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บทคัดย�อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬา
ตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยทําการศึกษาในนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จํานวนท้ังหมด 13 คน เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบทดสอบความวิตกกังวล
ตามสถานการณA (ฉบับปรับปรุง) (Revised Competitive State Anxiety Inventory -2 ของ (Cox, 
R.H.,Martens, M.P.,&Russel, W.D., 2003) ซึ่งแปลโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ ) และนํามาวิเคราะหA
ข]อมูล หาค̂าเฉลี่ย ค̂าส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว̂า ระดับความวิตกกังวลทางกาย มีค̂าเฉลี่ยของระดับความวิตกกังวลทางกาย

เท̂ากับ  (  = 19.36, S.D. = 6.17) ซึ่งอยู̂ในระดับตํ่า ระดับความวิตกกังวลทางจิตใจ มีค̂าเฉลี่ย

เท̂ากับ (  = 20.66, S.D. = 7.67) ซึ่งอยู̂ในระดับปานกลาง และระดับความเช่ือม่ันทางจิตใจมี

ค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ เท̂ากับ (  =24.46, S.D. = 0.71) อยู̂ในระดับปานกลาง 
 

คําสําคญั : ความเช่ือม่ันในตนเอง  
 

Abstract 
 The purpose of this study was to examine self - confidence before the 
competition of female Takraw athletes of Bangkokthonburi university. The Subject 
were 13 female Takraw athletes of Bangkokthonburi university Takraw Club. The 
instrument used Revised Competitive Sport Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) By (Cox, 
R.H.,Martens, M.P.,&Russel, W.D., 2003). And The data were analyzed by mean and 
standard deviation. 
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 The results showed that Physical anxiety were not difference as low level 
with mean at 19.36±6.17 Mental anxiety were moderate  level with mean at 20.66± 
7.67 and self - confidence before the competition were the same in moderate  level 
with mean at 24.46± 0.71.    
 
Keyword: self - confidence 
 
บทนํา 

ตะกร]อ (TAKRAW) เปSนกีฬาท่ีได]รับความนิยมในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ]านมา
ต้ังแต̂อดีตจนถึงป\จจุบัน และยังได]รับความนิยมเปSนอย̂างมากจึงเปSนกีฬาชนิดหน่ึงท่ีมีการแข̂งขันใน
รายการแข̂งขันระดับชาติและนานาชาติ  ป\จจุบันตะกร]อเปSนมีรายการแข̂งขันต̂าง ๆมากมายและมี
รางวัลสูงในระดับหน่ึง จึงทําให]ตะกร]อเปSนกีฬาชนิดหน่ึงท่ีมีแรงจูงใจในการเล^นค̂อนข]างสูง จาก
การศึกษาของ ประเชิญ  รอดบ]านเกาะ (2542). ได]ทําการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกเล^นเซป\ก
ตะกร]อของนักกีฬาหญิง พบว̂า นักกีฬาเซป\กตะกร]อมีแรงจูงใจมากถึงมากท่ีสุดในหลายๆด]าน ท้ัง
ทางด]านสุขภาพและอนามัย ด]านรายได]และผลประโยชนA ด]านความรัก ความถนัด และความสนใจ 
ด]านเกียรติยศช่ือเสียง ด]านโอกาสท่ีจะได]รับความก]าวหน]าในอนาคต ท้ังน้ีแรงจูงใจเหล^าน้ีก็เปSน
อิทธิพลท่ีทําให]กีฬาเซป\กตะกร]อได]รับความนิยมเปSนอย̂างมาก ท้ังในผู]หญิงและผู]ชายซึ่งในไม̂ก่ีปrต̂อมา 
ธิติพงษA สุขดี และคณะฯ. (2555) ก็ได]ทําการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเล^นกีฬาเซป\กตะกร]อของ
นักกีฬาชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต]นเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ปrการศึกษา 2555 พบว̂า
นักเรียนช้ันมัธยมชายมีแรงจูงใจในการเล^นกีฬาเซป\กตะกร]อท้ังแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
อยู̂มาก ยกเว]นหน่ึงในตัวแปรสําคัญท่ีมีความแตกต̂างกันคือประสบการณAการเล^นของแต̂ละคนซึ่ง
แตกต̂างกัน การมีแรงจูงใจท่ีสูงของนักกีฬาทําให]เกิดความคาดหวังและความวิตกกังวลในหลายๆ ด]าน  
ท้ังความพร]อมของตัวนักกีฬาเอง ความกดดันจากผู]ควบคุมทีม หรือแม]กระท้ังการกังวลต̂อการผิด
ผลาดต̂าง ๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว̂างเกมสAการแข̂งขัน จึงอาจทําให]นักกีฬามีความเช่ือม่ันในตนเอง
ลดลง  

