เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ต้องรู้จักหลีกเลี่ยง หรือรู้จักเผชิญหน้าและปรับตัวสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดความกังวล 

 4. ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถคิดอย่างรอบคอบ มีบูรณาการแห่งชีวิต 
โดยการน าสภาพการณ์ต่างๆ มาผสมผสานเพื่อการตัดสินใจ 

 5. ต้องมีความว่องไวด้วยการน าอดีตกับอนาคตมารวมเป็นปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง 

 6. การตระหนักตนในประสบการณ์ทุกขณะเพื่อการท้าทายที่ เน้น
ความรู้สึกและการมีสติในปัจจุบัน 

เทคนิคในการให้ค าปรึกษา 
 1. เทคนิคที่นี่และเด๋ียวน้ี 
 2. เทคนิคการใช้สรรพนามแทนตัวเอง 
 3. เทคนิคความรับผิดชอบต่อตนเอง 
 4. เทคนิคการเปลี่ยนประโยคค าถามให้เป็นประโยคบอกเล่า 
 5. เทคนิคเก้าอ้ีว่างเปล่า 
 7. เทคนิคการแสดงพฤติกรรมตรงกันข้าม 
 8. เทคนิคการกล่าวโทษผู้อ่ืน 
 9. การสร้างจินตนาการ  
 10. การผ่อนคลาย  
 11. การเล่นสวมบทบาท  
 12. ภาษาท่าทาง  
 13. การพูดโต้ตอบ  
 14. การเผชิญหน้า  
 15. การอยู่กับความรู้สึก  
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 16. นิยมใช้ค าถามว่าอย่างไร (How) และอะไร (What) 
บุคลิกภาพ 

 บุคคลมี ศักยภาพ  คือ การจัดระบบแห่ งตน (Self-Regulation) ให้
สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ประกอบด้วยพัฒนาบุคลิกภาพ 3 ขั้น คือ ขั้น
สังคม (Social Stage) ขั้นสรีรจิต (Psychophysical Stage) ขั้นความคิด (Spirtual Stage) 

การประยุกต์และการสนับสนุน 
1. กระบวนการของการให้ผู้รับบริการปรึกษาได้เข้าใจในการรับรู้อารมณ์

ความรู้สึกของตนเอง 
2. กล้าเผชิญกับภารกิจที่คั่งค้างจนลบล้างความรู้สึกที่ค้างคาใจในอดีต 
3. เน้นความจริงในภาวะปัจจุบันให้สามารถพึ่งตนเองได้และคาดหวัง

ความรู้สึกต่อผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 
สรุปได้ว่า ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาเกสตอลท์ การรับรู้ของบุคคลที่ท าให้ได้

ตระหนักรู้ โดยรวบรวมสิ่งเร้าทั้งหลายในการรับรู้ประมวลเข้าด้วยกัน จนเกิดการรับรู้เป็นส่วนร่วม 
ซึ่งจะท าให้การรับรู้นั้นมีความหมายเพิ่มการมีสติรู้ตัว เข้าถึงศักยภาพของตนเองและยอมรับชื่นชม
ศักยภาพตามแบบฉบับที่ตนมีอยู่ให้มากขึ้น และลดความพึ่งพิงหรือการสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

2.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่เน้นความคิดและเหตุผล (Cognitive Approaches to 
Counseling) 

2.2.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ 
มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ;พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์  พงษ์โสภา 

(2556) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบไว้
ดังนี้ 

แนวความคิด 
 ผู้มีปัญหาเกิดความสับสนไม่แน่ใจในความสามารถที่มีอยู่ส าหรับการ

ตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตที่ดีที่สุด 
จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา  เพื่อให้บุคคลประสบความส าเร็จ 

1. ค้นพบตนเอง 
2. เข้าใจตนเอง 
3. รับรู้และเข้าใจข้อมูลที่จะเป็นต่อการด ารงชีวิต 
4. จัดแนวทางชีวิตให้สอดคล้องกับลักษณะของตนเอง 

71 
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5. ต้ังเป้าหมายชีวิตและอนาคตของตนเองได้ 
6. แสดงความแคล่วคล่องว่องไวอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนถึงขั้นการ

ติดตามผล 
เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

1. การให้ข้อมูล 
2. การบอกแหล่งข้อมูล 
3. การแนะวิธีหาข้อมูล 
4. การใช้แบบวัด 
5. พยายามให้มีผู้มีปัญหายึดแบบฉบับที่สังคมยอมรับเป็นแนวปฏิบัติ 
 6. พยายามเปลี่ยนหรือเลือกสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับตนเอง 
 7. พยายามเปลี่ยนทัศนคติให้ถูกต้อง 
 8. มุ่งฝึกทักษะที่จะน าไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิต 
 9. ใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาแบบทดสอบความถนัด และแบบส ารวจ

ความสนใจ 
 10. ท าการซักประวัติให้ทราบภูมิหลังของผู้มีปัญหาจากสิ่งส าคัญที่

เกิดขึ้นในอดีตก่อนให้การบริการปรึกษา 
บุคลิกภาพ 

 1. มนุษย์มีกระสวนพฤติกรรมความสามารถแบบอย่างต่างกัน 
 2. ทุกคนพยายามด ารงชีวิตในแบบที่จะสร้างความสมดุลให้บุคคลได้ใช้

ความสามารถพิเศษของตนที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
 3. ในคนปกติที่มีปัญหาการปรับตัวต้องการเตรียมตัวเพื่ออนาคตและฝึก

การตัดสินใจ 
 การประยุกต์และการสนับสนุน 
 การศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 

ได้แก ่
 1. การวิเคราะห์ (Analysis) 
 2. การสังเคราะห์ (Synthesis) 
 3. การวินิจฉัย (Diagnosis) 
 4. การพยากรณ์ (Prognosis) 
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 5. การให้บริการปรึกษา (Counseling) 
 6. การติดตามผล (Follow Up) 

สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบเชื่อว่า
มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตนเองมีความเข้าใจและมีเหตุผลสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้มนุษย์
เป็นผู้เหตุผลมีความสามารถที่จะพัฒนาไปได้ทั้งในทางดีและเลวในการให้บริการปรึกษาต้องแสดง
ความแคล่วคล่องว่องไวอย่างเป็นขั้นตอนตลอดจนมีการติดตามผลจะต้องให้บุคคลนั้นมีความ
เข้าใจในตนเองว่ามีจุดอ่อนและสร้างโอกาสเพื่อฝึกให้ เขาตัดสินใจได้ถูกต้องโดยการใช้
แบบทดสอบเชาวน์ปัญหาความถนัดและส ารวจความสนใจเพื่อฝึกทักษะที่จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตของตนเองได้ 

2.2.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ;พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์  พงษ์โสภา 

(2556) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม  ไว้
ดังนี้ 

แนวความคิด 
 เริ่มมีอารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลเศร้า จิตใจหดหู้ไม่ทราบสาเหตุของ

ปัญหาที่แท้จริงความคิดและการกระท าไม่สมเหตุผลอันเป็นผลจากระบบความเชื่อของบุคคลซึ่งมี
สาเหตุจากวัยเด็ก แต่มาแสดงออกในปัจจุบัน 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
1. ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาตระหนักว่าการคิดอย่างไม่สมเหตุผล  ก่อให้เกิด

ปัญหาทางอารมณ์แก่เขา 
2. ช่วยผู้รับค าปรึกษาให้สามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาด้วย

ความคิดที่มีเหตุผล 
3. ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถใช้ความคิดที่มีเหตุผลแทนที่ความคิดที่

ไม่มีเหตุผล 
4. ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสนใจทั้งตนเองและผู้อ่ืน  เข้าใจว่าทุกคนมีทั้ง

ข้อดีและ 
ข้อบกพร่อง “ เปลี่ยนความคิดที่ไร้เหตุผลสู่ความคิดที่มีเหตุผล” 
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 5. พยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อหาเหตุผลมาลบล้าง
ความคิดที่ไม่ตกค้างจากความเชื่อที่ผิดในอดีตให้เปลี่ยนไปได้กลับมาคิดใหม่ให้ถูกต้อง และสร้าง
ความรู้สึกใหม่ที่เข้มแข็งให้ดูเหมาะสม 

เทคนิคการให้บริการปรึกษา 
1. การสอน  
 2. การเผชิญหน้า  
 3. การท้าทาย  
 4. การสอบซัก  
 5. การเล่นสวมบทบาท  
 6. การมอบหมายงาน  
7. การแนะน า   
8. การให้ก าลังใจ   
9. การให้ตัวอย่าง  

บุคลิกภาพ 
 พฤติกรรมของมนุษย์เป็นไปอย่างไร้เหตุผลตามระบบความเชื่อของแต่ละ

บุคคลที่มีความคิดต่อสถานการณ์เกิดขึ้น 
การประยุกต์และการสนับสนุน 

 มีความจ าเป็นมากส าหรับบุคคลที่มีปัญหาทางอารมณ์ต้องเผชิญกับ
ความคิดในสิ่งที่มารบกวนอารมณ์ผู้ให้บริการปรึกษาต้องพยายามขจัดปัญหาในความคิดและ
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการฝึกวิธีคิดอย่างมีเหตุผลในแต่ละครั้ง จนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้
เป็นบุคคลที่ยอมรับความคิดที่ถูกต้องพร้อมเหตุผล 

สรุปได้ว่า ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม กล่าวว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะต้อง
ควบคุมอารมณ์และมีเหตุผลโดยใช้ความคิดในการด าเนินชีวิตในการให้ค าปรึกษา ควรมีการสร้าง
สายสัมพันธ์ มีความคิดที่มีเหตุผล แต่ถ้าใช้อารมณ์มากกว่าการไตร่ตรองก็จะขาดเหตุผล ในการใช้
บริการการปรึกษา ต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อหาเหตุผลมาลบล้างความคิด ต้องมี
การปรับเปลี่ยนระบบความคิดด้วยการให้ก าลังใจสามารถแก้ปัญหา ต้องมีการเผชิญหน้า การเล่น
สวมบทบาท การมอบหมายงาน จนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
ความคิดอย่างมีเหตุมีผล 
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2.2.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ 
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา (2556) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีการ

ให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ ไว้ดังนี้ 
แนวความคิด 

 มีความกังวลเนื่องจากพฤติกรรมในอดีตท าให้สภาวะบุคคล (Ego State) 
ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ในด้านโครงสร้างของบุคคล การสื่ อสารระหว่างบุคคล 
(Transaction) ต าแหน่งชีวิตของบุคคล (Lifeposition) การเอาใจใส่ (Stroke) และบทบาทในเกม 
(Games) 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
 1. ปรับเปลี่ยนสภาวะบุคคล (Ego State) จากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะ

หนึ่งที่มีความเหมาะสม 
 2. สามารถวิเคราะห์ในการเข้าใจตนเองได้ตามสภาพความเป็นจริงอย่าง

มีเหตุผลเป็นตามธรรมชาติและปรับตนได้ในต าแหน่งชีวิตของแต่ละบทบาทเพื่อ “I Am OK, You 
are OK” 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
 1. การเล่นแสดงบทบาท (Role Playing) ในการเล่นเกม (Games) 
 2. การแสดงตัวเลียนแบบบุคคลในครอบครัว (Family Model) 
 3. ความเอาใจใส่ (Stroke) 
 4. การอธิบาย (Explanation) จากการต้ังค าถาม 
 5. การตีความ Interpretation) 
 6. การสื่อสัมพันธ์ (Transaction) 
 7. การตอบสนองความหิวกระหาย (Structure Hunger) 

การประยุกต์และการสนับสนุน 
 1. สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองตามที่ต้องการเปลี่ยน มีความจ าเป็น

เอกลักษณ์ในตนด้วยลักษณะของการเป็นตัวตนสูง 
 2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาหับผู้รับบริการ

ปรึกษาจะใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ให้บริการปรึกษาต้องให้ความสนใจด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก และสติปัญญา ตลอดจนเหตุผลในการตัดสินใจของผู้รับบริการปรึกษา 
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สรุปได้ว่า ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพคือมนุษย์จะต้องมี
ศักยภาพความเป็นธรรมชาติมีความใกล้ชิดกับผู้อ่ืนได้รับการสัมผัสการเอาใจใส่มีการตอบสนอง
สื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนโดยมีจุดมุ่ งหมายในการปรับเปลี่ยนสภาวะของบุคคลสร้าง
สัมพันธภาพด้วยการใช้ค าพูดการสร้างความใกล้ชิดและหาเวลาในการร่วมกันท ากิจกรรมทฤษฏี
ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพจิตดีมีการเปลี่ยนแปลงตนเองตามที่ต้องการตามความสนใจด้านอารมณ์
ความรู้สึกและสติปัญญา 

2.3. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่ เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  (Behavioral 
Approaches to Counseling) 

2.3.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ;พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์  พงษ์โสภา 

(2556) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีการให้บริการปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไว้ดังนี้ 
แนวความคิด 

 1. ผู้รับบริการปรึกษานั้นมักสับสนไม่รู้ว่าตัวเองมีทุกข์มานั้นเป็นสิ่งที่
เรียนรู้มาอย่างผิดๆในอดีต 

 2. พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ด้วยการเสริมแรง และการเลียนแบบใน
พฤติกรรมปัจจุบัน 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
1. หาแนวทางการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
2. จัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้  ที่ จะสร้าง

พฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. ให้ผู้รับบริการปรึกษา เรียนรู้กระจ่างในปัญหาโดยก าหนดเป้าหมายใน

การบ าบัดเพื่อต้องการให้ได้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. ผู้ให้บริการปรึกษาช่วยวางแผนในการประเมินอย่างมีขั้นตอนโดย

พยายามแก้ปัญหาด้วยการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม 
เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

 1. การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 
 2. ตัวแบบสังคม (Social Modeling) 
 3. การลดความวิตกกังวลอย่างมีระบบ (Desensitization) 
 4. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation) 
 5. การฝึกความกล้าแสดงออก (Assertive Training) 
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 6. การเล่นสวมบทบาท (Role Playing) 
 7. ใช้แบบทดสอบในกรณีจ าเป็นส าหรับเป็นเครื่องชี้ว่าการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมช่วยให้ประสบผลส าเร็จหรือไม่ เพียงใด 
8. การใช้ตัวแบบ  ในการวางเงื่อนไข 
9. การเสริมแรง 

บุคลิกภาพ 
 1. พฤติกรรมย่อมก าหนดได้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น 
 2. บุคลิกภาพถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยการใช้วิธีวางเงื่อนไข 
 3. พฤติกรรมเปลี่ยนได้โดยอาศัยการเรียนรู้ 
 4. กรณีจ าเป็นต้องดูว่าอาการวุ่นวายใจเกิดจากสาเหตุอะไรและคะเนว่า

ผู้มีปัญหามีความสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้มากน้อยเพียงใด 
 5. การใช้แรงจูงใจให้ผู้รับบริการปรึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมในคนปกติที่มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองในการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมแต่เกิดความสับสนเป็นครั้งคราว 
การประยุกต์และการสนับสนุน 

 1. ผู้ให้บริการปรึกษาพยายามฝึกความกล้าแสดงออกเพื่อขจัดพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมให้สามารถเป็นผู้ที่บรรลุศักยภาพของตน (Self-  Actualization) นับเป็นประโยชน์แก่
สังคมต่อไป 

 2. สามารถน าไปฝึกได้ดีกับบุคคลที่มีความกลัวอย่างขาดเหตุผล 
(Phobia) ผู้ที่มีความเศร้า(Depression) หรือมีความผิดปกติทางเพศและในพฤติกรรมของบุคคลที่
พูดติดอ่าง (Stuttering) 

สรุปได้ว่า ทฤษฏีการให้บริการปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  มนุษย์มี
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ ต้องมีการสาย
สัมพันธ์และวางจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา  ข้อตกลง เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขพฤติกรรม  พฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจาการเรียนรู้ด้วยการเสริมแรง และการเลียนแบบใน
พฤติกรรม  ในการให้ค าปรึกษา ต้องเรียนรู้และเข้าใจในปัญหาโดยก าหนดเป้าหมายในการบ าบัด
เพื่อต้องการให้ได้พฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างมีขั้นตอน มีความเหมาสม 

2.3.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ;พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์  พงษ์โสภา 

(2556) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ไว้ดังนี้ 
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แนวความคิด 
 1. บุคคลไม่รับผิดชอบในพฤติกรรมของตน มีความเจ็บปวดเก็บกด

อารมณ์วิตกกังวลไม่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เอกลักษณ์แห่งความส าเร็จได้เมื่อเผชิญกับความ
จริง 

 2. การยอมรับในความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับการตัดสินด้วยค่านิยมและ
ความรับผิดชอบทางจริยธรรม 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
 ก าหนดแนวทางวางแผนร่วมกันในสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตและตรงกับ

สภาพความเป็นจริงเพื่อท าให้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบและกล้าเผชิญความจริง 
1. ช่วยให้บุคคลเป็นตัวของตัวเองโดยได้สนองความต้องการพื้นฐาน

ของตน 
2. ช่วยให้บุคคลรู้จักประเมินค่านิยม  รู้จักพิจารณาว่าอะไรถูก  อะไร

ผิด ควรท า หรือควรละเว้น 
3. ช่วยให้บุคคลรับผิดชอบที่จะแก้ปัญหา 
4. ช่วยบุคคลให้พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
1. การเน้นความจริง  
 2. การแสดงความรับผิดชอบ  
 3. หลักของความถูกผิด  
 4. การน าทาง และมุ่งสั่งสอน  
5. การต้ังค าถาม   
6. เผชิญหน้า 
7. การวางแผน 
8. การแนะน า 
9. การให้ช่วยตนเอง 
10. บทบาทสมมุติ 
11. การใช้ตัวแบบ 
12. การท าสัญญา 
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บุคลิกภาพ 
 ความต้องการทางจิตใจเป็นกลไกให้พฤติกรรมแสดงด้านความรักและ

ความมี คุณ ค่าต่อตัวเองและสังคมด้วยการปฏิบั ติตนให้ เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ 
(Responsibleperson) และมีสุขภาพจิตดี 

การประยุกต์และการสนับสนุน 
 ผู้ให้บริการปรึกษาสามารถสอนให้รู้วิธีควบคุมชีวิตให้มีคุณภาพ ถ้า

ผู้รับบริการปรึกษาประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ถ้าพฤติกรรมไม่บรรลุประสิทธิภาพต้องใช้
การวางแผนและมีข้อตกลงร่วมกันเป็นทฤษฏีที่เหมาะกับสถานการณ์ภายในห้องเรียนส าหรับ
ยุวชนที่กระท าความผิดทางกฎหมายและการบ าบัดครอบครัว 

สรุปได้ว่า ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงธรรมชาติของมนุษย์
ต้องการแสวงหาความรัก และให้เห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลสามารถแก้ปัญหาของตนเองและ
สามารถตัดสินใจได้ว่า อะไรถูก  อะไรผิดและมีการยอมรับผลที่ตามมา ในการให้ค าปรึกษา ต้องมี
การสร้างสัมพันธภาพ ความคุ้นเคยให้อบอุ่นมีการส ารวจพฤติกรรม การวางแผนและมีการ
ประเมินผล บุคลิกภาพมีการแสดงพฤติกรรมแสดงด้านความรักและมีคุณค่าต่อตัวเองและสังคม  
ผู้ให้บริการปรึกษาสามารถสอนให้รู้วิธีควบคุมชีวิตให้มีคุณภาพต้องมีการวางแผลและมีข้อตกลง
ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ 

3. การให้ค าปรึกษา 
3.1 ความหมายการให้ค าปรึกษา 

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีผู้ให้ความหมายของการให้ค าปรึกษาไว้มากมาย
แตกต่างกันดังนี้ 

ไอวีย์ (Ivey, 2007) ได้ให้นิยามการให้บริการปรึกษาไว้ดังนี้ การให้ค าปรึกษา เป็น
กระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลปกติให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาหรือสามารถพัฒนาตนเอง 

เจน แกรนท์  (Jane Grant, 2005) ได้กล่าวถึงความหมายของการให้ค าปรึกษาและ
การบ าบัดทางจิตในบทความต่อที่ประชุมผู้ศึกษาและฝึกฝนการให้ค าปรึกษาและจิตบ าบัดได้ให้
ความหมายของการให้ค าปรึกษาและจิตบ าบัดว่าต่างเป็นกิจกรรมทางวิชาชีพซึ่งใช้ประโยชน์จาก
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเองและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาโดย
นักจิตบ าบัดหรือนักจิตวิทยาการปรึกษาบนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งเอ้ืออ านวย
ให้บุคคลแต่ละคนสามารถส ารวจธรรมชาติของบุคคลแก้ไขปัญหาทางจิตใจภายในตนเองและ
แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ผู้ให้ค าปรึกษาต้องเป็นผู้ ได้รับค าฝึกฝนอย่างลึกซึ้ง มีความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ระมัดระวังอติในฐานะนักจิตวิทยา
การปรึกษาและจิตบ าบัด  มีความสามารถในการเยียวยาด้านจิตใจด้วยความเข้าใจในบริบทท่ีผู้รับ
ค าปรึกษาด ารงอยู่ เช่น วัฒนธรรมและสังคม ศาสนา จริยธรรม สถานภาพทางสังคม อายุและเพศ
ตลอดจนชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผู้รับค าปรึกษา 

วัชรี ทรัพย์มี (2556) ได้สรุปไว้ว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการของสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่ได้การฝึกอบรม กับผู้รับบริการซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ได้ปรับปรุง
ทักษะในการตัดสินใจและทักษะในการแก้ปัญหาตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะท าให้
ตนเองพัฒนาขึ้น 

เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ (2551) ได้สรุปความหมายการให้ค าปรึกษาไว้ว่า 
กระบวนการที่นักจิตวิทยาช่วยเหลือบุคคลปกติให้เข้าใจตนเอง สิ่งแวดล้อมจนสามารถแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เกิดการเจริญงอกงามและ
พัฒนาเพื่อการมีชีวิตที่เป็นสุขมากขึ้น และเป็นสมาชิกที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

 สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งทั้งรายกลุ่มและรายเด่ียว ซึ่งมีสภาวะทางจิตใจที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าคิดหรือ
ตัดสินใจด้วยตนเอง การที่จะให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้น เมื่อได้รับค าปรึกษา ผู้ให้
ค าปรึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการให้ค าปรึกษา ต้องมีประสบการณ์ และทักษะในการ
สนทนา ซึ่งจะท าให้ผู้ที่รับค าปรึกษามีแรงใจดีในการลงมือปฏิบัติสิ่งนั้นด้วยทัศนคติที่ดีขึ้น 

3.2 บทบาทหน้าที่ของการให้ค าปรึกษา 
จากความหมายของการให้ค าปรึกษาสามารถสรุปเป็นบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยา

การให้ค าปรึกษาและเป็นการพัฒนาศักยภาพของตน โดยมีนักจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเสนอ ได้
ดังนี้  

เกลโซและเฟรทซ (Gelso and Fretz, 2001) มีความเห็นว่า การให้ค าปรึกษามี
จุดมุ่งหมายท้ังป้องกันและปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  

1. ด้านการป้องกัน เป็นสิ่งที่การให้ค าปรึกษาควรท าก่อน เพราะเป็นการสกัดกั้น
ไว้ล่วงหน้าก่อนจะเกิดความยุ่งยากขึ้นในอนาคต การป้องกันนี้จะมุ่งเน้นไปที่การจัดเป็นโครงการ
ทั้งวงการ การศึกษาวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัท โดยการแต่งต้ังผู้ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษา อาจต้ังทีมงานคณะที่ปรึกษา จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันจะกระท าในรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ลักษณะการจัดจะเป็นกุญแจส าคัญในการช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษา โดยการเปลี่ยนแปลง
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สิ่งแวดล้อม สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด และควรเริ่ม
จากป้องกันก่อนปรับปรุงแก้ไข 

2. ด้านการปรับปรุงแก้ไข เป็นการช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงแก้ไข เช่น การให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตแต่งงาน ชีวิตคู่สมรส อาจการให้บริการเป็นรายบุคคล หรือให้บริการเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่ม อาจเป็นการให้ค าปรึกษาหรือบางกรณีอาจเป็นการบ าบัดรักษาทางจิตเมื่อเผชิญ
ปัญหาขั้นวิกฤต เป็นบริการซึ่งจัดให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม บางอย่างทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงหรือปัญหาทั่วไป เป็นปัญหา
บุคลิกภาพทั่วไปหรือปัญหาท่ีลึกซึ้งซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือมีอยู่เป็นเวลานาน 

โอคอนเนอร์ และไซค์มอน (O’Connor & Seymour, 1993) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
อยู่ให้ค าปรึกษามีดังนี้ 

1. น าผู้รับค าปรึกษาเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
2. สนับสนุนให้ผู้รับค าปรึกษาได้ประเมินพลังบวกของตนเองที่มีอยู่ โดยการใช้

น้ าเสียง ภาษา และท่าทางที่อบอุ่น จริงใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขของผู้ให้
ค าปรึกษา 

3. ประเมินทั้งจากสังเกตโดยสายตาและการฟังว่าผู้รับค าปรึกษา เริ่มมีการ
ตอบสนองแล้วหรือยัง เมื่อใดที่ถึงจุดสูงสุด และเมื่อใดที่การตอบสนองเริ่มลดลง 

4. สนองตอบอารมณ์ของผู้รับค าปรึกษาที่ เกิดขึ้น ในกระบวนการบ าบัดให้
ทันท่วงท ี

5. สนับสนุนให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจและประเมินตนเองหลังจากได้รับการ
บ าบัด 

วัชรี ทรัพย์มี  (2556) ได้สรุปไว้ว่า การบริการปรึกษาเป็นกระบวนการการของ
สัมพันธภาพในการให้ความช่วยเหลือแบบหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้บุคคลแก้ปัญหา และ
วางโครงการอนาคตได้อย่างเหมาะสม แม้จะเป็นเรื่องยากที่จะระบุความแตกต่างระหว่างการ
ให้บริการให้ค าปรึกษากับจิตบ าบัดอย่างชัดเด่นชัด แต่ก็ยังพอแยกแยะได้ว่า การให้บริการปรึกษา
มีลักษณะส าคัญ คือ ช่วยให้ผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวางโครงการอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งใช้เวลาให้ความช่วยเหลือสั้นกว่าจิตบ าบัด ส่วนจิตบ าบัดเน้นการบ าบัดปัญหาด้าน
อารมณ์ที่รุนแรงของผู้รับบริการ 

 สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของการให้ค าปรึกษา เป็นการท าหน้าที่ให้บริการปรึกษา 
และประสานงาน แก่ผู้รับค าปรึกษา ในการแก้ไขปัญหา  เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในส่วนบุคคล



  29 

หรือกลุ่มบุคคล ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และความเชื่อมั่น  ในการอยู่ร่วมกัน
หรือการท ากิจกรรมใดๆเพียงล าพัง ดังนั้นผู้ให้ค าปรึกษาต้องท าหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสม
เพื่อให้เกิดศักยภาพที่ดีและพัฒนาไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.3 องค์ประกอบของการให้ค าปรึกษา 
วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา และ พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2556) ได้กล่าวว่า สิ่งส าคัญ

ประการหนึ่งที่จะต้องค านึงถึงในระหว่างการให้ค าปรึกษาก็คือ สายสัมพันธ์ (Repport) ระหว่าง
ผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา ความเกี่ยวโยงระหว่างบุคคลทั้งสองนี้นับว่าเป็นพื้นฐานโดย
ธรรมชาติผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา ความเกี่ยวโยงระหว่างบุคคลทั้งสองนี้นับว่าเป็นพื้นฐาน 
โดยธรรมชาติของการให้ค าปรึกษา ในลักษณะของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อบุคคล ซึ่ง
องค์ประกอบเบื้องต้นบางประการของการให้ค าปรึกษาอันเป็นพื้นฐานที่ผู้ให้ค าปรึกษาควร
ตระหนักอยู่เสมอในระหว่างการให้ค าปรึกษา ได้แก่ 

1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motivational Factor) ผู้ให้ค าปรึกษา
จ าเป็นจะต้องค านึงถึงความพร้อมของผู้รับค าปรึกษาเป็นหลักอยู่เสมอตลอดเวลา โดยเริ่มต้ังแต่
การพิจารณาดูว่าผู้รับค าปรึกษา จะยินดีรับค าปรึกษาเพียงใด ไม่ว่าการให้ค าปรึกษาครั้งนั้นจะ
โดยผู้รับค าปรึกษาหรือผู้ให้ค าปรึกษา เป็นฝ่ายเริ่มนัดก็ตาม สิ่งดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ควรตระหนัก
เป็นอย่างยิ่งว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ในขณะที่มีการให้ค าปรึกษา 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา (The Counselee-
Counselor Relationship) บรรยากาศที่ต้องการอย่างยิ่งส าหรับการให้ค าปรึกษา จะมีลักษณะไป
ในทางที่จะท าให้ผู้รับค าปรึกษาได้รู้ตัวว่า ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือเสมอเหมือนบุคคลเช่นกัน 
ในขอบเขตเช่นนี้ ผู้ให้ค าปรึกษาจะมีความสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในลักษณะดังกล่าวได้
อย่างไร 

3. ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของผู้รับค าปรึกษา (The Counselor’s 
Decision Making Responsibility) ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องเร่งเร้าส่งเสริมและช่วยให้ผู้รับค าปรึกษา
ค้นหาหรือจัดล าดับ ขั้นตอนในการเลือก และเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้กระท าในสิ่งที่เขา
ตัดสินใจเลือกแนวทางแห่งชีวิต มีขอบเขตเพียงใดที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะสามารถมีส่วนร่วมในการให้
ค าปรึกษา และผู้รับค าปรึกษาจะมีสิทธิเพียงใดในการตัดสินใจ 

4. การเคารพนับถือในสิทธิส่วนตัวที่ผู้ให้ค าปรึกษามีต่อผู้รับปรึกษาในขณะ
สน ท น า  (The Counselor’s Respect for the Privacy of Communication) ผู้ ให้ ค า ป รึ ก ษ า
จ าเป็นต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้รับค าปรึกษา เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวกับศักยภาพของบุคคล
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นั้น หรือ เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมในขอบเขตเพียงใดจะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ของผู้รับค าปรึกษา ในการที่ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องยอมรับได้ก่อนที่จะเริ่มการให้
ค าปรึกษา 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการให้ค าปรึกษาเป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับผู้ให้
ค าปรึกษาและผู้รับการปรึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผู้ให้ค าปรึกษาต้องตระหนักถึงอยู่เสมอในระหว่าง
การให้ค าปรึกษา นั้นคือ คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีความพร้อมในการให้ค าปรึกษา สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี แสดงออกถึงความต้ังใจในการช่วยเหลือ ต้องยอมรับนับถือผู้อ่ืนให้เหมือนกับ
ยอมรับนับถือตนเอง องค์ประกอบเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของผู้ให้ค าปรึกษา   

3.4 กระบวนการให้ค าปรึกษา 
เนื่องจากการให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ เป็นทั้งผู้ให้

ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา  ต้องมีระบบระเบียบ มีเทคนิควิธีในการเข้าใจ การสร้า งมนุษย์
สัมพันธ์การช่วยเหลือ การวางแผน การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงในหลายด้านในตัวผู้รับ
ค าปรึกษา เป็นต้น ดังนั้นในการให้ค าปรึกษาจึงจ าเป็นต้องมีหลักการที่ส าคัญ  ซึ่งมีผู้ ให้
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษา ไว้ดังนี้ 

นิสทูล (Nystul, 2003) กล่าวว่า การให้การปรึกษาเป็นกระบวนที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์
และศิลปะ การปรึกษาเป็นศิลปะเมื่อต้องต้ังอกต้ังใจรับฟังเรื่องราวและสื่อกลับให้รับรู้ด้วยความ
อาทรห่วงใย ด้วยศิลปะการรับฟังผู้ให้การปรึกษาพยายามที่จะเข้าถึงโลกของของผู้รับค าปรึกษามี
มุมมองสิ่งต่างๆ เสมือนยืนอยู่ ณ ที่เดียวกัน ผู้ให้การปรึกษาต้องมีความไวในการรับรู้ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาตระหนักถึงความเข้มแข็ง และศักยภาพที่ซ่อนปมอยู่ภายใน ศิลปะ
ของการปรึกษาช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อประเด็นที่อ่อนไหวใน
เรื่องวัฒนธรรมเพศ และจิตวิญญาณ ประเด็นทั้ง 3 ล้วนมีส่วนส าคัญเมื่อกล่าวถึงทฤษฏี การวิจัย
และการประกอบวิชาชีพการให้การปรึกษา 

ความเป็นวิทยาศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาสร้างความสมดุลที่ส าคัญ ช่วยเพิ่มเติม
คุณลักษณะความเป็นปรนัย (Objective) ให้กับศิลปะการปรึกษาที่มีความเป็นอัตนัยสูง
(Subjective) ผู้ให้การปรึกษาต้องสามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีถูกต้องหรือ
เป็นปรนัย ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดระหว่างกระบวนการปรึกษา ที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆเริ่มต้ังแต่การ
สร้างสัมพันธภาพ จนถึงขั้นยุติ ติดตามผล การวิจัยและการประเมิน ตัวอย่าง เช่น การใช้วิธีการ
วิทยาศาสตร์ท าให้ได้ข้อสรุปถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพซึ่งได้แก่ การมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง ความเคารพ ความจริงแท้ เป็นต้น บทบาทของความเป็นวิทยาศาสตร์ในการให้
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ค าปรึกษายังพบได้ในแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐาน ตลอดจนการใช้วิธีการวิจัยเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลการปรึกษา 

กระบวนการปรึกษาและทฤษฎีมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด ผู้ให้การปรึกษา
เริ่มต้นด้วยข้อสมมุติฐานทั่วไปต่อบุคลิกภาพของผู้รับค าปรึกษา จากนั้นค่อยๆกลั่นกรองให้มีความ
เจาะจงจ าเพาะ และเริ่มคิดทฤษฏีการให้ค าปรึกษาที่กล่าวถึงกระบวนการเพื่อน ามาลงมือปฏิบัติ 
ผู้ให้การปรึกษาอาจเริ่มด้วยทฤษฎีที่ตนถนัด จากนั้นมีการปรับและคิดดัดแปลงจากประสบการณ์
ที่มีกับผู้รับการปรึกษา ขั้นตอนดังกล่าวช่วยผู้ให้การปรึกษาทราบทิศทางการปรึกษา รู้ว่าต้อง
ด าเนินการอย่างไร ทฤษฏีในกระบวนการปรึกษาช่วยให้เกิดความเข้าใจผู้รับการปรึกษาและช่วย
ก าหนดกรอบผู้ให้การปรึกษาปฏิบัติ ต่อขั้นตอนในกระบวนการปรึกษา 

โดล (Doyle, 1998) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์
บุคคลที่จะประสบความส าเร็จต้องอาศัยทัศนคติ ทักษะ และความรู้ที่ผู้ให้ค าปรึกษาน ามาสัมพันธ์
กันซึ่งคุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้อื่น จะเป็นดังนี้ 

1. เชื่อว่าผู้รับค าปรึกษามีคุณค่ามีความส าคัญในตนเอง 
2. เชื่อว่าผู้รับค าปรึกษามีความสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ 
3. มีความรู้  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีความรู้และมีทักษะที่จ าเป็นในการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
5. มีความเต็มใจ  ยินดีที่จะช่วยเหลือ  และด าเนินการตามกระบวนการ 
6. มีความรู้เกี่ยวกับตนเอง  และรู้ทักษะของตนและข้อจ ากัดของตนเอง 

มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการในการให้ค าปรึกษานั้นไม่อาจ
ก าหนดขั้นตอนให้ตายตัวลงไปได้ ในที่นี้จึงเป็นการเสนอล าดับขั้นตอนที่จะเป็นแนวในการให้
ค าปรึกษาเท่านั้น ผู้ให้ค าปรึกษาต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสภาพของการให้ค าปรึกษาในแต่
ละกรณี  ตามสภาพของผู้รับค าปรึกษาและลักษณะของตัวผู้ให้ค าปรึกษาเอง ตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี ้

1. การเตรียมให้ค าปรึกษา 
2. การสร้างสายสัมพันธ์และการท าความเข้าใจบทบาท 
3. การค้นหาความขัดแย้งที่เกิดกับผู้รับค าปรึกษาการส ารวจ และการหาข้อมูล 
4. การยอมรับและการเผชิญกับความขัดแย้ง  
5. การหาแนวทางในการจัดการกับความขัดแย้ง 
6. การตัดสินใจเลือกทางในการปฏิบัติ 
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7. การวางแผนในการปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก 
8. การติดตามผลและการประเมินผล 
9. การยุติการให้ค าปรึกษา 

สรุปได้ว่า กระบวนการให้ค าปรึกษาเป็นการด าเนินการของผู้ให้ค าปรึกษาที่มีขั้นตอน
ในการด าเนินการ เพื่อมุ่งพัฒนา แก้ปัญหาให้กับผู้รับค าปรึกษา ดังนั้นต้องก าหนดกรอบเป้าหมาย
ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจและยอมรับได้  ซึ่งในบ้างครั้งการก าหนดขั้นตอนอาจจะไม่
ต้องตายตัวตามที่ต้ังไว้ก็ได้ แต่ต้องค านึกถึงความเหมาะสมตามสภาพของผู้รับค าปรึกษาแล้วแต่
ละกรณีไป ตามความเห็นสมควรของผู้ให้รับค าปรึกษา 

4. ความรู้ในการให้ค าปรึกษา 
4.1 ความรู้ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 

4.1.1 การให้ค าปรึกษาบุคคล 
การให้ค าปรึกษาบุคคล โดยมีนักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความดังต่อไปนี้ 

กิ๊บสันและมิทเชลล์ (Gibson & Mitchell, 1995) ได้สรุปการให้ค าปรึกษาเป็น
รายบุคคล หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งบุคคลหนึ่งคือ ผู้ให้ค าปรึกษาที่ได้รับการฝึกฝน
มาเป็นอย่างดี และเป็นกระบวนที่มุ่งเน้นการปรับตัวของผู้รับค าปรึกษา และความจ าเป็นในด้าน
การพัฒนา หรือการตัดสินใจของผู้รับค าปรึกษา ดังนั้นกระบวนการให้ค าปรึกษา จึงเป็น
กระบวนการในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อท าให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถพัฒนาการ
ท าความเข้าใจ การส ารวจความเป็นไปได้ และริเริ่มที่ จะเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้ให้
ค าปรึกษาน าทักษะต่างๆ มาเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นไปได้ดังนั้น ทักษะและความรู้ของ
ผู้ให้ค าปรึกษาจึงเป็นกรอบในการปฏิบัติ และน าไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม เพื่อท าให้ผู้รับค าปรึกษา
สามารถน าศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดผลทางบวกได้ในระดับสูง 

ประดินันท์ อุปรมัย และสมร ทองดี (2545) ได้สรุปไว้ว่า การให้ค าปรึกษา
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้คนที่มีปัญหาทางจิตใจ หรือปัญหากายที่มีผลกระทบต่อเนื่องมาจาก
สภาวะทางจิตใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวของตน วิธีที่ตนจะแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม และเรียนรู้
วิธีการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้อย่างราบรื่น กระบวนการดังกล่าวช่วยให้บุคคลสามารถ
ต้ังเป้าหมายเพื่อตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนที่เกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และส่วนตัวได้ 

ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ก า ร ให้ ค า ป รึ ก ษ าบุ ค ค ล  ( Individual Counseling) เป็ น
กระบวนการที่ช่วยเหลือผู้ที่มาขอรับค าปรึกษาที่มีปัญหาสภาพจิตใจหรือสภาพปัญหาทางร่างกาย
ที่มีผลกระทบมาจากสภาวะจิตใจของผู้มาขอรับค าปรึกษา ซึ่งการให้ค าปรึกษาแบบนี้เป็นการพบ
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กันระหว่าง ผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา โดยที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มาขอรับ
ค าปรึกษาสามารถเข้าใจตนเอง และเข้าใจถึงปัญหาของตนเอง ซึ่งจะได้น าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้มีประสิทธิภาพที่ดี และสามารรถวางโครงการในอนาคตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.2 การให้ค าปรึกษากลุ่ม (Group Counseling) 
การให้ค าปรึกษากลุ่มโดยมีนักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความดังต่อไปนี้ 

ทอมป์สัน (Thompson, 2003) ได้กล่าวไว้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็น
กระบวนการระหว่างบุคคลที่ท าให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจตนเองจากการสร้างสัมพันธภาพกับ
สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ เพื่อก่อให้เกิดความพยายามในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของ
ตนเอง 

ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999) ได้กล่าวไว้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มว่าเป็นการ
พัฒนาการของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดจากความไว้วางใจการยอมรับ การให้เกียรติแต่กัน 
การให้ความอบอุ่น การสื่อสารและการท าความเข้าใจผู้รับค าปรึกษาที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจ
และปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้น ผู้รับค าปรึกษาจะเกิดความเข้าใจและสามารถน าวิถีทางในกลุ่มไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง 

พั ชราภรณ์  ศรีสวัส ด์ิ  (2557) สรุป ได้ ว่า  การให้ ค าปรึกษากลุ่ ม เป็ น
กระบวนการให้การช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาคล้ายกัน โดยจะมาร่วมกันหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีการยอมรับ และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดของตนเอง โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การให้ค าปรึกษา เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มบรรลุตาม
เป้าหมายที่กลุ่มก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นกระบวนการที่บุคคลที่มีความต้องการ
หรือปัญหาที่คล้ายกันหรือตรงกัน ต้องการปรับปรุงตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือต้องการจะแก้ไข
ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน   มารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือซึ่งกันและกันโดยมีผู้ให้
ค าปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่ม   สมาชิกในกลุ่มประมาณ   7 - 9  คน ซึ่งจะแสดงออกเกี่ยวกับ
ความรู้สึกและความคิดเห็นของแต่ละคนเป็นการได้ระบายความรู้สึกและความคิดเห็นของแต่ละ
คนระบายความรู้สึกขัดแย้งในจิตใจได้ส ารวจตนเอง ได้ฝึกการยอมรับตนเอง กล้าที่จะเผชิญ
ปัญหาและได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงตนเองกับทั้งที่ได้รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  การให้ค าปรึกษาแบบนี้สมาชิกของกลุ่มจะร่วมกันคิด  แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดความ
คิดเห็นต่างกัน และการกระท าต่างกัน ท าให้การปฏิบั ติงานโดยร่วมมือกัน การท างานก็มี
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ประสิทธิภาพ  และเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้เสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ 
ซึ่งท าให้เขาเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองสามารถให้ข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มได้ 

4.2 ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้อง 
4.2.1 จิตวิทยาการกีฬา (Sport Psychology) 

ค้อก (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2552; อ้างอิงจาก Cox, 1990) ได้กล่าวว่า ศาสตร์ที่
น าหลักทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การกีฬาเพื่อการพัฒนาความสามารถทางการ
กีฬา นักจิตวิทยาการกีฬาจะให้ความสนใจมากกว่าการพัฒนาความสามารถ การใช้การกีฬาเป็น
พาหนะในการพัฒนาคนท าให้แต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการกีฬาสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตาม
ศักยภาพที่ตนมีอยู่ 

เจริญ กระบวนรัตน์ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การ
ควบคุมตนเอง การต้ังเป้าหมาย การสร้างสรรค์จินตนาการในการเคลื่อนไหว การผ่อนคลาย
ความเครียดความกดดันทางอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวและทักษะความสามารถของนักกีฬารวมถึงการเรียนรู้การควบคุมความมั่นคงทาง
อารมณ์ สมาธิ การตัดสินใจถูกต้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์ในระหว่างการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

สืบสาย บุญวีรบุตร และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า จิตวิทยาการกีฬา คือ 
การศึกษาถึงกระบวนการทางจิตใจ ความคิด อารมณ์สัมพันธ์กับความสามารถในการเล่นและการ
แข่งขันกีฬาของนักกีฬา และในทางกลับกันความสามารถทางการกีฬา หรือการกีฬา มีผลอย่างไร
ต่อจิตใจกระบวนความคิด การรับรู้ตนเอง การประเมินความสามารถ ความรู้สึกที่ดีต่อการเล่นหรือ
การกีฬา สร้างความสนุกความท้าทายตลอดเวลา 

สรุปได้ว่า จิตวิทยาการกีฬา คือ การศึกษาถึงกระบวนการทางจิตวิทยาซึ่งมา
ประยุกต์ใช้ในทางการกีฬา เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาให้มีศักยภาพ 
โดยใช้กระบวนการทางจิตใจ ความคิด การควบคุมตนเอง การต้ั งเป้าหมาย การสร้างสรรค์
จินตนาการในการเคลื่อนไหว การผ่อนคลายความเครียดความกดดันทางอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อ
การเล่นกีฬา  

4.2.2 ด้านสรีรวิทยาในการกีฬา (Sport Physiology) 
ถาวร กมุทศรี (2560) ได้กล่าวไว้ว่า สรีรวิทยาการกีฬาเป็นศาสตร์ที่กล่าวถึง

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลของการฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬาที่เกิดต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน และระบบ
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ที่ควบคุมสมดุลต่างๆภายในร่างกาย ทั้งในขณะที่มีการฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬา (Immediate) และผล
ที่เกิดขึ้นต่อร่างกายในระยะยาว (Long-Term Effect) ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลที่เกิดขึ้นทันทีทันใดหรือเกิดขึ้นได้อย่างเฉียบพลัน (Acute Effect) ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของชีพจร อัตราการหายใจและอัตราการเผาผลาญพลังงานเพิ่ม
สูงขึ้นทุกระบบ รวมทั้งอุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นการเร่งอัตรา
การท างานของระบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการปฏิบัติกิจกรรมการออกแรง
เคลื่อนไหวร่างกายในขณะฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬา 

2. ผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว (Long-Term Effect) การจะมีผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวของร่างกายเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกระบวนการและวิธีการ
ฝึกซ้อมของการกีฬา โดยเฉพาะการก าหนดความหนักเบา ความบ่อยครั้งและระยะเวลาในการฝึก
ยาวนานเพียงใด ผลที่ เกิดขึ้นจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างานของระบบกล้ามเนื้อ 
กระบวนการสร้างพลังงาน (Energy Pathway) การท างานของระบบหายใจและการไหลเวียน
เลือด (Cardiovascular System) ระบบหายใจ (Respiratory System) รวมถึงอวัยวะต่างๆใน
ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวิธีการฝึกซ้อมนั้นๆ 

เจริญ กระบวนรัตน์ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า คือศาสตร์ที่ให้ความรู้และศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการออกก าลังกายหรือการฝึกซ้อมกีฬา ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ฝึกซ้อมหรือการออกก าลังกายที่มีต่อระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการท างานของร่างกายหรือการท าหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ ของ
ร่างกายซึ่งสามารถกระตุ้นและพัฒนาสร้างเสริมให้ดีขึ้นได้ด้วยการฝึกซ้อมที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
ประเภทกีฬาและนักกีฬาแต่ละบุคคล นอกจากนี้  ยังศึกษาปัญหาและสาเหตุที่น าไปสู่การ
เสื่อมสภาพและระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายอันเนื่องมาจากการฝึกซ้อมหรือ
การออกก าลังกายที่หนักมากเกินไป (Overtraining) 

สรุปได้ว่า สรีรวิทยาในการกีฬา เป็นสาขาที่มี วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความ
พร้อมทางร่างกายส าหรับการเล่นกีฬา ให้นักกีฬาสามารถแสดงความสามารถได้เต็มศักยภาพที่สุด  
ซึ่งหลักการทางสรีรวิทยาในการกีฬาช่วยท าให้นักกีฬามีความแข็งแรง มีความเร็ว มีพละก าลังและ
ความอดทนของกล้ามเนื้ อที่ ดี  มีความอดทนของหัวใจและปอด ความยืดหยุ่น  รวมทั้ ง
ความสามารถในการรักษาสมดุลย์ การทรงตัวระหว่างการเล่นกีฬาได้ดีด้วย  ซึ่งแน่นอนว่านักกีฬา
ที่มีความพร้อมทางสรีรวิทยาเหล่านี้มากกว่าโอกาสของการเล่นได้ดีก็จะมีมากกว่า กล่าวคือ
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สามารถเล่นได้นานกว่า เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า มีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้มากกว่า 
ทรงตัวได้ดี รวมทั้งการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.2.3 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา (Sport Biomechanics) 
เจริญ กระบวนรัตน์ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้แรงในการ

