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 การวิจัยครั้งนีมี้จุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความวติกกังวลตามสถานการณของ
นักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 โดยใชแบบทดสอบ 
CSAI – 2R (Revised Competitive State Inventory – 2) กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาเปน
นักกีฬานักกฬีาแบดมินตนัที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยครั้งที่ 37 ไดมา
โดยการเจาะจงเลือก จํานวน 295 คน โดยใชแบบทดสอบความวิตกกังวลแบบ ซีเอสเอไอ – 2อาร 
(CSAI – 2R) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที (t-test) และวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา 
ผลการวิจัยพบวา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยั ครั้งที่ 37 ดานความตึงเครยีดทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 19.28 สวน
ความวติกกังวลทางจิตใจ และความวติกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลีย่เทากบั 21.79 และ 22.75 
 2. การเปรียบเทียบความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันเพศชาย
และเพศหญิงที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 มีความตึงเครียดทางกาย ความวติก
กังวลทางจติใจ และความวติกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง ไมแตกตางกัน 
  3.  การเปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 ระหวางนักกีฬาแบดมินตันที่แขงขันในรอบแรก รอบสอง รอบรอง
ชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลศิ มีความตงึเครียดทางกาย ความวติกกงัวลทางจติใจ และความวติกกังวล
ดานความเชื่อม่ันในตนเอง ไมแตกตางกนั 
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 The purpose of this study was to examine the state anxiety of badminton athletes 
attending the 37th University Games. Participantes were 295 badminton players participated 
in the game. Data were collected by CSAI -2R (Revised Competitive State Anxiety 
Inventory - 2. Mean, Standard Deviation, t-test and One-way Analysis of Variance with 
Repeated Measures were used to analyze the data. Results were as follows. 
 
 Results were as follows. 
 1. Somantic anxiety of badminton athletes attending the 37th University Games 
was in the low level (mean = 19.28); while cognitive anxiety and self-confidence were at an 
average level (mean = 19.28, 22.75). 
 2. There was no significant difference in state anxiety between male and female 
athletes participating the 37th University Games.  
  3.  There was no significant difference in state anxiety of the athletes between rounds.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

กีฬาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมนุษยทุกคนมีสุขภาพ
ที่ดี กีฬายังชวยพัฒนาในดานตางๆ อาทิเชน ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา การ
พัฒนาในดานรางกายคือ ทําใหมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี การพัฒนาในดานของ
อารมณคือ ชวยใหมีความอดทนอดกลั้น รูแพรูชนะรูอภัย การพัฒนาในดานสังคมคือ เกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ เห็นอกเห็นใจกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สรางมิตรภาพที่ดีใหเกิดในสังคม และ
การพัฒนาทางดานสติปญญาคือ การรูจักคิดและแกไขปญหาตางๆไดอยางรอบคอบมากยิ่งขึ้น รูจัก
ใชความคิดมากขึ้น มีความถูกตองและแมนยํา 
 ในปจจุบันจิตวิทยาการกีฬาเปนวิชาการแขนงหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก
ในวงการกีฬาซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเตรียมความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ 
คลอดจนพัฒนาทักษะและขีดความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
แขงขันกีฬาซึ่งสอดคลองกับ สุปราณี ขวัญบุญจันทร (2541: 11) ไดกลาววาจิตวิทยาการกีฬาเปน
การศึกษาพฤติกรรมของคนและสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธกับการกีฬาซึ่งถานักกีฬาและผูฝกสอน
ไดเห็นความสําคัญและนําไปประยุกตใชในการจัดโปรแกรมการฝกสอน ตลอดจนในเกมการแขงขัน
จะทําใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
  1. ชวยในการเตรียมความพรอมของนักกีฬาทั้งดานรางกายและจิตใจทั้งในขณะ
ฝกซอมและแขงขัน 
  2. ชวยพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักกีฬาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. ชวยใหผูสอนมีความเขาใจในนักกีฬามากขึ้นและเรียนรูวิธีการบํารุงขวัญนักกีฬา 
  4. ชวยใหนักกีฬาไดศึกษาหาความรูและเกิดการพัฒนาตนเองทั้งทางดานทักษะและ
ประสบการณ 
  5. ชวยทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันระหวางนักกีฬากับนักกีฬาและนักกีฬากับผู
ฝกสอน 
  6. ชวยใหผูฝกสอนกําหนดแบบแผนการฝกซอมไดเหมาะสม 
  7. ชวยใหผูฝกสอนไดตัดสินใจในการประเมินความสามารถของนักกีฬาใหมีความ
เที่ยงตรงและเชื่อถือได 
  8. ชวยจัดระบบขอมูลที่เปนประโยชนทั้งดานหลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดผลวิจัย
ทางจิตวิทยาการกีฬาตางๆ เพ่ือนําไปใชในขณะฝกซอม แขงขันและหลังแขงขัน 
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สุปราณี ขวัญบุญจันทร (2541: 77) กลาววาในชวงเวลาของการแขงขัน นักกีฬาอาจเกิด
ความเครียดและความวติกกังวลเกิดขึ้นพรอมกันได หรืออาจเกิดขึ้นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แต
โดยทั่วไปแลวมักจะเกิดขึ้นพรอมๆกันและมีผลตามมาเชน ในการแขงขันกีฬาแบดมินตัน นักกีฬา
อาจเกิดความเครียดและความวิตกกังวลกอนการแขงขัน อาจทําใหเกิดผลกระทบทางดานรางกาย 
เกิดอาการสั่นตื่นเตน อาการดังกลาว จะทําใหนักกีฬาเลนไดไมดีเทาที่ควร และทาํใหเกิด
ความเครียดทางจิตใจมากยิ่งขึ้น จนทําใหนักกีฬาเกิดความคิดในแงลบในสุด หรือถานักกีฬามี
ความคิดในแงลบเกิดขึ้นกอนการแขงขัน อาจทําใหเกิดอาการตื่นตัว ตื่นเตนมากเกนิไป และในทีสุ่ด 
ความเครียดทางกายภาพจะเกิดขึ้นตามมา  

อยางไรก็ตาม สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย (2542: 77) ระบุวาความวิตก
กังวลมีทั้งผลดีและผลเสยีซึง่จะขึ้นอยูกับระดับของความวติกกังวลวาอยูในระดับใด เชน ในขณะกอน
การแขงขันหรือระหวางการแขงขัน นักกีฬาจะตองควบคุมตนเองใหมีสภาวะความวิตกกังวลอยูใน
ระดับเหมาะสม จึงจําทําใหความสามารถที่แสดงออกสูง  

สืบสาย บุญวรีบุตร (2541: 75) ไดกลาวถงึบทบาทสําคญัของความวติกกังวลวาในการ
แขงขันกีฬาวานักกีฬาแตละคนจะมีความสามารถสูงสุดในระดับที่แตกตางกันกอนถึงกําหนดการ
แขงขัน สังเกตไดจากนักกีฬาบางคนแสดงการหวั่นวติก ตื่นเตน นอนไมหลับกอนการแขงขัน 
ในขณะทีบ่างคนจะมีอาการสงบและควบคุมตนเองไดอยางนี้ พวกนี้จะมีความเชื่อม่ันตนเอง และ
พรอมที่จะแขงขัน ระหวางแขงขัน และภายหลังแขงขนั ซึ่งอาจทําใหแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกต ิเชน 
เกิดการประหมา ตื่นเตน เปนสาเหตุในขาดสมาธิในการแขงขัน สวนภายหลังการแขงขัน ความวิตก
กังวลและความเครียด สามารถสงผลกระทบไปยังการแขงขันในครั้งตอไปดวย นกักีฬาอาจทอแท
ผิดหวังหรือหมดกําลังใจในการแขงขันทีผ่านมา ทําใหขาดความกระตือรือรนที่จะแขงขันในครั้งตอไป 
และอาจกอใหเกิดพฤติกรรมตางๆ เชน กาวราวใจ พึงพอใจ ราเริง สงบ  

ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2547: 121-122) กลาววาความวิตกกังวลตามสถานการณเปน
ความวติกกังวลทีเ่กิดขึ้นตามสถานการณ ถาสถานการณใดมีความสําคัญมากจะมีความวติกกังวล
มาก แตหากสถานการณใดมีความสําคัญนอย จะมีความวิตกกังวลนอยตามไปดวย ความวติกกงัวล
แบงออกเปน 2 อยางคือ ความเครียดทางบวก และความเครียดทางลบ ความเครียดทางบวก ถามี
ระดับไมสูงมาก จะชวยใหนกักีฬาแสดงความสามารถทางการกีฬาดีมากขึ้น และความเครียดทางลบ
คือ ถามีระดับสูงหรือต่ํามากเกินไปจะทําใหนักกีฬาแสดงความสามารถทางการกีฬาลดต่ําลงกวา
มาตรฐานเดิมที่เคยทําไว แตอยางไรก็ตามความวติกกงัวลของแตละบุคคลอาจมีความแตกตางกันไป
ในทางบวกหรือทางลบ ขึ้นอยูกับความเครียดของแตละบุคคล แตในสถานการณทั่วไปมักจะไป
ในทางลบมากกวาทางบวก  

การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนการแขงขันกีฬาของนิสิต
ระดับอุดมศึกษา เปนการสงเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทยสนับสนุนงบประมาณสมทบเพื่อเปนคาใชจายแกนสิิต นักศึกษาในการเขารวมการแขงขันกฬีา
ซึ่งจัดขึ้นทุกๆป โดยมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมและสมัครใจหมุนเวยีนกันเปนเจาภาพ และจากการ
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แขงขันที่ผานมา ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเปนครั้งแรก มหาวิทยาลัยเชียงใหมรับเปนเจาภาพ
จัดการแขงขัน ซึ่งเปนการแขงขันเฉพาะมหาวิทยาลัยภาครัฐ จนกระทั่งในปพ.ศ. 2528 การแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13 ที่มหาวิทยาลยัรามคําแหงเปนเจาภาพจึงไดเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัย
เอกชนในสังกดัทบวงมหาวทิยาลัยเขารวมการแขงขันดวย และไดมีขอบังคับคณะกรรมการการกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยวาดวยการเขารวมการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยของ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2528 โดยสถาบันการศึกษาเอกดชนจะตองเสียคาสมัครเขารวมการ
แขงขัน และในปตอมาไดมีการปรับปรุงแกไขขอบังคบัระเบียบการมีประกาศตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ไมได
ปฏิบัตติามขอบังคับเกี่ยวกบัคุณสมบัตินกักีฬาและเอกสารการสมัครไมครบตามกาํหนด และ
คณะกรรมการอํานวยการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดมีมตใิหมหาวิทยาลัยเอกชนเขาเปน
สมาชิกไดเหมือนกับมหาวิทยาลัยของรฐั จากมติดังกลาวทําใหมีมหาวิทยาลยัสมคัรเขารวมการ
แขงขันมากกวาเดิม (กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส. 2552) 

สําหรับการวัดระดับของความวิตกกังวลน้ัน นอกจากจะใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและ
การสังเกตอาการตางๆแลว ยังมีวิธีวัดความวิตกกังวลโดยการใชแบบทดสอบความวิตกกังวลซ่ึงมี
หลายแบบ เชน แบบทดสอบความวิตกกงัวลที่เปนลักษณะนิสัย และแบบทดสอบความวติกกังวล
ตามสถานการณ ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 2 สรางขึ้นโดย มารเตนส และฉบับภาษาไทยโดยพิชิต เมืองนา
โพธิ์ โดยในปจจุบันแบบทดสอบความวติกกังวลตามสถานการณไดรับการปรับปรุงและพัฒนาโดย 
ค็อกซ มารเตนส และรัสเซล แบบทดสอบนี้สามารถวดัความวติกกงัวลทางกาย ความวติกกังวลทาง
จิตใจ และความเชื่อม่ันในตนเอง โดยนําคะแนนที่ไดจากการตอบมาวิเคราะหทีละสวน โดยคําตอบจะ
ของแบบทดสอบนี้จะเปนการความคิดเห็นตอคําถามโดยตอบตามความรูสึกวาเห็นดวยกับคําถาม
หรือไม 

เน่ืองจากความวิตกกังวลมีอิทธิพลอยางมากตอการแขงขันกฬีา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาระดบัความวติกกังวลตามสถานการณฉบับปรับปรุงใหมของนักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการ

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 37 เพ่ือศึกษาถึงสภาพจิตใจของนักกีฬากอนการ
แขงขันซ่ึงสงผลตอการแสดงความสามารถของนักกีฬาเปนอยางมาก อีกทั้งยังเปนแนวทางในการ
พัฒนาทางจิตใจของนักกีฬาเพื่อเปนการปรับปรุงความสามารถในการแขงขันในครั้งตอๆไปใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบความวิตกกังวลตามสถานการณระหวางรอบของการแขงขันของ
นักกีฬาชายกบันักกีฬาหญงิของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 37 
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ความสําคญัของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนีท้ําใหทราบความวติกกังวลตามสถานการณในแตละรอบการแขงขนัของ

นักกีฬาแบดมินตัน ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที ่37 เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา
ใหนักกีฬาไดแสดงศักยภาพออกมาไดอยางเต็มที่ เม่ือไดรับการจัดการกับความวิตกกังวลใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมแลว และยงัมีประโยชนตอครู และผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน ตลอดจนผูเกี่ยวของอีก
ดวย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรและกุลมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 37 จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต  
จํานวน 295 คน เพศชาย 175 คน เพศหญิง 120 คน ซึ่งไดมาจากการเจาะจงเลอืก (Purposive 
Sampling)  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรตน ไดแก 
  1.1 เพศ จําแนกเปนเพศชาย และเพศหญิง (โดยใชนักกีฬาที่แขงขนัในรอบแรกเทานั้น) 
  1.2 รอบในการแขงขัน จําแนกเปน ผูทําการแขงขันในรอบแรก รอบสอง รอบรอง
ชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลศิ (ใชนักกีฬาที่แขงขันตั้งแตรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลศิเทานั้น) 
 2.  ตวัแปรตาม ไดแก ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ความวติกกังวล หมายถึง ความรูสึกตวัที่เกิดขึ้นจากการคาดหวังลวงหนาวาจะ
ผิดหวัง ลมเหลว หรือเปนอันตราย ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหความเชื่อม่ันลดลง ยิ่งเปนความวติกกงัวล
มาก ความมั่นใจก็ยอมจะลดนอยลง ทําใหเกิดความรูสึกไมแนใจ ลังเล ซึ่งเปนสิ่งทําใหความสามารถ
ทางดานการวินิจฉัยและขีดความสามารถของการแสดงออกทางทักษะลดลง 
   2. ความวิตกกังวลตามสถานการณ (State Anxiety) หมายถึง ความวิตกกังวลซึ่ง
เกิดขึ้นในเฉพาะเวลาหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทําใหเกิดความไมพอใจ เปนอารมณที่ผสมผสานระหวาง
ความกดดันตางๆ ที่มีผลตออารมณ และความรูสึก เชน ความรูสึกกังวลใจ ดีใจ ตื่นเตน ความกลัว
เปนความวิตกกังวลซ่ึงเกิดกับบุคคลแตละบุคคลเทานั้น ประกอบไปดวย 3 ดาน คือ 
   2.1 ความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive Anxiety) หมายถึง ความวิตกกังวลทาง
ความคิดในแงลบ ความกลัว และความตึงเครียด เปนตนเปนการรับรูหรือถูกใหรับรู เปนอารมณที่จะ
ประเมินสถานการณกับความสามารถที่ตนมีอยู 
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   2.2 ความตึงเครียดทางกาย (Somatic Anxiety) คือ ความรูสึกของรางกายที่
เกิดขึ้นจากการตอบสนองตอสิ่งเราของรางกาย มีลักษณะเฉพาะและแสดงออกมาทางรางกาย เชน 
การตึงตัวของกลามเน้ือ อาการสั่น ความรูสึกปนปวน เปนตน    
   2.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง ความแนใจหรือความมั่นใจหรือความกลาหาญ
ของบุคคล ที่จะกระทําสิ่งตางๆใหสําเร็จลุลวงไดตามที่บุคคลนั้นตั้งใจไว แมจะมีเหตุการณใดมาเปน
อุปสรรค และม่ันใจวาจะสามารถกระทําสิ่งนั้นไดแลวเสร็จ 

3.  ความวิตกกงัวลตามสถานการณกอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หมายถึง ความวติก
กังวลทีเ่กิดขึน้กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมงซึ่งบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา สังเกตเห็นไดวาความ
วิตกกังวลที่เกดิขึ้นจะสูงหรือต่ํายอมขึ้นอยูกับระดับความวิตกกังวลอันเปนลักษณะนิสัยรวมกบัความ
เขมของสิ่งเรา ที่มีสวนเกี่ยวของดวยวามีนอยหรือมีมาก แตเม่ือเกิดขึ้นแลว จะคงที่อยูในชวงระยะ
หนึ่ง มีความเปลี่ยนแปลงไปไดขึ้นอยูกับสถานการณทีน่ักกีฬาเผชิญอยู 

4.  นักกีฬาแบดมินตัน หมายถึง นักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต ระหวางวันที ่
22- 30 มกราคม 2553 

5. รอบของการแขงขัน หมายถึง รอบที่นกักีฬาไดทําการแขงขัน ไดแก รอบคัดเลอืก 
และรอบชิงชนะเลศิ 

6. การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 37 หมายถึง การแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จัดขึน้ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสติ ระหวางวันที ่22- 
30 มกราคม 2553 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ตัวแปรตน 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. รอบในการแขงขัน 
2.1 รอบแรก 
2.2 รอบสอง 
2.3 รอบรองชนะเลิศ 
2.4 รอบชิงชนะเลิศ 

แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ 

(Revised Competitive State Anxiety Inventory – 2 : CSAI-2R) 

ระดับความวิตกกังวลตาม
สถานการณ 

- ความตึงเครียดทางกาย 
- ความวิตกกังวลทางจิต 
- ความเช่ือมั่นในตนเอง 

ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ระดับความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันเพศชายและของนักกีฬา
แบดมินตันเพศหญิงที่เขารวมการแขงขนักีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 มีความแตกตางกัน 

2. ระดับความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการแขงขนักีฬา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 ในแตละรอบการแขงขัน มีความแตกตางกัน 

 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยศึกษาในครั้งนี้ ผูวจัิยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ไดนําเสนอตามหัวขอดังตอไปน้ี 
1. ความวติกกังวล (Anxiety) 
1.1 ความหมายของความวติกกังวล 
1.2 ประเภทของความวิตกกังวล 
1.3 ลักษณะอาการของความวิตกกังวล 
1.4 ความวติกกังวลตอการแขงขัน 
1.5 สภาพความวิตกกังวลกับการแขงขนักีฬา 

 1.6 ทฤษฎีเกีย่วกับความวติกกังวล 
1.7 สาเหตุของความวติกกังวลทางดานการกฬีา 
1.8 ระดับความวิตกกังวล 
1.9 การวัดความวิตกกังวล 
1.10 การประเมินความวติกกังวล 
1.11 วิธีควบคุมความวติกกังวล 

2. ประวัติกฬีามหาวิทยาลยั 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 3.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
 3.2 งานวิจัยในประเทศ 
 

ความวิตกกังวล (Anxiety) 
ความวติกกังวลมีรากศัพทมากจากภาษากรีกวา “To press tight” หรือ “to stangle” 

หมายถึงการกดใหแนน รัดใหแนน มาจากภาษาลาติน “anxious” หมายถึง บีบรัดหรือ ความวิตก
กังวลมีผูใหความหมายเกี่ยวกับความวติกกังวลไวดังนี้  

ความวติกกังวล (Anxiety) หมายถึง ความรูสึกกลัวตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการคาดการณ
ลวงหนาวาจะผิดหวัง ลมเหลว หรือเปนอันตราย ความวิตกกังวลเกิดขึ้นไดจากประสบการณที่ไดรับ
มาในอดีต และสภาพอารมณที่เกดิขึ้นในขณะนั้นดวย ความวติกกังวลมีอิทธิพลตอการแสดง
ความสามารถของนักกีฬามาก (สุปราณี ขวัญบุญจันทร. 2541: 3) 
 ตามทฤษฎีของฟรอยด หมายถึง สภาวะของความตึงเครียดที่เกิดจากแรงขับ (Drive) 
คลายความหิวหรือความรูสกึทางเพศ แตตางกันตรงทีส่ภาวะดังกลาวไมไดเกิดจากสภาพรางกาย
ภายใน แตมีสาเหตุด้ังเดิมมาจากภายนอก เม่ือความวติกกังวลถูกเราใหเกิดขึ้น 
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พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2543: 3) ความวติกกงัวล (Anxiety) คือความรูสกึ สภาพอารมณที่ไม
พึงประสงคของนักกีฬาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการคาดการณไวลวงหนา อาจมีผลตอประสบการณเดิม
หรือในอดีตและสภาพแหงอารมณหรือจิตใจในขณะนัน้ 

นอกจากนี้ในบทสัมภาษณของพิชิต เมืองนาโพธิ์ (2553) ไดระบุถึงความเครียดทางกาย
และความวติกกังวลทางจิตไววา ความวติกกังวลเวลาวัดมันจะมี 2 มิติดวยกันอยางนอย คือ 
Cognitive Anxiety และ Somatic Anxiety  

Cognitive Anxiety เราพูดเปนภาษาไทยวา ความวิตกกังวลทางจิตใจ ในขณะที(่Somatic 
Anxiety) แตกอนเราเรียกกันวาความวิตกกังวลทางกาย แตวาหลังจากไมนานมาน้ีก็ไดคุยกันในกลุม
นักจิตวิทยาการกีฬาวา ถาเรียกวาความวติกกังวลทางกายมันจะเปนเรื่องของกลามเน้ือของระบบ
การทํางานของรางกายจะเรียกวากายมีความวติกกังวลมันไมถูกตอง ก็เลยไปดูอาการตางๆที่แสดง
ออกมาเคาเรียกวา (Somatic Anxiety) เปนความตึงเครียดทางกายมากกวา เชน หัวใจเตนเรว็ขึ้น 
กลามเน้ือมีความตึงตวัมากขึ้น ความดนัโลหิตเพ่ิมขึน้ กระเพาะอาหารทํางานนอยลง เปนตน คือ
รางกายมันตึงเครียด เลยทําใหเกิดอาการเหลานี้เกิดขึ้น ภายหลังชวงเวลาหลายปทีผ่านมาจึงเรียก 
(Somatic Anxiety)  วาความตึงเครียดทางกาย มากกวาความวติกกังวลทางกาย แตวาในเอกสารที่
ยุคเกาๆ ยังคงมีการเขียนวาความวติกกังวลทางกายอยู เชนเดียวกบัเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาอีก
เทคนิคหนึ่ง ที่เรียกวา โพรเกรสซีฟ มัสเซิล รีแลกเซชั่น (Progressive Muscle Relaxation) เอาไว
เพ่ือจัดการลดความตึงเครียดทางกาย สมัยกอนเขาแปลเปนไทยวา การผอนคลายกลามเน้ือแบบ
กาวหนา เม่ือ 20 ปที่แลวเราเขียนในภาษาไทยทั้งหลายแบบ ทุกคนเขียนวาการผอนคลายกลามเน้ือ
แบบกาวหนา เพราะคําวา โพรเกรสซีฟ (Progressive) เราแปลออกมาตรงตัววากาวหนา แตวาตอน
หลังเรามาดูแลววามันไมไดกาวหนาตรงไหน มันเปนการตอเน่ืองจากกลามเน้ือมัดหนึ่งไปอีกมัดหนึ่ง 
ซึ่ง โพรเกรสซีฟ (Progressive) ก็ตอเน่ืองไดเหมือนกัน ตอนหลังเลยบัญญัตศิัพท Progressive 
Muscle Relaxation วาการผอนคลายกลามเน้ือแบบตอเน่ืองกัน จะเห็นวาความหมายในนิยามศัพท
นั่นเนื่องจากไมชัดเจนไมแนนอนก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงในชวงนี ้

