
 
บทที่ 2 

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของในหัวขอตางๆซึ่งจะนํามาเสนอ
ดังตอไปนี ้
 1.  ความหมายของความวิตกกังวล 
 2.  ประเภทของความวิตกกังวล 
 3.  สาเหตุของความวิตกกังวลทางกีฬา 
 4.  วิธีลดความวิตกกังวลของนักกฬีา 
 5.   เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
 
 ความหมายของความวิตกกังวล 
 โมวเรอร  (Mowrer , 1963) ไดกลาวถึง ความวิตกกังวลวาความวิตกกังวล คือ อารมณแต
เปนอารมณซ่ึงคลายกับเมื่อเรามีความหิวหรือ กระหายเปนสภาพตึงเครียด หรือสภาพที่คนเรารูสึก
ไมสบายใจ ซ่ึงตองกําจัดไปใหหมด นอกจากนั้น ยังเปนตัวการที่ผลักดันใหคนเรากระทําพฤติกรรม
บางอยาง ซ่ึงในแงนี้อาจถือไดวาเปนแรงจูงใจ 
 ออซูเบล  (Ausubel,  1968)   กลาววา  ความวิตกกังวลหมายถึง  แนวโนมของบุคคลที่จะ
ตอบสนองตอเหตุการณ หรือสถานการณที่  จะทําใหเขาตองเสียความภูมิใจ  ความวิตกกังวลตางกับ
ความกลัวธรรมดาในแงที่วาสิ่งที่มากระทํานั้นมักจะกระทําตอความภูมิใจของบุคคล  มากกวาที่จะ
กระทําตอรางกายของบุคคลนั้น 
 อิงลิช (English, 1958)  ไดใหความหมายของความวิตกกังวลสรุปเปนขอๆ ดังนี้ 

1. ความวิตกกังวลเปนภาวะของความไมสบายใจอันเนื่องมาจากความปรารถนาอันแรง
กลา  แตอาจไปถึงเปาหมายที่ตองการได 

2. ความวิตกกังวลหมายถึง  ความกลัวอันวาวุนสับสนวา อาจมีส่ิงที่เลวรายเกิดขึ้นใน
อนาคต 

3. ความวิตกกังวลหมายถึง  ความกลัวที่ตอเนื่องซึ่งอาจสังเกตเห็นไดแตอยูในระดับต่ํา 
4. ความวิตกกังวลหมายถึง  ความรูสึกวาตนเองถูกขูเข็ญ ซ่ึงเปนการขมขูที่นากลัวโดย

ที่บุคคลนั้นไมอาจบอกไดวา ส่ิงที่เขารูสึกวามาขูเข็ญนั้นคืออะไร 
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  ความหมายที่  2 ความวิตกกังวล เปนสภาพคลายกับความกลัว  และมีความสัมพันธกับ
ความกลัวอยางใกลชิด  ฮิลการ (Hilgard, 1962) ความวิตกกังวลเปนสภาพที่บุคคลรูสึกระวน
กระวายใจ  เปนความกลัวซ่ึงตางจากความกลัวธรรมดา กลาวคือ ความกลัวธรรมดานั้นมีวัตถุหรือ
ส่ิงที่ทําใหกลัวปรากฏเปนรางใหเห็น  แตความวิตกกังวลเปนสภาพที่ทําใหบุคคลรูสึกไมสบายใจ  
เกิดความตึงเครียด   
   ความหมายที่  3 ความวิตกกังวล  เปนลักษณะของอาการที่เกิดขึ้น  เมื่อมีสถานการณมา
กระทบ ซ่ึง  บลัคเกอร  (Blucker, 1982) ไดอธิบายอาการที่เกิดขึ้น ไดแก 

1. อาการทางประสาท  มักใชคูกับคําวา  วิตกกังวล  เกือบทุกคนมีอาการทางประสาท
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง  อาการทางประสาทสามารถรับรูไดในความรุนแรงที่มีหลายระดับ 

2. อาการความตึงเครียดเปนอีกคําหนึ่งที่ใชอธิบายซึ่งตามปกติจะเปนความวิตกกังวล
ในระดับต่ํา  ซ่ึงจะเห็นไดในรูปของความรับรูไว 