เคลื่อนไหวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
การจัดระเบียบการเคลื่อนไหวของร่างกายได้แก่ ระนาบ แนวแรง คาน จุดหมุน ที่มีต่อการปฏิบัติ
ทักษะและการจัดท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬา ช่วยน าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงและแก้ไข
ข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนของการฝึกเทคนิคทักษะกีฬาให้กับนักกีฬาแต่ละประเภทได้อย่าง
ถูกต้อง ลงตัว สอดคล้องกลมกลืนกับระดับความสามารถที่เป็นจริงของนักกีฬาแต่ละบุคคล โดยมิ
ต้องปฏิบัติตามหรือเลียนแบบผู้อ่ืน หลักการที่ส าคัญของชีวกลศาสตร์ถูกน ามาใช้ในการศึกษา 
วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของทักษะทางกลไกการเคลื่อนไหว และการใช้แรงในแต่ละประเภทกีฬา 
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนของการเคลื่อนไหว ตลอดจนรูปแบบวิธีการฝึกให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับประเภทกีฬาและลักษณะรูปร่างของนักกีฬาแต่ละบุคคล โดยศึกษา 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้แรงในการเคลื่อนไหว (Force) ในรูปของงาน (Work) ก าลัง 
(Power) และความเร็ว (Velocity) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทย (2553) ได้สรุปไว้ว่า เป็นศาสตร์ที่น า
ความรู้ด้านกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ขณะเล่นกีฬา อุปกรณ์
กีฬา และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการค้นหาจุดบกพร่องปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของนักกีฬา และช่วยในการเสริมสร้างทักษะของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

สรุปได้ว่า ชีวกลศาสตร์การกีฬา เป็นการน าหลักวิชาทางกลศาสตร์ด้านต่างๆเข้า
มาประประยุกต์ใช้ในการฝึกกีฬา เพื่อแก้ไข ช่วยปรับปรุงข้อบกพร่อง พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการ
กีฬา ตลอดจนการป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันการน า ชี
วกลศาสตร์การกีฬา มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในวงการกีฬา เพื่อหาจุดบกพร่องที่จ าต้องน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของนักกีฬา ซึ่งจะช่วยให้ทักษะของนักกีฬามีประสิทธิภาพที่ดี 

4.2.4 กีฬาเวชศาสตร์ (Sport Meedicine) 
เจริญ กระบวนรัตน์ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า คือศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล

ป้องกัน บ าบัดรักษาอาการบาดเจ็บ และฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในระหว่างฝึกซ้อม
แข่งขันและในสภาวะปกติ เพื่อช่วยดูแลสร้างเสริมหรือรักษาฟื้นฟูให้สมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาอยู่ในสภาวะที่พร้อมและสมบูรณ์สูงสุดในระหว่างช่วงการแข่งขัน 



  37 

คณาจารย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (2548) ได้กล่าวไว้ว่า 
กีฬาเวชศาสตร์ เป็นการน าความรู้ทางการแพทย์มาใช้กับการออกก าลังกายหรือการกีฬาทั้งในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อดูแลสุขภาพโดยรวมของนักกีฬา รวมถึงสภาพจิตใจ และสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ที่พักอาศัยของนักกีฬาจะต้องสะอาดไม่แออัด อากาศถ่ายเทได้ดี รักษาการและฟื้นฟู
สภาพร่างกายหากเกิดการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม แพทย์ทางการกีฬาจะต้องอยู่
ประจ าสนามการแข่งขันขณะท าการแข่งขันทุกครั้ง เพื่อให้การดูแลรักษาเมื่อเกิดการบาดเจ็บขึ้น
ระหว่างท าการแข่งขัน และร่วมกับผู้จัดการนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอน ในการตัดสินใจในกรณีเกิดการ
บาดเจ็บ และขอหยุดการแข่งขันเมื่อเห็นว่า ถ้าให้แข่งขันต่อไปนักกีฬาอาจจะได้รับอันตรายถึงกับ
ชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการควบคุมการใช้ยา และสารอ่ืนๆที่อาจเป็นสารต้องห้าม 
(Doping Agents) ซึ่งผิดกฎข้อห้ามของการแข่งขัน  

สรุปได้ว่า กีฬาเวชศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งในทางการแพทย์ ที่เป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการน าความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อท าให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา 
ปราศจากซึ่งการบาดเจ็บของร่างกายส่วนต่างๆ ซึ่งถือเป็นการป้องกัน และเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ หาก
เกิดการบาดเจ็บต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย รักษาพยาบาลอย่างรีบด่วน ถูกต้องและเห็น
ผลการรักษาได้อย่างชัดเจน เพราะผู้ที่บาดเจ็บและต้องการกลับเข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬาให้ได้
เหมือนเดิมต้องการรักษาอาการบาดเจ็บ จึงจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดังเดิม 

4.2.5 โภชนาการทางการกีฬา (Sport Nutrition) 
เจริญ กระบวนรัตน์ (2561) คือศาสตร์ที่ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์

และคุณค่าของอาหารแต่ละชนิดรวมทั้งหลักและวิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้ถูกต้อง 
ได้สัดส่วนคุณค่าเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในแต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและช่วง
ของการแข่งขัน ซึ่งจะมีผลต่อการเก็บสะสมและการใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวการจัดเก็บส ารอง
พลังงานไว้ในกล้ามเนื้อ การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน และภายหลัง
การฝึกซ้อมแข่งขัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมสร้างเสริมโครงร่างและความสามารถของ
ร่างกายให้คงสภาพหรือสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับการฝึกซ้อมและการเคลื่อนไหว รวมทั้งมีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬา (Recovery) จากความเมื่อยล้าให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้
อย่างรวดเร็ว โดยสามารถจัดแบ่งการรับประทานออกเป็นช่วงๆ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทย (2553) ได้สรุปไว้ว่า เป็นศาสตร์ที่
ประยุกต์ความรู้ด้านโภชนาการมาใช้ในการกีฬาและเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างโภชนาการ 
ชีวเคมี และสรีรวิทยาของมนุษย์ ท าให้เข้าใจบทบาทของสารอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพร่างกาย 
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และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาท าให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อให้ร่างกายมีความสมดุลระหว่างระหว่างพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารที่รับประทานที่
รับประทานเข้าไปกับพลังงานที่ใช้ในการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาที่มี
การเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันและยังมีความส าคัญยิ่งในนักกีฬาประเภทที่ต้องควบคุมน้ าหนักหรือ
ในการลดน้ าหนักนักกีฬาจะต้องได้รับสารอาหารอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

สรุปได้ว่า โภชนาการทางการกีฬา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการที่จะพัฒนานักกีฬาให้
ก้าวขึ้นไปสู่ความสามารถทางการกีฬา ต้องมีความรู้ทางด้านโภชนาการในการกีฬา  เพราะเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ ที่จะช่วยให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพ และด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง การฝึกซ้อม
กีฬา เป็นช่วงที่นักกีฬา ควรมีศักยภาพในการเล่นกีฬา มีพลังงานส าหรับ การฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ 
ก่อนแข่งขันและหลังแข่งขัน อาหารมีความจ าเป็นต่อนักกีฬาเพื่อช่วยให้นักกีฬามีการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายที่เร็วขึ้น มีความพร้อมและมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ส าหรับในการแข่งขันครั้งต่อไป 
โภชนาการของนักกีฬา จะไม่แตกต่างจากคนปรกติทั่วไป แต่ในแง่ปริมาณแล้ว นักกีฬาจะใช้
มากกว่า คนปรกติ โดยเฉพาะช่วงฝึกซ้อม พลังงานส่วนใหญ่ จะถูกใช้ไปในการฝึกซ้อม ดังนั้น
อาหารที่นักกีฬาได้รับในแต่ละมื้อควรเป็นอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จ าเป็นต่อร่างกาย 
และได้รับในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยให้นักกีฬามีภาวะโภชนาการที่ดี 

4.2.6 การฝึกซ้อมกีฬา (Principles of Training) 
เจริญ กระบวนรัตน์ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า คือศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักการองค์ความรู้

ซึ่งเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดโปรแกรมการฝึกซ้อม  ทั้งในด้าน
ปริมาณ (Volume) ความหนักเบา (Intensity) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก (Time/Duration) เวลาพัก 
(Rest/Recovery) ขั้นตอนการจัดล าดับรูปแบบกิจกรรมวิธีการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงเวลา (Phase) 
เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถภาพและความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และ
ถูกต้องเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล โดยค านึงถึงอายุ เพศ วัย ประสบการณ์ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถในการรับรู้เรียนรู้และการตอบสนองต่อการฝึกของนักกีฬา 
รวมทั้งความต้องการสมรรถภาพทางกายเฉพาะในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อให้การด าเนินการ
ฝึกซ้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายในแต่ละ
ช่วงเวลาของการฝึกซ้อม และเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับความสามารถ และพัฒนาการ
ความก้าวหน้าของนักกีฬาแต่ละบุคคล 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทย (2553) ได้สรุปไว้ว่า เป็นศาสตร์ที่ว่า
ด้วยหลักการ วิธีการเกี่ยวกับการสอนกีฬา (Teaching) การฝึกซ้อมกีฬา (Training) และการเป็นผู้
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ฝึกสอนกีฬา (Coaching) ในการเสริมสร้างความสามารถทางการกีฬา เพื่อการแข่งขันที่เหมาะสม
กับกีฬา และนักกีฬาแต่ละประเภท 

สรุปได้ว่า การฝึกซ้อมกีฬาเป็นส่วนที่ส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะ
ประสบผลส าเร็จทางการกีฬาได้ ต้องการวางแผนการฝึกซ้อมอย่างมีระบบมีขั้นตอน ถูกต้องตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา จะก่อให้เกิดพัฒนาการในนักกีฬาและความส าเร็จในการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดการบาดเจ็บ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ซึ่ง
เป็นหัวใจหลักในการฝึกซ้อมกีฬา การพัฒนานักกีฬา  

4.2.7 เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport Technology) 
เจริญ กระบวนรัตน์ (2561) คือศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น

นวัตกรรมการฝึกซ้อม การสร้างเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์การฝึกซ้อม การรู้จักใช้เครื่องมือ 
เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนในการพัฒนาทักษะความสามารถและทดสอบประเมินความสามารถ 
ตลอดจนช่วยในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องให้กับนักกีฬา เนื่องจากการฝึกสอนกีฬา (Coaching) 
เป็นการสื่อสารกันโดยตรงระหว่างผู้ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา ผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ บันทึก
ข้อความ หรือเครื่องมือสื่อสาร (Media)  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทย (2553)ได้สรุปไว้ว่า เป็นศาสตร์ที่ใช้
ความรู้ทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและการกีฬา มาประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการกีฬา อุปกรณ์ประมวลผล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการฝึกซ้อมและแข่งขัน เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยที่สุดลดต้นทุนในการน าสินค้าเข้าจากต่างประเทศ  

สรุปได้ว่า เทคโนโลยีทางการกีฬาเป็นการพัฒนาด้านกีฬาให้มีการพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ  ซึ่งในยุคปัจจุบันเพียงการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย และการหมั่นฝึกซ้อมอาจ
ไม่เพียงพอต่อการแข่งขันทางการกีฬา เพราะการน าองค์ความรู้  เทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวงการกีฬาด้วยการสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่ดี  และท าให้ช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่นักกีฬาเกิดประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

5. คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬาที่มีประสิทธิภาพ 
การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดของนักจิตวิทยาการให้ค าปรึกษามี

นักจิตวิทยาหลายท่านได้กล่าวถึงผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 
คอเรย์ (Corey, 2005) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่มี

ประสิทธิภาพส าหรับผู้ที่เริ่มท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาไว้ดังนี้ 
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1. จัดการกับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ยอมรับความเป็นจริงว่า
เกิดความวิตกกังวลและเผชิญหน้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความวิตกกังวลอาจใช้การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสนับสนุนช่วยเหลือด้านก าลังใจจากผู้ที่ก าลังฝึกฝนตนเองเพื่อการ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความกลัวและวิตกกังวลเช่นเดียวกัน 

2. ด ารงอยู่ในความสมดุล ระหว่างการให้ค าปรึกษาบนพื้นฐานของทฤษฎีหรือ
วิชาชีพการให้ค าปรึกษาและสร้างสัมพันธภาพที่น่าประทับใจให้เกิดกับผู้รับค าปรึกษาในฐานะของ
ความเป็นมนุษย์ โดยไม่ล าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งกล่าวคือไม่มุ่งใช้เทคนิค กระบวนการตาม
แนวทางทฤษฎีจนท าให้การให้ค าปรึกษาจืดซีดแห้งแล้งและไม่มุ่งรักษาสัมพันธภาพจนท าให้การ
ให้ค าปรึกษามีเพียงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

3. ไม่คาดหวังว่าตนเองต้องมีความสมบูรณ์แบบ ขณะเดียวกันต้องเตรียมตนเอง
ให้มีทักษะอย่างเต็มที่พร้อมเปิดใจเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น น ามาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุง
ตนเองให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามล าดับเวลาของการท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา 

4. ตระหนักถึงความเป็นจริงในศักยภาพของตน แม้ว่าผู้ให้ค าปรึกษาจะมุ่งหวัง
การให้ค าปรึกษาที่ก าลังด าเนินอยู่นั้นจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้สามารถแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่
ได้ แต่ผู้ให้ค าปรึกษาควรท าใจว่าอาจมีบางกรณีที่อยู่นอกเหนือความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา 

5. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้ค าปรึกษาตลอดจนแนวทางน ามาใช้ให้
เหมาะสมกับผู้รับค าปรึกษาแต่ละคน ปัญหาแต่ละเรื่อง เช่น การให้ใช้เทคนิคความเงียบเพื่อให้
ผู้รับค าปรึกษาได้มีเวลาใคร่ครวญถึงความคิดความรู้สึก และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ถ้าความเงียบ
เกิดจากการรอดูท่าทีซึ่งกันและกัน ความเงียบนั้นจะท าให้บรรยากาศของการให้ค าปรึกษาน่าเบ่ือ 

6. การด าเนินการให้ค าปรึกษาโดยค านึงถึง ความต้องการของผู้ให้ค าปรึกษา 
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้ค าปรึกษาจะตอบสนองผู้รับค าปรึกษาในทุกกรณี เช่น เมื่อผู้รับ
ค าปรึกษาแสดงความต้องการว่าต้องการพบกับผู้ให้ค าปรึกษาเพิ่มขึ้นหรือบ่อยขึ้น ผู้ให้ค าปรึกษา
ควรพิจารณาดูว่าข้อเสนอนั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาควร
ร่วมกันพิจารณาระยะเวลาของการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้งและความถี่ของการพบกันตามความ
เหมาะสม 

7. การจัดการกับความไม่สมัครใจของผู้รับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาควรเตรียม
รับกับสถานการณ์ที่มีการต่อต้านผู้รับค าปรึกษาที่ถูกส่งมาจากศาลหรือหน่วยงานคุมพฤติบุคคล
เหล่านี้อาจที่ไม่เต็มใจมารับค าปรึกษาดังนั้นผู้ให้ค าปรึกษาควรชี้แจงให้ผู้รับค าปรึกษาที่ไม่สมัครใจ
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ค าปรึกษา 



  41 

8. มีความอดทน ในบางครั้งผู้ให้ค าปรึกษาอาจรู้สึกท้อถอย เพราะในบาง
ช่วงเวลาของการให้ค าปรึกษานั้นผู้ให้ค าปรึกษาอาจมีพฤติกรรมที่คงที่หรือถอยลง  แต่พึงเข้าใจว่า
การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน บางครั้งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปี ซึ่ง
เปรียบเทียบได้กับการเพิ่ม    อุณภูมิของน้ า ต้องมีการสะสมอุณหภูมิจนถึงจุดหนึ่งเดือด 

9. การไม่น าความทุกข์ใจของผู้รับค าปรึกษามาเป็นความทุกข์ของตนเอง 
เนื่องจากกระบวนการให้ค าปรึกษานั้น ผู้ให้ค าปรึกษาจะได้รับฟังความทุกข์ร้อนกังวลใจตลอดจน
ปัญหาความยุ่งยาก ของผู้รับค าปรึกษา ท าให้ผู้ค าปรึกษาบางคนรู้สึกร่วมหัวจมท้ายกับผู้รับ
ค าปรึกษาเอาความทุกข์ของผู้รับค าปรึกษามาเป็นความทุกข์ของตนเองแทนที่จะเป็นทุกข์ของผู้รับ
ค าปรึกษา ทั้งๆ ที่สิ่งที่ เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นชีวิตของผู้รับค าปรึกษาและเป็นหน้าที่ของผู้รับ
ค าปรึกษาโดยตรง ที่จะต้องรับผิดชอบในการคลี่คลายปัญหาท่ีเกิด 

10. ควรสร้างเสริมอารมณ์ขัน การมองโลกในแง่ดี พร้อมๆ กับการมีความ
รับผิดชอบในการท าหน้าที่ของตนเองอย่างเพิ่มเต็มที่ เช่น การถอยออกมาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่เห็น
ความน่าขันของตนเองเมื่อได้พบกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด 

11. การแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาเนื่องจากผู้ให้
ค าปรึกษาบางคนอาจต้องการหลีกเหลี่ยงความกังวลใจของตนเอง แล้วโยนความรู้สึกรับผิดชอบ
นั่นมาให้ผู้ให้ค าปรึกษา หวังว่าตนเองจะได้รับค าตอบส าเร็จรูปที่ใช้คลี่คลายปัญหาของตนเอย่าง
เบ็ดเสร็จ ผู้ให้ค าปรึกษาควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ผู้รับค าปรึกษาได้ทราบว่าผู้ให้ค าปรึกษา
มีส่วนช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อตนเอง 

12. หลีกเลี่ยงการให้ค าแนะน า มีไม่น้อยที่ผู้รับค าปรึกษาต้องการค าแนะน าแบบ
เบ็ดเสร็จเพื่อแก้ปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามีข้อมูลมากพอที่จะค้นพบแนว
ทางการแก้ไขปัญหาตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับการคิดและตัดสินใจของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อ
ผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น 

 13. ก าหนดบทบาทของตนเองในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาให้ชัดเจน หลังจาก
ได้ศึกษาแนวความคิดทฤษฏีของการให้ค าปรึกษาทั้งหมดแล้ว ผู้ให้ค าปรึกษาควรพิจารณาการ
น ามาใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง เหมาะสมผู้รับค าปรึกษาและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
หน่วยงานที่ตนเองก าลังปฏิบัติหน้าที่ 

 14. การใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม ไม่ยึดติดกับการใช้เทคนิค
การให้ค าปรึกษาตามแนวความคิดทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวจนท าให้การให้ค าปรึกษาจืดซีดแห้ง
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แล้ง หรือดูเป็นกลไก ผู้ให้ค าปรึกษาควรน าเทคนิคการให้ค าปรึกษามาใช้อย่างมีจุดมุ่งหมายและ
มั่นใจว่าเทคนิคนั้นช่วยให้กระบวนการให้ค าปรึกษาก้าวหน้า 

15. พัฒนารูปแบบวิธีการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้ให้ค าปรึกษาควร
ยอมรับความจริงที่ว่าไม่มีวิธีการใดถูกต้องเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ดังนั้นผู้ให้ค าปรึกษาไม่
ควรยึดติดอยู่ในกรอบทฤษฎีการให้ค าปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแต่ควรทดลองน าแนวคิด
ทฤษฎีมาใช้จนสามารถพัฒนาแนวทางการให้ค าปรึกษาที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง 

จอร์จและคริสตัน (George and Cristrani, 1995) ได้รวบรวมคุณลักษณะของผู้ให้
ค าปรึกษาที่ประสบความส าเร็จดังนี้ 

1. การเปิดเผยและการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถรับรู้ความรู้สึกภายในของตนเอง แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่โดยทั่วไปอาจถูกมองว่าเป็นสิ่ง
ไม่ดี ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์อย่างไร การตระหนักในสภาวะอารมณ์ของตนเองนี้จะท าให้ผู้ให้
ค าปรึกษาสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้  ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมีผลต่อการให้
ค าปรึกษา  ต้องมีการตระหนักรู้อย่างมีสติ และเช่นเดียวกันผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ จะ
สามารถยอมรับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้รับค าปรึกษาให้การยอมรับว่าผู้รับค าปรึกษาก็มีสิทธิที่
จะมีความรู้สึกทางลบได้  ซึ่ งการเปิดเผยและการยอมรับเช่นนี้จะมีผลในการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าของผู้รับค าปรึกษา 

2. ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะตระหนักในคุณค่า  ค่านิยมและเชื่อของ
ตนเองจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ส าคัญต่อตนเอง อะไรคือสิ่งที่ปรารถนา และสามารถตัดสินใจเลือก
แนวทางที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง  มีแนวทางสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
สามารถหลีกเลี่ยงรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่มีประโยชน์  ไม่สอดคล้องกลมกลืน และเสริมสร้าง
พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าและมีประโยชน์ 

3. ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน
อย่างอบอุ่นและลึกซึ้ง จะให้เกียรติบุคคลอ่ืนด้วยการยอมรับความรู้สึก  ความคิดเห็น มีการเอ้ือ
อาทรไม่มีเงื่อนไข ไม่มีการประเมินหรือตัดสิน 

4. ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนเองต่อ
ผู้อ่ืน มีความจริงใจและมีความสอดคล้องกลมกลืนในพฤติกรรม ซึ่งท าให้มีความสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับ
ค าปรึกษาได ้
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5. ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ จะมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระท า
ของตนเองมากกว่าปฏิเสธความรับผิดชอบและต าหนิผู้อ่ืน สามารถจัดการกับความล้มเหลว และ
ความอ่อนแอของตนเอง  สามารถตัดสินใจเลือกที่จะยอมท าตามหรือเพิกเฉยต่อการควบคุมจาก
อิทธิพลภายนอก การตัดสินใจนี้จะอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาด้วยเหตุและผลเป็นอย่างดีแล้ว 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความมั่ นคงต่อการวิพากษ์ วิจารณ์  สามารถยอมรับค า
วิพากษ์วิจารณ์ได้แทนที่จะปกป้องตนเอง  หรือเพิกเฉย หรือต าหนิคนอ่ืน  ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิด
การพัฒนามากกว่า 

6. ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถต้ังเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นจริง 
สามารถตระหนักในทักษะเฉพาะความสามารถของตนเอง สามารถประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่
คาดหวัง ยอมรับประสบการณ์ของตนเองทั้งแง่ลบและแง่บวก ซึ่งท าให้สามารถประเมินเป้าหมาย
ท่ีเป็นจริงได้ 

มณฑิรา จารุเพ็ง (2558) ได้สรุปไว้ว่า คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา ประกอบไป
ด้วย 1)รู้จักและเข้าใจตนเอง 2)ตระหนักในความรู้สึกของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ให้
ค าปรึกษา 3)ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ในด้านการให้ค าปรึกษา 4)สนใจ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมที่ต่างกันเพื่อจะได้เข้าใจ
ลักษณะปัญหาที่เกิดแก่ผู้รับค าปรึกษา 5)มีจรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 6)มีความรับผิดชอบใน
การให้ค าปรึกษา รู้ขอบเขตของการให้ค าปรึกษาและรู้ถึงขีดความสามารถของตน 7)เป็นผู้รัก
การศึกษาค้นคว้า และเป็นนักวิจัยย่อยๆ รู้จักต้ังสมมุติฐาน เก็บข้อมูล และสรุปพฤติกรรมของผู้ให้
ค าปรึกษาอย่างมีเหตุผลอ้างอิง มิใช่สรุปเอาเอง 8)ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้ความ
ช่วยเหลือและส่งเสริมอย่างจริงใจ 

ดวงมณี จงรักษ์ (2548) ได้สรุปไว้ว่า คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการปรึกษา คุณลักษณะผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพมี
หลายประการได้แก่ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เปิดใจกว้างและยอมรับ เต็มใจส ารวจตนเอง ส าหรับ
ข้อผิดพลาดที่มักพบในผู้ให้ค าปรึกษาที่เพิ่งเริ่มมีประสบการณ์มีหลายข้อเช่นกันได้แก่ การเน้น
ประเด็นแรกที่น าเสนอเมื่อพูดคุยกัน การมองข้ามประเด็นทางการแพทย์หรือทางสรีระ การกอบกู้
ให้ผู้ขอความช่วยเหลือพ้นจากความไม่สบายใจ ลักษณะของความสมบูรณ์แบบ ความคาดหวังที่
ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง มีอารมณ์ร่วมมากเกินไป 

สรุปได้ว่า  ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องมีความมั่นใจในตนเอง มีความ
ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีใจเปิดกว้าง ยอมรับฟังความ
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คิดเห็นของผู้ อ่ืน สามารถแยกแยะความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่างจากผู้รับค าปรึกษา มี
สุขภาพจิตที่ ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง มีใจเมตตาช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ให้ก าลังใจกับผู้รับ
ค าปรึกษา นอกจากนี้ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ มีข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ช่วยเหลือและมีทักษะในการให้ค าปรึกษา มีความเป็นมิตรและมีความอบอุ่น ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะ
สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้รับค าปรึกษา 

6. จริยธรรมการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา 
6.1 จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 

จรรยาบรรณวิชาชีพการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬามีความส าคัญในการช่วย
นักกีฬาให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลได้
พัฒนาอย่างเต็มที่ การที่ให้ค าปรึกษาจึงสมควรให้มีการก าหนดจรรยาบรรณเพื่อยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติ  

จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย พัฒนามาจากจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ  (Code of ethics) ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกา  (APA, Association of 
Psychology of Amarica) สมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งอเมริกา (AASP, Advanced 
Applied Sport Psychology of America) (เอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์การให้ค าปรึกษา, 2558) 

วิชาชีพจิตวิทยาการกีฬาได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากสังคมกีฬามากขึ้น
ตามล าดับ ดังนั้นการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทยจึงควรมี
ข้อข้อก าหนด ระเบียบและข้อปฏิบัติเพื่อการพัฒนายิ่งขึ้นไป ประมวลจรรยาบรรณคือข้อก าหนด
เกี่ยวกับหลักการ เหตุผล กระบวนการที่จะน าหลักการสู่การปฏิบัติรวมทั้งบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ของผู้ที่ท าหน้าที่ด้านจิตวิทยาการกีฬาให้มีความตระหนักถึงความส าคัญและ
จ าเป็นในการท าหน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติและบุคคลที่รับบริการ 
นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีคุณภาพสู่สากล และเพื่อสร้างประสิทธิผล
สูงสุดในการให้บริการ สมกับการยอมรับจากสังคม หลักการที่เกี่ยวข้อง 

1. ความสามารถ (Competence)นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้องสร้าง
และพัฒนาความสามารถให้ได้มาตรฐานสูงสุดในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยต้องยอมรับ
ความสามารถ ข้อด้อยและข้อจ ากัดทางวิชาชีพของตัวเอง การให้ค าปรึกษาต้องเป็นไปตามหลัก
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญเกิดจากการเรียน การฝึกและจากประสบการณ์ที่ผ่าน
มา โดยขอให้ตระหนักถึงความสามารถในการให้บริการ การสอนและ/หรือการศึกษารายกลุ่ม
รายบุคคลที่มีคุณลักษณะที่หลากหลายและแตกต่างกัน หากต้องให้บริการหรือให้ค าปรึกษาหรือ
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การฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาต่างๆ ที่ไม่ถนัด ต้องโอนการฝึกนั้นไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่าน
อ่ืนๆการท าหน้าที่ต้องประเมิน ตัดสินด้วยความระมัดระวัง เพื่อปกป้องกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ท างาน
ด้วย นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้องเข้าใจถึงบทบาทในการประเมินและทดสอบทาง
จิตวิทยา ว่าควรใช้แบบทดสอบเฉพาะที่ตัวเองได้รับการฝึกที่เหมาะสมมาแล้วเท่านั้นรวมทั้งการ
แปลและอภิปรายผลการทดสอบต้องไม่กระท าในลักษณะที่เกินจริงและเบี่ยงเบนข้อมูล ซึ่งอาจท า
ให้เกิดการเข้าใจผิดได้ 

2. ความซื่อสัตย์ (Integrity) นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้องตระหนักและ
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อตรง ยุติธรรมและมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อตรง ยุติธรรม และ
เคารพผู้อ่ืน โดยแจ้งคุณสมบัติที่แท้จริงทั้งความสามารถ การให้บริการ ค่าบริการ ผลผลิต งานวิจัย
หรือการสอนโดยไม่กล่าวอ้างที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หลอกลวงหรือน าไปในทางที่ไม่ถูกต้อง 
หากเป็นไปได้ให้ระบุ ระยะเวลาการก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบ ให้ผู้รับปรึกษารับทราบและ
เห็นชอบ นักจิตวิทยาการกีฬาจะต้องหลีกเลี่ยงการกระท าหรือพฤติกรรมที่อาจท าให้เกิดอันตราย
หรือท าลายทั้งความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย 

3. ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและความเป็นวิทยาศาสตร์ (Professional and 
Scientific Responsibility) นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้องรับผิดชอบในการปกปิดและ
รักษาข้อมูลการให้ค าปรึกษาเป็นความลับจากสาธารณะและจากสมาชิกสมาคมฯ ที่ละเมิด
ข้อก าหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ สมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบร่วมกันใน
การรักษามาตรฐานวิชาชีพ หากต้องมีการให้ค าปรึกษาร่วมกัน หรือโอนการให้ค าปรึกษา  หรือ
ร่วมมือกับนักวิชาการวิชาชีพอ่ืน หรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลการให้บริการ ตาม
ความต้องการและการยินยอมของผู้รับค าปรึกษา สมาชิกสมาชิกฯ ต้องรักษามาตรฐานจริยธรรม
โดยต้องไม่กระท าการใดๆ ที่จะลดความไว้วางใจในวิชาชีพจิตวิทยาการกีฬาและต่อสมาคมฯ 
สมาชิกสมาคมฯ ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้เป็นไปตามหลัก
วิทยาศาสตร์เท่านั้น จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพเป็นเรื่องที่ทุกคนร่วมกันสร้างและรักษา
มาตรฐานวิชาชีพของตนเอง เพื่อสร้างความไว้วางใจจากสังคมต่อวิชาชีพจิตวิทยาการกีฬาและต่อ
สมาคมฯ 

4. การเคารพสิทธิ์และศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืน (Respect for people’s right and 
dignity) นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้องเคารพสิทธิ์พื้นฐาน ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และ
คุณค่าความเป็นคนของผู้อ่ืน โดยเคารพความเป็นส่วนตัว การรักษาความเป็นลับ ความมุ่งมั่น  
และอัตลักษณ์ทางจิตใจและข้อผูกมัดอ่ืนๆ ที่อาจท าให้เกิดความไม่แน่นอนและเกิดข้อขัดแย้ง
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เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานนี้ นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯต้องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทั้งด้านวัฒนธรรม ตัวตนและบทบาท รวมทั้งเพศอายุ ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ เพศที่สนใจ 
ความพิการ ภาษาและสถานภาพสังคม โดยต้องให้บริการโดยปราศจากความล าเอียงและกีดกัน
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้และต้องไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการให้ค าปรึกษาเนื่องจากเหตุผลหรือปัจจัย
ภายนอกอ่ืนๆนักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ควรมีใบยินยอม ทั้งการเข้าร่วมการวิจัยและการ
รับค าปรึกษา โดยต้องแจ้งและระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งเป้าหมาย กระบวนการการด าเนินการ 
และสิทธิความเป็นมนุษย์และสิทธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม หากเกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนต้อง
ได้รับการยินยอมจากพ่อและแม่หรือผู้ปกครอง ในใบยินยอมที่ระบุด้วยว่าจะเลิกหรือหยุดเข้าร่วม
ได้และสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลส่วนต่างๆ จะต้องเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับ 

5. การแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนๆ (Concern for other’s Welfare) นักจิตวิทยา
การกีฬาสมาคมฯ ต้องยึดหลักการรักษาผลประโยชน์สูงสุด และท าให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดแก่ผู้
ขอค าปรึกษา เมื่อมีข้อขัดแย้งทางความคิดเห็นระหว่างนักจิตวิทยาการกีฬาขอให้ใช้ความ
ละเอียดอ่อนที่ต้ังบนฐานของความเป็นจริง ของความแตกต่างในการให้ค าปรึกษา แต่ต้องไม่
กระท าการใดๆที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทางวิชาชีพทั้งก่อนและหลังการให้บริการ เพื่อสร้างความ
มีเกียรติของจิตวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬาต้องไม่มีพฤติกรรม ต่อไปนี้ 

5.1 การหาผลประโยชน์จากผู้รับค าปรึกษาโดยผ่านสื่อสาธารณะ 
5.2 การหาผลประโยชน์จากความสัมพันธ์กับผู้รับค าปรึกษา 
5.3 การกระท าที่อาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยและสุขภาวะของผู้รับ

ค าปรึกษา 
5.4 การฝืนหรือยึดการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่ตระหนักดีว่าไม่เหมาะหรือไม่

เกิดผลทั้งการให้ค าปรึกษา การฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาและการสอน 
6. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) นักจิตวิทยาการกีฬาของ

สมาคมฯ ต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพและความเป็นศาสตร์เฉพาะทางทั้งการเผยแพร่ความรู้ การ
ให้บริการด้านต่างๆและการประยุกต์ใช้ความรู้แก่บุคคลอ่ืนๆ 

การท าวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพในการท าวิจัยสูงสุดทุกกระบวนการ
ท าวิจัย โดยผู้วิจัยต้องระบุชื่อตัวอย่าง ต าแหน่งและข้อมูลเกี่ยวข้องอ่ืนๆให้ชัดเจน โดยใช้การ
กระบวนการท าวิจัยที่ถูกต้อง มีคณะกรรมการที่ปรึกษาหากจ าเป็น หากต้องปิดบัง ข้อมูลส่วนตัว
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จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง และต้องสรุปและแปล
ผลการวิจัยอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ไม่ล าเอียงและต้องไม่ผิดกฎหมาย 

6.2 มาตรฐานจรรยาบรรณท่ัวไป  
ข้อก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ทางวิชาชีพ  การมี

ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้ขอค าปรึกษา  มีดังนี้ 
1. ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพและความเป็นวิทยาศาสตร์ (Professional and 

Scientific Relationship)นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ท าหน้าที่วินิจฉัย บ าบัด สอน ท าวิจัย 
ศึกษา แนะน าและให้บริการด้านอ่ืน ๆตามบทบาทวิชาชีพและเป็นวิทยาศาสตร์ โดยต้องตระหนัก
และแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์  ซื่อตรง ยุติธรรมและเคารพผู้อ่ืน โดยแจ้งคุณสมบัติ 
ความสามารถ การให้บริการ ค่าบริการ ผลผลิต งานวิจัยหรือการสอน โดยไม่ใช้ค ากล่าวอ้างที่เกิน
จริง ไม่ถูกต้อง หลอกลวงหรือน าทางไปในทางที่ไม่ถูกต้อง 

การสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับบริการ ควร
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สิทธิส่วนบุคคลเบื้องต้น ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ที่จะรับ
บริการอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมทั้งผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีเจตนาที่จะให้ความช่วยเหลือโดย
ไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ต้องค านึงถึงหลักการต่อไปนี้ 

1) เคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ 
2) การบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ต้องบันทึกอย่างถูกต้อง ตามความจริง

และมีการจัดเก็บอย่างเป็นความลับ 
3) มีการวางแผนการให้ค าปรึกษา ในการก าหนดแผนการ เป้าหมายและ

วิธีการให้ค าปรึกษาทั้งผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา ต้องตกลงร่วมกันเพื่อให้เกิดสิทธิผลสูงสุด โดยควร
แจ้งให้ผู้รับบริการมีความอิสระที่จะเลือกและเลิกรับบริการได้ทุกเวลา 

2. ขอบเขตความสามารถ (Boundaries of Competence) นักจิตวิทยาการกีฬา
ของสมาคมฯ ต้องสร้างและพัฒนาความสามารถให้มีมาตรฐานสูงสุดในวิชาชีพ  แม้แต่
นักจิตวิทยาการกีฬาสมาคมฯ จะมีพื้นฐานทางความรู้ได้รับการฝึกอบรม น าหลักการและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย  มีความสามารถแตกต่างกัน  ขอให้ตระหนัก และยอมรับความ
เชี่ยวชาญและข้อจ ากัดความสามารถของตัวเองในการให้บริการ หากจ าเป็นต้องควรขอความ
ร่วมมือกับนักจิตวิทยาคนอ่ืน  หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืน ๆ ตามความเห็นของผู้ขอรับค าปรึกษา 

นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคม ฯท าหน้าที่วินิจฉัย บ าบัด สอน ท าวิจัย ศึกษา 
แนะน าและให้บริการด้านอ่ืนๆตามบทบาทวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ การเลือกใช้ 
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แบบทดสอบและเทคนิคเฉพาะที่เหมาะสมตามที่ได้รับการฝึกและตนเองมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น  
อาจจ าเป็นต้องมีการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม และต่อเนื่อง การอ้างและแปลผลต้องไม่กระท า
ในลักษณะที่เกินจริงและบิดเบือนจนอาจท าให้เกิดการเข้าใจผิดได้  สมาชิกต้องสร้างและพัฒนา
ความสามารถในการให้บริการ การสอนทั้งที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  ตามความแตกต่างทาง
คุณลักษณะของเขาเหล่านั้น 

3. ความแตกต่างของความเป็นมนุษย์ (Human Differences) นักจิตวิทยาการ
กีฬาของสมาคมฯต้องเคารพในความแตกต่างของมนุษย์ โดยต้องให้บริการด้วยความยุติธรรมและ
เสมอภาคจะต้องไม่กีดกัน ไม่เลือกหรือเลิกการให้บริการด้านต่างๆ เนื่องจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้
ทั้งด้านวัฒนธรรม ตัวตนและบทบาท  รวมทั้ง เพศ  อายุ ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ เพศที่สนใจ 
ความพิการ ภาษาและสถานะทางสังคม 

4. การหาประโยชน์และการก่อความร าคาญ (Exploitation and Harassment) 
นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคม ฯต้องไม่เรียกร้องและแสวงหาประโยชน์จาก (กลุ่ม) บุคคล ที่
ให้บริการและต้องไม่มีพฤติกรรมข่มขู่ส่อเสียด เย้ยหยันพฤติกรรมของผู้ขอรับค าปรึกษาใน
เหตุการณ์  และ/หรือมีพฤติกรรมหยาบคายไม่สุภาพกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ด้วย 

5. ปัญหาและความขัดแย้งส่วนบุคคล (Personal Problem and Conflict) เมื่อมี
ปัญหาส่วนตัวและมีข้อขัดแย้ง มีพฤติกรรมเสพติด ที่อาจรบกวนหรือชะลอประสิทธิผลการให้
ค าปรึกษา และอาจท าให้เกิดอันตรายจากข้อปัญหานั้น  นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคม ฯต้อง
สามารถคาดเดาและหาวิธีการแก้ไข  รวมทั้งการหยุดหรือถ่ายโอนการให้ค าปรึกษา  และต้องไม่น า
ข้อมูลหรือข้อขัดแย้งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์กับตัวเอง 

6. หลีกเลี่ยงอันตราย (Avoid Harm) นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคม ฯควร
ตระหนักและลดภาวะเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ ขอค าปรึกษาทั้งนักกีฬา    ผู้เข้าร่วม
งานวิจัยและบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยและหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้พยายามลดลงให้น้อยที่สุดจน
ไม่เกิดเลย 

7. การใช้อิทธิพลวิชาชีพในทางที่ผิด (Misuse of TASPA Member Influence) 
เนื่องจากกระบวนการให้ค าปรึกษา การให้บริการเป็นศาสตร์และเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง ที่มีการ
ประเมิน และการปฏิบัติที่อาจมีผลต่อปัจจัยส่วนบุคคล สังคม การเงิน การเมืองและองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้องไม่ใช้อิทธิพลเหล่านี้ท าการที่ท าให้เกิดการ
เข้าใจผิดและน าไปใช้ไม่ถูกต้อง 
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8. การใช้ งาน ด้านจิตวิทยาการกีฬาไปในทางที่ ผิ ด  (Misuse of  TASPA 
Members’ Work)นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้องไม่อนุญาตให้น าข้อมูล กระบวนการ การ
แปลผลทางจิตวิทยาไปใช้ในทางที่ผิดหากมีการน างานด้านจิตวิทยาไปในทางที่ผิด ต้องแสดง
ความรับผิดชอบที่จะแก้ไข  เพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลย 

9. ความสัมพันธ์เชิงซ้อน (Multiple Relationships) เพื่อประสิทธิพลสูงสุดในการ
ให้ค าปรึกษาและการให้บริการ ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้ขอค าปรึกษาควร
เป็นไปอย่างมืออาชีพ โดยต้องรักษาความสัมพันธ์เป็นแบบร่วมประโยชน์ (Mutual)มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงซ้อน ดังนั้นนักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้องไม่ให้ค าปรึกษากับสมาชิกใน
ครอบครัว หรือบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  เคยมีความสัมพันธ์ ฉันท์ชู้สาวทั้งปัจจุบันและ
ในอดีต เพราะความสัมพันธ์เหล่านี้ อาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความล าเอียง ไม่ยุติธรรมได้ 
และอาจเกิดผลเสีย ก่อความร าคาญและมีอันตรายต่อผู้รับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องเลิก
ความสัมพันธ์นั้นและให้ถือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดยต้องบันทึกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่จะขอเลิกให้ค าปรึกษา และต้องยอมรับสภาพว่าเอกสารเหล่านั้นอาจต้องถูกน ามาเปิดเผยและ
พิจารณาจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ ข้อห้ามนี้ให้ปฏิบัติเป็นเวลา 5 ปี นับจากการให้
ค าปรึกษาครั้งสุดท้าย  ทั้งนี้อาจไปงานวันเกิด  วันรับปริญญา  หรือรับของขวัญได้โดยไม่ใช่เป็น
สินจ้าง 

10. ก า รแ ล ก เป ลี่ ย น ผ ล ป ระ โย ช น์  (Barter With Patients and Clients) 
นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯต้องไม่เรียกร้องหรือแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ขอ
ค าปรึกษา และหากจ าเป็นสามารถรับของขวัญที่แสดงความขอบคุณจากการให้ค าปรึกษาไม่ใช่
เรียกร้องหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่การให้ค าปรึกษา 

11. การให้ ค าปรึกษาและการโอนการให้ค าปรึกษา (Consultation and 
Referrals) นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯสามารถโอนการให้ค าปรึกษาและการบริการ ไปยัง
ผู้ให้ค าปรึกษาอ่ืนและ / หรือขอความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืนๆ เพื่อขยายผลและให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากผู้ให้ค าปรึกษา 

12. การขอรับบริการของบุคคลที่สาม (Third – Party Requests for Services) 
หากต้องมีการให้ค าปรึกษาร่วมกับบุคคลที่สาม เช่น ระหว่างนักกีฬากับผู้ปกครอง หรือ นักกีฬากับ
ผู้บริหารสมาคมฯ  นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้องแจ้งถึงบทบาท  เป้าหมายในการให้
ค าปรึกษาร่วม และต้องตระหนักถึงความขัดแย้งและปัญหาคู่มือการฝึกประสบการณ์ให้ค าปรึกษา
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ระหว่างบุคคลที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษา  ซึ่งการแก้ปัญหานั้น ๆ ต้องไม่ฝืน
ต่อประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

13. ผู้ แ ท น แ ล ะ ก า รนิ เท ศ ท า ง วิ ช า ชี พ  (Delegation  to Supervision of 
Subordinates) ผู้แทนสมาคมฯสามารถดูแล สนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักจิตวิทยาการกีฬา  ทั้งในด้านการพัฒนาความสามารถ การฝึกอบรม และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 
ด้วยคุณธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

14. เอ กส ารวิ ช าชี พ แล ะค วาม เป็ น วิ ท ย าศ าสต ร์  (Documentation  of  
Professional  and  Scientific  work)นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคม ฯ ที่ ต้องการน าเสนอ
เอกสารทางวิชาชีพ ต้องกระท าอย่างมืออาชีพและเป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งก่อนและหลังการให้
ค าปรึกษาและการท างานร่วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ โดยต้องแสดงถึงความเชื่อถือได้  และต้องไม่
ฝ่าฝืนประมวลข้อก าหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

15. ค่ าให้ ค าป รึกษ าและการจั ดการด้ านการเงิน  (Fees and Financial 
Arrangement) หากต้องมีการช่วยเหลือและรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย ในการให้ค าปรึกษา ต้องมี
การก าหนดกรอบที่ชัดเจน นักจิตวิทยาการกีฬาต้องไม่เรียกร้องค่าจ้างและหาประโยชน์จาก
ความส าเร็จของนักกีฬา 

16. ค าจ ากัดความของการให้ข้อมูล ต่อสาธารณะ (Definition of  Public 
Statements) นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯต้องรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ให้ค าปรึกษาและให้บริการด้านต่าง ๆ กับผู้ขอค าปรึกษา ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิจัย อย่างชัดเจนและ
ซื่อสัตย์  หากเกิดข้อผิดพลาดต้องแจ้งให้ทุกคนทราบและแก้ไขให้เร็วที่สุด หากต้องน าเสนอข้อมูล
กับสื่อ (Media  Presentations) ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี้ 

- ความเหมาะสมทางวิชาชีพการให้ค าปรึกษา เช่น  เอกสาร และการฝึก ด้าน
วิชาชีพ 

- สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
- ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้ค าปรึกษา 

17. การท าวิจัย (Research Conduct) นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคม ฯ ที่ท า
วิจัยต้องให้ตระหนักและปฏิบัติดังนี้ 

เอกสารการยินยอม (Informed Consent to Practice) ควรมีใบยินยอม ทั้งการ
เข้าร่วมการวิจัยและการรับค าปรึกษา โดยต้องแจ้งทั้งเป้าหมาย กระบวนการ และหากเกี่ยวข้องกับ



  51 

เด็กหรือเยาวชนต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และระบุด้วยว่าจะเลิกหรือไม่เข้า
ร่วมอีกต่อไปได้ทุกเวลา  และสามารถถามและขอข้อมูลได้ทุกเมื่อ 

การด าเนินการวิจัย (Conduct to Research ) นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคม 
ฯ ที่ท าการวิจัยต้องด าเนินงานวิจัยด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ไม่ เบี่ยงเบน / ปกปิดข้อมูล 
กระบวนการท าวิจัย (Deception   in Research ) หากจ าเป็นควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย 
การละเมิดความเป็นส่วนตัว ผู้วิจัยต้องระวังที่จะให้เกิดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย การปิดบัง ต้อง
เป็นไปด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การวิจัยเท่านั้น โดยต้ังบนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง  รักษามาตรฐานสูงสุดทุกกระบวนการในการท า วิจัย และต้องไม่มีการสรุป
ผลการวิจัยที่ล าเอียงหรือไม่ถูกต้อง 

ความซื่อตรงทางการวิจัย (Honesty in Research) นักจิตวิทยาการกีฬาของ
สมาคม ฯ ต้องมีกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ทั้งการเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปร
ผลการวิจัย การอ้างอิงและการให้เครดิตผู้ที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือ 

18. การรักษาความลับ  การสื่ อสารและความเป็นส่วนตัว (Maintaining  
Confidentiality , Privileged  C0mmunication,and  Privacy)นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ 
ควรมีเอกสารการยินยอมการขอรับค าปรึกษา โดยต้ังอยู่บนความแตกต่างของแต่ละคน  และต้อง
รักษาความลับสูงสุด หากต้องให้ค าปรึกษามากกว่า  1 คน ที่มีความสัมพันธ์กันที่อาจละเมิดความ
เป็นส่วนตัว  ต้องมีเอกสารการยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย เพราะหากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้รับ
ค าปรึกษา  จะได้มีข้อมูลที่ชัดเจน ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อขัดแย้งนั้น การลด
และถอดจากบทบาทการเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลต่างๆ 
ส่วนตัวจะต้องรักษาให้เป็นความลับ 

19. ความขัดแย้งระหว่างจรรยาบรรณและความต้องการขององค์กร (Conflicts 
Between Ethics and Organization Demands) เมื่อมีข้อขัดแย้งระหว่างความต้องการของ
องค์กรที่นักจิตวิทยาการกีฬาช่วยเหลือกับประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  ขอให้
พยายามที่จะแก้ปัญหาและให้ยึดตามประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

20. การแก้ปัญหาเมื่อมีข้อขัดแย้งทางจรรยาบรรณ (Resolution  to the Ethics 
Conflicts) เมื่อเกิดปัญหาและ/ หรือข้อขัดแย้ง  กับข้อก าหนดทางจรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพให้แก้ปัญหาเบื้องต้นกับผู้นิเทศก่อนบันทึกเสนอกับคณะกรรมการจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
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สรุปได้ว่า จรรยาบรรณมีความส าคัญในการช่วยให้นักกีฬาสามารถตัดสินใจและ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ ความสามารถโดยจะต้อง
พัฒนาความสามารถให้ได้มาตรฐานสูงสุด เป็นที่ยอมรับความสามารถทั้งข้อด้อยและข้อจ ากัดทาง
วิชาชีพของตนเอง ความซื่อสัตย์จะต้องตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อตรง 
ยุติธรรม  ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและความเป็นวิทยาศาสตร์จะต้องรับผิดชอบในการปกปิด
และรักษาข้อมูลการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นความลับ  มีการเคารพสิทธิ์และศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืน 
ต้องเห็นคุณค่าความเป็นคนของผู้อ่ืน โดยการเคารพความเป็นส่วนตัว ความมุ่งมั่นและอัตลักษณ์
ทางจิตใจ  ต้องมีการยึดหลักการรักษาผลประโยชน์สูงสุดและท าให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับ
ค าปรึกษา  ต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและความเป็นศาสตร์เฉพาะทั้งการเผยแพร่ความรู้ 
การให้บริการ และการประยุกต์ใช้ความรู้แก่บุคคลอ่ืน ๆ 

7. ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา (Psychological Skill Training) 
ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาสามารถท าให้เกิดความสามารถของนักกีฬาช่วยเหลือ

นักกีฬาให้มีขจัดหรือลดกับปัญหา ตลอดจนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ขึ้นได้โดยผ่าน
กระบวนการฝึกที่เรียกว่าการฝึกทางทักษะจิตวิทยาการกีฬาหรือเรียกว่า PST (Psychological 
Skill Training) ประกอบด้วยดังนี้ 

7.1 ทักษะการจินตภาพ (Imagery)และการนึกภาพ (Visualization) 
ไวน์เบิร์กและกูลด์ (Weinberg and Gould, 2015) กล่าวว่า จินตภาพเป็นการเกี่ยว

โยงไปถึงการมองเห็นภาพกายในจิตใจ การเคลื่อนไหว การทรงตัว การได้ยิน ระบบ สัมผัส และ
การรับรู้เรื่องกลิ่นประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวซึ่ งจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 4 
ประการ ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการปรับปรุงสมาธิหรือช่วยให้มีสมาธิที่ดี(Improve Concentration) 
2. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น (Build Confidence) 
3. เพื่ อ เป็ นการควบ คุมการตอบสนองของอารมณ์  (Control Emotional 

Responses) 
4. เพื่อเปน็การเรียนรู้และการฝึกทักษะ (Acquire and Practice Skills) 

ไซม่อน (Simons, 2000) กล่าวว่า การจินตภาพคือความสัมพันธ์ของการเรียนรู้และ
การกระท าคล้ายกับระบบความจ าจ านวนมากที่จับคู่ข้อมูลที่สลับซับซ้อนของสิ่งแวดล้อมและ
ทักษะกลไก ภาพเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความคิดและอารมณ์ และการจินตภาพยังสามารถที่
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จะจ าลองการตอบสนองที่เหนือกว่าธรรมดาได้การจินตภาพสามารถสร้างและอนุญาตให้ผู้ที่จินต
ภาพสามารถพบประสบการณ์ที่ไม่เคยพบในความสามารถจริงในจิตใจได้ 

ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ (2558) กล่าวว่าการฝึกจินตภาพจะต้องใช้ระยะเวลานาน
พอสมควร และเมื่อฝึกจนเกิดความช านาญ จะช่วยให้การแสดงความสามารถกระท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลท าให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน การฝึกจินตภาพจะช่วยให้นักกีฬา
พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายที่ต้ังไว้ ขณะที่แข่งขันกีฬาจินตภาพจะช่วยให้
การแสดงความสามารถทางด้าน ทักษะตลอดจนการเคลื่อนไหว การใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีผลท าให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน และจินตภาพยังมีประโยชน์
มากหากมีระยะในการเตรียมตัวน้อยๆ หรือช่วยในการฝึกซ้อมทางจิตในระยะเวลาหลังจากการ
บาดเจ็บ ส าหรับวันนี้ จะขอกล่าวถึงแนวทางการช่วยให้นักกีฬาพัฒนาทักษะการจินตภาพที่เคยท า
อยู่แล้วให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น หรือน าไปใช้ฝึกได้อย่างง่ายขึ้น จินตภาพแบ่งออกเป็น 5ชนิด 
คือ 

1. การจินตภาพแรงจูงใจเฉพาะอย่าง (Motivation-Specific : MS) เป็นการจินต
ภาพมองเป็นภาพตัวเองก าลังอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับความส าเร็จจากการแข่งขัน เช่น ได้รับ
เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลต่างๆและก าลังได้รับการแสดงความยินดีจากกีฬาอ่ืนๆ การจินตภาพ
ชนิดนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และความพยายามในการฝึกซ้อม และช่วยในการก าหนด
เป้าหมายของการแข่งขัน แต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความสามารถในการเล่นโดยตรง  

2. จินตภาพแรงจูงใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ (Motivational General-
Mastery: MG-M) เป็นการคิดให้เห็นภาพตัวเองสามารถจัดการกับการเล่นที่ซับซ้อน ยาก และเป็น
ปัญหา ได้อย่างส าเร็จและความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะประกอบด้วยการใช้ความคิดทางบวกเพื่อ
แก้ไขสถนการณ์ยุ่งยากต่างๆ จนกระทั่งสามารถกลับมาชนะได้ การจินตภาพชนิดนี้เป็นสิ่งส าคัญ
ในการพัฒนาความคาดหวังของความส าเร็จและความมั่นใจในตนเอง 

3. แรงจูงใจทั่วไป เป็นการสร้างสิ่งเร้า (Motivational General-Arousal : MG-A) 
การจินตภาพแบบนี้เป็นภาพที่สะท้อนความรู้สึกผ่อนคลาย ความเครียด ความวิตกกังวล หรือสิ่ง
เร้าอารมณ์ ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการจินตภาพชนิดนี้ต่อ
อัตราการเต้นของหัวใจ (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสิ่งเร้าอารมณ์-และเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน าไปใช้
เพื่อให้นักกีฬามีก าลังใจเพิ่มมากขึ้นในระหว่างการแข่งขันได้) 
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4. รับรู้เฉพาะ (Cognitive Specific: CS) เป็นการมองเห็นตัวเองท าทักษะเฉพาะ 
บางอย่าง เช่น การเสร์ฟเทนนิส พัตต์กอล์ฟ เป็นการเพิ่มการเรียนรู้และประสิทธิภาพของการซ้อม
ทักษะกีฬาต่างๆ การจินตภาพแบบน้ีจะเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

5. การรับรู้ทั่วไป (Cognitivegeneral : CG) เป็นการนึกถึง ภาพของกลยุทธ์และ
แผนการเล่น ที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การแข่งขัน ตัวอย่าง เช่น การใช้กลยุทธ์การเสริฟ
วอลเลย์บอลในกีฬาเทนนิส หรือการเล่น quick-break ในบาสเกตบอล 

สืบสาย บุญวีรบุตรและคณะ (2552) กล่าวว่า การจินตภาพเป็นการใช้ประสาท
สัมผัสในการสร้างและย้อนกลับไปยังประสบการณ์หรือความรู้สึกในจิตใจ (Create or Recreate 
an Experience in the Mind) การจินตภาพเป็นส่วนหนึ่ งของความจ าอันที่ เกิ ดจากการรับ
ความรู้สึก ประสบการณ์มาเก็บไว้ซึ่งอาจจะใช้เพื่อประเมินความสามารถหลังการแข่งขัน 
นอกจากนั้นยังสามารถสร้างการจินตภาพให้เกิดขึ้นได้โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความคุ้นเคยและ
ความได้เปรียบให้กับนักกีฬา อย่างไรก็ตามนักกีฬาเรียนรู้ด้วยการมองเห็นและความเชื่อผ่านการ
จินตภาพอันที่นักกีฬาสามารถทบทวนการเล่นด้วยความสามารถสูงสุดโดยที่มองเห็นและเชื่อว่า
พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งเมื่อจิตใจเชื่อว่าท าได้ ร่างกายก็จะตอบสนองผ่านความเชื่อ
น้ัน 

สรุปได้ว่า เทคนิคในการช่วยเหลือ ความสามารถในการขจัดกับปัญหา การตัดสินใจ
และการแก้ปัญหาตลอดจนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  การสร้างจินตภาพจะมีเป้าหมาย คือ 
การสร้างความเคลื่อนไหวในใจของทักษะกีฬาที่ต้องการแสดงออกอย่างชัดเจน การสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้มีเกิดความรู้สึกมั่นใจในสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายที่ต้ังไว้ และให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด  หรือ
เปน็การเตรียมความพร้อมก่อนพบคู่แข่งในสถานการณ์จริง เป็นการช่วยขจัดความกลัว ช่วยในการ
ควบคุมอารมณ์ และการรวบรวมสมาธิ สร้างความมั่นใจในการพัฒนาความสามารถทางกีฬาได้
อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

7.2 ทักษะการหยุดคิดและการพูดกับตนเอง (Self – Talk) 
การพูดกับตัวเองนั้น สามารถท าได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการ และเนื้อหาที่ใช้พูดกับ

ตัวเองนั้นแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล  การพูดกับตัวเองนั้นแตกต่างกันไป
ตามความต้องการของแต่ละบุคคล การพูดกับตัวเองเชิงลบเป็นอันตรายและหากยิ่งมีความคิดเชิง
ลบมากขึ้นในการพูดกับตัวเอง จะส่งผลให้นักกีฬามีปัญหาในการเล่นมากยิ่งขึ้น นักกีฬาที่แสดง
ความสามารถขณะแข่งขัน เล่นได้ดีนั้น มักมีผลมาจากความมั่นใจในตัวเอง มีความเชื่อมั่นใน
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ความสามารถของตัวเอง ซึ่งความรู้สึกเชื่อมั่นนี้มาจากการคิดเชิงบวกเป็นประจ าไม่ใช่จาก
ความสามารถทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว (Zisser,Bunker,Willams, 2006) 

ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การพูดกับตัวเอง เป็นพลังเล็กๆ ที่แฝงอยู่
ในตัวของเรา พร้อมจะแสดงในการเผชิญหน้า เพื่อจัดการกับประสบการณ์ที่ยุ่งยาก และท้าทายที่
เกิดขึ้น มีค ากล่าวว่า “ฉันเชื่อว่าฉันสามารถ........ท าได้” ซ้ าๆ จะเกิดพลังที่ท าให้เราสามารถท าใน
สิ่งที่พูดกับตนเองนั้นได้อย่างเหลือเชื่อ 

สืบสาย บุญวีรบุตรและคณะ (2552) ได้สรุปไว้ว่า การหยุดคิด (Though Stopping) 
ในขณะแข่งขันหลายครั้งที่นักกีฬาคิดหลายๆ เรื่องในเวลาเดียวกัน โดยเรื่องที่คิดไม่เกี่ยวกับการ
แข่งขัน บางครั้งคิดไปถึงผลเสียหากแพ้การแข่งขัน การคิดต่างๆ เหล่านี้ท าให้นักกีฬาสูญเสียความ
เชื่อมั่นในตนเอง เกิดความลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ ลังเล ไม่มั่นใจ หมดก าลังใจ รู้สึกท้อถอย ดังนั้น 
นักกีฬาต้องรู้จักหยุดคิดในเรื่องที่บั่นทอนก าลังใจ หยุดคิดใสเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ซึ่ง
ท าได้โดยค าพูด “หยุด” หรือค าอ่ืนๆ ที่นักกีฬาเลือกใช้โดยนักกีฬาต้องฝึกการใช้ค าพุดเหล่านี้เวลา
รู้สึกว่าตนเองคิดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง การฝึกเป็นประจ าเพื่อให้เกิดความเคยชิน ทั้งนี้หากโค้ชหรือ
เพื่อนร่วมทีมสังเกตเห็นนักกีฬาอาการที่ผิดปกติ เช่น กระวนกระวาย เดินไปมา ล่อกแล่ก สามารถ
ใช้ค าพูดเหล่านี้ช่วยลดความกดดันได้เช่นเดียวกัน  

สรุปได้ว่า เป็นการหยุดคิดและพูดสิ่งดี ๆ กับตนเอง เป็นการพูดย้ าและจัดระบบ
ความคิดเกี่ยวกับตนเองไปในทางที่ดี  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ การรวบรวมสมาธิ การสร้าง
อารมณ์และความรู้สึกที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง และความสามารถของตนเองได้เป็นการ
คิดเชิงบวก และเป็นการทบทวนรูปแบบความคิดของตัวเองบ่อยๆ เพื่อเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 

7.3 ทักษะการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) 
 นักจิตวิทยาการกีฬา บู ตัน (Burton,1993; Gill,1986) กล่าวว่า การก าหนด

เป้าหมายเป็นเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาเพราะเป็นการมุ่งเน้น
ให้เกิดความต้ังใจไปพร้อมกับการเพิ่มระดับความอดทน ฝึกหรือเล่นกีฬา การก าหนดเป้าหมายที่
เน้นเทคนิคช่วยในการรักษาระดับของแรงกระตุ้นภายใน เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการเล่น
กีฬา นอกจากนี้การก าหนดเป้าหมายที่ เหมาะสมท้าทาย และชัดเจนจะเป็นตัวเพิ่มระดับ
ความสามารถในการเล่นและเป็นตัวเพิ่มระดับของความมั่นใจเฉพาะอย่างด้วย การก าหนด
เป้าหมายเป็นเหมือน แผนที่ รูปภาพใหญ่ของเป้าหมายที่นักกีฬาต้ังใจจะไปให้ถึง การไปถึง
เป้าหมายควรเป็นกระท าที่จะมุ่งตรงให้ไปถึงสิ่งนั้นได้ เช่นอะไร คือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น การ
ก าหนดเป้าหมายจะเป็นตัวก าหนดทิศทาง และช่วยให้เราเกิดแรงจูงใจเป็นการเพิ่มความพึงพอใจ
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และความมั่นใจความสามารถของเรา แผนที่นี้จะช่วยเราในการติดตามพัฒนาการของเราให้
พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ในบทบาทของนักกีฬา เราจะต้องทราบว่าเราก าลังฝึกเพื่อมุ่งไปที่ใด 
วิธีที่จะช่วยนักกีฬาต้ังเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ การก าหนดเป้าหมายอย่าง
ชาญฉลาด 

ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ในการฝึกซ้อมในแต่ละวัน สิ่งที่ท าให้เรา
ทราบว่า วันนี้ของการฝึกซ้อม เราท าอะไรได้บ้าง เทคนิคเป็นอย่างไร มีสิ่งไหนในการซ้อมเป็นที่เป็น
ที่พึ่งพอใจ หรือมีการแก้ไขทักษะต่างๆ ไปอย่างไรบ้างแล้วครั้งต่อไป เราจะต้องฝึกอะไร สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้จะท าให้เราทราบความก้าวหน้า หรืออุปสรรคที่ต้องพัฒนา ซึ่งเราจะคิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้
น้ัน เราจะต้องมี “เป้าหมาย” ของการฝึกซ้อมในแต่ละวัน และเป้าหมายหลักที่เราต้องการจะให้เรา
มีความสามารถไปถึงในระดับใด ค าว่า “เป้าหมาย” เป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นเครื่องเตือนหรือหลักยึด
ของนักกีฬาว่าจะต้องมีความสามารถในการเล่นถึงระดับที่ต้ังไว้ให้ได้ เพื่อที่จะให้เกิดการรับรู้เป็น
ระยะๆว่าความสามารถของนักกีฬาผู้นั้นได้พัฒนาดีขึ้นตามล าดับ ส่งผลให้นักกีฬาที่ต้ังเป้าหมาย
ในการฝึกซ้อมแต่ละวัน เกิดก าลังใจและความมั่นใจใน 

สรุปได้ว่า เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความตั้งใจไปพร้อมกับการเพิ่มระดับความอดทน ฝึก
หรือเล่นกีฬา การก าหนดเป้าหมายที่เน้นเทคนิคช่วยในการรักษาระดับของแรงกระตุ้นภายใน เพื่อ
เพิ่มระดับความสามารถในการเล่นกีฬา เป็นเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เล่นกีฬา เพราะเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความตั้งใจไปเผชิญความยากล าบากในการฝึกซ้อม รู้สึก
ท้อถอย จะท าให้นักเรียนพัฒนาดีขึ้นตามล าดับและมีประสิทธิภาพ 

7.4 ทักษะการก าหนดและควบคุมการหายใจ (Breathing Exercise) 
ความเครียดจากการแข่งขันกีฬาเป็นสาเหตุที่ท าให้นักกีฬาแสดงความสามารถได้ไม่

ดีเท่าที่เขาเคยสามารถท าได้ นักกีฬาจึงควรค้นหาสาเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเองการ
ควบคุมการหายใจเป็นการฝึกที่ท าให้นักกีฬาสามารถควบคุมความตึงตัวกล้ามเนื้อได้โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์แข่งขันหรือสถานการณ์ที่มีความกดดัน ทั้งนี้ การมุ่งความสนใจไปที่ความสามารถที่
ควบคุมไม่ได้จะพบว่า มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 3 ลักษณะ 1)ระบบประสารทเริ่มท างานซึ่งจะท าให้
กล้ามเนื้อเกร็งมากขึ้นและการแสดงความสามารถไม่ดี 2)ความมั่นใจของนักกีฬาจะต่ าลงและ  
3) นักกีฬาคิดที่จะเล่นอย่างไรถ้าเขาเกิดความเครียดและขาดความมั่นใจ (Goldberg,A.2002) 

นอกจากนี้ การหายใจนั้นไม่เพียงแต่เป็นการผ่อนคลายความเครียดเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังอาจช่วยการแสดงความสามารถให้ดีขึ้นได้ด้วย เนื่องจากการหายใจที่ถูกวิธีจะท าให้
ออกซิเจนในเลือดเพิ่มปริมาณมากขึ้น น าพลังงานไปสู่กล้ามเนื้อมากขึ้น นักกีฬาที่อยู่ภายใต้
สถานการณ์กดดัน และมีความเครียดนั้นมักจะพบได้ว่าลักษณะการหายใจจะเปลี่ยนไปจากปกติ 
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นั่นคือนักกีฬาคนนั้นอาจกลั้นหายใจเป็นช่วงๆหรือไม่ก็หายใจถี่ๆสั้นๆจากหน้าอกส่วนบนเท่านั้น 
ไม่ว่าจะหายใจชนิดใดสองรูปแบบนี้ก็จะท าให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิม และท าให้
ระดับการแสดงความสามารถตกลงไปกว่าเดิมอีกเสมอ วิธีการแก้ไขและวิธีการน าไปสู่การผ่อน
คลายอย่างง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพก็คือ ฝึกให้นักกีฬาหายใจเพื่อให้ผู้ฝึกสามารถควบคุมการตึง
ตัวของกล้ามเนื้อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแข่งขันหรือสถนการณ์กดดัน ซึ่งโดย
ส่วนมากนักกีฬาที่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันหรือสถานการณ์ (ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์. 2557)  

สรุปได้ว่า การหายใจที่ถูกวิธี จะท าให้ผ่อนคลายความเครียด รวมถึงท าให้ออกซิเจน
ในเลือดเพิ่มปริมาณมากขึ้น น าพลังงานไปสู่กล้ามเนื้อมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ส าคัญ ที่นักกีฬาควรฝึกและปฏิบัติให้ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์แข่งขันหรือสถานการณ์ที่มี
ความกดดัน จะท าให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง 

7.5 ทักษะการรวบรวมสมาธิ/ความตั้งใจ (Concentration/Attention) 
กรมพลศึกษา (2556) กล่าวว่า เป็นการจดจ่อกับการสิ่งที่ก าลังท าการควบคุมจิตใจ

ให้มีความมั่นคง และรู้จักหลีกเลี่ยงไม่สนใจสิ่งอื่นๆ ที่เข้ามารบกวนสมาธิ โดยต้องเลือกความสนใจ
ที่ถูกต้องประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

1. การควบคุมสมาธิ คือ ความสามารถในการมีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
สถานการณ์ตรงหน้า สามารถบอกตัวเองได้ว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ควรท าและไม่ควรท า การ
ควบคุมสมาธิจึงมีความส าคัญที่จะช่วยให้นักกีฬาสามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

2. การหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เข้ามารบกวน นอกจากนักกีฬาจะมีสมาธิจด
จ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์นั้นแล้ว ขณะเดียวกันนักกีฬาต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มารบกวนทั้ง
จากภายนอกและภายในจิตใจตนเองด้วยซึ่งหากตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้แล้วจะเหลือแต่สมาธิและ
ความต้ังใจต่อสถานการณ์เท่านั้น 

อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ (2553) กล่าวว่า การรวบรวมสมาธิและความต้ังใจจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา เป็นการมุ่งความสนใจในงานที่จะ
กระท าโดยไม่ใช่การบังคับให้กระท า เป็นความนิ่งและรับรู้ปัจจุบันไม่พะวงถึงอดีตและอนาคต 
ดังนั้น การฝึกสมาธิจึงเป็นการเรียนรู้ที่จะขจัดสิ่งรบกวนออกไป และเรียนรู้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่
งานที่ก าลังท า พยายามให้มีความคิดเลือกสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน ตัดสิ่งรบกวนออกไปได้ 

สรุปได้ว่า คือการจดจ่อ มีความต้ังใจกับสิ่งที่ก าลังท า และตัดสิ่งรบกวนหรือสิ่งไม่
เกี่ยวข้องออกไป รวมทั้งความสามารถในการเปลี่ยนความต้ังใจได้อย่างเหมาะสม  เรียนรู้ที่จะมุ่ง
ความสนใจไปที่งานที่ก าลังท าที่มารบกวนทั้งจากภายนอกและภายในจิตใจตนเอง 
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7.6 ทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Progressive Relaxation) 

สืบสาย บุญ วีรบุตรและคณะ (2552) ได้กล่าวว่า การฝึกการผ่อนคลายนั้น
จ าเป็นต้องมีสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขที่มีความเหมาะสมในการฝึก เช่น อยู่ในสถานที่เงียบ อยู่ในที่ๆ 
มีอุณหภูมิสบาย ในการฝึกอาจจะมีการขยับบางส่วนหรือถอดอุปกรณ์บางชิ้นเพื่อให้เกิดความ
สบาย การฝึกการผ่อนคลายสามารถฝึกได้ทั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม หากเป็นช่วงหลังการฝึกจะท า
ให้เกิดการผ่อนคลาย และก่อนการฝึกจะช่วยในการสร้างความต้ังใจให้ดีขึ้น เป็นต้น  

สรุปได้ว่า เป็นการพัฒนาการรับรู้ตัวเองและมีสมาธิรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง
กล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายและเครียดเกร็งเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงการผ่อนคลายเพื่อให้กล้ามเนื้อท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการปฏิบัติควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและสบายกาย สบายใจ
ให้มากที่สุดเพื่อให้นักกีฬารู้สึกไมเกร็งกล้ามเนื้อ 

7.7 ทักษะไบโอฟีดแบค (Biofeedback)  
สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าวว่า ไบโอฟิดแบก (Biofeedback) เป็นการใช้

ไฟฟ้าเพื่อช่วยในการวัดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย  เครื่องมือไฟฟ้าเหล่านี้  คือ เครื่องช่วยให้
เกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในร่างกายตนเองโดยอาจแสดงออกมาเป็นภาพหรือเสียง เช่น การติด
สื่อไฟฟ้า(Electrodes) กับกล้ามเนื้อเพื่อวัดการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยแสดงผลเป็นคลื่นเสียง ซึ่ง
ผู้ถูกวัดจะทราบถึงระดับเสียงที่แตกต่างกันจากระดับที่กล้ามเนื้อผ่อนคลายและเมื่อเกิด
ความเครียด ดังนั้น เมื่อเกิดความกดดันระดับผลย้อนกลับที่เป็นเสียงจะเปลี่ยนไป  ผู้ถูกวัดก็จะ
เรียนรู้ที่จะลดความกดดัน โดยการผลย้อนกลับทางบวกเพื่อจัดปรับความคิดและอารมณ์ เพื่อให้
เกิดการผ่อนคลายมากขึ้น โดยฟังผลการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงจากเครื่องมือนั้นๆ จากหลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และความคิด มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
(Physiological) จึงท าให้เกิดการฝึกแบบไบโอฟิดแบกขึ้น ซึ่งก็คือ การให้ผลย้อนกลับแก่ผู้ถูก
ทดสอบทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ(Physiological) ที่เกี่ยวข้องกับความคิด (Cognitive) 
ความต้ังใจ (Attention) และการรวบรวมสมาธิ (Concentration)  

โดยปกติมักมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความกดดันหรือ
เมื่อมีแรงกระตุ้นเกิน  ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์นั้นย่อมท าให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ยาก จึงเกิด
วิธีการตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เป็นอัตโนมัตินี้ขึ้น  เรียกว่า ไบโอฟิด
แบก (Biofeedback)  
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สรุปได้ว่า ทักษะไบโอฟิดแบกเป็นวิธีการตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาที่เป็นอัตโนมัตินี้ขึ้น ซึ่งจะใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วยในการวัดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย โดย
อาจแสดงออกมาเป็นภาพหรือเสียง เช่น การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คลื่นไฟฟ้า
สมอง อุณหภูมิร่างกาย ฯลฯ 

7.8 ทักษะออโตจีนกิ  (Autogenic Training)  
เทคนิคออโตจีนิก เป็นเทคนิคที่ผู้ฝึกสามารถผ่อนคลายได้โดยหลักที่ว่า “ จิตเป็นนาย

กายเป็นบ่าว ” ใช้ใจสั่งหรือบอกกับตัวเองด้วยค าพูดง่ายๆ แต่จะได้ผลถึงการผ่อนคลายในระดับจิต
ใต้ส านึก ค าสั่งที่ใช้จะเน้นให้ส่วนต่าง ๆของร่างกายรู้สึก “หนักและอุ่น ” เนื่องจากในภาวะเครียด 
กล้ามเนื้อจะเกร็งตัวติดต่อกันจนล้าท าให้รู้สึกชา ๆ หนา ๆ แต่เบา  และหลอดเลือดบริเวณส่วน
ปลายที่หดเล็กลง ท าให้เลือดไปเลี้ยงน้อยลงท าให้รู้สึกเย็น การบอกตัวเองเป็นการสั่งจิตไปสู่กาย  
ท าให้ร่างกายส่วนต่างๆ รับรู้ถึงความรู้สึกหนักและอุ่นขึ้นจึงเป็นการช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดี  
นอกจากน้ียังช่วยท าให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายท างานดีขึ้น  (ประทักษ์  ลิขิตเลอสรวง. 2545) 

ซึ่งสอดคล้องกับ สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าวว่า การฝึกเทคนิคออโตจีนิค 
(Autogenic ) หมายถึงการจัดการควบคุมตน  (Self - Generated) โดยการใช้ค าพูดและการนึก
ภ าพ  (Verbal and visual  techniques )บ นห ลั ก ก า รก ารต อบ สน อ งท างจิ ต ส รี ร วิ ท ย า 
(Psycholphysiogical Principle) มักเป็นไปตามเงื่อนไขของการพูดหรือการคิดของบุคคลนั้น ซึ่ง
หมายความว่าการมุ่งความคิด หรือวางเงื่อนไขความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง  มักท าให้เกิดการ
ตอบสนองทางสรีระ ดังนั้น การฝึกแบบออโตจีนิค จึงเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เน้นให้มีการ
ตอบสนองทางร่างกาย 

สรุปได้ว่า เป็นวิธีการควบคุมตน (Self-Generated) โดยการใช้ค าพูดหรือนึกภาพ 
(Verbal and visual techniques) บนหลักการตอบสนองทางจิตสรีรวิทยา (Psycholphysiogical) 

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพองนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทย 

8.1 งานวิจัยในประเทศ 
 เพชรสุดา  เพชรใส (2547) ได้ศึกษา การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพในการให้

ค าปรึกษาส าหรับครูแนะแนว วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาสมรรถภาพในการให้ค าปรึกษา 
ส าหรับครูแนะแนว โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่
มีวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 7 
จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา  จ านวน 
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152 คน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพในการให้ค าปรึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา เจตคติต่อการให้ค าปรึกษา ความรู้เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา และ
ทักษะในการให้ค าปรึกษา ซึ่งครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางการแนะแนวหรือ
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา มีสมรรถภาพในการให้ค าปรึกษาด้านเจตคติต่อการให้ค าปรึกษาและ
ความรู้เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วนสมรรถภาพในการให้ ค าปรึกษาด้าน
คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาและด้านทักษะในการให้ค าปรึกษาอยู่ในระดับน้อย และหลังจาก
ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพในการให้ค าปรึกษาตามโปรแกรม การพัฒนาสมรรถภาพในการให้
ค าปรึกษา ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา มีสมรรถภาพในการให้ค าปรึกษาโดยรวมและรายด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

ธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์  (2550) ได้ศึกษาผลของการให้ค าปรึกษาโปรแกรมภาษา
ประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตใจและความสามารถทางการกีฬา กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกีฬาที่ได้ท าแบบสอบถามความเข้มแข็งทาง
จิตใจ จ านวน 36 คน กลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความสามารถในการปาเป้าออกเป็นกลุ่มละ 18 คน 
แล้วจึงสุ่มตัวอย่างง่ายกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มและกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน แบ่งเป็นระดับ
ความสามารถสูงกลุ่มละ 6 คน และระดับความสามารถต่ ากลุ่มละ 6 คน เก็บคะแนนจาก
แบบสอบถามความเข้มแข็งทางจิตใจ คะแนนจากแบบสอบความสามารถในการปาเป้า วิเคราะห์
ข้อมูลโดยภายหลังการทดลองลักษณะของการให้ค าปรึกษาด้วยเทคนิคสัญญาณพลังแบบองค์
รวมและการให้ค าปรึกษาด้วยเทคนิคการสร้างเปลี่ยนแปลง   ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับ
ความสามารถในการปาเป้าของนักกีฬา กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าไม่แตกต่างกัน
ความสามารถในการปาเป้าระหว่างนักกีฬาระดับความสามารถทางการกีฬาสูงและต่ าแตกต่างกัน
ตามระยะเวลาของการทดลองโดยกลุ่มที่มีความสามารถทางการกีฬาสูงมีคะแนนความสามารถใน
การปาเป้าสูงกว่ากลุ่มที่มีความสามารถทางการกีฬาต่ า และความสามารถในการปาเป้า โดยรวม
ของนักกีฬาทั้งสามกลุ่มมีพัฒนาการตามระยะเวลาของการทดลอง ซึ่งพบว่าระยะก่อนการทดลอง
มีความแตกต่างกับระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล แต่ระยะหลังการทดลองกับระยะ
ติดตามผลไม่แตกต่างกัน 

 อาดัม  นีละไพจิตร (2553) ได้ศึกษา การศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการให้
ค าปรึกษากลุ่มส าหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา องค์ประกอบ



  61 

สมรรถนะการให้ค าปรึกษากลุ่ม และเปรียบเทียบสมรรถนะการให้ค าปรึกษากลุ่มของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 211 คน ผลการวิจัยพบว่า พัฒนา
สมรรถนะการให้ค าปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เจตคติการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
การเป็นผู้น ากลุ่ม ความรู้การให้ค าปรึกษากลุ่มและทักษะการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  มีการพัฒนาสมรรถนะการให้
ค าปรึกษากลุ่ม คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด าเนินการ และขั้นยุติ และหลังจากครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามหลังเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม และสิ้นสุดการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
เนเทริท สแตมป์บูโลวา (Natalia Stambulova. 2010) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผู้ฝึกหัด

ประสบการณ์ให้ค าปรึกษา ความรู้สู่บทเรียนโดยประยุกต์จิตวิทยาการกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อ
วิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ให้ค าปรึกษามือใหม่ กลุ่มตัวอย่าง นักจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ จ านวน 
37 คน ชาย 23 คน หญิง 14 คน โดยข้อมูลการวิจัยได้มาจากรายงานผลภาคปลายของนักกีฬา 
จากการให้การบ าบัดแก่นักกีฬา ระยะเวลา  6 เดือน ข้อมูลจ านวน 278 กรณีที่รวบรวมได้จากการ
เก็บข้อมูล จะถูกน าไปวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์แบบอุปมานและอนุมานของ
ข้อมูลที่ได้มาสามารถแบ่งเป็น 33 ประเด็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) เป็นมืออาชีพในการใช้เครื่องมือ 
(2) การให้ค าปรึกษาสัมพันธ์ภาพ(3) กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ (4) มีปรัชญาในวิชาชีพ 
โดยที่ผลการวิจัย 4 ประเภทนี้สามารถน าไปแยกเป็นโครงสร้างได้ทั้งหมด 3 ล าดับ ซึ่งสะท้อนถึง
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาและการค้นคว้า จากการวิเคราะห์จนถึงการสังเคราะห์และแจก
แนวคิดที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นกลยุทธ์จริงได้จากบทเรียน 

ลีแอน ชาป และเคน ฮ็อด (Lee-Ann Sharp and Ken Hodge. 2013) ได้ท าวิจัย
เรื่อง จิตวิทยาการกีฬาที่มีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ให้ค าปรึกษาสองกรณี ศึกษาโค้ช 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับความก้าวหน้าของจิตวิทยาการกีฬาที่มี
ประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา กับผู้ฝึกกีฬา โดย
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ การให้ค าปรึกษาจิตวิทยาการกีฬาและผู้ฝึก จ านวน 2 กรณี กลุ่มตัวอย่าง 
จากกลุ่มการให้ค าปรึกษาจิตวิทยาการกีฬา จ านวน 2 คน และโค้ช 2 คน เพื่อน ามาสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัยเป็นเครื่องมือในการค้นหาสิ่งที่มีลักษณะร่วม
กันระหว่างกรณีทั้ง 2 กรณี ผลการวิจัยพบว่า มีความคล้ายคลึงกันระหว่างทั้ง 2 กรณี และมี
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ความส าคัญส าหรับการพัฒนาความมีประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษาระหว่าง
ผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและโค้ช สามารถแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ข้อ1-3 และ ยังมีสิ่งที่มี
ความแตกต่างของแต่ละกรณี ข้อ 4-5 

1. ความรู้ของผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา  
2. ความเชื่อใจระหว่างกัน  
3. มิตรภาพ  
4. ความเข้ากันได้ของผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬากับวัฒนธรรมของทีม 
5. การปรับตัวเข้าสถานการณ ์

ลีแอน ชาป และเคน ฮ็อด (Lee-Ann Sharp and Ken Hodge. 2014) ได้ท าวิจัย
เรื่อง ประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬามุมมองของนักกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อ
ค้นหาว่าสิ่งใดที่นักกีฬามองว่าเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นส าหรับความมีประสิทธิภาพในการให้
ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา กลุ่มตัวอย่าง 9 คน นักกีฬาชาย 6 คน หญิง 3 คน จากการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างบุคคล อายุเฉลี่ย 33 ปี และมีประสบการณ์การแข่งขันกีฬา 18 ปี โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาอุปนัย 3 ประเภท ที่นักกีฬามองว่าเป็นสิ่งจ าเป็นของการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยา
การกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 1)ผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬามีความเป็นมิตร 2)
ประสบการณ์ของผู้เป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา 3)การให้ค าปรึกษาโดยนักกีฬาเป็น
ศูนย์กลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอีก 4 ประเภท ที่ เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของ
ความสัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษา คือ 1) ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ 2) การเปิดรับ จริงใจ และ
ให้ความเคารพ 3)การมีส่วนร่วมและช่วยกันสนับสนุนจากทั้งนักกีฬาและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา
การกีฬา 4) นักกีฬาซึ่งมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ได้แก่ การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methodology)โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพื่อเก็บข้อมูลของการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพเครื่องมือเชิงคุณภาพ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักจิตวิทยาการกีฬาที่มี
ประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬาในประเทศไทย นักกีฬาที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการให้
ค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกีฬา และผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์การคุมทีมชาติไทยที่มี
นักจิตวิทยาการกีฬาไปให้ค าปรึกษานักกีฬาภายในทีมของผู้ฝึกสอน  

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนที่  1 การสัมภาษณ์ ได้แก่ นักจิตวิทยาการกีฬา 

จ านวน 5 คน นักกีฬาทีมชาติไทย จ านวน 15 คน ผู้ฝึกสอน จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์การเลือก 
คือ นักจิตวิทยาการกีฬามีประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬาต้ังแต่ 4 ปี ขึ้นไป นักกีฬาที่
ผ่านการให้ค าปรึกษาไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง และผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสบการณ์ดูแลทีมชาติไทยไม่
น้อยกว่า 4 ปี ทุกคนสมัครใจลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อเข้าร่วมในงานวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็น
ผู้ที่ผ่านการให้ค าปรึกษา นักกีฬา และการคุมทีม ระดับ ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก จ านวน 
235 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม  
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กลุ่ มที่  1 นั กจิ ตวิทยาการกีฬ าในประ เทศไทย  จ านวน  13 คน  ที่ มี
ประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬามากกว่า 4 ปี ขึ้นไป  

กลุ่มที่ 2 นักกีฬาที่ผ่านการให้ค าปรึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง (16 ชนิด กีฬา 
ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน 
แบดมินตัน เทนนิส ยกน้ าหนัก วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอลและว่ายน้ า) จ านวน 189 คน
โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ 

กลุ่มที่ 3. ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสบการณ์ดูแลทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า 4 ปี 
จ านวน 33 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
2. แบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ของนักจิตวิทยาการกีฬา ในประเทศ

ไทย 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ขั้นตอนที่  1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) 

1. ศึกษารายละเอียดของข้อมูล ทฤษฎี หลักการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โดยศึกษาค้นคว้าจากต าราวิชาการ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และสภาพ
ปัญหาในการปฏิบัติการของนักจิตวิทยาการกีฬา ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
แบบสัมภาษณ์ 

2. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (นักจิตวิทยาการกีฬา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ) ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) 

3. น าแบบสัมภาษณ์ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์  คือ 
นักจิตวิทยาการกีฬา จ านวน 5 คน นักกีฬาทีมชาติไทย จ านวน 15 คน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 
จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ข) 
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ขั้นตอนที่  2 การพัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของ
นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

2. การพัฒนาแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยา
การกีฬาในประเทศไทย มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

2.1 น าข้อมูลที่ได้จากการขั้นตอนที่ 1 ร่วมกับข้อมูลการศึกษารายละเอียด
ของข้อมูล ทฤษฎี หลักการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาค้นคว้าจากต าราวิชาการ 
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มาเป็นแนวทางในการร่างแบบสอบถามการให้
ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย แล้วตรวจสอบความความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ  5 คน (นักจิตวิทยาการกีฬา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ) เพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC : (Index of  
Item Objective Congruence) ของแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ
นักจิตวิทยาการกีฬา ทั้งรายด้าน/ทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 (ดังแสดงในภาคผนวก ค) 

2.2 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะของข้อค าถามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (นักจิตวิทยาการกีฬา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ) และน าไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ เหมาะสม และส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นักจิตวิทยาการกีฬา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ) 

2.3 ห า ค่ าค วาม เชื่ อ มั่ น (Reliability)  เพื่ อ ห า ค่ าค วาม เชื่ อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถาม โดยวิจัยผู้น าแบบสอบถามที่แก้ไขในฉบับที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแต่มีคุณลักษณะคล้ายกัน จ านวน 25 คน (นักจิตวิทยาการกีฬา 5 คน นักกีฬา 15 คน  
ผู้ฝึกสอน 5 คน) เพื่อหาค่าจ าแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม 
(Item-total Correlation) ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป 
และค่าความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายใน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (α- Coefficient) มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 (ดังแสดงในภาคผนวก ค) 
2.4 น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 235 คน 

การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยา

การกีฬาในประเทศไทย ด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาจากขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนนี้เป็นการส ารวจความ
คิดเห็นของนักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ต่อการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ
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นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อตัวแปรตามทั้ง 5 คุณลักษณะ
การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย  โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวโดยใช้สถิติ  MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือจริยธรรมมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับอนุมัติหนังสือรับรองเลขที่ SWU EC / E-139/2560 
2. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปสมาคมกีฬา เพื่อขอรวบรวมข้อมูล ในการสัมภาษณ์

และในการเก็บแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย 

3. นัดหมายการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกึ่งโครงสร้างแบบสามเส้า 3 กลุ่ม นักจิตวิทยาการ
กีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย ผู้วิจัยได้บันทึกเทปเสียง
การสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทุกครั้ง ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียงมาถอดความค าต่อ
ค า (Verbatim) เพื่อจัดท าสคริปการสัมภาษณ์ส าหรับน าไปใช้การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล เพื่อที่จะ
ได้หัวเรื่องและหัวข้อเกี่ยวกับองค์ประกอบของประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการ
กีฬาในประเทศไทย 

4. น าข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยระยะที่  1 จัดท าร่างแบบสอบถามเพื่อศึกษาการให้
ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย และน าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นไปเก็บข้อมูลจาก นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ซึ่งเป็น
การเก็บข้อมูลระยะที่ 2 

การจัดท าข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง และวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  
การวิจัยระยะที่ 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 

ผู้วิจัยได้บันทึกเทปเสียงการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทุกครั้ง ผู้วิจัยได้
ท าการบันทึกเสียงมาถอดความค าต่อค า (Verbatim) เพื่อจัดท าสคริปการสัมภาษณ์ส าหรับ
น าไปใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้ Conceptual Analysis ในการ Code ค า 
ข้อความหรือประโยคต่างๆ น ามาจัดหมวดหมู่ ข้อมูล (Sorting and Coding the Data) ที่มี
ความหมายมีความสัมพันธ์กันไปในทางเดียวกันคัดเลือกหมู่หลัก (Core Category) เลือก
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หมวดหมู่แกนส าคัญอย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลมาพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ตามผลที่ได้รับจาก
การศึกษาจริงให้ตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจัย และสร้างองค์ประกอบการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

การวิจัยระยะที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 
1. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม โดยใช้  วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity)  
2. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาด้วย โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(α- Coefficient) และการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ด้วยวิธีหาค่าอ านาจจ าแนก ( r )ใช้
การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม (Item-total 
Correlation) โดยใช้สูตร R Item-total 

3. วิ เค ราะห์ ค่ าสถิ ติพื้ น ฐาน โดยหาค่าความถี่  (Frequency) หาค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ยการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ปรับปรุง
จากเกณฑ์การแปลคะแนนของ 
ชูศรี วงศ์รัตนะ )3552(  มีรายละเอียดดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 

55.4 – 00.5  มีการปฏิบัติมากที่สุด 

55.2 – 50.4  มีการปฏิบัติมาก 

55.3 – 50.2  มีการปฏิบัติปานกลาง 

55.5 – 50.3  มีการปฏิบัติน้อย 

00.5 – 50.5  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

4. วิ เค ราะห์ ค วามแปรปรวนของตั วแป รหลาย ตัว โดยใช้ สถิ ติ   MANOVA 
(Multivariate Analysis of Variance) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 งานวิจัยเชิง
คุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่าง 25 คน และระยะที่ 2 งานวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง 235 คน ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแยกเป็นการน าเสนอ 2 ระยะดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะท่ี 1  
การศึกษาการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย จาก 

ข้อมูลศึกษาค้นคว้าจากต าราวิชาการ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศต่างประเทศ ซึ่ง
ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยาการกีฬา 5 คน เพื่อตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดในสาระ
ประเด็นส าคัญในการให้ค าปรึกษาประสิทธิภาพ และมาสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ทั้งหมด 
10 ข้อ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (นักจิตวิทยาการกีฬา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ)โดยแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้มีการทดลองน าแบบสัมภาษณ์
ไปใช้ในการศึกษาน าร่องกับกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงแก้ไข
แบบสัมภาษณ์ แล้วน าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไปใช้กลับกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบไปด้วยนักจิตวิทยาการกีฬา 5 คน (Psychologist: P1-P5) นักกีฬาทีมชาติไทย 15 คน 
(Athlete: A1-A15) และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 5 คน (Coach: C1-C5) (จาก 16 ประเภทกีฬา 
ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน 
แบดมินตัน เทนนิส ยกน้ าหนัก วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอล และว่ายน้ า) รวม 25 คน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยสรุปเป็น  1.ข้อมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 2.สรุปคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬาใน
การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ดังจะแสดงตามล าดับ 
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลในการสัมภาษณ์ เรื่อง การให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

                                                                                                                          (N =25 คน) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
             หญิง 
              ชาย 

 
8  
51  

 
23 
88 

กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์ 
             นักจิตวิทยาการกีฬา 
             นักกีฬาทีมชาติไทย 
             ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย           

 
5  
55  
5  

 
30 
80 
30 

 
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 25 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 17 คน 

ร้อยละ 68 และเพศหญิง 8 คน ร้อยละ 32 โดยกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เป็นนักจิตวิทยาการ
กีฬา 5 คน ร้อยละ20 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย 15 คน ร้อยละ 60 และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 5 คน 
ร้อยละ 20 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในการให้สัมภาษณ์ เกี่ยวข้องกับการให้
ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
นักจิตวิทยาการกีฬา (มีประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬามากกว่า 4 ปี) นักกีฬาทีมชาติ
ไทย (นักกีฬาที่ผ่านการให้ค าปรึกษาไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง) และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย (ผู้ฝึกสอนที่
ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า 4ปี) จาก 16 ประเภทกีฬา ฟุตบอล เทควันโด เซปัก
ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน แบดมินตัน เทนนิส ยกน้ าหนัก 
วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอล และว่ายน้ า 
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ตาราง 2 คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ชื่อสมมุติ อายุ 
ประสบการณ์การ
ให้ค าปรึกษา ประเภทกีฬา 

นักกีฬา 

ระดับ อายุ 
P1 46 8 ปี  ตะกร้อ ,ฟุตบอลชายหาด

,ซอฟ์บอล  
ทีมชาติ 20-25  

P2 38 15 ปี  วอลเลย์บอล  ,เทควันโด,  
ฟุตบอล 

ทีมชาติ ,
สโมสร 

มากกว่า 
18 

P3 39 10 ปี  เรือพาย ,เรือใบ,  
คริกเก็ต  ,ฟุตบอล  

ทีมชาติ ,
สโมสร 

25-40  

P4 39 9 ปี  กอลฟ์  ,ฟุตบอล  ทีมชาติ ,
สโมสร 

14-36  

P5 47 23 ปี  วอลเลย์บอล  ,เทควันโด  ทีมชาติ 12-50  

 
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา ในการให้

สัมภาษณ์ คือ เป็นนักจิตวิทยาการกีฬาไม่น้อยกว่า 4 ปี (จาก16 ชนิด กีฬา ฟุตบอล เทควันโด 
เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน แบดมินตัน เทนนิส ยก
น้ าหนัก วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอลและว่ายน้ า) กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 5 คน โดยใช้แทน
สัญลักษณ์ P1 นักจิตวิทยาคนที่ 1, P2 นักจิตวิทยาคนที่ 2, และP5 นักจิตวิทยาคนที่ 5 ซึ่งประกอบ
อาชีพ อาจารย์ ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ในสาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการสอนที่เน้นโปรแกรมจิตวิทยาการกีฬา อายุระหว่าง 
38-47 มีประสบการณ์การให้ค าปรึกษาต้ังแต่ 8–23 ปี ให้ค าปรึกษานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง กับ
นักกีฬาตะกร้อ,ฟุตบอลชายหาด,ซอฟ์บอล,วอลเลย์บอล, เทควันโด,เรือพาย,เรือใบ,คริกเก็ต,และ
กอลฟ์ ในนักกีฬาระดับสโมสรและทีมชาติไทย อายุของนักกีฬาระหว่าง 12-50 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (n=17) มากกว่าเพศหญิง (n=8)ในการพัฒนาความสามารถนักจิตวิทยาการกีฬามีการ
อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับกับจิตวิทยาการกีฬา ปีละ 2 ครั้ง ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 3 คุณลักษณะของนักกีฬาทีมชาติที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ชื่อสมมุติ อายุ ชนิดกีฬา ประเภทการให้
ค าปรึกษา 

การได้รับการให้ค าปรึกษา 

ครั้ง /เดือน  เดือน /ปี  

A1 32 ฟุตบอลชาย บุคคล /กลุ่ม  2-3 3 ปี 

A2 31 ฟุตบอลหญิง บุคคล /กลุ่ม  4 3 ปี  

A3 35 แบดมินตัน บุคคล 4 50 ปี  

A4 21 แบดมินตัน บุคคล /กลุ่ม  2-3 3 ปี 

A5 24 วอลเลย์บอล บุคคล /กลุ่ม  3 55 ปี  

A6 30 เทควันโด บุคคล /กลุ่ม  2-3 4 ปี  

A7 52 เทควันโด บุคคล /กลุ่ม  2-3 4 ปี  

A8 28 เซปักตะกร้อ บุคคล /กลุ่ม  2 8 ปี  

A9 22 เซปักตะกร้อ บุคคล /กลุ่ม  5 8 ปี  

A10 31 ยกน้ าหนัก บุคคล /กลุ่ม  3 8 ปี  

A11 33 ยิงปืนยาว บุคคล /กลุ่ม  3 5 ปี  

A12 25 ยิงเป้าบิน บุคคล 50 54 ปี  

A13 23 มวยสากลสมัครเล่น บุคคล 5 8 ปี  

A14 32 ว่ายน้ า บุคคล 4 2 ปี  

A15 31 มวยสากลสมัครเล่น บุคคล /กลุ่ม  3 8 ปี  

 
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลคุณลักษณะของนักกีฬาทีมชาติไทยในการให้

สัมภาษณ์ คือ เป็นนักกีฬาที่ผ่านการให้ค าปรึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง (จาก16 ชนิด กีฬา ฟุตบอล 
เทควันโด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน แบดมินตัน 
เทนนิส ยกน้ าหนัก วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอลและว่ายน้ า) จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 
15 คน โดยใช้แทนสัญลักษณ์ A1 นักกีฬาคนที่ 1, A2 นักกีฬาคนที่ 2, .และA15 นักกีฬาคนที่ 15 
อายุระหว่าง 19-36 แบ่งเป็นนักกีฬาหญิงจ านวน 7 คน และนักกีฬาชาย จ านวน 8 คน โดยเป็น
นักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งชนิดกีฬาที่สัมภาษณ์ ได้แก่ 16 ชนิดกีฬา (ประเภททีมและชนิดกีฬาประเภท
บุคคล) โดยประกอบอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และนักกีฬาอาชีพ การศึกษาอยู่ในส่วนใหญ่
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ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มากกว่าเอกชน ซึ่งนักกีฬา
ได้รับค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกีฬา   2-5 ครั้ง ต่อเดือน ระยะเวลา 1-15 ปี โดยให้ค าปรึกษา
ในรูปแบบบุคคลและทีม ดังแสดงในตาราง 3  