ความตึงเครียดทางกายกับความสามารถมีความสัมพันธกันอยางไรมันจะมีเขียนไวในตํารา
ของ มารตินส เรนเนอร อยูแลว ถาจะใหอธิบายใหฟงตอนนี้ก็คือ ความตึงเครียดทางกายมีผลกับ
ความสัมพันธกันในลักษณะรูปตัว ยู คว่ําตามทฤษฎี Inverted - U ของมารติน เรนเนอร ก็คือวาเม่ือ
มีความตึงเครยีดทางกายนอยจะสามารถความสามารถก็จะนอย ถาเพิ่มความตึงเครียดทางกายมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดๆหนึ่ง หรือ ชวงๆหนึ่ง ถาเลยจุดๆนี้แลวหรือ
เพ่ิมความตึงเครียดทางกายมากไปกวานี้ ความสามารถก็จะตกลง พ้ืนก็เลยเปนรปู ของระฆังคว่ํา
หรือยูคว่ํา หรือรูปภูเขาอยางที่เราเห็นกัน ตอนหลัง ฮานิน ก็เอามาตั้งเปนทฤษฎีอีกหนึ่งวาเปนโซน
ของการแสดงออกความสามารถสูงสุดก็คือวามันไมใชจุดๆหนึ่ง แตมันเปนโซนๆหนึ่ง ก็คือใหความ
ตึงเครียดทางกายอยูในโซนที่ภาษาอังกฤษเรยีกวา ออปติมอล (Opimal) หรือดีที่สุด เหมาะที่สุดของ
บุคคลนั้นแลวความสามารถก็จะสูงสุด บางคนสามารถแสดงไดไมเต็มที่ในการแขงขนัเพราะวาระดับ

http://stress.about.com/od/generaltechniques/ht/howtopmr.htm
http://stress.about.com/od/generaltechniques/ht/howtopmr.htm
http://stress.about.com/od/generaltechniques/ht/howtopmr.htm
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ความตึงเครียดทางกายไมเหมาะสมนั้นเอง ความตึงเครียดทางกายกับความสามรถมีความสมัพันธ
กันในรูปแบบนี้ 

ความเชื่อม่ันเปนความตึงเครียดทางกายหรือเปลา ก็บอกวาไมใช ความเชื่อม่ันเปนสิ่งที่ไม
เกี่ยวของกับความวติกกังวลเลย ความเชือ่ม่ันนะบอกวาไมเกี่ยวของก็ไมได ความเชื่อม่ันไมใชความ
วิตกกังวล ความเชื่อม่ันคือ ความเชื่อม่ันในตัวเอง ซึ่งอาจมีความเชื่อม่ันทั่วๆไป ความเชื่อม่ันเฉพาะ
อยางก็ได แตวาความวิตกกังวลทางจิตใจและความตึงเครียดทางกาย นั้นเปนในลกัษณะในแงทีเ่ปน
อาการอื่นๆ ที่เกิดมา ยกตัวอยางงายๆวา ความตึงเครยีดทางกายไมมีบวกและลบ หมายความวามัน
พอดี มันจะทําใหเกิดผลดี ความวติกกังวลทางจติใจเปนผลลบก็คือ ถามีความวติกกังวลทางจิตใจ
นอย ลบนอย ความวติกกังวลจิตใจมากก็ลบมาก สวนความเชื่อม่ันในตนเองเปนผลบวก ก็คือมีความ
เชื่อม่ันในตวัเองนอยก็จะไมดีเทาไร มีความเชื่อม่ันในตนเองมากก็ดี กมี็คนกลาวเอาไว เชน มาตินส 
เรนเนอร และหลายๆทานเชน ดร.วิลลี่ กลาวไววาความเชื่อม่ันในตนเองสูงความวิตกกังวลในจติใจก็
จะนอยลง เม่ือใครก็ตามทีมี่คาความวติกกังวลในจติใจมากขึ้น ความเชื่อม่ันก็จะลดลง เปนตน 

สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย (2542: 72) กลาววาความวิตกกังวลเปนสภาพ
ทางอารมณ อันไมพึงปรารถนาของบุคคล ที่รูสึกหวั่นกลัว ไมสบายใจ ลมเหลว หรือเปนผลจากการ
คิดเหตุการณลวงหนา ตอเหตุการณหรือสถานการณทีจ่ะเกิดขึ้น ถาบุคคลใดมีระดับความวติกกังวล
ที่สูงหรือต่ําเกนิไป จะทําใหเปนผลตอสภาพรางกาย และสมรรถภาพการทํางานของรางกายลดลง 
แตถาระดับความวติกกังวลของคนเราอยูในระดับทีเ่หมาะสมก็จะทําใหเกิดประโยชนได 

สืบสาย บุญวรีบุตร (2541: 76) ใหความหมายของความวิตกกังวลวา เปนอารมณที่
ผสมผสานระหวางความกดดันตางๆ ที่มีตอการกระทําและมีผลตออารมณที่เปนลบและอธิบายถึง
ความรูสึกที่ไมเปนนามธรรมที่เปนไปไดในทางที่ไมพึงพอใจ 

ลิปคินและโคเฮน (Lipkin and Cohen, 1973: 10) ไดใหความหมายของความวติกกังวลไว
วาความวิตกกังวลหมายถงึ ความรูสึกเครียด ความไมสบาย ความกระวนกระวาย และความกลัวซึ่ง
เกิดขึ้นจากความกดดันซ่ึงอาจทราบหรือไมทราบสาเหตุก็ได 

ไรครอฟ (Rycroft, 1978: 45) กลาววา ความวติกกังวลเปนความรูสกึของการเตรยีมพรอม
เพ่ือเผชิญหนากับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นหรือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆที่ไมคุนเคย ซึ่งภาวะ
เชนนี้จะเกิดขึน้เม่ือบุคคลตระหนักวาจะมีอะไรบางอยางมาคุกคามตอตน แตตนเองยังสามารถจัดการ
กับสิ่งนั้นได เน่ืองจากสิ่งนั้นยังไมเกิดขึ้นกับตนจริงๆ ซึ่งถาหากสิ่งที่คาดไวนั้นเกิดขึ้นแลวหรอืบุคคล
รูดีอยางแจมแจงในสิ่งที่คาดไวแลว ความวิตกกังวลก็จะหมดไปเพราะไมตองเตรียมพรอมที่จะเผชิญ
ปญหา และสภาวะอารมณชนิดอ่ืนก็จะเขามาแทนที่ความวติกกังวล และยังเชื่อวาประสบการณ ทั้งที่
บุคคลยังไมเคยผานหรือพบมากอน สามารถกอใหเกิดความวติกกังวลไดทั้งสิ้น 

สปลเบอรเกอร (Spielberger, 1989: 3-7) ไดใหความหมายของความวิตกกังวลวา ความ
วิตกกังวลเปนลักษณะควบคูกับความกลวัในแงอารมณ แบบชีววิทยา กลาวคือ ความกลวัเปนการ
ตอบสนองของสิ่งที่มีชีวิตตออันตรายที่มีอยูจริงภายนอก แตความวติกกังวลเปนการตอบสนองตอ
อันตรายที่มีอยูภายใน เชน แรงกระตุนทีไ่มสบอารมณ แรงกระตุนหรืออาการที่กาวราวเพื่อแกปญหา
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ความคับของในภายใน ที่ทาํทาจะปรากฏในความรูสึกสาํนึกจนกระทั่งเกิดแรงกระตุนภายในใหมีการ
โตตอบจริงๆ  

อิงลิช (English, 1958: 35) ใหความหมายของความวติกกังวลไวเปนขอๆดังน้ี 
1. ความวติกกังวล เปนภาวะของความไมสบายใจอันเนื่องมาจากความปรารถนาอันแรง

กลาและแรงขบัไมอาจถึงเปาหมายที่ตองการได 
2. ความวติกกังวล คือ ความสับสนวุนวายอาจมีสิ่งเลวรายเกิดขึ้นในอนาคต 
3. ความวติกกังวล คือ ความกลัวตอเน่ืองอาจไดหรือไมไดขึ้นอยูกับระดับต่ํา 
4. ความวติกกังวล คือ ความรูสึกที่ถูกขมขู หรือเปนการขมขูที่นากลวัโดยบุคคลนั้นไม

อาจบอกไดวา สิ่งที่เขารูสึกขูเข็ญน้ันคืออะไร 
 

ประเภทของความวิตกกังวล (Type of Anxiety) 
สุปราณี ขวัญบุญจันทร (2541:52) ไดแบงความวติกกังวลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. ความวติกกังวลทีเ่ปนลักษณะประจําตัวของบุคคล (Trait Anxiety) หรือ (A-Trait) 

ความวติกกังวลประเภทนีมี้ลักษณะคอนขางถาวร ไมวาจะทํากิจกรรมใดๆก็จะเกิดความวติกกังวลอยู

เสมอ ผูที่มีความวิตกกังวลประเภทนี้มักเปนบุคคลที่มีความหวังสูง และรูสึกกลวัที่จะผิดหวัง 

2. ความวติกกังวลตามสถานการณ (State Anxiety) หรือ (A-State)  เปนความวิตก

กังวลทีเ่กิดขึน้ตามสถานการณ ถาสถานการณใดมีความสําคัญมาก จะมีความวติกกังวลมาก แตหาก

สถานการณใดมีความสําคญันอยจะมีความวิตกกังวลนอยตามไปดวย 

 ความสัมพันธของความวติกกังวลที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว (A-Trait) และความวิตกกังวล

ลักษณะเฉพาะสถานการณ (A-State) คือ ในบุคคลที่มีความวติกกังวลลักษณะเฉพาะตัวสูงเม่ือไดรับ

สิ่งเราที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ หรือจะทําใหเกิดอันตราย ระดับความวติกกังวลลักษณะเฉพาะ

สถานการณทีมี่อยูจะเปนตวัเสริมหรือไปประกอบความวิตกกังวลลกัษณะเฉพาะสถานการณใหมี

ความรุนแรง และมีระยะเวลาการเกิดนานมากกวาในบุคคลที่มีความวิตกกังวลเฉพาะตัวในระดับต่ํา

กวานอกจากนั้นในบุคคลทีเ่กิดความวติกกังวลลักษณะ สถานการณบอยครั้งโดยในแตละครั้งจะมี

ความรุนแรงหรือไมก็ตามอาจสงผลใหบุคคลนั้นมีความวิตกกังวลลักษณะเฉพาะตวัในระดับสูงขึน้ ซึ่ง

สอดคลองกับ มารเตนส (Martens. 1977) ออกแบบโครงสรางของความวติกกังวลไววา ความวิตก

กังวลมีรากฐานมาจากแรงกระตุนที่มีสาเหตุและกอใหเกดิการแปลความหมายหรือการรับรูวาจะมีการ

ขมขูและอันตรายแกตัวเอง ทําใหรางกายตอบสนองโดยความกังวลลักษณะเฉพาะสถานการณ (A-

State) 

เอนเลอร (Endler. 1977: 332-340) ไดอธิบายหลักการที่ทําใหเกิดความวติกกังวล 

ดังตอไปน้ี 
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1. ความเชื่อม่ันในตนเองลดลง เม่ือแขงแพ กลัวจะเสียศักดิ์ศรี เสียหนา 
2. อันตรายทางกายภาพ กลัวการบาดเจ็บจากการแขงขัน กลัวการถูกทําราย 

3. ความรูสึกไมอาจวางใจในสถานการณขางหนา ไมรูวาจะเกิดสถานการณอะไรบางใน

เกมการแขงขนั 

4. การชะงักงันของกิจกรรมที่เคยกระทําสม่าํเสมอ กลัววาเวลาแขงขันจะเกิดความ

ผิดพลาด เลนไดไมดีเหมือนเวลาฝกซอม 

5. การประเมินคณุคาจากสังคม กลัวไดรับการประเมินคณุคาไปในทางลบเมื่อเปนฝาย

แพการแขงขนั 

พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2536: 4) ไดแบงประเภทของความวิตกกังวลออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. ความวติกอันเปนลักษณะนสิัย (Trait Anxiety) คือความวิตกกังวลทีเ่ปนลักษณะนสิัย

ประจําตัวของแตละบุคคล มีลักษณะคอนขางคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่มากนัก หากจะ

เปลี่ยนแปลงก็ตองใชเวลานาน จําเปนตองมีการศึกษา สังเกตพฤตกิรรมเพ่ือหาขอมูลและวเิคราะห

ใหได ความวติกกังวลประเภทนี้บงชี้วาบคุคลนั้นมีแนวโนมที่จะเกิดความวติกกังวลเฉพาะกาลใน

ระดับสูง และเปนลักษณะประจําตัวของบคุคลหรือนักกฬีาเมื่อเผชิญกับสถานการณ 

2. ความกังวลตามสถานการณ (State Anxiety)  คือ ความวิตกกังวลที่เกดิขึ้นเฉพาะกาล

หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา สังเกตเห็นไดวาความวติก

กังวลทีเ่กิดขึน้จะสูงหรือต่ํายอมขึ้นอยูกับระดับความวติกกังวลอันเปนลักษณะนสิัยรวมกับความเขม

ของสิ่งเราที่มีสวนเกี่ยวของดวยวามีมากนอยหรือมีมาก แตเม่ือเกิดขึ้นแลวจะคงที่อยูในชวงระยะหนึ่ง

มีความเปลี่ยนแปลงไปไดขึ้นอยูกับสถานการณที่นักกีฬาเผชิญอยู 

มารเตนส (นนัทนา เคามูล, 2545: 12; อางอิงจาก Martens. 1976: 698-708) ไดแบง

ความวติกกังวลออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ความวติกกังวลเฉพาะสถานการณ (A-State) คือ ความรูสึกที่อยูในสํานึกวาตนเอง

รูสึกกลัวและกังวลใจและมกัจะทําใหประสาทอัตโนมัตติื่นตวัตวัไปดวย 

2. ความวติกกังวลที่มีลักษณะเฉพาะตัว (A-Trait) คือ สิ่งที่มีอยูในตัวบคุคลที่จะบงบอก

พฤติกรรมเม่ือมีการรับรูตอการขมขูที่ไมมีอันตราย 

 

ลักษณะอาการของความวิตกกังวล 

 เทเลอร (Taylor: 1953: 258-290) ไดกลาวถึงลักษณะอาการทางกายภาพและทางจิตใจ

ของความวติกกังวลไว ดังนี้ 
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1. ลักษณะอาการทางกาย (Somantic Symptoms)  

1.1 อาการทางระบบกลามเน้ือกระดูก (Muscular Skeletal) ไดแก เจ็บปวด 

กลามเน้ือ กลามเน้ือกระตุก ขบเขี้ยวฟน เสียงสั่นเครือ กลามเน้ือเกร็ง (Spasm) ขาขวิดเดินเฉไปเฉ

มา งุมงาม ขมตาไมลง 

1.2 อาการทางระบบประสาทรบัรูสึก (Sensory) ไดแก หูอ้ือ ตาพลา หนาวๆ รอนๆ 

ออนเพลีย ระคายเคืองตามตัว หนาแดง หนาซีด คันตามเนื้อตัว 

1.3 อาการทางระบบหวัใจและหลอดเลือด (Cardiovascular) ไดแก หัวใจเตนเรว็ 

(Tachycardia) หัวใจสั่น (Palpitation) เจ็บหนาอก  รูสกึเหมือนจะเปนลม  

1.4 อาการทางระบบหายใจ (Respiration) ไดแก รูสึกจุกแนนหนาอก รูสึกเหมือนจะ

สําลัก ถอนหายใจ หายใจขดั 

1.5 อาการทางระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal) ไดแก ฝดคอ กลืนอาการ

ลําบาก ทองอืด เจ็บในทอง แสบทอง ปนปวนในกระเพาะอาหาร คลื่นไส อาเจียน น้ําหนักลด เบือ่

อาหาร ทองผูก 

1.6 อาการทางระบบสืบพันธุและระบบขบัถาย (Genitourinary) ไดแก ปสสาวะ

กะปริดกะปรอย ปวดปสสาวะบอยไมอาจกลั้นไวได ประจําเดือนมาไมปกติ ปวดประจําเดือน ฝน

เปยก สูญเสียความรูสึกทางเพศ 

1.7 อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ (Automatic) ไดแก ปากแหง คอแหง หนาวๆ 

รอนๆ หนาซีดเผือก เหง่ือไหล มึนงง ปวดศีรษะ ขนหัวลุก 

2. ลักษณะอาการทางจิต (Cognitive Symptoms) ที่มักจะเกิดขึ้นไดแก  

2.1 อาการผิดปกติทางการรับรูและการสัมผัส ไดแก ตาพลามัว เกิดภาพซอน หาจุด

ชัดของสายตาไมได เกิดภาพไมจริงหรือภาพหลอน รูสึกวาไมใชของจริง ขาดสติ ระมัดระวังมาก

เกินไป 

2.2 อาการผิดปกติทางการคิด (Thinking Difficulty) ไดแก เกิดอาการสับสน ไมอาจ

ระลึกถึงสิ่งสําคัญได ไมสามารถควบคุมกระบวนการคิด ไมมีสมาธิ คุมคลั่ง  ยากตอการเขาใจเหตุผล 

สูญเสียเปาหมายและการคดิในมุมกวาง 

2.3 อาการผิดปกติทางมโนทัศน (Conceptual)  ไดแก อาการเพี้ยนทางจิต 

(Cognitive Distortion) กลัววาจะสูญเสียการควบคุม กลวัวาจะเกิดอุบตัิเหตุหรือความตาย กลัวจิต

ฟนเฟอน มีความหลงใฝฝน 
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 สุวนีย ตันติพิพัฒนานันต (2522: 22) ไดกลาวถึงผลของความวิตกกังวลวา เม่ือเกิด

ความวติกกังวลขึ้น พฤติกรรมการแสดงออกโดยมากจะเปนพฤติกรรมอัตโนมัติ พฤติกรรมเหลานี้

จําแนกเปน 4 กลุมใหญคือ 

1. พฤติกรรมที่แสดงความรูสึกภายในที่ออกมาทั้งอยางเปดเผยและซอนเรน เชน ความ

หงุดหงิด โมโหงาย กระสับกระสายไมอยูนิ่ง ความรูสึกขุนเคือง ไมเปนมิตร เปนตน และอาจ

แสดงออกในรูปอ่ืน เชน พฤติกรรมโรคจิต โรคประสาททั้งหลาย 

2. พฤติกรรมทีเ่บนความสนใจจากภาวะวิตกกังวลไปสูอาการเจ็บปวยทางรางกาย ไดแก 

ผูปวยไซโคมาติคทั้งหลาย ซึ่งทําใหความสามารถในการกระทําสิ่งตางๆนอยลงและเกิดพฤติกรรม

หลีกหนีแบบตางๆตามมาเพื่อนําตนเองออกจากสภาพการณที่ไมพึงพอใจนี้ 

3. การชะงักงันทีก่อใหเกิดความวิตกกังวล พฤติกรรมที่แสดงออก ไดแก การถอนตัวหนี

จากสถานการณ การเก็บความรูสึกภายในและเปนการซมึเศรา มีพฤตกิรรมถดถอยไปสู พัฒนาการ

ในขั้นตนๆ  

4. พฤติกรรมที่พยายามทําความเขาใจถึงสาเหตุของความวิตกกังวลและวิธีการทีต่นเอง
ใชเพ่ือขจัดภาวะวิตกกังวล ซึ่งทําใหตนอึดอัดไมสบายนั้นเสีย 

 

ความวิตกกังวลตอการแขงขัน (Anxiety of Competition) 
ความวติกกังวลตอเกมการแขงขันกีฬาแบงออกเปน 2 ชวง คือ กอนการแขงขัน (Pre – 

Competition) และหลังการแขงขัน (Post – Competition) 
1. ความวติกกังวลกอนการแขงขัน นักจิตวทิยาหลายคน เชน มารเตนส (Martens) เบอร

ตัน (Burton)และโจนส (Jones)พบวากอนการแขงขันนักกีฬาจะเกดิความวติกกงัวลกลวัวาจะถูกลด

ศักดิ์ศรีหากเปนฝายแพการแขงขัน กลัวความพายแพ อายที่จะถูกตอวาจากผูชมและผูฝกสอน หวงั

ผลการแขงขนัสูงเกินไป คาดหวังมาก กลัววาผลการแขงขันจะออกมาไมดี  

2. ความวติกกังวลหลังการแขงขัน นักกีฬาทีมที่ชนะจะมีความวติกกังวลหลังการแขงขัน

นอยกวานักกีฬาทีมที่แพ เพราะนักกีฬาที่แพตองกังวลถึงเกมการแขงขันในครั้งตอไป ถาผลการ

แขงขันแพอีก อะไรจะเกิดขึ้นกับทีม (Cox: 2007) 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลกับการแขงขันกีฬา (Anxiety and 
Sport Competiton) มารเตนส (ปราณี อยูศิร.ิ 2542: 12: อางอิงจาก Martens. 1987: 29-55) ไดแบง
ออกเปน 3 ชวง ประกอบดวย 

1. ความวิตกกังวลกอนการแขงขัน (Pre Competition Anxiety) สาเหตุดังนี้ 
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1.1 ความวติกกังวลวาศักดิ์ศรี (Ego) จะลดลงเปนความรูสึก กลัวแพหรือแพไมไดเพราะ
เกรงวาตองยอมรับวาตวัเองไมเกงกลัวอาย หากแพ หรือกลัวโคชตอวา ติเตียน รวมทั้งเกรงวาสงัคม
คนรอบขางและสื่อมวลชนจะวิจารณไปในทางที่ไมดีหากเลนแพ และที่สําคัญคือกลัวสูญเสียความ
เชื่อม่ันในตนเองและความสามารถที่มี 

1.2 ความหวังผลเปนลบ (Negative outcome certainly) การหวังผลวาตองชนะแนนอน
กอนการแขงขันจะทําใหเกดิความวติกกงัวล การหวังผลเลศิเกิดจากความเชื่อม่ันในความสามารถ
ของตนเองหรือถูกคาดหวังผลเลศิจากโคช เพ่ือนรวมทมี พอแม ผูปกครองและสื่อมวลชนจะทําได
เกิดความกดดันตอเน่ืองไปจนถึงความรูสึกวิตกกังวลกอนการแขงขันกลวัวาผลการแขงขันจะไม
เปนไปตามความคาดหวังทั้งของตนเองและคนรอบขาง 

1.3 กลัวผลที่เปนลบ (Negative outcome certainly) เม่ือผลการแขงขนัออกมาไมดีก็
เทากับวาตองยอมรับผลน้ันเปนตวัชี้ชัดถงึความพายแพเปนจริงที่ยอมรับไมไดวาตนลมเหลวซ่ึง
เทากับถูกบังคับใหยอมรับวาตนดอยความสามารถ 

 อาการที่แสดงถึงความวติกกังวลกอนการแขงขันกีฬานัน้อาจสังเกตเห็นได หรือถูกเก็บกด
ไวไมแสดงอาการ แตอยางไรก็ตาม เม่ือมีความเครียดกับการแขงขนัมักแสดงอาการไดทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระ เชน ทองปนปวน ปวดปสสาวะ เหง่ือออกมาก สั่นทั่วรางกาย หาว หายใจผิด
จังหวะ และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ เชน ฉุนเฉียว หงุดหงิดงาย รวมทั้งพฤตกิรรมเปลี่ยน เชน 
การเดินไป – มา ไรความหมาย พูดมากผิดปกติ เปนตน 

2. ความวิตกกังวลระหวางการแขงขัน (Competition Anxiety) นักกีฬามีความวติกกังวล
ในการแขงขันตางกัน นักกีฬาที่มีความวติกกังวลในขณะแขงขันสูงมักจะประเมินการแขงขันเปน
สถานการณทีน่ากลัว มีความกดดันและมีความวติกกังวลสูงกวา บอยกวา นักกีฬาที่มีความวติก
กังวลอันเปนลักษณะนิสัยในการแขงขันต่ํา 

3. ความวิตกกังวลหลังการแขงขัน (Post Competition Anxiety) จากการศึกษาพบวา 
นักกีฬาหญิงและชายมีความวิตกกังวลหลังการแขงขันทั้งสิ้น นักกีฬาที่ชนะมักมีความวติกกังวลหลัง
การแขงขันนอยกวาทีมแพ เพราะกลัววาจะไดรับการตอบสนอง หรือคําวิจารณที่ไมดีจากคนรอบขาง
นักกีฬาบางคนอาจตอบสนองความวิตกกังวลหลังการแขงขันในลักษณะที่แตกตางกันไดแมไม
ปรากฏความวิตกกังวลกอนการแขงขันเลย เชน จากการสัมภาษณ จอย ซีลิก (Joy Selig) แช
มเปยนกีฬายมินาสติกส มหาวิทยาลัยแหงรฐัโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหสัมภาษณวาเธอไมมี
ความวติกกังวลหรือแสดงอาการวิตกกังวลกอนการแขงขัน แตหลังการแขงขันเกดิความเครียดและ
นอนไมหลับประมาณ 2 – 3 คืน เพราะยังเห็นภาพ ไดยินเสียงการแขงขันรับรูความรูสึกเกร็งของ
กลามเน้ือ รับรูถึงความกังวลในขณะแขงขันในแตละอุปกรณซึ่งอาการนี้ เรียกวา Delayed Anxiety 
โดยปกตินักกฬีาที่แพหรือรับรูวาตนลมเหลวมักมีความวิตกกังวลหลังการแขงขันมากกวานักกีฬาที่
ชนะ 