3. อาการความกลัวเปนระดับความวิตกกังวลที่สูงและจะมีผลอยางรุนแรงตอ
ความสามารถในการเลนกีฬาความวิตกกังวลนั้นอาจเกิดจาก 

 3.1  ความวิตกกังวลจากจิตไรสํานึก ซ่ึงเปนความวิตกกังวลที่บุคคลมาตระหนักรู 
   3.2  ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นอยางอิสระ  ซ่ึงเปนความวิตกกังวลที่รุนแรงอันอาจ
สังเกตเห็นไดและความวิตกกังวลนี้อาจยอนกลับมาใหมไดอีก 
  4.      อาการเสียขวัญ  เปนความวิตกกังวลที่รุนแรงที่สุด  ดังนั้นไมควรใหเกิดการเสีย
ขวัญในหมูนักกีฬา  การเสียขวัญทําใหทีมประสบความลมเหลวไดงาย  ถาความวิตกกังวลมีความ
รุนแรงจะทําใหบุคคลมาสามารถควบคุมตัวเองไดอยางเต็มที่และไมสามารถควบคุมสถานการณได 
  ละมายมาศ  ศรทัต (2509)  ไดกลาวถึง  ความกลัวและความวิตกกังวลไววาเปนความรูสึก
ทางอารมณอยางหนึ่ง  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวเปนอันตรายมาก  อารมณตาง ๆเปนภาวะ
ทางจิตใจอยางหนึ่ง  ที่ชวยเพ่ิมพูนความสุขความเพลิดเพลิน  และความพึงพอใจใหแกชีวิต  หรือ
อาจเปนอุปสรรคขัดขวางตอการดําเนินชีวิตของคนเราไดความกลัวและความวิตกกังวลจะมีบทบาท
ตอการพัฒนาการ และ การปรับตัวอยางเห็นไดชัด 
  วัฒนา  ศรีสัตยวาจา   (2517)  กลาววาความวิตกกังวล ( Anxiety ) หมายถึงสภาวะทาง
จิตใจที่มีอารมณออนไหว  ขี้อาย  หวาดระแวง และกลัว  บางครั้งหาสาเหตุไมได  ควบคุมตนเอง
ไมได  และมีความเครงเครียด ถาไดคะแนนนอย  สวนที่ไดคะแนนสูงก็มีความวิตกกังวลสูง  
พฤติกรรมที่แสดงถึงความวิตกกังวลของบุคคลโดยทั่วไป  อาจจําแนกออกเปนลักษณะตาง ๆดังนี้ 
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  1.  อารมณออนไหว  (Affected by  Feeling)  คือ  ลักษณะที่โกรธงาย  เสียใจ  ดีใจงาย  
หวั่นไหวไปกับคําพูด หรือการกระทําของผูอ่ืนงาย  มีอาการเมื่อยทางประสาท  หงุดหงิด  กังวลใจ 
  2.  ขี้อาย  (Shy)  คือ  ลักษณะที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาเพศตรงขาม  ไมชอบติดตอกับคน
อ่ืน  ขี้ขลาด 
  3.  ระแวง  (Suspecting)  คือ ลักษณะที่ไมไวใจใคร ถือความเห็นของตัวเองเปนใหญ ชาง
ระแวง อิจฉาริษยา 
  4.   หวาดกลัว (Apprehensive)  คือ  ลักษณะหวาดกลัว ตื่นเตน  ตกใจงาย  มีความรูสึกไม
ปลอกภัย เศราหมอง  ชอบติตนเอง 
  5.  ไมมีวินัยในตนเอง  (Undisciplined  Self – Conflict)   คือ  มีลักษณะที่ทําอะไรตาม
สบาย  ไมมีระเบียบ  ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม  มีความขัดแยงในตนเอง 
  6.  เครงเครียด (Tene)  คือ มีลักษณะที่มีแรงกระตุนสูง  ตื่นเตน  ตกใจงาย  หงุดหงิด   
  พีระพงศ   บุญศิริ  (2536)  ความวิตกกังวลหมายถึง  ความรูสึกกลัวที่เกิดขึ้นจากการคาด
เหตุ   การณลวงหนาวา  จะผิดหวัง ลมเหลวหรือเปนอันตราย ซ่ึงเปนตัวสาเหตุที่ทําใหความเชื่อมั่น
ลดลงยิ่งเปนความวิตกกังวลมาก  ความมั่นใจก็ลดลง  ทําใหความรูสึกไมแนใจ  ลังเลใจ ซ่ึงเปนการ
ทําใหความสามารถทางดานการวินิจฉัยและขีดความสามารถแสดงออกทางลักษณะลดลงนักกีฬา
บางคนที่มีความวิตกกังวลสูง  กอนการแขงขันจะมีความสับสน  นอนไมหลับ  อาจตองใชยาระงับ
ประสาทหรืออุปกรณอ่ืนๆชวย บางคนไมสามารถระงับความรูสึกกังวลได จนตองออกจากการ
แขงขันหรือยอมพลาดโอกาสในการเขารวมการแขงขัน  ความวิตกกังวล เปนอารมณที่ผสมผสาน
ระหวางความกดดันตางๆที่มีตอการกระทําและมีผลตอความรูสึกหรืออารมณที่มีผลโดยตรงตอ
อารมณที่เปนลบและอธิบายถึงความรูสึกที่เปนนามธรรมที่เปน  ไปในทางที่ไมพึงพอใจในระดับที่
เหมาะสม ก็จะทําใหเกิดประโยชนได 
  สรุป ความวิตกกังวลหมายถึง  อาการณที่เกิดขึ้นทางอารมณของบุคคล  ที่รูสึกหวั่นกลัว  