ตาราง 4 คุณลักษณะของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ชื่อสมมุติ อายุ ชนิดกีฬา ประสบการณ์  
การเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 

C1 34 ยกน้ าหนัก 6 ปี  

C2 64 เซปักตะกร้อ 35 ปี  

C3 47 วอลเลย์บอล 20 ปี  

C4 37 เทควันโด  5 ปี  

C5 39 มวยสากลสมัครเล่น 8 ปี  

 
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในการให้

สัมภาษณ์ คือ เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสบการณ์ดูแลทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า 4 ปี (จาก16 ชนิด 
กีฬา ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน 
แบดมินตัน เทนนิส ยกน้ าหนัก วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอลและว่ายน้ า) กลุ่มตัวอย่างมี
จ านวน 5 คน โดยใช้แทนสัญลักษณ์ C1 ผู้ฝึกสอนคนที่ 1, C2 ผู้ฝึกสอนคนที่ 2, .......และ C5 ผู้
ฝึกสอนคนที่ 5 โดยเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ซึ่งชนิดกีฬาที่สัมภาษณ์ ได้แก่ ชนิดกีฬาประเภททีม 
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และชนิดกีฬาประเภทบุคคลเทควันโด ยกน้ าหนัก มวยสากลสมัครเล่น 
เป็นผู้ฝึกสอนเพศชาย มีอายุ ต้ังแต่ 34-64 ปี ซึ่งประกอบอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัวและผู้
ฝึกสอนอาชีพ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันพลศึกษา ในสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา และนิเทศศาสตร์ มีประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 5-
35 ปี โดยมีประสบการณ์การท างานกับนักจิตวิทยาการกีฬา  ดังแสดงในตาราง 4 

2. คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬาในการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทยการสร้างคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการ
กีฬาในประเทศไทย 
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จากการศึกษาการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย  ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าจากต าราวิชาการ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วยนักจิตวิทยาการกีฬา 
นักกีฬาทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์เพื่อ
หาการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มาก าหนดประเด็นสาระส าคัญการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในสภาพความเป็นจริงและบริบทของ
นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาอ้างอิงตาม
แนวคิดในแต่ละด้านและประเด็นหลักในด้านที่เหมาะสม  โดยสามารถจ าแนกคุณลักษณะของ
นักจิตวิทยาการกีฬาในการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย  ออกเป็น 5 คุณลักษณะ 
ดังนี้ 

1. ความรู้ ประกอบไปด้วย 5 ข้อย่อย  
1.1 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (จิตวิทยาการกีฬา, สรีรวิทยา, ชีวกล

ศาสตร,์เวชศาสตร,์ ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา)  
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของนักกีฬา  
1.3 ความรู้ในทักษะกีฬาในการให้ค าปรึกษา  
1.4 การพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา  
1.5 มีความรอบรู้และหาความรู้เพิ่มเติม 

2. คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา ประกอบไปด้วย 10 ข้อย่อย  
2.1 มีบุคลิกภาพ  
2.2 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  
2.3 มีเจตคติต่อการให้ค าปรึกษา  
2.4 มีความมั่นใจในตนเอง  
2.5 มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  
2.6 มีมิตรภาพและความไว้วางใจ/ความเชื่อถือ  
2.7 มีความอดทน / การทุ่มเทในการให้ค าปรึกษา  
2.8 มีศรัทธาในวิชาชีพนักจิตวิทยา 
2.9 มีการสื่อสารที่ชัดเจน  
2.10 มีประสบการณ์การเป็นนักกีฬา  
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3. การให้ค าปรึกษา ประกอบไปด้วย 12 ข้อย่อย  
3.1 กระบวนการให้ค าปรึกษา  
3.2 การใช้เทคโนโลยีช่วยในการให้ค าปรึกษา  
3.3 ทักษะทางด้านการให้ค าปรึกษา  
3.4 การให้ค าปรึกษาโดยนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง  
3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬา/โค้ช  
3.6 การเข้าถึงความรู้สึก,ความคิด,ความต้องการ  
3.7 การเปิดรับ จริงใจ  
3.8 การประเมินผลการให้ค าปรึกษา  
3.9 การสื่อความหมายที่ตรงประเด็น  
3.10 สถานที่เหมาะสมในการให้ค าปรึกษา  
3.11 การวิเคราะห์สถานการณ์ได้ตรงและรวดเร็ว  
3.12 การเข้าถึงปัญหาได้เร็วและการถ่ายโยงความรู้สึก  

4. จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ ประกอบไปด้วย 7 ข้อย่อย  
4.1 ความซื่อสัตย ์ 
4.2 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาการกีฬา  
4.3 การเคารพสิทธิ์และศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืน  
4.4 ปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์  
4.5 การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ  
4.6 ให้ค าปรึกษาเท่าเทียมเสมอภาค  
4.7 มีความเป็นมืออาชีพทางด้านจิตวิทยา  

5. ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา ประกอบไปด้วย 14 ข้อย่อย  
5.1 ทักษะการท าจินตภาพ  
5.2 ทักษะการหยุดคิดและการพูดดีกับตัวเอง  
5.3 ทักษะการต้ังเป้าหมาย  
5.4 ทักษะการก าหนดและการควบคุมลมหายใจ  
5.5 ทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ  
5.6 ทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  
5.7 ทักษะการท าออโตจีนิก  
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5.8 ทักษะการท าไบโอฟีดแบก  
5.9 การฝึกอย่างต่อเนื่อง  
5.10 ผลของการฝึก/เทคนิคทางจิตวิทยา  
5.11 การรับรู้ผลทางกาย  
5.12 การควบคุมอารมณ์  
5.13 การน าไปใช้  
5.14 ความเชี่ยวชาญการให้ค าปรึกษา (ประสบการณ์เชิงปริมาณ (จ านวนปี/

จ านวนกีฬา), ประสบการณ์เชิงคุณภาพ, ไม่มีการตีตรานักกีฬา 

ตาราง 5 แสดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬาที่
สอดคล้องกัน ที่มีต่อคุณลักษณะที่ส าคัญของนักจิตวิทยาการกีฬา ปัจจัยสนับสนุนการให้
ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการให้ค าปรึกษา  

คุณลักษณะที่ส าคัญ ปัจจัยสนบัสนนุ 
การให้ค าปรึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
ในการให้ค าปรึกษา 

1. ความรู้ 1 . ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 1 . ขาดความเชื่อใจ 
    1.1 ด้านการกีฬา 2 . ความต่อเนื่องในการให้ค าปรึกษา 2 . ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษา 

    ไม่เหมาะสม 
    1.2 ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา 3 . ความศรัทธา 3 . สถานที่ไม่เหมาะสม 
    1.3 ด้านการให้ค าปรึกษา 4 . บรรยากาศในการให้ค าปรึกษา 4 . ให้ค าปรึกษาไม่ตรงประเด็น 
    1.4 ประสบการณ ์ 5 . มุ่งม่ัน ทุ่มเท อดทน 5.  ระยะทางไกลในการให้ค าปรึกษา 
2 . คุณลักษณะนักจิตวิทยา 6 . สมาคม โค้ช เพื่อนร่วมทีม  
    2.1บุคลิกภาพ   
    2.2ความเชื่อถือ   
    2.3 ความม่ันใจในตนเอง   
    2.4 สร้างสัมพันธ์ภาพ   
3 . การให้ค าปรึกษา   
   3.1 กระบวนการให้ค าปรึกษา   
   3.2 เทคนิคทางการให้ค าปรกึษา   
   3.3  ประเมินผลการให้ค าปรกึษา   
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ตาราง 5 (ต่อ) 

คุณลักษณะที่ส าคัญ ปัจจัยสนับสนุน 
การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
ในการให้ค าปรึกษา 

4 . จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ   
   4.1ไม่แสวงหา ผลประโยชน์   
  4.2 รักษาข้อมูลเป็นความลับ   
  4.3 ให้ค าปรึกษานักกีฬาเสมอภาค   
5 . ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา   
   5.1 การเลือกใช้ทักษะทาง    
           จิตวิทยาการกีฬา 

  

   5.2 การฝึกอย่างต่อเนื่อง   
   5.3 ผลของการฝึก   

 
จากตาราง 5 ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 3 หัวเรื่อง คือ 

1. คุณลักษณะที่ส าคัญ ประกอบด้วย  1.ความรู้ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 
(1.1) ด้านการกีฬา  (1.2) ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  (1.3) ด้านการให้ค าปรึกษา (1.4) 
ประสบการณ์ 2.คุณลักษณะนักจิตวิทยา ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ (2.1) บุคลิกภาพ (2.2) 
ความเชื่อถือ (2.3) ความมั่นใจในตนเอง (2.4) สร้างสัมพันธ์ภาพ 3.การให้ค าปรึกษา ประกอบด้วย 
3 หัวข้อ ได้แก่  (3.1) กระบวนการให้ค าปรึกษา (3.2) เทคนิคทางการให้ค าปรึกษา (3.3) 
ประเมินผลการให้ค าปรึกษา 4.จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ (4.1) ไม่
แสวงหา ผลประโยชน์ (4.2) รักษาข้อมูลเป็นความลับ (4.3) ให้ค าปรึกษานักกีฬาเสมอภาค และ 
5.ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา  ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ (5.1) การเลือกใช้ทักษะทางจิตวิทยา
การกีฬา (5.2) การฝึกอย่างต่อเนื่อง (5.3) ผลของการฝึก 

2. ปัจจัยสนับสนุนการให้ค าปรึกษาที่ดี ประกอบด้วย 1.ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 2. 
ความต่อเนื่องในการให้ค าปรึกษา 3. ความศรัทธา 4. บรรยากาศในการให้ค าปรึกษา 5. มุ่งมั่น 
ทุ่มเทอดทน 6. สมาคม โค้ช เพื่อนร่วมทีม  
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3. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคการให้ค าปรึกษา  ประกอบด้วย 1.ขาดความเชื่อใจ 2.
ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาไม่เหมาะสม 3.สถานที่ไม่เหมาะสม 4.ให้ค าปรึกษาไม่ตรงประเด็น 5.
การเดินทางในการให้ค าปรึกษา  

1. คุณลักษณะท่ีส าคัญ 
1.1 ความรู ้เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะที่ส าคัญของนักจิตวิทยาการกีฬา ท่ีท า

ให้เกิดการพัฒนาความสามารถ และน าความสามารถนั่นไปใช้ในการให้ค าปรึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังที่ A11 กล่าวว่า “ควรรู้จิตวิทยาในหลายๆด้าน รู้ทั้งด้านนอกและในจิตใจของ
นักกีฬา โดยนักจิตวิทยาต้องเป็นคนที่พูดเก่งและมีการโน้มน้าวจิตใจของนักกีฬาได้” ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของ กับ P2 กล่าวว่า“ต้องมีความรู้ทั่วไปในทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในขั้น
พื้นฐาน เช่นรู้เรื่องสรีรวิทยา เพราะบางครั้งนักกีฬานักกีฬาปรึกษาเราจะได้ให้ค าปรึกษาใน
เบื้องต้น”นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C5 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาเข้าไปให้ค าปรึกษากับนักกีฬา 
ซึ่งนักจิตวิทยาต้องมีความรู้และทักษะในการให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬา 
ทักษะ กฎกติกา การแข่งขัน เทคนิค ในการให้ค าปรึกษา เช่น กีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม 
ควรให้ค าปรึกษาในแบบใด” ดังที่ C1 ได้กล่าวว่า “ควรมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา เพราะ
ถ้ามีประสบการณ์มากก็จะมีทักษะ เทคนิคแก้ไข และจะเข้าใจกับนักกีฬาได้ง่ายแต่เรื่องนี้ก็
สามารถฝึกฝนได้”  

1.2 คุณลักษณะของนักจิตวิทยา ซึ่งคุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาที่มี
ความส าคัญและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการให้ค าปรึกษา เช่นในด้าน บุคลิกภาพ ความเชื่อถือ 
ความมั่นใจในตนเอง สร้างสัมพันธ์ภาพ และอื่นๆ ดังที่ A8 กล่าวว่า “ควรมีบุคลิกภาพความเชื่อถือ
ในการให้ค าปรึกษากับเราได้ ต้องมีความมุ่งมั่น มีความสม่ าเสมอในการให้ค าปรึกษากับนักกีฬา” 
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A12 ที่กล่าวว่า “ความไว้วางใจและเชื่อถือนักจิตวิทยา ต้องเป็น
รูปแบบเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วหาค าตอบและนักจิตวิทยาก็ต้องน าไปประยุกต์ใช้จะได้ผลหรือไม่ได้ผล
ก็อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าไม่ได้ผลก็ต้องกลับมาแก้ไขใหม่นั่นละคือนักจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ ” 
นอกจากนี้ C2 บรรยายว่า “ในการสร้างความมั่นใจตนเองของนักจิตวิทยา คือ ต้องมีเคสกรณี
ศึกษา ไปเจอปัญหา ไปเจอสถานการณ์มาเยอะๆรวมทั้งต้องศึกษาเรียนรู้จากหลักเกณฑ์และ
หลักการ มาใช้วิเคราะห์ประเมินคนนี้เป็นแบบนี้” และมีการสร้างสัมพันธ์ภาพ ดังที่ P3 กล่าวว่า 
“มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต้องมีความเข้าใจและสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย กระบวนการนี้ต้องเป็นการให้
ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา เช่น คนช่างสังเกต จดจ าและสามารถน ามาวิเคราะห์ 
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ประมวลผลเก็บรวบรวมได้ และต้องรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนักกีฬาที่ให้ค าปรึกษา เมื่อเข้าใจ
ธรรมชาติของคนว่าคนต้องมีการแตกต่างกันก็จะท าให้เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน” 

1.3 การให้ค าปรึกษา เป็นการท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขหรือสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้น และพัฒนาให้เกิดศักยภาพที่ดีไปสู่ความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต ดังที่ P4 กล่าวว่า “กระบวนการให้ค าปรึกษาที่ดีทางด้านเทคนิคพื้นฐานต่างๆ เช่น การพูด 
การฟัง ในการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยา ต้องมีการมองปัญหาให้ออก มีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างไรและใช้เทคนิควิธีใดในการแก้ปัญหา” ดังที่ P1 ได้กล่าวว่า “การไม่เข้าใจหลักการ
การให้ค าปรึกษาที่แท้จริง เช่น การชี้น า ชี้แนะ ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก” ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็น A6 ที่กล่าวว่า “คุณลักษณะของการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา คือด้านการฟัง
ของนักกีฬา ด้านความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา ด้านกิริยา ภาษาในการตีความ ซึ่งเป็นทักษะการ
ให้ค าปรึกษา เช่น น้ าเสียงในการพูด เพื่อให้เราเคลิ้มและรับรู้ได้ ฟังแบบโน้มน้าวจิตใจ ชี้ทางเลือก
และรับรู้ท าให้สบายใจขึ้นได้ พอเรามีปัญหาเขาสามารถสร้างแรงจูงใจการนั่งคุยเป็นกันเองโดยพูด
ปัญหาที่มีและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี” เช่นเดียวกับ A2 ได้กล่าวเสริมว่า “การให้ค าปรึกษาที่ดี
ต้องน าสิ่งที่ได้ไปใช้ในการซ้อมและลงปฏิบัติการแข่งขันได้จริง ต้องเป็นค าปรึกษาที่ตรงกับ
สถานการณ์จริงและต้องมีการประเมินผลในการให้ค าปรึกษาว่าใช้ได้จริงหรือไม่” 

1.4 จริยธรรม เพื่อยึดถือแนวทางปฏิบัติ ในความประพฤติหรือปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในการรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาอย่างเต็มที่ในการให้ค าปรึกษา 
ดังที่ A2 ที่กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องมีการเก็บความลับของนักกีฬา โดยนักจิตวิทยาบอกว่า
นักกีฬาสามารถปรึกษาได้ทุกอย่าง อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากบอกโค้ช” ซึ่งสอดคล้องจากความ
คิดเห็นของ P1 กล่าวว่า “มีการให้ค าปรึกษาด้วยความไม่ล าเอียง ให้ค าปรึกษากับทุกคนอย่าง
เสมอภาค และมีระเบียบมีวินัยส าหรับการให้ค าปรึกษากับทุกคนในทีม” เช่นเดียวกับ C1 ได้กล่าว
ว่า “นักจิตวิทยาไม่ควรให้ค าปรึกษากับนักกีฬาที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมกีฬาอย่างเดียว แต่ควร
ให้ค าปรึกษากับนักกีฬาที่ไม่เป็นความหวังของทีมบ้าง เพื่อจะได้พัฒนาและจะได้ไม่มองถึง
ผลประโยชน์ทางชื่อเสียง” 

1.5 ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา เทคนิคในการช่วยเหลือ ความสามารถในการ
ขจัดกับปัญหา การตัดสินใจและการแก้ปัญหาตลอดจนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  โดยการฝึก
ทางทักษะจิตวิทยาการกีฬา ดังที่ P3 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาฝึกนักกีฬาด้านเทคนิคต่างๆ วิเคราะห์
นักกีฬาต้องการอะไร และฝึกการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง สามารถแก้ไขปัญหาใช้ได้จริงใน
นักกีฬา” เห็นได้จาก C2ได้กล่าวว่า “ท าแล้วต้องเห็นผล สามารถเปลี่ยนแปลงจากลบหรือเคย
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ผิดพลาดมาให้น้อยที่สุด ซึ่งท าให้มีประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ  P2 กล่าวว่า 
“นักกีฬามีการฝึกทางทักษะทางจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อนักกีฬา เพราะ
การฝึกครั้งเดียวไม่มีทางเห็นผล ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องจะท าให้สามารถใช้งานได้จริง” 

2. ปัจจัยสนับสนุนการให้ค าปรึกษาที่ดี 
2.1 ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ในการให้ค าปรึกษานักจิตวิทยาที่จะท าให้นักกีฬามี

ความกระจ่างชัดในค าพูดหรืออากัปกิริยา ท่าทาง ให้เข้าใจตรงกัน ดังเช่น C4 ได้กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาต้องพูดคุยเก่ง คือ สื่อสารชัดเจนแล้วก็ดูสมูท เข้าถึงท าให้นักกีฬาเขาเปิดนะ ดูอบอุ่น 
ดูน่าเชื่อใจ เป็นมิตร ไม่ใช่มาแล้วดูซีเรียส เวลาที่จะพูดอะไรเขาไม่กล้าพูดหมดหรือเวลาเจอปัญหา
อะไรนักกีฬาจะพูดน้อยแล้วถ้าการสื่อสารไม่ชัดเจนอีกยิ่งไม่เข้าใจกัน” ซึ่งสอดคล้องกับ P4 ได้
กล่าวว่า “คุณลักษณะนักจิตวิทยาการกีฬาที่ดีนั้น ควรมีทักษะ การใช้ค าพูด การสื่อสารที่ชัดเจน
พูดจาด้วยไพเราะ และจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ A8 ได้
กล่าวเสริมว่า “การสื่อสารในการใช้ภาษาหรือศัพท์ทางการกีฬาที่นักกีฬาเข้าใจง่าย ถ้าใช้ศัพท์ที่
ยากเกินความเข้าใจก็อาจท าให้นักกีฬาไม่เข้าใจความหมายเวลาที่นักจิตวิทยามาให้ค าปรึกษา” 

2.2 ความต่อเนื่องในการให้ค าปรึกษา เพื่อให้การให้ค าปรึกษาด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้นักกีฬามีความไว้วางใจ กล้า
เปิดเผย และสร้างความมั่นใจกับนักกีฬา ดังที่ C5 ได้กล่าวเสริมว่า “ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่
ว่าไปแล้วไม่ต่อเนื่อง มาครั้งเดียวแล้วหายไปเลย ซึ่งถ้านักจิตวิทยาเข้ามารายการนี้แล้วชนะ 
รายการต่อไปนักกีฬาก็อยากให้นักจิตวิทยามาอีก เหมือนสร้างความมั่นใจกับนักกีฬาไปแล้ว ” 
เช่นเดียวกับ P3 กล่าวว่า “ด้านความรับผิดชอบการจัดสรรเวลาทั้งผู้รับค าปรึกษาและนักจิตวิทยา
ให้ระยะที่ตรงกัน ด้านความต่อเนื่องในการให้ค าปรึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด” ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ A11 บรรยายว่า“ด้านเวลาไม่ตรงกันของนักจิตวิทยาการกีฬา หรือมาช้าท าให้
นักกีฬาที่อยากหยุดพักผ่อน” 

2.3 ความศรัทธา ควรมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อตรง ยุติธรรม โดยการ
เคารพความเป็นส่วนตัว ความมุ่งมั่นและต้องมีการยึดหลักการรักษาผลประโยชน์สูงสุดและท าให้
เกิดความปลอดภัยของนักกีฬา ดังที่ C1 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องท างานกับนักกีฬาต้องมีใจ
รักศรัทธาด้านวิชาชีพในการให้ค าปรึกษา เพราะต้องรับผิดชอบกับทีม โดยเฉพาะต้องสละเวลา
เรื่องส่วนตัว” และยังสอดคล้องกับ A10 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาการกีฬา ควรมีความศรัทธา
ในวิชาชีพของตนเอง เชื่อถือได้ และการให้ค าปรึกษาต้องปฏิบัติได้จริง”  เช่นเดียวกับ P2 กล่าวว่า 
“การสร้างความศรัทธาให้กับนักกีฬา นักจิตวิทยาควรศรัทธาในวิชาชีพตนเองก่อน แล้วนักกีฬาก็
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จะศรัทธาในตัวนักจิตวิทยา ยอมรับที่จะฝึกฝนในแบบฝึกที่ประยุกต์เข้ากับกีฬา ความต่อเนื่องใน
การให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาความหลากหลายของแบบฝึกให้ตรงประเด็นส าหรับนักกีฬา เช่น 
จินตภาพ แบบฝึกบางอย่างต้องเข้าใจ เข้าถึงนักกีฬา” 

2.4 บรรยากาศในการให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา เป็น
กันเอง รู้สึกสบายใจขึ้น ซึ่งช่วยให้การให้ค าปรึกษา กล้าพูด และมีสมาธิมากขึ้น  ดังที่ P4 กล่าวว่า 
“ด้านสภาพแวดล้อมต้องเอ้ืออ านวยในการให้ค าปรึกษาหรือบรรยากาศในการให้ค าปรึกษา ต้อง
สบายๆ ไม่มี เสียงดัง สภาพอากาศที่ร้อน ซึ่งท าให้ไม่สามารถในการให้ค าปรึกษา ได้ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A6 ได้กล่าวเสริมว่า “บรรยากาศการฝึกท า
สมาธิ ความเต็มที่ในการเล่นกีฬา ความมุ่งมั่นโดยการเสริมแรงมากขึ้น” นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ C1 ได้กล่าวว่า “สถานที่ในการให้ค าปรึกษา ถ้าบรรยากาศเงียบนักกีฬาก็จะรู้สึกเป็นส่วนตัว 
เพราะบางครั้งนักกีฬาต้องการให้ค าปรึกษาเป็นการส่วนตัวหรือนักจิตวิทยาต้องใช้สมาธิและทักษะ
ทางจิตวิทยาการกีฬา แต่นักกีฬาบางคนก็มองว่าไม่ค่อยส าคัญ” 

2.5 มุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน การให้ค าปรึกษานั้นนักจิตวิทยาการกีฬาต้องท า
ความเข้าใจของปัญหาและความต้องการของนักกีฬา เพื่อพัฒนาความสามารถ นักจิตวิทยาการ
กีฬาต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ต่อการให้ค าปรึกษา ดังที่ A12 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาการกีฬา 
ต้องมีการทุ่มเทใส่ใจ ในการให้ค าปรึกษาอย่างมีความมุ่งมั่นในการเป็นนักจิตวิทยา” ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของ P1 กล่าวว่า “ทุกคนต้องเข้าใจและเห็นความส าคัญของการให้ค าปรึกษาก่อน 
หน่วยงานหรือองค์กรต้องมีการสนับสนุนและเข้าใจในจิตวิทยา ส่วนนักจิตวิทยาต้องมีความมุ่งมั่น
ทุ่มเท อดทนและตั้งใจในการให้ค าปรึกษา” เห็นได้จาก C2 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องมีความทุมเท
กับกีฬาที่ให้ค าปรึกษาและต้องอยู่กับทีมกีฬา” 

2.6 สมาคม โค้ช เพื่อนร่วมทีม การท าหน้าที่การให้ค าปรึกษานักจิตวิทยาการ
กีฬาต้องมีปัจจัยสนับสนุนในการให้ค าปรึกษา เช่น สมาคม โค้ช และนักกี ฬา เพื่อให้เกิด
สัมพันธภาพบุคคลหรือทีม ในการช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และความเชื่อมั่น 
ดังที่ P2 กล่าวว่า “ทีมงานต้องมีการสนับสนุนนักจิตวิทยา ตัวผู้ฝึกสอนต้องเห็นความส าคัญของ
นักจิตวิทยา โดยการสร้างความสัมพันธ์กันเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความส าเร็จ” นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ C3 ได้กล่าวว่า “การท างานเป็นทีม โค้ชก็ต้องคุยกับนักกีฬา นักจิตวิทยาต้องคุยกับโค้ช เพราะ
บางทีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลของทั้งสอง ว่ามีความส าคัญมาก คนนี้เกิดปัญหาอย่างนี้เราก็ต้อง
ท างานเป็นทีมเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ได้ตกอยู่ที่ผู้สอน นักกีฬาหรือนักจิตวิทยา แต่เรา
ต้องสร้างสัมพันธ์ในทีมและช่วยเหลือนักกีฬา”  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A6 ที่กล่าวว่า 
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“นักจิตวิทยาควรสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานของกีฬาที่ให้ค าปรึกษาและความรู้สึกดีในการให้
ค าปรึกษา ท าให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ขาดไม่ได้” 

3. ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคการให้ค าปรึกษา 
3.1 ขาดความเชื่อใจ ถ้านักจิตวิทยาการกีฬาขาดความเชื่อใจต่อผู้รับค าปรึกษา 

จะส่งผลต่อการให้ค าปรึกษา เพราะท าให้ผู้รับค าปรึกษาไม่กล้าพูดในปัญหาของตนเอง ดังที่  P3 
กล่าวว่า “ขาดความเชื่อใจในนักจิตวิทยาการกีฬา ท าให้ในการพูดคุยและหาข้อมูลของนักกีฬาต้อง
ใช้เวลานาน” เช่นเดียวกับ A4 กล่าวว่า “ความไม่เชื่อใจของนักกีฬาต่อนักจิตวิทยาการกีฬา ท าให้
ไม่ยอมรับ ให้ข้อมูลเท็จ และต่อต้านไม่รับการฝึกของนักจิตวิทยาการกีฬา” ซึ่งสอดคล้องกับ A9 
กล่าวว่า “ไม่สนิทใจกับนักจิตวิทยาการกีฬาที่มาให้ค าปรึกษาภายในทีมที่มาปฏิบัติหน้าที่ในครั้ง
แรก” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น C3 กล่าวว่า “การเชื่อใจยอมรับในการให้ค าปรึกษา เป็นส่วนที่
ส าคัญมาก ซึ่งบางคนการยอมรับตัวเองในเรื่องของจิตวิทยาค่อนข้างยาก เพราะนักกีฬาบางคนขัด
กับความรู้สึกของตนเอง บางครั้งเป็นเรื่องส่วนตัว นักกีฬ าคิดว่าเป็นความลับ โดยท าให้
นักจิตวิทยาเข้าไปช่วยแก้ไขค่อนข้างยาก 

3.2 ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาไม่ เหมาะสม การให้ค าปรึกษาของ
นักจิตวิทยาการกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของนักกีฬาไทย แต่ปัญหาส่วนหนึ่งของการให้
ค าปรึกษา คือ ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาไม่เหมาะสม ในการมาให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยา
การกีฬา ดังที่  P3 กล่าวว่า “ด้านความรับผิดชอบการจัดสรรเวลาทั้งผู้รับค าปรึกษา และ
นักจิตวิทยาให้ระยะที่ตรงกัน ด้านความต่อเนื่องในการให้ค าปรึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด” ซึ่ง
สอดคล้องกับ P4 ได้บรรยายว่า “ด้านเวลาในการให้ค าปรึกษากับนักกีฬา ค่อนข้างมีระยะเวลา
น้อยและระยะเวลาไม่ตรงกัน” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A8 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาการ
กีฬาไม่ควรใช้เวลาความเป็นส่วนตัวของนักกีฬาเช่น ในช่วงฝึกซ้อมและการพักผ่อนจากการซ้อม” 
เห็นได้จาก A2 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาต้องสร้างความไว้วางใจ เชื่อถือ เช่น นักจิตวิทยาไม่มี
เวลามาให้ค าปรึกษาในช่วงที่ส าคัญและเพื่อนในทีมไม่รับฟังนักจิตวิทยา” และยังสอดคล้องกับ A5 
กล่าวว่า “ความรับผิดชอบทางด้านเวลาเช่นอยากให้มาก่อนซ้อม ถ้ามาหลังซ้อมอยากกินข้าว 
พักผ่อน ถ้ามาก่อนจะได้ฝึกและน าไปใช้ได้เลย” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ A11 บรรยายว่า“ด้าน
เวลาไม่ตรงกันของนักจิตวิทยาการกีฬา หรือมาช้าท าให้นักกีฬาที่อยากหยุดพักผ่อนแต่ต้องมาฟัง
นักจิตวิทยาเป็นจ านวนชั่วโมง” เห็นได้จาก C3 กล่าวว่า “เวลาไม่ตรงกัน ในเรื่องของการท า
จิตวิทยาถ้ามีเวลาเข้ามากับทีม บางทีไม่จ าเป็นไปคุยคนเดียว บางทีไม่ต้องเป็นทีม ให้มารวมคุย
ตอนพักให้ก าลังใจหรือสร้างแรงจูงใจ เป็นอย่างไรบ้าง สู้หน่อย เรื่องแค่นี้นักกีฬาก็ประทับใจ” 
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3.3 สถานที่ไม่เหมาะสม การให้ค าปรึกษา สิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือ สภาพแวดล้อม 
เพื่อในการสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาให้เป็นกันเอง เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกสบายใจ 
ลดระดับความเครียด กล้าเปิดเผยปัญหาของตนเองและแสดงความรู้สึกได้เต็มที่ ดังที่ P2 กล่าวว่า 
“ บรรยากาศ สถานที่ในการให้ค าปรึกษาต้องมีความเหมาะสม เพราะบางครั้งนักกีฬาไม่พูด
เนื่องจากผู้ฝึกสอนอยู่ใกล้ในการให้ค าปรึกษา” เห็นได้จาก A8 ได้ระบุว่า “สถานที่ในการให้
ค าปรึกษาไม่ควรมีคนพลุกพล่าน ควรเป็นห้องส่วนตัว” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A13 ได้กล่าว
เสริมว่า “สถานที่ที่ไม่เหมาะสม ท าให้ไม่กล้าคุยได้แบบส่วนตัว” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้
กล่าวว่า “สถานที่ในการให้ค าปรึกษา ถ้าบรรยากาศเงียบนักกีฬาก็จะรู้สึกเป็นส่วนตัว เพราะ
บางครั้งนักกีฬาต้องการให้ค าปรึกษาเป็นการส่วนตัวหรือนักจิตวิทยาต้องใช้สมาธิและทักษะทาง
จิตวิทยาการกีฬา” 

3.4 ให้ค าปรึกษาไม่ตรงประเด็น การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่ให้ความ
ช่วยเหลือนักกีฬาเหล่านั้นให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้น แต่ถ้านักจิตวิทยาการกีฬาขาดทักษะความรู้ความ
เข้าใจ ในการให้ค าปรึกษา ทักษะในการสนทนาไม่ชัดเจน และการสื่อความหมายต่อผู้รับ
ค าปรึกษาหรือกริยา ท่าทาง สีหน้า ภาษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้ค าปรึกษาที่ไม่ตรงประเด็น 
ดังที่ P5 กล่าวว่า “ทัศนคติกับการฟัง การรับรู้เรื่องราวการสื่อสารด้านภาษา ภาษาต้องมีความ
ชัดเจนตรงประเด็น” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A9 กล่าวว่า “การเตรียมข้อมูลที่ไม่ตรง
ประเด็นของนักจิตวิทยาการกีฬา จึงขาดความเชื่อมั่น” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ C4 ท่ี
กล่าวว่า “ในการให้ค าปรึกษาไม่ตรงประเด็นในการที่คุยกับนักกีฬา ท าให้ไม่เข้าใจนักกีฬาที่
แท้จริง” 

3.5 ระยะทางไกลในการให้ค าปรึกษา ในการท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษากับ
นักกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักกีฬาให้ดีขึ้น ซึ่งปัจจัยส าคัญในการท าหน้าที่ของ
นักจิตวิทยาการกีฬา คือ สถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาอยู่ไกล ท าให้ นักจิตวิทยาการกีฬาให้
ค าปรึกษาไม่ทั่วถึง ดังที่ P4 กล่าวว่า “ผู้ให้ค าปรึกษาเป็นอุปสรรคในตนเองในเรื่อง เวลาและการ
เดินทางไปสถานที่ในการให้ค าปรึกษา” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น A9 ที่กล่าวว่า “การเดินทาง
ในการมาให้ค าปรึกษาซึ่งสถานที่ซ้อมอยู่ไกล ท าให้นักจิตวิทยาการกีฬาไม่ค่อยมาให้ค าปรึกษา” 
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A14 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาการกีฬามาพบนักกีฬา มาจาก
ปัจจัยในการเดินทาง ไกลเกินไป” นอกจากนี้สอดคล้องกับ C5 ได้กล่าวว่า “การเดินทางมาให้
ค าปรึกษา ค่อนข้างไกล ท าให้การให้ค าปรึกษาน้อยครั้ง” 
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ขั้นตอนที่  2 การพัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของ
นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้น าคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 
มาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยผ่านการตรวจคุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ  5 คน 
(นักจิตวิทยาการกีฬา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ)ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยกับข้อค าถาม (IOC: Index of  Item Objective 
Congruence) และทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ระหว่างข้อค าถาม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะท่ี 2 
น าแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทยท่ี

พัฒนาขึ้น ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย นักจิตวิทยาการกีฬา 13 คน นักกีฬาทีม
ชาติไทย 189 คน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 33 คน รวมจ านวน  235 คน โดยมีข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามและคุณลักษณะการให้ค าปรึกษา 5 ด้าน ประกอบดังต่อไปนี้ ด้านความรู้  ด้าน
คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ 
และด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา โดยวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิจัย ดังต่อไปนี ้

ตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนักจิตวิทยาการกีฬา 

       (N =13 คน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1 . เพศ                                                
      หญิง                                               6 55.48  
      ชาย 7 85.52  

2 . อายุ                                                
       20 - 22  ปี 4 11.20  
       40 - 42  ปี 6 55.48  
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ตาราง 6 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
       50 - 59  ปี 3 08.23  

3 . วุฒิการศึกษา                                  
        ปริญญาโท 0 0 
        ปริญญาเอก 13 100 
4 . อาชีพ                                             

        ครู /อาจารย์  10 70 
        ข้าราชการ 3 30 
5 . ให้ค าปรึกษากีฬาประเภท                           

        ประเภทบุคคล 3 30 
        ประเภททีม 0 0 
        ประเภทบุคคลและทีม 10 70 
6 . ประสบการณ์การให้ค าปรึกษา        

        4-6 ปี  3 08.23  
        7-9 ปี  4 30.77 
       10-12 ปี  5 38.46 
       13 ปีขึ้น  1 7.69 

7 . ช่วงเวลาใด นักจิตวิทยาการกีฬา ควรไปพบนักกีฬา (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

  

        ก่อนฝึกซ้อม 8 33.13  
        ขณะฝึกซ้อม 9 15 
        หลังฝึกซ้อม 11 33.18  
        ก่อนแข่งขัน                                                12 20 
        ขณะแข่งขัน                                      9 15 
        หลังแข่งขัน 11 33.18  
รวม 60 100 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
8 . นักกีฬาท่ีท่านให้ค าปรึกษาเป็นนักกีฬาระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

  

        ซีเกมส์ ...........ครั้ง  23 40.28  
         เอเชี่ยนเกมส์ ...........ครั้ง  20 69.24  
        โอลิมปิกเกมส์ ...........ครัง้  13 05.16  
        ชิงแชมป์โลก ...........ครั้ง  14 28.17  
รวม 81 100 
9 . ท่านเคยให้การให้ค าปรึกษาในลักษณะใด        

          บุคคล 3 30 
           กลุ่ม 0 0 
           บุคคลและกลุ่ม               10 70 

 
จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่านักจิตวิทยาการกีฬาส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย เพศหญิง 

จ านวนใกล้เคียงกันเพศชายร้อยละ 53.85 และเพศหญิงร้อยละ 46.15 อายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.15 วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 70 ให้ค าปรึกษาบุคคลและทีมมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 70 ประสบการณ์การให้ค าปรึกษา 10-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.46  ช่วงเวลาใดนักจิตวิทยาการ
กีฬาควรไปพบนักกีฬาส่วนใหญ่ ก่อนแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 20  นักกีฬาที่ให้ค าปรึกษาเป็นนักกีฬา
ระดับซีเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 24.69 และส่วนใหญ่นักจิตวิทยาการกีฬาให้ค าปรึกษาแบบ บุคคล
และกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 70 
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ตาราง 7 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนักกีฬาทีมชาติไทย     

       (N =189 คน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1 . เพศ                                                

      หญิง                                               118 4.62  
      ชาย 71 6.37  
2 . อายุ                                                

        10-19 ปี 62 8.32  
        20-29 ปี 100 9.52  
        30-39 ปี 23 2.12  
        40-49 ปี 4 1.2  
3 . วุฒิการศึกษา                                  

        ต่ ากว่าปริญญาตรี 91 1.48  
        ปริญญาตรี 89 1.47  

        ปริญญาโท 9 8.4  
4 . อาชีพ                                             

        นักศึกษา /นักเรียน  105 6.55  
        ข้าราชการ 42 2.22  
        พนักงานรัฐสาหกิจ 5 6.2  
        นักกีฬา 34 0.18  
        ธุรกิจส่วนตัว 3 6.1  
5 . นักกีฬาประเภท                         81 9.42  

        ประเภทบุคคล 90 6.47  
        ประเภททีม 18 5.9  
        ประเภทบุคคลและทีม 189 100 
รวม 81 9.42  
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ตาราง 7 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
6 . ท่านได้รับการให้ค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกฬีา (จ านวนครั้ง/
เดือน) 

  

        1-3ครั้ง 135 5.71  
        4-6 ครั้ง 35 5.18  
        7-10 ครั้ง 13 9.6  
        10 ครั้งขึ้นไป 6 2.3  
 7 . ช่วงเวลาใด นักจิตวิทยาการกีฬา ควรไปพบนักกีฬา  
(ตอบมากกว่า 1 -ข้อ) 

  

        ก่อนฝึกซ้อม 90 3.24  
        ขณะฝึกซ้อม 39 5.10  
        หลังฝึกซ้อม 106 6.28  
        ก่อนแข่งขัน                                                89 9.23  
        ขณะแข่งขัน                                      14 8.3  
         หลังแข่งขัน 33 9.8  
รวม 371 100 
8 . ระดับ /จ านวนครั้งในการเข้าร่วมการแข่งขัน  
(ตอบมากกว่า 1 -ข้อ) 

  

        ซีเกมส์ ...........ครั้ง  83 30.4 
         เอเชี่ยนเกมส์ ...........ครั้ง  49 17.9 
        โอลิมปิกเกมส์ ...........ครั้ง  9 3.3 
        ชิงแชมป์โลก ...........ครั้ง  100 36.6 
        อ่ืนๆ 32 11.7 
รวม 273 100 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
9 . ท่านเคยได้รับการให้ค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ลักษณะใด 

  

          บุคคล 62 8.32  
           กลุ่ม 63 3.33  
           บุคคลและกลุ่ม               64 9.33  

 
จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่านักกีฬาทีมชาติไทยส่วนใหญ่รับค าปรึกษาเป็น เพศหญิง 

ร้อยละ 62.4 และ เพศชายร้อยละ63.6 อายุอยู่ในช่วง 20-29 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 วุฒิ
การศึกษาของนักกีฬาส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.1 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
และนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.6 เป็นนักกีฬาประเภททีม คิดเป็นร้อยละ 47.6 ได้รับการให้
ค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกีฬา จ านวน 1 - 3 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.5  ช่วงเวลาใด
นักจิตวิทยาการกีฬาควรไปพบนักกีฬาส่วนใหญ่หลังฝึกซ้อม คิดเป็นร้อยละ 28.6  ระดับจ านวน
ครั้งในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นชิงแชมป์โลก คิดเป็นร้อยละ 36.6 และส่วนใหญ่นักกีฬาได้รับการ
ให้ค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกีฬาในลักษณะบุคคลและกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 64 

ตาราง 8 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 

       (N =33 คน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

1 . เพศ                                                
      หญิง                                               5 15.2 
      ชาย 28 84.8 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
2 . อายุ                                                

       20-29 ปี 3 9.1 
       30-39 ปี 4 12.1 
       40-49 ปี 11 33.1 
       50-59 ปี 13 39.1 
       60-69 ปี 2 6.1 
3 . วุฒิการศึกษา                                  

        ปริญญาตรี 8 24.2 
        ปริญญาโท 21 63.6 
        ปริญญาเอก 4 12.1 
4 . อาชีพ                                             

        ข้าราชการ 14 4.42  
        พนักงานรัฐสาหกิจ 3 1.9  
        ผู้ฝึกสอนสมาคม 16 5.48  
5 . ผู้ฝึกสอนกีฬาประเภท   

        ประเภทบุคคล 11 3.33  
        ประเภททีม 17 5.51  
        ประเภทบุคคลและทีม 5 2.15  
6 . มีประสบการณ์เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย   

1-5 ปี 6 2.18  
6-10 ปี 8 2.24  
11-15 ปี 6 2.18  
16-20 ปี 1 0.3  
21-25 ปี 8 2.24  
26-30 ปี 3 1.9  

      30 ปีขึ้น 1 0.3  
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
7 . ช่วงเวลาใดนักจิตวิทยาการกีฬาควรไปพบนักกีฬา  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

        ก่อนฝึกซ้อม 15 5.18  
        ขณะฝึกซ้อม 5 2.6  
        หลังฝึกซ้อม 19 5.23  
        ก่อนแข่งขัน                                                22 2.27  
        ขณะแข่งขัน                                      7 6.8  
        หลังแข่งขัน 13 0.16  
รวม 81 100 
8 . ระดับการเข้าร่วมการแข่งขัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

        ซีเกมส์ ...........ครั้ง  19 4.28  
        เอเชี่ยนเกมส์ ...........ครั้ง  13 4.19  
        โอลิมปิกเกมส์ ...........ครั้ง  7 4.10  
        ชิงแชมป์โลก ...........ครั้ง  18 9.26  
        อ่ืนๆ 10 9.14  
รวม 67 100 
9 . นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษานักกีฬาของท่านในลักษณะใด        

        บุคคล 10 3.30  
        กลุ่ม 1 0.3  
        บุคคลและกลุ่ม               22 7.66  

 
จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ 84.8 

และ เพศหญิงร้อยละ 15.2 อายุอยู่ในช่วง 50-59 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.1 วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 63.6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ฝึกสอนสมาคม คิดเป็นร้อยละ 48.5 ผู้
ฝึกสอนกีฬาประเภททีมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีประสบการณ์เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 6-
10 และ21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2  ช่วงเวลาใดนักจิตวิทยาการกีฬาควรไปพบนักกีฬาส่วนใหญ่ 
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ก่อนแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ระดับการเข้าร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่ระดับซีเกมส์ คิดเป็นร้อย
ละ 28.4 และส่วนใหญ่นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษากับนักกีฬาในลักษณะบุคคลและกลุ่ม คิดเป็น 
ร้อยละ 66.7 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับการปฏิบัติการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในด้านความรู้  

       (N =235 คน)                                                                                                                                   

 
รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 

ความรู้ 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33 คน ) 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

1 . มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาเป็นอย่างดี 15.4 )07.1(  
มาก 

37.4 )68.0(  
มาก 

45.4 )71.0(  
มาก 

2 . มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 08.4 )04.1(  
มาก 

31.4 )72.0(  
มาก 

52.4 )71.0(  
มากที่สุด 

3 . มีความรู้วิธีการประเมินพฤติกรรมผู้รับค าปรึกษาทางด้าน  
    จิตวิทยา /รายงานข้อมูล  

00.4 )00.1(  
มาก 

06.4 )76.0(  
มาก 

21.4 )93.0(  
มาก 

 .4รู้ความต้องการของนักกีฬาที่ให้ค าปรึกษา  08.4 )04.1(  
มาก 

14.4 )74.0(  
มาก 

36.4)86.0(  
มาก 

5 . มีวิธีการที่ดีในการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับค าปรึกษา 23.4 )09.1(  
มาก 

20.4 )78.0(  
มาก 

18.4 )73.0(  
มาก 

6 . มีความรอบรู้และหาความรู้เพิ่มเติม 31.4 )11.1(  
มาก 

15.4 )75.0(  
มาก 

64.4 )60.0(  
มากที่สุด 

7 . มีความทันสมัยในสถานการณ์ข้อมูล ข่าวสารด้านจิตวิทยา/ 
      กีฬาในประเทศและต่างประเทศ 

15.4 )07.1(  
มาก 

20.4 )78.0(  
มาก 

45.4 )75.0(  
มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 
รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 

ความรู้ 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33 คน ) 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

8 . มีความรู้เทคโนโลยี การสื่อสาร เช่น Line, Facebook,  
      IG ,Email 

31.4 )11.1(  
มาก 

28.4 )74.0(  
มาก 

55.4 )71.0(  
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 16.4 ( 11.0 ) 
มาก 

21.4 ( 10.0 ) 
มาก 

42.4 ( 16.0 ) 
มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 9 พบว่าในการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในด้านความรู้ โดยภาพรวมทุกกลุ่มมีความเห็นว่านักจิตวิทยา
การกีฬาที่มีประสิทธิภาพควรมีความรู้ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
นักจิตวิทยาการกีฬา ให้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในด้านความรู้ คือ มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา และมีความรู้เทคโนโลยี การสื่อสาร เช่น Line, Facebook, IG, Email ส่วนนักกีฬาให้
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในด้านความรู้ คือ มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาเป็นอย่างดี และผู้
ฝึกสอนให้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในด้านความรู้ คือ มีความรอบรู้และหาความรู้เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 



  94 

ตาราง 10 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา
ที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการ
กีฬา 

       (N =235 คน)                                                                                                                                   

 
รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 

คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33 คน ) 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

9.ศรัทธาในวิชาชีพการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา 
 

62.4 )65.0(  
มากที่สุด 

33.4 )73.0(  
มาก 

70.4 )64.0(  
มากที่สุด 

10. มีบุคลิกภาพที่ท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกวางใจ 
 

23.4 )09.1(  
มาก 

32.4 )69.0(  
มาก 

61.4 )66.0(  
มากที่สุด 

11. แต่งกายสุภาพในการให้ค าปรึกษา 
 

31.4 )11.1(  
มาก 

33.4 )75.0(  
มาก 

42.4 )71.0(  
มาก 

12. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมกีฬาที่ให้ค าปรึกษา 
 

38.4 )12.1(  
มาก 

32.4 )74.0(  
มาก 

61.4 )70.0(  
มากที่สุด 

13. มีความสามารถในการท างานได้ดีกับทีมกีฬา 
 

31.4 )11.1(  
มาก 

29.4 )71.0(  
มาก 

55.4 )67.0(  
มากที่สุด 

14, สามารถท างานได้ดีกับผู้ฝึกสอน 
 

31.4 )11.1(  
มาก 

26.4 )73.0(  
มาก 

64.4 )65.0(  
มากที่สุด 

15. เคารพการตัดสินใจของผู้รับค าปรึกษา  
 

85.4 )28.0(  
มากที่สุด 

32.4 )88.0(  
มาก 

58.4 )15.0(  
มากที่สุด 

16. มีความมั่นใจในตนเอง 
 

28.4 )53.5(  
มาก 

25.4)13.0(  
มาก 

48.4 )18.0(  
มาก 

17. มีบุคลิกที่น่าสนใจ 
 

08.4 )04.5(  
มาก 

38.4 )82.0(  
มาก 

43.4 )12.0(  
มาก 

18. มีความน่าเคารพ 
 

55.4 )01.5(  
มาก 

48.4 )81.0(  
มาก 

58.4 )88.0(  
มากที่สุด 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 

คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา 

นักจิตวิทยา 
)13 คน( 

นักกีฬา
)189 คน( 

ผู้ฝึกสอน 
)33 คน( 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

 ) S.D( 
การปฏิบัติ 

 ) S.D( 
การปฏิบัติ 

19. เข้ากับคนง่าย 
 

62.4 )65.0(  
มากที่สุด 

43.4 )66.0(  
มาก 

55.4 )71.0(  
มากที่สุด 

20. มีความน่าเชื่อถือ 
 

31.4 )85.0(  
มาก 

35.4 )67.0(  
มาก 

52.4 )80.0(  
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
 

38.4 ( 22.0 ) 
มาก 

34.4 ( 07.0 ) 
มาก 

55.4 ( 08.0 ) 
มากที่สุด 

 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 10 พบว่าในการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา โดยภาพรวมทุก
กลุ่มมีความเห็นว่านักจิตวิทยาการกีฬาที่มีประสิทธิภาพควรมี คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการ
กีฬา ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ฝึกสอนอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
นักจิตวิทยาการกีฬาให้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ในด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา คือ 
เคารพการตัดสินใจของผู้รับค าปรึกษา ส่วนนักกีฬาให้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ในด้านคุณลักษณะ
ของนักจิตวิทยาการกีฬา คือ มีความน่าเคารพ และผู้ฝึกสอนให้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ในด้าน
คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา คือ ศรัทธาในวิชาชีพการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา 
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ตาราง 11 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา
ที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในด้านการให้ค าปรึกษา  