 ความวติกกังวลทางจติกอนการแขงขันจะเร่ิมมีระดับสูงขึ้น และจะยังคงสูงขึ้นเรือ่ยๆ และ
จะมีความคงที่เม่ือเขาสูการแขงขัน ในทางตรงกันขาม ความวติกกังวลทางรางกายกอนการแขงขัน
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จะยังคงต่ํา จนกระทั่งกอนการแขงขันประมาณ 24 ชั่วโมง ความวิตกกังวลจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนถึงชวงเขาสูการแขงขัน และเม่ือมีการแขงขันเริ่มขึ้นความวติกกังวลทางการจะลดลงอยางรวดเร็ว
ในขณะที่ความวิตกกังวลทางจิตจะผันแปรอยูตลอดการแขงขัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความนาจะเปนของผล
การแขงขันวาจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 
 

สภาพความวิตกกังวลกับการแขงขัน 
 ความวติกกังวลมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดการแขงขันกีฬาทั้ง กอน ขณะและหลังการ
แขงขัน คลาโวรา (Klavora. 1977: 369-377) พบวานกักีฬาจะมีความวิตกกังวลตามสถานการณสูง
กอนการแขงขันกีฬา 1 สัปดาห และอีก 30 นาทีกอนการแขงขัน นักกีฬาที่มีความวิตกกังวลอันเปน
ลักษณะนิสัยสูง ก็จะมีความวิตกกังวลตามสานการณกอนการแขงขันสูงกวาขณะฝกซอม 
 นอกจากนั้นความวติกกังวลที่เกิดจากความคิด หรือทางปญญาสัมพันธกับความสามารถใน
การเลนกีฬาเปนไดทั้งแบบเปนสัดสวนทีเ่ปนเสนตรง กลาวคือเม่ือความวิตกกังวลเพ่ิมมากขึ้น 
ความสามารถก็จะลดลงหรืออาจเปนแบบตัวยูกลับหัวหรือแบบเสนโคง กลาวคือเม่ือมีแรงกระตุนเพิ่ม
มากขึ้น ความสามารถในการเลนก็คอยๆเพิ่มขึ้นเพราะนักกีฬาจะเลนอยางระมัดระวัง แตหากมคีวาม
กดดันมากจนเปลี่ยนแรงกระตุนเปนความวิตกกังวลจะทําใหความสามารถในการเลนลดลง 
 เบอรตันพบวา (Burton. 1988: 4561) พบวา ความสามารถของนักกีฬาวายน้ําสมัพันธเปน
แบบเสนตรงกับความวติกกังวลตามสถานการณทางความคิด กลาวคือความวิตกกังวลทางความคิด
สูง ความสามารถในการวายน้ําก็จะลดลง ความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลตามสถานการณทาง
สรีระวิทยากับความสามารถทางการกีฬาเปนแบบเสนโคง กลาวคือแรงกระตุนปานกลางทําใหวายน้ํา
ไดดี หากแรงกระตุนหรือความวติกกังวลสูงหรือต่ําเกนิไปทําใหความสามารถในการวายน้ําลดลง 

 

ทฤษฎีความวิตกกังวลในการเลนกีฬา 
พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2536: 3) ไดอธิบายถงึทฤษฏคีวามสัมพันธระหวางความวติกกงัวลและ

ความสามารถในการเลนกีฬาแบงได 2 ทฤษฏ ีคือ 
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1. ทฤษฏีแรงขับ (Drive theory) 
 

สูง 

สูง 
 
 
 

ความสามารถ 
 
 
 

ต่ํา  
 

 
ระดับความวิตกกังวลหรือส่ิงเราใจกังวล  

ภาพประกอบ 1 แสดงทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) 
ทฤษฏีกลาววา ระดับของความวติกกังวลเปนสัดสวนโดยตรงกับระดับความสามารถ 

หมายความวา นักกีฬามีความวติกกังวลต่ําจะมีความสามารถต่ํา และถามีความวติกกังวลสูง
ความสามารถก็สูง ทฤษฎีนีใ้ชอธิบายในประเภททีต่องการความแข็งแรงและพลังงานมาก เชน กีฬา
ยกน้ําหนัก และกีฬาอื่นๆ ที่มีลักษณะสอดคลองกัน 

2. ทฤษฏีอักษรย ู(U) คว่ํา หรือโคงรูประฆงั 
 
 
 

X 

ระดับความเหมาะสม 

สูง ต่ํา 

ความสามารถ 

สูง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ระดับความวิตกกังวล
 

ภาพประกอบ 2 แสดงทฤษฎียูคว่ํา (Inverted-U Theory) 
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ทฤษฏีกลาววา ถามีความวติกกังวลต่ําและสูงจะมีความสามารถสูงแตถามีความวติกกังวล
เหมาะสมจะทําใหมีความสามารถสูง เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปและใชไดในการเลนกฬีาเกือบทุก
ประเภท ดังนั้นนักกีฬาจะตองควบคุมใหตนเองมีสมาธิความวติกกังวลจะอยูในระดับเหมาะสมจึงจะ
ทําใหนักกีฬามีความสามารถที่แสดงออกสูง ความวติกกังวลทั้ง 2 ลักษณะ จะเห็นวาความวิตกกังวล
ทั้งสองนี้จะเปนตัวเสริมซ่ึงกันและกัน 

3. ทฤษฏีฮานินโซนของความเหมาะสม (Hanin’s Zone Optimal Functioning: ZOF) 
นายยูริ ฮานิน (ปราณี อยูศิริ. 2542: 17; อางอิงจาก Hanin. 1970: 81-106) นักจิตวทิยาการกฬีาชาว
รัสเซียอธิบายขยายความคดิตอจากทฤษฏีอักษรยูคว่ํา โดยขยายความใหทางเลือกใหมเกี่ยวกับการ
แสดงความสามารถเชิงกีฬากับระดับของความวติกกังวล หรือแรงเราใจโดยเรียกสิ่งนี้วา “โชนของ
ความเหมาะสม” (Zone of Optimal Function) เขาอธบิายวานักกฬีาชั้นเยี่ยมแตละคนมีระดับความ
วิตกกังวลในโซนที่เหมาะสมไมเทาเทียมกันในการแสดงความสามารถสูงสุดฮานิเห็นความแตกตาง
กับทฤษฏีรูปอักษรยูคว่ําอยู 2 ประการคอื 

ประการแรก ระดับความเหมาะสมของความวิตกกังวล ไมจําเปนตองตกอยูตรงกลาง
เสมอไป แตสามารถเคลื่อนไปตามเหมาะสมของนักกีฬาแตละคน หมายความวานักกีฬาบางคน
อาจจะมีระดับความวติกกังวลทีเ่หมาะสมในโซนชวงลาง บางคนอาจจะมีระดับความวิตกกังวลอยูใน
โซนชวงกลางหรือโซนสูงก็ได ดังนั้นโคช ผูฝกสอน ควรชวยนักกฬีาคนหาจุดหรือโซนที่เหมาะสม 

ประการที่สอง ระดับความวติกกังวล ไมไดเปนจุดแตเปนทางยาว ดังนั้น ผูฝกสอน 
อาจารย ควรชวยนักกฬีาคนหาโซน ZOF ที่มีความเหมาะสมจะไดพัฒนาศักยภาพสูงสุดของ 
นักกีฬาเทาทีจ่ะทําได 
 การจะหาโซน ZOF ไดนั้น กอนอ่ืนตองรูระดับความวติกกังวลของนักกีฬาคนนัน้ๆเสียกอน 
ลักษณะของความวติกกังวลสามารถแบงออกไดเปน 2 ดาน ซึ่งจะสอดคลองกับที่ พิชิต เมืองนาโพธิ์ 
(2543: 2-3) ไดใหความหมายของลักษณะของความวติกกังวลทั้ง 2 ดาน ไวดังนี้ 
   1. ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) คือ ความรูสึกของรางกายที่เกิดขึน้
จากการตอบสนองตอสิ่งเราของรางกาย มีลักษณะเฉพาะและแสดงออกมาทางรางกาย เชน การตึง
ตัวของกลามเนื้อ อาการสั่น ความรูสึกปนปวน เปนตน อาการที่เกิดขึ้นอาจทําใหการแสดง
ความสามารถลดลง เพราะนักกีฬากังวลกับความรูสึกของตนเองมากเกินไป หรือเกิดการเคลื่อนไหว
บางอยางที่ไมสามารถควบคุมได เกิดการผิดเพี้ยนของทักษะการแสดงความสามารถ เปนตน 
อยางไรก็ดีการเกิดความเครียดทางกายแมในระยะเวลาสั้น ก็อาจทําใหเกิดผลเสียตอการแสดง
ความสามารถไดมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหเกิดการนําไปสูความวิตกกังวลทางจิตใจตอมา 
   2. ความวิตกกังวลทางจิตใจ (Cognitive Anxiety) คือความรูสึกทางจิตใจของ
นักกีฬาในการเผชิญหนากบัความทาทาย ความเครียดประเภทนี้มักมีสาเหตุมาจากความคิดในแงลบ
ของนักกีฬาเปนความเครียดที่ไมแสดงออกมาทางรางกาย ความคิดในแงลบน้ีจะทําใหระดับการ
แสดงความสามารถลดลง เนื่องจากนักกีฬาคิดในแงลบจนไมมีสมาธิ ลืมรายละเอียด ขาดความ
เชื่อม่ันในตนเอง และขาดความมั่นใจในการแสดงความสามารถที่ดีทีสุ่ดของนักกีฬา นอกจากนั้น
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ความคิดในแงลบหรือความเครียดทางดานจิตใจนี้ ยังนําไปสูความตึงเครียดทางกายที่เพ่ิมมากขึน้
และมีผลรายตอการแสดงความสามารถขึ้นไปอีกไดเชนกัน 
 
 

 
นักกีฬา A 

ในโซน / ZOF 
* แสดงความสามารถเยี่ยม 

นอกโซน 
 

มีระดับความวิตกกังวล 
(ในโซน ZOF ต่ํา) 
 
นักกีฬา B นอกโซน 

 
ในโซน 

* แสดงความสามารถเยี่ยม 
นอกโซน 

 มีระดับความวิตกกังวล 
(ในโซน ZOF) 
 
นักกีฬา C นอกโซน 

 
ในโซน 

* แสดงความสามารถเยี่ยม มีระดับความวิตกกังวล 
(ในโซน ZOF สูง) 
 
 

 

 

สูง ต่ํา 

30  40  50  60 

ภาพประกอบ 3 แสดงทฤษฎีฮานินโซนของความเหมาะสม  

(Hanin’s Zone of Opimal Function: ZOF) 

 

สาเหตุของความวิตกกังวลทางดานการกีฬา  

ความวติกกังวลเปนความรูสึกที่เราเปนผูทําใหเกิดขึ้นเองดวยการรับรูถึงสถานการณตางๆ 

การรับรูถึงสถานการณนี้สรางปญหาใหกับตนเองเสมอๆ  

สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย (2542: 82-84) ไดระบุถึงสาเหตุของความวติก

กังวลทางดานการกีฬาวามีหลายประการดังตอไปน้ี  

1. การขาดความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง ความจริงแลวสถานการณการ

แขงขันอาจไมไดกอใหเกิดความวติกกังวล แตการคิดวาตนเองจะแสดงความสามารถต่ํา ไดรับความ
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พายแพตางหากที่กอใหเกิดความวติกกังวล การคิดในทางที่ไมดีเกี่ยวกับความสามารถของตนเองนี้

จะบิดเบือนสถานการณที่กําลังวจะเผชิญอยู 

2. การเชื่อในความวิตกกังวล และคิดวาตนเองจะตองมีความวิตกกังวลเปนอีกสาเหตุ

หนึ่ง นักกีฬาบางคนรูสึกวาตนเองไมกระตือรือรน และพรอมที่จะแขงขันจนกวาจะรับรูถึงความวติก

กังวลที่จะเกิดขึ้นทั้งทางรางกายและทางจติใจ 

3. ความสามารถที่แสดงออกในการแขงขันที่ผานมาต่ํากวามาตรฐานของตนเองมี
ความรูสึกกังวลวาเหตุการณทํานองนี้จะเกิดขึ้นอีกในการแขงขันครัง้ตอไป ถานักกีฬายอนกลับไป

คิดถึงความผดิหวังหรือพายแพที่เกิดขึ้นครั้งที่แลว  และรูสึกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณนั้นอีก ก็จะทํา

ใหนักกีฬาผูนัน้รูสึกวิตกกังวลมากขึ้น 

4. การเชื่อวาคุณคาของตนเองขึ้นอยูกับการแขงขัน ความคิดนี้จะกอใหเกิดความวติก

กังวลอยางสูง ความสําคัญของสถานการณแขงขันอาจจะบั่นทอนหรือทําลายการยอมรับถือจาก

บุคคลอื่น ดังนั้นในการแขงขันที่มีความทีส่ําคัญ เชน การแขงขันเพื่อประเทศขาติ นักกีฬาจะมีความ

วิตกกังวลสูง ทั้งทางรางกายและจิตใจ ทาํใหการแสดงความสามารถต่ํากวาทีค่าดหวัง 

5. ความพรอมของรางกายของนักกีฬา เชน มีสมรรถภาพทางรางกายต่ํา ไมสมบูรณ

ออนแอ มีการบาดเจ็บที่ยังรกัษาไมหายเปนบาดเจ็บเรือ้รัง ซึ่งมีผลตอการเลนกีฬา สาเหตุเหลานี้ทํา

ใหเกิดความวติกกังวล 

6. สภาพสิ่งแวดลอม เปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหนักกีฬาเกิดความวิตกกังวล เชน คนดูในสนาม 

สภาพของสนามดีเกินไป หรือไมมีความปลอดภัยในการเลน หรืออุปกรณการแขงขัน ไมคุนเคยใน

การแขงขัน ดังนั้น ในสภาพแบบนี้นักกฬีาจะมีความวิตกกังวลภายในจิตใจซึ่งมีผลตอการแขงขันได 

ดังนั้นจะเห็นวาทุกคนไมสามารถขจัดความวิตกกังวลออกไปไดโดยสิ้นเชิง  ทั้งน้ีเพราะ

เกิดความกดดันขึ้นมากมายในการแขงขนั อยางไรก็ดี นักกีฬาก็สามารถที่จะตัดความรุนแรงของ

ความวติกกังวลลงได โดยการเรียนรูทักษะทั้งทางรางกายและจิตใจ เพ่ือควบคุมความวติกกังวลนี้ให

อยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะเปนผลทําใหนักกีฬาแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่ และประสบ

ความสําเร็จ 

 

ความสัมพนัธระหวางความวิตกกังวลกับการแขงขันกีฬา 
 สืบสาย บุญวรีบุตร (สืบสาย บุญวีรบุตร. 2541: 77 อางถึง Martens.1972) ไดกลาวถึง
กระบวนการแขงขันกีฬากับการเกิดความวิตกกังวลไวดังนี้ 
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1. จุดมุงหมายของการแขงขัน (Objective Competition Situation) เปนเง่ือนไขสําคัญที่มี
ตอการเลนของนักกีฬาหากการแขงขันน้ันๆ มีความหมายหรือมีความสําคัญจะสรางแรงกระตุนที่เปน
แรงกดดันตอการเลนเกิดความเครียดทางรางกาย เกิดเปนความวิตกกังวลใหกบันักกีฬา เชน การ
แขงขันรอบตดัเชือกหากแพจะตกรอบ ชนะเทานั้นจึงจะเขารอบหรอืการแขงขันชิงชนะเลศิตองชนะ
เทานั้นจึงจะเปนแชมปนอกจากนี้ยังรวมถึงจุดมุงหมายในการแขงขันวาเปนการแขงขันเพื่อชิง
ชนะเลศิ หรือเปนเพียงการแขงขันแบบเชื่อมสามัคคี แบบเหยา – เยือน เปนการแขงขันที่เนนความ
สนุกสนาน ระดับการเกิดความวิตกกังวลจะแตกตางกนั 

2. การประเมินสถานการณการแขงขัน (Subjective Competition Situation) เปน
นามธรรมเปนสิ่งที่นักกีฬาหรือบุคคลนั้นๆ รับรู คิด หรือประเมินสถานการณแขงขันโดยเปรียบเทยีบ
ความสามารถของตนกับขอเรียกรองของสถานการณ เชน ความสําคญัของการแขงขัน การประเมิน
ความสามารถของตนกับความสามารถของคูตอสูกับความสามารถของตนเอง มีผลตอความคิด 
อารมณ และแรงจูงใจที่สงผลถึงการตอบสนองทางสรีระและพฤติกรรมการเลนกีฬาหรือ
ความสามารถในการเลนกีฬานั่นเอง 

3. การตอบสนอง (Response) ที่เกิดขึน้หลังหรือพรอมๆ กับการรับรูและการประเมินการ
ตอบสนองตอสถานการณ ทั้งทางสรีระวทิยา เชนหัวใจเตนเร็วและแรงขึ้น เหง่ือออกตามมือเทาหรือ
ปวดปสสาวะ การตอบสนองทางจิตใจและอารมณ เชน ความกังวลใจ ตื่นเตน รูสกึเก็บกด กลัวและ
รวมทั้งการตอบสนองทางพฤติกรมทั้งกอนและขณะแขงขัน เชนเดินไปมาไรความหมาย พูดมากกวา
ปกติกอนทําการแขงขัน รวมถึงความสามารถในการเลน อาจทําไดอยางดีเปนไปตามศักยภาพที่มี 
หรือเลนไดไมดี ไมมีความเชื่อมัน และเลนพลาด สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดผลทีต่ามมาแตกตางกัน 

4. ผลที่ตามมา (Consequence) เปนสิ่งทีต่ามมาหลังการกระทํานั้นๆทั้งที่เปนผลทันที
และผลที่ตามมาหลังจบการแขงขัน ผลทีต่ามมานี้มีผลตอกระบวนการจัดปรับความคิด การประเมิน
อารมณ และจัดปรับพฤติกรรมใหม หรือจัดปรับวธิีการเลนขณะนั้น เชน นักกีฬาวอลเลยบอลเมือ่
ตัดสินใจตอบสนองโดยการตบลูกฝาการสกัดกั้นของฝายตรงขามผลที่ตามมาคือ ฝายตรงขามรบัได
และโตกลับมาอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ทําใหตองทบทวนใหมวาการตบลูกครั้งตอไปควรหกั
ขอมือหลบการบล็อกหรือใชการหยอดลูกแทนเปนตน นอกจากนี้ผลที่ตามมาหลังเสร็จสิ้นการแขงขัน
แลวไมวาแพหรือชนะมีผลตอการรับรูถึงผลสําเร็จหรือลมเหลว ซึ่งความรูสึกนี้แมบางสวนจะเกดิเอง
แตที่สําคัญคือการไดผลยอนกลับจากคนอื่นหรือสังคมรอบขาง รวมทั้งการกําหนดและการบรรลุ
เปาหมายในการแขงขันแมจะแพอาจรูสึกวาตนเองประสบผลสําเร็จไดเพราะผลการแขงขันบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไดรบัการยอมรับจากคนรอบขาง ในทางตรงกันขามการชนะอาจรูสึกวา
ลมเหลวไดหากผูเลนประเมินวาความสามารถของคูตอสูต่ํากวาและการแขงขันน้ันไมมีความหมาย
สําคัญ แมชนะก็ไมสรางความรูสึกที่ดีได 
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ระดับความวิตกกังวล 
 ความวติกกังวลมีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งจะขึ้นอยูกับระดับความวิตกกังวลวาจะอยูในระดับใด 
ศิริพร จิรวัฒนกุล (2530: 20-29) ไดอธิบายถึงความรูสึกวิตกกังวลเกิดขึ้นกับบุคคลในแตละครัง้ แต
ละบุคคลจะมคีวามรุนแรงไมเทากัน ความรุนแรงจะมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับวาบุคคลรบัรูตอสิ่ง
ที่มาคุกคามวาเปนอันตรายมากนอยเพียงใด ซึ่งสิ่งที่คุกคามนั้นอาจจะมีจริงหรือเปนเพียงความคิด
ของบคุคลเองก็ได ความวิตกกังวลทีเ่ปนปกติมีระดับการแสดงออกที่ไมสัมพันธกบัสาเหตุและจะคง
อยูตลอดเวลาและยังกลาวถงึระดับของความวิตกกังวลทั้ง 4 ระดับดังนี้ 

1. ระดับต่ํา (Mild Anxiety+1) บุคคลที่มีลักษณะการตื่นตวัดี กระตือรือรน สามารถ
สังเกตการณสิ่งแวดลอมตางๆไดดี เรียนรูได มีความคิดริเริ่ม สามารถมองเห็นความเกี่ยวเน่ืองจาก
เหตุการณ และอธิบายเรื่องราวตางๆใหคนอ่ืนทราบไดอยางชัดเจน 

2. ระดับกลาง (Moderate Anxiety+2) บุคคลรับรูสิ่งตางๆไดนอยลง สนใจตื่นตวั มีสมาธิ
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ การรับรูตอสิง่แวดลอมนอยลง ความสามารถในการมองสถานการณและ
การแปลความหมายตางๆนอยลงและจํากัด มีความรูสึกทาทาย ตองการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี มี
ความตื่นกลัวมากขึ้น แตยังรับรู เขาใจความเกี่ยวเนื่องของเหตุการณอยู 

3. ระดับสูง (Panic Anxiety+3) เปนภาวะความวติกกังวลในระดับรุนแรงที่ทําใหบคุคลที่
อยูในภาวะนีมี้การรับรูนอยลง เลือกสนใจสิ่งกระตุนมีพลังขึ้น กระสบักระสายลกุลี้ลุกลน แกปญหาที่
เกิดขึ้นไดนอย ไมรับรูและไมเขาใจเหตกุารณอยางตอเน่ือง บางคนมีอาการทางกาย เชน เบื่ออาหาร 
ความดันโลหิตสูง ปวดทอง คลื่นไส ทองเดิน เปนตน เริ่มมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความผิดปกติทาง
จิตใจ เชน ซมึเศรา แยกตวั  

4. ระดับรุนแรง (Severe Anxiety+4) เปนระดับความวติกกังวลที่รุนแรงที่สุดที่บุคคลใน
ภาวะนี้จะไมสามารถควบคมุตัวเองได ระบบการทํางานของรางกายเพิ่มขึ้น มีความอดทนตอสิ่ง
กระตุนตางๆนอยลง แกปญหาไมได มีความรูสึกโกรธขาดที่พ่ึง เศราหดหู หมดอาลัยตายอยากใน
ชีวติ แยกตวัเอง  พูดเสียงดัง ปะติดปะตอเปนประโยค หนานิ่วคิ้วขมวด 