ไมสบายใจ  เกิดความตึงเครียด ควบคุมตัวเองไมได หรือเปนผลมาจากการคาดเหตุการณลวงหนา    
ตอเหตุการณหรือสถานการณที่จะเกิดขึ้น  ซ่ึงเปนตัวสาเหตุที่ทําใหความเชื่อมั่นลดลงยิ่งความวิตก
กังวลมากความมั่นใจก็ลดลง  ทําใหความสามารถในการแสดงออกทางลักษณะของนักกีฬาลดลง
ดวย 
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ประเภทของความวิตกกังวล 
  เลวิท (Levitt,  1967) ไดแยกความวิตกกังวลออกเปน  2  ประเภท  คือ 
  1.  ความวติกกังวลซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณ  ความวิตกกังวลประเภทนี้มีช่ือเรียกใน
ภาษาอังกฤษหลายชื่อ คือ  State  Anxirty  หรือ  Situation Anxiety  ตาก็มีความหมายคลาย ๆกันคือ 
เปนความกังวลซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลแตละคนในบางสถานการณเทานัน้และความเขมขนของความ
วิตกกังวลที่เกดิขึ้น  ยอมขึ้นอยูกับความเขมแข็งของสิ่งเราดวย  ความวิตกกังวลประเภทนีจ้ะมีความ
เขมสงู  แตเมื่อเกิดขึ้นแลวจะคงอยูชวงเวลาอันสั้น  ผูที่มีความวิตกกังวลแบบนี้มาก คือ  ผูที่มีความถี่
ของความวิตกกังวลในสถานการณตาง ๆ มาก 
  2.  ความวติกกังวลซึ่งเปนลักษณะคงที่ในตัวบุคคล  ความวิตกกังวลประเภทนี้มีช่ือเรียก
หลายชื่อเชนเดียวกันคือ  Trait Anxiety  หรือ  Anxiety – Proneness หรือ Anxiety – Predisposition 
หรือ  Chronic  Anxiety  ความวิตกกังวลประเภทนี้  มักจะเกดิขึ้นกับตวับุคคลในสถานการณทัว่ ๆ 
ไปทุกสถานการณ จะมคีวามเขมในระดับต่ํา  แตจะเกดิขึ้นอยางตอเนื่องในระยะเวลานานจนเปน
ลักษณะประจาํตัวของบุคคล  คือถือวาเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ ( Personality  Trait )  บุคคลที่มี
ความวิตกกังวลประเภทนี้มกัจะเกิดความวิตกกังวลในสถานการณทัว่ๆไปทุกสถานการณโดยท่ัวไป
ทุกคนจะมีความวิตกกังวลประเภทนี้โดยทเีราไมรูสึกตัว 
 สไปลเบอรเจอร   ( Spielberger,  1982 )  แบงความวิตกกงัวลเปน  2 ประเภทคือ 
 1.  ความวิตกกังวลขณะเผชิญ  (State anxiety or A – State)  เปนความวติกกังวลที
เกิดขึ้นในสถานการณหนึ่ง ๆขณะนั้น  เปนลักษณะที่เกิดขึ้นชัว่คราวและมีการแปลงระดับความ
รุนแรงขึ้นลงไดตลอดเวลา  แตจะคงอยูในชวงระยะเวลาไมนาน 
 2.    ความวติกกังวลแฝง (Trait anxiety  or A-Trait) เปนลักษณะคงที่ของบุคคลที่มี
แนวโนมที่จะเกิดความวิตกกงัวล โดยเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ และเปนตวัเสริมความวิตกกังวล
ขณะเผชิญเมื่อบุคคลมีความวิตกกังวลแฝงสูง 
 สืบสาย  บุญวีรบุตร (2541)  ไดแบงประเภทของความวิตกกังวล  โดยแบงตามสาเหตกุาร
เกิดเปน  2 ชนดิ ดังนี ้
 1.   ความวิตกกังวลตามความคิด (Cognitive  Anxiety)   เปนความวิตกกังวลทางจิต
ปญญา  เปนการรับรู  หรือถูกใหรับรู  เปนอารมณที่จะประเมินสภาพการณตาง ๆกับความสามารถ
ที่ตนเองมีอยูหากคิดหรือประเมินวาความสามารถที่ตนมีอยู ไมมีความสมดุลกับขอเรียกรองจาก
สถานการณจะเกดิความวิตกกังวลมากนอยขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของแตละคน   
 2.   ความวิตกกังวลทางสรีระ (Somatic  Anxiety)  เปนการเกิดปฏิกิริยาการเกิดความ
วิตกกังวลทางกายมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเมื่อนักกีฬาคิดหรือประเมินวามีความสามารถที่มีไม
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สมดุลกับขอเรียกรอง ของสถานการณที่เผชิญ  มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เชน เกร็งกลามเนื้อ  
มานตาขยาย  เหงื่อออกตามฝามือ  ใจเตนเร็ว  ความดันโลหิตสูง  ขนลุก  ปวดปสสาวะ มือส่ัน เปน
ตน  
 
