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บทคัดย/อ
บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับการตั้งเปGาหมายของนักกีฬายูโดโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย 2)เพื่อศึกษาระดับการรับรูOความสามารถของตนเองของนักนักกีฬายูโดโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวPางการตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของ
ตนเอง และ ประสิทธิผลของการฝTกซOอมของนักนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้เปVน นักกีฬายูโดของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยที่มีการจัดการฝTกซOอมกีฬายูโดทั้งหมด
รวม 7 แหPง ซึ่งนักกีฬาที่ทําการศึกษามีอายุระหวPาง 12-18 ปZ และ มีประสบการณดOานการฝTกซOอม
กีฬายูโดมามากกวPา 1 ปZขึ้นไป จํานวน 225 คน เครื่องมือที่ใชOในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบและ
แบบประสิทธิผลการฝTกซOอม วิเคราะหขOอมูลทางสถิติโดย คPาเฉลี่ย สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห
ความสัมพันธระหวPางการตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของตนเองและประสิทธิผลการฝTกซOอม
ของนักกีฬายูโดในโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยดOวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวPา 1. นักกีฬายูโดของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยใหOความสําคัญและมีการ
ตั้งเปGาหมายในภาพรวมอยูPในระดับมาก 2. นักกีฬายูโดของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยใหOความสําคัญ
และมีการรับรูOความสามารถของตนเองในภาพรวมอยูPในระดับมาก 3. ประสิทธิผลในการฝTกซOอมของ
นักกี ฬายูโดโรงเรี ยนกี ฬาในประเทศไทยในการฝTก ซOอ มของตนเองโดยภาพรวมในระดั บมาก ทั้ง นี้
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ประสิทธิผลของการฝTกซOอมของนักนักกีฬายูโดมีความสัมพันธทางตรงกับการรับรูOความสามารถของ
ตนเองและการตั้งเปGาหมาย
คําสําคัญ : 1. ประสิทธิผลของการฝTกซOอม 2. นักนักกีฬายูโด 3. การรับรูOความสามารถของตนเอง
4. การตั้งเปGาหมาย
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study level of goal setting
of Judo Athletes of Sport Schools of Thailand, 2) to study level of Self-efficacy of
Judo Athletes of Sport Schools of Thailand, 3) to study relation of goal-setting, selfefficacy, and Exercise Training Effectiveness of Judo Athletes of Sport Schools of
Thailand. Population participated in this research were 225 judo athletes aged
between 12-18 years, experienced in judo exercise training more than 1 year. The
research instruments were the model questionnaire and the training effectiveness
form. Data analyzation utilized Means, Standard Deviation, and Multiple Linear Regression
Analysis for relationship of goal-setting, self-efficacy, and Exercise Training Effectiveness
of Judo Athletes of Sport Schools of Thailand.
The results found that: 1. Judo Athletes of Sport Schools of Thailand placed
the most important on goal-setting. 2. Judo Athletes of Sport Schools of Thailand
placed the most important on overall self-efficacy. 3. Judo Athletes of Sport Schools of
Thailand placed the most important on overall Exercise Training Effectiveness. In
addition, Exercise Training Effectiveness relate directly to self-efficacy and goalsetting.
Keywords : 1. Exercise Training Effectiveness 2. Judo Athletes 3. Self-efficacy 4. Goal-setting
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1. ความสําคัญและที่มาของปmญหาที่ทําการวิจัย
ดOวยแผนการพัฒนาการกีฬาแหPงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-2564 ไดOระบุถึงการพัฒนากีฬา
สูPความเปVนเลิศและอาชีพโดยกําหนดใหOมีการจัดการแขPงขันกีฬาระดับตPางๆ ทั้งในชุมชนและโรงเรียน
เพื่อเปVนการสPงเสริมกีฬาและผลิตนักกีฬาทีมชาติไทยใหOกOาวสูPความเปVนเลิศทั้งในระดับนานาชาติและ
ระดับสากล (กระทรวงการทPองเที่ยวและกีฬา, 2557 : 53) และมีมติใหOกระทรวงการทPองเที่ยวและ
กีฬารP วมกั บโรงเรียนกี ฬามี บทบาทหนO าที่ ดOานการพั ฒ นาความรูO ความสามารถ และคุ ณภาพของ
นักกีฬาโดยจัดใหOมีการฝTกซOอมอยPางถูกตOองเหมาะสมเพื่อใหOนักกีฬาเกิดการพัฒนากOาวหนOาอยPางเต็ม
ความสามารถ (วัลภา สบายยิ่ง, 2542 : 2) ทั้งนี้ กีฬายูโดนับเปVนกีฬาชนิดหนึ่งที่ไดOรับการบรรจุและ
จัดใหOมีการเรียนการสอนตลอดจนจัดใหOมีการแขPงขันและเขOารPวมการแขPงขันยูโดในระดับตPางๆ อยPาง
ตPอเนื่อง
กีฬายูโด(Judo) เปVนกีฬาการตPอสูOที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมการตPอสูOปGองกันตัวของชาว
ญี่ปุ~นในอดีตซึ่งไดOรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงผPานกาลเวลาจนเปV นกีฬาตPอสูOที่ไดOรั บความนิยมอยPาง
แพรPหลายไปทั่วทุ กมุมโลกและมีก ารจัดการแขPงขั นอยPางกวOางขวางตั้งแตPระดับพื้ นฐานขึ้นไปจนถึ ง
ระดับนานาชาติ กีฬายูโดเปVนกีฬาตPอสูOที่แขPงขันเพื่อมุPงเอาชนะกันทีละคูPแบบตัวตPอตัวดOวยวิธีการทุPม
(Throwing techniques) วิ ธี ก ารจั บ กุ ม (Pinning techniques) วิ ธี ก ารหั ก แขน(Arm locking
techniques) และวิธีการรัดคอ (Strangle techniques) ภายในเวลาสุทธิที่กําหนด(5 นาที) ภายใตO
เงื่อนไข กฎ และ กติกา การแขPงขัน (ภาขวัญ ทัศนธนากร, 2558 : 424) ดังนี้เอง นักกีฬายูโดจึงตOองมี
ความพรOอ มทั้ งในดOานรP างกายและจิ ตใจเพื่ อใหOก ารฝTก ซOอมเปV นไปอยPางตPอ เนื่ องและบรรลุ ผลตาม
เปGาหมายในการฝTกซOอม
อยPางไรก็ตามการตั้งเปGาหมายเปVนเรื่องที่เ กี่ยวขOองกับการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อเปV น
แนวทางและจูง ใจใหO บุคคลหรือ กลุPม บุคคลมุPงสูP เปGาหมาย ทั้งนี้ การตั้งเปGาหมายเปVนองคประกอบ
สําคัญตPอการพัฒนาบุคคล (Grant, A.M, 2012 : 146-165) ซึ่งระดับของการตั้งเปGาหมายของนักกีฬา
แตPละคนนั้นมีความเกี่ยวขOองกับแผนการฝTกซOอมกีฬาและการรับรูOความสามารถของตัวนักกีฬาเองวPามี
มากนO อ ยเพี ยงใด ทั้ ง นี้ การรั บ รูO ความสามารถของตนเอง (Self-efficacies) เปV น ความเชื่ อ มั่ นใน
ความสามารถของตนเองเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยผPานการประเมินดOวยความรูOความเขOาใจอยPาง