 
การวัดความวิตกกังวล 
 พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2542: 388-389) ไดกลาวไววา การวัดความวิตกกังวลนั้นมีวธิกีารวัด
หลายอยางหลายประเภทดวยกัน ดังนี้  
  1. การวัดทางกายภาพ การวัดแบบนีต้องใชเครื่องไมเครื่องมือตางๆ มาชวยดวย เชน 
เครื่องมือวัดอัตราการเตนของหัวใจ (Electrocardiogram) เครื่องวัดอัตราการหายใจ (Respiration 
Pneumogram) ความตึงของกลามเน้ือ (Electromyogram) เปนตน โดยดูที่การเปลี่ยนแปลงที่
แสดงออกทางรางกาย เชน อัตราการเตนของหัวใจ การหายใจ ความดันโลหิต การขยายของรูมาน
ตา การมีเหง่ือออก การตึงของกลามเน้ือ การหลั่งของน้ําลาย การเกร็งของผิวหนัง การตรวจคลื่น
สมอง การวัดตองอาศัยผูชาํนาญทางการตรวจและการแปลผล 
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  2. การสังเกตอาการตางๆ ของนักกีฬา เปนวิธทีี่คอนขางจะเหมาะสมสําหรับการวัด
ความวติกกังวลในนักกฬีา การสังเกตนี้จะสามารถบอกไดวานักกีฬามีความวติกกังวลมากนอย
อยางไรไดอยางคราวๆ ไมสามารถเจาะลึกลงไปอยางละเอียดไดมาก ซึ่งการสังเกตสามารถทีจ่ะ
สังเกตไดทั้งอาการทางกาย อาการทางใจ และแสดงออกทางพฤติกรรม 
  3. การวัดความวิตกกังวลโดยใชแบบทดสอบ เปนอีกวธิีหนึ่งที่เปนทีน่ิยมใชกันอยาง
แพรหลายทั่วโลก ซึ่งวัดโดยการใชแบบทดสอบวัดความวิตกกังวลนี้ แบบทดสอบที่ใชโดยตรงกับ
นักกีฬาปจจุบนัมี 2 ชนิด คอื  
   3.1 แบบทดสอบความวติกกังวลอันเปนลักษณะนิสัย (Sport Competition 
Anxiety test: SCAT) 
   3.2 แบบทดสอบความวติกกังวลตามสถานการณ (Competition Sport Anxiety 
Inventory – 2: CSAI - 2) 
 
  โดยแบบทดสอบทั้งสองแบบนี้ถูกสรางขึน้โดย Dr.Martens Rainers นักจิตวิทยาการ
กีฬาที่มีชื่อเสยีงที่สุดในโลกคนหนึ่ง 
  สุปราณี ขวัญบุญจันทร (2541: 55) กลาววาการวัดความวิตกกังวล โดยใชแบบทด- 
สอบความวติกกังวล ซึ่งมีใชหลายแบบ เชน 
   1. แบบทดสอบความวติกกงัวลที่เปนลักษณะนิสัย 
    1.1 Spielberger’s Trait Anxiety Inventory 
    1.2. The Cognitive Somatic Anxiety Questionnaire 
   2. แบบทดสอบความวิตกกงัวลตามสถานการณ 

2.1 Spielberger’s State Anxiety Inventory 
    2.2 The Activation – Deactivation Checklist 
 
  ในดานทางกีฬานั้นมีอยู 2 ประเภทดวยกัน 
   1. แบบทดสอบความวิตกกงัวลอันเปนลกัษณะนิสัย (Sport Competition Anxiety 
test: SCAT) 
   2. แบบทดสอบความวิตกกงัวลตามสถานการณ (Competition Sport Anxiety 
Inventory – 2: CSAI - 2) 
 ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2547: 122-123) ไดกลาววา การวัดความวิตกกังวลมีวธิีวดัได
หลายอยาง อาจใชการวัดทางกายภาพ ซึ่งตองใชเครื่องมือตางๆ เชน การวัดอัตราการเตนของหัวใจ 
(Heart Rate) การวัดความดันโลหิต (Blood Pressure) การวัดกระแสไฟฟาบนผิวหนังและกลามเน้ือ 
(Electromyography) และการวัดทางเคมีชีวภาพ (Biochemical) เชน การวัดระดับน้ําตาลในเลือด 
เปนตน อยางไรก็ดีการวัดโดยใชเครื่องมือตางๆ เหลานี้ไมไดเปนวิธสีะดวกและไมสามารถนํามาใช
ไดในขณะแขงขันจริง นอกจากนั้นขบวนการตางๆ ในการวัดอาจทําใหนักกีฬาเกดิความเครียดหรือ
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ความวติกกังวลมากกวาเดิม ดังนั้นจึงมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถวัดได และคอนขางจะเหมาะสมกวา คือ
การสังเกตลักษณะอาการของนักกีฬาแตการสังเกตลักษณะอาการตางๆน้ี สามารถวัดความวติก
กังวลไดอยางคราวๆ เทานั้นไมสามารถเจาะลึกลงไปในรายละเอียดได การสังเกตลักษณะอาการ
ตางๆ สามารถสังเกตไดจากอาการทางกาย ทางจิตใจ และลักษณะทางพฤติกรรมที่แสดงออก 

1. อาการทางกายที่เกิดขึ้นจากความวติกกงัวล 
- ระดับอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น 
- ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น 
- เหง่ือออกมากกวาปกต ิ
- ความถี่ของคลื่นสมองเพิ่มขึ้น 
- อัตราการไหลเวียนโลหิตเพ่ิมขึ้น 
- จํานวนเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังลดลง 
- เกิดการตึงตวัของกลามเน้ือมากกวาปกต ิ
- อัตราการใชออกซิเจนเพ่ิมขึ้น 
- ระดับนํ้าตาลในเลือดเพ่ิมขึน้ 
- ปากแหง 
- ปสสาวะบอย 
- หลั่งสารอะดรีนาลิน (Adrenalin) 

2. อาการทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากความวติกกงัวล 
- คิดมาก 
- รูสึกไมสบายใจ 
- ไมสามารถตัดสินใจไดดังปกต ิ
- สับสนวุนวาย 
- ขาดสมาธิ 
- ไมสามารถตั้งใจจดจอกัลปเปาหมาย หรือขาดความสนใจ 
- ความสนใจลดลง 

3. ลักษณะอาการทางพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความวติกกังวล 
- พูดเร็วกวาเดมิ 
- กัดเล็บ 
- บิดกลามเน้ือ 
- หาวบอย 
- เคาะเทา 
- กระพริบตาบอย 
- มีอาการสั่น 
- เสียงไมเหมือนเดิม 
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 ลักษณะอาการทางพฤติกรรมเหลานี้งายตอการสังเกต ดังนั้นผูฝกสอนสามารถสังเกต
พฤติกรรมตางๆ ของนักกีฬาไดวามีความวิตกกังวลมากนอยเพียงใด ซึ่งเม่ือผูฝกสอนรูจักการสังเกต
ลักษณะอาการทางพฤติกรรมเหลานี้แลว จะเปนประโยชนอยางมากกับการจัดระดับความวิตกกงัวล 
และการจัดการความเครียดได 
 

การประเมินความวิตกกังวล 
 ความวติกกังวลสามารถประเมินได 3 วิธ ีคือ 

1. ประเมินโดยใหบุคคลรายงานความรูสึกวิตกกังวลของตนเองซึ่งจะเปนดวยวาจา รายงาน
ดวยการเขียนหรือตอบแบบสอบถาม เชน แบบวัดความวิตกกังวลแบบเอสทีเอไอ (STAI) 
(Spielberger. 1970: 72) เปนแบบวัดความวิตก แบบดีอีเอสทีเอ (DESTA) (Izard. 1972: 72) หรือ
แบบความวติกกังวลแบบ ซีเอสเอคิว (CSAQ) เดวิทสนัและโกลแมน (เกษม มีสงา. 2532: 21 อาง
จาก Davidson and Goleman. 1978) หรือแบบวัดความวิตกกังวลแบบ เอสซีเอท ี(SCAT) 
(Martens. 1977: 78) ซึ่งปจจุบันมีมากมายหลายแบบ การประเมินความวติกกังวลดวยวธิีนี้สามารถ
ใชไดสะดวกและไดผลด ี

2. ประเมินผลจากสภาพทางสรีรวิทยาโดยการประเมินผล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
ระบบประสาทอัตโนมัติถูกกระตุนจากการตรวจหาความเกร็งของผิวหนัง ระดับความดันโลหิต อัตรา
การเตนของหัวใจ ความตึงเครียดของกลามเน้ือ อัตราการหายใจ อุณหภูมิในรางกายและการตรวจ
คลื่นสมอง เปนตน โดยตองอาศัยความชาํนาญทางการตรวจ และการแปลผลที่ไดจากการตรวจทาง
สรีรวิทยา 

3. ประเมินจากลกัษณะการแสดงออกของพฤติกรรมบคุคล โดยการสังเกตพฤติกรรมโดย
ทางตรงและทางออม การสังเกตโดยตรง เชน การสังเกตการหายใจแรง มือสั่น เหง่ือออก กัดริม
ฝปาก ถอนหายใจ ลักษณะการพูดเปลี่ยนไป เชน พูดเร็วขึ้นหรือพูดชาลงเปนตน สวนการสังเกต
พฤติกรรมทางออมเพ่ือประเมินความวติกกังวล (BAT: Behavioral Avoidance Test) 
 

วิธีการควบคุมความวิตกกังวล  
 ความวติกกังวลมีอิทธิพลตอการแสดงออกทางกีฬาคอนขางมาก ดังนั้นโคชและนกักีฬา
ควรใหความสนใจและหาแนวทางในการลดความวติกกงัวล หรือควบคุมใหอยูในชวงที่เหมาะสม จึง
จะมีผลดีตอการแสดงความสามารถของนักกีฬา ซึ่งวิธีการควบคุมความวิตกกังวลมีวิธีการดังตอไปน้ี 
(สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย. 2542: 84-93) 

1. วิธีการแบบงาย (Simple Method) 

วิธีที่จะลดความวิตกกังวล หรือความเครียดแบบงายนั้น สามารถกระทําไดโดยการ
ควบคุมรางกายและการควบคุมทางจิตใจ ซึ่งผูฝกสอนสามารถฝกใหนักกีฬาปฏิบตัิในขณะกอนการ
ฝกซอม หรือกอนการแขงขัน โดยกระทาํเปนรายบุคคล หรือกลุมก็ได 
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1.1 วิธีการทางรางกาย 

1.1.1 การออกกําลังกายเคลื่อนไหวเปนจังหวะ 
วิธีนี้เหมาะสําหรับนักกีฬาประเภททีม ทั้งน้ีเพราะนักกีฬาจะมีความรูสึกวา

ไดมีการเตรียมความพรอมในสวนตางๆของรางกาย กอนลงแขงขนั เม่ือทีมไดมีกิจกรรมการอบอุน
รางกาย เคลื่อนไหวเปนจังหวะ จะทําใหนักกีฬารูสึกผอนคลาย สบายใจ รวมขวญักําลังใจ มีความ
พรอมที่จะแขงขัน 

1.1.2 การออกกําลังกายเพิม่ชวงการเคลือ่นไหวของขอตอ 
วิธีนี้ก็เชนเดียวกัน เพ่ือเตรียมความพรอมอบอุนรางกาย และขอตอ แตก็

เปนการผอนคลาย และลดความวติกกังวลไดเชนกัน กระทําไดทั้งกฬีาทีมและกฬีาบุคคล 
1.1.3 การหายใจลึกๆ 

การหายใจลึกเปนวธิีที่นักกฬีาบุคคลสามารถผอนคลายโดยสูดอากาศเขา
ปอดลึกๆ เพ่ิมพูนออกซิเจนและนําคารบอนไดออกไซดออกมาจะชวยทําใหสดชื่น และผอนคลาย
แบบงายไดดี 

1.2 วิธีการทางจติ 
1.2.1 การยอมรับ คือการทําจิตใจยอมรับสภาพการณ สถานการณ  สิ่งแวดลอม

ตางๆ ก็ชวยลดความเครียด วิตกกังวลได 
1.2.2 การเบี่ยงเบนความคิด คือ การฝกใหคิดในเรื่องอ่ืนโดยเปลี่ยนความสนใจไป

ที่อ่ืน ชวยใหลดความเครียดลงได 
1.2.3 การคิดในทางที่ดี คือ ฝกความคิดวาสถานการณ คูแขงขัน หรืออุปกรณ 

สิ่งแวดลอม ทําใหเราโอกาสที่ดี 
1.2.4 การหัวเราะ เปนการผอนคลายความเครยีดและทําใหเตรียมจิตใจพรอมได 

2. วิธีการผอนคลายกลามเน้ือ (Muscle Relaxation Method) 
เปนการผอนคลายกลามเน้ือแตละสวนจะมีผลทําใหจิตใจรูสึกผอนคลายดวย วธิีการ

ผอนคลายกลามเน้ือเริ่มมานานเกือบ 60 ปแลว เริ่มมีเทคนิคการผอนคลายกลามเนื้อ เรียกวา 
Progressive Muscle Relaxation มาใชกบัคนไขเพ่ือลดความเจ็บปวด ตอมาไดแพรหลายกับนกั
ธุรกิจ นักศึกษา และไดนํามาใชกับนักกฬีาในที่สุด วธิกีารคลายกลามเน้ือนี้ ศิลปชัย สุวรรณธาดา 
(2533) ไดนํามาใชครั้งแรกในการอบรมเชิงปฏิบตัิการจิตวิทยาการกีฬาในป พ.ศ. 2533  

3. วิธีการฝกสมาธิ  
เปนวธิีหนึ่งทีส่ามารถลดความวติกกังวลของนักกีฬาใหอยูในระดับพอสมควร ทาํให

นักกีฬามีสมาธิในการเลนกฬีา ซึ่งเปนผลใหแสดงความสามารถสูงสุด คําวา “สมาธ”ิ แปลวา ความ
ตั้งจิตม่ันหรือแนวแนอยูกับสิ่งนั้นๆ ถาพิจารณาสิ่งใด ก็ใหจิตใจแนวแนจับอยูที่สิ่งน้ันเรียกวาใจอยูกับ
นิจ จิตอยูกับงาน ในปจจุบันประเทศไทยมสีํานักปฏิบัตธิรรมตางๆมากมายหลายสํานักที่เปดการฝก
สมาธิภาวนา ซึ่งวิธีปฏบิัติสมาธิภาวนาในทางพระพุทธศาสนาไดวางหลักในการฝกสมาธิภาวนาดวย
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วิธีปฏบิตัิสมาธิดวยวิธีปฏิบตัิสมถกรรมฐานไวทั้งหมด 40 อยางดวยกัน แตละสํานกัจะมีวิธีปฏบิตัิที่
แตกตางกันออกไป สําหรับประเทศไทยนยิมฝกปฏิบตัอิานาปานสติกรรมฐานมากกวากรรมฐานใด 
เพราะเปนกรรมฐานที่ปฏิบตัิไดงาย เน่ืองจากใชลมหายใจเขาออกเปนเครื่องกําหนด เชื่อกันวาทกุคน
อยากเปนผูมีสมาธิเพราะสมาธิมีผลดีตอสุขภาพตอการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน จิตใจสบายคลาย
เครียด มีความมั่นคงในอารมณ มีความเพียรพยายามแนวแนในจุดหมาย มีสติสัมปชัญญะสูง และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานไดดีขึ้น เปนตน  

ในการกีฬา ศลิปชัย สวุรรณธาดา (2533: 6) กลาววา การมีสมาธิหรือการรวมความ
ตั้งใจ คือ การที่มีความตั้งใจตอสิ่งที่กําลังกระทําอยูซึ่งในสถานการณกีฬามีหลายสิง่หลายอยางที่
เกิดขึ้น เชน การเลนของคูตอสู การคิดถงึการเลนที่ผานมา และที่กําลังจะเกิดขึ้น การคาดหวังของ
ตนเองและผูดู เปนตน การฝกสมาธิกอใหเกิดประโยชนสูงสุด กับนักกีฬาถาหม่ันฝกและปฏบิัต ิ  

 

 ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย 
กอนป พ.ศ. 2500 กีฬาที่แขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษามีไมมากนัก เชน กรีฑา วายน้ํา 

ฟุตบอล เทนนิสและแบดมนิตัน เปนตน และมีมหาวิทยาลัยที่เขารวมการแขงขัน 5 มหาวิทยาลยั คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
(มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวทิยาลัยศิลปากร การแขงขัน
กีฬาระหวางมหาวิทยาลัยขณะนั้น ยังไมเรียกวา กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และไมมีการ
รวมกีฬาหลายชนิดมาแขงพรอมกันอยางในปจจุบัน แตจะแยกแขงขันแตละประเภทกีฬา  

จนกระทั่งป พ.ศ. 2513 มีการรวมเอากีฬาชนิดตางๆ มาแขงขันพรอมกันและจัดการ
แขงขันภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห ซึ่งนับไดวาเปนตนกําเนิดของกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที ่18 - 25 พฤศจิกายน 2513 ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
            จัดการแขงขัน 12 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 8 มหาวิทยาลัย การแขงขัน
ครั้งนี้ องคการนักศึกษารวมกับชมรมกีฬาเปนผูดําเนินการจัดการแขงขัน งบประมาณไดจากการรวม
ทุนขององคกรนักศึกษา สวนระเบียบการแขงขันใชของสมาคมเปนหลัก 

ครั้งที่2 ระหวางวันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2515 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
จัดการแขงขัน 12 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 8 มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่3 ระหวางวันที ่25 ธนัวาคม 2517 - 4 มกราคม 2518 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 จัดการแขงขัน 12 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลัย การแขงขัน
ชวงนี้อยูในระหวางเทศกาลปใหม มีวันหยุดหลายวันทาํใหนักกีฬาไมเสียการเรียนมากนัก 

ครั้งที่ 4 ระหวางวันที ่25 ธนัวาคม 2518 - 4 มกราคม 2519 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
            จัดการแขงขัน 13 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 11 มหาวิทยาลัย 
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ครั้งที่ 5 ระหวางวันที ่22 - 28 มกราคม 2520 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 8 มหาวิทยาลัย        
รวมกันเปนเจาภาพ 
            จัดการแขงขัน 13 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 13 มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 29 ธนัวาคม 2521 - 6 มกราคม 2522 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 4 
มหาวิทยาลัยรวมกันเปนเจาภาพ 
            จัดการแขงขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 13 มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่7 ระหวางวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2522 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 5 มหาวิทยาลัย
รวมกันเปนเจาภาพ 
            จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 13 มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 8 ระหวางวันที ่25 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 2523 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 9 ระหวางวันที ่24 - 31 ตุลาคม 2524 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 5 มหาวิทยาลัย
รวมกันเปนเจาภาพ 
            จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 13 มหาวิทยาลัย ไมมี
มหาวิทยาลัยใดรับเปนเจาภาพ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย (ก.ก.ม.ท.) จึงขอความ
รวมมือให 5 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพเปนเจาภาพ 

ครั้งที่ 10 ระหวางวันที ่24 - 31 ตุลาคม 2525 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วทิยาเขต
บางแสน 
            จัดการแขงขัน 17 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 13 มหาวิทยาลัย ในปนี ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ซึ่งยังไมไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยบูรพารับเปน 
เจาภาพ 

ครั้งที่ 11 ระหวางวันที ่24 - 31 ตุลาคม 2526 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จัดการแขงขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12 ระหวางวันที ่24 - 31 ตุลาคม 2527 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 13 ระหวางวันที ่3 - 10 พฤศจิกายน 2528 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

            จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 26 มหาวิทยาลัย 
       การแขงขันครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยครั้งใหญ โดย
คณะกรรมการอํานวยการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย มีนโยบายสงเสริมใหสถาบันอุดมศกึษา
เอกชนเขารวมแขงขันได และไดมีขอบังคับคณะกรรมการกีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วา
ดวยการเขารวมการแขงขนักีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2528 โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตองเสียคาสมัครเขารวมการแขงขัน การแขงขนั ครั้งนี้มีนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน จํานวน 4,292 คน ซึ่งสูงสุด นับแตมีการแขงขันมา 
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ครั้งที่ 14 ระหวางวันที ่27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2529 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตาน ี
            จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 27 มหาวิทยาลัย 
            ในปนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.ก.ม.ท.) ไดมีการพัฒนาปรับปรุงแกไข
ขอบังคับ ระเบียบและการดําเนินการใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพครั้งสําคัญโดยเฉพาะเรื่อง
คุณสมบัตินักกีฬาและผลการศึกษา การแขงขันครั้งนี ้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ไดแยกเปน 3 
มหาวิทยาลัย (พระนครเหนอื, ธนบุร,ี และเจาคุณทหารลาดกระบัง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได
ริเร่ิมโครงงานพัฒนากีฬาชาติขึ้น โดยรับนักกีฬาทีมชาตเิขาศึกษาดวยวิธีพิเศษเปนมหาวิทยาลัยแรก
และมีนักกีฬาในโครงการสวนหนึ่งเขารวมการแขงขันครั้งนี้ดวย 

ครั้งที่ 15 ระหวางวันที ่25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2530 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิ
โรฒ วิทยาเขตบางแสน 
            จัดการแขงขัน 24 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 31 มหาวิทยาลัย ในปนี ้
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยฯ (ก.ก.ม.ท.) ไดมีการปรับปรุงแกไขขอบังคบั ระเบียบ มีการ
ประกาศตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ไมไดปฏิบัตติามขอบังคับ เกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาและเอกสารการสมัคร
ไมครบตามกาํหนด 

ครั้งที่ 16 ระหวางวันที ่17 - 24 ตุลาคม 2531 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
            จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 34 มหาวิทยาลัย 
     ในปนี ้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ (ก.ก.ม.ท.) ไดกําหนดใหนักกีฬาที่เขารวม
แขงขันตั้งแตชั้นปที่ 2 ตองมีผลการเรียนในปที่ผานมาไมต่ํากวา 12 หนวยกิต (จากเดิม 9 หนวย
กิต) และการแขงขันครั้งนีมี้ปญหาในการจัดการแขงขันมวยสากลสมัครเลนเกี่ยวกับคุณสมบัติ
นักกีฬาจนทําให ก.ก.ม.ท. ตองนําไปทบทวน เพ่ือปรับปรุงขอบังคบัและระเบียบใหมอีกครั้ง 

ครั้งที่ 17 ระหวางวันที ่20 - 27 ตุลาคม 2532 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
            จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 33 มหาวิทยาลัย 
            คณะกรรมการอํานวยการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดมีมตใิหมหาวิทยาลัย
เอกชนเขาเปนสมาชิกไดเหมือนกับมหาวิทยาลัยของรฐั จากมติดังกลาวทําใหมีมหาวิทยาลัยสมัคร
เขารวมการแขงขันมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะกีฬาประเภททีม ตองมีการแขงขันรอบคัดเลือก 
เพ่ือใหเหลือทมีตามจํานวนที่กําหนดในแตละชนิดกีฬา เปนปที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเหรียญ
ทองเปนอันดับ 1 ซึ่งแตเดิมมหาวิทยาลยัรามคําแหง ครองอันดับ 1 มาถึง 14 ครัง้ 

ครั้งที่ 18 ระหวางวันที ่23 - 30 พฤศจิกายน 2533 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
            จัดการแขงขัน 20 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 36 มหาวิทยาลัย 
       ในปนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา (ซึ่งแยก
ออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และ ม.อุบลราชธาน ีไดสมัครเขาแขงขันเปนครั้ง
แรก  คณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
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ไดเร่ิมนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในขั้นตอนการสมัครของมหาวิทยาลัยตางๆ และมีนักกีฬาจํานวน
มากที่สุดที่ถูกตัดสิทธิ์ไมใหเขาแขงขัน เน่ืองจากคุณสมบัติและเอกสารไมครบ 

ครั้งที่ 19 ระหวางวันที ่8 - 15 มกราคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
            จัดการแขงขัน 22 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 36 มหาวิทยาลัย มีการจัดการ
แขงขันกีฬากอลฟขึ้นเปนครั้งแรก และไดมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินักกีฬามวยสมัครเลน ใหมี
คุณสมบัติเหมือนกับนักกีฬาชนิดอ่ืนๆ 

ครั้งที่ 20 ระหวางวันที ่8 - 15 มกราคม 2536 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
            จัดการแขงขัน 22 ชนิดกีฬา  มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 36 มหาวิทยาลัย 
     ในปนี ้กีฬาประเภททีมไดจัดใหมีการแขงขันกีฬารอบคดัเลือกขึ้น เพ่ือใหเหลือจํานวน 12 - 
16 ทีม สําหรับวอลเลยบอลหญิง จัดการแขงขันรอบคดัเลือกตางไปจากประเภทอื่น คือ คัดเอาทีมที่
ไดคะแนน 12 ทีม ไปแขงขนัในรอบสุดทาย และมีการลดนักกีฬายูโดใหเหลือ รุนละ 1 คน เพ่ือให
สอดคลองกับการแขงขันระดับนานาชาต ิ

ครั้งที่ 21 ระหวางวันที ่19 - 26 พฤศจิกายน 2536 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
             จัดการแขงขัน 23 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 39 มหาวิทยาลัย 
     ในปนี ้มีการจัดการแขงขันยิงธนูขึ้นเปนครั้งแรก และไดกําหนดคุณสมบัติของนักกีฬาที่
ไมไดสัญชาตไิทยใหสามารถเขารวมการแขงขันไดตามจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบการแขงขันกีฬา
ชนิดนั้น และในปนี้ไดมีปญหา เกี่ยวกับนกักีฬาที่เรียนหลายสถาบัน เขารวมการแขงขันและมีการเริ่ม
เก็บคาธรรมเนียมเขารวมในการแขงขันคนละ 20 บาท 