       (N =235 คน)                                                                                                                                   
 

รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 
การให้ค าปรึกษา 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33 คน ) 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

21  .มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษา  
 

4.00  ) 1.00( 
มาก 

4.31  ) 0.71( 
มาก 

4.64  ) 0.60( 
มากที่สุด 

22  .ให้ค าปรึกษาตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์  
 

4.46  ) 0.97( 
มาก 

4.36  ) 0.72( 
มาก 

4.42  ) 0.61( 
มาก 

23  .สามารถให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้  
 

4.23  ) 1.17( 
มาก 

4.33  ) 0.74( 
มาก 

4.52  ) 0.76( 
มากที่สุด 

24  .มีกระบวนการให้ค าปรึกษาใหม่ๆ  
 

3.92  ) 1.04( 
มาก 

4.29  ) 0.73( 
มาก 

4.45  ) 0.75( 
มาก 

25 .ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการให้ 
      ค าปรึกษา 

4.38 (1.12( 
มาก 

4.18  ) 0.79( 
มาก 

4.21  ) 0.82( 
มาก 

26  .วางแผนและศึกษากระบวนการวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
 

4.38 (0.87( 
มาก 

4.36  ) 0.74( 
มาก 

4.45  ) 0.67( 
มาก 

27  .มีการปรับสภาพแวดล้อมของกีฬาก่อนจะเริ่มการให้  
      ค าปรึกษา 

4.00  ) 1.08( 
มาก 

4.23  ) 0.76( 
มาก 

4.24  ) 0.75( 
มาก 

28  .มีความละเอียดละอ่อนในการให้ค าปรึกษา  
 

4.23  ) 1.09( 
มาก 

4.30  ) 0.73( 
มาก 

4.48  ) 0.71( 
มาก 

29  .มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนในการให้ค าปรึกษา  
 

4.38  ) 1.12( 
มาก 

4.34  ) 0.75( 
มาก 

4.52  ) 0.67( 
มากที่สุด 

30  .ให้ค าปรึกษาโดยใช้ค าพูดแบบคนกีฬา  
 

4.15  ) 1.46( 
มาก 

4.25  ) 0.71( 
มาก 

4.30  ) 0.98( 
มาก 

31  .มีสัมพันธ์ภาพที่ดี สามารถคุยได้ทุกเรื่อง  
 

4.46  ) 1.13( 
มาก 

4.35  ) 0.70( 
มาก 

4.55  ) 0.62( 
มากที่สุด 
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ตาราง 11 (ต่อ)  
 

 
รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 

การให้ค าปรึกษา 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33 คน ) 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

32 .ใช้วิธีการพูดทวนประโยคหรือเหตุการณ์ที่ส าคัญ 
 

4.31  ) 1.11( 
มาก 

4.28  ) 0.68( 
มาก 

4.27  ) 0.80( 
มาก 

33  .ใช้ภาษากายประกอบการสนทนา  4.46  ) 0.88( 
มาก 

4.28  ) 0.74( 
มาก 

4.27  ) 0.84( 
มาก 

34  .สามารถอธิบายวิธีการได้ชัดเจนตรงประเด็น  4.31  ) 0.85( 
มาก 

4.26  ) 0.74( 
มาก 

4.55  ) 0.67( 
มากที่สุด 

35  .สามารถยอมรับความสามารถ ข้อด้อยและข้อจ ากัดของ
ตนเอง 

4.77  ) 0.44( 
มากที่สุด 

4.16  ) 0.78( 
มาก 

4.36  ) 0.74( 
มาก 

36  .มีทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไขปัญหา  4.38  ) 1.12( 
มาก 

4.24  ) 0.76( 
มาก 

4.61  ) 0.66( 
มากที่สุด 

37  .สามารถแก้ปัญหา ได้ตรงประเด็น  4.23  ) 0.83( 
มาก 

4.32  ) 0.73( 
มาก 

4.36  ) 0.65( 
มาก 

38  .แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การให้ค าปรึกษาของฉัน  
 

4.54  ) 0.88( 
มากที่สุด 

4.22  ) 0.75( 
มาก 

4.45  ) 0.71( 
มาก 

39  .ให้ค าปรึกษาในสภาพที่มีลักษณะเป็นส่วนตัว  
 

4.23  ) 0.93( 
มาก 

4.24  ) 0.79( 
มาก 

4.36  ) 0.78( 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 
 

4.31 (0.20) 
มาก 

4.28 (0.05) 
มาก 

4.42 (0.12) 
มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 11 พบว่าในการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในด้านการให้ค าปรึกษา โดยภาพรวมทุกกลุ่มมีความเห็นว่า
นักจิตวิทยาการกีฬาที่มีประสิทธิภาพควรมีการให้ค าปรึกษา ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อในด้านพบว่า กลุ่มนักจิตวิทยาการกีฬา ให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
สามารถยอมรับความสามารถ ข้อด้อยและข้อจ ากัดของตนเอง เมื่อพิจารณารายข้อของกลุ่ม
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นักกีฬา ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ค าปรึกษาตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์และวางแผนและ
ศึกษากระบวนการวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และกลุ่มผู้ฝึกสอนให้เฉลี่ยมากที่สุดในข้อ มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษา 

 
ตาราง 12 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา
ที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ 

       (N =235 คน)                                                                                                                                   
 

รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 
จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33คน ) 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

40  .การให้ค าปรึกษากับนักกีฬาของนักจิตวิทยาการกีฬา 
สามารถพัฒนาตัวเองได้ 

4.38  ) 0.87( 
มาก 

4.37  ) 0.67( 
มาก 

4.67  ) 0.65( 
มากที่สุด 

41  .รู้จักบทบาทหน้าที่และท าตามหน้าที่เป็นอย่างดี  4.62  ) 0.87( 
มากที่สุด 

4.27  ) 0.71( 
มาก 

4.58  ) 0.75( 
มากที่สุด 

42  .ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และระเบียบข้อตกลงร่วมกันในการให้  
      ค าปรึกษา 

4.62  ) 0.87( 
มากที่สุด 

4.34  ) 0.69( 
มาก 

4.64  ) 0.60( 
มากที่สุด 

43  .มีความซื่อสัตย์  4.69  ) 0.63( 
มากที่สุด 

4.30  ) 0.78( 
มาก 

4.64  ) 0.55( 
มากที่สุด 

44 .ปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่อคติ ในการให้ค าปรึกษา 4.52  ) 0.87( 
มากที่สุด 

4.39  ) 0.70( 
มาก 

4.67)0.65( 
มากที่สุด 

45  .พูดตรง ไม่บิดเบือนความเป็นจริง  4.69  ) 0.63( 
มากที่สุด 

4.40  ) 0.66( 
มาก 

4.55  ) 0.67( 
มากที่สุด 

46  .ให้ค าปรึกษาแก่ทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่ล าเอียง 4.77  ) 0.60( 
มากที่สุด 

4.33  ) 0.74( 
มาก 

4.61  ) 0.66( 
มากที่สุด 

47  .ท าหน้าที่การให้ค าปรึกษา และให้ข้อมูลข่าวสารด้วยความ   
  
      เป็นจริง 

4.77  ) 0.60( 
มากที่สุด 

4.29  ) 0.76( 
มาก 

4.67  ) 0.60( 
มากที่สุด 

48  .สามารถควบคุมอารมณ์ในความเห็นที่ขัดแย้งกัน  4.54  ) 0.88( 
มากที่สุด 

4.26  ) 0.77( 
มาก 

4.58  ) 0.75( 
มากที่สุด 
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ตาราง 12 (ต่อ)  
 

 
รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 

จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33คน ) 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

49 .ใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้รับค าปรึกษาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ  4.46  ) 0.88( 
มาก 

4.27  ) 0.79( 
มาก 

4.61  ) 0.61( 
มากที่สุด 

50  .สร้างแรงจูงใจในการให้ค าปรึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับ  
      บริการบรรลุวัตถุประสงค์ 

4.46  ) 0.88( 
มาก 

4.33  ) 0.72( 
มาก 

4.61  ) 0.70( 
มากที่สุด 

51  .เมื่อการให้ค าปรึกษาเสร็จสิ้นลง ผู้รับค าปรึกษาสามารถ  
      ปฏิบัติได้จริง น าไปพัฒนาตนเองได้ 

4.23  ) 0.83( 
มาก 

4.31  ) 0.77( 
มาก 

4.39  ) 0.86( 
มาก 

52 .ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้รับค าปรึกษาตลอด
กระบวนการท างาน 

4.62  ) 0.87( 
มากที่สุด 

4.22  ) 0.76( 
มาก 

4.48  ) 0.76( 
มาก 

53  .มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความสุข  4.54  ) 0.88( 
มากที่สุด 

4.34  ) 0.74( 
มาก 

4.33  ) 0.85( 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 (0.15) 
มากที่สุด 

4.32 (0.06) 
มาก 

4.57 (0.10) 
มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 12 พบว่าในการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ โดยภาพรวมทุกกลุ่มมี
ความเห็นว่านักจิตวิทยาการกีฬาที่มีประสิทธิภาพควรมีจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ อยู่ในระดับ
มาก ส่วนนักจิตวิทยาการกีฬาและผู้ฝึกสอนอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กลุ่มนักจิตวิทยาการกีฬาให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือให้ค าปรึกษาแก่ทุกคนด้วยความ
เสมอภาค ไม่ล าเอียง และท าหน้าที่การให้ค าปรึกษา และให้ข้อมูลข่าวสารด้วยความเป็นจริง เมื่อ
พิจารณารายข้อของกลุ่มนักกีฬา ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พูดตรง ไม่บิดเบือนความเป็นจริง 
และกลุ่มผู้ฝึกสอนให้เฉลี่ยมากที่สุดในข้อ การให้ค าปรึกษากับนักกีฬาของนักจิตวิทยาการกีฬา
สามารถพัฒนาตัวเองได้ ปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่อคติ ในการให้ค าปรึกษา และท าหน้าที่
การให้ค าปรึกษา และให้ข้อมูลข่าวสารด้วยความเป็นจริง 
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ตาราง 13 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา
ที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา 

       (N =235คน)                                                                                                                                   

 
รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 

ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33คน ) 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

54  .มีทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา ) PST) 
 

4.23  ) 1.09( 
มาก 

4.35  ) 0.70( 
มาก 

52.4 )71.0(  
มากที่สุด 

55  .แนะน าวิธีใหม่ๆ ในการฝึกทักษะทางจิตวิทยาได้ 
 

4.15  ) 1.07( 
มาก 

4.26  ) 0.72( 
มาก 

39.4 )70.0(  
มาก 

56  .มีทักษะการน าเข้าสู่ความสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับ
ค าปรึกษาพูด 

4.23  ) 1.09( 
มาก 

4.29  ) 0.70( 
มาก 

36.4 )82.0(  
มาก 

57  .มีทักษะการอ่าน แปลความหมายภาษากายของผู้รับ
ค าปรึกษา 
 

4.08  ) 1.04( 
มาก 

4.28  ) 0.74( 
มาก 

42.4 (0.75) 
มาก 

58  .ใช้ทักษะสะท้อนความรู้สึกกับนักกีฬา  
 

4.23  ) 1.09( 
มาก 

4.21  )75.0(  
มาก 

27.4 )88.0(  
มาก 

59  .พัฒนาความสามารถในการท่ีจะท าให้ตนเองพัฒนาขึ้น  
 

4.38  ) 1.12( 
มาก 

4.30  )71.0(  
มาก 

39.4 )75.0(  
มาก 

60 .แนะน าทักษะการท าจินตภาพ 
 

4.46  ) 1.13( 
มาก 

4.30  )69.0(  
มาก 

55.4 )71.0(  
มากที่สุด 

61  .แนะน าทักษะการหยุดคิดและการพูดดีกับตัวเอง  
 

4.46  ) 1.13( 
มาก 

4.29  )79.0(  
มาก 

45.4 )79.0(  
มาก 

62  .แนะน าทักษะการต้ังเป้าหมาย  
 

4.54  ) 1.13( 
มากที่สุด 

4.33  )74.0(  
มาก 

52.4 )83.0(  
มากที่สุด 

63  .แนะน าทักษะการก าหนดและควบคุมลมหายใจ  
 

4.46  ) 1.13( 
มาก 

4.38  )71.0(  
มาก 

48.4 )80.0(  
มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 
รายการประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 

ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33คน ) 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

64  .แนะน าทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ  
 

4.46  ) 1.13( 
มาก 

4.43 )71.0(  
มาก 

58.4 )71.0(  
มากที่สุด 

65  .แนะน าทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  
 

4.46  ) 1.13( 
มาก 

4.41  )69.0(  
มาก 

48.4 )83.0(  
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 
 

4.35 (0.15) 
มาก 

4.31 ( 06.0 ) 
มาก 

45.4 ( 09.0 ) 
มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 13 พบว่าในการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ในด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา โดยภาพรวมทุกกลุ่มมี
ความเห็นว่านักจิตวิทยาการกีฬาที่มีประสิทธิภาพมีทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาในทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มนักจิตวิทยาการกีฬา ให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ แนะน าทักษะการต้ังเป้าหมาย เมื่อพิจารณารายข้อของกลุ่มนักกีฬาและกลุ่มผู้ฝึกสอน ให้
ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนะน าทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ  

 
 
 
 
 
 
 
 



  102 

 
ตาราง 14  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักจิตวิทยาการกีฬา ในด้าน
ความรู้ ด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านจริยธรรมในการเป็น
มืออาชีพ และด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา ในภาพรวม 

  (N =235 คน) 

 
ประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของ 

นักจิตวิทยาการกีฬา 

นักจิตวิทยา 
( 13 คน ) 

นักกีฬา
( 189 คน ) 

ผู้ฝึกสอน 
( 33คน ) 

รวม 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

  (S.D) 
การปฏิบัติ 

1. ด้านความรู ้
 

16.4 )11.0(  
มาก 

21.4 )10.0(  
มาก 

42.4 )16.0(  
มาก 

24.4 )09.0(  
มาก 

2. ด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา 
 

38.4 )22.0(  
มาก 

34.4 )07.0(  
มาก 

55.4 )08.0(  
มากที่สุด 

37.4 )06.0(  
มาก 

3. ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
 

31.4 )20.0(  
มาก 

28.4 )05.0(  
มาก 

42.4 )12.0(  
มาก 

30.4 )05.0(  
มาก 

4. ด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ 
 

57.4 )15.0(  
มากที่สุด 

32.4 )06.0(  
มาก 

57.4 )10.0(  
มากที่สุด 

37.4 )05.0(  
มาก 

5. ด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา 
 

35.4 )15.0(  
มาก 

31.4 )06.0(  
มาก 

45.4 )09.0(  
มาก 

34.4 )07.0(  
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 
 

37.4 ( 21.0 ) 
มาก 

30.4 ( 07.0 ) 
มาก 

48.4 ( 13.0 ) 
มาก 

33.4 ( 07.0 ) 
มาก 

 
จากตาราง 14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา จาก

ทั้งหมด 5 คุณลักษณะใน ด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา ด้านการให้
ค าปรึกษา ด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ และด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา โดยภาพรวม
ของทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 และมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ซึ่งการให้
ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  

1. ด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05  
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2. ด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา  มี ค่าเฉลี่ย  4.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.06 

3. ด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 
4. ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 
5.ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 

ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทย ด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาจากขั้นตอนท่ี 2  

ขั้นตอนนี้เป็นการส ารวจความคิดเห็นของนักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน 
ต่อการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ที่มีความแตกต่างกัน
ส่งผลต่อตัวแปรตามทั้ง 5 คุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา

ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวโดยใช้สถิติ  MANOVA 
(Multivariate Analysis of Variance) 

ตาราง 15 ภาพรวม (Multivariate Tests) ผลการทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร ของ 5 
คุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ต่อตัวแปร
ตาม คือ ความคิดเห็นของนักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ต่อการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

แหล่งความแปรปรวน Wilks’ Lambda 

Value 

F Hypothesis 

df 

Error df P 

นักจิตวิทยาการกีฬา 

นักกีฬา 

ผู้ฝึกสอน 

0.94 127 10 

 

456 

 

0.244 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.10,   **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 

จากตาราง 15 แสดงว่า นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน มีความแตกต่างกัน 
ไม่ท าให้คุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 
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(ความรู้ คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา การให้ค าปรึกษา จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ และ
ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

ตาราง 16 ผลความแปรปรวนหลายตัวแปร ของคุณลักษณะของการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ต่อตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของนักจิตวิทยาการกีฬา 
นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ต่อการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย 

แหล่งความแปรปรวน Dependent Variable SS MS F P 

 

นักจิตวิทยาการกีฬา 

นักกีฬา  

ผู้ฝึกสอน 

ความรู้ .218  .109  .321  .04** 

คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการ

กีฬา 
.053  

.027  .088  .01** 

การให้ค าปรึกษา .010  .005  .015  .03** 

จริยธรรมการเป็นมืออาชีพ .602  .301  .923  .01** 

ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา .029  .015  .043  .63 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.10,   **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 

จากตาราง 16 ผลการทดสอบอิทธิพลของนักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน  
ที่มีต่อคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 
(ความรู้ คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา การให้ค าปรึกษา จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ และ
ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา) ซึ่งความรู้ คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา การให้ค าปรึกษา 
และจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะที่ทักษะทาง
จิตวิทยาการกีฬา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 ดังตารางที่ 15 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ได้แก่ การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methodology)โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพื่อเก็บข้อมูลของการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้เสนอการอภิปรายผลเป็น    2 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยระยะที่ 1 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา
ในประเทศไทย 

2. เพื่อพัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา
ในประเทศไทย 

การวิจัยระยะที่ 2 
1. เพื่อส ารวจคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา

ในประเทศไทย  

ขอบเขตของงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาใน

ประเทศไทย ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาออกเป็น 2 ระยะดังนี้ 
การวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 

ขั้นตอนที่  1 การสัมภาษณ์  (Interviews) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  สัมภาษณ์
นักจิตวิทยาการกีฬาที่มีประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬาในประเทศไทย นักกีฬาที่มี
ประสบการณ์ที่ได้รับการให้ค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกีฬา และผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์การ
คุมทีมชาติไทยที่มีนักจิตวิทยาการกีฬาไปให้ค าปรึกษานักกีฬาภายในทีมของผู้ฝึกสอน ด้วยแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) เกี่ยวกับคุณลักษณะของประสิทธิภาพการ
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ให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ท าการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และได้น าเทปบันทึกเสียงมาถอดแบบค าต่อค า (Verbatim) เพื่อ
จัดท าสคริปการสัมภาษณ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้าของการเก็บ
ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม คือ การสัมภาษณ์นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ข้อมูลที่ได้รับจะถูก
น าไปใช้ในการศึกษาการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 
ตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้ และส าหรับน าไปใช้ในการจัดท าแบบสอบถามของ
ขั้นตอนที ่2 

กลุ่มตัวอย่างขั้นตอนที่ 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์ คือ นักจิตวิทยาการกีฬา จ านวน 5 คน นักกีฬา

ทีมชาติไทย จ านวน 15 คน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์การเลือก คือ 
นักจิตวิทยาการกีฬาประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬามากกว่า 4 ปี ขึ้นไป นักกีฬาที่ผ่าน
การให้ค าปรึกษาไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง และผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสบการณ์ดูแลทีมชาติไทยไม่น้อย
กว่า 4 ปี ทุกคนสมัครใจลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อเข้าร่วมในงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยา
การกีฬาในประเทศไทย โดยการสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลจากการศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัย ท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาทางการกีฬา และข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 มา
พัฒนาเป็นแบบสอบถาม  จากนั้นตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (นักจิตวิทยาการกีฬา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิง
คุณภาพ) ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยกับข้อ
ค าถาม (IOC: Index of  Item Objective Congruence) และทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ระหว่างข้อค าถาม  

การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 
ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยา

การกีฬาในประเทศไทย ด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาจากขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนนี้เป็นการส ารวจความ
คิดเห็นของนักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ต่อการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ
นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อตัวแปรตามทั้ง 5 คุณลักษณะ
การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย  โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวโดยใช้สถิติ  MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) 

กลุ่มตัวอย่างขั้นตอนที่ 3 
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กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่พัฒนาจากขั้นตอนที่ 2  มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ผู้ที่ผ่านการให้ค าปรึกษา นักกีฬา และการคุมทีม ระดับ ซีเกมส์ 
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก จ านวน 235 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม  

กลุ่ มที่  1 นั กจิ ตวิทยาการกีฬ าในประ เทศไทย  จ านวน  13 คน  ที่ มี
ประสบการณ์การให้ค าปรึกษากับนักกีฬามากกว่า 4 ปี ขึ้นไป  

กลุ่มที่ 2 นักกีฬาที่ผ่านการให้ค าปรึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง (16 ชนิด กีฬา 
ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน 
แบดมินตัน เทนนิส ยกน้ าหนัก วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอลและว่ายน้ า) จ านวน 189 คน
โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ 

กลุ่มที่ 3. ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสบการณ์ดูแลทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า 4 ปี 
จ านวน 33 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพเครื่องมือเชิงคุณภาพ 
1. การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
2. แบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ

ไทย 

การจัดท าข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง และวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  
ระยะที่ 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพื่อพัฒนาแบบสอบถามการให้

ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ (Interviews)  

ผู้วิจัยจดบันทึกสังเกตทุกครั้งและน าบันทึกมาเขียนอธิบาย ขยายความด้วย
โปรแกรมเวิร์ด (Word) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ทุกครั้ง
ต้องผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียงมาถอดความค าต่อค า (Verbatim) เพื่อจัดท าสคริปการสัมภาษณ์
ส าหรับน าไปใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) โดยใช้ Conceptual Analysis ในการ 
Code ค า ข้อความหรือประโยคต่างๆ น ามาจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Sorting and Coding the Data) 
ที่มีความหมายมีความสัมพันธ์กันไปในทางเดียวกันคัดเลือกหมู่หลัก (Core Category) เลือก
หมวดหมู่แกนส าคัญอย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลมาพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ตามผลที่ได้รับจาก



  108 

การศึกษาจริงให้ตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจัย และสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยา
การกีฬาในประเทศไทย ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน (นักจิตวิทยาการกีฬา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ) ตรวจสอบความความเหมาะสมของข้อค าถาม ความถูกต้อง
ของเนื้อหาแบบสอบถาม หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) 

2. การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ด้วยวิธีหาค่าอ านาจจ าแนก ( r )ใช้การ
หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม (Item-total 
Correlation) โดยใช้สูตร R Item-total 

3. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ

นักจิตวิทยาการกีฬาด้วย โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (α- Coefficient) 
ระยะที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เพื่อส ารวจคุณลักษณะการให้

ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 
ขั้นตอนที่ 3 การส ารวจการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ด้วย

แบบสอบถามที่พัฒนาจากขั้นตอนที่ 2 
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของแบบสอบถาม โดยใช้หาค่าความถี่  (Frequency) 

และหาค่าร้อยละ (Percentage)   
2. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

แปลผลคะแนนเฉลี่ยทั้งโดยรวมและรายข้อ 
3. วิ เคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวโดยใช้สถิ ติ   MANOVA 

(Multivariate Analysis of Variance) 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่องการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาใน

ประเทศไทย โดยศึกษาเอกสารวิชาการ ต ารา หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลงาน
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสารของทางสมาคมกีฬา การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและ
แบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยได้ตามล าดับขั้นดังต่อไปนี้  
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สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพื่อพัฒนา
แบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ (Interviews)  
จากการศึกษารายละเอียดของข้อมูล ทฤษฎี  หลักการให้ค าปรึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ โดยศึกษาค้นคว้าจากต าราวิชาการ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สังเคราะห์เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้จิตวิทยาการกีฬา เพื่อน าไปใช้สัมภาษณ์ โดย
มีการตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามที่จะน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ ด้วยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาการกีฬา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิง
คุณภาพ 5 คน ท าการตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดในสาระประเด็นส าคัญในการให้ค าปรึกษา
ประสิทธิภาพ ได้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ทั้งหมด 10 ข้อ น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ใน
การศึกษาน าร่องกับกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบ
สัมภาษณ์ แล้วน าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไปใช้กลับกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ประกอบไปด้วยนักจิตวิทยาการกีฬา 5 คน (Psychologist: P1-P5) นักกีฬาทีมชาติไทย 15 คน 
(Athlete: A1-A15) และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 5 คน (Coach: C1-C5) (จาก 16 ประเภทกีฬา 
ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน 
แบดมินตัน เทนนิส ยกน้ าหนัก วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอล และว่ายน้ า) รวม 25 คน  ซึ่ง
พบว่า นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้ให้ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และบรรยายเหตุการณ์ส าคัญ ซึ่งสรุปคุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ
นักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน 1.ความรู้  

2.คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา 3.การให้ค าปรึกษา 4.จริยธรรมในการ
เป็นมืออาชีพ 5.ทักษะจิตวิทยาการกีฬา  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนานักจิตวิทยาการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพและให้มีคุณภาพ มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นนั้น ซึ่งต้องมีคุณลักษณะในการพัฒนา
ความสามารถในการให้ค าปรึกษา จึงสรุปผลที่ได้ทั้ง 5 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้ ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบ  

1.1.1 ความรู้จิตวิทยาการกีฬา คือ การศึกษาถึงกระบวนการทาง
จิตวิทยาซึ่งมาประยุกต์ใช้ในทางการกีฬา เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา
ให้มีศักยภาพ โดยใช้กระบวนการทางจิตใจ ความคิด การควบคุมตนเอง การต้ังเป้าหมาย การ
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สร้างสรรค์จินตนาการในการเคลื่อนไหว การผ่อนคลายความเครียดความกดดันทางอารมณ์ 
ความรู้สึกที่ดีต่อการเล่นกีฬา ดังที่ P1 กล่าวว่า “ความรู้ทางด้านการให้ค าปรึกษาในความมุ่งมั่น 
ชอบจะท าในด้านนี้ เพราะการให้ค าปรึกษาต้องใช้ระยะมาก และต้องการยอมรับต้องเข้าใจ
หลักการให้ค าปรึกษาที่แท้จริงและสามารถปฏิบัติได้ตรงประเด็น การปฏิบัติที่ไม่มีรูปแบบที่
แน่นอน เราจะมีวิธีการสื่อสารและสะท้อนอารมณ์” โดยนักจิตวิทยาการกีฬาจะต้องยึดทฤษฏีเป็น
หลัก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ P3 ที่กล่าวว่า “ความรู้ทางด้านทฤษฏีต้องมีการเรียนรู้
ทฤษฏีและการฝึกการน าไปใช้ในการพูดคุยกับผู้รับค าปรึกษา ให้มีประสิทธิภาพ” เช่นเดียวกับ P5 
กล่าวว่า “ควรมีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาและในส่วนที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งสอดคล้องกับ A5 
กล่าวว่า “มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬา และมีเทคนิคทางด้านอารมณ์ ความคิดที่ดี รับฟัง
ปัญหาทางด้านครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัว เช่น เรื่องครอบครัว ปัญหากับทีมงาน” เห็นได้จาก A10 
ระบุว่า “ความรู้ทางจิตวิทยา เพราะเราต้องเรียนรู้ทางพฤติกรรมนักกีฬาแต่ละชนิด” ดังที่ A11 
กล่าวว่า “ควรรู้จิตวิทยาในหลายๆด้าน รู้ทั้งด้านนอกและในจิตใจของนักกีฬา โดยนักจิตวิทยาต้อง
เป็นคนที่พูดเก่งและมีการโน้มน้าวจิตใจของนักกีฬาได้” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A15 
กล่าวว่า “มีความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยา สามารถสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัว
ของนักกีฬา การพูดกระตุ้นความรู้สึกนักกีฬาให้สามารถออกมาได้” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 
ได้กล่าวว่า “ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่เป็นหลักมาตรฐานของนักจิตวิทยาการกีฬา เช่น ด้าน
จิตวิทยาการกีฬา เพราะต้องรู้อย่างท่องแท้และมีความเชี่ยวชาญในจิตวิทยา” 

1.1.2 ความรู้สรีรวิทยา คือ การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย
ส าหรับการเล่นกีฬา ให้นักกีฬาสามารถแสดงความสามารถได้เต็มศักยภาพที่สุด  ซึ่งหลักการทาง
สรีรวิทยาในการกีฬาช่วยท าให้นักกีฬามีความแข็งแรง มีความเร็ว มีพละก าลังและความอดทนของ
กล้ามเนื้อที่ดี มีความอดทนของหัวใจและปอด ความยืดหยุ่น รวมทั้งความสามารถในการรักษา
สมดุลย์ การทรงตัวระหว่างการเล่นกีฬาได้ดีด้วย  ซึ่งแน่นอนว่านักกีฬาที่มีความพร้อมทาง
สรีรวิทยาเหล่านี้มากกว่าโอกาสของการเล่นได้ดีก็จะมีมากกว่า กล่าวคือสามารถเล่นได้นานกว่า 
เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า มีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้มากกว่า ทรงตัวได้ดี รวมทั้งการใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังที่  P2 กล่าวว่า“ต้องมีความรู้ทั่ วไปในทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาในขั้นพื้นฐาน เช่นรู้เรื่องสรีรวิทยา เพราะบางครั้งนักกีฬานักกีฬาปรึกษาเรา
จะได้ให้ค าปรึกษาในเบื้องต้น” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A3 ที่กล่าวว่า“มีความรู้ทางด้าน
สรีรวิทยาและควรจะต้องมีความรู้เรื่องของ เวทเทรนนิ่งด้วย ในการพัฒนาตนเอง” นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ C4 ได้กล่าวว่า“ต้องเข้าใจในตัวนักกีฬา ปัญหาสภาพร่างกายก่อนแข่งขัน ระหว่าง
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การแข่งขัน และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ซึ่งในบ้างครั้งนักจิตวิทยาต้องรู้เป็นพื้นฐานในการให้
ค าปรึกษากับนักกีฬา” 

1.1.3  ความรู้ชีวกลศาสตร์ คือ การน าหลักวิชาทางกลศาสตร์ด้าน
ต่างๆเข้ามาประประยุกต์ใช้ในการฝึกกีฬา เพื่อแก้ไข ช่วยปรับปรุงข้อบกพร่อง พัฒนาวัสดุอุปกรณ์
ทางการกีฬา ตลอดจนการป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
การน าชีวกลศาสตร์การกีฬา มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในวงการกีฬา เพื่อหาจุดบกพร่องที่จ าต้อง
น ามาปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของนักกีฬา ซึ่งจะช่วยให้ทักษะของนักกีฬามีประสิทธิภาพ
ที่ดี ดังที่ P5 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาการกีฬาต้องมีการเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะในการเคลื่อนไหว
ในการเล่นกีฬาชนิดนั้น เพื่อท าให้แก้ปัญหาทักษะในพื้นฐาน” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
A8 ที่กล่าวว่า “ควรมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและแนะน าทางด้านชีวกลศาสตร์การ
บาดเจ็บ การฝึกซ้อม บางครั้งก็สามารถแนะน าและสาธิตให้กับเราได้” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
C1 ได้กล่าวว่า “ปัจจัยสนับสนุนในการให้ค าปรึกษา คือ นักจิตวิทยาการกีฬาควรรู้พื้นฐาน 
ทางการเคลื่อนไหวหรือการฝึกซ้อมจะได้ช่วยสนับสนุนและให้ค าปรึกษากับนักกีฬาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น” 

1.1.4 ความรู้เวชศาสตร์ คือ การน าความรู้ทางการแพทย์มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อท าให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา ปราศจากซึ่งการบาดเจ็บของร่างกาย
ส่วนต่างๆ ซึ่งถือเป็นการป้องกัน และเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย รักษาพยาบาลอย่างรีบด่วน ถูกต้องและเห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน เพราะผู้ที่
บาดเจ็บและต้องการกลับเข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬาให้ได้เหมือนเดิมต้องการรักษาอาการ
บาดเจ็บ จึงจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดังเดิม ดังที่ P2 กล่าวว่า “ต้องมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา
การกีฬา แต่ที่ส าคัญต้องมีความรู้พื้นฐานหรือความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น ทางเวช
ศาสตร์ การออกก าลังกาย” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A4 ที่กล่าวว่า “มีความรู้เรื่องการ
บาดเจ็บในขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้ปรึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เรื่องการบาดเจ็บเข่า 
นักจิตวิทยาการกีฬาแนะน าท่ายืดในกายภาพบ าบัด” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 บรรยายว่า 
“นักจิตวิทยาต้องหาความจริงจากตัวนักกีฬา มาวิเคราะห์ข้อมูล เพราะบางคนบอกโค้ชว่ามีอาการ
บาดเจ็บ แต่จริงอาจไม่บาดเจ็บ ท าให้นักจิตวิทยาต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์และอื่นๆ
ด้วย” 

1.1.5 ความรู้ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา คือ การจะประสบผลส าเร็จ
ทางการกีฬาได้ ต้องการวางแผนการฝึกซ้อมอย่างมีระบบมีขั้นตอน ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
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การกีฬา จะก่อให้เกิดพัฒนาการในนักกีฬาและความส าเร็จในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยลดการบาดเจ็บ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ซึ่งเป็นหัวใจหลักใน
การฝึกซ้อมกีฬา การพัฒนานักกีฬา ดังที่ P1 กล่าวว่า “มีความรู้ในกีฬาที่ให้ค าปรึกษาและการ
ฝึกซ้อมพื้นฐาน ซึ่งจะท าให้เรามีข้อมูลในการไปให้ค าปรึกษาพูดคุยได้ถูกต้องซึ่งส่งผลต่อการสร้าง
ความเชื่อมั่น” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A6 ที่กล่าวว่า “ควรมีความรู้ทางด้านกีฬา  
การเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาในเรื่องการฝึกซ้อมความสามารถในด้านการปฏิบั ติได้ดีขึ้น ” 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C3 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาควรมีความรู้ด้านกีฬา รู้ธรรมชาติของกีฬา
น้ันๆให้มากข้ึน เชน่ กีฬาชนิดเล่นอย่างไร แตกต่างยังไง เพราะว่าบุคลิกแต่ละกีฬาไมเ่หมอืนกัน” 

1.2 ความรู้ข้อมูลพื้นฐานของนักกีฬา คือ ข้อมูลพื้นฐานของนักกีฬาเพื่อ
เป็นการประเมินนักกีฬาเบื้องต้น เช่น ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการแข่งขันระดับนานาชาติที่เคยเข้า
ร่วมแข่งขัน ประสบการณ์การเล่นกีฬา ประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกทักษะทางด้านจิตวิทยาการ
กีฬา และชนิดกีฬา ดังที่ P1 กล่าวว่า “ควรศึกษาวัฒนธรรมพื้นฐานหรือข้อมูลพื้นฐานของนักกีฬา
ภายในทีมหรือบุคคล เพื่อจะได้รู้ถึงการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา” ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ A8 ที่กล่าวว่า “ต้องรู้ข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ความสามารถของตัวนักกีฬาด้วย เพื่อที่จะ
ได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือในค าแนะน าได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า 
“ต้องมีคุณลักษณะในข้อมูลพื้นฐานของนักกีฬาว่าคิดลักษณะแบบไหน บางคนมาอยู่กับนักกีฬา
แค่ระยะหนึ่งก็ไม่สามารถรู้ข้อมูลทั้งหมด ถ้ารู้จักและสามารถรวบรวมข้อมูลได้เร็วมากก็จะท าให้
ความสามารถในประสบการณ์ของนักจิตวิทยา”  

1.3 ความรู้ในทักษะกีฬาในการให้ค าปรึกษา คือ ความรู้ทักษะกีฬา ใน
การให้ค าปรึกษาเป็นกรอบในการปฏิบัติของนักจิตวิทยาการกีฬา และน าไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม 
เพื่อท าให้การให้ค าปรึกษาส่งผลต่อนักกีฬาสามารถน าศักยภาพของตนเอง มาใช้ให้เกิดผลต่อ
ความสามารถทางการกีฬาและความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
แนวทางน ามาใช้อย่างเหมาะสมกับกีฬาที่ให้ค าปรึกษา เช่น การฝึก กฎกติกา ทักษะ เทคนิค เป็น
ต้น ดังที่ P3 กล่าวว่า “มีความรอบรู้พื้นฐานทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะกีฬาที่ให้
ค าปรึกษา เพื่อจะได้รู้ถึงกระบวนการให้ค าปรึกษากับนักกีฬา” เช่นเดียวกับ P5 กล่าวว่า “มีความรู้
ในวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีความรู้ในทักษะกีฬาเป็นสิ่งส าคัญ” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ A1 ที่กล่าวว่า “ถ้าท างานกับด้านกีฬาก็จะต้องมีความรู้ทางด้านกีฬาที่ให้ค าปรึกษา โดยการ
ยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพ และนักกีฬาเข้าใจกับนักจิตวิทยาการกีฬา” ดังที่  A4 ได้ระบุว่า “ 
นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาต้องรู้เรื่องกีฬา เพราะแต่ละกีฬามีทักษะที่แตกต่างกัน อยากให้เข้าใจใน
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กีฬามากขึ้นในทักษะแล้วหาเคสใหม่ๆ” เช่นเดียวกับ A6 ได้กล่าวว่า “ความรู้ทางด้านการกีฬาชนิด
นั้นให้ท่องแท้  เช่น กติกาในการแข่งขัน การเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาในเรื่องการฝึ กซ้อม
ความสามารถในด้านการปฏิบัติได้ดีขึ้น” สอดคล้องกับค ากล่าวของ A8 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้อง
มีความรู้พื้นฐาน ความสามารถ ของตัวนักกีฬาด้วย เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ
ค าแนะน าได้ในกีฬานั้นๆ” และสอดคล้องกับ A9 ได้กล่าวว่า “ความรู้ทางด้านกีฬาที่ให้ค าปรึกษา 
ในต าแหน่งต่างๆ ในศัพท์การกีฬาเพื่อให้เข้าใจตรงกันกับการให้ค าปรึกษา ” นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ C5 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาเข้าไปให้ค าปรึกษากับนักกีฬา ซึ่งนักจิตวิทยาต้องมี
ความรู้และทักษะในการให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬา ทักษะ กฎกติกา  การ
แข่งขัน เทคนิค ในการให้ค าปรึกษา เช่น กีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม ควรให้ค าปรึกษาใน
แบบใด” เห็นได้จาก C1 กล่าวว่า “ความรู้ในด้านกีฬาเพราะจ าเป็นในชนิดกีฬาบุคคล กีฬาประเภท
ทีม ซึ่งให้ค าปรึกษาก็ต่างกันและวิธีการที่นักจิตวิทยาถ่ายทอดก็ต่างกัน” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว
ของ C4 ได้กล่าวเสริมว่า “ต้องรู้จักกีฬาที่ให้ค าปรึกษาในระดับหนึ่ง คือต้องรู้ทักษะบ้าง และต้อง
ทราบพื้นฐานของกีฬาบ้าง” 

1.4 การพัฒนาแลกเปลี่ยนและความรู้ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา 
คือ การพัฒนาวิชาชีพในการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬา โดยมีการเสวนาประชุมและ
ประชุมวิชาการในด้านความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน
มากขึ้น และได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ท าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่ดีขึ้น ดังที่ P2 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องมีการศึกษาหาความรู้จากการอ่าน การเข้าร่วมสัมมนา 
มีการพูดคุยกับนักจิตวิทยาร่วมกัน (ส่วนนี้ถือว่าส าคัญมาก) เพราะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ทัศนคติร่วมกันของนักจิตวิทยา” เช่นเดียวกับ P1 ได้กล่าวว่า “ควรมีการเสาวนากันในกลุ่มของ
นักจิตวิทยามีการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคการท างานเป็นทีม” และยังสอดคล้องกับ P4 กล่าวว่า 
“ส่งเสริมการเรียน สอนให้เห็นภาพ รู้จักใช้ตามสถานการณ์โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
ต่างๆมาอบรมให้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันให้ตรงกับประเภทกีฬาบุคคลและ
ทีม” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A9 ที่กล่าวว่า “นักจิตวิทยาควรมีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้าน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกัน โดยแชร์ประสบการณ์และเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ” 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า “ควรมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา เพราะถ้ามี
ประสบการณ์มากก็จะมีทักษะ เทคนิคแก้ไข และจะเข้าใจกับนักกีฬาได้ง่ายแต่เรื่องนี้ก็สามารถ
ฝึกฝนได้” เห็นได้จาก C4 กล่าวว่า “ต้องพัฒนาความรู้และการปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา โดยต้อง
ไปเจอนักกีฬาหลายรูปแบบ ฝึกจนช านาญมีประสบการณ์” 
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1.5 มีความรอบรู้และหาความรู้เพิ่มเติม  คือ นักจิตวิทยาการกีฬา ท า

หน้าที่ตามบทบาทวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ การเลือกใช้ แบบทดสอบและเทคนิคเฉพาะที่
เหมาะสมตามที่ได้รับการฝึกและตนเองมีความเชี่ยวชาญ อาจจ าเป็นต้องมีการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพิ่มเติมต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้ค าปรึกษา ทั้งที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม ในการ

แข่งขัน เช่น การรักษาอันดับหรือการผ่านรอบคัดเลือกในการแข่งขัน ดังที่ P2 กล่าวว่า “หาความรู้
เพิ่มเติมตลอดเวลาในการให้ค าปรึกษา เช่น ทางด้านจิตวิทยาการกีฬา ความรู้ทางด้านการให้
ค าปรึกษา ความรู้ทางด้านวิสัยทัศน์ทางการกีฬา ความสามารถในการให้ค าปรึกษา ความสามารถ
ในการฝึกทักษะทางการกีฬา” เช่นเดียวกับ P3 “กล่าวว่า  ด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก
ทั้งหมดให้น ากลับมาคิดหรือการสร้างแรงบันดาลใจด้านการเข้าใจธรรมชาติ ” ดังที่  P4 ระบุว่า 
“ผู้ให้ค าปรึกษามีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคนิคทักษะในกระบวนการใหม่ๆ ”  และ

สอดคล้องกับ P5 ได้กล่าวว่า “มีการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นคนที่มีความสุขที่จะได้อยู่กับ

ผู้คน” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A7 ที่กล่าวว่า“ควรมีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับทักษะที่ให้
ค าปรึกษา มีความรู้รอบตัว รู้ทุกอย่างที่เราปรึกษาได้มีความเชี่ยวชาญและหาความรู้เพิ่มเติม

ตลอดเวลา” ดังที่  A1 ได้กล่าวว่า “มีความรู้ในการให้ค าปรึกษา คือต้องการให้นักจิตวิทยา
ช่วยเหลือนักกีฬาอย่างเต็มที่ โดยมีความรอบรู้ให้มากๆ” เช่นเดียวกับ A11 กล่าวว่า “นักจิตวิทยา
ต้องมีความใส่ใจและหมั่นฝึกฝนเพิ่มเติมตลอดเวลา” และสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A12 ได้
กล่าวว่า “มีความรอบรู้และน าไปใช้กับนักกีฬาท าให้นักกีฬามีความสามารถดีขึ้น ในการควบคุม
ทางจิตใจ  ซึ่งต้องปรับใช้กับนักกีฬาด้วยว่าอยู่ในระดับไหน ถ้าเป็นนักกีฬาเยาวชน สภาพแวดล้อม
เป็นอย่างไร นักกีฬาในระดับที่มองผลการแข่งขันอย่างไร ถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพ จะมีตัวตนมากขึ้น 
นักจิตวิทยาก็ต้องใช้เทคนิคเข้าตัวตนมากกว่าในความเป็นบุคคล” และยังสอดคล้องกับ A15 กล่าว
ว่า “ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและการพูดคุยในการสร้างความเชื่อมั่นในตัวนักจิตวิทยา” นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับ C4 ได้กล่าวว่า “ต้องมีความรอบรู้ทางด้านจิตวิทยา รู้จักตัวนักกีฬา รู้รูปแบบการ
ฝึกซ้อม รู้รูปแบบการแข่งขัน รู้พื้นฐานของกีฬาและการพัฒนาความสามารถในการจัดอันดับของ

นักกีฬาในการให้ค าปรึกษา ถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมที่ควรรู้ด้วย” เห็นได้จาก C5 กล่าวว่า 
“ความรู้ความสามารถของนักจิตวิทยา ต้องเรียนรู้ก่อนที่จะถามนักกีฬา เรียนรู้และฝึกก่อน แล้ว
ต้องเรียนรูส้ไตล์กีฬาแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเป็นแบบไหนสไตล์ที่เราฝึก” 

 
 



  115 

 
2. ด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา ประกอบไปด้วย 10 หัวข้อ 

ดังต่อไปนี ้
2.1 มีบุคลิกภาพ คือ เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล โดยมีลักษณะนิสัยหรือ

พฤติกรรมจากความคิด ความรู้สึกและการรับรู้ต่อการตอบสนอง ในการสร้างความเชื่อมั่น เช่น 
ลักษณะสีหน้า ท่าทาง ยิ้มแย้มเป็นมิตร อบอุ่น และจะมีพฤติกรรมการแสดงออกหรือการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ดังที่ P2 กล่าวว่า “ด้านบุคลิกภาพต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มี
ความเชื่อถือในตนเอง มีความจริงใจและเคารพสิทธิ อ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นกันเอง มีความ
เป็นมิตรกับทีมงานได้ ส่วนนี้เป็นพื้นฐานของนักจิตวิทยาการกีฬา” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ A3 ที่กล่าวว่า “นักจิตวิทยาควรมีบุคลิกภาพเห็นแล้วน่าเคารพและเข้าใจสามารถพูดคุยแล้ว
ไว้ใจ เชื่อใจได้พูดได้หมดทุกเรื่อง ปรึกษาได้ นอกจากนั้นต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูง รวมทั้ง
ประสบการณ์มาก ถ้ามีวัยวุฒิที่สูงกว่าน่าจะดีกว่า” ดังที่ A8 กล่าวว่า “ควรมีบุคลิกภาพความ
เชื่อถือในการให้ค าปรึกษากับเราได้ ต้องมีความมุ่งมั่น มีความสม่ าเสมอในการให้ค าปรึกษากับ
นักกีฬา” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A11 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาควรมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่ง
ควรมีบุคลิกภาพมีความสนุกสนานในการให้ค าปรึกษา ถ้านักจิตวิทยามีความตึงเครียดมากเกินไป 
นักกีฬาจะท าตัวไม่ถูก และไม่กล้าถาม เพราะสีหน้าของนักจิตวิทยาไม่ค่อยยิ้มแย้ม” นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ C3 ได้กล่าวว่า “มีบุคลิกภาพปรับเปลี่ยนตามวัยในการให้การปรึกษากับนักกีฬา 
เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ เป็นต้น มีลักษณะพื้นฐานในการเล่นกีฬาของกีฬาที่ให้ค าปรึกษา และ
มีความน่าเคารพ ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนโยน เชื่อมั่นต่อทีมงานในการให้ค าปรึกษา” 