ความเช่ือม่ันในตนเอง (Self-Confident) คือ ความสามารถของการกล]าแสดงออกกล]าพูด
กล]าทําสิ่งต̂าง ๆด]วยตนเอง ทําให]มีความภาคภูมิใจในตัวเองและมองเห็นคุณค̂าของความสามารถของ
ตนเองและของผู]อ่ืนและสามารถปรับตัวเข]ากับทุกสถานการณAได] (เอกราช จันทรAกรุง, 2554) ซึ่งความ
เช่ือม่ันในตนเองยังได]ถูกกล^าวไว]ว̂าความเช่ือม่ันในตนเองเปSนกุญแจสําคัญสู^ความสําเร็จของบุคคล 
ท้ังน้ีความเช่ือม่ันในตนเองคือความภูมิใจและความม่ันใจว̂าสิ่งท่ีตนเองได]ปฏิบัติได]เรียนรู]คือสิ่งท่ี
ถูกต]อง อีกท้ังผู]ที่มีความเช่ือม่ันในตนเองเปSนบุคคลท่ีมีพลังเชิงบวกท่ีจะสามารถทําสิ่งท่ีคิดว̂าตนเองจะ
ทําได]อย̂างม่ันใจมากข้ึน (Roland Benabou & Jean Tirole, 2001) 

ท้ังน้ีทีมนักกีฬาตะกร]อหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็เปSนอีกหน่ึงทีมท่ีอาจจะประสบกับ
ป\ญหาน้ันเพราะสโมสรตะกร]อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]เข]าร̂วมการแข̂งขันในหลายๆรายการใน
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ระดับชาติซึ่งมีเงินรางวัลหรือแรงจูงใจด]านอ่ืน ๆค̂อนข]างสูงใน ดังน้ันนักกีฬาจึงอาจจะเกิดความวิตก
กังวลและทําให]ความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันเปลี่ยนแปลงไปได]จึงทําให]ผู]วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
ความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ตะกร]อ (TAKRAW) ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปr 2542 
หมายถึง ลูกกลมสานด]วยหวายเปSนตาๆ สําหรับเตะเล^น (กรมพลศึกษา, 2555)  ตะกร]อเปSนกีฬาท่ีมี
การเล^นในหลายประเทศได]แก̂ พม̂า ลาว จีน ฟ�ลิปป�นสA อินโดนีเซียและมาเลเซีย แต̂จากการ
สันนิษฐานจากข]อมูลทางวิทยาศาสตรA พงศาวดารและจดหมายเหตุ พอจะสามารถวิเคราะหAได]ว̂า 
ตะกร]อมีอิทธิพลการเล^นมาจากประเทศข]างเคียงและไม̂เปSนท่ีแน̂ชัดว̂าเกิดข้ึนในประเทศใดเปSนหลัก 
ในบางประเทศอาจจะมีช่ือเรียกท่ีแตกต̂างออกไปเล็กน]อยว̂า อย̂างเช̂น เซป\กตะกร]อ แต̂ลักษณะการ
เล^นจะไม̂แตกต̂างกันมากนักคือ เล^นเปSนตะกร]อวง ตะกร]อลอดห̂วง และตะกร]อข]ามตาข̂าย            

ในป\จจุบันตะกร]อมีการแข̂งขันแบบสากลในการเล^นข]ามตาข̂ายและนับคะแนน ซึ่งได]รับความ
นิยมเปSนอย̂างมาก โดยเฉพาะในไทยกีฬาตะกร]อได]รับความนิยมสูงและมีการแข̂งขันในหลายรายการ
และจากการได]รับความนิยมทําให]มีแรงจูงใจในการเล^นค̂อนข]างสูง เม่ือแรงจูงใจในการเล^นสูงสิ่งท่ี
ตามมาสําหรับนักกีฬาในทุก ๆ ด]าน อย̂างเช̂นความวิตกกังวล เปSนสภาพทางอารมณAที่ไม̂พึงประสงคAท่ี
เกิดข้ึนในช่ัวระยะเวลาหน่ึง ซึ่งความวิตกกังวลถ]ามากจะทําให]สมรรถภาพการทํางานของร̂างกาย
ลดลง ทําให]ขาดความม่ันใจในการทําสิ่งต̂าง ๆ ได] ดังน้ันความเช่ือม่ันของนักกีฬาอาจจะลดลงใน
ระหว̂างก̂อนการแข̂งขันกีฬาได] 