ครั้งที่ 22 ระหวางวันที ่2 - 9 ธันวาคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
            จัดการแขงขัน 23 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 37 มหาวิทยาลัย 
      การจัดการแขงขันครั้งนี้ เจาภาพไดจัดสถานที่แขงขันไวหลายแหง คือ วิทยาเขตรังสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การกีฬาแหงประเทศไทยและสนามธูปเตมีย ทําใหตองใชบุคลากรในการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะในสวนของการรายงานผลจํานวนมาก มีการจํากัดจํานวนนักกีฬาแตละ
มหาวิทยาลัยที่จะเขาแขงขนั เชน กรีฑา กีฬาทางน้ํา 

ครั้งที่ 23 ระหวางวันที ่19 - 26 มกราคม 2539 ณ สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแมโจ 
            จัดการแขงขัน 15 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 36 มหาวิทยาลัย 
     การแขงขันครัง้นี้ ใชสนาม 700 ป จังหวัดเชียงใหมเปนสนามแขงขัน และการจัดการ
แขงขันครั้งนี ้เจาภาพมีปญหาดานการหางบประมาณสนับสนุน เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหมเพ่ิงเสร็จ
สิ้นการแขงขนักีฬาซีเกมส จึงทําใหเจาภาพลดชนิดกีฬา ลงเหลือ 15 ชนิด มีนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน 3,798 คน และมีการปรับคาธรรมเนียมเขารวมการแขงขันจากคนละ 20 บาท เปนคนละ 40 
บาท  

ครั้งที่ 24 ระหวางวันที ่14 - 21 มกราคม 2540 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
            จัดการแขงขัน 21 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 42 มหาวิทยาลัย 
     ในการจัดการแขงขันครั้งนี ้มีมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนเขารวมการแขงขัน 42 
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มหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งเปนจํานวนที่สูงสุดตั้งแตมีการจัดการแขงขันมา และมีการชิงชัย 172 
เหรียญทอง 

ครั้งที่ 25 ระหวางวันที ่9 - 16 มกราคม 2541 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
            จัดการแขงขัน 16 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 41 มหาวิทยาลัย 
    ในการแขงขันครั้งนี้ เจาภาพจัดพิธีเปดและปดการแขงขันที่อาคารสระวายน้ํา และเร่ิมมีการ
ตรวจสารกระตุนเปนครั้งแรก ในการแขงขันมีการชิงชยั 163 เหรียญทอง 

ครั้งที่ 26 ระหวางวันที ่29 มกราคม 2541 - 5 กุมภาพันธ 2542 ณ มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร 
            จัดการแขงขัน 21 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 46 มหาวิทยาลัย 
     ในการแขงขันครั้งนี้เจาภาพจัดสถานที่แขงขันไวหลายแหง เน่ืองจากเปนปสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย ณ วิทยาเขตบางเขน วทิยาเขตกําแพงแสน และสนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบรุี 
ในระหวางการแขงขัน ตองมีการยายสนามแขงขันกรีฑาจากวิทยาเขตกําแพงแสน ไปยังสนามกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี เน่ืองจากมีฝนตกหนกัทําใหสภาพสนามเสียหายใชทําการแขงขันไมได 

ครั้งที่ 27 ระหวางวันที ่4 - 10 ธันวาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยนครนิทรวิโรฒ วิทยาเขต
องครักษ 
            จัดการแขงขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 51 มหาวิทยาลัย  
    ในการแขงขันครั้งนี้เปนหน่ึงในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช ในวโรกาสมหามิ่งมงคลที่พระองคทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา มีมหาวิทยาลัย
สมัครเขาเปนสมาชิกเพิ่มขึน้อีก 6 มหาวทิยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเซีย มหาวิทยาลัยณิ
วัฒนา มหาวิทยาลัยเจาพระยา วิทยาลัยคริสเตียน วิทยาลัยรัตนบัณฑิต และวิทยาลัยเทคโนโลยี
ธนบุรี มีการชงิชัยทั้งสิ้น 143 เหรียญทอง,143 เหรียญเงิน และ206 เหรียญทองแดง 

ครั้งที่ 28 ระหวางวันที ่7 - 14 มกราคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยณิวฒันา อ.อูทอง จ.
สุพรรณบุรี 
            จัดการแขงขัน 18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธติ 1 ชนิดกีฬา 
     การแขงขันครัง้นี้มีการชิงชัยทั้งสิ้น 186 เหรียญทอง 191 เหรียญเงิน 263 เหรียญทองแดง 

ครั้งที่ 29 ระหวางวันที ่9 - 16 ธันวาคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสติ 
ปทุมธาน ี
            จัดการแขงขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขัน 58 มหาวิทยาลัยการ
แขงขันครั้งนีมี้การชิงชัยทัง้สิ้น 217 

ครั้งที่ 30 ระหวางวันที ่11 - 18 มกราคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
            จัดการแขงขัน 21 ชนิดกีฬา กีฬาสาธติ 1 ชนิดกีฬา คือ เรือพาย มีมหาวิทยาลัยเขารวม
การแขงขัน 58 มหาวิทยาลยั การแขงขันครั้งนี้มีการชิงชยั ทั้งสิ้น 194 เหรียญทอง 
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ครั้งที่ 31 ระหวางวันที ่10 - 17 มกราคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
            จัดการแขงขัน 22 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขัน 61 สถาบัน 
การแขงขันครัง้นี้มีการชิงชัย ทั้งสิ้น 234 เหรียญทอง 

ครั้งที่ 32 ระหวางวันที ่8 - 15 มกราคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีจ.
นครราชสีมา 
            จัดการแขงขัน 20 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขัน 102 สถาบัน 
การแขงขันครัง้นี้มีการชิงชัย ทั้งสิ้น 204 เหรียญทอง 

ครั้งที่ 33 ระหวางวันที ่23 - 30 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
จ.นครปฐม  
             จัดการแขงขัน 23 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 110 สถาบนักีฬาสาธติ 3 ชนิด
กีฬา คือ ขี่มา ยิงเปาบิน และลลีาศ 

ครั้งที่ 34 ระหวางวันที ่19 - 26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ จ.นครนายก 
            จัดการแขงขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 115 สถาบนั 

ครั้งที่ 35 ระหวางวันที ่7 - 11 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
จ.นครศรธีรรมราช 
            จัดการแขงขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 115 สถาบนั 

ครั้งที่ 36 ระหวางวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง หัวหมาก 
จัดการแขงขัน 27 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 117 สถาบัน 
ครั้งที่ 37 ระหวางวันที่ 22 – 30 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสติ 
จัดการแขงขัน 24 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 111 สถาบัน 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยในตางประเทศ 
โนวาซีค (Novazyk. 1977: 83) ไดศึกษาถึงความแตกตางของความวิตกกังวลเฉพาะ

สถานการณของบุคคลในการแขงขันฮอกกี้น้ําแข็ง ซึ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 
103 คน ใหผูเขารวมทดสอบทําแบบทดสอบความวติกกังวลเพื่อแขงขัน และทดสอบความวติกกังวล
ตามสถานการณ ไดทําการทดสอบกอน (Pre-Test) และหลัง (Post-Test) ใน 3 สถานการณคือ การ
ฝกหัด การแขงขัน และหลังการแขงขันแตกตางอยางมีนับสําคัญทางสถิต ิ

แซนเดอรสันและแอสตัน (Sanderson and Ashton. 1981: 23 – 28) ไดศึกษาเปรยีบเทียบ
ความวติกกังวลกอนและหลังแขงแบดมินตันโดยศึกษาจากกลุมตัวอยางนักแบดมินตัน 17 คน จาก
การศึกษาทั้งหมด 64 คน เปนเพศชาย 7 คน และเปนเพศหญิง 10 คน โดยใชแบบทดสอบความ
วิตกกังวลของเอสทีเอไอ (State – trait Anxiety Inventory) กลุมตวัอยางจะไดรับแบบทดสอบความ
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วิตกังวลเพื่อกรอกกอนการแขงขัน และหลังการแขงขันไมแตกตางจะมีความแตกตางเฉพาะนักกีฬา 
เพศหญิงที่ชนะการแขงขันเทานั้นที่มีความวิตกกังวลลดลง 

ซันสตรอม และเบอรนารโด (Sonstroem and Bernardo. 1982: 235 – 245) ไดศึกษาผู
เริ่มเลนบาสเกตบอล เปนหญิง 30 คนระดับมหาวิทยาลัยแลวแบงเปน 3 กลุมคือ พวกที่มีความทวิ
ตกกังวลต่ํา พวกที่มีความวติกกังวลปานกลาง และพวกที่มีความวติกกังวลสูง วัดความวติกกังวล
ลักษณะเฉพาะตัวและความวิตกกังวลลักษณะเฉพาะสถานการณ กอนการแขงขันจํานวน 3 ครั้ง ของ
ทัวรนาเมนท พบวาความวติกกังวลลักษณะเฉพาะตวัของการแขงขันทํานายคามวิตกกังวล
ลักษณะเฉพาะสถานการณไดอยางดีที่สุด แตความลมเหลวในสัมฤทธิ์ผลมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกบัการปฏิบัติคือ พบวาพวกที่ทําคะแนนความวติกกังวลลักษณะเฉพาะ
สถานการณไดสูงจะมีความสัมพันธกับการปฏิบัติการไดต่ําที่สุด 

เพาเวอร และซีน (Power and Sean. 1982: 355 – 357) ไดศึกษาระดับความวิตกกังวล
ของนักกีฬาประเภทลูและลานที่มีอายุและความสามารถแตกตางกัน จากการทดสอบภาวะความวิตก
กังวลในการแขงขันของนักกีฬาปะเภทลูและลาน โดยใชตวัแปร อายุ ระดับการแขงขัน  
ประสบการณการแขงขันนานาชาติ และการจําแนกเหตุการณการแขงขันโดยใหกลุมทดลอง 19 คน
ทําแบบทดสอบเรื่องภาวะความวติกกังวลในการแขงขนักีฬาโดยใชรปูแบบมารเตน (Marten’s Sport 
Anxiety Test) ผลการวิจัยพบวา อายุเทานั้นที่มีความสัมพันธกับความวิตกกังวลอยางมีนัยสําคัญ 
และสรุปไดคะแนนที่ไดจาก CTA ที่มีคาคะแนนสูงมีความสัมพันธกับปจจัยที่กลาวถึงในแบบทดสอบ
ซึ่งเปนตัวบงชี้ปญหาที่เกิดขึ้น จําเปนตองเรงแกไขโดยดวน 

ไวทเฮด และคณะ (Whitehead et al. 1984: 289 – 304) ไดศึกษาผลของแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์และผลการแขงขันที่มีตอภาวะความวติกกังวลจากสมมติฐานที่กลาววาความแตกตางของผล
การแขงขันกฬีาของผูชนะและแพในเกมจากความเปลีย่นแปลงดานภาวะความวติกกังวลตั้งแตกอน
การแขงขันจนถึงหลังแขงขันและความวิตกกังวลในกลุมที่มีแรงจูงใจสูงจะมีมากกวาในกลุมที่มี
แรงจูงใจระดับต่ํา เม่ือใหนกัวอลเลยบอลชายจํานวน 36 คน จาก 6 ทีมกรอกขอมูลในแบบวัด
แรงจูงใจสําหรับนักกีฬา (The Approach Avoidance Motivation Scale for Sport Inventory  : 
AMSS) 1สัปดาหกอนการแขงขันและแบบวัดความวติกกังวลแบบสเตท (The State Anxiety 
Inventory) 1 สัปดาหกอนการแขงขันระยะ 2-3 นาทีกอนการแขงขัน และทันทีหลังการแขงขัน 
รวมทั้งการใหกรอกขอมูลผลสรุปของแตละทีมเพ่ือวเิคราะหหาความแตกตางจากรายบุคคลและเลือก
กลุมที่มีแรงจูงใจระดับสูงสดุจากการกรอกขอมูล มนแบบวัดแรงจูงใจสําหรับนักกีฬา (AMSS) มา
วิเคราะหหาคาความสัมพันธ 3 ทาง วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวจัิยพบวา ภาวะ
ความวติกกังวลกอนและหลังการแขงขันกีฬามีความสมัพันธกับผลการแพและชนะของการแขงขัน
และพบวาความวิตกกังวลไมมีความสัมพันธกับระดับแรงจูงใจและสรุปไดวาสมมตฐิานดังกลาว
ขางตนไมมีขอสนับสนุนวาเปนจริง  

กูลด และคณะ (Gould et al. 1987: 33-42) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนความ
วิตกกังวลในการแขงขันกับการแสดงออกในการยิงปนสัน้ กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี้เปน
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นักศึกษาสถาบันฝกตํารวจ จํานวน 39 คน ที่อาสาเขารวมการวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในกีศ่กึษา
เปนเพศชาย 35 คน และเพศหญิง 4 คน อายุเฉลี่ย 27 ป มีประสบการณการยิงปนมาแลวโดยเฉลี่ย 
7 - 8 ป และสถานการณการยิงปนสั้น 2 – 3 ป แบบวดัความวติกกงัวลซีเอสเอไอ – 2 โดยนํามาให
ตัวอยางกรอกกอนยิงปนทุกรอบ จํานวน 5 รอบ การยิงปนสั้นใชระยะการยิง 15 หลา โดยใหยิงรอบ
ละ 6 นัก แตละนัดเวนระยะ 12 วินาที จัดสถานการณ แขงขันแบบรายบุคคลของแตละทีม ผล
การศึกษาพบวา  

1. ไมสามารถใชคะแนนความวิตกกังวลทางจิตทํานายความสามารถในการแสดงออกได 
2. คะแนนความวิตกกังวลทางกายมีความสมัพันธกับความสามารในการแสดงออก 
3. ความเชื่อม่ันในตนเองมีความสัมพันธกับความสามารถในการแสดงออก 
เรเนย และคันนิ่งแฮม (Rainey and Canningham. 1988: 247) ไดศึกษาความวิตกกังวล

ในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางในการแขงขันครั้งนีเ้ปนนักกีฬาเพศ
ชายและเพศหญิงจํานวน 64 คน อายุ 18-22 ป ซึ่งรวมกีฬาชนิดตางๆ (SCAT) และแบบสอบถาม
ความวติกกังวลของพาสเซส (Passes Questionnaire) ซึ่งประกอบดวยคําถาม 18 รายการ เกี่ยวกับ
ความวติกกังวล (Worry) แบบวัดความวติกกังวลแบบสอบถามความวิตกกังวลโดยมอบใหกลุม
ตัวอยางกรอกกอนสิ้นสุดภาคเรียน 2 สัปดาห โดยทําแบบสอบถามความวติกกังวลใหเสร็จกอน แลว
จึงทําแบบวัดความวติกกังวล นําขอมูลมาวิเคราะหดวยการวิเคราะหตัวประกอบ วิเคราะหความ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา 

1. คาเฉลี่ยความวิตกกังวลในกีแ่ขงขันกีฬา ของนักเรียนชายเทากับ 21.52 นักเรียนหญิง
เทากับ 22.83 เม่ือทดสอบดวยคาที (t-test) แลวไมแตกตางกันที่ระดบัความมีนัยสาํคัญ .05  

2. ความกังวลเกีย่วกับการแสดงออก (Performance Worry) เชน เกรงวาจะกระทํา
ผิดพลาด กลัววาจะแพ กลวัวาจะเลนไมดี และมีความสัมพันธกับความวิตกกังวลในการแขงขัน 

3. ความเกรงกลวัวาจะถูกวิพากษวิจารณจากคนอื่น มีความสัมพันธกับความวติกกังวล
ในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาเพศชายเทานั้น นักกีฬาเพศหญิง ไมมีความสัมพันธกับตวัแปร
ดังกลาว 

4. ระดับความสําคัญของชัยชนะในการแขงขนั จะสัมพันธกับความวิตกกังวลในการ
แขงขันของนักกีฬาเพศหญงิ แตไมมีความสัมพันธกันในนักกีฬาชาย 

5. ผลการแขงขนัที่ผานมา หรือความพึงพอใจจากประสบการณในอดีต ไมมีผลตอระดับ
ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬา 

คารโูซ และคณะ (Caruso et al. 1990: 6-20)  ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา
และสรีระวิทยาของความวติกกังวลระหวางความสําเร็จและความลมเหลวในรายการที่มีการแขงขนั
และไมมีการแขงขัน โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาชาย อายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 24 คน 
กลุมตัวอยางลงทะเบียนเรยีนวิชาพลศึกษาและเคยเปนนักกีฬามาแลว ในชวงทีเ่รยีนอยูมัธยม การ
ทดลองประกอบดวยการถบีจักรยานวัดงาน 3 สถานการณ คือ ไมมีการแขงขัน ประสบความสําเร็จ
ในการแขงขัน และลมเหลวในการแขงขัน แตละสถานการณตองจับฉลากจัดวันสําหรับการทดลอง
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สถานการณแตละวันใหสมดุลกัน (Counter Balanced) เครื่องมือในการเก็บขอมูลประกอบดวยแบบ
วัดความวิตกกังวล ซีเอสเอไอ – 2 (CSAI – 2) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟาของกลามเน้ือ (EMG) 
ความสามารถในการแสดงออก พิจารณาคะแนนจาการถีบจักรยานกาํหนด 5 รอบคิดเปน 1 คะแนน 
การทดลองดําเนินโดยใหกลุมตัวอยางถีบจักรยานในแตละสถานการณใหเร็วที่สุด ภายใน 45 วนิาที 
ทดลองครั้งละ 2 เที่ยว ผูวิจัยจะเปนผูปอนขอมูลวาเขาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เม่ือถีบหมด
เที่ยวแรกและเมื่อสิ้นสุดเวลาการทดลอง ผูวิจัยก็จะบอกอีกครั้งวา กลุมตัวอยางแพหรือชนะการ
แขงขัน กลุมตัวอยางตองทําแบบวัดซีเอสเอไอ – 2 (CSAI – 2) กอนการแขงขันชวงพักระหวางเที่ยง
ของการทดลองและหลังการสิ้นสุดการทดลอง ผลการศึกษาพบวา 

1. ความวติกกังวลทางจติ ความวิตกกังวลทางกาย และความเชื่อม่ันในตนเอง มี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

2. ความวติกกังวลทางกายกบัการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา มีความสัมพันธการใน
ระดับปานกลาง เฉพาะในแมตชที่ไมมีการแขงขัน 

3. สถานการณทีไ่มประสบผลสําเร็จในการแขงขันและลมเหลวในการแขงขัน เปนตวัแปร
สําคัญที่มีผลตอความวติกกังวลทางจิต และความเชื่อม่ันในตนเอง กลาวคือ ความวิตกกังวลใน
สถานการณทีไ่มมีการแขงขันจะต่ํากวาในสถานการณทีล่มเหลวในการแขงขันในขณะที่มีความมัน่ใจ
ในตนเอง จะสงูในสถานการณที่ไมมีการแขงขัน และประสบความสําเร็จในการแขงขัน แตจะต่ําเม่ือ
ลมเหลวจากการแขงขัน สวนความวติกกงัวลทางกายและสรีรวิทยาไมไดรับอิทธิพลจากสถานการณ
ดังกลาวแตอยางใด 

4. ความวติกกังวลทางจติ จะเพิ่มขึ้นจากกอนการแขงขันไปจนถึงหลังการแขงขัน หาก
นักกีฬานั้นลมเหลวในการแขงขัน แตจะตรงกันขามในกรณีที่นักกีฬานั้นประสบความสําเร็จในการ
แขงขัน 

5. ความเชื่อม่ันในตนเองจะลดลงจากกอนการแขงขันไปจนกระทั่งสิ้นสดุการแขงขันกรณี
ที่นักกีฬานั้นลมเหลวจากการแขงขัน 

6. ความวติกกังวลทางกายจะแตกตางกันตามชวงเวลาของการแขงขัน กลาวคือ ต่ํา
ในชวงกอนการแขงขันแลวจะสูงขึ้นในชวงระหวางการแขงขัน และหลงัการแขงขันเชนเดียวกบัความ
เชื่อม่ันในตนเองก็จะแตกตางกัน ตามชวงเวลาของการแขงขัน แตในทางกลับกัน ความเชื่อม่ันใน
ตนเองจะสูงในชวงกอนการแขงขัน แลวลดลงในชวงระหวางการแขงขันและหลังการแขงขัน แต
ชวงเวลาของการแขงขันจะต่ําแลวลดลงในชวงระหวางแขงขันและหลังแขงขัน แตชวงเวลาของการ
แขงขัน ไมมีผลตอความวติกกังวลทางจิตและสรีรวิทยา 

เบิรดและฮอรน (Bird and Horn. 1990: 216) ไดศึกษาความสัมพันธกับความวติกกังวล
ทางจิตกับความผิดพลาดทางจิตในการกีฬา ตัวอยางในการศึกษานกักีฬาซอฟทบอลระดับมัธยม
จํานวน 161 คน อายุระหวาง 14-17 ป โดยใชซีเอสเอไอ – 2 ในการเก็บขอมูลดานความวติกกงัวล 
แบบสอบถามความผิดพลาดทางจิต (Mental Error Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึน้ เปนเครื่องมือ
ในการวิจัย ซีเอสเอไป – 2 จะแจกใหตัวอยางกรอกกอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง สวนแบบสอบถาม
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ความผิดพลาดทางจิต จะแจกใหผูฝกสอนกรอกตามที่เขาสังเกตจากผูเลนแตละคนภายหลังการ
แขงขันเริ่มขึ้น ผลการศึกษาพบวา ความผิดพลาดทางจิตมีความสัมพันธกับความวิตกกังวล  

เสด และคณะ (Sade et al. 1990: 3-6) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความวติกกงัวลกับ
การควบคุมตนเองและความสามารถในการยิงปนยาว กลุมตัวอยางเปนนักกีฬายิงปนยาวจํานวน 55 
คน เปนชาย 37 คน และเปนหญิง 18 คน จําแนกเปนนักยิงระดับดี 28 คน และระดับปานกลาง 27 
คน ความวติกกงัวลใชแบบสอบถามเอสทีเอคิว (State Trait Anxiety Questionnaire) การควบคุม
ตนเองใชแบบตารางการควบคุมตนเอง (Self Control Schedule) สวนความสามารถในการยิงปน 
พิจารณาจากสถิติปนระยะ 10 เมตร 60 นัด จํานวน 7 รายการแขงขัน ผลการศึกษาพบวา 

1. ระดับความสามารถของนักกีฬายิงปน ไมมีผลตอการควบคุมตนเอง และความวติก
กังวลตามลักษณะนิสัยแตความวติกกังวลตามสถานการณมีผลตอความสามารถในการยิงปน 
กลาวคือนักกฬีายิงปนระดับดีจะมีความวิตกกังวลตามสถานการณต่ําแขงขัน 

2. ไมมีความสัมพันธระหวางการควบคุมตนเอง และความวิตกกังวลตามนิสัย และความ
วิตกกังวลตามสถานการณ 

โจนส สเวนและเคล (Jones, Swain and Cale. 1990: 118) ไดศึกษาผลของสถานการณ
ตางๆที่มีตอความวติกกังวลตอการแขงขนั และความเชื่อม่ันในตนเองของนักวิ่งระยะกลางชั้นเยี่ยม 
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนนักกีฬาวิ่งระยะกลางชั้นเยี่ยมของการแขงขันกีฬาระหวางวิทยาลยั
จํานวน 125 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย ซเีอสเอไอ – 2 และพีอารคิว (Pre-
Race Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือทดสอบสภาพการณในการแขงขัน เครือ่งมือ
ดังกลาวแจกใหตัวอยางกรอดกอนการแขงขัน 1 ชั้วโมง ผลการศึกษาพบวา  

1. ความวติกกังวลทางจติมีความสัมพันธกบัการวติกกังวลทางกายในระดับปานกลาง 
2. ความวติกกังวลทางจติมีความสัมพันธเชิงลบกบัความเชื่อม่ันในตนเองในระดับปาน

กลาง  
3. ความวติกกังวลทางกายมคีวามสัมพันธกับความเชื่อม่ันในตนเองในระดับต่ํา 
4. สภาพการที่ใชเปนตวัทํานายความวติกกังวลทางจิตไดดีที่สุดก็คือสภาพความพรอม