2.2 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ คือ นักจิตวิทยาการกีฬา ต้องช่วยเหลือ
ให้มีพัฒนาดีขึ้นและต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เช่น เวลาในการให้ค าปรึกษาต้องตรงเวลา และการ
เผยแพร่ความรู้ การให้บริการด้านต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้แก่บุคคลอ่ืนๆ เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจจากนักกีฬา ดังที่ P4 บรรยายว่า “ด้านเวลาในการให้ค าปรึกษากับนักกีฬา ค่อนข้างมี
ระยะเวลาน้อยและระยะเวลาไม่ตรงกัน” เช่นเดียวกับ P3 กล่าวว่า “ด้านความรับผิดชอบการ
จัดสรรเวลาทั้งผู้รับค าปรึกษาและนักจิตวิทยาให้ระยะที่ตรงกัน ด้านความต่อเนื่องในการให้
ค าปรึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A11 บรรยายว่า“ด้านเวลาไม่
ตรงกันของนักจิตวิทยาการกีฬา หรือมาช้าท าให้นักกีฬาที่อยากหยุดพักผ่อนแต่ต้องมาฟัง
นักจิตวิทยาเป็นจ านวนชั่วโมง” และยังสอดคล้องกับ A5 กล่าวว่า “ความรับผิดชอบทางด้านเวลา
เช่นอยากให้มาก่อนซ้อม ถ้ามาหลังซ้อมอยากกินข้าว พักผ่อน ถ้ามาก่อนจะได้ฝึกและน าไปใช้ได้
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เลย”นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องรับผิดชอบต่อการให้ค าปรึกษาใน
กีฬาชนิดนั้น ต้ังแต่ต้นจนจบรายการแข่งขัน โดยในการมาให้ค าปรึกษาไม่ควรมาเป็นบางครั้ง แต่
ควรจะมาเก็บข้อมูลรอบตัวหรือพฤติกรรมเขาในชีวิตประจ าวันหรือตอนซ้อม ตอนแข่ง หลังแข่ง 
ตามหลักการเป็นนักจิตวิทยา” เห็นได้จาก C3 กล่าวว่า “ความรับผิดชอบในเรื่องเวลา ในเรื่องของ
การท าจิตวิทยาถ้ามีเวลาเข้ามากับทีม บางทีไม่จ าเป็นไปคุยคนเดียว บางทีไม่ต้องเป็นทีม ให้มา
รวมคุยตอนพักให้ก าลังใจหรือสร้างแรงจูงใจ เป็นอย่างไรบ้าง สู้หน่อย เรื่องแค่นี้นักกีฬาก็
ประทับใจ” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ C5 ได้กล่าวเสริมว่า “ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่ว่าไป
แล้วไม่ต่อเนื่อง มาครั้งเดียวแล้วหายไปเลย ซึ่งถ้านักจิตวิทยาเข้ามารายการนี้แล้วชนะ รายการ
ต่อไปนักกีฬาก็อยากให้นักจิตวิทยามาอีก เหมือนสร้างความมั่นใจกับนักกีฬาไปแล้ว” 

2.3 มีเจตคติต่อการให้ค าปรึกษา คือ ความคิด ความเชื่อและความรู้สึก 
ที่ดีต่อผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา ยอมรับความเข้าใจธรรมชาติบุคคล มีเจตคติที่ดีต่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาความสามารถให้ดีขึ้น ดังที่  P1 กล่าวว่า “มีความมุ่งมั่นที่อยากที่จะเป็น
นักจิตวิทยา เพราะการให้ค าปรึกษาต้องใช้เวลานาน และต้องมีความจริงใจในการที่ช่วยเหลือ
นักกีฬาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาต้องเข้าใจในบริบทการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา
ส่วนนี้เป็นพื้นฐานส าคัญในการเป็นนักจิตวิทยา” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A12 ที่กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาต้องมีความใส่ใจและมีทัศนคติในการให้ค าปรึกษาที่ดี เพราะทางจิตวิทยาไม่สามารถ
จับต้องได้ เราท าไปแล้วสร้างตัวตนของตนเองให้เข็มแข็งมากขึ้น ส่วนที่ดี เราดีมากขึ้นถ้าไม่ดีก็
น้อยลง” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 บรรยายว่า “ต้องยอมรับของคนในลักษณะธรรมชาติของ
มนุษย์ ซึ่งต้องมีความรู้สึกดีๆหรือนักกีฬาและสร้างทัศนคติที่ดีของนักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา
มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษากับนักกีฬา บางครั้งนักจิตวิทยาก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ได้” 

2.4 มีความมั่นใจในตนเอง คือ นักจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพต้องมีความ
มั่นใจในตนเองยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน สามารถแยกแยะความคิดเห็นของตนเองที่
แตกต่างจากนักกีฬา มีอารมณ์ที่มั่นคง  มีใจเมตตาช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ให้ก าลังใจกับ
นักกีฬา  นอกจากนี้ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้  มีข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ช่วยเหลือและมีทักษะในการให้ค าปรึกษา  มีความเป็นมิตรและมีความอบอุ่น ซึ่งลักษณะเหล่านี้
จะสร้างความเชื่อมั่นตนเองและไว้วางใจต่อนักกีฬา ดังที่ P5 กล่าวว่า “ในการสร้างสัมพันธ์ภาพ 
และต้องมีความมั่นใจในตนเองก่อน จึงท าให้นักกีฬาเกิดความเชื่อมั่นในนักจิตวิทยา ท าให้เขารู้สึก
ผ่อนคลายและท าให้สามารถบอกเรื่องราวต่างๆในการแก้ไข” ดังที่ P2 ได้ระบุว่า “ตัวชี้วัดทางด้าน
นักกีฬามีความเชื่อมั่น ศรัทธาและน าไปใช้ท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จ ” ซึ่งสอดคล้องกับ
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ความคิดเห็นของ A13 ที่กล่าวว่า “มีความมั่นใจในตนเอง สร้างแรงจูงใจแล้วน าไปปฏิบัติตาม แล้ว
เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขัน ระหว่างการซ้อม เราต้องมีการฝึกก่อนที่จะมีการแข่งขันจริง ทักษะ 
จิตใจ” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 บรรยายว่า “ในการสร้างความมั่นใจตนเองของนักจิตวิทยา 
คือ ต้องมี เคสกรณีศึกษา ไปเจอปัญหา ไปเจอสถานการณ์มาเยอะๆรวมทั้งต้องศึกษาเรียนรู้จาก
หลักเกณฑ์และหลักการ มาใช้วิเคราะห์ประเมินคนนี้เป็นแบบนี้” 

2.5 มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์และการปรับตัวเข้าสถานการณ์   คือ 
รูปแบบวิธีการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง นักจิตวิทยาควรยอมรับความจริงที่ว่าไม่มีวิธีการ
ใดถูกต้องเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ แต่นักจิตวิทยาควรมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์และการ
ปรับตัวเข้าสถานการณ์  ซึ่งนักจิตวิทยาไม่ควรยึดติดอยู่ในกรอบทฤษฎีการให้ค าปรึกษาของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแต่ควรน าแนวคิดทฤษฎีมาใช้จนสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์การให้
ค าปรึกษา ดังที่ P4 กล่าวว่า “มีความรู้ทางด้านทักษะทฤษฎี และศาสตร์การให้ค าปรึกษาต้องมี
ความแม่นย าประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A14 ท่ี
กล่าวว่า “ในสถานการณ์นักจิตวิทยาเจอสถานการณ์ ต้องมีการพลิกแผลงต่อสถานการณ์ในการ
แข่งขันและปรับตัวเข้าสถานการณ์ให้ได้ เพราะแต่ละคนมาให้ค าปรึกษากีฬา เทคนิคไม่เหมือนกัน” 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า “การเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์เหมือนหมอที่มาตรวจ
โรค (เป็นโรคอะไร) มันเป็นสิ่งส าคัญมาก คือนักจิตวิทยาต้องรู้ก่อนว่าคนนี้เป็นอะไรกันแน่ 
จุดบกพร่องหรือปัญหาเราต้องรักษาเขาหรือดูแลอย่างไร โดยดูสถานการณ์ในขณะนั้น”  

2.6 มีมิ ต รภ าพ และความ ไว้ วางใจ /เชื่ อถื อ  คื อ  นั ก จิ ต วิท ยามี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ในทีม เพื่อนร่วมงาน โค้ช ผู้บริหาร โดยแสดงออกสื่อสาร
ด้วยความจริงใจเป็นมิตร ท าให้ผู้รับค าปรึกษามีความไว้วางใจ มีความอุ่นใจ และเชื่อถือในการให้
ค าปรึกษากับนักจิตวิทยาการกีฬา ดังที่ P3 กล่าวว่า “มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต้องมีความเข้าใจและ
สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย กระบวนการนี้ต้องเป็นการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา เช่น 
คนช่างสังเกต จดจ าและสามารถน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลเก็บรวบรวมได้ และต้องรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของนักกีฬาที่ให้ค าปรึกษา เมื่อเข้าใจธรรมชาติของคนว่าคนต้องมีการแตกต่างกันก็จะ
ท าให้เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน” เช่นเดียวกับ P5 “มีการสร้างความสัมพันธ์ภาพ มี
ความเข้าใจคนอ่ืนเข้าใจความเป็นมนุษย์และมีความสัมพันธ์ที่ดี ” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ A12 ที่กล่าวว่า “ความไว้วางใจและเชื่อถือนักจิตวิทยา ต้องเป็นรูปแบบเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วหา
ค าตอบและนักจิตวิทยาก็ต้องน าไปประยุกต์ใช้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าไม่ได้ผลก็
ต้องกลับมาแก้ไขใหม่นั่นละคือนักจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ”  เห็นได้จาก A2 ได้กล่าวเสริมว่า 
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“นักจิตวิทยาต้องสร้างความไว้วางใจ เชื่อถือ เช่น นักจิตวิทยาไม่มีเวลามาให้ค าปรึกษาในช่วงที่
ส าคัญและเพื่อนในทีมไม่รับฟังนักจิตวิทยา” ซึ่งสอดคล้องกับ A4 ได้กล่าวว่า “บางครั้งอายที่จะพูด
ความจริงหรือเราไม่เล่าความจริงทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด เกิดตอนไม่เชื่อใจใน
ตอนแรก แต่ตอนนี้เชื่อถือและไว้วางใจมาก” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A10 ได้กล่าวเสริมว่า 
“ในการสร้างความเชื่อถือนักจิตวิทยาการกีฬา ต้องฝึกว่าท าแล้วได้จริง เช่น การปรับความคิดของ
เรา ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา และการสอนเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วย ” และยัง
สอดคล้องกับ A14 ได้ระบุว่า “ในการให้ค าปรึกษานั้น สิ่งส าคัญ คือ นักจิตวิทยาการกีฬาและ
นักกีฬาต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C3 ได้กล่าวว่า “คุณลักษณะ
จริงๆ ในส่วนของนักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ ผมว่าส าคัญที่สุดอยู่ที่
ความเชื่อใจ ความเชื่อใจของนักกีฬาเพราะบางเรื่องนักกีฬาเขาจะเปิดมาได้อยู่ดีๆ เจอหน้ากัน คง
ไม่เปิด มันต้องอาศัยเวลาพอสมควร อาศัยความเชื่อใจในเรื่องของการพูดคุย” เห็นได้จาก C5 
กล่าวว่า “ท าให้นักกีฬามีความเชื่อถือ ค าพูดต้องหนักแน่นต้องมีประสิทธิภาพและพูดในทางที่ถูก 
พูดในทางที่เป็นไปได้ บางทีพูดไปท าไม่ได้และกิริยาท่าทาง โดยต้องท าให้ทีมมีความเชื่อใจ” 

2.7 มีความอดทน/การทุ่มเทในการให้ค าปรึกษา คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ท าให้นักกีฬาปรับวิธีการคิดต้องใช้เวลาหรือบางครั้งอาจใช้เวลานาน โดยมีเป้าหมายให้
ชัดเจน และท าให้นักกีฬาพัฒนาความสามารถดีขึ้น ดังที่ P1 กล่าวว่า “ทุกคนต้องเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการให้ค าปรึกษาก่อน หน่วยงานหรือองค์กรต้องมีการสนับสนุนและเข้าใจใน
จิตวิทยา ส่วนนักจิตวิทยาต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเท อดทนและต้ังใจในการให้ค าปรึกษา ” ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ A12 ที่กล่าวว่า “นักจิตวิทยาการกีฬา ต้องมีการทุ่มเทใส่ใจ ในการ
ให้ค าปรึกษาอย่างมีความมุ่งมั่นในการเป็นนักจิตวิทยา” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C4 ได้กล่าว
ว่า “ต้องมีเวลากับนักกีฬา ต้องรู้นิสัยใจคอของนักกีฬาแต่ละคนว่าเขาเป็นอย่างไรปัญหาแต่ละ
อย่าง เช่น ปัญหาช่วงการซ้อม การแข่งขัน เรื่องการพักผ่อน ชีวิตประจ าวัน คือแทบจะต้องรู้
พอๆกันกับโค้ช” เห็นได้จาก C2 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องมีความทุมเทกับกีฬาที่ให้ค าปรึกษาและ
ต้องอยู่กับทีมกีฬา” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ C3 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาควรปฏิบัติ ใน
เรื่องการพัฒนาตนเองให้ชัดเจนขึ้น เพราะบางครั้งนักจิตวิทยาเข้าไปในทีมกีฬา ในเวลา และควร
ทุ่มเทให้ค าปรึกษาพอสมควร” 

2.8 มีศรัทธาในวิชาชีพนักจิตวิทยา  คือ นักจิตวิทยาจะต้องพัฒนา
ความสามารถให้ได้มาตรฐานสูงสุด เป็นที่ยอมรับความสามารถทั้งข้อด้อยและข้อจ ากัดทาง
วิชาชีพของตนเอง ความซื่อสัตย์จะต้องตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อตรง 
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ยุติธรรม  ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและความเป็นวิทยาศาสตร์จะต้องรับผิดชอบในการปกปิด
และรักษาข้อมูลการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นความลับ  มีการเคารพสิทธิ์และศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืน 
ต้องเห็นคุณค่าความเป็นคนของผู้อ่ืน โดยการเคารพความเป็นส่วนตัว ความมุ่ งมั่นและอัตลักษณ์
ทางจิตใจ  ต้องมีการยึดหลักการรักษาผลประโยชน์สูงสุดและท าให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับ
ค าปรึกษา  ต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและความเป็นศาสตร์เฉพาะทั้งการเผยแพร่ความรู้ 

การให้ค าปรึกษา และการประยุกต์ใช้ความรู้แก่บุคคลอ่ืนๆ ดังที่ P2 กล่าวว่า “การสร้างความ
ศรัทธาให้กับนักกีฬา นักจิตวิทยาควรศรัทธาในวิชาชีพตนเองก่อน แล้วนักกีฬาก็จะศรัทธาในตัว
นักจิตวิทยา ยอมรับที่จะฝึกฝนในแบบฝึกที่ประยุกต์เข้ากับกีฬา ความต่อเนื่องในการให้ค าปรึกษา
ของนักจิตวิทยาความหลากหลายของแบบฝึกให้ตรงประเด็นส าหรับนักกีฬา เช่น จินตภาพ แบบ

ฝึกบางอย่างต้องเข้าใจ เข้าถึงนักกีฬา” เช่นเดียวกับ P4 กล่าวว่า “ด้านความเชื่อมั่นในตนเองและ
ศรัทธาในวิชาชีพที่ตนเรียนมา” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A4 ที่กล่าวว่า “ความเข้าใจใน
กีฬาที่ให้ค าปรึกษา มีศรัทธาในการเป็นนักจิตวิทยาต้องรู้จักการวิธีการพูดคุย ช่วยเราได้สามารถ

เปลี่ยนทัศคติของเราได้ ตอนนั้นมีปัญหาในตอนแข่งขัน เขาสามารถพูดแค่ 2-3 ประโยค ก็จะ
สามารถดึงเรากลับมาอยู่กับเกมได้” ดังที่ A6 ได้ระบุว่า “นักจิตวิทยาการกีฬาควรมีองค์ความรู้ 
ความคิด ค าพูดแบบสร้างสรรค์ พูดให้มีจุดมุ่งหมาย ทั้งหมดนี้ท าให้นักกีฬามีความศรัทธาในตัว

วิชาชีพนักจิตวิทยาการกีฬา” และยังสอดคล้องกับ A10 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาการกีฬา 
ควรมีความศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง เชื่อถือได้ และการให้ค าปรึกษาต้องปฏิบัติได้จริง ” 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องท างานกับนักกีฬาต้องมีใจรักศรัทธา
ด้านวิชาชีพในการให้ค าปรึกษา เพราะต้องรับผิดชอบกับทีม โดยเฉพาะต้องสละเวลาเรื่องส่วนตัว” 

2.9 มีการสื่อสารที่ชัดเจน คือ เป็นความสามารถของนักจิตวิทยาที่จะท า
ให้นักกีฬามีความกระจ่างชัดในค าพูดและการให้ค าปรึกษาของตนเอง ซึ่งสามารถเอ้ืออ านวยให้
นักกีฬาสนทนาและเกิดความชัดเจนในการให้ค าปรึกษา ในการท าหน้าที่ของนักจิตวิทยา มากขึ้น 
ซึ่ง P4 กล่าวว่า “คุณลักษณะนักจิตวิทยาการกีฬาที่ดีนั้น ควรมีทักษะ การใช้ค าพูด การสื่อสารที่

ชัดเจนพูดจาด้วยไพเราะ และจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น A5 ที่กล่าว
ว่า “คุณลักษณะส าคัญของนักจิตวิทยาต้องเป็นคนคิดบวก พูดโน้มน้าวได้เก่งและที่ส าคัญก็คือมี
การสื่อสารที่ชัดเจนโดยให้นักกีฬาเข้าใจไม่ใช้ค าศัพท์ทางทฤษฎีมากเกินไป” เช่นเดียวกับ A2 ระบุ
ว่า “นักจิตวิทยาการกีฬาควรมีการสื่อสารและท าความเข้าใจชัดเจนในแต่ละบุคคล” ดังที่ A3 ได้
กล่าวว่า “ค าพูดเข้าใจง่ายในการสื่อสาร ใช้ภาษาเรียบง่ายเป็นกันเอง” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว

ของ A8 ได้กล่าวเสริมว่า “การสื่อสารในการใช้ภาษาหรือศัพท์ทางการกีฬาที่นักกีฬาเข้าใจง่าย ถ้า
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ใช้ศัพท์ที่ยากเกินความเข้าใจก็อาจท าให้นักกีฬาไม่ เข้าใจความหมายเวลาที่นักจิตวิทยามาให้

ค าปรึกษา” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C4 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องพูดคุยเก่ง คือ สื่อสาร
ชัดเจนแล้วก็ดูสมูท เข้าถึงท าให้นักกีฬาเขาเปิดนะ ดูอบอุ่น ดูน่าเชื่อใจ เป็นมิตร ไม่ใช่มาแล้วดู
ซีเรียส เวลาที่จะพูดอะไรเขาไม่กล้าพูดหมดหรือเวลาเจอปัญหาอะไรนักกีฬาจะพูดน้อยแล้วถ้าการ
สื่อสารไม่ชัดเจนอีกย่ิงไม่เข้าใจกัน” 

2.10 มีประสบการณ์การเป็นนักกีฬา คือ นักจิตวิทยาการกีฬาที่ไม่เข้าใจ
ธรรมชาติของทักษะกีฬาในการให้ค าปรึกษาชนิดนั้น ไม่มีประสบการณ์ในการฝึกซ้อม เป็นนักกีฬา 
และแข่งขันกีฬา ซึ่งอาจจะท าให้เกิดปัญหาในการให้ค าปรึกษาได้  เช่นเดียวกับ นักจิตวิทยาที่ไม่
เข้าใจหลักการทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาที่ถูกต้อง ดังที่ P3 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาถ้าเคยเป็น
นักกีฬามาก่อนจะเข้าใจถึงความรู้สึก นิสัย ซึ่งจะท าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักกีฬา โดยการ

เรียกสติสมาธิของนักกีฬาในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี”ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น A1 ที่กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาต้องเข้าใจเบื้องต้นของกีฬาที่ให้ค าปรึกษาหรือเป็นนักกีฬามาก่อน เขาจะสามารถ
บอกให้นักกีฬาเข้าใจถึงจุดประสงค์ที่เข้าใจง่าย แต่ถ้าไม่เป็นนักกีฬาควรหาความรู้เพิ่มเติมในด้าน

กีฬาให้ค าปรึกษา” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A2 “นักจิตวิทยาควรมีความสามารถทางด้าน
กีฬาและท าความเข้าใจให้นักกีฬาเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการที่นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ” 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C4 ได้กล่าวว่า “มีประสบการณ์การแข่งขันกีฬาหรือเป็นนักกีฬา จะท า
ให้เข้าใจในตัวนักกีฬา ปัญหาของกีฬาเป็นยังไง ปัญหา สภาพร่างกายก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง ก่อน
ซ้อม ระหว่างซ้อม เพราะแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกัน” 

3. ด้านการให้ค าปรึกษา ประกอบไปด้วย 12 หัวข้อ ดังต่อไปนี ้ 
3.1 กระบวนการให้ค าปรึกษา คือ กระบวนการให้ค าปรึกษาเป็นการ

ด าเนินการของผู้ให้ค าปรึกษาที่มีขั้นตอนในการด าเนินการ เพื่อมุ่งพัฒนา แก้ปัญหาให้กับผู้ รับ
ค าปรึกษา ดังนั้นต้องก าหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจและยอมรับได้  
ซึ่งในบ้างครั้งการก าหนดขั้นตอนอาจจะไม่ต้องตายตัวตามที่ต้ังไว้ก็ได้ แต่ต้องค านึกถึงความ
เหมาะสมตามสภาพของผู้รับค าปรึกษาแล้วแต่ละกรณีไป ตามความเห็นสมควรของผู้ให้รับค า

ปรึกษา ดังที่ P4 กล่าวว่า “กระบวนการให้ค าปรึกษาที่ดีทางด้านเทคนิคพื้นฐานต่างๆ เช่น การพูด 
การฟัง ในการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยา ต้องมีการมองปัญหาให้ออก มีแนวทางในการ

แก้ปัญหาอย่างไรและใช้เทคนิควิธีใดในการแก้ปัญหา” เช่นเดียวกับ P1 ได้กล่าวว่า “การไม่เข้าใจ
หลักการการให้ค าปรึกษาที่แท้จริง เช่น การชี้น า ชี้แนะ ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก” ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็น A12 ที่กล่าวว่า “กระบวนการให้ค าปรึกษาควรมี.กระบวนการรับฟัง ซึ่งเป็น
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ลักษณะของนักจิตวิทยาพอฟังแล้วน ามาย่อยหรือการวิเคราะห์ ในรูปแบบไหน แบบพื้นฐานตนเอง 
แบบพื้นฐานนักกีฬาหรือทางองค์ความรู้และน าไปหากระบวนการในแก้ปัญหานั่นแหละคือ

กระบวนการ” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า “กระบวนการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากความรู้ความสามารถ การปฏิสัมพันธ์  การเข้าหานักกีฬา วิธีการ 

กระบวนการ ขั้นตอน ในการให้ค าปรึกษา” เห็นได้จาก C2 กล่าวว่า “รู้ถึงขั้นตอน กระบวนการใน
การให้ค าปรึกษาในการน ามาใช้กับนักกีฬา ซึ่งกระบวนการจะไม่เหมือนกัน เพราะพฤติกรรมไม่
เหมือนกัน” 

3.2 การใช้เทคโนโลยีช่วยให้ค าปรึกษา คือ การน าองค์ความรู้  เทคนิค
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้ค าปรึกษาด้วยการ
สร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่ดี และช่วยเพิ่มความสามารถ

ให้แก่นักกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ดังที่ P4 กล่าวว่า “ในการให้ค าปรึกษา
ในยุคนี้อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ในการให้ค าปรึกษา ซึ่งจะท าให้นักจิตวิทยามี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น A15 ที่กล่าวว่า “การให้
ค าปรึกษาที่ดีนักจิตวิทยาควรใช้การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีในการคุย Line, Facebook ที่ท าให้เรา
คุยได้ง่ายขึ้น” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A7 ได้กล่าวเสริมว่า “ถ้านักจิตวิทยาเวลาไม่ตรงกัน
นักกีฬาก็จะใช้ Line,Internet, Facebook ในการพูดคุยกัน แต่ต้องไว้วางใจก่อน” นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องมีความทันสมัยโดยการใช้ คุย Line,Internet ในการ
หาข้อมูลและน ามาสื่อสารกับนักกีฬา เช่น บางทีเก็บตัวนักกีฬาไกลๆ เก็บตัวต่างประเทศและ
บางครั้งเวลาไม่ตรงกัน นักจิตวิทยาการกีฬาควรหาวิธีในการให้ค าปรึกษาหรือในการสื่อสารกับ

นักกีฬาให้ทันสมัยมากขึ้น” เช่นเดียวกับ C5 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องให้ค าปรึกษาโดยใช้สื่อ
ออนไลน์เป็น เช่น Youtube, Line,Internet ซึ่งตรงกับยุคนี้” 

3.3 ทักษะทางด้านการให้ค าปรึกษา คือ นักจิตวิทยาต้องมีความสามารถ
ในการใช้ทักษะทางด้านการให้ค าปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสามารถนักกีฬา ซึ่ง
นักจิตวิทยาต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะที่จะให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ ทักษะการฟัง 
ทักษะการต้ังค าถาม ทักษะการทวนความ ทักษะสะท้อนความรู้สึก ทักษะเงียบ ทักษะการท าให้
กระจ่าง ทักษะการสรุปความ ทักษะการให้ก าลังใจ และทักษะการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล 

ดังที่ P1 กล่าวว่า “หลักของการทักษะทางด้านการให้ค าปรึกษาคือ ไม่ควรชี้แนะ นักกีฬาต้องมีการ
รับรู้อารมณ์และหาวิธีคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง ด้านการเข้าถึงนักกีฬาอย่างชัดเจน และอยากให้มี

การพูดคุยซึ่งกันและกันในการท างานเป็นนักจิตวิทยา” เช่นเดียวกับ P5 กล่าวว่า “เป็นคนที่ใช้



  122 

ทักษะในการให้ค าปรึกษาได้ดี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่เราพูดคุยด้วยเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะ
และเกิดความเข้าใจยอมรับในสิ่งในตนเองพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง ” ซึ่ง

สอดคล้องกับความคิดเห็น A6 ที่กล่าวว่า “คุณลักษณะของการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการ
กีฬา คือด้านการฟังของนักกีฬา ด้านความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา ด้านกิริยา ภาษาในการ
ตีความ ซึ่งเป็นทักษะการให้ค าปรึกษา เช่น น้ าเสียงในการพูด เพื่อให้เราเคลิ้มและรับรู้ได้ ฟังแบบ
โน้มน้าวจิตใจ ชี้ทางเลือกและรับรู้ท าให้สบายใจขึ้นได้ พอเรามีปัญหาเขาสามารถสร้างแรงจูงใจ

การนั่งคุยเป็นกันเองโดยพูดปัญหาที่มีและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี” เห็นได้จาก A8 ได้ระบุว่า 
“สามารถรับฟังปัญหาที่นักกีฬาจะถาม การตอบค าถาม สามารถมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
แนะน าให้กับนักกีฬา ท าให้เรามีความไว้วางใจในการตอบค าถามกับนักจิตวิทยาได้และการพูดจา 

น้ าเสียงที่น่าฟัง มีความเชื่อถือ ค าพูดเป็นกันเอง” เช่นเดียวกับ A11 กล่าวว่า “ทักษะการให้
ค าปรึกษา ในด้านการสื่อสารทางด้านสายตาที่ท าให้นักกีฬาเข้าถึงได้ประสิทธิภาพที่ท าให้

นักจิตวิทยาเกิดการคิดสร้างสรรค์และเข้าถึง” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A12 ได้กล่าวเสริมว่า 
“นักจิตวิทยาควรมีทักษะการฟังที่ดี และแก้ไขได้อย่างไร” นอกจากนี้สอดคล้องกับ C4 ได้กล่าวว่า 
“ทักษะที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษาต้องเป็นมีความเข้าใจในนักกีฬา ความรู้สึกที่ไวว่านักกีฬาคนนี้
ต้องใช้แบบนี้ รูปแบบนี้ในการคุย รูปแบบนี้ในการฝึกให้เขาหรือเป็นค าบางค า บางคนก็ใช้แค่
ค าพูดสื่อสารชัดเจน ถูกจุดที่ท าให้เขาฮึกเหิมขึ้นมาได้หรือท าให้นักกีฬาผ่อนคลายขึ้นมาได้แล้วก็
การฝึกแบบฝึกที่เห็นผล แล้วก็ไม่ได้เวลานานมาก” 

3.4 การให้ค าปรึกษาโดยนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง คือ ต้องมีความเข้าใจ
และยอมรับความเป็นตัวของตนเอง สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เทคนิคที่ใช้จะต้องยอมรับฟัง
ด้วยความต้ังใจ เคารพในสิทธิ การสร้างก าลังใจและเข้าใจผู้รับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษา จะต้องมี
เทคนิคเพื่อให้ส ารวจตนเอง เพื่อให้เข้าใจและยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเอง การสร้าง
สัมพันธภาพ และสรุปที่ได้  จะต้องสร้างบรรยากาศเพื่อให้สะท้อนความรู้สึก เพื่อจะให้เข้าใจ

ประสบการณ์ ดังที่ P5 กล่าวว่า “ตัวชี้วัดที่ส าคัญก็คือการให้ค าปรึกษา โดยให้นักกีฬาเป็นคนเลือก
ไม่ชี้แนะ ซึ่งท าให้ผู้รับค าปรึกษาออกไปด้วยความรู้สึก โปร่งโล่งสบายและสามารถแก้ไขปัญหาได้

ด้วยตนเองก็จะถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีในการให้ค าปรึกษา” เช่นเดียวกับ P1 กล่าวว่า “นักกีฬามีการ
เข้าใจตนเองและรู้วิธีแก้ไขตนเองด้วยตนเอง” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A12 ที่กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาการกีฬาต้องใช้กระบวนการไม่เหมือนกัน เพราะเนื่องจากนักกีฬาว่าอยู่ในระดับไหน
โดยขึ้นอยู่กับนักกีฬา เช่น นักกีฬาระดับเยาวชน นักกีฬาระดับอาชีพ ซึ่งนักจิตวิทยาต้องขึ้นอยู่กับ

นักกีฬาในการเลือกใช้เทคนิคในการให้ค าปรึกษาด้วย” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า 
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“นักจิตวิทยาควรยึดหลักนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง เช่น การเข้าหานักกีฬา ถ้าบางคนอีโก้ค่อนข้างสูงก็
จะถือว่าตัวเองเก่ง พอเข้าหานักกีฬาก็จะถูกต่อต้าน ส าหรับนักกีฬาถ้านักจิตวิทยาท าตัวใหญ่กว่า
เขา นักกีฬาจะไม่ให้ความสนิทด้วย ต้องพยายามลดอีโก้ลงมาอยู่ระดับเดียวหรือยึดนักกีฬาเป็น
ศูนย์กลาง”  

3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างนักจิตวิทยา นักกีฬา และโค้ช คือ การท าหน้าที่
นักจิตวิทยา โค้ช และนักกีฬา เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในส่วนบุคคลหรือทีม  ในการช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และความเชื่อมั่น ในการอยู่ร่วมกันหรือการท ากิจกรรมใดๆ
เพียงล าพัง ดังนั้นนักจิตวิทยาต้องท าหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดศักยภาพที่ดีและ

พัฒนาไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังที่ P2 กล่าวว่า “ทีมงานต้องมี
การสนับสนุนนักจิตวิทยา ตัวผู้ฝึกสอนต้องเห็นความส าคัญของนักจิตวิทยา โดยการสร้าง

ความสัมพันธ์กันเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความส าเร็จ” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A6 ที่กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาควรสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานของกีฬาที่ให้ค าปรึกษาและความรู้สึกดีในการให้
ค าปรึกษา ท าให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ขาดไม่ได้” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A8 ได้กล่าวเสริม
ว่า “เพื่อนรวมทีมทุกคนรวมถึงโค้ช สตาฟโค้ช ทีมงานทุกคน เช่น การเข้าใจการพูดกันในทีม ” 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C3 ได้กล่าวว่า “การท างานเป็นทีม โค้ชก็ ต้องคุยกับนักกีฬา 
นักจิตวิทยาต้องคุยกับโค้ช เพราะบางทีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลของทั้งสอง ว่ามีความส าคัญมาก 
คนนี้เกิดปัญหาอย่างนี้เราก็ต้องท างานเป็นทีมเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ได้ตกอยู่ที่ผู้สอน 

นักกีฬาหรือนักจิตวิทยา แต่เราต้องสร้างสัมพันธ์ในทีมและช่วยเหลือนักกีฬา”  เห็นได้จาก C4 ได้
กล่าวว่า “นักจิตวิทยาควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในทีม เช่น สมาคม ทีมงานโค้ช ตัวนักกีฬา” 

3.6 การเข้าถึงความรู้สึก ความคิด ความต้องการ คือ การที่นักจิตวิทยา
สามารถพบสิ่งที่นักกีฬาสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและภาษากาย จะท าให้นักจิตวิทยารู้ถึงความต้องการ
ของนักกีฬาด้วยการเลือกและปรับวิธีการกลวิธีในการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมส าหรับนักกีฬา ดังที่ 

P3 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องมีการสังเกตพฤติกรรมในด้าน สีหน้า แววตา น้ าเสียงที่พูดออกมา 
ต้องศึกษาพื้นฐานความคิดของนักกีฬา บุคลิกภาพ ลักษณะพื้นฐานในการเล่นกีฬาของนักกีฬา 
ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของนักกีฬา เช่น ความชอบ ความแตกต่างโดยมีการปรับวิธีการ

คิดของนักกีฬา” เช่นเดียวกับ P2 ได้กล่าวว่า “ให้นักกีฬามีแนวคิดและทัศนคติในการจัดการ
ความคิด รวมทั้งหลักความคิด” ดังที่ P4 ระบุว่า “ในด้านสภาวะทางอารมณ์ที่ดี สามารถปรับ
ความรู้สึกเข้ากับคนอ่ืนได้ดี” ยังสอดคล้องกับ P1 ได้กล่าวว่า “การฟังให้เป็น โดยตีความรู้สึกให้
เป็น บางครั้งสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาปฏิบัติไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ รู้สาเหตุที่ชัดเจนและความ
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ต้องการของนักกีฬาว่าจริงแท้ต้องการสิ่งใดและวิธีการวางแผนอย่างไรโดยสรุป แ ต้ต้องเข้าใจ
ทางด้านอารมณ์ ฟังจับอารมณ์หาวิธีการแก้ไข โดยการสะท้อนจากนักกีฬาเอง” และยังสอดคล้อง

กับ P5 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “การที่ท าให้คนที่เข้ามาปรึกษาเราเกิดความกระจ่าง ชัดเจนใน
ความต้องการของเขาและสามารถจัดการด้วยตนเอง” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น A13 ท่ีกล่าว
ว่า “รู้ถึงสภาพจิตใจของนักกีฬา เข้าถึงความรู้สึกของนักกีฬา รู้ถึงปัญหาที่นักกีฬาไปเจอในขณะ
การแข่งขัน เช่น ในด้านการกีฬา หรือการแข่งขัน นักจิตวิทยามีการเปลี่ยนความคิดนักกีฬาในเชิง
บวก การสร้างแรงจูงใจ” ดังที่ A7 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาเข้าใจในความรู้สึก ความคิด ความ
ต้องการในเรื่องความกังวลในการลงแข่ง การเตรียมพร้อมก่อนลงแข่งขัน การต่ืนเต้น ในเรื่อง

ความเครียด กลัวแพ้ จิตใจกังวลว่าจะแพ้ ” เห็นได้จาก A14 ได้ระบุว่า “การเข้าใจในกีฬาที่ให้
ค าปรึกษาและเรียนรู้ชีวิตของการเป็นนักกีฬา เช่น ความรู้สึกของนักกีฬา ดีใจ เสียใจ”ซึ่งสอดคล้อง

กับค ากล่าวของ A15 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาสร้างความรู้สึกให้เรารู้สึกดี สร้างความมั่นใจ” 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C3 ได้กล่าวว่า “องค์ประกอบในการให้ค าปรึกษา น่าจะเป็นเข้าใจ
นักกีฬา ความต้องการและความรู้สึก เช่น การที่จะช่วยนักกีฬาให้มีการผ่อนคลายที่เร็วขึ้นมากขึ้น 
ทันต่อเวลา ปรึกษาปั๊บท าอย่างไรที่จะดีขึ้น ท าอย่างไรให้เขารู้สึกโล่งขึ้นหรือมีการฝึกฝนที่ท าให้เขา
มีการพัฒนาเรื่องกระบวนการให้เร็วขึ้น เพราะบางทีจิตวิทยามันก็จะต้องฝึกเหมือนซ้อมก็ยังฝึกเลย 
จิตวิทยาก็ต้องฝึกเหมือนกัน”  

3.7 การเปิดรับ จริงใจ คือ การให้ค าปรึกษาระหว่างนักจิตวิทยาการกีฬา
กับนักกีฬาต้องมีความจริงใจต่อกัน ซึ่งจะท าให้การให้ค าปรึกษาเกิดประสิทธิภาพ ท าให้สาย
สัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษาไปอย่างราบรื่น มีความไว้วางใจและพร้อมที่จะเปิดเผยตนเอง  
ไม่เสแสร้ง ความคิด ประสบการณ์ตนเองออกมาไม่ปิดบังอ าพรางท าให้เปิดรับจริงใจ ต่อ

นักจิตวิทยาการกีฬาและนักกีฬา ผูกสัมพันธ์แน่นแฟ้นลักษณะมิตรแท้ ดังที่ P4 กล่าวว่า “สิ่งที่
ส าคัญในการให้ค าปรึกษาคือ นักกีฬาต้องเปิดใจรับนักจิตวิทยาในการแก้ไขหรือพัฒนาตนเอง แต่
ถ้าไม่เปิดใจยอมรับการให้ค าปรึกษาก็จะเกิดผลเสียต่อทีม เพราะนักกีฬาไม่น าไปปฏิบัติหรือแก้ไข

ตนเอง” เช่นเดียวกับ P5 กล่าวว่า “ด้านตัวนักกีฬาต้องมีใจเปิดกว้างและให้ความไว้วางใจในตัว
ผู้ให้ค าปรึกษา” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A10 ที่กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องสร้างความ
ศรัทธาเพื่อให้นักกีฬาเปิดรับนักจิตวิทยา ถ้าไม่รับนักกีฬาก็จะไม่น าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและไม้

สนใจในการฝึกทางจิตวิทยา” เห็นได้จาก A4 ได้กล่าวว่า “เหมือนนักกีฬายังไม่เปิดใจกับการเผชิญ
ปัญหาในการยอมรับ เห็นผลทันทีในการเห็นปัญหาในด้านอ่ืนๆ ซึ่งนักจิตวิทยาพูดมาสามารถ

เปลี่ยนความคิดที่ดีขึ้น” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A14 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาไม่แสดง
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อารมณ์ไม่พอใจ ในขณะให้ค าปรึกษา ท าให้เราไม่กล้าเปิดเผย” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C4 ได้
กล่าวว่า “การเปิดรับ จริงใจ ดูใส่ใจ เป็นมิตรให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายเวลาพูดอะไรก็ไว้ใจได้ เขาก็
อาจจะยากหน่อยตรงที่ต้องหาจุดให้ตรงกันกับที่นักกีฬาต้องการ” เช่นเดียวกับ C2 กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยามีมนุษย์สัมพันธ์ ท าให้สนิทสนม ท าให้เขายอมเล่าเหตุการณ์ออกมา” และยัง

สอดคล้องกับค ากล่าวของ C3 ได้กล่าวเสริมว่า “การเปิดใจยอมรับการให้ค าปรึกษาส าคัญมาก ซึ่ง
บางคนการยอมรับตัวเองในเรื่องของจิตวิทยาค่อนข้างยาก เพราะนักกีฬาบางคนขัดกับความรู้สึก
ของตนเอง บางครั้งเป็นเรื่องส่วนตัว นักกีฬาคิดว่าเป็นความลับ โดยท าให้นักจิตวิทยาเข้าไปช่วย
แก้ไขค่อนข้างยาก” 

3.8 การประเมินผลการให้ค าปรึกษา คือ สามารถตระหนักในทักษะ
เฉพาะความสามารถของตนเอง  สามารถประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวัง ยอมรับประสบการณ์
ของตนเองทั้งแง่ลบและแง่บวก ซึ่งท าให้สามารถประเมินเป้าหมายที่เป็นจริง  ดังที่ P4 กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาการกีฬามีกระบวนการประเมินในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบและ

ขั้นตอน ท าให้นักกีฬาแก้ปัญหาได้ถูกต้องตามเป้าหมาย เช่นเดียวกับ P3 กล่าวว่า “มีการ
ประเมินผลทางจิตวิทยาโดยสิ่งส าคัญ คือ สามารถแก้ปัญหาและใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับความ

คิดเห็นของ A2 ที่กล่าวว่า “การให้ค าปรึกษาที่ดีต้องน าสิ่งที่ได้ไปใช้ในการซ้อมและลงปฏิบัติการ
แข่งขันได้จริง ต้องเป็นค าปรึกษาที่ตรงกับสถานการณ์จริงและต้องมีการประเมินผลในการให้

ค าปรึกษาว่าใช้ได้จริงหรือไม่” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A9 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาการ
กีฬาน าไปใช้กับนักกีฬาและประเมินผลการให้ค าปรึกษา” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าว
ว่า “นักจิตวิทยาวิเคราะห์ได้ถูกทาง ในเรื่องพฤติกรรมหรือธรรมชาติของนักกีฬา โดยติดตามผล

และประเมินผล คือ 1.หลังจากให้ค าปรึกษาไปแล้ว 2.การติดตามข้อมูลที่แท้จริงของนักกีฬาว่าตรง
ไหม”  

3.9 การสื่อความหมายที่ตรงประเด็น  คือ นักจิตวิทยาสามารถสื่อ
ความหมายกับนักกีฬาที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการช่วยให้ไม่สับสนในความรู้สึกและประสบการณ์ อีกทั้ง

ยังช่วยส ารวจปัญหาเหล่านั้นให้กระจ่างขึ้นอย่างตรงเป้าหมายในการสื่อความหมาย ดังที่ P5 
กล่าวว่า “ทัศนคติกับการฟัง การรับรู้เรื่องราวการสื่อสารด้านภาษา ภาษาต้องมีความชัดเจนตรง

ประเด็น” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A11 ที่กล่าวว่า “นักจิตวิทยาการกีฬาจะมีความชัดเจน
ทางด้านการสื่อสารที่ตรงประเด็น มีการโน้มน้าวจิตใจได้เก่งท าให้นักกีฬาพัฒนาตนเองได้” เห็นได้
จาก A4 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาสื่อความหมายตรงจุดของปัญหาที่เราเผชิญอยู่ บางครั้งเราอยาก
ได้ค าปรึกษาไม่ใช่ต้องการค ากระตุ้นเหมือนเรามีเรื่องแล้วไปให้ฟัง โดยต้องเข้าใจกันในการสื่อสาร 
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ท าให้รู้ถึงความต้องการของนักกีฬา” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A13 ได้กล่าวเสริมว่า “ในเรื่อง
การพูดตรงตามประเด็นที่ เราต้องการ นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาได้ปฏิบั ติตามผลที่จะเกิด
ประสิทธิผล”นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า “การสื่อความหมายที่ต้องประเด็น จะท า
ให้การแก้ตรงจุด คนนี้ต่ืนเต้นจะมีวิธีการยังไง วิธีการแก้ปัญหา เช่น ในกีฬาที่ต่ืนเต้นหรือนักกีฬาที่
ซ้อมแล้วยังขาดเป้าหมายการกระตุ้นตนเอง ควรให้ค าปรึกษาได้ตรงประเด็น” 

3.10 สถานที่เหมาะสมในการให้ค าปรึกษา คือ การให้ค าปรึกษานอก
สถานที่ต้องการให้ค าปรึกษามิดชิด เป็นสัดส่วน สงบ ไม่พลุกพล่าน ห้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
ไม่คับแคบจนเกินไป ไม่มีคนเดินผ่านขณะให้ค าปรึกษา ซึ่งจะท าให้เป็นส่วนตัวและสังเกต

พฤติกรรมของผู้รับค าปรึกษา ดังที่ P4 กล่าวว่า “ด้านสภาพแวดล้อมต้องเอ้ืออ านวยในการให้
ค าปรึกษาหรือบรรยากาศในการให้ค าปรึกษา ต้องสบายๆ ไม่มีเสียงดัง สภาพอากาศที่ร้อน ซึ่งท า
ให้ไม่สามารถในการให้ค าปรึกษา ได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น

ของ A13 ที่กล่าวว่า “สถานที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว ท าให้กล้าพูดกล้าคุยได้แบบ
ส่วนตัวช่วงเวลาที่เหมาะสม” ดังที่ A1 ได้กล่าวว่า “สภาพแวดล้อมในการพูดคุยด้านบรรยากาศใน
การพูดคุยกันตัวต่อตัว และมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าก็จะสามารถเก็บความลับได้” เห็นได้จาก 

A2 ได้ระบุว่า “บรรยากาศในการให้ค าปรึกษาต้องสบายๆ โดยเพื่อนร่วมทีมเข้าใจเราและทีงานโค้ช 
ให้มาพบนักจิตวิทยา” เช่นเดียวกับ A5 กล่าวว่า “บรรยากาศและช่วงให้ค าปรึกษา เช่น ถ้า
นักจิตวิทยามาช่วงซ้อมเสร็จ นักกีฬาจะเหนื่อยหิว อยากอาบน้ าท าให้เราไม่มีสมาธิในการฟัง” ซึ่ง

สอดคล้องกับค ากล่าวของ A6 ได้กล่าวเสริมว่า “บรรยากาศการฝึกท าสมาธิ ความเต็มที่ในการเล่น
กีฬา ความมุ่งมั่นโดยการเสริมแรงมากขึ้น ” และยังสอดคล้องกับ A8 กล่าวว่า “สถานที่ให้
ค าปรึกษา ไม่ควรมีคนพลุกพล่าน ควรเป็นห้องส่วนตัว”นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า 
“สถานที่ในการให้ค าปรึกษา ถ้าบรรยากาศเงียบนักกีฬาก็จะรู้สึกเป็นส่วนตัว เพราะบางครั้ง
นักกีฬาต้องการให้ค าปรึกษาเป็นการส่วนตัวหรือนักจิตวิทยาต้องใช้สมาธิและทักษะทางจิตวิทยา
การกีฬา แต่นักกีฬาบางคนก็มองว่าไม่ค่อยส าคัญ” 

3.11 การวิเคราะห์สถานการณ์ได้ตรงและรวดเร็ว คือ  นักจิตวิทยาต้อง
สามารถวิเคราะห์ความรู้สึก อารมณ์ ภาษากาย น้ าเสียง การออกทางสีหน้า การสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆที่ให้ค าปรึกษาได้ในเวลาที่เหมาะสมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับ

สถานการณ์  ที่ท าให้นักกีฬามีความสบายใจหรือมีความสามารถมากขึ้น ดังที่  P5 กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาจะต้องมีการวิเคราะห์ได้รวดเร็วในขณะการฝึกซ้อมขณะแข่งขัน และมีสถานการณ์มา

แก้ไขในการให้ค าปรึกษาใหม่ๆ” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A1 ที่กล่าวว่า “ควรจะอิง
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สถานการณ์จริงและวิเคราะห์สถานการณ์ได้รวดเร็วมากที่สุด เพราะว่าเวลาที่เราปรึกษาเราก็
ปรึกษาในชีวิตจริง แต่ถ้ายกตัวอย่างและสามารถอธิบาย เราสามารถเก็บภาพได้มากที่สุดเราก็

สามารถที่จะน าไปปรับให้ได้มากที่สุด” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า “ทักษะ
กระบวนการ วิธีการ ปฏิสัมพันธ์ การประเมินผลสถานการณ์ได้ตรงประเมินและรวดเร็ว ก่อนเข้ารับ
การฝึกและหลังการแข่ง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา” 

3.12 การเข้าถึงปัญหาได้เร็วและการถ่ายโยงความรู้สึก คือ นักจิตวิทยา
ต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาและเข้าใจถึงความรู้สึกของนักกีฬาที่มาให้ค าปรึกษา จะท าให้
นักจิตวิทยาเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของนักกีฬา ซึ่งสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่นักกีฬาต้องการหรือ
ปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ดังที่ P4 กล่าวว่า “การเข้าถึงปัญหาได้เร็ว ค้นหาปัญหาของผู้รับ
ค าปรึกษาได้ไว เพื่อเราจะได้ศึกษาปัญหาและหาวิธีการแก้ไข โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของนักกีฬา นักจิตวิทยาไม่ควรมีการชี้น าต้องปล่อยให้ไปตามกระบวนการนักกีฬาทางด้าน
จิตวิทยาต้องมีการสรุปความได้อย่างตรงประเด็นและหาแนวทางแก้ไขได้เหมาะสม น าไปใช้ได้
จริง” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A3 ที่กล่าวว่า “เวลาที่เราก าลังอยู่ในการแข่งขันตอนที่ดี
และไม่ดี เราไม่รู้จะพูดกับใครจะแก้ไขอย่างไร แต่นักจิตวิทยาเหมือนเป็นที่ระบายในปัญหาและ
เข้าใจในความรู้สึกของเรา โดยเขาจะคอยรับฟังในสิ่งที่เราพูด จะแนะน าให้เราลองปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการแข่งขันเวลาที่อยู่ในเกมปรับการปฏิบัติของเราไม่ให้ต้ืนเต้น บางทีก็มีหลุดไปบ้าง ก็
ดึงให้มีสมาธิกับการแข่งขันมากขึ้น” สอดคล้องกับค ากล่าวของ A15 ได้กล่าวเสริมว่า “ได้พุดคุยกับ
นักจิตวิทยาก่อนแข่งขัน โดยเข้าถึงปัญหาได้เร็วท าให้นักกีฬามีความเชื่อมั่นในตนเอง ท าให้มี

ความสามารถในการแข่งขันและประสบความส าเร็จ”นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า 
“การหาข้อมูลพื้นฐาน คิดลักษณะแบบไหนเข้าถึงความรู้สึกได้ไว บางคนมาอยู่กับนักกีฬาแค่ระยะ
หนึ่งก็ไม่สามารถรู้ข้อมูลทั้งหมด ถ้ารู้จักและสามารถรวบรวมข้อมูลได้เร็วมากก็จะท าให้
ความสามารถในประสบการณ์ของนักจิตวิทยา” 