แทOจริง ซึ่งรวมถึงการมีความเชื่อมั่นและความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคที่อาจแทรกแซงการใชO
ความสามารถของตนเองเพื่อใหOบรรลุเปGาหมายของตน (Kolbe, K. 2009 : Online) และหากนักกีฬา
ที่มีการรับรูOความสามารถของตนเองในระดับสูงจะสามารถมีระดับของการตั้งเปGาหมายในระดับสูง
ยิ่งขึ้น (Schunk, Dale H. 1990 : A)
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การฝT ก ซO อ มกี ฬายูโ ดเองก็ เ ชP นกั น ผูO วิจั ยเห็ นวP าการรั บ รูO ค วามสามารถของตนเอง และ
การตั้ งเปGาหมาย เปV นพื้นฐานสําคัญที่กP อใหO เกิดประสิท ธิผลของการฝTก ซOอมกี ฬายูโด และการรับ รูO
ความสามารถของตนเองยังมีอิทธิพลตPอการตั้งเปGาหมายของนักกีฬายูโด โดยเฉพาะอยPางยิ่งนักกีฬา
ยูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยวPามีการรับรูOความสามารถของตนเองและมีการตั้งเปGาหมายอันสPงผล
ถึงประสิทธิผลของการฝTกซOอมอยPางไรในระดับใด และมีความสัมพันธระหวPางการรับรูOความสามารถ
ของตนเอง การตั้งเปGาหมายและ ประสิทธิผลของการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศ
ไทยวP า เปV น เชP น ไร ผูO วิ จั ย จึ ง มุP ง ศึ ก ษาความสั ม พั น ธระหวP า งการรั บ รูO ค วามสามารถของตนเอง
การตั้งเปGาหมายและ ประสิทธิผลของการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยเพื่อนํา
ผลการศึกษาไปปรับปรุง แกOไข และ พัฒนาการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
ตPอไป
2. วัตถุประสงค-ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับการตั้งเปGาหมายของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาระดับการรับรูOความสามารถของตนเองของนักนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวPางการตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของตนเอง และ
ประสิทธิผลของการฝTกซOอมของนักนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
3. ประโยชน-ที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 เพื่อไดOขOอมูลระดับ และความสัมพันธของการตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของ
ตนเองและประสิทธิผลในการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
3.2 เพื่ อเปVนแนวทางใน พั ฒนา และวางแผนการเตรียมความพรOอ มในการฝTก ซOอ มของ
นักกีฬายูโดเพื่อพัฒนานักกีฬายูโดใหOประสบความสําเร็จ ตPอไป
3.3 เพื่อเปVนแนวทางในการศึกษาคOนควOาเพื่อนําไปสูPงานวิจัยอื่น ตPอไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัยเรื่อ งความสัม พันธของการตั้ง เปGาหมาย การรั บรูO ความสามารถของตนเองและ
ประสิ ทธิ ผลในการฝT กซO อมของนั กกี ฬายูโ ดโรงเรี ยนกีฬาในประเทศไทยนี้มี วิธีดําเนิ นการวิจั ยดั ง นี้
ประชากรและกลุP ม ตั ว อยP า ง เ นื่ อ งจากการวิ จั ย นี้ เ ปV น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ(Survey Research)
โดยทําการศึกษานั กกีฬายูโดของโรงเรียนกี ฬาในประเทศไทยที่มี การจัดการฝTกซO อมกีฬายูโดทั้งหมด
รวม 7 แหPง ซึ่งนักกีฬาที่ทําการศึกษามีอายุระหวPาง 12-18 ปZ และมีประสบการณดOานการฝTกซOอม
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กีฬายูโ ดมามากกวP า 1 ปZ ขึ้นไป จํ านวน 225 คน ไดO แกP โรงเรี ยนกี ฬาจั งหวั ดชลบุ รี จํ านวน 48 คน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จํานวน 52 คน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีษะเกษ จํานวน 30 คน โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 26 คน โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุเทพมหานคร จํานวน 23 คน โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา จํานวน 18 คน และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม จํานวน 28 คน เครื่องมือที่ใชOในการ
วิจัย เปVนแบบสอบถามที่ผูOวิจัยพัฒนาขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 1)ศึกษาขOอมูลความรูOเกี่ยวกับ
การตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของตนเอง จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยตPางๆ 2)นําขOอมูล
ที่ไดOมาสรOางเปVนแบบสอบถาม(Questionnaires) โดยแบPงออกเปVน 5 สPวน คือ สPวนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะสP ว นบุ ค คล ไดO แ กP อายุ และประสบการณดO า นการฝT ก ซO อ มยู โ ด สP ว นที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับการตั้งเปGาหมายในการฝTกซOอมกีฬายูโด ลักษณะของคําถามเปVนแบบแสดงระดับ
ความคิ ดเห็น(Rating Scale) จํ านวน 9 ขOอ สPวนที่ 3 แบบสอบถามการรั บรูO ความสามารถของตนเอง
ลั ก ษณะของคํ าถามเปV นแบบแสดงระดั บ ความคิ ดเห็ น(Rating Scale) จํ านวน 12 ขO อ สP วนที่ 4
แบบสอบถามเกี่ยวกั บประสิท ธิผ ลการฝTก ซOอ มยูโด ลั กษณะของคํ าถามเปV นแบบแสดงระดับความ
คิดเห็น(Rating Scale) จํ านวน 10 สPวนที่ 5 ขOอเสนอแนะเพิ่ มเติ ม ไดO แกP การตั้ งเปG าหมาย การรั บ รูO
ความสามารถของตนเอง และประสิทธิผลของการฝTกซOอมกีฬายูโด โดยลักษณะของแบบสอบถามเปVน
แบบปลายเป„ด เครื่องมือที่ใชOในการวิจัยนี้เปVนแบบสอบถามที่ผูOวิจัยพัฒนาขึ้นและไดOผPานการทดสอบ
เครื่องมือวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 1)การทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูOวิจัยไดOนําแบบสอบถาม
ไปใหOผูOเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทPาน สPวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการฝTกซOอมยูโด ลักษณะ
ของคําถามเปVนแบบแสดงระดับความคิดเห็น(Rating Scale) ตรวจสอบความถูกตOองเหมาะสมของ
เนื้อหาดOวยคPาดัชนีความสอดคลOอง(IOC : Item-Objective Congruence) โดยคําถามแตPละขOอจะตOอง
มีคPามากกวPา 0.5 หากขOอใดมีคPานOอยกวPา 0.5 ใหOทําการปรับปรุงแกOไขและทําการตรวจสอบอีกครั้ง
2)การทดสอบหาความเชื่อมั่น(Reliability) โดยผูOวิจัยนําแบบสอบถามที่ผPานการปรับปรุงแกOไขแลOวไป
ทดลองใชO(try-out) กับนักกีฬายูโดที่มีคุณลักษณะเดียวกันแตPมิใชPกลุPมประชากรที่เปVนเปGาหมายในการ
วิจัยนี้ จํานวน 30 คน แลOวนํามาหาคPาสัมประสิทธิ์แอลฟ~าตามวิธีการของครอนบาค ซึ่งคPาสัมประสิทธิ์
แอลฟ~าของแบบสอบถามเปVนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คPาสัมประสิทธิ์แอลฟ~าของแบบสอบถามซึ่งเปVนเครื่องมือที่ใชOในการวิจัยนี้
ตัวแปรอิสระ
การตั้งเปGาหมายในการฝTกซOอมยูโด
การรับรูOความสามารถของตนเอง
ประสิทธิผลในการฝTกซOอมกีฬายูโด