กอนการแขงขนั ซึ่งหมายถึงความพรอมของรางกายและจิตใจ ประสิทธิภาพการฝกซอมระดับความ
ลาจากการฝกสภาพการที่ใชเปนตวัทํานายไดรองลงมาคือเจตคตทิีมี่ตอความสามารถของตนเองที่
ผานมา อันไดแกผลการแขงขันที่ผานมาระยะใกลๆกับการแขงขันครัง้นี้ สภาพการณที่ใชเปนตัว
ทํานายที่รองลงมาคือเปาหมายที่วางไว (Goal Setting)  

5.  ไมมีสภาพการใดๆที่สามารถความวิตกกังวลทางกายได 
เบรสเลอ และคณะ (สุเนตร สุยะ. 2552: 29 อางจาก Bresler et al. 1992) ไดศึกษาภาวะ

ความวติกกังวลในดานการแขงขัน และสาเหตขุองความกดดันของนักกีฬาระดับมัธยมศึกษา จาก
การใหนักฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาจํานวน 228 คน กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกบัสาเหตขุองความ
กดดัน (CRIS) และทําแบบทดสอบภาวะความวติกกังวลเกีย่วกบัการแขงขันกีฬา (SCAT) เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธระหวางสาเหตุของความกดดันและภาวะความวิตกกังวลในการแขงขัน (CTA) 
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ผลการวิจัยพบวา คาคะแนนภาวะความวิตกกังวลมีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิกบั
สาเหตุของความกดดัน ยกเวนความพรอมดานรางกาย ผลจากการวิเคราะหโดยใชสมการถดถอย
ชี้ใหเห็นวา คะแนนหัวขอยอย ในเรื่องสาเหตุของความกดดัน 3 รายการเปนตวับงชี้สภาวะดานความ
วิตกกังวลในการแขงขันดังตอไปน้ี  

1. ความเชื่อม่ันเปนการมองตนเองดานความสามารถ สมรรถภาพ และการปรับตวัทีดี่  
2. การยอมรับเปนการยอมรับภาวะความไมอดทนและความไมสมบูรณของตนเอง 
3.  ดานดานโครงสราง เปนการมองดานความสามารถในการจัดระบบและจัดการสาเหตุ

ของความกดดันตางๆสรุปไดวา สาเหตคุวามกดดันของนักกีฬามีความสัมพันธกบัความวิตกกงัวลใน
การแขงขันอยางมีนัยสําคัญ 

แบล็กเวล (Blackwell. 1994: 96) ไดทําการศึกษาถึงผลของความเครียดของนักกีฬา
บาสเกตบอลในแตละตําแหนง ความวิตกกังวลอันเปนนิสัย ความวติกกังวลเฉพาะสถานการณ และ
ความไมสามารถในการรับรูที่มีตอความสามารถในการเลนบาสเกตบอล กลุมตัวอยางที่ใชเปนนัก
บาสเกตบอลหญิงระดับอาชีพจํานวน 15 คน ทําการตอบแบบสอบถาม 5 ดาน เพ่ือที่จะวัด
ความเครียดในแตละตําแหนง ความวิตกกังวลอันเปนนิสัย ความวติกกังวลเฉพาะสถานการณ และ
ความสามารถในการรับรู ผลการศึกษาทีไ่ดบงชี้วา ความวิตกกังวลแตกตางกัน ขึน้อยูกับ
ความเครียดทีเ่กิดขึ้นในแตละตําแหนง และมีผลตอความสามารถในการเลนบาสเกตบอล  

เพอเรียลท และแมรีซี ่(Perreault and Marisi 1994: 115) ไดทดสอบทฤษฎีความวิตก
กังวลในหลายมิติของนักกีฬาบาสเกตบอล การศึกษาครัง้นี้แบงแยกการศึกษาออกเปน 2 ประเภท
เพ่ือทําการทดสอบคาํทํานายทฤษฎีความวิตกกังวลในหลายมิติของนักกีฬาบาสเกตบอล จุดประสงค
อันดับที่ 2 เพ่ือศึกษาการทดสอบผลการกระทําของการแบงแยกหนาที่ออกเปนแตละประเภทใน
ความวติกกังวลทางดานจติใจ ความวิตกกังวลทางกาย และความเชื่อม่ันในตนเองของนักกีฬาวิลแชร
บาสเกตบอล ในการทดลองที่ 1 นักกีฬาบาสเกตบอล 20 คนเตรียมพรอมในการทดสอบความวิตก
กังวลจามสถานการณของงการแขงขันกฬีาระหวาง 9 ลีกของเกมการเลน การทดลองที่ 2 นักกีฬาวิล
แชรทีมชาติ 31 คนทดสอบความวติกกังวลตามสถานการณของการแขงขันกีฬาใน 3 ทัวรนาเมนของ
การแขงขัน ผลที่ไดนํามาวิเคราะห ซึ่งใชวิธีพิจารณาผลผลติระหวางบุคคลโยซอนสตรอมและโพลีโน
มินอล ทัส อนาไลซีส มีการวิเคราะหที่จะแยกออกไปทีละหลายแบบ ใชในการทดลองครั้งนี้ เพ่ือเปน
ตัวชี้ถึงทฤษฎขีองเขตทีเ่หมาะสมที่สุดของการกระทํา ไมมีแนวโนมระหวางความวติกกังวลทางดาน
จิตใจ ความวติกกังวลทางกาย และความเชื่อม่ันในตนเองของศักยภาพของนักกีฬาบาสเกตบอลใน 2 
กลุมที่ทําการทดลอง ผลชี้วา ไมมีคาทางนัยสําคัญทางสถิติที่แตกตางกันระหวางความวติกกงัวล
ทางดานจิตใจ ความวติกกังวลทางกาย และความเชื่อม่ันในตนเอง ซึ่งเปนบทสรุปของการกระทาํของ
การจัดลําดับชั้นของนักกีฬาวิลแชรบาสเกตบอล 

โธมัสและคริง (Thomas and Kring :1996: 33-35) ไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือ
วัดวานักกีฬาซึ่งแขงขันคนเดียวมีความแตกตางกับนักกีฬาซึ่งแขงขนัเปนทีมหรือไม โดยพิจารณา
จากความวติกกังวลและความมั่นใจในตนเอง กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเพศชาย 49 คน เพศหญิง 35 
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คน ซึ่งถูกแบงโดยลักษณะของกีฬา เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบวัดความวติกกังวลทางการกีฬา 
(Competitive State Anxiety Inventory : CSAI-2) ผลการวิจัยพบวานักกีฬาที่เลนกีฬาเพียงคนเดียว
แสดงระดับความวติกกังวลทางกายและทางจิตใจสูงกวาอยางมีนัยสําคัญและระดับความมั่นใจใน
ตนเองต่ํากวานักกีฬาประเภททีมซ่ึงรายงานวามีความวิตกกังวลทางกายและจิตใจนอยกวาและมี
ความมั่นใจในตนเองมากกวา 

เบอรตัน (Burton. 1998: 45 – 61) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความวติกกังวล
กับความนานในการวายน้ํา โดยเก็บขอมูลมาจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ประกอบไปดวย กลุมที1่ คือ 
นักวายน้ําเพศชาย 15 คน  เพศหญิง 13 คน  ที่เขารวมการแขงขันรายการ  Big Ten Conference 
Championships โดยเก็บขอมูลชวงตนฤดูการแขงขัน ชวงกลางฤดูการแขงขัน และชวงเขาสูการ
แขงขันรอบชงิชนะเลศิ กลุมที่2 คือ นักวายน้ําเพศชาย 31 คน เพศหญิง 39 คน ที่เขารวมแขงขัน
รายการ National Sports Festival เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบวัดความวิตกกังวล CSAI – 2 
โดยเก็บขอมูลชวง 2 วันกอนการแขงขัน และ 1 ชั่วโมงกอนการแขงขัน ผลการวิจัยพบวา 

1. ความวติกกังวลทางจติ มีความสัมพันธกบัความสามารถที่ลดลงมากกวาความวิตก
กังวลทางกาย 

2. นักวายน้ําระยะสั้นที่มีความสามารถในการวายน้ําไดดี จะสามารถควบคุมความวิตก
กังวลทางกายไดดีกวานักวายน้ําระยะสั้นที่มีความสามารถในการวายน้ํานอยกวา 

3. นักวายน้ําระยะไกลที่มีความสามารถในการวายน้ําดี จะมีแนวโนมความพรอม
ทางดานสรีรวทิยาที่ดีกวานกัวายน้ําระยะไกลที่มีความสามารถในการวายน้ํานอยกวา 

วิกกิน (Wiggin. 1998: 201 – 211) ไดทําการศึกษาผลของความวติกกังวลที่มีผลตอ
ความสามารถทางการกีฬาในชวงกอนการแขงขัน 24 ชั่วโมง กลุมตวัอยางคือ อาสาสมัครเพศชาย
และหญิง ที่กาํลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 91 คน ที่เขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอล 
วายน้ํา กรีฑาลูและลาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบวัดความวติกกังวลทางการกีฬา 
Competitive State Anxiety Inventory – 2 โดยใหตอบแบบวัดความวิตกกังวล 3 ครั้ง  คือ กอนการ
แขงขัน 24 ชัว่โมง กอนการแขงขัน 2 ชัว่โมง และกอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง ตามลําดับ ผลการวิจัย
พบวา 

1. ความวติกกังวลทากายกอนการแขงขัน 24 ชั่วโมง กอนการแขงขัน 2 ชั่วโมง และ
กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง มีระดับสูงขึ้นมากกวาความวิตกกังวลทางจิต 

2. ความวติกกังวลทางจติจะไมมีการแปรเปลี่ยนไปตามชวงเวลา 
3. ความวติกกังวลทางกายจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตกอนการแขงขัน 24 ชั่วโมง จนกระทั่งถึง

กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมงตามลําดับ 
4. ความเชื่อม่ันในตนเองกอนการแขงขัน 2 ชั่วโมง และกอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง จะ

ลดลงเล็กนอยแตก็ไมแตกตางจากชวง 24  ชั่วโมงแรก 
5. ความสามารถของนักกีฬาไมไดขึ้นอยูกับชวงเวลาที่แปรเปลี่ยนไป 
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โมนิกาและคณะ (Monica et al. n.d.: online)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความ
วิตกกังวลตามสถานการณ และความวิตกกังวลอันเปนลักษณะนิสยั ในขณะฝกซอมและระหวางการ
แขงขัน กลุมตัวอยางคือ นักบาสเกตบอลเพศชาย อายุเฉลี่ย 15 ป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบ
วัดความวิตกกังวลทางการกีฬา Competitive State Anxiety Inventory – 2  หรือ CSAI – 2  และ 
Sport Competitive Anxiety Test หรือ SCAT โดยใหตอบแบบวัดความวติกกังวลทั้ง 2 แบบ 
ตามลําดับ ในชวงกอนการฝกซอม (กอนการแขงขัน 2 สปัดาห) 10 นาที และในชวงการฝกซอมกอน
การแขงขัน 10 นาที ผลการวิจัยพบวา  

1. ความวติกกังวลทางจติ ความวิตกกังวลทางกาย และความเชื่อม่ันในตนเอง ระหวาง
ชวงการฝกซอมและการแขงขันแตกตางกัน 

2. ความวติกกังวลตามสถานการณ และความวิตกกังวลอันเปนนิสัย มีความสัมพันธกัน
ระหวางชวงกอนการฝกซอม และชวงกอนการแขงขัน แตความวิตกกังวลอันเปนลักษณะนิสัยไม
สัมพันธกนั 

บริดเจดส และไนท (Bridges and Knight, 2005) ไดทําการศึกษาวาผลการวิจัยกอนหนา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลทางกายและการแสดงออก และความวิตกกังวลทาง
จิตใจและการแสดงออก สามารถพยากรณความสามารถทางการกีฬาไดหรือไม กลุมตัวอยางเปน
นักกีฬาเริ่มตนจากฟุตบอลดิวิชั่น 3 ทีมบาสเกตบอลหญิงและทีมบาสเกตบอลชาย จํานวน 23 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ เครื่องมือวัดความวติกกังวลทางรางกาย (ความดันเลือดและอัตราการ
เตนของหัวใจ) และเครื่องมือวัดความวติกกังวลทางจิตใจ (แบบสอบถามรายงานตนเอง) ผลการวิจัย
พบวา การวเิคราะหการถดถอยแบบเชิงเสน ถูกใชในการตัดสินวามีความสัมพันธเชิงเสนทางบวก
อยางมีนัยสําคัญระหวางความวติกกังวลทางจิตใจกบัการแสดงออกสําหรับนักบาสเกตบอล ในขณะที่
ไมมีการคนพบอ่ืนที่ถูกตัดสินระหวางกฬีากับประเภทของความวติกกังวล 

ฮาน และคณะ (Han et al, 2006) ไดทําการศึกษารายละเอียดพื้นฐานของลักษณะทาง
อารมณและระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณและความวติกกังวลตามลกัษณะเฉพาะตัวของ
นักกีฬารุนเยาว และทําการเปรียบเทียบโดยประเภทของกีฬา กลุมตัวอยางคือ นักกีฬา 277 คน และ
บุคคลที่ไมใชนักกีฬา 152 คน ซึ่งเปนนักเรียนชายในชั้นมัธยม เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยคือ 
แบบทดสอบทางอารมณและลักษณะนิสยัฉบับภาษาเกาหลี และแบบวัดความวติกกังวลตาม
สถานการณและความวติกกังวลแบบเฉพาะตัว ผลการวิจับพบวา คะแนนการหลกีเลี่ยงการไดรับ
บาดเจ็บของนักกีฬามีสูงกวาผูที่ไมใชนักกีฬา การหลีกเลี่ยงการไดรบับาดเจ็บของนักกอลฟ มี
คะแนนต่ําทีส่ดุ ในขณะที่คะแนนของนักวายน้ําสูงที่สดุ ความวิตกกงัวลตามสถานการณของนักเบส
บอลมีคะแนนต่ําที่สุด ในขณะที่นักกอลฟสูงที่สุด คะแนนความวติกกังวลตามสถานการณและความ
วิตกกังกลแบบเฉพาะตัวของกลุมผูชนะต่ํากวากลุมผูที่ไมชนะ 
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งานวิจัยในประเทศ 
จันทรพิมพ พละพงศ (2528: บทคัดยอ) ไดทําการเปรยีบเทียบความวิตกกังวลของนักกีฬา

ประเภททีม โดยกลุมตัวอยางเปนนักกีฬาประเภททีมหญิงโดยเปนประเภททีมทีมี่การปะทะจํานวน 
115 คน และนักกีฬาประเภททีมที่ไมมีการปะทะจํานวน 96 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
แบบทดสอบความวติกกังวล STAI (State Trait Anxiety Inventory) ผลการวิจัยพบวา 

1. นักกีฬาประเภททีมที่ไมมีการปะทะ กอนการแขงขันและหลังการแขงขันในรอบแรก มี
ความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในรอบที่สอง รอบรองชนะเลศิ และรอบ
ชิงชนะเลศิไมแตกตาง 

2. ความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาประเภททีมที่มีการปะทะ กอนการแขงขัน
และหลังการแขงขันของคูชงิชนะเลศิ ในรอบแรก รองรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนในรอบที่สอง ไมแตกตางกนั 

3. ความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาประเภททีมที่ไมมีการปะทะ กอนการ
แขงขันและหลังการแขงขันของคูชิงชนะเลิศ ในรอบชิงชนะเลศิ ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนในรอบแรก รอบที่สอง และรอบรองชนะเลศิ ไมแตกตางกัน 

4. ความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาประเภททีมที่มีการปะทะ ระหวางกอน
การแขงขันกบัหลังการแขงขัน ในรอบแรกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนในรอบทีส่อง รอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลศิไมแตกตางกัน 

5. ความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาประเภททีมที่ไมมีการปะทะ ระหวางกอน
การแขงขันกบัหลังการแขงขัน ในรอบแรก และรอบที่สอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนในรอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลศิ ไมแตกตางกัน 

6. ความวติกกังวลเฉพาะตวัระหวางนักกีฬาประเภททีมที่มีการปะทะ กับนักกีฬา
ประเภททีมทีไ่มมีการปะทะ กอนการแขงขันและหลังการแขงขัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

7. ความวติกกังวลเฉพาะตวัของนักกีฬาประเภททีมที่มีการปะทะ กอนการแขงขันกบั
หลังการแขงขนัไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

8. ความวติกกังวลเฉพาะตวัของนักกีฬาประเภททีมที่ไมมีการปะทะ กอนการแขงขันกับ
หลังการแขงขนัไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

9. ความวติกกังวลเฉพาะตวัของนักกีฬาประเภททีมที่มีการปะทะ ระหวางคูชิงชนะเลิศ 
กอนการแขงขัน และหลังการแขงขัน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

10. ความวติกกังวลเฉพาะตวัของนักกีฬาประเภททีมที่มีการปะทะ และนักกีฬาที่ไมมี
การปะทะ กอนการแขงขัน และหลังการแขงขัน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 ธงชัย สุขดี (2532: 99) ไดทําการวิจัยเรือ่ง ความวติกกังวลของนักกีฬาประเภทบุคคล
ประเภททีม และประเภทการตอสูปองกันตัว กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาชายประเภทบุคคล จํานวน 
158 คน ประเภททีมจํานวน 422 คน และประเภทการตอสูปองกันตัว จํานวน 178 คน รวมทั้งสิ้น 
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758 คน โดยใชแบบทดสอบความวติกกังวลลักษณะโดยทั่วไปของบคุคล (General Trait Scale) 
ของซี. เอส. สปลเบอรเกอร (C. S. Spielberger) อารแอล. คอซัช (R. L. Gorsuch) และ อาร. ลูซีน 
(R. Lushene) ของ อี. จี. มารเตน (E. G. Marten) ผลการวิจัยพบวา 

1. ความวติกกังวลทัว่ไปของนักกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมกอนการแขงขัน มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักกีฬาประเภทการตอสู ปองกันตัว มี
ความวติกกังวลลักษณะทั่วไป ไมแตกตางกัน และความวิตกกังวลลกัษณะทัว่ไประหวางนักกีฬา
ประเภทบคุคล ประเภททีมและประเภทการตอสูปองกันตัว กอนการแขงขันไมแตกตางกัน 

2. ความวติกกังวลเพื่อแขงขนักีฬาของนักกรีฑาและนักกีฬามวยสากล ระหวางกอนการ
แขงขันนัดแรกกับรอบชิงชนะเลศิ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวน
นักกีฬาบาสเกตบอล นักฟตุบอล วายน้ําและยูโด มีความวิตกกังวลเพ่ือแขงขันกีฬากอนการแขงขัน
ไมแตกตางกนั 

3. ความวติกกังวลเพื่อแขงขนัระหวางนักกีฬาบาสเกตบอลกับนักกฬีาฟุตบอล และ
ระหวางนักกฬีามวยสากลกับนักกีฬายูโด กอนการแขงขันในรอบชิงชนะเลศิ มีความแตกตางกนั 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวนนักกีฬาวายน้ํากับนักกรีฑามีความวติกกังวลเพื่อการ
แขงขันกีฬา กอนการแขงขันในนัดแรกและรอบชิงชนะเลศิไมแตกตางกัน ระหวางนักกีฬา
บาสเกตบอลกับนักฟุตบอล และระหวางนักกีฬามวยสากลกับนักกฬีายูโดมีความวิตกกังวลเพ่ือการ
แขงขันกีฬากอนการแขงขันในนัดแรก ไมแตกตางกัน 

4. ความวติกกังวลเพื่อการแขงขันกีฬาระหวางกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม และ
ประเภทตอสูปองกันตัว กอนการแขงขันในนัดแรกและรอบชิงชนะเลิศไมแตกตางกัน 

นพพร เลาเรอืงศิลปชัย (2533: 1) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความวิตกกังวลในการ
แขงขันกีฬาของนักกีฬาพิการที่เขารวมแขงขันกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยครั้งที่ 21 ประจําปพ.ศ. 
2533 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเพื่อเปรียบเทยีบความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของ
นักกีฬาพิการที่เขารวมแขงขันกีฬาคนพกิารแหงประเทศไทยครั้งที่ 31 ประจําปพ.ศ. 2533 ซึ่งมีกลุม
ตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบเลือกโดยจงใจ จํานวน 259 คน ใชแบบแบบวัดความวิตกกังวล
ในการแขงขันกีฬาของมารเตน เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 

1. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาพิการอยูในระดับกับปานกลาง 
2. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาพิการทางดานรางกายแตกตางกัน 

นักกีฬาพิการทางดานการไดยินและนักกฬีาทางดานสายตาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาพิการทกุประเภท เพศชายนอยกวา

เพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05ความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาพิการ
ทางดานการไดยินและนักกฬีาทางดานสายตา เพศชายนอยกวาเพศหญิง ยกเวนความวติกกงัวล
ของนักกีฬาพิการทางดานรางกาย เพศชายมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาพิการทางดานการไดยินและนักกีฬา
พิการทางดานสายตา เพศชายนอยกวาเพศหญิง ยกเวนความวิตกกังวลของนักกีฬาพิการทางดาน
รางกาย เพศชายมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาพิการเพศชาย นักกฬีาพิการทางดาน
รางกายกับนักกีฬาทางดานการไดยินและนักกีฬาพิการเพศหญิงทกุคูแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 

6. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาพิการตามอายุ 5- 9 ป แตกตางกบั 
นักกีฬาพิการกลุมอายุ 15 – 19 ป และ 20 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 พีรยุทธ เรืองวราหะ (2533: 44 – 47) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความวติก
กังวลกับความสามารถของนักกีฬายิงปนในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 17 เพ่ือศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลกบัความสามารถของนักกีฬายิงปน กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาที่
เขารวมแขงขนักีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 17 จํานวน 120 คน ใชแบบวัดความวิตกกังวลในการแขงขัน
กีฬา SCAT (Sport Competition Anxiety Test) ของมารเตน ผลการวิจับพบวา 

1. ระดับความวติกกังวลกับความสามารถของนักกีฬายิงปนในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 17 โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง คือ มีคาเทากับ 21.03  

2. ระดับความวติกกังวลไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการยิงปนอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05  

ทรงศักดิ์ สรอยแสงทอง (2534: 1) ไดทําการวิจัยเรื่องความวติกกังวลในการแขงขันกีฬา
ของนักกีฬาทีเ่ขารวมแขงขนักีฬาวิทยาลยัพลศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 16 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาและเปรียบเทยีบความทวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาที่เขา
รวมการแขงขนักีฬาวิทยาลยัพลศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 16 กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบงาย
จํานวน 341 คน โดยใชแบบวัดความวติกกังวลในการแขงขนักีฬาเอสซีเอที (SCAT) ของมารเตน 
(Marten) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 

1. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬา อยูในระดับปานกลาง 
2. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาเพศชายทุกประเภทไมแตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที ่.05 
3. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาเพศหญงิ ประเภทบุคคล ไมปะทะ สูง

กวานักกีฬานกักีฬาประเภททีม ไมปะทะ อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
4. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาประเภทบุคคล ไมปะทะ เพศหญิงสูง

กวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และประเภทบคุคลปะทะ ทีมไมปะทะและทีมปะทะ 
ระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความวติก
กังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาทุกประเภท เพศหญิงสูงกวาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาประเภทบุคคลไมปะทะสูงกวานักกีฬา
ประเภททีมไมปะทะ และนกักีฬาประเภททีมปะทะ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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5. ความวติกกังวลในการแขงขันกีฬาของนกักีฬาของนักกีฬาทุกภูมิภาคไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 