4. ด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ ประกอบไปด้วย 7 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
4.1 ความซื่อสัตย์ คือ จะต้องตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง

ความซื่อตรง ยุติธรรม เคารพผู้อ่ืนไม่กล่าวอ้างที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หลอกลวง และ
จะต้องรับผิดชอบในการปกปิดและรักษาข้อมูลการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นความลับ ดังที่ P1  
กล่าวว่า “นักจิตวิทยาควรมีด้านด้านความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเองมีความเคารพสิทธิ์ของกัน
และกัน ไม่ควรถามนอกประเด็น ไม่น าข้อมูลเรื่องส่วนตัวของตนไปเผยแพร่กับนักกีฬาที่ให้

ค าปรึกษาท่านอ่ืน”ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A13 ที่กล่าวว่า “ความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
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ความจริงที่สามารถปฏิบัติได้ไม่ปิดบังเก็บข้อมูลของนักกีฬาเป็นความลับไม่เปิดเผย ไม่มีความ

ล าเอียง พูดความจริง ให้ค าปรึกษาเท่าเทียมเสมอภาค” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A12 ได้
กล่าวเสริมว่า “คุณลักษณะของนักจิตวิทยา มีความซื่อตรงต่อนักกีฬา เช่น ถ้านักจิตวิทยาสร้าง

ภาพว่าดีไม่มีปัญหา แล้วมันจะแก้ไขได้อย่างไร” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า “หน้าที่
ในความรับผิดชอบของนักจิตวิทยาสิ่งที่ส าคัญคือ จะต้องมีความซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่การเป็น
นักจิตวิทยา คือ การช่วยแก้ไขปัญหาบกพร่องให้นักกีฬาประสบความส าเร็จ พอคิดแล้วก็ต้องท า
อย่างเต็มใจและพัฒนาความสามารถอย่างจริงจัง” ซึ่งสอดคล้องกับ C5 กล่าวว่า “สิ่งส าคัญในการ
ปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาคือจรรยาบรรณ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์” 

4.2 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาการกีฬา คือ การช่วยให้นักกีฬา
สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ 
ความสามารถโดยจะต้องพัฒนาความสามารถให้ได้มาตรฐานสูงสุด เป็นที่ยอมรับความสามารถ

ทั้งข้อด้อยและข้อจ ากัดทางวิชาชีพของตนเอง ดังที่ P5 กล่าวว่า “การท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้าน
จิตวิทยาการกีฬา ซึ่งต้องประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลของนักกีฬาทุกอย่างต้องเป็นความลับ
กับนักกีฬาและต้องรักษาจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาไว้เพื่อเป็น กฎระเบียบในการปฏิบัติของ

นักจิตวิทยา” เช่นเดียวกับ P4 ระบุว่า “นักจิตวิทยาการกีฬาควรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีการ
เก็บความลับของนักกีฬาที่ตนเองพูดคุย” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A7 ที่กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาควรมีจรรยาบรรณในการเป็นนักจิตวิทยา เพราะจะมีกฎระเบียบวินัย เช่น สามารถ
เก็บความลับไม่ให้คนอ่ืนรู้ได้ ความเป็นมืออาชีพ ไม่ล าเอียง ให้ค าปรึกษากับทุกคน มีวินัย ความ
เป็นระเบียบ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีการให้ค าปรึกษานักกีฬาอย่างทั่วถึง” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว
ของ A13ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาไม่โกหก น าความจริงที่สามารถปฏิบัติได้ ไม่ปิดบัง เก็บ
ข้อมูลของนักกีฬาเป็นความลับไม่น าไปเปิดเผย ไม่มีความล าเอียง ความซื่อสัตย์ พูดความจริง มี
การให้ค าปรึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งหมดนี้ เป็นจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาการกีฬา” 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า “จรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรม เป็นสิ่งที่
ประพฤติปฏิบัติในวิชาชีพในแต่ละคน เช่น นักจิตวิทยา สิ่งไหนที่นักกีฬาบอกว่าไม่เคยเล่าให้ใคร
ฟัง ถ้าพูดไปแล้วมีผลต่อทีมก็ไม่สมควรพูดต่อสาธารณะ แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของ

นักกีฬาต้องให้โค้ชรู้ โค้ชจะได้แก้ได้ถูกทาง” เห็นได้จาก C1 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาการกีฬาช่วย
ในเรื่องการแข่งขันและช่วยในการฝึกซ้อม แต่บางครั้งเขาจะมีปัญหาครอบครัวที่เข้ามากระทบกับ
นักกีฬาทั้งหมดนี้ นักจิตวิทยาต้องให้ค าปรึกษาอย่างมีจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาการกีฬาอย่าง
เคร่งครัด” 
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4.3 การเคารพสิทธิ์และศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืน คือ ต้องเห็นคุณค่าความ
เป็นคนของผู้ อ่ืนและการเคารพความเป็นส่วนตัว ความมุ่งมั่น  อัตลักษณ์ทางจิตใจ โดยต้อง
ให้บริการโดยปราศจากความล าเอียงและกีดกันเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้และต้องไม่ยอมรับหรือ
ปฏิเสธการให้ค าปรึกษาเนื่องจากเหตุผลหรือปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ดังที่  P5 กล่าวว่า “นักจิตวิทยา
ควรมีความจริงใจและเคารพสิทธิกับทีมกีฬาที่ให้ค าปรึกษา ให้เกียรติกับผู้อ่ืน ยอมรับอย่างไม่มี
เงื่อนไข และเป็นคนที่มีจิตใจขว้างขวางรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน”ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น

ของ A11 ที่กล่าวว่า “นักจิตวิทยาและนักกีฬาต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้ค าปรึกษา 
แสดงตัวตนที่เป็นจริง มีความรู้สึกที่ชัดเจนและไม่กล่าวหาโทษคนอ่ืน” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 

C1 ได้กล่าวว่า “นักจิตวิทยาช่วยเรื่องการแข่งขัน แล้วก็ช่วยเรื่องการฝึกซ้อมด้วย เพราะบางครั้งเขา
จะมีปัญหาครอบครัวที่เข้ามากระทบกับเขา แต่ทั้งหมดนี้นักจิตวิทยาต้องเคารพสิทธิ์การตัดสินใจ
ของนักกีฬา”  

4.4 ปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์  คือ นักจิตวิทยาการกีฬาของ
ต้องไม่เรียกร้องหรือแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ขอค าปรึกษาหรือแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่การให้ค าปรึกษา ดังที่ P1 กล่าวว่า“นักจิตวิทยาต้องมีความ
เชื่อมั่นในวิชาชีพของตน และเห็นความส าคัญของการให้ค าปรึกษาก่อน โดยไม่เห็นกับเงินที่ได้จาก
หน่วยงานองค์กรหรือผู้ปกครองในการสนับสนุนนักจิตวิทยาในการดูนักกีฬา”ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ A15 ที่กล่าวว่า “แนะน าในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่หาผลประโยชน์กับนักกีฬา เช่น ไม่น า
เรื่องที่ดี ไปปรับเปลี่ยนในทางลบ เพราะนักกีฬาคนนี้มาให้ค าปรึกษาอาจเป็นคู่แข่งกันในการเป็น
ตัวจริง” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A12 ได้กล่าวเสริมว่า “นักจิตวิทยาไม่ควร เลือกแต่นักกีฬาที่
เก่ง ควรเลือกนักกีฬาที่ก าลังพัฒนาตนเอง” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาไม่ควรให้ค าปรึกษากับนักกีฬาที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมกีฬาอย่างเดียว แต่ควรให้
ค าปรึกษากับนักกีฬาที่ไม่ เป็นความหวังของทีมบ้าง เพื่อจะได้พัฒนาและจะได้ไม่มองถึง
ผลประโยชน์ทางชื่อเสียง” 

4.5 การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ คือนักจิตวิทยาการกีฬาควรต้อง
รักษาความลับสูงสุด หากต้องให้ค าปรึกษา หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อขัดแย้งนั้น การลดและ
ถอดจากบทบาทการเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาได้อย่างเหมาะสม  ข้อมูลต่างๆส่วนตัว

จะต้องรักษาให้เป็นความลับ ดังที่ P2 กล่าวว่า “จริยธรรมด้านการเคารพสิทธิมนุษย์ชน ด้วยการ
เก็บรักษาความลับของนักกีฬาไม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างนักกีฬา ทีมงาน เพราะบ้างเรื่องที่
นักกีฬาให้ค าปรึกษานั้น เป็นเรื่องที่เขาไม่กล้าพูดกลับคนอ่ืน ถ้าความลับหลุดออกมาจะท าให้
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นักกีฬาหมดความเชื่อถือในตัวนักกีฬา” เช่นเดียวกับ P3 กล่าวว่า “โดยให้ความส าคัญของ
นักจิตวิทยาการกีฬาในการรักษาความลับของผู้รับค าปรึกษา” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
A2 ที่กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องมีการเก็บความลับของนักกีฬา โดยนักจิตวิทยาบอกว่านักกีฬา
สามารถปรึกษาได้ทุกอย่าง อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากบอกโค้ช” เห็นได้จาก A4 ได้ระบุว่า “การ
ให้ค าปรึกษาเป็นส่วนตัว ดีกว่ามีคนอ่ืนนั่งอยู่ด้วย เก็บเรื่องของนักกีฬาเป็นความลับ คือ ไม่เอา
ปัญหาของเราไม่พูดต่อกับใคร”เช่นเดียวกับ A14 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาไม่น าความรู้ในทางที่ดีไป
ใช้ในทางลบ เพราะนักกีฬาคนนี้มาให้ค าปรึกษา อาจเป็นคู่แข่งกันในการเป็นตัวจริง คือ ไม่น า

ความลับไปบอกกัน” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A15 ได้กล่าวเสริมว่า “สามารถรับค าปรึกษาได้
ทุกเรื่อง สามารถเก็บความลับของนักกีฬา และสามารถแก้ไขของนักกีฬาได้ทุกเรื่อง” นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับ C3 ได้กล่าวว่า “จริยธรรมมันจะต้องรู้ถึงขอบเขตในการให้ความช่วยเหลือพอสมควร 
เช่น ขอบเขตความเป็นส่วนตัว ขอบเขตในเรื่องของความสามารถ ขอบเขตเรื่องของหลายๆด้าน 
รวมถึงการเก็บข้อมูลเป็นความลับ” 

4.6 ให้ค าปรึกษาเท่าเทียมกัน คือ นักจิตวิทยาควรตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สิทธิส่วนบุคคลเบื้องต้น ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ที่จะให้ค าปรึกษานักกีฬา
ก่อนแข่ง ขณะแข่ง หลังแข่งอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมทั้งผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีเจตนาที่จะ

ให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ดังที่ P1 กล่าวว่า “มีการให้ค าปรึกษาด้วยความไม่
ล าเอียง ให้ค าปรึกษากับทุกคนอย่างเสมอภาค และมีระเบียบมีวินัยส าหรับการให้ค าปรึกษากับทุก

คนในทีม” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A9 ที่กล่าวว่า “ให้ค าปรึกษาด้วยความจริงใจ ไม่
ล าเอียงในการให้ค าปรึกษากับคนอ่ืนๆในทีม เพราะจะท าให้นักกีฬาไม่รับเช่นเดียวกับ A1 กล่าวว่า 
“ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีการเก็บความลับโดยการมองจากจรรยาบรรณผู้ให้ค าปรึกษาจะไม่เลือกที่

รักมักที่ชัง มีการให้ค าปรึกษานักกีฬาอย่างทั่วถึง” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A8 กล่าวว่า 
“นักจิตวิทยาต้องไม่มีความล าเอียง พร้อมยอมรับฟังทุกๆปัญหาของนักกีฬาทุกคนไม่เลือกคนใด

คนหนึ่ง” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C4 ได้กล่าวว่า “มีความเมตตากับนักกีฬาทุกคน โดยให้
ค าปรึกษาด้วยความจริงใจ ไม่ล าเอียง ให้ความรัก ดูแลเท่ากันกับคนอ่ืนในทีมและต้องถ่ายทอด

ทักษะความรู้การให้ค าปรึกษา อย่างเต็มที่เท่ากันด้วยครับ” เห็นได้จาก C1 ได้กล่าวเสริมว่า 
“จริยธรรมในนักจิตวิทยา คือ การให้ค าปรึกษาเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น นักกีฬาแต่ละคนไม่
เหมือนกัน บางคนพูดว่าสอนง่าย บางคนต่อต้าน บางคนรับการฝึกหมด อยากให้ค าปรึกษาอย่าง
เท่ากัน ส่วนเรื่องนักกีฬาจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของนักกีฬาเอง” 
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4.7 มีความเป็นมืออาชีพทางด้านจิตวิทยา คือ นักจิตวิทยาการกีฬาต้อง
กระท าอย่างมืออาชีพทั้งก่อนและหลังการให้ค าปรึกษาและการท างานร่วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
โดยต้องแสดงถึงความเชื่อถือได้  และต้องไม่ฝ่าฝืนประมวลข้อก าหนดจรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ ดังที่ P1 กล่าวว่า “นักจิตวิทยามีวัฒนธรรมพื้นฐานของการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา และมี
ประสบการณ์ มีการฝึกปฏิบัติ พัฒนาตนเองจนเกิดความช านาญอย่างมืออาชีพ และท างานเป็น

ทีมในการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคการท างาน” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A8 ที่กล่าวว่า 
“มีความเป็นมืออาชีพทางด้านจิตวิทยา สามารถรับฟังปัญหา แยกแยะปัญหาในการให้ค าปรึกษา 
และน าไปแก้ไขปัญหา ท าให้นักกีฬาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีความไว้วางใจในตัวนักจิตวิทยา” 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า “ต้องใช้ระยะเวลาให้ประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะ
ยาวนานแค่ไหน นักจิตวิทยาบางท่านไม่ติดตามหรือหายไปให้ค าปรึกษากับสมาคมอ่ืนๆ พอ
กลับมาก็ต้องเหมือนนับ 1 ใหม่ มันอยู่ที่การทุ่มเท การติดตาม การประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
นักจิตวิทยาเลยต้องอดทนท าให้ประสบความส าเร็จอย่างเป็นมืออาชีพ” และยังสอดคล้องกับ C5 
ได้ระบุว่า “นักจิตวิทยาการกีฬาต้องมีความมืออาชีพ เพราะในการให้ค าปรึกษากับนักกีฬาอาชีพ 
ต้องมีความเชื่อถือหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองมา” 

5. ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา ประกอบไปด้วย 14 หัวข้อ ดังต่อไปนี ้
5.1 ทักษะทางจินตภาพ คือ เทคนิคในการช่วยเหลือ ความสามารถใน

การขจัดกับปัญหา การตัดสินใจและการแก้ปัญหาตลอดจนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  การ
สร้างจินตภาพจะมีเป้าหมาย คือ การสร้างความเคลื่อนไหวในใจของทักษะกีฬาที่ต้องการ
แสดงออกอย่างชัดเจน การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีเกิดความรู้สึกมั่นใจในสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ และให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด  หรือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพบคู่แข่งในสถานการณ์
จริง เป็นการช่วยขจัดความกลัว ช่วยในการควบคุมอารมณ์ และการรวบรวมสมาธิ สร้างความ

มั่นใจในการพัฒนาความสามารถทางกีฬาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ดังที่ P2 กล่าวว่า “จินตภาพ 
เลือกใช้เพื่อเป็นการปรับความรูสึกของนักกีฬาได้หลากหลายส่วนใหญ่จะมีการใช้กับนักกีฬาทุก
ประเภท เช่น นักกีฬาประเภทบุคคล มีการฝึกจินตภาพต้ังแต่ตอนนอนและในตอนลงแข่งขัน ซึ่ง

สอดคล้องกับความคิดเห็นของ A6 ที่กล่าวว่า “การท าจินตภาพในการแข่งขันท าให้เรานึกภาพการ
เล่นจนท าให้เราเล่นได้ดี ท าให้พัฒนาตนเองทางด้านการคิดมากยิ่งขึ้น” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว

ของ A13 ได้กล่าวเสริมว่า “การฝึกทักษะจินตภาพ ท าให้มองเห็นภาพของตนเองตามความคิดของ
ตนเอง” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C3 ได้กล่าวว่า “การฝึกจินตนาการในขณะการฝึกซ้อมเลย 
ภาพ สร้างภาพ เรื่องความส าเร็จและเรื่องของการจัดท่าทาง เราต้องเอาเข้าไปเติมในช่วงของการ
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ฝึกซ้อมเลย ให้เขาเคยชินกับภาพที่เราวางไว้ เพื่อให้เขาเกิดความคุ้นเคยท าบ่อยๆ สร้างภาพให้เห็น
ความส าเร็จ เมื่อเห็นความส าเร็จมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่กล้ามเนื้อเราเองในเรื่องของกระบวนการ
ต่างๆภาพที่เขาจัดวางไว้” 

5.2 ทักษะการหยุดคิดและการพูดดีกับตัวเอง คือ เป็นการหยุดคิดและ
พูดสิ่งดีๆ กับตนเอง เป็นการพูดย้ าและจัดระบบความคิดเกี่ยวกับตนเองไปในทางที่ดี  เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ใหม่ การรวบรวมสมาธิ การสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ตนเอง และความสามารถของตนเองได้เป็นการคิดเชิงบวก และเป็นการทบทวนรูปแบบความคิด

ของตัวเองบ่อยๆ เพื่อเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดังที่ P2 กล่าวว่า “ในด้านการพูดกับตนเอง เพื่อ
ควบคุมสมาธิ เพื่อกระตุ้นตนเอง และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในก่อนแข่งขัน ขณะแข่งขัน จนท าให้

นักกีฬาสามารถน ามาใช้ได้เป็นอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A8 ที่กล่าวว่า “การใช้ที่
ดีที่สุดส าหรับผม คือ การตัดความคิดในแง่ลบ เช่น การท าเสีย ก็ไม่ให้เราเก็บมาคิดแต่ให้เราตัด

ความคิดนั้นทิ้งแล้วกลับมามุ่งมั่นในเกมใหม่อีกครั้ง และการห้ าลังใจเพื่อน” เห็นได้จาก A4 ได้ระบุ
ว่า “บางครั้งนักกีฬาไม่เข้าใจโค้ช ท าให้เวลาซ้อมคิดในแง่ลบตลอด ท าให้เวลาเล่นไม่มั่นใจ 

นักจิตวิทยาให้หยุดความคิดนั้นก่อนในการเบรกเกมก่อนแล้วเริ่มต้นใหม่” เช่นเดียวกับ A6 กล่าว
ว่า “การพูดกับตนเอง ท าให้รู้สึกจิตใจแข็งแกร่งในการลงแข่งขันและเกิดประโยชน์กับตนเองในการ
มุ่งมั่นมากขึ้น” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A13 ได้กล่าวเสริมว่า “ทักษะการพูดคุยกับตนเอง 
ช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้กับตนเอง ถ้าท้อก็ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อความส าเร็จของนักกีฬา”นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า “เวลาซ้อมหรือในขณะแข่งขัน ให้เราใช้เทคนิคการหยุดคิดและการ
พูดกับตนเอง ท าให้มีความเชื่อมั่นในตัวเรา เราต้องฝึกจนอัตโนมัติจนสามารถใช้ได้ก่อนแข่งขัน
ขณะแข่งขัน หลังแข่งขัน” 

5.3 ทักษะการต้ังเป้าหมาย คือ เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความตั้งใจไปพร้อม
กับการเพิ่มระดับความอดทน ฝึกหรือเล่นกีฬา การก าหนดเป้าหมายที่เน้นเทคนิคช่วยในการรักษา
ระดับของแรงกระตุ้นภายใน เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการเล่นกีฬา เป็นเทคนิคในการสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา เพราะเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความตั้งใจไปเผชิญความ
ยากล าบากในการฝึกซ้อม รู้สึกท้อถอย จะท าให้นักเรียนพัฒนาดีขึ้นตามล าดับและมีประสิทธิภาพ 

ดังที่  P1 กล่าวว่า “การสร้างเป้าหมาย การสะท้อนให้เห็นว่าท าเพื่ออะไร สิ่งเร้าที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ให้บรรลุเป้าหมาย” ซึ่งสอดคล้องกับความ

คิดเห็นของ A3 ที่กล่าวว่า “การวางเป้าหมายในตนเอง เราจะท าอะไร ท าอย่างไร ความต้องการที่
ท าให้ผลที่ออกมาประสบความส าเร็จอย่างไร โดยมีการวางเป้าหมายเป็นขั้นตอน ระยะสั้น ระยะ
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กลาง ระยะยาว” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า “ด้านการต้ังเป้าหมายเพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นให้กับนักกีฬา เพราะทักษะการต้ังเป้าหมาย เกิดการวิเคราะห์ในตัว
นักกีฬาในแต่ละบุคคลให้มีแนวทางการฝึก” 

5.4 ทักษะการก าหนดและการควบคุมลมหายใจ คือ การหายใจที่ถูกวิธี 
จะท าให้ผ่อนคลายความเครียด รวมถึงท าให้ออกซิเจนในเลือดเพิ่มปริมาณมากขึ้น น าพลังงาน
ไปสู่กล้ามเนื้อมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ ที่นักกีฬาควรฝึกและปฏิบัติให้ได้ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์แข่งขันหรือสถานการณ์ที่มีความกดดัน  จะท าให้อัตราการเต้นของหัวใจ
ลดลง ดังที่ P5 กล่าวว่า “พื้นฐานทักษะจิตวิทยาการกีฬาก็ต้องมีการควบคุมลมหายใจ ใช้เทคนิคนี้
เพราะเป็นเทคนิคแรกที่ท าให้นักกีฬาอยู่กับตนเองได้เป็นอย่างดี” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 

A7 ที่กล่าวว่า “การก าหนดลมหายใจ เพราะท าให้เรานิ่งและมีสมาธิ เวลาต่ืนเต้นจะท าให้คลาย
กังวลได้เวลาอยู่ในสนามอาจจะต่ืนเต้นด้วยเสียงกองเชียร์” เห็นได้จาก A11 ได้ระบุว่า “ทักษะการ
ก าหนดลมหายใจ ดีขึ้นเพราะจะช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้านการเปลี่ยนความคิดในแง่

มาก” เช่นเดียวกับ A13 กล่าวว่า “การก าหนดลมหายใจ ท าให้มีสมาธิมากขึ้นและผ่อนคลายมาก
ขึ้น” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C5 ได้กล่าวว่า “เทคนิคการควบคุมลมหายใจ คือเป็นพื้นฐานใน
ด้านอ่ืน เพื่อเป็นการขยายหลอดเลือดและเพิ่มออกซิเจน และยังท าให้มีสมาธิ มุ่งมั่น ท าให้นักกีฬา
ประสบความส าเร็จมากขึ้นด้วย” 

5.5 ทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ คือ การจดจ่อ มีความตั้งใจกับ
สิ่งที่ก าลังท า และตัดสิ่งรบกวนหรือสิ่งไม่เกี่ยวข้องออกไป รวมทั้งความสามารถในการเปลี่ยน
ความต้ังใจได้อย่างเหมาะสม  เรียนรู้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่งานที่ก าลังท าที่มารบกวนทั้งจาก

ภายนอกและภายในจิตใจตนเอง ดังที่ P1 กล่าวว่า “ในการสร้างสมาธิเป็นทักษะทางจิตวิทยาการ
กีฬาที่ส าคัญ เพื่อให้นักกีฬาอยู่กับสภาวะปัจจุบัน ภาวะตนเองให้ดีที่สุด เช่น การฝึกรับส่งบอล 
นักกีฬาในทีมต้องมีสมาธิอยู่กับการฝึกในแต่ละครั้งที่รับส่งบอล” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
A8 ที่กล่าวว่า “ในการฝึกสมาธิ เพราะการเน้นสมาธิในการเล่นในเกม เช่น ในแบบควบคุมตนเอง
ในการแข่งขัน ให้มีสมาธิ การตัดความคิดในแง่ลบ เช่น เราท าลูกเสีย ตัดลูกเสียก็ไม่ให้เราเก็บมา

คิด แต่ให้เราตัดความคิดนั้นทิ้งแล้วกลับมามุ่งมั่นในเกมใหม่อีกครั้ง” เห็นได้จาก A3 ได้ระบุว่า 
“การท าสมาธิก่อนการแข่ง ท าให้เรารู้สึกตัวตลอดเวลาในการแข่งขัน” เช่นเดียวกับ A6 กล่าวว่า 
“ท าให้นักกีฬามีสมาธิมากขึ้น ท าให้มีจุดมุ่งหมาย ไม่วอกแวก และใช้ได้จริง” ซึ่งสอดคล้องกับค า

กล่าวของ A10 ได้กล่าวเสริมว่า “อยู่กับตนเองให้มากที่สุด มีสมาธิ สิ่งรอบข้างตัดทิ้งและที่สิ่ง
ส าคัญ คือการน าไปปฏิบัติจริง ท าให้ตอนแข่งขันไม่ต้องกังวล” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C5 ได้
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กล่าวว่า “ขั้นแรกก็ฝึกสมาธิและรวบรวมสมาธิให้นักกีฬา โน้มน้าวจิตใจให้นักกีฬา อบรมฝึกสอน
เวลาคู่ต่อสู้เป็นอย่างนี้ เราต้องท ายังไง ต้องใจนิ่งๆ และเพิ่มความรู้ความสามารถให้นักกีฬา”  

5.6 ทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ คือ เป็นการพัฒนาการรับรู้ตัวเอง
และมีสมาธิรู้ถึงความแตกต่างระหว่างกล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายและเครียดเกร็งเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึง
การผ่อนคลายเพื่อให้กล้ามเนื้อท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในการปฏิบั ติควรอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและสบายกาย สบายใจให้มากท่ีสุดเพื่อให้นักกีฬารู้สึกไมเกร็งกล้ามเนื้อ 

ดังที่ P2 กล่าวว่า “ทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นการฝึกจิตใต้ส านึก เพื่อให้นักกีฬาเกิดความ
ผ่อนคลาย ใช้ในกรณีเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A8 
ที่กล่าวว่า “ในการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เมื่อฝึกแล้วน าไปใช้ก่อนแข่ง หลังแข่ง สามารถช่วย
ให้ผ่อนคลายได้เยอะในสภาวะกดดัน เครียด หรือฝึกซ้อมเวลาเหนื่อยมากๆ” ซึ่งสอดคล้องกับค า

กล่าวของ A13 ได้กล่าวเสริมว่า “การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฝึกแล้วรู้สึกสบายทางร่างกายและจิตใจ 
ท าให้จิตใจรู้สึกโล่งสบาย” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า “วิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
เวลาแข่งขัน เวลาฝึกซ้อม เพราะบางครั้งนักกีฬาไม่ได้ไปกับโค้ชประจ า ถ้าเกิดสอนฝึกได้ตนเองได้
ก็จะดีเพราะมีประโยชน์กับนักกีฬาในช่วงฝึกซ้อม หลังแข่งขันเป็นอย่างมาก” นักกีฬาต้องมีการ
ฝึกซ้อมหนักมากขึ้น ก็เหมือนอย่างเรื่องตอนแข่งขัน เจอความกดดัน ความเครียด ท าให้เหนื่อย
และท้อแท้ ซึ่งนักจิตวิทยาต้องท าให้นักกีฬาผ่อนคลาย ได้คุยกับนักกีฬาเข้าใจว่าท าไหมต้องซ้อม
หนัก” 

5.7 ทักษะการท าออโตจีนิก คือ เป็นวิธีการควบคุมตน (Self-Generated) 
โดยการใช้ค าพูดหรือนึกภาพ (Verbal and visual techniques) บนหลักการตอบสนองทางจิต
สรีรวิทยา (Psycholphysiogical) ซึ่ งสอดคล้องกับ สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าวว่า  
การจัดการควบคุมตน โดยการใช้ค าพูดและการนึกภาพ บนหลักการการตอบสนองทางจิต
สรีรวิทยา มักเป็นไปตามเงื่อนไขของการพูดหรือการคิดของบุคคลนั้น ซึ่งหมายความว่าการมุ่ง
ความคิด หรือวางเงื่อนไขความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง  

5.8 ทักษะการท าไบโอฟีดแบก คือ เป็นวิธีการตรวจสอบและควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เป็นอัตโนมัตินี้ขึ้น ซึ่งจะใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วยในการวัดการเปลี่ยนแปลง
ภายในร่างกาย โดยอาจแสดงออกมาเป็นภาพหรือเสียง เช่น การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลื่นไฟฟ้า

กล้ามเนื้อ คลื่นไฟฟ้าสมอง อุณหภูมิร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับ สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าว
ว่า โดยปกติมักมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความกดดันหรือเมื่อมีแรง
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กระตุ้นเกิน ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์นั้นย่อมท าให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ยาก จึงเกิดวิธีการ
ตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เป็นอัตโนมัตินี้ขึ้น  

5.9 การฝึกอย่างต่อเนื่อง คือ การฝึกเป็นประจ า เพื่อให้เกิดความเคยชิน 
ทั้งนี้หากโค้ชหรือเพื่อนร่วมทีมสังเกตเห็นนักกีฬาอาการที่ผิดปกติ เช่น กระวนกระวาย เดินไปมา 
ล่อกแล่ก สามารถใช้ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาเหล่านี้ช่วยลดความกดดันได้ ดังที่ P2 กล่าวว่า 
“นักกีฬามีการฝึกทางทักษะทางจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อนักกีฬา เพราะ
การฝึกครั้งเดียวไม่มีทางเห็นผล ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องจะท าให้สามารถใช้งานได้จริง” ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของ A1 ที่กล่าวว่า “ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา ท าให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้
มากที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งผมมองว่าการฝึกทางจิตใจนั้นมี
ความส าคัญ แต่นักกีฬาจะน าไปปฏิบัติใช้ควรฝึกให้เกิดช านาญ ฝึกเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ” 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ C5 ได้กล่าวว่า “นักกีฬาควรฝึกจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลทั้งเรื่อง
การแข่งขันในขณะมีความกดดันเจอเสียงเชียร์สามารถแก้ความกดดันให้นักกีฬาได้ ทั้งช่วงฝึกซ้อม 
ช่วงแข่งขัน หลังแข่งขันด้วยทุกช่วง เพื่อลดความต่ืนเต้น และสร้างแรงจูงใจให้มั่นใจยิ่งขึ้น” 

5.10 ผลของการฝึก/เทคนิคทางจิตวิทยา คือ การฝึกจะต้องใช้ระยะ
เวลานานพอสมควร และเมื่อฝึกจนเกิดความช านาญ จะช่วยให้การแสดงความสามารถกระท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลท าให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน และการฝึกจะช่วยให้นักกีฬา
พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายที่ต้ังไว้ ดังที่ P3 กล่าวว่า “ทักษะทางจิตวิทยา 
ท้ังหมดนี้ต้องมีการฝึกและอบบรมก่อนที่จะให้ค าปรึกษามีการติดตามผลในการให้ค าปรึกษา 
เพราะผลของการฝึกสามารถใช้งานได้จริง เห็นผลและสามารถปฏิบัติได้จริง ” เช่นเดียวกับ P4 
กล่าวว่า “เลือกใช้เทคนิคเพราะสามารถใช้งานได้จริง เห็นผลและสามารถปฏิบั ติได้จริง ” 
 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A7 ที่กล่าวว่า “ฟังและฝึกทักษะจิตวิทยา เชื่อฟังค าสอนของ
นักจิตวิทยาโดยเชื่อใจซึ่งกันและกันโดยกลับมาฝึกเอง ปฏิบัติตามจนประสบความส าเร็จในการ
แข่งขัน" และยังสอดคล้องกับ A10 ได้กล่าวว่า “ท าแล้วได้ผลจริง เช่นการฝึกจินตภาพ การผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ สมาธิอยู่กับตนเองได้ดี ยิ่งท ายิ่งดีขึ้น อาจเกิดจากความพยายามในการฝึก ”
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C1 ได้กล่าวว่า “ผลของการแข่งขัน ว่านักกีฬาสามารถควบคุมอารมณ์ 
กระตุ้นตัวเอง คือ สามารถที่จะท าใจให้มีความรู้สึกเหมือนซ้อม (ซ้อมให้เหมือนแข่ง แข่งให้เหมือน
ซ้อม) นั่นแหละเป็นผลของการฝึกและเทคนิควิธีต่างๆทางจิตวิทยา” เห็นได้จาก C2ได้กล่าวว่า  
“ท าแล้วต้องเห็นผล สามารถเปลี่ยนแปลงจากลบหรือเคยผิดพลาดมาให้น้อยที่สุด ซึ่งท าให้มี
ประสิทธิภาพ” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ C4 ได้กล่าวเสริมว่า “ปัญหากับประเด็น ซึ่งวิธีการที่
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หลากหลายที่นักกีฬาท าแล้วไม่ยากเกินไปแล้วก็วิธีที่ท าให้นักกีฬาเห็นผลของการฝึกทางจิตวิทยา
การกีฬา”  

5.11 การรับรู้ผลทางกาย คือ เป็นการฝึกที่ท าให้นักกีฬาสามารถควบคุม
ความกล้ามเนื้อได้โดยเฉพาะในสถานการณ์แข่งขันหรือสถานการณ์ที่มีความกดดัน ดังที่ P4 กล่าว
ว่า “สิ่งที่ลงมือกระท าหรือให้ค าปรึกษาจนท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เห็นประโยชน์และด้านสามารถของ
นักกีฬาเพิ่มขึ้นในทางกาย” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A3 ที่กล่าวว่า “นักจิตวิทยาน่าจะ
ช่วยในเรื่องตอนแข่งขัน แล้วเขามาคุยกันท าให้ช่วยลดความเครียด ความเสียใจและท าให้ร่างกาย
ไม่เกร็ง เช่น ตอนที่ผ่านมาแข่งที่ไทยแล้วแพ้ รอบเซมิไฟนอล แล้วเรามีความรู้สึกว่าตีได้ไม่ค่อยดี 
ไม่มีอารมณ์ในการเล่นจังหวะในการเคลื่อนไหวของร่างกายในการเล่น พอเล่นเสร็จนักจิตวิทยา
เรียกมาคุยว่าเป็นอะไร ก็บอกว่าอารมณ์เสียตอนเล่นไม่ออก จนการเคลื่อนไหวไม่ดีท าให้เล่นไม่ดี 
ไม่มั่นใจ” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A14 ได้กล่าวเสริมว่า “การปรึกษาแล้วได้ผลดี นักกีฬามี
ความสุขในการเล่นกีฬาและการแสดงออกทางกายว่ามีความผ่อนคลาย”นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

กับ C4 ได้กล่าวว่า “นักกีฬาที่ร่างกายไม่พร้อม บางคนบาดเจ็บอยู่ทั้งๆที่ดูไม่สามารถแข่งต่อได้ ก็
ยังแข่งต่อได้ อย่างนักกีฬาที่ฝีมือเป็นรองก็ท าให้เขาฮึดกลับมาชนะได้ เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งมากๆ อย่าง
น้อยเราก็สู้ได้อย่างสูสี สร้างความมั่นใจให้นักกีฬามากขึ้น”  

5.12 การควบคุมอารมณ์  คือ ความเครียด ความวิตกกังวล หรือสิ่งเร้า
อารมณ์ ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสิ่งเร้าอารมณ์ -และเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ

น าไปใช้เพื่อให้นักกีฬาควบคุมในระหว่างการแข่งขันได้ ดังที่ P1 กล่าวว่า “สภาวะอารมณ์สามารถ
ปรับความรู้สึกเข้ากับคนอ่ืนได้และ ในการให้ค าปรึกษานักจิตวิทยาควรมีการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองต่อนักกีฬาหรือทีมงาน เช่น นักกีฬาถ้าเกิดการพ่ายแพ้ต่อการแข่งขัน นักกีฬาก็จะมีอารมณ์
อีกแบบ แต่ถ้าชนะจะเป็นอีกแบบ นี่คือสิ่งที่ส าคัญของนักจิตวิทยาการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ” ซึ่ง

สอดคล้องกับความคิดเห็นของ A5 ที่กล่าวว่า “การจัดการอารมณ์ ในขณะซ้อม แข่งขัน หลังแข่ง 
เป็นสิ่งส าคัญมากในการเล่นกีฬาเพราะท าให้เราใจเย็นขึ้น ล้วนเป็นทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา ใช้

แล้วดีมาก ท าให้เรามีประสิทธิภาพในการจัดการกับอารมณ์” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้
กล่าวว่า “นักกีฬาบางครั้งมีปัญหาเรื่องของครอบครัว โทรมาทะเลาะกันจนบางครั้งไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ในขณะฝึกซ้อม แข่งขัน หลังแข่งขัน ซึ่งนักจิตวิทยาต้องเก็บรายละเอียดข้อมูล เพื่อ
ลดอารมณ์ให้ได้” 
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5.13 การน าไปใช้ คือ การน าทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาน าไปใช้ในการ
ฝึกซ้อม ขณะแข่งขัน หลังแข่งขัน หรือแม้แต่การน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตชีวิตประจ าวัน 

ซึ่งใช้ได้จริงและเห็นผล ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อตนเองและทีม ดังที่ P3 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาฝึก
นักกีฬาด้านเทคนิคต่างๆ วิเคราะห์นักกีฬาต้องการอะไร และฝึกการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 

สามารถแก้ไขปัญหาใช้ได้จริงในนักกีฬา” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ A13 ที่กล่าวว่า 
“สามารถน าไปใช้ได้จริงในด้านการฝึกซ้อม ขณะแข่ง หลังแข่ง เมื่อได้รับค าปรึกษาก็สามารถ
น าไปใช้ได้จริง ซึ่งท าให้เรามีการพัฒนาตนเอง” เห็นได้จาก A2 ได้ระบุว่า “การให้ค าปรึกษาและ
น าไปใช้ให้ได้ผล เช่น ในการแข่งขันนักกีฬาต้องลดความกดดันในตนเองและต้องคลายความ

กังวล” เช่นเดียวกับ A12 กล่าวว่า “ต้องใช้ได้จริงและมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองในระยะยาว โดย
ไปทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C3 ได้กล่าวว่า “เทคนิค ท าให้
นักกีฬาเกิดความเชื่อมั่น เชื่อมั่นในการฝึก ฝึกจนเกิดความช านาญจริงๆ นักกีฬาถ้าเราฝึกตาม
กระบวนการและน าไปใช้ก็จะเพิ่มขีดความสามารถได้แน่นอน เช่น การเสริฟ์ของนักกีฬาต้องคิด

สร้างภาพความส าเร็จ” และสอดคล้องกับ  C1 กล่าวว่า “ในการฝึกทักษะจิตวิทยาการกีฬา  
ซึ่งบางครั้งก็ได้ผล บางครั้งไม่ได้ผล เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งวิธีการและการน าไปใช้ของ
นักกีฬาที่แตกต่างกัน” 

5.14 ความเชี่ยวชาญการให้ค าปรึกษา คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้
ค าปรึกษาหรือเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา โดยมีความจริงใจ สามารถเข้าใจ
ในตัวผู้รับค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่มาขอรับค าปรึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้ค าปรึกษา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีจรรยาบรรณ มีความเมตตา และ
การผูกมัด(นักจิตวิทยาควรผูกมัดการให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักกีฬาสามารถค้นพบปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาเหมาะสม” ดังที่ P3 กล่าวว่า “นักจิตวิทยาต้องมีการเรียนรู้ทฤษฏีและการพูดคุย
กับผู้มีประสบการณ์ทางด้านการให้ค าปรึกษา ท าจนมีความช านาญประสบการณ์ของการเป็น
นักจิตวิทยา” เช่นเดียวกับ P4 กล่าวว่า “องค์ความรู้จากนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเชื่อมั่นในวิชาชีพของตนเองในเรื่องการให้ค าปรึกษาจิตวิทยา” ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของ A4 ที่กล่าวว่า “ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา คิดว่าเป็นสิ่งส าคัญ เนื่อง
ด้วยนักจิตวิทยาควรผ่านการให้ค าปรึกษา ในการเจอเคส มาเยอะๆ ท าให้มีความช านาญในการให้
ค าปรึกษามาก” เห็นได้จาก A5 ได้ระบุว่า “นักจิตวิทยาการกีฬาหาเคสใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์

และความช านาญ”เช่นเดียวกับ A8 กล่าวว่า “มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาด้านของการ
กีฬา” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ A10 ได้กล่าวเสริมว่า “มีการศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนตนเอง 
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และการหาประสบการณ์” และยังสอดคล้องกับ A13 กล่าวว่า “มีการพูดคุยกับนักกีฬาหลายๆคน 
หลากหลายกีฬา ที่ประสบปัญหา รวมถึงต้องมีการฝึกฝนองค์ความรู้ก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับ
นักกีฬา ทั้งหมดคือความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา”นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C2 ได้กล่าวว่า 
“ประสบการณ์ที่ท างานของนักจิตวิทยา บางคนเจอระยะสั้นก็ท าได้เลย เหมือนกับว่าเขาเจอเคสนี้
มาเยอะ บางคนไม่เคยเจอเคสแบบนี้ต้องมีการศึกษาหาความรู้ไปหาข้อมูลแต่ละคนมา เช่น 
อาจารย์สืบสาย และอาจารย์พิชิต สามารถรู้ได้เลย เพราะมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา
เยอะ” 
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยา
การกีฬาในประเทศไทย 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 
ที่มีประสบการณ์ ในการใช้จิตวิทยาการกีฬา ในขั้นตอนที่  1 มาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ส าหรับนักจิตวิทยาการ
กีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (นักจิตวิทยาการกีฬา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ) เพื่อหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้ง 3 ฉบับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น

นี้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับ .60 - 1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553) จากนั้น
น าไปทดลองใช้ Try Out (นักจิตวิทยาการกีฬา 5 คน ผู้ฝึกสอน 5 คน นักกีฬา 15 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 25 คน) ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับในรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ค่า .93 จนถึง .95 จึงแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถาม 3 ฉบับ มีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี (ชูศรี วงศ์
รัตนะ. 2553)โดยเครื่องมือวิจัยมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นที่ดีตามหลักการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยระยะที่  2 วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เพื่อส ารวจ
คุณลักษณะการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 การส ารวจการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ด้วย
แบบสอบถามที่พัฒนาจากขั้นตอนที่ 2 

จากแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม น าไปเก็บข้อมูล
เพื่อหาประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา ตามความคิดเห็นของนักกีฬา  
ผู้ฝึกสอน และนักจิตวิทยาการกีฬา ดังนี้  นักจิตวิทยาการกีฬา 13 คน (มีประสบการณ์การให้
ค าปรึกษากับนักกีฬามากกว่า 4 ปี) นักกีฬาทีมชาติไทย 189 คน (นักกีฬาที่ผ่านการให้ค าปรึกษา 
ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง)  ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 33 คน (ผู้ฝึกสอนที่ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันทีมชาติไทย
ไม่น้อยกว่า 4 ปี) รวมจ านวน 235 คน จาก 16 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ 
เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ ยิงเป้าบิน ยิงปืน แบดมินตัน เทนนิส ยกน้ าหนัก 
วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอลและว่ายน้ า ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในระดับการปฏิบัติการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย ประกอบไปด้วย 5 คุณลักษณะ ความรู้ คุณลักษณะนักจิตวิทยาการกีฬา การให้ค าปรึกษา 
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จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ และทักษะจิตวิทยาการกีฬา โดยแบบสอบถามมี 3 ฉบับ ฉบับละ 65 
ข้อ (นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการให้
ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ประกอบไปด้วย  

1.1 นักจิตวิทยาการกีฬา ซึ่งนักจิตวิทยาการกีฬาส่วนใหญ่เป็น เพศชาย 
เพศหญิง จ านวนใกล้เคียงกันเพศชายร้อยละ 53.85 และเพศร้อยละ 46.15 อายุอยู่ในช่วง 40-49 
ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.15 วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 70 ให้ค าปรึกษาบุคคลและทีมมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 70 ประสบการณ์การให้ค าปรึกษา 10-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.46  ช่วงเวลาใด
นักจิตวิทยาการกีฬาควรไปพบนักกีฬาส่วนใหญ่ ก่อนแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 20  นักกีฬาที่ให้
ค าปรึกษาเป็นนักกีฬาระดับซีเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 24.69 และส่วนใหญ่นักจิตวิทยาการกีฬาให้
ค าปรึกษาแบบ บุคคลและกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 70 (ตารางที่ 6) 

1.2 นักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยส่วนใหญ่รับค าปรึกษา
เป็น เพศหญิง ร้อยละ 62.4 และ เพศชายร้อยละ63.6 อายุอยู่ในช่วง 20-29 ปีมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 52.9 วุฒิการศึกษาของนักกีฬาส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.1 ส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาและนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.6 เป็นนักกีฬาประเภททีม คิดเป็นร้อยละ 47.6 ได้รับ
การให้ค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกีฬา จ านวน      1 - 3 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.5  เวลา
ใดนักจิตวิทยาการกีฬาควรไปพบนักกีฬาส่วนใหญ่หลังฝึกซ้อม คิดเป็นร้อยละ 28.6  ระดับจ านวน
ครั้งในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นชิงแชมป์โลก คิดเป็นร้อยละ 36.6 และส่วนใหญ่นักกีฬาได้รับการ
ให้ค าปรึกษาจากนักจิตวิทยาการกีฬาในลักษณะบุคคลและกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 64 (ตารางที่ 7)  

1.3 ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ซึ่งผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่วนใหญ่เป็น เพศชาย 
ร้อยละ84.8 และเพศหญิงร้อยละ 15.2 อายุอยู่ในช่วง 50-59 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.1 วุฒิ
การศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 63.6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ฝึกสอนสมาคม คิดเป็นร้อย
ละ 48.5 ผู้ฝึกสอนกีฬาประเภททีมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีประสบการณ์เป็นผู้ฝึกสอนทีม
ชาติไทย 6-10 ปี และ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2  ช่วงเวลาใดนักจิตวิทยาการกีฬาควรไปพบ
นักกีฬาส่วนใหญ่ ก่อนแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ระดับการเข้าร่วมแข่งขันผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 
ส่วนใหญ่ระดับซีเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 28.4 และส่วนใหญ่นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษากับนักกีฬาใน
ลักษณะบุคคลและกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 66.7 (ตารางที่ 8) 
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2. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับการปฏิบัติการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย (ตารางที่ 9-13) 

 2.1 นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ที่มีต่อคุณลักษณะการ
ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย (ความรู้ คุณลักษณะของ
นักจิตวิทยาการกีฬา การให้ค าปรึกษา จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ และทักษะทางจิตวิทยาการ
กีฬา) ซึ่งความรู้ คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา การให้ค าปรึกษา และจริยธรรมในการเป็น
มืออาชีพ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะที่ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 ดังตารางที่ 15 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย ผู้วิจัย

อภิปรายผล ตามความมุ่งหมายของการวิจัยโดยมีดังนี้  
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 

การศึกษา เรื่องการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย ผลการศึกษาระยะที่ 1 พบว่า คุณลักษณะของประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยา
การกีฬาในประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา ด้าน
การให้ค าปรึกษา ด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ และด้านทักษะจิตวิทยาการกีฬา ซึ่งมี
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ในประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา
ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ลีแอน ชาป และเคน ฮ็อด (Lee-Ann Sharp and Ken 
Hodge. 2014) ที่พบว่าประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา คือ 1)ผู้ให้
ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬามีความเป็นมิตร 2)ประสบการณ์ของผู้เป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา
การกีฬา 3)การให้ค าปรึกษาโดยนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอีก 4 ประเภท ที่
เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษา คือ 1) ความยืดหยุ่นต่อ
สถานการณ์ 2) การเปิดรับ จริงใจ และให้ความเคารพ 3)การมีส่วนร่วมและช่วยกันสนับสนุนจาก
ทั้งนักกีฬาและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา 4) นักกีฬาซึ่งมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการ
ให้ค าปรึกษา ซึ่งการอภิปรายผลของผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลตามผลของการศึกษาประสิทธิภาพ
การให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย เป็น 5 ด้าน แต่ละด้านมีความส าคัญ 
ดังนี้  

ด้านความรู้ การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา นอกจากต้อง
มีความรู้ในด้านจิตวิทยา ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่ควรมี คือ ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ข้อมูล
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พื้นฐานของนักกีฬา ความรู้ในทักษะกีฬาในการให้ค าปรึกษา การพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการให้ค าปรึกษา มีความรอบรู้และหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งผลที่ได้พบดังกล่าว สอดคล้องกับผล
วิจัยของอาเทอร์ (Arther. 2001) พบว่า ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะมีความสามารถทางการ
เรียนรู้ มีข้อมูลที่จ าเป็นในการช่วยเหลือ มีทักษะในการให้ค าปรึกษาจะสามารถประสานองค์
ความรู้ และสอดคล้องกับ วัชรี ทรัพย์มี (2556) ได้กล่าวว่า การให้ค าปรึกษา คือ การแสวงหา
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้รับค าปรึกษา เพื่อเป็นข้อมูลและได้ทราบประเด็นของผู้รับค าปรึกษา ใน
การฝึกซ้อมกีฬาให้ด าเนินการฝึกซ้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาของการฝึกซ้อมและเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถและพัฒนาการความก้าวหน้าของนักกีฬาแต่ละบุคคล (เจริญ กระบวนรัตน์. 
2561) 