ค/าสัมประสิทธิ์แอลฟqา
0.89
0.91
0.84
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การเก็บรวบรวมขOอมูล ผูOวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการเก็บรวบรวมดังนี้ 1)ทําหนังสือโดย
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีถึงผูOอํานวยการโรงเรียน
กีฬาทั้ ง 7 แหP ง ไดO แกP โรงเรี ยนกีฬาจั งหวั ดชลบุ รี โรงเรียนกี ฬาจั ง หวั ดตรัง โรงเรี ยนกี ฬาจั ง หวั ด
ศรีษะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุเทพมหานครโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขOอมูล 2)ผูOวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขO อ มู ล ดO ว ยตนเอง โดยชี้ แ จงขั้ นตอนและรายละเอี ย ดการตอบแบบสอบถามใหO ผูO ต อบ
แบบสอบถามทราบและผูOวิจัยเปV นผูOรับ คืนแบบสอบถามดOวยตนเอง 3)เมื่อรั บแบบสอบถามคืนจน
ครบถOวนแลOว ผูOวิจัยดําเนินการตรวจสอบความเรียบรOอยอีกครั้งแลOวจึงนําขOอมูลที่ไดOไปวิเคราะหทาง
สถิติดOวยโปรแกรมสําเร็จรูปแลOวนําผลที่ไดOจากการวิเคราะหทางสถิติมาอภิปรายและสรุป
สถิ ติ ที่ใ ชOใ นการวิ เ คราะหขO อ มู ล ผูO วิ จั ย ทํ า การวิ เ คราะหขO อ มู ล ทางสถิ ติต ามลํ า ดั บ ดั ง นี้
1)การวิเคราะหขOอมูลดOานคุณลักษณะสPวนบุคคลในดOานเพศ อายุ ประสบการณดOานการฝTกซOอมยูโด
โดยใชOคPา รOอยละ (Percentage : %) คPาเฉลี่ย (Means : ) และ สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : ) 2)การวิ เ คราะหระดั บ การตั้ ง เปG าหมาย การรั บ รูO ค วามสามารถของตนเอง และ
ประสิทธิผลในการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยใชO การวิเคราะหคPาเฉลี่ย (Mean :
) และสPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : ) 3)วิเคราะหความสัมพันธระหวPางการ
ตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของตนเอง และ ประสิทธิผลการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดในโรงเรียน
กี ฬาในประเทศไทยดO วยการวิ เคราะหถดถอยเชิ งพหุ คูณ(Multiple Linear Regression Analysis)
ดOวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาระดับการตั้งเปGาหมายของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
ตารางที่ 2 แสดงระดับการตั้งเปGาหมายของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
รายการ
1. ฉั น คิ ด วP า การตั้ ง เปG า หมายมี ค วามสํ า คั ญ กั บ นั ก กี ฬ ายู โ ด
ทุกคน
2. ฉันคิดวPาการตั้งเปGาหมายในการฝTกซOอมกีฬายูโดจะสPงผลใหOการ
ฝTกซOอมของฉันดีขึ้น
3. เมื่อฉันมีการตั้งเปGาหมายในการฝTกซOอมกีฬายูโดจะสPงผลดีใน
การแขPงขันกีฬายูโด