ชนะชัย วัฒนไชย (2536: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพันธและเปรียบเทยีบความ
วิตกกังวลเฉพาะสถานการณและเฉพาะตัวบุคคลของนักกีฬาที่เขารวมแขงขันปรีซีเกมส กลุม
ตัวอยางเปนนักกรีฑาทีมชาติจํานวน 32 คน กลุมที่มีประสบการณมากกวา 5 ปขึน้ไปจํานวน 17 คน 
ใชแบบวัดความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬา SCAT (Sport Competition Anxiety Test) ของมาร
เตน ตวัแทนทีมชาติอยูในระดับปานกลาง คาสัมประสิทธิ์ระหวางความวติกกังวลเฉพาะสถานการณ
และเฉพาะตวับุคคลของนักกีฬาทีมชาตทิีมี่ประสบการณระหวาง 1 – 5 ป กับ มากกวา 5 ปขึ้นไป 
ไมแตกตาง 
 บัญชา ไตรรส (2539: บทคดัยอ) ไดทําการวิจัยความวติกกังวลของนักกีฬาซอฟทบอล 
สโมสรมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในการแขงขันกีฬาซอฟทบอลเยาวชน
อายุ 19 ป ลีกแชมปแหงประเทศไทย กลุมตัวอยางนักกีฬาซอฟทบอลชายจํานวน 20 คน ใช
แบบสอบถามความวติกกังวลเฉพาะบุคคลเฉพาะสถานการณกอนการแขงขัน 3 สัปดาห 1 สัปดาห 
และ 30 นาที กอนการแขงขัน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะความวติกกังวลทีเ่ปนลกัษณะนิสัยของ
นักกีฬาไมแตกตางกัน เม่ือการแขงขันใกลเขามา สวนระดับความวติกกังวลดานสถานการณ
ความคิดพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือการแขงขันใกลเขามา แตเม่ือมา
วิเคราะหโดยละเอียด โดยสังเกตพบไดวา ระดับความวิตกกังวลทางดานความคิดมีการเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ืองเล็กนอยเม่ือการแขงขันใกลเขามา สวนของระดับความวติกกังวลทางดานสถานการณดาน
รางกายนั้นมีความเปลี่ยนแปลงลดลงซึง่สอดคลองกับทฤษฏขีองมารเตนตามสมมติฐาน 

ธีระ มงคลเจรญิลาภ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความวติกกังวลของนักกีฬา
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายของสํานักเขตบางคอแหลม กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาชายและ
หญิงระดับประถมศึกษาตอนปลายของสาํนักงานเขตบางคอแหลมจํานวน 168 คน ใชวธิีสุมอยางงาย
โดยใชแบบทดสอบวัดความวิตกกังวลอันเปนนิสัยกอนการแขงขัน 4 สัปดาห และกอนการแขงขัน 1 
สัปดาห และใชแบบทดสอบความวติกกังวลเฉพาะสถานการณกอนการแขงขัน4, 3, 2, 1 สัปดาห 
และกอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา  

1. ระดับความวติกกังวลอันเปนนิสัยของนักกีฬาระดับประถมศึกษาตอนปลายกอนการ
แขงขัน 4 และ 1 สัปดาห ทั้งชายและหญิงอยูในระดับปานกลาง 

2. ระดับความวติกกังวลเฉพาะสถานการณของนักกีฬาระดับประถามศึกษาตอนปลาย 
กอนการแขงขัน 4, 3, 2, 1 สัปดาห และ 1 ชั่วโมง ทั้งชายและหญิงอยูในระดับปานกลาง 

3. คาเฉลี่ยนความวิตกกังวลอันเปนนิสัยของนักกีฬาระดับประถมศึกษาตอนปลายกอน
การแขงขัน 4 และ 1 สัปดาห กอนการแขงขัน ทั้งชายและหญิงไมแตกตางกัน 

4. คาเฉลี่ยความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณ ในดานความคิดของนักกีฬา นักเรียนระดัง
ประถมศึกษาตอนปลาย กอนการแขงขนั กอนการแขงขัน 4, 3, 2, 1 สัปดาห และ 1 ชั่วโมง ทั้งชาย
และหญิงแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ .01 
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5. คาเฉลี่ยความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณในดานรางกายของนักเรียน นักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กอนการแขงขัน กอนการแขงขัน 4, 3, 2, 1 สัปดาหและ 1 ชั่วโมง ทั้ง
ชายและหญิง แตกตางกันทีร่ะดับนัยสําคญัทางสถิติ .01 

6. คาเฉลี่ยความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณในดานความเชื่อม่ันของนักเรียน นักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กอนการแขงขัน กอนการแขงขัน 4, 3, 2, 1 สัปดาหและ 1 ชั่วโมง ทั้ง
ชายและหญิง แตกตางกันทีร่ะดับนัยสําคญัทางสถิติ .01 

ศักดรินทร ธรรมวงศ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการทดสอบความวติกกังวลของนักกีฬาที่เขา
รวมการแขงขนักีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 32 โดยกลุมตัวอยางเปนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกฬีา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคอื แบบทดสอบความวิตกกงัวล
ตามสถานการณฉบับปรับปรุงใหม CSAI – 2R (Revised Competitive State Anxiety Inventory – 
2)  ผลการวิจัยพบวา 

1. ความวติกกังวลตามสถานการณ ดานความวติกกังวลทางกาย นักกีฬาชายและ
นักกีฬาหญิงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานความวติกกังวลทางจิตและ
ดานความเชื่อม่ันในตนเองไมมีความแตกตางกัน 

2. ความวติกกังวลตามสถานการณ ดานความวติกกังวลทางกาย นักกีฬาประเภทบุคคล
และนักกีฬาประเภททีมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนดานความวิตก
กังวลทางจิตและดานความเชื่อม่ันในตนเองไมมีความแตกตางกัน 

3. ความวติกกังวลตามสถานการณ ของนักกีฬาระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง ดาน
ความวติกกังวลทางกาย นกักีฬาระดับตนและระดับสูงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05 สวนดานความวติกกังวลทางจติ และดานความเชือ่ม่ันในตนเองไมมีความแตกตางกัน 

4. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความวติกกังวลทางกาย กับความวิตกกังวลทางจิต 
ของนักกีฬา มีความสัมพันธทางบวก เทากับ 0.601 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ความวิตก
กังวลทางกาย กับความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสัมพันธทางลบเทากบั -0.162 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความวิตกกังวลทางจิต กับความเชื่อม่ันในตนเอง มีคงวามสมัพันธทางลบ
เทากับ -0.245 อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

นายวิสูตร วรรคคี นายสําอางค เบาชางเผือก (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความวติก
กังวลตามสถานการณของนักกีฬายกน้ําหนักที่เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 22 
กลุมตัวอยางเปนนักกีฬายกน้ําหนักที่เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 22 จํานวน 
162 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบความวิตกกังวลแบบ CSAI – 2R (Revised 
Competitive State Anxiety Inventory – 2) ผลการวิจัยพบวา 

1. ความวิตกกังวลตามสถานการณ นักกีฬายกน้ําหนักที่เขารวมการ แขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติครั้งที่ 22 ดานความวติกกังวลทางกาย อยูในระดับต่ํา เทากับ 18.74 ดานความวิตก
กังวลทางจิต อยูในระดับต่ํา เทากับ 19.96 และความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง เทากับ 
28.77 
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2. ความวิตกกังวลตามสถานการณ ดานความเชื่อม่ันในตนเองของนักกีฬายกน้ําหนัก
ชายและนักกฬีายกน้ําหนักหญิง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนดาน
ความวติกกังวลทางกายและดานความวติกกังวลทางจิต ไมมีความแตกตางกัน 

3. ความวิตกกังวลตามสถานการณ ดานความเชื่อม่ันในตนเอง ของนักกีฬาที่ไดเหรียญ
และนักกีฬาทีไ่มไดเหรียญ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความ
วิตกกังวลทางกายและดานความวติกกังวลทางจติ ไมมีความแตกตางกัน 

4. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความวิตกกังวลทางกาย กับความวติกกังวลทางจิต 
ของนักกีฬา มีความสัมพันธทางบวก เทากับ 0.638 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ความวิตก
กังวลทางจิต กับความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสัมพันธทางลบ เทากับ -0.140 อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และความวติกกงัวลทางกายกบัความเชื่อม่ันในตนเอง ไมมีความสัมพันธ 

วิชัย จุลวนิชยพงษ (2550: 7-8) ไดทําการศึกษาการใชจินตภาพเปนสิ่งเรากระตุนแรงจูงใจ 
ตอความวติกกังวลและความสามารถในการพัตตลูกกอลฟ 

กลุมตัวอยางเปนนักกอลฟชายจํานวน 4 คนที่มีแฮนดิแคปอยูในชวง 13-22 คาเฉลี่ย 17.1 
อายุ 18-26 ป คาเฉลี่ยอาย ุ22.7 ป ผูเขารวมวิจัยจะถูกถามใหอธิบายประสบการณความวติกกงัวล
กอนการแขงขันกอลฟและใหทําแบบทดสอบ Revised Movement Imagery Questionnaire (MIQ-
R) กอนและหลังการฝกในแตละครั้ง และจะตองถูกประเมินดวยแบบทดสอบความวิตกกังวล (CSAI-
2) กอนการแขงขันเปนเวลา 20 นาที ตอจากนั้นก็จะเปนการฝกจินตภาพ เน้ือหาของจินตภาพไดถูก
สรางขึ้นและไดมีการปรับปรุงตามเนื้อหาของ จินตภาพของครั้งกอนๆ ผลของ CSAI-2 กับคะแนน
ของการพัตตในแตละคนถูกบันทึกตอเน่ืองกันไปในแตละคน วิเคราะหผลของการทดลองโดยการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลตามแนวทางของ Hrycaiko & Martin (1996)  

ผลการวิจัยพบวา คะแนนความวติกกังวลของผูเขารวมการวิจัยคนที่ 1, 2 และ 3 ระหวาง
ขอมูลพ้ืนฐานกอนฝก และขณะฝกจินตภาพ มีความแตกตางกัน โดยมีคะแนนลดลง แตผลของความ
วิตกกังวลในผูเขารวมการวิจัยคนที ่4 ยังไมชัดเจนมากนัก เน่ืองจากในบางครั้งคะแนนของขอมูล
พ้ืนฐานกอนฝกและขณะฝกจินตภาพไมแตกตางกัน เชนเดียวกับผลของการฝกจินตภาพตอ
ความสามารถในการพัตตกอลฟของผูเขารวมวิจัยทั้ง 4 คน ที่ผลยังไมชัดเจนมากนัก ในชวงระหวาง
การฝก ผูเขารวมการวิจัยทกุคนรายงานวาเขารูสึกวาตนเองเกิดความผอนคลายมากขึ้น และการฝก
จินตภาพเชิงบวกใหผลดีตอการแขงขัน ผูเขารวมการวิจัย 3 คน รูสึกพึงพอใจเปนอยางยิ่งกับผล 
และจะใชเทปฝกหลังจากการวิจัยนี้สิ้นสดุลง สวนอีกคนหนึ่งพึงพอใจตอผลของการฝกแตเขาไดนํา
จินตภาพเขาไปสูกิจกรรมการพัตตแลว จึงไมตองการที่จะฟงเทปฝกจินตภาพบอยนัก 

ผลการวิจัยชีใ้หเห็นวาการฝกจินตภาพชวยลดความวิตกกังวลกอนการแขงขันและชวยให
ความสามารถในพัตตดีขึ้น และเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมทางการกีฬาซึ่ง
สามารถนําไปใชกระบวนการใหคําปรึกษาทางการกีฬา 

ณัฐสัญญ นามหาชัย (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบระดบัของความ
วิตกกังวลตามสถานการณระหวางนักกฬีาชายและนกักีฬาหญิงของแตละรอบ ในการแขงขันกีฬา
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เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 24 กลุมตัวอยางเปนนักกีฬารักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คน แยกเปนเพศชาย 
12 ทีม จํานวน 144 คน เพศหญิง 12 ทีม จํานวน 144 คน รวมทั้งสิ้น 288 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยคือ แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ (CSAI – 2R) ผลการวิจัยพบวา 

1. ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเพศชายที่เขารวมการแขงขัน
กีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที ่24 ป พ.ศ.2551 รอบแบงสายมีความวติกกังวลต่ํา ยกเวนมีความเชือ่ม่ัน
ในตนเองปานกลาง รอบ 8 ทีมมีความวติกกังวลต่ํา ยกเวนมีความเชือ่ม่ันในตนเองสูง รอบ 4 ทีมมี
ความวติกกังวลปานกลาง ยกเวน มีความวิตกกังวลทางกายต่ํา และ รอบชิงชนะเลิศมีความวติก
กังวล ทั้ง 3 ดานปานกลาง 

2. ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเพศหญงิที่เขารวมการ
แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที ่24 ป พ.ศ.2551 รอบแบงสายมีความวติกกงัวลปานกลาง ยกเวน
มีความวติกกงัวลทางกายต่าํ รอบ 8 ทีมมีความวติกกงัวลทั้ง 3 ดานปานกลาง รอบ 4 มีความวิตก
กังวลปานกลาง ยกเวนมีความวติกกังวลทางกายต่ํา รอบชิงชนะเลศิมีความวิตกกังวลต่ํา ยกเวนมี
ความเชื่อม่ันในตนเองสูง 

3. ผลการเปรยีบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณ ในแตละรอบของการแขงขัน
ระหวางนักกฬีาหญิงและนกักีฬาชาย พบวา รอบแบงสาย มีความวติกกังวลแตกตางกันอยางมี
นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ความเชื่อม่ันในตนเองไมแตกตางกันทางสถิต ิรอบ 8 ทีมมี
ความวติกกังวล แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 รอบ 4 ทีม มีความวติกกังวลไม
แตกตางกันทางสถิต ิและ รอบชิงชนะเลิศ มีความวิตกกงัวล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 

4. ผลการเปรยีบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณ ในแตละรอบของการแขงขันของ
นักกีฬาหญิงและนักกีฬาชาย พบวา นักกีฬาชาย มีความวติกกังวลทางกายและความวติกกังวลทาง
จิตระหวางรอบชิงชนะเลิศกบัรอบแบงสายและรอบ 8 ทีม และมีความเชื่อม่ันในตนเองระหวางรอบ 8 
ทีม กับรอบแบงสาย และรอบ 4 ทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักกีฬาหญิงมี
ความวติกกังวลทางกาย ระหวางรอบ 8 ทีมกับรอบชิงชนะเลศิ และ มีความเชื่อม่ันในตนเองระหวาง
รอบชิงชนะเลศิกับรอบแบงสาย รอบ 8 ทีม และรอบ 4 ทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 สวนความวติกกงัวลทางจิตไมแตกตางกันทางสถิต ิ

นางเขมศรี จิรารัตน (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความวติกกังวลตามสถานการณ
ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ที่เขารวมการแขงขันกฬีาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที ่25 กลุมตัวอยางเปน
นักบาสเกตบอลหญิงจํานวน 12 ทีม รวม 142 คน ซึ่งไดมาจากการเจาะจงเลือกจําแนกไดเปนรอบ 
รอบแรก 142 คน รอบสอง 94 คน รอบรองชนะเลิศ 48 คน และรอบชิงชนะเลิศ 24 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบความวติกกังวลตามสถานการณ (The Competition State Anxiety 
Inventory-2 : CSAI-2) ผลการวิจัยพบวา ความวติกกงัวลตามสถานการณโดยรวมทุกรอบการ
แขงขันของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงทีเ่ขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 25 มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งแบงออกเปน 3 ดานคือ ความวิตกกังวลทางจิต มีคาเฉลี่ยเทากับ21.34 
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สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 4.57 ความวิตกกังวลทางกาย มีคาเฉลี่ยเทากบั 19.99 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 4.71 ความเชื่อม่ันในตนเองมีคาเฉลีย่เทากับ 23.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
4.38  
 นักกีฬาสวนใหญมักเกิดความวิตกกังวล และในการแขงขันกีฬาจําเปนตองมีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง เน่ืองจากกีฬาแบดมินตันเปนกฬีาที่มีความกดดันในการแขงขันตลอดเวลา ไมวาจะเปน
การเสิรฟลูก การรับลูก เสยีงเชียรรอบขาง ซึ่งลวนแตทําใหนักกีฬาเกิดความวติกกังวล เพราะการ
ผิดพลาดครั้งเดียวอาจมีผลตอการแพหรือชนะ ยิ่งเม่ือมีการแขงขันที่มีความสามารถทางทักษะและ
สมรรถภาพทางดานรางกายใกลเคียงกัน นักกีฬาคนใดสามารถลดความวติกกังวลและมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองสูงกวา ยอมเปนฝายที่ไดเปรียบกวา ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของอิทธิพลของความ
วิตกกังวลที่ตอประสิทธิภาพในการเลนกฬีาของนักกีฬา จึงตองการศึกษาถึงความวิตกกังวลของ
นักกีฬาแบดมนิตันที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 37 เพ่ือนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาใหนักกีฬาแบดมินตนัไดแสดงศักยภาพออกมาไดอยางเต็มที่ เม่ือไดรับการ
จัดการกับความวิตกกังวลใหอยูในระดับที่เหมาะสมแลว ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบทดสอบ
ความวติกกังวลตามสถานการณ (Revised Competitive Sport Anxiety Inventory – 2 (CSAI – 
2R) (Cox,Martens,Russell, 2003) ซึ่งแปลเรียบเรียงโดย พิชิต เมืองนาโพธิ์ มีคาความเที่ยงตรง
ระหวาง .70-.80 และมีความเชื่อม่ัน .75 เพ่ือวัดความวติกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองของ
นักกีฬาแบดมินตนัที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 37  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดงันี้ 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 37 จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต  
จํานวน 295 คน เพศชาย 175 คน เพศหญิง 120 คน ซึ่งไดมาจากการเจาะจงเลอืก (Purposive 
Sampling)  
  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบทดสอบความวิตกกังวลตาม
สถานการณ (Revised Competitive Sport Anxiety Inventory – 2 (CSAI – 2R) (Cox, Martens, 
Russell, 2003) แปลเปนภาษาไทยโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ ซึ่งแบบทดสอบแบงออกได 2 สวน 
ดังนี้ 
  1. ขอมูลสวนตัวของนักกีฬา 
  2. แบบทดสอบความวิตกกงัวลตามสถานการณ ทั้งหมดมี 17 ขอ แบงออกไดดังนี้ 
   2.1 ความวติกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) 1, 4, 6, 9, 12, 15, 17  = 7 ขอ 
   2.2 ความวติกกังวลจิต (Cognitive Anxiety) 2, 5, 8, 11, 14  = 5 ขอ   
   2.3 ความเชื่อม่ันตนเอง (Self - Confidence) 3, 7, 10, 13, 16  = 5 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้  
1. ศึกษารายละเอียด แบบทดสอบความวติกกังวลตามสถานการณในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง 
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2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความอนุเคราะหจากนายกสมาคมแบดมินตนัแหงประเทศ
ไทย และนักกฬีาที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยครั้งที่ 37  

3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของกลุมตัวอยาง และสถานที่ทีใ่ชในการดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล 

4. ทําความเขาใจกับผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลใหมีความเขาใจตรงกัน 
5. จัดเตรียมแบบทดสอบ และตรวจสอบความเรียบรอยของแบบทดสอบที่จะใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 
6. นําแบบทดสอบความวิตกกงัวลตามสถานการณ (Revised Competitive State Anxiety 

Inventory – 2 : CSAI-2R) ไปเก็บรวบรวมขอมูลนักกฬีาแบดมินตนัในการแขงขนักีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง 

7. นําแบบทดสอบที่ทําการเกบ็รวบรวมขอมูลแลวมาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบทดสอบ และทําการจําแนกแบบทดสอบตามที่กําหนดไว 

8. นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบไปวิเคราะหผลทางสถติ ิ

 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1. การคิดคะแนน และแปลความหมายจากคะแนน โดยเอาคะแนนของแตละขอในแตละ
ดานบวกกัน แลวนําผลที่ไดมาหารดวยจํานวนขอในแตละดาน แลวคูณดวย 10 จะไดผลออกมาเปน
คะแนนของความวติกกังวลในแตละดาน ชวงของคะแนนจะอยูที่ 10 – 40 ซึ่งเกณฑของคะแนนเปน
ดังนี้  

  คะแนน  10 – 19  หมายถึง  ระดับความวิตกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองต่ํา 
  คะแนน  20 – 30  หมายถึง  ระดับความวิตกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองปาน

กลาง 
  คะแนน  31 – 40  หมายถึง  ระดับความวิตกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
 2. หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายจากคาเฉลี่ยเปนระดับความ

วิตกกังวลตามสถานการณ ไดแก ความตึงเครียดทางกาย (Somatic Anxiety) ความวติกกังวลทาง
จิต (Cognitive Anxiety)  

และความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) ของนักกีฬาแบดมินตนัที่เขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 

 3. เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับความวติกกังวลตามสถานการณของ
นักกีฬาแบดมินตันเพศชายและเพศหญิง ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 37 โดยใชสถติิที (t-test Independence) ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 



 49 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับความวติกกังวลตามสถานการณของ
นักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 37 ระหวางรอบใน
การแขงขัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํา (One - way Repeated 
Measures) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ แทนความหมายดังตอไปนี้ 
 f แทน คาความถี ่
 % แทน คารอยละ 
 n แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
 x  แทน คาเฉลี่ย 
 S.D. แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t แทน คาสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบท ี
  SS      แทน   ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนกําลังสอง (Sum of square) 
  df   แทน   ชั้นแหงความอิสระ (Degree of Freedom) 
  MS   แทน   คาเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean of Square) 
   F   แทน   คาสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
 p แทน ความนาจะเปน (Probability) 
 * แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปรูป
คอมพิวเตอร SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) โดยดําเนินการ
ดังนี้ 

1.  นําขอมูลตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มาแจกแจงหาความถี่ และ 
หาคารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหในรปูแบบตาราง ประกอบความเรียง 
  2.  นําขอมูลตอนที่ 2 ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 จําแนกการวิเคราะหความวติกกังวลเปนราย
ดาน โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความวิตกกงัวล แลวนําเสนอในรูปตาราง 
ประกอบความเรียง  
  3.  เปรียบเทยีบความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ระหวางเพศชาย กับ เพศหญิง โดยใชการทดสอบคาที 
(t – test Independent) แลวนํามาเสนอในรูปความเรียง 
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4.  เปรียบเทยีบความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ระหวางนักกฬีาที่แขงขันในรอบแรก รอบสอง รอบรอง
ชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลศิ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ้ํา (One - way 
Repeated Measures) ในกรณีที่ผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใหนาํไป
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวธิขีองเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตาราง  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

รายการ f % 
เพศ (รอบแรก)   
 ชาย 102 53.97 
 หญิง 87 46.03 

รวม 189 100.00 
รอบในการแขงขัน   
 รอบแรก 189 47.01 
 รอบสอง 169 42.04 
 รอบรองชนะเลิศ 28 6.97 
 รอบชิงชนะเลศิ 16 3.98 

รวม 402 100.00 

 จากตาราง  1  แสดงวา สถานภาพของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 102 คน 
คิดเปนรอยละ 53.97 และเพศหญิง จํานวน 87 คน รอยละ 46.03 เม่ือจําแนกนักกีฬาในแตละรอบ
การแขงขัน ไดดังนี้ รอบแรก จํานวน 189 คน  รอบสอง จํานวน 169 คน  รอบรองชนะเลิศ จํานวน  
28 คน  และรอบชิงชนะเลิศไดนักกีฬา จํานวน 16 คน 
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 ตอนที่  2  ความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที ่37 
 
ตาราง  2  ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
 แหงประเทศไทย ครั้งที ่37 
 

ความวติกกังวล x  S.D. ระดับ 

ความตึงเครียดทางกาย 19.28 4.41 ต่ํา 

ความวติกกังวลทางจติใจ 21.79 3.90 ปานกลาง 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 22.75 3.96 ปานกลาง 

 
  จากตาราง  2  แสดงวา ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 โดยรวมมีความตึงเครียดทางกายอยูในระดับ
ต่ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 19.28 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.41 สวนความวิตกกังวลทางจิตใจ 
และความวติกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.79 และ 
22.75 ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 3.90 และ 3.96 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

ตาราง  3  ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันชาย ในการแขงขันกีฬา 
 มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 (n = 102) 
 

ความวติกกังวล x  S.D. ระดับ 

ความตึงเครียดทางกาย 19.62 4.62 ต่ํา 

ความวติกกังวลทางจติใจ 22.55 4.27 ปานกลาง 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 23.04 4.26 ปานกลาง 

 
  จากตาราง  3  แสดงวา ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันชาย ใน
การแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 นักกีฬาแบดมินตันชาย มีความตึงเครียด
ทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 19.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.62 สวนความ
วิตกกังวลทางจิตใจ และความวิตกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 22.55 และ 23.04 ตามลําดับ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 4.27 และ 4.26 ตามลําดับ 
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ตาราง  4  ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันหญิง ในการแขงขันกีฬา 
 มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 (n = 87) 
 