สาเหตุของความวิตกกังวลทางกีฬา ( พีระพงศ  บุญศิริ, 2533) 
 ความวิตกกังวล เปนความรูสึกที่ตัวเราเปนผูทําใหเกิดขึ้นเองดวยการรับรู ถึงสถานการณ
ตาง และการรับรูสถานการณนี้จะเปนตัวการที่สรางปญหาใหกับตนเองเสมอๆ นั่น คือความรูสึก
วิตกกังวล ซ่ึงอาจจะเกิดมาจากสาเหตุตาง ๆหลายอยางดังตอไปนี้ 
 1.  การขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองโดยปกติการแขงขันกีฬาไมใช
เปนตัวการทําใหเกิดความวิตกกังวล แตการคิดวาตนเองจะแสดงความสามารถที่ไดรับความพายแพ 
หรือปนะสบความลมเหลวจึงทําให เกิดเปนความวิตกกังวลการคิดในทางที่ไมดี เกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองก็จะบิดเบือน สถานการณที่กําลังเผชิญอยู 
 2. การเชื่อในความวิตกกังวล และคิดวาตนเองจะตองมีความวิตกกังวล นักกีฬาบาง
คนจะรูสึกวาตนเองไมกระตือรือรน หรือพรอมที่จะแขงขันจนกวาจะรับรูความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น
ทั้งทางรางกาย และจิตใจ 
 3. ความสามารถที่แสดงออกในการแขงขันที่ผานมาต่ํากวามาตรฐานของตน จาก
ความรูสึกกังวลวาเหตุการณลักษณะทํานองนี้จะเกิดขึ้นอีก ในการแขงขันครั้งตอไปถานักกีฬา
ยอนกลับไปคิดถึงความพายแพที่ผานมา แลวเกิดความวิตกกังวลกับเหตุการณนั้นอยูก็จะทําใหเกิด 
ความวิตกกังวลมากขึ้น 
 