4.46

0.81

ระดับ
มาก

4.38

0.80

มาก

4.35

0.89

มาก
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รายการ
4. เมื่ อ ฉั น มี ก ารตั้ ง เปG า หมายในการฝT ก ซO อ มกี ฬายู โ ดทํ าใหO ฉัน มี
ทิศทางในการฝTกซOอมกีฬายูโดไดOอยPางถูกตOอง
5. ฉั น มี ก ารตั้ ง เปG า หมายในการฝT ก ซO อ มกี ฬ ายู โ ดไวO อ ยP า ง
ชัดเจน
6. ฉันมีการวางแผนในการฝTกซOอมกีฬายูโดเพือ่ ใหOบรรลุเปGาหมาย
ตามที่กําหนดไวO
7. การฝT ก ซO อ มยู โ ดที่ มี เ ปG า หมายชั ด เจนจะสามารถประสบ
ความสําเร็จไดO
8. ฉันนําประสบการณที่ไดOจากการแขPงขันกีฬายูโดเปVนแนวทางใน
การตั้งเปGาหมายครั้งตPอไป
9. ฉั นมี ก ารประเมิ นการฝT ก ซO อ มกี ฬายูโ ดในแตP ล ะวั นวP าเขO าใกลO
เปGาหมายมากนOอยเพียงใด
รวม