ความวติกกังวล x  S.D. ระดับ 

ความตึงเครียดทางกาย 19.33 4.26 ต่ํา 

ความวติกกังวลทางจติใจ 21.77 3.51 ปานกลาง 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 22.14 3.77 ปานกลาง 

 
  จากตาราง  4  แสดงวา ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันหญิง ใน
การแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 นักกีฬาแบดมินตันหญิง มีความตึงเครียด
ทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 19.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.26 สวนความ
วิตกกังวลทางจิตใจ และความวิตกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 21.77 และ 22.14 ตามลําดับ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 3.51 และ 3.77 ตามลําดับ 
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ตาราง  5  เปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขัน 
 กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ระหวางเพศชาย กับ เพศหญิง 

 

ชาย (n = 102) หญิง (n = 87) 
ความวติกกังวล 

x  S.D. x  S.D. 
t P 

ความตึงเครียดทางกาย 19.62 4.62 19.33 4.26 0.45 .651 

ความวติกกังวลทางจติใจ 22.55 4.27 21.77 3.51 1.38 .170 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 23.04 4.26 22.14 3.77  1.53 .128 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง  5  แสดงวา จากการเปรียบเทียบความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬา
แบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 นักกีฬาแบดมินตันชายกับ 
นักกีฬาหญิง มีความตึงเครยีดทางกาย ความวติกกังวลทางจิตใจ และความวติกกังวลดานความ
เชื่อม่ันในตนเอง ไมแตกตางกัน 
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ตาราง  6  ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
 แหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ในการแขงขันรอบแรก 
 

ความวติกกังวล x  S.D. ระดับ 

ความตึงเครียดทางกาย 19.49 4.45 ต่ํา 

ความวติกกังวลทางจติใจ 22.19 3.95 ปานกลาง 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 22.62 4.05 ปานกลาง 

 
  จากตาราง  6  แสดงวา ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน  
ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ในการแขงขันรอบแรก นักกีฬามีความ
ตึงเครียดทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลีย่เทากับ 19.49 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 4.45
สวนความวติกกังวลทางจิตใจ และความวิตกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.19 และ 22.62 ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.95 และ 4.05
ตามลําดับ 
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ตาราง  7  ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
 แหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ในการแขงขันรอบสอง 
 

ความวติกกังวล x  S.D. ระดับ 

ความตึงเครียดทางกาย 19.41 4.38 ต่ํา 

ความวติกกังวลทางจติใจ 21.33 3.90 ปานกลาง 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 22.88 3.95 ปานกลาง 

 
  จากตาราง  7  แสดงวา ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน  
ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ในการแขงขันรอบสอง นักกีฬามีความ
ตึงเครียดทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลีย่เทากับ 19.41 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 4.38
สวนความวติกกังวลทางจิตใจ และความวิตกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.33 และ 22.88 ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.90 และ 3.95
ตามลําดับ 
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ตาราง  8  ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
 แหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ในการแขงขันรอบรองชนะเลิศ 
 

ความวติกกังวล x  S.D. ระดับ 

ความตึงเครียดทางกาย 18.27 4.81 ต่ํา 

ความวติกกังวลทางจติใจ 22.14 4.11 ปานกลาง 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 21.93 3.46 ปานกลาง 

 
  จากตาราง  8  แสดงวา ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน  
ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ในการแขงขันรอบรองชนะเลศิ นักกีฬา 
มีความตึงเครยีดทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
4.81 สวนความวิตกกังวลทางจิตใจ และความวติกกังวลดานความเชือ่ม่ันในตนเอง อยูในระดับ 
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.14 และ 21.93 ตามลําดับ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 4.11 
และ 3.46 ตามลําดับ 
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ตาราง  9  ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
 แหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ในการแขงขันรอบชิงชนะเลศิ 
 

ความวติกกังวล x  S.D. ระดับ 

ความตึงเครียดทางกาย 17.23 2.97 ต่ํา 

ความวติกกังวลทางจติใจ 21.38 2.39 ปานกลาง 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 24.25 3.64 ปานกลาง 

 
  จากตาราง  9  แสดงวา ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน  
ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ในการแขงขันรอบชิงชนะเลศิ นักกีฬา 
มีความตึงเครยีดทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.97 สวนความวิตกกังวลทางจิตใจ และความวติกกังวลดานความเชือ่ม่ันในตนเอง อยูในระดับ 
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.38 และ 24.25 ตามลําดับ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 2.39 
และ 3.64 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

ตาราง  10  เปรียบเทยีบความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตนั ในการแขงขันกีฬา 
 มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ระหวางรอบในการแขงขัน 
 

ความวติกกังวล 
แหลงความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ความตึงเครียดทางกาย ระหวางกลุม 81.19 3 27.06 1.81 .158 
 ภายในกลุม 671.81 45 14.93   

ความวติกกังวลทางจติใจ ระหวางกลุม 73.02 3 24.34 1.61 .187 
 ภายในกลุม 680.85 45 15.13   

ความเชื่อม่ันในตนเอง ระหวางกลุม 67.69 3 22.56 1.29 .291 
 ภายในกลุม 789.31 45 17.54   

 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 10 แสดงวา จากการเปรียบเทยีบความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬา
แบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 ระหวางนักกีฬาแบดมินตันที่
แขงขันในรอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลิศ มีความตึงเครยีดทางกาย  
ความวติกกังวลทางจติใจ และความวติกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง ไมแตกตางกัน 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบความวิตกกังวลตามสถานการณระหวางรอบของการแขงขันของ
นักกีฬาชายกบันักกีฬาหญงิของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที ่37 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 37 จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต  
จํานวน 295 คน เพศชาย 175 คน เพศหญิง 120 คน ซึ่งไดมาจากการเจาะจงเลอืก (Purposive 
Sampling)  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบทดสอบความวิตกกังวลตาม
สถานการณ (Revised Competitive Sport Anxiety Inventory – 2 (CSAI – 2R) (Cox, Martens, 
Russell, 2003) แปลเปนภาษาไทยโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ ซึ่งแบบทดสอบแบงออกได 2 สวน 
ดังนี้ 
  1. ขอมูลสวนตัวของนักกีฬา 
  2. แบบทดสอบความวิตกกงัวลตามสถานการณ ทั้งหมดมี 17 ขอ แบงออกไดดังนี้ 
   2.1 ความวติกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) 1, 4, 6, 9, 12, 15, 17 = 7 ขอ 
   2.2 ความวติกกังวลจิต (Cognitive Anxiety) 2, 5, 8, 11, 14  = 5 ขอ   
   2.3 ความเชื่อม่ันตนเอง (Self - Confidence) 3, 7, 10, 13, 16  = 5 ขอ 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. การคิดคะแนน และแปลความหมายจากคะแนน โดยเอาคะแนนของแตละขอในแตละ

ดานบวกกัน แลวนําผลที่ไดมาหารดวยจํานวนขอในแตละดาน แลวคูณดวย 10 จะไดผลออกมาเปน
คะแนนของความวติกกังวลในแตละดาน ชวงของคะแนนจะอยูที่ 10 – 40 ซึ่งเกณฑของคะแนนเปน
ดังนี้  

  คะแนน  10 – 19  หมายถึง  ระดับความวิตกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองต่ํา 
  คะแนน  20 – 30  หมายถึง  ระดับความวิตกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองปาน

กลาง 
  คะแนน  31 – 40  หมายถึง  ระดับความวิตกกังวลและความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
 2. หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายจากคาเฉลี่ยเปนระดับความ

วิตกกังวลตามสถานการณ ไดแก ความตึงเครียดทางกาย (Somatic Anxiety) ความวติกกังวลทาง
จิต (Cognitive Anxiety)  

และความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) ของนักกีฬาแบดมินตนัที่เขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 

 3. เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับความวติกกังวลตามสถานการณของ
นักกีฬาแบดมินตันเพศชายและเพศหญิง ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 37 โดยใชสถติิที (t-test Independence) ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับความวติกกังวลตามสถานการณของ
นักกีฬาแบดมินตันที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 37 ระหวางรอบใน
การแขงขัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ํา (One - way Repeated 
Measures) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สถานภาพของนักกีฬาแบดมินตัน ในการแขงขันกฬีาหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย  
ครั้งที่ 37 ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 53.97 และ 
เพศหญิง จํานวน 87 คน รอยละ 46.03 เม่ือจําแนกนักกีฬาในแตละรอบการแขงขัน ไดดังนี้  
รอบแรก จํานวน 189 คน  รอบสอง จํานวน 169 คน  รอบรองชนะเลิศ จํานวน 28 คน  และ 
รอบชิงชนะเลศิไดนักกีฬา จํานวน 16 คน 
 2. ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยั
แหงประเทศไทย ครั้งที ่37 โดยรวมมีความตึงเครียดทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ยเทากบั 19.28 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.41 สวนความวติกกังวลทางจิตใจ และความวิตกกังวล 
ดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากบั 21.79 และ 22.75 ตามลําดับ 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.90 และ 3.96 ตามลําดับ 
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 3. การเปรียบเทียบความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 
  3.1 ระหวางนักกีฬาชาย กบั นักกีฬาหญงิ 
   นักกีฬาแบดมินตันชาย มีความตึงเครียดทางกายยอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 19.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.62 สวนความวิตกกังวลทางจิตใจ และความ
วิตกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากบั 22.55 และ 23.04 
ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.27 และ 4.26 ตามลาํดับ 
   นักกีฬาแบดมินตันหญิง มีความตึงเครียดทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 
19.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.26 สวนความวิตกกังวลทางจิตใจ และความวติกกังวล
ดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากบั 21.77 และ 22.14 ตามลําดับ 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.51 และ 3.77 ตามลําดับ 
   นักกีฬาแบดมินตันชายกับ นักกีฬาหญิง มีความตึงเครยีดทางกาย ความวติก
กังวลทางจิตใจ และความวติกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง ไมแตกตางกัน 
  3.2 ระหวางรอบในการแขงขัน ไดแก รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลศิ และรอบ 
ชิงชนะเลศิ 
   การแขงขันรอบแรก นักกีฬามีความตึงเครียดทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 19.49 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.45สวนความวติกกังวลทางจิตใจ และความวิตก
กังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.19 และ 22.62 ตามลําดับ 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.95 และ 4.05ตามลําดับ 
   การแขงขันรอบสอง นักกีฬามีความตึงเครียดทางกายอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 19.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.38สวนความวติกกังวลทางจิตใจ และความวิตก
กังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.33 และ 22.88 
ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.90 และ 3.95ตามลําดับ 
    การแขงขันรอบรองชนะเลศิ นักกีฬามีความตึงเครียดทางกายอยูในระดับต่ํา  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.81 สวนความวติกกงัวลทางจิตใจ  
และความวติกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.14 และ 
21.93 ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 4.11 และ 3.46 ตามลําดับ 
    การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ นักกีฬามีความตึงเครียดทางกายอยูในระดับต่ํา  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.97 สวนความวติกกงัวลทางจิตใจ  
และความวติกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.38 และ 
24.25 ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 2.39 และ 3.64 ตามลําดับ  
   จากการเปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ระหวางนักกีฬาแบดมินตันทีแ่ขงขันในรอบแรก 
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รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลศิ มีความตึงเครียดทางกาย ความวติกกังวลทางจิตใจ 
และความวติกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง ไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
 จากการสํารวจและวิเคราะหขอมูลเพื่อศกึษาระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของ
นักกีฬาแบดมินตันในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 โดยใชแบบทดสอบ 
CSAI – 2R (Revised Competitive State Inventory – 2) 

1. จากการวิจัยพบวาความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 โดยความตึงเครียดทางกายรวมอยูในระดับต่ํา มี
คาเฉลี่ยเทากบั 19.28 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 4.41 สวนความวติกกังวลทางจติใจ และ
ความวติกกังวลดานความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากบั 21.79 และ 
22.75 ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 3.90 และ 3.96 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา
นักกีฬามีระดับความวิตกกงัวลตามสถานการณอยูในระดับที่เหมาะสมตามทฤษฎีอักษรยูคว่ํา 
(Inverted – U Theory) ทฤษฎีนี้กลาววาเม่ือมีระดับความวติกกังวลที่ถึงจุดที่พอเหมาะ ระดับ
ความสามารถของนักกีฬาจะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดเทาที่ศักยภาพของนักกีฬาพึงจะมี 
 อยางไรก็ตาม ทฤษฏีฮานินโซนของความเหมาะสม (Hanin’s Zone Optimal Functioning : 
ZOF) ของนายยูริ ฮานิน (ปราณี อยูศิริ. 2542: 17 ; อางอิงจาก Hanin. 1970: 81-106) นักจิตวิทยา
การกีฬาชาวรสัเซียอธิบายขยายความคดิตอจากทฤษฏีอักษรยูคว่ํา โดยขยายความใหทางเลือกใหม
เกี่ยวกับการแสดงความสามารถเชิงกีฬากับระดับของความวติกกังวล หรือแรงเราใจโดยเรียกสิ่งนี้วา 
“โชนของความเหมาะสม” (Zone of Optimal Function) ซึ่งระบุวาระดับความเหมาะสมของความ
วิตกกังวล ไมจําเปนตองตกอยูตรงกลางเสมอไป แตสามารถเคลื่อนไปตามเหมาะสมของนักกีฬาแต
ละคน หมายความวานักกฬีาบางคนอาจจะมีระดับความวิตกกังวลที่เหมาะสมในโซนชวงลาง บางคน
อาจจะมีระดับความวติกกังวลอยูในโซนชวงกลางหรือโซนสูงก็ได ดังนั้นโคช ผูฝกสอน ควรชวย
นักกีฬาคนหาจุดหรือโซนที่เหมาะสม 
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2. จากการวิจัยพบวาระดับความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาที่เขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ของระดับคาตัวแปรเพศ คือ เพศชายและเพศ
หญิง มีระดับคะแนนเฉลี่ยในดานความตงึเครียดทางกาย เทากับ 19.62 และ 19.33 ความวติกกงัวล
ทางจิต เทากบั 22.55 และ 21.77 และความเชื่อม่ันในตนเอง เทากบั 23.04 และ 22.14 และเม่ือ
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของแบบทดสอบ พบวา เพศชายและเพศหญิง ความตงึ
เครียดทางกายอยูในระดับต่ํา ความวิตกกังวลทางจิต และความเชื่อม่ันในตนเอง อยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคลองกับศักดรินทร ธรรมวงศ (2548: 63) ซึ่งไดทําการศึกษาความวติกกังวลตาม
สถานการณของนักกีฬาที่เขาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 32 พบวา



 65

ระดับความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬา เพศชายและเพศหญิง มีความตึงเครียดทางกาย
อยูในระดับต่ํา ความวติกกังวลทางจติและความมั่นใจในตนเองอยูในระดับปานกลาง 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาชายและ
นักกีฬาหญิง พบวา ความตึงเครียดทางกาย ความวติกกังวลทางจิต และความมั่นใจในตนเองไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ซีเลย และคณะ (ศักดรนิทร ธรรมวงศ. 2548: 30; อางจาก Seeley et 
al. 2002: Online) ผลการศกึษาแสดงใหเห็นวา ระหวางเพศไมมีความแตกตางกัน และไม
เปลี่ยนแปลงตลอดการแขงขัน 

3. จากการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของความวติกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาที่เขารวม
การแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ของตัวแปรรอบการแขงขัน คือ รอบแรก 
รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลศิ มีระดับคะแนนเฉลีย่ในดานความตึงเครียดทางกาย 
เทากับ 19.49, 19.41, 18.27 และ 17.23 ตามลําดับ ดานความวติกกงัวลทางจิต เทากับ 22.19, 
21.33, 22.14 และ 21.38 ตามลําดับ ดานความเชื่อม่ันในตนเอง เทากับ 22.62, 22.38, 21.93 และ 
24.25 ตามลําดับเม่ือนํามาเปรียบเทยีบกบัเกณฑมาตรฐานของแบบทดสอบพบวา นักกีฬาในทกุ
รอบการแขงขนัมีความตึงเครียดทางกายอยูในระดับต่ํา สวนความวติกกังวลทางจิตและความเชื่อม่ัน
ในตนเองอยูในระดับปานกลาง เม่ือทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความวติกกังวลตามสถานการณ
ของนักกีฬาในรอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลศิ และ รอบชิงชนะเลิศ พบวา ความตึงเครียดทาง
กาย ความวติกกังวลทางจิต และความมั่นใจในตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับเขมศรี จิรา
รัตน (2552: 67) ซึ่งไดทําการศึกษาความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงที่
เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 25 พบวาผลการเปรยีบเทียบความวิตกกังวลทางจิต 
และความเชื่อม่ันในตนเองไมแตกตางกัน 
 เน่ืองมาจากนักกีฬาสวนใหญเคยเขารวมการแขงขันในระดับตางๆมาแลว และเปนนักกีฬาที่
มีการแขงขันตลอดทั้งป อาทิเชน การแขงขันระดับมหาวิทยาลยั การแขงขันระดับชาติ หรือการ
แขงขันระดับนานาชาติ ซึ่งทําใหนักกีฬามีการพบเจอกันในแมตชการแขงขันตางๆอีกทั้งยังทําให
นักกีฬามีประสบการณในการแขงขันกับทีมที่มีความสามารถมากกวาบวกกับการฝกซอมอยูตลอด
ทั้งป จึงทําใหนักกีฬามีความพรอมทางดานรางกาย และประสบการณในการแขงขันมากยิ่งขึ้น จึงทํา
ใหนักกีฬาสามารถรักษาระดับความวติกกังวลได เม่ือตองพบเจอการแขงขันในรูปแบบตางๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตัน ไมแตกตางกนั ความวติกกังวลมี
ผลกระทบตอความสามารถของนักกีฬา ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่นักกีฬาตองมีระดับความวติกกังวลที่
เหมาะสมกับสถานการณ ดังนั้นผูฝกสอนและนักกีฬาจึงจําเปนตองรูถึงระดับความวิตกกังวลทีพ่อดี
ของนักกีฬา ทั้งน้ีเพ่ือใหนักกีฬาสามารถควบคุมระดับความวิตกกงัวลใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง
จะสงผลใหนักกีฬาแสดงความสามารถทางการกีฬาไดสูงสุดตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งน้ี 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ผูวิจัยพบคือ การใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามของนักกีฬา บางครั้งนักกีฬาก็ใหความรวมมือเปนอยางดี แตบางครั้งก็ใหความรวมมือ
คอนขางนอย ซึ่งมีผลกระทบตอผลสํารวจ และนักกีฬาบางคนตอบไมตรงกับความรูสึกของตนเอง มี
ขอจํากัดในแบบสอบถาม 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
1. ในการวิจัยครัง้ตอไปควรทําการศึกษากบันักกีฬาประเภทอื่นๆ 
2. ในการวิจัยครัง้ตอไปควรทําการศึกษากบัการแขงขันกฬีาในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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แบบทดสอบเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

 ความวติกกงัวลสถานการณของนักกีฬาแบดมินตนัในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหง
ประเทศไทย  
คร้ังที่ 37 

Revised Competitive Sport Anxiety Inventory – 2 (CSAI – 2R)  

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน    หรือตารางหรือเติมชองวางลงในชองวางใหสมบูรณตาม
ความเปนจริง 
1. ชื่อ- สกุล………………………………………..จังหวัด………………………… 
2. เพศ __ ชาย __ หญิง  อายุ………..ป 
3. ประเภทการแขงขัน……………………………………………………….. 
4. รอบในการแขงขัน       รอบแรก 
           รอบสอง  
              รอบรองชนะเลิศ 
               รอบชิงชนะเลศิ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาแบดมินตันในการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 

 คําชี้แจง ขอความตางๆขางลางนี้เปนคํากลาวที่นักกฬีาใชอธิบายความรูสึกของเขากอน
การแขงขัน โปรดอานขอความแตละขอความและตัดสินใจทําเครื่องหมาย / ลงในตัวเลขขวามอืที่ตรง
กับความรูสึกของทานมากที่สุด เพ่ือบงชี้วาขณะนี้ทานมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกบัการแขงขันที่กําลัง
จะมาถึง คําตอบจะไมมีถูกผิด อยาใชเวลานานมากเกินไปในแตละขอความ ใหเลือกคําตอบซึง่
สามารถอธิบายความรูสึกของทานในขณะนี้ 

               ระดับของความรูสึก                                  
                                    ความรูสึกในขณะนี ้ ไม

เลย 
เปน
บาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

1. ขาพเจารูสึกหวาดผวาวาวุน 1 2 3 4 
2. ขาพเจาพะวงวาจะทําไมดีเทาที่ควรในการแขงขัน 1 2 3 4 

3. ขาพเจารูสึกมีความเชื่อม่ันในตนเอง 1 2 3 4 

4. ขาพเจารูสึกวารางกายของขาพเจาตึงเครียด 1 2 3 4 
5. ขาพเจาพะวงวาจะแพ 1 2 3 4 

6. ขาพเจารูสึกปนปวนในทอง 1 2 3 4 
7. ขาพเจารูสึกม่ันใจวาขาพเจาสามารถเผชญิหนากับ
ความทาทาย 

1 2 3 4 

8. ขาพเจารูสึกพะวงวาจะควบคุมตนเองไมไดภายใต
ความตึงเครียด 

1 2 3 4 

9. หัวใจของขาพเจากําลังเตนเร็วขึ้น 1 2 3 4 
10. ขาพเจาม่ันใจวาจะเลนไดดี 1 2 3 4 

11. ขาพเจาพะวงวาจะเลนไดไมดี 1 2 3 4 
12. ขาพเจารูสึกวบูในทอง 1 2 3 4 
13. ขาพเจาม่ันใจเพราะไดมองเห็นภาพในใจวาตนเอง
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

1 2 3 4 

14. ขาพเจาพะวงวาจะทําใหผูอ่ืนผิดหวังเกี่ยวกับการ
แขงขันของขาพเจา 

1 2 3 4 

15. มือของขาพเจาเปยกชื้น 1 2 3 4 

16. ขาพเจาม่ันใจวาจะผานพนความกดดันไปไดดวยดี 1 2 3 4 
17. ขาพเจารูสึกรางกายอึดอัด ตึงเครียด 1 2 3 4 
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แบบทดสอบความวติกกังวลตามสถานการณ (Revised Competitive Sport Anxiety Inventory – 2 
(CSAI – 2R) (Cox,Martens,Russell,2003) แปลเปนภาษาไทยโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ ซึ่ง
แบบทดสอบความวติกกังวลตามสถานการณ มีทั้งหมด 17 ขอ โดยแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
ความวติกกังวลทางกาย  (Somatic Anxiety)  1,4,6,9,12,15,17  = 7 ขอ 
ความตกกังวลจิต    (Cognitive Anxiety)  2,5,8,11,14   = 5 ขอ   
ความเชื่อม่ันตนเอง   (Self - Confidence)  3,7,10,13,16   = 5 ขอ 
คําตอบของแบบทดสอบนีจ้ะเปนการตอบสนองความรูสึกวาเห็นดวยกับคําถามหรือไม 
การใหคะแนน : ไมเลย = 1 เปนบาง = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 
 
การคิดคะแนน : (คะแนนทีไ่ดแตละขอบวกกัน)  X 10 
    จํานวนขอทั้งหมด 
คําตอบของแบบทดสอบนีจ้ะเปนการตอบความรูสึกวาเห็นดวยกับคําถามหรือไม คะแนนออกมาเปน
ระดับ 1 ถึง 4 โดยใหคะแนนตามหมายเลขที่เลือก การคิดใหเอาคะแนนของแตละขอในแตละดาน
บวกกัน แลวนําผลที่ไดหารดวยจํานวนขอทั้งหมดในแตละดาน และคูณดวย 10 จะไดผลออกมาเปน
คะแนนของความวติกกังวลในแตละดาน ชวงของคะแนนจะอยูที่  
10 – 40 ซึ่งเกณฑของคะแนนเปนดังนี้ 
แปลคะแนนดังน้ี 
10 – 19 คะแนน = เปนคนที่มีความวติกกังวลกอนการแขงขัน ต่ํา 
20 – 30 คะแนน = เปนคนที่มีความวติกกังวลกอนการแขงขัน ปานกลาง 
31 – 40 คะแนน = เปนคนที่มีความวติกกังวลกอนการแขงขัน สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน 
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