ความเช่ือม่ันในตนเอง (Self-Confident) คือ ความสามารถของการกล]าแสดงออกกล]าพูด
กล]าทําสิ่งต̂าง ๆด]วยตนเอง ทําให]มีความภาคภูมิใจในตัวเองและมองเห็นคุณค̂าของความสามารถของ
ตนเองและของผู]อ่ืนและสามารถปรับตัวเข]ากับทุกสถานการณAได] (เอกราช จันทรAกรุง, 2554) 

พิชิต เมืองนาโพธA (2534). กล^าวว̂า ความเช่ือม่ันในตนเอง คือ ความคาดหวังสูงสุดต̂อการ
ประสบความสําเร็จในทางกีฬา โดยความเช่ือม่ันในตนเองเปSนจุดสําคัญท่ีมีผลต̂อการแสดง
ความสามารถทางกีฬาและระดับความเช่ือม่ันในตนเองยังเปSนตัวบ̂งช้ีสู^ความสําเร็จอีกด]วย ในป\จจุบัน
การมีความเช่ือม่ันในตนเองเปSนส^วนสําคัญในการส^งผลให]สามารถแสดงความสามารถเฉพาะบุคคลได]
อย̂างเต็มท่ี นักกีฬาเปSนอีกกลุ^มหน่ึงท่ีต]องอาศัยความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันกีฬาจะเร่ิมต]น
ข้ึน ความเช่ือม่ันในตนเองจะทําให]นักกีฬาสามารถแสดงทักษะทางกีฬาได]อย̂างม่ันใจมากข้ึน 

ทีมนักกีฬาตะกร]อหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็เปSนอีกหน่ึงทีมท่ีอาจจะประสบกับป\ญหา
น้ันเพราะได]เข]าร̂วมการแข̂งขันในหลายๆรายการในนามสโมสรตะกร]อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ดังน้ันนักกีฬาจึงอาจจะเกิดความวิตกกังวลและทําให]ความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขัน
เปลี่ยนแปลงไปได] ดังน้ันจึงทําให]ผู]วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของ
นักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรต�น        ตัวแปรตาม 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เพ่ือศึกษาความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรและกลุ^มตัวอย̂างคือนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจํานวน

ท้ังหมด 13 คน  
  เคร่ืองมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูลการวิจัยคร้ังนี้ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีการเก็บข]อมูลโดยใช]เคร่ืองมือในการวิจัยเปSนแบบทดสอบความวิตกกังวลตาม
สถานการณA (ฉบับปรับปรุง) (Revised Competitive State Anxiety Inventory -2 ของ (Cox, 
R.H.,Martens,M.P.,&Russel, W.D., 2003) ซึ่งแปลโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ ) โดยแบ̂งออกเปSน 2 
ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไปของผู]เข]าร̂วมงานวิจัย 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความวิตกกังวลตามสถานการณA (CSAI-2R) ของ ค็อก มาตินซA และ 

รัสเซลA ดับบลิว ดี (Cox, R.H.,Martens,M.P.,&Russel, W.D., 2003) ซึ่งสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีผู]วิจัย
ได] ทําการศึกษา ด]านความเช่ือม่ันในตนเอง(Self-Confidence) จากคําถามท้ังหมด 5 ข]อใน

 

ความเช่ือม่ันในตนเองก�อน 
การแข�งขัน 

 

 

นักกีฬาตะกร�อทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

 

แบบทดสอบความวิตกกังวลก�อนการแข�งขัน 
(ด�านความเช่ือม่ันในตนเอง) 
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แบบทดสอบความวิตกกังวล ได]แก̂ ข]อท่ี 3, 7, 10, 13 และ 16 โดยมีเกณฑAการให]คะแนนใน
แบบสอบถามดังน้ี 