4.39

0.89

ระดับ
มาก

4.17

0.84

มาก

4.13

0.89

มาก

4.08

0.86

มาก

4.26

0.89

มาก

4.00

0.84

มาก

4.25

0.67

มาก

จากตารางที่ 2 แสดงวP า การตั้ ง เปG า หมายมี ค วามสํ า คั ญ กั บ นั ก กี ฬ ายู โ ดทุ ก คน
(4.46±0.81;มาก) ซึ่งจะสPงผลใหOการฝTกซOอมกีฬายูโดดีขึ้น (4.38±0.80;มาก) ผลการแขPงขันก็จะดีขึ้น
ดOวย (4.35±0.89;มาก) ทํ าใหOมีทิศทางในการฝTก ซOอมที่ถูก ตOอง (4.39±0.89;มาก) จํ าเปVนตO องมีการ
ตั้งเปGาหมายไวOอยPางชัดเจน (4.17±0.84;มาก) และมีการฝTกซOอมใหOบรรลุเปGาหมายตามที่กําหนดไวO
(4.13±0.89;มาก) โอกาสประสบความสําเร็จก็จะมาก (4.08±0.86;มาก) ซึ่งจะเปVนแนวทางในการ
ตั้งเปGาหมายในครั้งตPอไป (4.26±0.89;มาก) ซึ่งจะตOองมีการประเมินการฝTกซOอมในแตPละวันเพื่อใหO
บรรลุเปGาหมายมากที่สุด (4.00±0.84;มาก) โดยภาพรวมแลOว นักกีฬายูโดของโรงเรียนกีฬาในประเทศ
ไทยใหOความสําคัญและมีการตั้งเปGาหมายในระดับมาก (4.25±0.67)
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5.2 ผลการศึกษาระดับการรับรูOความสามารถของตนเองของนักนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย
ตารางที่ 3 แสดงระดับการรับรูOความสามารถของตนเองของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
รายการ
1. ฉั นเชื่ อในความสามารถในการจั ดการกั บอุปสรรคที่ ฉันตO อง
เผชิญไดO
2. ฉันเชื่อวPาฉันสามารถทําตามเปGาหมายที่ฉันกําหนดไวOไดO
3. ฉันเชื่อวPาฉันมีรPางกายที่แข็งแรงเพื่อการฝTกซOอมกีฬายูโดไดO
อยPางมีประสิทธิภาพ
4. ฉันเชื่อในความสามารถของฉันในการจัดการตัวเองอยPางมี
ประสิทธิภาพ
5. ฉันเชื่อวPาฉันมีความสามารถในการฝTกซOอมกีฬายูโดมากกวP า
คนอื่น
6. ฉันเชื่อวPาการมีรPางกายที่สมบูรณแข็งแรงทําใหOฉันแกOปŠญหา
ในการฝTกซOอมกีฬายูโดไดOเปVนอยPางดี
7. ฉั นเชื่ อ วP ารP า งกายและจิ ต ใจของฉั น มี ค วามพรO อ มในการ
ฝTกซOอมกีฬายูโดเพื่อบรรลุเปGาหมายตามที่ฉันกําหนด
8. ฉันเชื่อวPาฉันสามารถเอาชนะคูPตPอสูOไดO
9. ฉันเชื่อวPาฉันสามารถพัฒนาทักษะกีฬายูโดของตนเองไดO
10. ฉันเชื่อในการตัดสินใจของตนเอง
11. ฉั น เชื่ อ วP า เมื่ อ ฉั น มี ค วามพยายามจะนํ า พาฉั น ไปสูP
ความสําเร็จไดO
12. ฉันเชื่อวPาไมPวPาจะผิดพลาดอยPางไร ฉันสามารถพัฒนาตน
ใหOดีขึ้นไดO
รวม

3.93

0.91

ระดับ
มาก

3.96
3.50

0.88
1.24

มาก
ปานกลาง

3.92

0.93

มาก

3.68

1.07

มาก

3.82

1.05

มาก

4.02

0.95

มาก

4.74
4.11
4.13
4.08

1.60
0.88
0.90
0.97

มาก
มาก
มาก
มาก

4.25

0.88

มาก

4.01

0.75

มาก
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จากตารางที่ 3 แสดงวPา นักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยเชื่อในความสามารถจัดการ
กับอุป สรรคที่ตOอ งเผชิญไดO (3.93±0.91; มาก) และสามารถทําตามเปGาหมายที่ ตนเองกําหนดไวOไดO
(3.96±0.88; มาก) โดยที่นักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยเชื่อวPารPางกายตนเองมีความแข็งแรง
เพื่อการฝTกซOอมกีฬายูโดไดOอยPางมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง(3.50±1.24; ปานกลาง) แตPก็เชื่อใน
ความสามารถจัดการตนเองไดOอยPางมีประสิทธิภาพ(3.92±0.93;มาก) โดยเฉพาะนักกีฬายูโดโรงเรียน
กี ฬ าในประเทศไทยแตP ล ะคนเชื่ อ วP า มี ค วามสามารถในการฝT ก ซO อ มกี ฬ ายู โ ดมากกวP า คนอื่ น
(3.67±1.07;มาก) มีรPางกายที่สมบูรณแข็งแรงทําใหOสามารถแกOปŠญหาในการฝTกซOอมกีฬายูโดไดOเปVน
อยPางดี (3.82±1.05;มาก) โดยเชื่อวPารPางกายและจิตใจของแตPละคนมีความพรOอมในการฝTกซOอมกีฬา
ยู โ ดเพื่ อ บรรลุ เ ปG า หมายตามที่ ฉั น กํ า หนด(4.02±0.95;มาก) และสามารถเอาชนะคูP ตP อ สูO ไ ดO
(4.74±1.60;มาก) และมี ความสามารถพัฒ นาทั ก ษะกีฬายูโ ดของตนเองไดO (4.11±0.88;มาก) และ
เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง(4.13±0.90;มาก) และเชื่อวPา ความพยายามสามารถพาตนเองไปสูP
ความสํ า เร็ จ ไดO ( 4.08±0.97;มาก) ซึ่ ง ไมP วP า จะผิ ด พลาดอยP า งไร ก็ ส ามารถพั ฒ นาตนใหO ดี ขึ้ น ไดO
(4.25±0.88;มาก) โดยภาพรวมแลO ว นั ก กี ฬ ายู โ ดของโรงเรี ย นกี ฬ าในประเทศไทยมี ก ารรั บ รูO
ความสามารถของตนเองในระดับมาก(4.01±0.75) โดยภาพรวมแลOว นักกีฬายูโดของโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทยใหOความสําคัญและมีการรับรูOความสามารถของตนเองในระดับมาก(4.25±0.67)
5.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวPางการตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของตนเอง และ
ประสิทธิผลของการฝTกซOอมของนักนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ปรากฏตามตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 แสดงระดับประสิทธิผลในการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
รายการ
1. ฉันทําทักษะกีฬายูโดไดOถูกตOองแมPนยํา
2. ฉันสามารถทําทักษะกีฬายูโดตามเวลาทีผ่ ูOฝTกสอนกําหนด
ไดOทัน
3. ฉันศึกษาหาความรูOเกี่ยวกับทักษะกีฬายูโดสม่ําเสมอ
4. ฉันนําทักษะตPางๆในการฝTกซOอมกีฬายูโดมาประยุกตใน
การแขPงขันจริง
5. ฉันมีความพยายามฝTกซOอมยูโดในแตPละวัน
6. ฉั นมี ความรูO ค วามเขO า ใจในทั ก ษะกี ฬ ายู โ ดที่ ผูO ฝT ก สอน
มอบหมายในการฝTกซOอมกีฬายูโดไดOดี