วิธีลดความวิตกกังวลของนักกีฬา ( Blucker , 1982 อางในสมบัติ  กาญจนกิจ และ สมหญิง  จันทรุ
ไทย, 2542) 
 1.   ใหทีมฝกซอมในสถานการณที่มีความกดดัน เชน ในกีฬาบาสเกตบอลอาจฝกหัด
ยิงลูกโทษในวินาทีสุดทายของการแขงขัน เปนตน 
 2.   ใชคําพูดและทาทางโดยการใหกําลังใจทางบวก เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก
นักกีฬา และเกิดอัตมโนทัศนในทุกขั้นตอนของการฝกซอม และการแขงขัน  
 3.   ใหการฝกซอมอยางเพียงพอ เพื่อใหนักกีฬามีประสบการณ และทักษะหลายๆ
ประการ ซ่ึงจําเปนตอความสําเร็จในการเลนกีฬา 
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 4.   จูงใจนักกีฬาใหมีความพยายามใชความสามารถสูงสุด โคชควรหลีกเลี่ยงการจูงใจ
แบบสูงเกินไปเพราะสามารถบั่นทอนความสามารถโดยจะทําใหเกิดความตึงเครียดที่กลามเนื้อ
ระดับการจูงใจที่เหมาะสมของนักกีฬาแตละคนจะแตกตางกันไป 
 5.      สรางความคิดที่วา การแขงขันกีฬาแตละครั้งมีความสําคัญเทากัน เชน จอหน วูด
เดน(John  Wooden) โคชบาสเกตบอลที่ประสบความสําเร็จของยูซีแอลเอ กลาววาควรรับรูกับเกม
แตละเกมดวยอารมณแบบเดียวกัน 
 6.      ชวยใหนักกีฬาตั้งเปาหมายสําหรับความสําเร็จของแตละบุคคล ซ่ึงสามารถเปนไป
ไดสําหรับฤดูการแขงขันนั้นๆ 
     7.  โคชควรซอนเรนความกลัวและความวิตกกังวลของตนเองเกี่ยวกับสถานการณ
แขงขัน และการเลนกีฬา ถาโคชแสดงความวิตกกังวลใหนักกีฬาเห็นนักกีฬาจะไดรับผลจากความ
วิตกกังวลนั้น 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ธงชัย สุขดี  (2532)  การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักกีฬา ประเภทบุคคล ประเภท
ทีม และประเภทการตอสูปองกันตัว กอนการแขงขันในนัดแรกและรอบรองชนะเลิศกลุมตัวอยาง
เปนนักกีฬาชายประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทการตอสูปองกันโดยใชแบบทดสอบความ
วิตกกังวลลักษณะโดยทั่วไปของบุคคล (General Traint Scale) ของ ซี.เอฟ. สบิลเบอรเกอร
(C.F.Spielberger) อาร.แอล. คอรช่ัน (R.L.Gorsuch) และอาร.ลูซีน (R.Lushene) และทดสอบความ
วิตกกังวลเพื่อแขงขันกีฬา (Sport Competition A anxiety Test ) ของอี.จี. มารเตนส พบวาความวิตก
กังวลทั่วไป ของนักกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีมสวนนักกีฬาประเภทการตอสูปองกันตัว
กอนการแขงขันก็ไมแตกตางกัน ความวิตกกังวลเพื่อแขงขันกีฬา ของนักกรีฑา และนักกีฬามวย
สากล ระหวางกอนการแขงขัน นัดแรกกับรอบชิงชนะเลิศไมแตกตางกัน ความวิตกกังวลเพื่อการ
แขงขัน ระหวางนักกีฬาบาสเกตบอลกับนักกีฬาฟุตบอล และระหวางนักกีฬามวยสากลกับนักกีฬา
ยูโด กอนการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
นักกีฬาวายน้ํากับนักกรีฑาระหวางนักกีฬาบาสเกตบอล กับนักกีฬาฟุตบอล และระหวางนักกีฬา
สากลกับนักยูโดระหวางนักกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทการตอสูปองกันตัว กอน
การแขงขันในนัดแรกและรอบชิงชนะเลิศ ไมแตกตางกัน 