1. คะแนน เม่ือกาช̂อง ไม̂เลย            หมายถึง มีความรู]สึกไม̂ตรงกับข]อน้ันเลย 
2. คะแนน เม่ือกาช̂อง  บ]าง              หมายถึง มีความรู]สึกไม̂ตรงกับข]อน้ันบ]าง 
3. คะแนน เม่ือกาช̂อง ปานกลาง        หมายถึง มีความรู]สึกไม̂ตรงกับข]อน้ันปานกลาง 
4. คะแนน เม่ือกาช̂อง มาก               หมายถึง มีความรู]สึกไม̂ตรงกับข]อน้ันมาก 

 
โดยสามารถนํามาคิดคะแนนเพ่ือหาระดับความเช่ือม่ันในตนเองได]ดังน้ี 
  การคิดคะแนน = (คะแนนท่ีได]แต̂ละข]อบวกกัน) x 10 
     จํานวนข]อท้ังหมด 
 เม่ือมีการคํานวณคะแนนท่ีได]เรียบร]อยจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑAคะแนนดังน้ี 
  คะแนน 10-19  ระดับความเช่ือม่ันในตนเองตํ่า 
  คะแนน 20-30  ระดับความเช่ือม่ันในตนเองปานกลาง 
  คะแนน 31-40  ระดับความเช่ือม่ันในตนเองสูง 
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู]วิจัยเปSนผู]ดําเนินการเก็บรวบรวมข]อมูลโดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวม
ข]อมูลดังต̂อไปน้ี 

1.ติดต̂อขอความอนุเคราะหAในการเก็บข]อมูลจากโค]ชนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

2.ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแบบสอบถามและรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ือความเข]าใจก̂อนออกไป
เก็บข]อมูล 

3.ผู]วิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บข]อมูลจากกลุ^มตัวอย̂างคือนักกีฬาตะกร]อทีมหญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมท้ังสิ้นจํานวน 13 คน 

4.ทําการเก็บรวบรวมข]อมูลด]วยแบบสอบถามด]วยตนเองกับนักกีฬาตะกร]อทีมหญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

5.ตรวจสอบความถูกต]อง ความสมบูรณAของแบบสอบถามท่ีเก็บมาเพ่ือนําไปวิเคราะหAข]อมูล
ต̂อไป 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล  

เม่ือได]ดําเนินการเก็บรวบรวมข]อมูลเปSนท่ีเรียบร]อยแล]ว ผู]วิจัยได]นําข]อมูลมาตรวจสอบความ
สมบูรณAและนํามาวิเคราะหAหาค̂าสถิติ โดยนําผลท่ีได]จากแบบสอบถาม ข]อมูลส^วนตัวของผู]ตอบ
แบบสอบถามวิเคราะหAโดยหาค̂าความถ่ีและค̂าร]อยละ และนําเสนอในรูปแบบตาราง 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาคร้ังน้ี ทําให]ทราบถึงความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อ

ทีมหญิงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถสรุปผลดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬา
ตะกร]อทีมหญิงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

รายการ  S.D. ระดับ 

ความวิตกกังวลทางกาย 19.36 6.17 ระดับตํ่า 
ความวิตกกังวลทางจิต 20.88 7.67 ระดับปานกลาง 
ความเชื่อม่ันในตนเอง 24.46 0.71 ระดับปานกลาง 

 
จากข]อมูลท่ัวไปของผู]ตอบแบบสอบถามเปSนนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี จํานวนท้ังหมด 13 คน ท่ีมีอายุของนักกีฬาเฉลี่ยท่ี 21.3 ± 2.01 ปr และจากตารางท่ี 1 ค̂าเฉลี่ย
และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีรายละเอียดดังต̂อไปน้ี ค̂าเฉลี่ยของระดับความวิตกกังวลทางกายเท̂ากับ 

(  = 19.36, S.D. = 6.17) ซึ่งอยู̂ในระดับตํ่า ความวิตกกังวลทางจิตมีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ (  = 20.88, 

S.D. = 7.67) ซึ่งอยู̂ในระดับปานกลาง และความเช่ือม่ันทางจิตใจมีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ (  =24.46, S.D. 
= 0.71) ซึ่งอยู̂ในระดับปานกลาง 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาคร้ังน้ีความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบว̂า ระดับความวิตกกังวลทางกาย มีค̂าเฉลี่ยของระดับความวิตกกังวล