3.75
4.00

0.91
0.95

ระดับ
มาก
มาก

3.97
4.11

0.95
0.93

มาก
มาก

4.14
4.13

0.94
0.90

มาก
มาก
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รายการ
7. ฉั นไดO รั บ เหรียญรางวัล ในการแขP ง ขั นกี ฬายูโ ดในระดั บ
ที่ดีขึ้น
8. ฉั นเตรี ยมรั บ ปŠ ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ นจากการฝT ก ซO อ มกี ฬายูโ ด
เสมอ
9. เมื่อฉันฝTกซOอมกีฬายูโดทําใหOฉันสนใจในกีฬายูโดมากขึ้น
10. ฉันสามารถฝTกซOอมกีฬายูโดรPวมกับเพือ่ นในทีมไดOเปVน
อยPางดี
รวม

4.04

0.87

ระดับ
มาก

3.95

0.95

มาก

4.16
4.28

0.94
0.93

มาก
มาก

4.05

0.75

มาก

จากตารางที่ 4 แสดงวPา นักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยสามารถทําทักษะกีฬายูโด
ไดO ถูก ตO อ งแมP น ยํ า (3.75±0.91;มาก) ตามเวลาที่ ผูO ฝT ก สอนกํ า หนดไดO ทั น (4.00±0.95;มาก) และมี
การศึกษาหาความรูOเกี่ยวกับทักษะกีฬายูโดสม่ําเสมอ(3.97±0.95;มาก) และสามารถนําทักษะตPางๆใน
การฝTกซOอมกีฬายูโดมาประยุกตในการแขPงขันจริง(4.11±0.93; มาก) มีความพยายามฝTกซOอมยูโดในแตP
ละวั น(4.14±0.94;มาก) และมี ความรูO ความเขO าใจในทั ก ษะกี ฬายูโ ดที่ ผูO ฝT ก สอนมอบหมายในการ
ฝTก ซO อ มกีฬายูโ ดไดO ดี( 4.13±0.90;มาก) ไดOรั บ เหรียญรางวัล ในการแขP ง ขันกี ฬายูโดในระดั บ ที่ ดีขึ้น
(4.04±0.87;มาก) และมีการเตรียมรับปŠญหาที่เกิดขึ้นจากการฝTกซOอมกีฬายูโดเสมอ(3.95±0.95; มาก)
ทําใหOนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยสนใจในกีฬายูโดมากขึ้น(4.16±0.94;มาก) และสามารถ
ฝTกซO อมกี ฬายูโดรP วมกั บเพื่ อนในที มไดO เปV นอยP างดี (4.28±0.93;มาก) โดยภาพรวมแลO ว นักกี ฬายูโดของ
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทยระดับประสิทธิผลในการฝTกซOอมของตนเองในระดับมาก(4.05±0.75)
ตารางที่ 5 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อคOนหาปŠจจัยที่มีผลตPอประสิทธิผลในการฝTกซOอมของ
นักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
แหล/งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

SS
87.498
39.254
126.752

df
2
222
224

MS
43.749
.177

F
247.424**

P
.000

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)| 139

จากตารางที่ 5 ผลการวิ เ คราะหความแปรปรวนพบวP า มี ปŠ จ จั ย 2 ปŠ จ จั ย ที่ มี ผ ลตP อ
ประสิทธิผลในการฝTก ซOอมของนัก กีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยอยPางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่
ระดับ .01
ผูOวิจั ยเสนอผลการวิ เ คราะหปŠจ จั ยที่มี ผ ลตP อประสิท ธิ ผ ลในการฝT ก ซOอ มของนั ก กีฬายูโ ด
โรงเรี ยนกี ฬาในประเทศไทย โดยวิ เ คราะหการถดถอยพหุ คูณแบบขั้ นตอน(Stepwise Multiple
Regression Analysis) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปŠจจัยที่มีผลตPอประสิทธิผลในการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
ตัวพยากรณคPาคงที่
การรับรูOความสามารถของตนเอง (X2)
การตั้งเปGาหมาย (X1)
Adjusted R2 0.688