ทรงศักดิ์  สรอยแสงทอง  ( 2533 )  ไดศึกาความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาที่
เขารวมการแขงขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแหงประเทศไทย  คร้ังที่  16  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแหง
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ประเทศไทย  คร้ังที่  16 กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบงาย  จํานวน  341  คน  โดยใชแบบวัดความ
วิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของมารเทนส  ( Martens )  เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล  นําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  Version  11 หาคารอยละ  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ทดสอบคาที  วิเคาราะหแปรปรวน  แบบทางเดียว  และทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  ( Scheffe ) ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาอยูในระดับปานกลาง 
 2. ความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาเพศชายทุกประเพศไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 3. ความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาเพศหญิงประเภทบุคคลไมปะทะสูง
กวานักกีฬาประเภททีม ไมปะทะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 4. ความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาประเภทบุคคลไมปะทะเพศหญิงสูง
กวาเพศชาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และประเภทบุคคลปะทะทีมไมปะทะและทีม
ปะทะระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความ
วิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาทุกปะเภทเพศหญิงจะมีสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  และความวิตกกังวลในการแขงขันของนักกีฬาประเภทบุคคลไมปะทะสูงกวา
นักกีฬาประเภททีมไมปะทะ  และนักกีฬาประเภททีมปะทะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 5. ความวิตกกังวลในการแขงขันกีฬาของนักกีฬาทุกภูมิภาค ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