ทางกายเท̂ากับ  (  = 19.36, S.D. = 6.17) ซึ่งอยู̂ในระดับตํ่า  และระดับความวิตกกังวลทางจิตใจ มี

ความวิตกกังวลทางจิตมีค^าเฉลี่ยเท̂ากับ (  = 20.66, S.D. = 7.67) ซึ่งอยู̂ในระดับปานกลาง ซึ่งน̂าจะ
มีสาเหตุมาจากท่ีนักกีฬาตะกร]อมีการฝ�กซ]อมทักษะกีฬาและดูแลร̂างกายเปSนอย̂างดีจึงทําให]ความ
วิตกกังวลทางร̂างกายของนักกีฬาอยู̂ในระดับตํ่า เน่ืองจากนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีมีการฝ�กซ]อมอย̂างสมํ่าเสมอและมีทักษะการเล^นเปSนอย̂างดีหรือการแสดงทักษะทาง
กีฬาท่ีนักกีฬาถนัด จึงทําให]ระดับความวิตกกังวลทางร̂างกายอยู̂ในระดับตํ่า และเม่ือความวิตกกังวล
ทางร̂างกายอยู̂ในระดับตํ่า จึงทําให]ลดความวิตกกังวลทางจิตใจ แต̂ยังคงมีอยู̂บ]างในระดับปานกลาง
ซึ่งอาจจะเกิดจากการกังวลกับสถานการณAท่ียังไม̂ได]เกิดข้ึนในการแข̂งขันและจากความวิตกกังวลท่ีอยู̂
ในระดับท่ีไม̂น̂ากังวลก็จะทําให]มีระดับความเช่ือม่ันได]ในระดับหน่ึงซึ่งสอดคล]องกับ Woodman and 
Hardy (2003) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธAของความวิตกกังวลทางความคิดและความเช่ือม่ันใน
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ตนเองต̂อ ความสามารถทางกีฬา พบว̂า ความวิตกกังวลทางความคิดมีความสัมพันธAในการแสดง 
ความสามารถกับการแข̂งขันกีฬา 

ระดับความเช่ือม่ันทางจิตใจมีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ เท̂ากับ (  =24.46, S.D. = 0.71) ซึ่งอยู̂ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากระดับความเช่ือม่ันในตนเองท่ีอยู̂ในระดับปานกลางน้ันอาจจะเปSนเพราะว̂า
กีฬาตะกร]อในป\จจุบันค̂อนข]างมีการแข̂งขันกันสูงจึงทําให]มีระดับของความวิตกกังวลทางจิตใจอยู̂ใน
ระดับหน่ึงซึ่ง สอดคล]องกับ Morris and Summers (2004) กล^าวว̂า หากนักกีฬามีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง โดยมีความเช่ือในความสามารถของตนเองจะทําให]การแสดง ความสามารถทางการกีฬา
เปSนไปในทิศทางท่ีดี ซึ่งการแสดงออกในทางท่ีดีของนักกีฬาอาจจะทําให]มีความคาดหวังและแรงจูงใจ
ในการเล^นสูงความเช่ือม่ันทางจิตใจจึงอยู̂ในระดับหน่ึงไม̂สูงจนเกินไป  

 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรจะมีการเปรียบเทียบนักกีฬาระหว̂างผู]ชายและผู]หญิงเพราะตะกร]อเปSนกีฬาท่ีให]มีทั้งผู]
เล^นผู]ชายและผู]หญิง และอาจจะมีระดับความสามารถทางร̂างกายท่ีแตกต̂างกัน ความเข]มแข็งทาง
จิตใจท่ีแตกต̂างกัน  

2. ควรจะมีการเก็บจากลุ^ม ตัวอย̂างท่ี มี จํานวนมากกว̂าน้ี  เพราะกลุ^ม ตัวอย̂างแบบ
เฉพาะเจาะจงน]อยเกินไป 

3. ในการทําวิจัยคร้ังต̂อไปน̂าจะมีการเก็บแบบสอบถามอย̂างละเอียดหรือเก็บจากบท
สัมภาษณA น̂าจะได]ข]อมูลมากข้ึน  
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