b
.240
.503
.422

Std. Error
.181
.060
.068

.502
.377

t
1.327
8.329**
6.249**

P
.186
.000
.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 6 แสดงวPา ปŠจจัยที่มีประสิทธิผลตPอการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬา
ในประเทศไทยมี 2 ปŠจจัย(p<.01) โดยเรียงลําดับจากปŠจจัยที่สPงผลมากที่สุดไปหานOอยที่สุด ไดOแกP
การรับรูOความสามารถของตนเอง(X2) และ การตั้งเปGาหมาย(X1) ซึ่งปŠจจัย ทั้งสองนี้สามารถรPวมกัน
ทํานายประสิ ทธิ ผลตPอ การฝTก ซOอ มของนั กกี ฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ไดOรO อยละ 68.80
โดยนําคPาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนสมการไดOดังนี้
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ
Y'
=
0.240 + 0.503 (X2) + 0.422 (X1)
จากสมการถดถอยแสดงวP าประสิท ธิ ผ ลตP อ การฝTก ซO อ มของนั ก กีฬายูโ ดโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย (Y') เทPากับ ผลรวมของคPาคงที่ (0.240) กับ 0.503 (การรับรูOความสามารถของตนเอง)
และ 0.422 (การตั้งเปGาหมาย)
สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z' y
=
0.502 (ZX2) + 0.377 (ZX1)
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จากสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานแสดงวPา คะแนนมาตรฐานของประสิทธิผลตPอ
การฝT ก ซO อ มของนั ก กี ฬายูโ ดโรงเรี ยนกี ฬาในประเทศไทย เทP ากั บ ผลรวมของ 0.502 เทP าคะแนน
มาตรฐานของการรับรูOความสามารถของตนเองและ 0.377 เทPาคะแนนมาตรฐานของการตั้งเปGาหมาย
จากสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐานพบวPา
ประสิทธิผลตP อการฝTกซOอ มของนักกีฬายูโดโรงเรี ยนกีฬาในประเทศไทยมี ความสัมพันธทางตรงกั บ
การรับรูOความสามารถของตนเองและการตั้งปGาหมาย
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 นั ก กี ฬายูโ ดโรงเรียนกี ฬาในประเทศไทยใหOความสํ าคั ญ กับ การตั้ ง เปG าหมายในการ
ฝTกซOอมกีฬายูโดมาก อันจะสPงผลใหOการฝTกซOอมของตนดีขึ้น ทําใหOการฝTกซOอมมีทิศทางที่ถูกตOองและ
เกิดประสิทธิภาพในการฝTกซOอม ทั้งนี้เนื่องจาก การตั้งเปGาหมายเปVนการเสริมสรOางแรงจูงใจและความ
มุPงมั่น นอกจากนี้ เปGาหมายที่ตั้งไวOทําใหOเกิดความตั้งใจ ทุPมเท และใสPใจ ซึ่งสอดคลOองกับ Locke, EA,
and P G. Latham (2002 : 705) ที่ระบุวPา คนเราจะสามารถปฏิบัติไดOดีขึ้นเมื่อมีความมุPงมั่นในการปฏิบัติ
ตามแผนและขั้นตอนเพื่อบรรลุเปGาหมายตามที่ไดOตั้งไวO
6.2 นักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยเชื่อในความสามารถในการจัดการกับอุปสรรค
มีความเชื่อในความสามารถจัดการตัวเองอยPางมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นวP าตนสามารถในการ
ฝTกซOอมกีฬายูโดมากกวPาคนอื่น มีความเชื่อวPารPางกายและจิตใจของตนมีความพรOอมในการฝTกซOอม
กีฬายูโดเพื่อบรรลุเปGาหมายตามที่กําหนด เชื่อวPาตนเองสามารถพัฒนาทักษะกีฬายูโดของตนเองไดO
ทั้งนี้เนื่องจาก การรับรูOความสามารถในตนเองเปVนสPวนสําคัญในการประเมินโอกาสแหPงความสําเร็จ
การรับรูOความสามารถของตนเองเมื่อมีการตั้งเปGาหมายจะสรOางความมั่นใจวPาการเชื่อในความสามารถ
ของตนเองอยูPในกรอบของเปGาหมายที่ตั้งไวOโดยไมPมีการออกนอกแนวทาง ซึ่งสอดคลOองกับ Kendra, C.
(2019 : Online) ซึ่ งระบุวPา การรับรูOความสามารถของตนเองหรือความเชื่ อในความสามารถของ
ตนเองในสถานการณตPางๆ มีบทบาทสําคัญนอกจากความรูOสึกที่มีตPอตนเองเทPานั่น แตPขึ้นอยูPกับวPา
ตนเองประสบความสําเร็จในชีวิตตามเปGาหมายที่ตั้งไวOหรือไมPอยPางไร
6.3 นักกีฬายูโดโรงเรียนกี ฬาในประเทศไทยสามารถทําทักษะกี ฬายูโดไดOถูกตOองแมPนยํ า
ตามเวลาที่ผูOฝTกสอนกําหนดไดOทัน มีความมุPงมั่นศึกษาหาความรูOเกี่ยวกับทักษะกีฬายูโดสม่ําเสมอมา
ประยุ กตในการแขP งขั นจริง มีป ระสิ ทธิ ผลในการฝT ก ซOอ มกี ฬายูโ ดในระดับ มากเนื่อ งจาก การรั บ รูO
ความสามารถในการฝTก นําไปสูPการตั้งเปGาหมายในการฝTกและเพิ่มประสิทธิผลในการทํากิจกรรมซึ่ง
