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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระนี้มีความมุงหมายเพื่อทราบระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาเรือพาย

ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูล คือแบบสอบถามความวิตกกังวลตามสถานการณ
และความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัย  จากนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย โดยมีผูตอบแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด  116  คนในชวงกอนแขงขันรอบแรก และรอบชิง
ชนะเลิศ 72 คน   ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติ SPSS- version 11  หาคา
รอยละ คาเฉล่ียและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา  1) ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬา
เรือพายทั้งหมด ชวงกอนการแขงขันรอบแรก พบวา ความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยอยูในระดับปาน
กลางและความวิตกกังวลตามสถานการณรายดานความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวลทางกาย และ
ความวิตกกังวลทางความเชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับปานกลาง  สวนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศพบวา
ความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยอยูในระดับปานกลางและความวิตกกังวลตามสถานการณรายดาน
ความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวลทางกาย และความวิตกกังวลทางความเชื่อมั่นในตนเอง อยูใน
ระดับปานกลางเชนเดียวกัน  2)  ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาเรือพายประเภททีม ชวงกอนการ
แขงขันรอบแรก พบวา ความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยอยูในระดับปานกลางและความวิตกกังวลตาม
สถานการณรายดานความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวลทางกาย และความวิตกกังวลทางความ
เชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับปานกลาง  สวนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศพบวาความวิตกกังวลตาม
ลักษณะนิสัยอยูในระดับปานกลางและความวิตกกังวลตามสถานการณรายดานความวิตกกังวลทาง
จิตใจ ความวิตกกังวลทางกายอยูในระดับต่ํา สวนความวิตกกังวลทางความเชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับ
ปานกลาง  3)  ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาเรือพายประเภทบุคคล ชวงกอนการแขงขันรอบแรก 
พบวาความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยอยูในระดับปานกลางและความวิตกกังวลตามสถานการณราย
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ดานความวิตกกังวลดานจิตใจอยูในระดับปานกลาง ความวิตกกังวลทางกายอยูในระดับต่ําและความ
วิตกกังวลความเชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับปานกลาง  สวนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศพบวาความวิตก
กังวลตามลักษณะนิสัยอยูในระดับปานกลาง และพบวาความวิตกกังวลตามสถานการณรายดานความ
วิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวลทางกาย และความวิตกกังวลความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง 

สรุปผลคือ นักกีฬาสวนใหญมีระดับความวิตกกังวลลักษณะนิสัยและระดับความวิตกกังวล
ตามสถานการณอยูในระดับปานกลาง ไมวาจะเปนชวงกอนการแขงขันรอบแรกหรือการแขงขันรอบชิง
ชนะเลิศ  ระดับความวิตกกังวลทางกายอยูในระดับต่ําพบไดในประเภททีมและประเภทบุคคลทั้งสอง
รอบ ควรศึกษาในเชิงลึกเพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมการลดความวิตกกังวลตอไป 
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Abstract 
 
 The purpose of  this study was to investigate the anxiety level of paddle boat athletes 
participated in the 35th University Games at  Wilailuck  University, Nakorn SriThamaraj province. 
Study tools were anxiety questionnaires which consisted of  the Sport Competition Anxiety test: 
SCAT  and the Competition State Anxiety Inventory-2 : CSAI-2 and were collected from athletes 
participated in this University Games which were 116 persons at the premiere session and 72 
persons at the championship session. Data were statistical analyzed by SPSS- version 11 in the 
terms of percentage , average, and standard deviation. The result showed 1) anxiety level of all 
paddle boat athlete at premiere session , SCAT met the moderate level  and CSAI-2  which 
represented in the cognitive anxiety, somatic anxiety and self confidence met the moderate level   
At the championship session, SCAT met the moderate level and CSAI-2  which represented in the 
cognitive anxiety, somatic anxiety and self confidence also met the moderate level. 2)  anxiety 
level of all paddle boat team at premiere session , SCAT met the moderate level  and CSAI-2  
which represented in the cognitive anxiety, somatic anxiety and self confidence met the moderate 
level. At the championship session, SCAT met the moderate level and CSAI-2  which represented  
low level of cognitive anxiety and somatic anxiety but self confidence also met the moderate 
level.  3)  anxiety level of all paddle individual  person at premiere session , SCAT met the 
moderate level  and CSAI-2  which represented in the cognitive anxiety and self confidence met 
the moderate level but low level of somatic anxiety. At the championship session, SCAT met the 
moderate level and CSAI-2  which represented in the cognitive anxiety, somatic anxiety and self 
confidence also met the moderate level. 
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 Conclusion, most paddle boat athlete had moderate level of the of  the Sport Competition 
Anxiety test: SCAT  and the Competition State Anxiety Inventory-2 : CSAI-2 at the premiere and 
championship sessions.  Low level of somatic anxiety could be seen in team and individual 
person at both session. More detail study should be done to develop program for releasing anxiety 
in the future. 
 