ด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นในการให้ค าปรึกษา
ของนักจิตวิทยาการกีฬาที่ดีต้องมีลักษณะ ดังนี้ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เจตคติต่อ
การให้ค าปรึกษา ความมั่นใจในตนเอง ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์และการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ มิตรภาพและความไว้วางใจ/ความเชื่อถือ ความอดทน/การทุ่มเทในการให้ค าปรึกษา 
ศรัทธาในวิชาชีพนักจิตวิทยา การสื่อสารที่ชัดเจน ประสบการณ์การเป็นนักกีฬา ซึ่งผลที่ได้พบ
ดังกล่าว สอดคล้องกับผลวิจัยของ จอร์จและคริสตัน (George and Cristrani. 1995) ที่พบว่า 
คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาที่ประสบความส าเร็จ คือ การเปิดเผยและการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง  
ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะตระหนักในคุณค่า  สามารถพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อ่ืนอย่างอบอุ่น สามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนเองต่อผู้ อ่ืน  มีความจริงใจ จะมีความ
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระท าของตนเองมากกว่าปฏิเสธความรับผิดชอบและต าหนิผู้อ่ืน 
สามารถต้ังเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นจริง สามารถตระหนักในทักษะเฉพาะความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งผลที่พบยังสอดคล้องกับ โดเยล (Doyle. 1998) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาจะส าเร็จได้ 
ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ อาทิเช่น จะตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ตนเอง มีความเต็มใจยินดีที่ช่วยเหลือและด าเนินการตามกระบวนการ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญใน
คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา การมีความสามารถในการสื่อสารและมีความรู้ทางด้านสาขา
วิชาชีพของตนเองอย่างดี (Okun. 1987) 

ด้านการให้ค าปรึกษา เป็นสิ่งส าคัญมากในการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬา 
เพื่อมุ่งพัฒนา แก้ปัญหาให้กับผู้รับค าปรึกษา ซึ่งมีสภาวะทางจิตใจที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่
กล้าคิดหรือตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งจะพัฒนาให้นักกีฬามีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบไปด้วย 
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กระบวนการให้ค าปรึกษา การใช้เทคโนโลยีช่วยในการให้ค าปรึกษา ทักษะทางด้านการให้
ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาโดยนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬา/โค้ช การ
เข้าถึงความรู้สึก,ความคิด,ความต้องการ,การเปิดรับ,จริงใจ การประเมินผลการให้ค าปรึกษา การ
สื่อความหมายที่ตรงประเด็น สถานที่เหมาะสมในการให้ค าปรึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์ได้
ตรงและรวดเร็ว การเข้าถึงปัญหาได้เร็วและการถ่ายโยงความรู้สึก  ซึ่งผลที่ได้พบดังกล่าว 
สอดคล้องกับ อิงลิชและอาร์คโบลด์ (English ; Archbold. 2014) กล่าวว่า ทักษะในการสื่อสารไม่
ว่าจะเป็นการแสดงออกทางภาษาพูด และภาษากาย เช่น การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย การฟังอย่างใส่
ใจในสิ่งที่ผู้รับบริการพูดและสิ่งที่ออกมา รวมถึงการสะท้อนความช่วยให้เกิดการเปลี่ยนความ
คิดเห็นมากขึ้น และยังสอดคล้องกับ โคเคล (Klakow. 2011) ได้กล่าวว่า ทักษะในด้านการฟังแบบ
สะท้อนความรู้สึก การถามและสรุปความช่วยสร้างสัมพันธภาพ ซึ่งในการท างานระหว่าง
นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย นักจิตวิทยาการกีฬามีการให้
ค าปรึกษาหลากหลายรูปแบบให้แก่นักกีฬา สามารถจัดการกับความต้องการในการแข่งขั นได้ 
สามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการ หรือพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Giges, & Petitpas. 2004) 

ด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา
และการพัฒนาความสามารถให้ได้มาตรฐานสูงสุด เป็นที่ยอมรับความสามารถทั้งข้อด้อยและ
ข้อจ ากัดทางวิชาชีพของตนเองจรรยาบรรณมีความส าคัญในการช่วยให้นักกีฬาสามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ ความซื่อสัตย ์จรรยาบรรณ
ของนักจิตวิทยาการกีฬา การเคารพสิทธิ์และศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืน  ปราศจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ให้ค าปรึกษาเท่าเทียมเสมอภาค มีความเป็นมือ
อาชีพทางด้านจิตวิทยา ซึ่งผลที่ได้พบดังกล่าว สอดคล้องกับ คู่มือฝึกประสบการณ์การให้
ค าปรึกษา (2558) ได้กล่าวว่า วิชาชีพจิตวิทยาการกีฬาได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจาก
สังคมกีฬามากขึ้นตามล าดับ ดังนั้น การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทยจึงควรมีข้อข้อก าหนด ระเบียบและข้อปฏิบัติเพื่อการพัฒนายิ่งขึ้นไป และยังสอดคล้อง
กับผลวิจัยของ อาภา จันทรสกุล (2535) ที่พบว่าจรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษาที่ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติ ควรมีดังนี้ (1)ต้องเคารพผู้รับค าปรึกษา (2)ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับ 
(3)การน าปัญหาของผู้รับค าปรึกษาไปปรึกษากับเพื่อนร่วมอาชีพที่มีประสบการณ์แต่ชื่อบุคคลต้อง
ปกปิดเป็นความลับ (3)การน าข้อมูลที่ได้จะต้องไม่กล่าวถึงผู้รับค าปรึกษา (5)การบันทึกเสียงการ
ให้ค าปรึกษาต้องขึ้นอยู่กับความเต็มใจผู้รับค าปรึกษา (6)ต้องเคารพสิทธิและยอมรับใน
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ความสามารถของผู้รับค าปรึกษาการเลือก (7)ต้องช่วยผู้รับค าปรึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ 
(8)ชี้แจงให้ผู้รับค าปรึกษาทราบเมื่อพิจารณาเห็นว่าตนเองขาดความสามารถความช านาญ 
(9)ผู้รับค าปรึกษาเกี่ยวโยงกับการกระท าผิดกฎหมายผู้ให้ค าปรึกษาต้องใช้วิจารณญาณที่
เหมาะสม และ(10)ผู้ให้ค าปรึกษาต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม 

ด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา ถือว่ามีความส าคัญเช่นเดียวกับคุณลักษณะด้าน
อ่ืนๆ ที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้กับการให้ค าปรึกษา ท าให้เกิดความสามารถของนักกีฬา และ
ช่วยเหลือนักกีฬาให้มีขจัดหรือลดกับปัญหา ตลอดจนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ทักษะการท าจินตภาพ ทักษะการหยุดคิดและการพูดดีกับตัวเอง ทักษะการต้ังเป้าหมาย ทักษะ
การก าหนดและการควบคุมลมหายใจ ทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ ทักษะการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ ทักษะการท าออโตจีนิก ทักษะการท าไบโอฟีดแบก การฝึกอย่างต่อเนื่อง ผลของการฝึก/
เทคนิคทางจิตวิทยา การรับรู้ผลทางกาย การควบคุมอารมณ์ การน าไปใช้ และความเชี่ยวชาญการ
ให้ค าปรึกษา (ประสบการณ์เชิงปริมาณ (จ านวนปี/จ านวนกีฬา), ประสบการณ์เชิงคุณภาพ, ไม่มี
การตีตรานักกีฬา ซึ่งผลที่ได้พบดังกล่าว สอดคล้องกับผลวิจัย ไวน์เบิร์กและกูลด์ (Weinberg and 
Gould. 2015) พบว่า จินตภาพเป็นการเกี่ยวโยงไปถึงการมองเห็นภาพกายในจิตใจ การ
เคลื่อนไหว การทรงตัว การได้ยิน ระบบ สัมผัส และการรับรู้เรื่องกลิ่นประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวซึ่งจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงสมาธิหรือช่วยให้มีสมาธิที่ดี 
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อเป็นการควบคุมการตอบสนองของอารมณ์ เพื่อเป็นการเรียนรู้
และการฝึกทักษะ ผลที่พบนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ ชรอนิ , เปอร์คอส, และทีโอดอราคิส 
(Chroni, Perkos, & Theodorakis. 2007) ที่ว่าการฝึกการพูดกับตนเอง ช่วยให้ผู้เล่นมีสมาธิ มี
ความเชื่อมั่น และมีการผ่อนคลายในขณะที่จะปฏิบัติกิจกรรมหรือการแข่งขันกีฬา และที่ส าคัญ
ต้องฝึกความคิดในทางบวกบ่อยๆ เพื่อที่จะให้เกิด การพูดกับตนเองในทางที่ดีตลอดเวลา จึงต้องมี
ความพยายามฝึกฝนอยู่สม่ าเสมอ สอดคล้องกับ ค็อก (Cox. 2012) ซึ่งกล่าวว่า ความสัมพันธ์ของ
วิธีการฝึกจิตใจและทักษะจิตใจ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการกีฬา ซึ่งได้ระบุว่าทักษะทางจิตใจ
ที่นักกีฬาควรมีคือ บุคลิกภาพที่เหมาสม การควบคุมตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองแรงจูงใจภายใน 
สมาธิ การควบคุมอารมณ์ การเผชิญปัญหา การต้ังเป้าหมาย การพูดและการคิดกับตนเอง
ทางบวก และความเข้มแข็งทางจิตใจ นอกจากนี้ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาสามารถท าให้เกิด
ความสามารถของนักกีฬาช่วยเหลือนักกีฬาให้มีขจัดหรือลดกับปัญหา ตลอดจนเพื่อพัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ ขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการฝึกที่เรียกว่าการฝึกทางทักษะจิตวิทยาการกีฬาหรือ
เรียกว่า PST (Psychological Skill Training) ประกอบด้วย ทักษะการจินตภาพ  (Imagery)และ
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การนึกภาพ (Visualization) ทักษะการหยุดคิดและการพูดกับตนเอง    (Self – Talk) ทักษะการ
ต้ังเป้าหมาย (Goal Setting) ทักษะการก าหนดและควบคุมการหายใจ (Breathing Exercise) 
ทักษะการรวบรวมสมาธิ/ความต้ังใจ (Concentration/Attention) ทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
(Progressive Relaxation)ทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Progressive Relaxation) ทักษะไบ
โอฟีดแบค (Biofeedback) ทักษะออโตจีนิก  (Autogenic Training) 

จากการศึกษาผลการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้น าผลวิจัยในระยะที่  1 ในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามโดยผ่านการตรวจคุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (นักจิตวิทยาการกีฬา 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ) พบว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการให้
ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา ทั้งรายด้าน/ทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 มี
ความเชื่อมั่น 0.95 

อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 
จากการศึกษาผลการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาใน

ประเทศไทย ผู้วิจัยได้น าผลวิจัยในระยะที่  1 ในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามโดยผ่านการตรวจคุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน จากนั้น 
น าไปรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย กลุ่มที่  1 นักจิตวิทยาการกีฬา 13 คน 
(ที่มีประสบการณ์ การให้ค าปรึกษากับนักกีฬามากกว่า 4 ปี) กลุ่มที่ 2 ผู้รับค าปรึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง (16 ชนิด กีฬา ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เรือพาย มวยสากล กอลฟ์ 
ยิงเป้าบิน ยิงปืน แบดมินตัน เทนนิส ยกน้ าหนัก วอลเลย์บอล ฟันดาบ บาสเกตบอลและว่ายน้ า) 

นักกีฬาทีมชาติไทย189 คน (นักกีฬาที่ผ่านการให้ค าปรึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง)  
ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 33 คน (ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีประสบการณ์ดูแลทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า 4 ปี) 
รวมจ านวน 235 คน โดยมีข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและคุณลักษณะการให้ค าปรึกษา 5 ด้าน 
ประกอบดังต่อไปนี้ ด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา ด้านการให้ค าปรึกษา 
ด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ และด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา  โดยวิเคราะห์ข้อมูลแสดง
ค่าเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย ดังต่อไปนี้ 
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1. ด้านความรู้ 

นักจิตวิทยาการกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.16) เมื่อดูราย
ข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ มีความรอบรู้และหาความรู้เพิ่มเติม, มีความรู้เทคโนโลยี 
การสื่อสาร เช่น Line, Facebook, IG, Email รองลงมามีวิธีการที่ดีในการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ค าปรึกษา และมีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาเป็นอย่างดี, มีความทันสมัยในสถานการณ์
ข้อมูลข่าวสารด้านจิตวิทยา/กีฬาในประเทศและต่างประเทศ  (=4.31 4.23 และ 4.15 
ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักจิตวิทยาการกีฬามีความคิดเห็นในเรื่องความรอบรู้และหาความรู้
เพิ่มเติม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุในการให้ค าปรึกษากับนักกีฬาหลายชนิดหรือ
การรวบรวมข้อมูลมาเพื่อให้ค าปรึกษา เช่นเดียวกับการศึกษาของลีแอน ชาป และเคน ฮ็อด (Lee-
Ann Sharp and Ken Hodge. 2013) พ บ ว่ า  จิ ต วิท ยาก ารกี ฬ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ มี ต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬากับผู้ฝึกสอน มีความคล้ายคลึงกันและ
มีความส าคัญส าหรับการพัฒนาความมีประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษา
ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและโค้ช มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ ความรู้ของผู้ให้
ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา และยังสอดคล้องกับคาร์มิ เออร์และฮัดนีย์(Carmier and 
Hackney. 1993) กล่าวว่า ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพควรมีสมรรถภาพทางด้านความรู้ มี
ข้อมูลที่จ าเป็นในการช่วยเหลือและมีทักษะในการให้ค าปรึกษา มีความสามารถประสานองค์
ความรู้ บุคลิกภาพส่วนตัว และสมรรถภาพทางด้านทักษะในการให้ค าปรึกษาเข้าด้วยกัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้รับค าปรึกษาได้ 

นักกีฬาทีมชาติไทยโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.21) เมื่อดูรายข้อ 
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาเป็นอย่างดี รองลงมามี
ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และมีความรู้ เทคโนโลยี การสื่อสาร เช่น Line, 
Facebook, IG, Email (=4.37 4.31 และ 4.28 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักกีฬาทีมชาติ
ไทยมองถึงประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา ควรมีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาเป็นอย่าง
ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันเนื่องมาจากความรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญในการมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
สืบสาย บุญวีรบุตรและคณะ (2552) ได้สรุป เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาการกีฬา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านจิตวิทยาการกีฬาและสามารถน าไปใช้ได้ รวมทั้งการต้องเป็น
ผู้สอนเทคนิคทักษะด้านจิตวิทยาและการฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาน าไปแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
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ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.42) เมื่อดูราย
ข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ มีความรอบรู้และหาความรู้เพิ่มเติม รองลงมามีความรู้
เทคโนโลยี การสื่อสาร เช่น Line, Facebook, IG, Email และมีความรู้ทางด้านจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา (=4.64 4.55 และ 4.52 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย มีความ
คิดเห็นประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา ในเรื่องความรอบรู้และหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากต้องมีความรอบรู้ทางด้านจิตวิทยา รู้จักตัวนักกีฬา รู้รูปแบบการฝึกซ้อม รู้
รูปแบบการแข่งขัน รู้พื้นฐานของกีฬาและการพัฒนาความสามารถในการจัดอันดับของนักกีฬาใน
การให้ค าปรึกษา ถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมที่ควรรู้ด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับ คอเรย์ (Corey, 
2005) ได้กล่าวว่า การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ควรศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้ค าปรึกษาตลอดจนแนวทางน ามาใช้ให้เหมาะสมกับผู้รับ
ค าปรึกษาแต่ละคน ปัญหาแต่ละเรื่อง ซึ่งยังสอดคล้องกับ  วัชรี ทรัพย์มี (2556) กล่าวว่า ผู้ให้
ค าปรึกษาควรจะเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้แก่ตนเอง การที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้ แก่
ตนเองนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาควรปฏิบัติดังนี้ เข้าประชุมวิชาชีพ ติดตามอ่านวารสารหรือหนังสือที่
เกี่ยวข้อง อบรมสาขาจิตวิทยา ประชุมกลุ่มเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับบทความวารสาร และเยี่ยมชม
หรือท าความคุ้นเคยกับสถานที่ 

สรุป  การให้ค าปรึกษาที่ มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา มี
คุณลักษณะ ในด้านความรู้ ซึ่งนักจิตวิทยาการกีฬา ผู้ฝึกสอนให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความคิดเห็น
ในประสิทธิภาพเกี่ยวกับ มีความรอบรู้และหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งอาจมาจากนักจิตวิทยาการกีฬา 
ท าหน้าที่ตามบทบาทวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ การเลือกใช้ แบบทดสอบและเทคนิค
เฉพาะที่เหมาะสมตามที่ได้รับการฝึกและตนเองมีความเชี่ยวชาญ อาจจ าเป็นต้องมีการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้ค าปรึกษา ทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม ในการแข่งขัน เช่น การรักษาอันดับหรือการผ่านรอบคัดเลือกในการแข่งขัน แต่นักกีฬาให้
ค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกับจิตวิทยาการกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่มองถึง
ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาเป็นอย่างดี เพราะการศึกษาถึงกระบวนการทางจิตวิทยาซึ่งมา
ประยุกต์ใช้ในทางการกีฬา เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาให้มีศักยภาพ 
โดยใช้กระบวนการทางจิตใจ ความคิด การควบคุมตนเอง การต้ังเป้าหมาย การสร้างสรรค์
จินตนาการในการเคลื่อนไหว การผ่อนคลายความเครียดความกดดันทางอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อ
การเล่นกีฬา 
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2. คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา  
นักจิตวิทยาการกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.38) เมื่อดูราย

ข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ เคารพการตัดสินใจของผู้รับค าปรึกษา รองลงมาศรัทธา
ในวิชาชีพการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา, เข้ากับคนง่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมกีฬาที่ให้
ค าปรึกษา, มีความมั่นใจในตนเอง (=4.85 4.62 และ 4.38 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นักจิตวิทยาการกีฬา มองถึงคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา ในเรื่องการเคารพการตัดสินใจ
ของผู้รับค าปรึกษา เพราะ นักจิตวิทยาการกีฬาเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้นักกีฬาสามารถเลือกสิ่ งที่ดี
ส าหรับตนเอง โดยการเลือกนั้นนักกีฬาควรจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง นักจิตวิทยาการกีฬาเป็น
เพียงผู้ช่วยให้ค าปรึกษาเพื่อได้แนวทางในการตัดสินใจได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  พัชราภรณ์ ศรี
สวัสด์ิ (2557) กล่าวว่า ผู้ให้ค าปรึกษาควรจะเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ผู้ชี้น า ผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้
เอื้ออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถเลือกสิ่งที่ดีส าหรับตนเอง โดยในการเลือกนั้นผู้รับค าปรึกษา
ควรเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้ให้ค าปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยให้ค าปรึกษาได้พบแนวทางในการ
ตัดสินใจได้ดีขึ้น 

นักกีฬาทีมชาติไทยโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.34) เมื่อดูรายข้อ 
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ มีความน่าเคารพ รองลงมาเข้ากับคนง่าย และมีความมั่นใจ
ในตนเอง, มีความน่าเชื่อถือ (=4.48 4.43 และ 4.35 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักกีฬาทีม
ชาติไทย มีความคิดเห็นในด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา โดยให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง
มีความน่าเคารพ เนื่องจาก นักจิตวิทยาการกีฬาต้องมีความน่าเคารพ น่าเชื่อถือ ต่อผู้รับค าปรึกษา
ให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ แต่ต้องรักษากฎระเบียบของการให้ค าปรึกษา โดยอาศัย
หลักของจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับพัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2561) 
กล่าวว่า ความเคารพเป็นความเต็มใจในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยมีพื้นฐานการยอมรับ
ความมีคุณค่าและศักด์ิศรี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่โดยธรรมชาติของแต่ละบุคคล  

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมากที่สุด (=4.55) เมื่อดู
รายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ ศรัทธาในวิชาชีพการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา 
รองลงมาสามารถท างานได้ดีกับผู้ฝึกสอน และมีบุคลิกภาพที่ท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกวางใจ, สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมกีฬาที่ให้ค าปรึกษา (=4.70 4.64 และ 4.61 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย มีความคิดเห็นในคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา คือต้องท างานกับ
นักกีฬา ต้องมีใจรักศรัทธาด้านวิชาชีพในการให้ค าปรึกษา เพราะต้องรับผิดชอบกับทีม โดยเฉพาะ
ต้องสละเวลาเรื่องส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรี ทรัพย์มี (2556) กล่าวว่า ธรรมชาติของผู้รับ
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ค าปรึกษา มีความศรัทธาในงานอาชีพของตนต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ใช้กลวิธีในการคิดหา
เหตุผลเป็นหลัก ยอมรับและเข้าใจในขีดจ ากัด ความสามารถของคน การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในสิ่งที่ตนเองไม่สามารถควบคุมได้เหนืออ านาจหน้าที่ หรือไม่ใช้สิทธิในการกระท าอัน
คุกคามต่อผู้รับค าปรึกษาให้ปฏิบัติตาม 

สรุป ด้านคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดของ 
นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
นักจิตวิทยาการกีฬามี ความคิดเห็นในเรื่องการเคารพการตัดสินใจของผู้รับค าปรึกษา เนื่องจาก
การให้ค าปรึกษา นักจิตวิทยาการกีฬาจะช่วยให้คนที่มีปัญหาหรือพัฒนาความสามารถมีความ
เข้าใจกับตนเอง โดยนักกีฬาเป็นผู้เลือกและตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษา
ส่งเสริมตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีกระบวนการและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถ
อย่างมีเป้าหมาย โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามเหตุและผล นักกีฬาทีมชาติไทยให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง
มีความน่าเคารพ เนื่องจากในการท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษานั้น ต้องควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ 
มีลักษณะน่าไว้วางใจ น่าเคารพ น่าเชื่อถือ และรักษาความลับได้และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องศรัทธาในวิชาชีพการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา อันเนื่องจากนักจิตวิทยา
จะต้องพัฒนาความสามารถให้ได้มาตรฐาน มีความซื่อสัตย์จะต้องตระหนักและมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความซื่อตรง ยุติธรรม ความมุ่งมั่นและต้องมีการยึดหลักการรักษาผลประโยชน์สูงสุด
และท าให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับค าปรึกษา ต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและความเป็น
ศาสตร์เฉพาะทั้งการเผยแพร่ความรู้ การให้ค าปรึกษา และการประยุกต์ใช้ความรู้แก่บุคคลอ่ืนๆ 

3. การให้ค าปรึกษา  
นักจิตวิทยาการกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.31) เมื่อดูราย

ข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ สามารถยอมรับความสามารถข้อด้อยและข้อจ ากัดของ
ตนเอง รองลงมาแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การให้ค าปรึกษาของฉัน และให้ค าปรึกษาตาม
หลักวิธีทางวิทยาศาสตร์, มีสัมพันธ์ภาพที่ดีสามารถคุยได้ทุกเรื่อง, ใช้ภาษากายประกอบการ
สนทนา (=4.77 4.54 และ 4.46 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักจิตวิทยาการกีฬา มีความ
คิดเห็นในเรื่องนักจิตวิทยาสามารถยอมรับความสามารถข้อด้อยและข้อจ ากัดของตนเอง เนื่องจาก 
การเลือกใช้แบบทดสอบ เทคนิค ทักษะ และกระบวนการให้ค าปรึกษา ที่เหมาะสม โดยต้องมี
ความช านาญ เชี่ยวชาญ โดยต้องรู้ถึงความสามารถของตนเองหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้อง
กับ เอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์การให้ค าปรึกษา (2558) นักจิตวิทยาการกีฬาของสมาคมฯ ต้อง
สร้างและพัฒนาความสามารถให้มีมาตรฐานสูงสุดในวิชาชีพ แม้แต่นักจิตวิทยาการกีฬาสมาคมฯ 
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จะมีพื้นฐานทางความรู้ได้รับการฝึกอบรมน าหลักการและสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มี
ความสามารถแตกต่างกัน ขอให้ตระหนัก และยอมรับความเชี่ยวชาญและข้อจ ากัดความสามารถ
ของตัวเองในการให้ค าปรึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ P5 แสดงความคิดเห็นว่า นักจิตวิทยา
การกีฬาต้องรู้จักที่จะยอมรับตนเองก่อนก็จะท าให้เขารู้จักและยอมรับผู้อ่ืน โดยอยู่กับความเป็น
จริง  ซึ่งต้องฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ 

นักกีฬาทีมชาติไทย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.28) เมื่อดูรายข้อ 
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ ให้ค าปรึกษาตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์, วางแผนและ
ศึกษากระบวนการวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รองลงมามีสัมพันธ์ภาพที่ดี สามารถคุยได้ทุกเรื่อง 
และมีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนในการให้ค าปรึกษา (=4.36 4.35 และ 4.34 ตามล าดับ) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่านักกีฬาทีมชาติไทย มีความคิดเห็นในด้านการให้ค าปรึกษา โดยให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
เรื่องการให้ค าปรึกษาตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก ความสามารถนักจิตวิทยาการกีฬา 
ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ โดยการให้ค าปรึกษาต้องเป็นไปตามหลักและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตามบทบาทวิชาชีพและเป็นวิทยาศาสตร์ โดยต้องมีการวางแผนการให้
ค าปรึกษา ในการก าหนดแผนการ เป้าหมายและวิธีการให้ค าปรึกษาทั้งผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับ เอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์การให้ค าปรึกษา (2558) นักจิตวิทยาการกีฬา ที่
ต้องการน าเสนอเอกสารทางวิชาชีพ ต้องกระท าอย่างมืออาชีพและเป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งก่อนและ
หลังการให้ค าปรึกษาและการท างานร่วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ โดยต้องแสดงถึงความเชื่อถือได้  
และต้องไม่ฝ่าฝืนประมวลข้อก าหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.42) เมื่อดูราย
ข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษา รองลงมามี
ทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาและมีสัมพันธ์ภาพที่ดีสามารถคุยได้ทุกเรื่อง, สามารถอธิบายวิธีการ
ได้ชัดเจนตรงประเด็น (=4.64 4.61และ 4.55 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝึกสอนทีมชาติไทย 
ให้ความส าคัญในเรื่องนักจิตวิทยามีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เนื่องจากทักษะที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษาต้องเป็นมีความเข้าใจในนักกีฬา ความรู้สึกที่ไวว่า
นักกีฬาคนนี้ต้องใช้แบบนี้ รูปแบบนี้ในการคุย รูปแบบนี้ในการฝึกให้เขาหรือเป็นค าบางค า บางคน
ก็ใช้แค่ค าพูดสื่อสารชัดเจน ถูกจุดที่ท าให้เขาฮึกเหิมขึ้นมาได้หรือท าให้นักกีฬาผ่อนคลายขึ้นมาได้
แล้วก็การฝึกแบบฝึกที่เห็นผล แล้วก็ไม่ได้เวลานานมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ 
(2557) กล่าวว่า ผู้ให้ค าปรึกษา จะต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้
ค าปรึกษา มีความจริงใจสามารถเข้าใจและช่วยเหลือผู้มาขอรับค าปรึกษา 
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สรุป การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย ในด้านการให้ค าปรึกษา นักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 
มีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งนักจิตวิทยาการกีฬามีความคิดเห็นในเรื่องนักจิตวิทยาการ
กีฬาสามารถยอมรับความสามารถข้อด้อยและข้อจ ากัดของตนเอง โดยให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจาก 
นักจิตวิทยาการกีฬาต้องรู้จักความเป็นจริงในความสามารถของตนเอง แม้ว่านักจิตวิทยาการกีฬา
จะมุ่งหวังในการให้ค าปรึกษาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ แต่นักจิตวิทยาการกีฬาควรรู้ว่าบาง
กรณีอยู่เกินความสามารถของตนเอง นักกีฬาทีมชาติไทย มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยให้
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ในเรื่องการให้ค าปรึกษาตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความสามารถใน
การให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาการกีฬาต้องเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์(ก าหนดปัญหา 
ต้ังสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล) ในการวางแผน ในการก าหนดแผนการ 
เป้าหมายและวิธีการให้ค าปรึกษา และในส่วนผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
โดยให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด ในเรื่องมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษา เนื่องจากการให้ค าปรึกษา
เป็นกระบวนการที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งรายกลุ่มและรายเด่ียว ซึ่งมีสภาวะทาง
จิตใจที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าคิดหรือตัดสินใจด้วยตนเอง การที่จะให้บุคคลเหล่านั้นมี
ความรู้สึกที่ดีขึ้น เมื่อได้รับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการให้ค าปรึกษา 
ต้องมีประสบการณ์ และทักษะในการสนทนา ซึ่งจะท าให้ผู้ที่รับค าปรึกษามีแรงใจดีในการลงมือ
ปฏิบัติสิ่งนั้นด้วยทัศนคติที่ดีขึ้น 

4. จริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ  
นักจิตวิทยาการกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมากที่สุด (=4.57) เมื่อดู

รายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ ให้ค าปรึกษาแก่ทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่
ล าเอียง, ท าหน้าที่การให้ค าปรึกษา และให้ข้อมูลข่าวสารด้วยความเป็นจริง  รองลงมามีความ
ซื่อสัตย์, พูดตรง ไม่บิดเบือนความเป็นจริง และรู้จักบทบาทหน้าที่และท าตามหน้าที่เป็นอย่างดี, 
ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และระเบียบข้อตกลงร่วมกันในการให้ค าปรึกษา, ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับค าปรึกษาตลอดกระบวนการท างาน (=4.77 4.69 และ 4.62 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นักจิตวิทยาการกีฬามีความคิดเห็นในเรื่องจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ เพราะจริยธรรมด้านการ
เคารพสิทธิมนุษย์ชน ด้วยการให้ค าปรึกษาแก่ทุกคนด้วยความเสมอภาคไม่ล าเอียงไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาระหว่างนักกีฬา ทีมงาน เพราะบ้างเรื่องที่นักกีฬาให้ค าปรึกษานั้น เป็นเรื่องที่เขาไม่กล้าพูด
กลับคนอ่ืน ถ้าความลับหลุดออกมาจะท าให้นักกีฬาหมดความเชื่อถือในตัวนักกีฬา ซึ่งสอดคล้อง
กับ วัชรี ทรัพย์มี (2556) กล่าวว่า จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาควรมีดังนี้ (1)รักษาความลับและ
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รักษาประโยชน์ของผู้รับค าปรึกษา (2)ต้องศรัทธาต่องานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ รับผิดชอบต่อ
หน้าที่อย่างเคร่งครัดและมีวิจารณญาณอันดี (3)ต้องให้บริการในขอบเขตความสามารถของตนไม่
หลอกหลวงผู้มาขอรับค าปรึกษาเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน (4)ต้องประพฤติตนอยู่ในขอบข่าย ศิล
ธรรมจรรยาอันดีงาม เป็นผู้ทรงคุณงามมีความเมตตากรุณาแก่ผู้รับค าปรึกษา และ(5)ต้องยึดมั่น
ในหลักวิชาชีพ เคารพสิทธิของผู้มารับค าปรึกษาไม่มีอคติในการให้ค าปรึกษา 

นักกีฬาทีมชาติไทยโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.32) เมื่อดูรายข้อ 
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ พูดตรงไม่บิดเบือนความเป็นจริง รองลงมาปฏิบัติกับทุกคน
เท่าเทียมกันไม่อคติในการให้ค าปรึกษา และการให้ค าปรึกษากับนักกีฬาของนักจิตวิทยาการกีฬา
สามารถพัฒนาตัวเองได้ (=4.40 4.39 และ 4.37 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักกีฬาทีมชาติ
ไทยมีความคิดเห็นในด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ  โดยให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องพูดตรงไม่
บิดเบือนความเป็นจริง เนื่องจาก นักจิตวิทยาควรพูดตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนความเป็นจริงกับ
นักกีฬาในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเนื้อหาสาระที่พูดต้องมีความเป็นจริง และนักจิตวิทยาการกีฬา
จะต้องมีข้อมูลที่แน่นอนในการให้ค าปรึกษากับนักกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับแบมเมอร์(Brammer. 
1993) สรุปว่า ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถที่จะท าให้ผู้รับค าปรึกษามีความ
กระจ่างชัดในค าพูดและการกระท าของตนเอง สามารถเอ้ืออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษาอธิบายโดยพูด
ถึงตัวเองและเกิดความชัดเจนในความคิดของตัวเขาเองได้ดีขึ้น 

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมากที่สุด (=4.57) เมื่อดู
รายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ การให้ค าปรึกษากับนักกีฬาของนักจิตวิทยาการกีฬา
สามารถพัฒนาตัวเองได้, ปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่อคติ ในการให้ค าปรึกษา, ท าหน้าที่การ
ให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารด้วยความเป็นจริง รองลงมายึดมั่นในกฎเกณฑ์และระเบียบ
ข้อตกลงร่วมกันในการให้ค าปรึกษา, มีความซื่อสัตย์ และให้ค าปรึกษาแก่ทุกคนด้วยความเสมอ
ภาคไม่ล าเอียง, ใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้รับค าปรึกษาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ , สร้างแรงจูงใจใน
การให้ค าปรึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้ เข้ารับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ (=4.67 4.64 และ 4.61 
ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ให้ความส าคัญในเรื่องการให้ค าปรึกษากับ
นักกีฬาของนักจิตวิทยาการกีฬาสามารถพัฒนาตัวเองได้ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจาก การให้
ค าปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือกับนักกีฬาให้มีทักษะการตัดสินใจที่ดีและทักษะการ
แก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาความสามารถในการที่จะท าให้ตนเองพัฒนาดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ ไอวีย์ (Ivey. 2007) ที่กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลปกติให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาหรือสามารถพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
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วัชรี ทรัพย์มี (2556) ได้สรุปไว้ว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการของสัมพันธภาพระหว่างผู้
ให้บริการปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่ได้การฝึกอบรม กับผู้รับบริการซึ่งต้องการความช่วยเหลือ 
เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ได้ปรับปรุงทักษะในการ
ตัดสินใจและทักษะในการแก้ปัญหาตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะท าให้ตนเอง
พัฒนาขึ้น เช่นเดียวกับการศึกษาของภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ (2553) พบว่าการน าเทคนิคทาง
จิตวิทยาการกีฬาไปใช้โดยขาดความช านาญ จะเห็นได้ว่ามีผลต่อการน าไปใช้ดังนั้น นักกีฬาควร
หมั่นฝึกฝนเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาอยู่ประจ าสม่ าเสมอ จึงจะท าให้เทคนิคทางจิตวิทยาการ
กีฬาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุป  การให้ค าปรึกษาที่ มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา  มี
คุณลักษณะ ในด้านจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพ ซึ่งนักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย ผู้
ฝึกสอนทีมชาติไทย มีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งนักจิตวิทยาการกีฬา มีความคิดเห็นใน
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการรักษาความลับได้ดี เนื่องจากนักจิตวิทยาการกีฬาต้องเก็บข้อมูลต่างๆ 
เรื่องส่วนตัว ความสามารถ เช่น อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่อยากบอกโค้ชหรือกับคนอ่ืนๆ จึงจะต้องรักษา
ให้เป็นความลับซึ่งเป็นจรรยาบรรณและจริยธรรมในการเป็นมืออาชีพของนักจิตวิทยาการกีฬา  แต่
ในส่วนนักกีฬาทีมชาติไทยมีความคิดเห็นในด้านจริยธรรมการเป็นมืออาชีพแตก ต่างจาก
นักจิตวิทยาการกีฬา โดยให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องพูดตรงไม่บิดเบือนความเป็นจริง เนื่องจากการ
พูดความเป็นจริงไม่บิดเบียน เป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสารของนักจิตวิทยาการกีฬากับนักกีฬาและ
ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเทคนิคการพูด เทคนิคการเงียบ เทคนิคการฟัง และเทคนิคการ
สร้างจังหวะการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารต้องตรงไปตรงมาไม่บิดเบียนความเป็นจริงเป็นทักษะที่
จ าเป็นของนักจิตวิทยาการกีฬาในการให้ค าปรึกษา และในส่วนผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย มีความ
คิดเห็นในเรื่องการให้ค าปรึกษากับนักกีฬาของนักจิตวิทยาการกีฬาสามารถพัฒนาตัวเองได้ 
เนื่องจากสามารถน าไปใช้ในการฝึกซ้อม ขณะแข่งขัน แก้ไข และน าไปใช้ในการแข่งขัน เป้าหมาย
ในการใช้ ซึ่งใช้ได้จริงและเห็นผลถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อตนเองและทีม  

5. ทักษะจิตวิทยาการกีฬา  
นักจิตวิทยาการกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.35) เมื่อดูราย

ข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ แนะน าทักษะการต้ังเป้าหมาย รองลงมาแนะน าทักษะ
การท าจินตภาพ, แนะน าทักษะการหยุดคิดและการพูดดีกับตัวเอง, แนะน าทักษะการก าหนดและ
ควบคุมลมหายใจ, แนะน าทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ , แนะน าทักษะการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ และพัฒนาความสามารถในการที่จะท าให้ตนเองพัฒนาขึ้น (=4.54 4.46 และ 4.38 
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ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักจิตวิทยาการกีฬา ให้ความส าคัญทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา
เรื่องการแนะน าทักษะการต้ังเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจากการสร้างเป้าหมาย การสะท้อน
ให้เห็นว่าท าเพื่ออะไร สิ่งเร้าที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ให้
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ บูตัน (Burton,1993; Gill,1986) กล่าวว่า การก าหนดเป้าหมาย
เป็นเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาเพราะเป็นการมุ่งเน้นให้เกิด
ความต้ังใจไปพร้อมกับการเพิ่มระดับความอดทน ฝึกหรือเล่นกีฬา การก าหนดเป้าหมายที่เน้น
เทคนิคช่วยในการรักษาระดับของแรงกระตุ้นภายใน เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการเล่นกีฬา 
นอกจากนี้การก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมท้าทาย และชัดเจนจะเป็นตัวเพิ่มระดับความสามารถ
ในการเล่นและเป็นตัวเพิ่มระดับของความมั่นใจเฉพาะอย่างด้วย 

นักกีฬาทีมชาติไทย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.31) เมื่อดูรายข้อ 
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ แนะน าทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ  รองลงมา 
แนะน าทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และแนะน าทักษะการก าหนดและควบคุมลมหายใจ  
(=4.43 4.41 และ 4.38 ตามล าดับ ) ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่านักกีฬาทีมชาติไทย คิดเห็นใน
ประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในด้านทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา ในเรื่องแนะน าทักษะ
การรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันเนื่องจากในการฝึกสมาธิ เพราะการเน้นสมาธิ
ในการเล่นในเกม เช่น ในแบบควบคุมตนเองในการแข่งขัน ให้มีสมาธิ การตัดความคิดในแง่ลบ 
เช่น เราท าลูกเสีย ตัดลูกเสียก็ไม่ให้เราเก็บมาคิด แต่ให้เราตัดความคิดนั้นทิ้งแล้วกลับมามุ่งมั่นใน
เกมใหม่อีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ด ารัส ดาราศักด์ิ (2549) พบว่า นักกีฬาจะรวบรวม
ท าสมาธิแบบก าหนดลมหายใจเข้าออกก่อนแข่งขันในขณะแข่งขันและภายหลังการแข่งขันทั้งรู้ตัว
คือต้ังใจปฏิบัติ และไม่รู้ตัวคือเป็นไปโดยอัตโนมัติ  

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับมาก (=4.45) เมื่อดูราย
ข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกได้แก่ แนะน าทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ รองลงมา
แนะน าทักษะการท าจินตภาพ และมีทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา (PST), แนะน าทักษะการ
ต้ังเป้าหมาย  (=4.58 4.55 และ 4.52 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝึกสอนทีมชาติไทย ให้
ความส าคัญในเรื่องแนะน าทักษะการรวบรวมสมาธิ/การต้ังสมาธิ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากผู้
ฝึกสอนมองว่าขั้นแรกก็ต้องฝึกสมาธิและรวบรวมสมาธิให้นักกีฬา ซึ่งโน้มน้าวจิตใจให้นักกีฬามี
สมาธิมากขึ้น ซึ่งท าให้การอบรมฝึกสอนเวลาคู่ต่อสู้เป็นอย่างนี้ เราต้องท ายังไง ต้องใจนิ่งๆ และ
เพิ่มความรู้ความสามารถให้นักกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับไวท์เบิร์ก และกูลด์ (Weinberg & Gould. 
(2015) สรุปการรวบรวมสมาธิทางการกีฬาและการออกก าลังกายเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
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ความสนใจของตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นและยังคงสภาพความสนใจนั้นไว้ได้ท า
ให้เกิดความรู้สึกตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนความสนใจไปสู่ที่สิ่ง
ส าคัญ 

สรุป การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย ในด้านทักษะจิตวิทยาการกีฬา มีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทย ผู้
ฝึกสอน มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันโดยให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด ในเรื่องการแนะน าทักษะการรวบรวม
สมาธิ/การต้ังสมาธิ อันเนื่องจากคือ การจดจ่อ มีความตั้งใจกับสิ่งที่ก าลังท า และตัดสิ่งรบกวนหรือ
สิ่งไม่เกี่ยวข้องออกไป รวมทั้งความสามารถในการเปลี่ยนความต้ังใจได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้ที่จะ
มุ่งความสนใจไปที่งานที่ก าลังท าที่มารบกวนทั้งจากภายนอกและภายในจิตใจตนเอง แต่
นักจิตวิทยาการกีฬามีความคิดเห็นแตกต่าง แต่ให้ความส าคัญในเรื่องแนะน าทักษะการ
ต้ังเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความต้ังใจไปพร้อมกับการเพิ่มระดับ
ความอดทน ฝึกหรือเล่นกีฬา การก าหนดเป้าหมายที่เน้นเทคนิคช่วยในการรักษาระดับของแรง
กระตุ้นภายใน เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการเล่นกีฬา เป็นเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา เพราะเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความต้ังใจไปเผชิญความยากล าบาก
ในการฝึกซ้อม รู้สึกท้อถอย จะท าให้นักเรียนพัฒนาดีขึ้นตามล าดับและมีประสิทธิภาพ 

ข้อสังเกตของผู้วิจัย 
จิตส านึกการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา 

การแก้ไขปัญหา 
การประความส าเร็จในสาขาจิตวิทยาการกีฬา จากจุดเริ่มต้น 2535 จนถึง 2562 

ระยะเวลายาวนานถึง 27 ปี จากนักจิตวิทยาการกีฬาคนแรกจนถึงปัจจุบันมีนักจิตวิทยาการกีฬา 
37 คน ซึ่งจ านวนนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  แต่เมื่อเทียบสัดส่วน
กับจ านวนนักกีฬาทีมชาติไทยยังไม่เพียงพอ ซึ่งในด้านประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาที่เริ่ม
การให้ค าปรึกษา นักกีฬาและผู้ฝึกสอนบางส่วนยังมีความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของนักจิตวิทยาการกีฬาว่ามีความรู้ความสามารถพอที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของ
นักกีฬาได้ตามที่ก าหนดเป้าหมายได้ ซึ่งถือเป็นแง่มุมที่ผู้บริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้อง
กลับมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาการกีฬา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 
แห่งประเทศไทย (2560) จากการขาดแคลนนักจิตวิทยาการกีฬาจนสู่การเพิ่มปริมาณมากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามการประเมินสภาพและการพัฒนาด้านคุณภาพควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกัน 
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เพื่อให้การให้บริการมีคุณภาพมีมาตรฐานของนักจิตวิทยาการกีฬาที่ดีขึ้น และยังต้องปลูกฝั ง
จิตส านึกการเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้/ความสามารถ คือการให้ค าปรึกษากับนักกีฬา นักจิตวิทยาควรมี
ความรู้ในพื้นฐานของการเล่นกีฬาชนิดนั้น ทั้งศัพท์ทางกีฬา ความกดดัน ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อ
และความศรัทธาให้กับนักกีฬา ถ้านักกีฬาไม่มีความศรัทธาในตัวนักจิตวิทยา ย่อมไม่เปิดรับในการ
ให้ค าปรึกษาในทุกด้าน 

2. การฝึกทักษะ PST/การฝึกเทคนิคการให้ค าปรึกษา นักจิตวิทยาการกีฬา
บางคนไม่มีการฝึกฝนอย่างจริงจัง แล้วรู้ก็รู้ไม่จริง เวลาไปให้ค าปรึกษาก็ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของ
นักกีฬา ท าให้การแก้ไขไม่ตรงจุด ซึ่งนักจิตวิทยาการกีฬาบางครั้งต้องลด Ego เวลาไปให้
ค าปรึกษา ถ้านักจิตวิทยาการกีฬาท าตัวใหญ่กว่านักกีฬาก็จะท าให้นักกีฬาไม่รับในตัวนักจิตวิทยา
ต้ังแต่เริ่มต้น 

3. การเคารพสิทธิ์และศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืน คือ ในการช่วยนักกีฬาให้
สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยาการกีฬาควรรักษา
จรรยาบรรณตลอดจนส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โดยต้องยอมรับความสามารถ 
ข้อด้อยของตนเอง และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรน าความขัดแย้งส่วนบุคคลมาให้ร้ายกับ
เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน เช่น การคุยโอ้อวดว่าใครเก่งกว่า มีประสบการณ์มากกว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ตัวนักจิตวิทยาการกีฬาเอง 

4. การแสวงหาผลประโยชน์ คือ การเป็นนักจิตวิทยาการกีฬา เราควรทุ่มเท
ในการให้ค าปรึกษากับนักกีฬาอย่างเต็มที่ โดยไม่คิดผลตอบแทนหรือหวังผลประโยชน์ในตัว
นักกีฬา เช่น ชื่อเสียงของนักกีฬา เป็นต้น ในการให้ค าปรึกษาไม่ควรตีตรา ว่านักกีฬาคนนี้ต้องเป็น
แบบนี้หรือการให้ค าปรึกษาแบบไม่เต็มที่กับทุกคน จะเลือกกีฬาที่มีความหวังในเหรียญการแข่งขัน
มากกว่า ซึ่งจะไปท าให้เกิดปัญหาระหว่างทีมกีฬา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1 แบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาใน
ประเทศไทย น าไปใช้ในสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษาเพิ่มขึ้น  
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1.2 การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย 
ควรมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษากับนักจิตวิทยาการกีฬา  ควรผ่านการ
ฝึกฝนให้ครบทุก 5 ด้าน ความรู้ คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการกีฬา การให้ค าปรึกษา จริยธรรม
ในการเป็นมืออาชีพ และทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา เพื่อน าไปใช้กับนักกีฬาและยกระดับวิชาชีพ
จิตวิทยาการกีฬาให้สูงขึ้น 

1.3 ควรก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ(Professional) นักจิตวิทยาการกีฬาเพื่อยกระดับ
ในการยอมรับในสายวิชาชีพเพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาจิตวิทยา
การกีฬาในประเทศไทย 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 การศึกษาการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ

ไทย ควรมีการสัมภาษณ์ในทุกชนิดกีฬาและแบ่งกีฬาประเภททีม ประเภทบุคคล ประเภทต่อสู้ 
ประเภทใช้สมาธิ เป็นต้น สิ่งส าคัญควรเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ได้
เป็นคุณลักษณะทุกด้าน และครอบคลุม 

2.2 การศึกษาการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย นอกจากเก็บข้อมูลแบบคุณภาพ เชิงปริมาณ ควรมีการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม หรือสร้าง
คู่มือการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2.3 ควรมีการพัฒนาแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยา
การกีฬาในประเทศไทย ในกลุ่มกีฬาคนพิการ (ระดับเยาวชนและระดับประเทศ) ต่อความต้องการ
ของนักกีฬา 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง 

    -แบบสัมภาษณ์  

    -แบบสอบถาม  
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง 

แบบสัมภาษณ์ การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

แบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

 

5.  ศ .ดร.สาลี่ สุภาภรณ์    อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

     คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 . ดร .พิชิต  เมืองนาโพธิ์    อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

     คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 . ผศ .ดร.ลัดดา  เรืองมโนธรรม   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 

4.  ผศ .ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 

                                                                     และกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 . ดร .คุณัตว์  พิธพรชัยกุล   อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

-ค่าดัชนีความสอดคล้อง  )IOC  (ของ แบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 

-ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ค 

ระยะท่ี 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  

ระยะท่ี 2 แบบสอบถามการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬา 
ในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย 

และหนังสือจริยธรรม 
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ภาคผนวก จ 

ภาพประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์ 

 



  201 

 

ภาพประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

 

 

 

บรรยากาศการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักด์ิ  เมฆปั้น 
วัน เดือน ปี เกิด 21 เมษายน 2525 
สถานที่เกิด นครปฐม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2545 การศึกษาประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พลศึกษา)  

จาก วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ   
พ.ศ. 2547 ครุศาสตร์บัณฑิต (พลศึกษา)  
จาก สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
พ.ศ. 2553 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)  
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
พ.ศ. 2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย)  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 35/2 หมู่ 5 ต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ   
จังหวัดปทุมธานี 12170   
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