สอดคลOองกับ Iwasaki, Y. et al. (2017 : 94–98) ซึ่งระบุวPา การรับรูOความสามารถของตนเองเปVนผลใหO
เกิดประสิท ธิผลของการปฏิบัติง าน เมื่อการรั บรูOความสามารถของตนเพิ่มขึ้ นประสิทธิ ผลของการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นดOวยประกอบกับการมีเปGาหมายที่ชัดเจน
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6.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวPางการตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของตนเอง
และประสิทธิผลของการฝTกซOอมของนักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยพบวPา ประสิทธิผลของ
การฝT ก ซOอ มของนัก นั ก กี ฬายูโ ดมี ความสั ม พั นธทางตรงกั บ การรั บ รูO ความสามารถของตนเองและ
การตั้งเปGาหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก การรับรูOความสามารถของตนเองเปVนผลใหOเกิดประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน เมื่อการรับรูOความสามารถของตนเพิ่มขึ้นการตั้งเปGาหมายยPอมเพิ่มขึ้นสPงผลใหOประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นประกอบกับการมีเปGาหมายที่ชัดเจนซึ่งสอดคลOองกับ Kendra, C. (2019 :
Online) ที่ระบุวPา การรับรูOความสามารถของตนเองขึ้นอยูPกับการตั้งเปGาหมายวPาจะดําเนินไปอยPางไร
และจะบรรลุเปGาหมายไดOอยPางไรและจะมีผลสะทOอนตPอการกระทําของตนเองอยPางไร
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขOอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 หนPวยงานที่เกี่ยวขOอง เชPน โรงเรียนกีฬาควรควรมีศึกษาถึงระดับการตั้งเปGาหมาย
การรับรูOความสามารถของตนเองของนักกีฬาอยPางตPอเนื่อง เพื่อเปVนแนวทางในการพัฒนาการฝTกซOอมตPอไป
7.2 ขOอเสนอแนะสําหรับผูOปฏิบัติ
7.2.1 ควรมีการสPงเสริมใหOโรงเรียนจัดนําภูมิปŠญญาทOองถิ่นในดOานการทําผลิตภัณฑตPางๆ
เขOาเปVนสPวนหนึ่งในหลักสูตรของทOองถิ่น
7.2.2 ควรสPงเสริมใหOนักกีฬามีความรูOและเห็นความสําคัญของการตั้งเปGาหมาย การรับรูO
ความสามารถของตนเอง โดยอาจจัดการอบรมเกี่ยวกับการตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของตนเอง
7.3 ขOอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตPอไป
7.3.1 ควรศึกษาถึงระดับการตั้งเปGาหมาย การรับรูOความสามารถของตนเอง เพื่อเปV น
แนวทางในการพัฒนาการฝTกซOอมของนักกีฬาอยPางตPอเนื่อง
7.3.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่มีผลตPอประสิทธิผลในฝTกซOอมกีฬายูโด เชPน การตระหนักรูOตัว
(Self-awareness) การคิ ดใหO เ ปV นประโยชน(Productive thinking) การสรO างความมั่ นใจใหO ตั วเอง
(Self-confidence) เปVนตOน
7.3.3 ควรศึ กษาและเปรียบเทียบระดับ การตั้ง เปG าหมาย การรั บรูO ความสามารถของ
ตนเองประและสิทธิผลฝTกซOอมกPอนและหลัง
7.3.4 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชO ใ นการเก็ บ รวบรวมขO อ มู ล ควรแบP ง เปV น ดO า นใหO ชั ด เจน เชP น
แบบสอบถามการตั้งเปGาหมาย แบPงเปVนเปGาหมายระยะสั้น เปGาหมายระยะกลาง เปGาหมายระยะยาว
7.3.5 ควรศึ ก ษาถึ ง ระดั บ การตั้ ง เปG าหมายการรั บรูO ความสามารถของตนเองมีผ ลตP อ
ประสิทธิผลในการแขPงขันกีฬายูโด
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การวิจัยที่ไดOชPวยเหลือใหOคําปรึกษา แนะนํา ใหOความรูO และตรวจทานแกOไขขOอบกพรPองตPางๆ ทําใหO
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ดร.ชูศักดิ์ พัฒนะมนตรี ดร.อํานวย ตันพานิชย และ ดร.วนิชา ศรีตะปŠญญะ ซึ่งเปVนผูOเชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือการวิจัย ตลอดจนใหOขOอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถามใหOสมบูรณยิ่งขึน้
ขอขอบพระคุณเจOาของผลงานวิชาการทุกทPานที่ปรากฏในเอกสารอOางอิง ที่เปVนแหลPงอOางอิง
และใหOความรูOแกPผูOวิจัย และขอขอบคุณ นักกีฬายูโดโรงเรียนกีฬาที่ใหOความอนุเคราะหและสละเวลา
ในการตอบแบบสอบถาม
นอกจากนี้ขอขอบพระคุณครอบครั วของผูOวิจัยที่ใหOการสนับสนุนและเปVนกํ าลังใจตลอด
ในการวิจัยครั้งนี้