ธัชนาถ  ทองประกอบ (2534)  ไดวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในและนอกโครงการพัฒนากีฬาชาติการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณและตามลักษณะประจําตัวของบุคคลของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในและนอกโครงกาพัฒนากีฬาชาติกลุมตัวอยางเปนนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา  2534  จํานวน 300 คน แบงเปนประชากรที่เปนนิสิตในโครงการ
พัฒนากีฬาชาติ จํานวน 150 คน และกลุมตัวอยางนิสิตนอกโครงการพัฒนากีฬาชาติ จํานวน 150 
คน โดยผูวิจัยทําการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ
วัดความวิตกกังวลของ สปลเปอรเกอร  ( Spielberger ) ที่มีช่ือวา แบบวัด  State Trait Anxiety 
Inventory : STAI ฉบับภาษาไทยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSSX หา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวจึงทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยคา ที ( t – test ) 
ผลการวิจัยพบวา 
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 1.  นิสิตในและนอกโครงการพัฒนากีฬาชาติ มีความวิตกกังวลตามสถานการณแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
    2. นิสิตในและนอกโครงการพัฒนากีฬาชาติ มีความวิตกกังวลตามลักษณะประจําตัวของ
บุคคลแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ชนะชัย  วัฒนะไชย (2536) ศึกษาเรื่องความสัมพันธและเปรียบเทียบความวิตกกังวลเฉพาะ
สถานการณและเฉพาะบุคคลของนักกรีฑาที่เขาแขงขันในซีเกมสกลุมตัวอยางเปนนักกรีฑาตัวแทน
ทีมชาติไทย   จํานวน  32 คน คือ กลุมที่มีประสบการณในการแขงขัน  1 – 5 ป  จํานวน 15  คน 
และกลุมที่มีประสบการณในการแขงขันมากกวา  5 ปขึ้นไป จํานวน  17 คน ใชแบบทดสอบเฉพาะ
บุคคล  เอส ที-เอ ไอ  ของสปลเบอรเกอร ปรากฏวาระดับความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณของนัก
กรีฑาตัวแทนทีมชาติไทยอยูในระดับต่ํา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความวิตกกังวลเฉพาะ
สถานการณและเฉพาะบุคคลของนักกรีฑาทีมชาติ ไมมีความสัมพันธกันผลการเปรียบเทียบความ
วิตกกังวลเฉพาะสถานการณและความวิตกกังวลเฉพาะบุคคลของนักกรีฑาตัวแทนทีมชาติที่มี
ประสบการณในการแขงขันตางกัน 1-5 ป กับมากกวา  5 ปขึ้นไปไมแตกตางกัน 
 นายวิสูตร วรรคคี นายสําอางค เบาชางเผือก (2549) ไดศึกษาความวิตกกังวลตาม
สถานการณของนักกีฬายกน้ําหนักที่เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 22 โดยใช
แบบทดสอบ CSAI – 2R (Revised Competitive State Anxiety Inventory – 2) กลุมตัวอยางเปน
นักกีฬายกน้ําหนักที่เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 22 จํานวน 162 คน โดยใช
แบบทดสอบความวิตกกังวลแบบซีเอสเอไอ – 2อาร (CSAI -2R) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล นํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที (t – test) และหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson) ผลการวิจัยพบวา 1. ความวิตกกังวลตาม
สถานการณ นักกีฬายกน้ําหนักที่เขารวมการ แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติคร้ังที่ 22 ดานความวิตก
กังวลทางกาย อยูในระดับต่ํา เทากับ 18.74 ดานความวิตกกังวลทางจิต อยูในระดับต่ํา เทากับ 19.96 
และความเชื่อมั่นในตนเอง อยูในระดับปานกลาง เทากับ 28.77 2. ความวิตกกังวลตามสถานการณ 
ดานความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬายกน้ําหนักชายและนักกีฬายกน้ําหนักหญิง มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความวิตกกังวลทางกาย และดานความวิตกกังวล
ทางจิต ไมมีความแตกตางกัน 3. ความวิตกกังวลตามสถานการณ ดานความเชื่อมั่นในตนเอง ของ
นักกีฬาที่ไดเหรียญและนักกีฬาที่ไมไดเหรียญ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนดานความวิตกกังวลทางกาย และดานความวิตกกังวลทางจิต ไมมีความแตกตางกัน 4. คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความวิตกกังวลทางกาย กับความวิตกกังวลทางจิต ของนักกีฬา มี
ความสัมพันธทางบวก เทากับ 0.638 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความวิตกกังวลทางจิต 
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กับความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสัมพันธทางลบ เทากับ -0.14 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ
ความวิตกกังวลทางกายกับความเชื่อมั่นในตนเอง ไมมีความสัมพันธ จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง
ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬายกน้ําหนักที่เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ
คร้ังที่ 22 นี้แสดงใหเห็นวา ความวิตกกังวลทางดานรางกายและจิตใจของนักกีฬายกน้ําหนักอยูใน
ระดับต่ํา สวนความมั่นใจในตนเองอยูในระดับปานกลาง 
  
งานวิจัยตางประเทศ 
 Connell (1967)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของการแขงขันที่มีตอระดับความวิตกกังวล
ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของสถาบัน  คอลเนล ไดใหแบบทดสอบความวิตกกังวล ช่ือ State 
Trait Inventory (STAI)  ซ่ึงคิดขึ้นโดย  สปลเบอรเกอร  คอรซัช  และลูชีน  ไปทดสอบนักกีฬา
บาสเกตบอลหญิงของวิทยาลัยสปริงฟลด  จํานวน  11 คน  อายุระหวาง  17-21 ป ผลการศึกษา
พบวา 
 1. ตัวกลาง (Mean)  ของTrait Anxiety ไมมีความแตกตางกันในสถานการณระหวาง
กอนฤดูการแขงขัน และหลังฤดูการแขงขัน 
 2. มีความแตกตางกันในระดับความวิตกกังวลเมื่ออยูในสภาพหลังการแขงขนัตวัแปร
ที่ทําใหระดับ ความวิตกกังวล หลังการแขงขัน มีนัยสําคัญ คือการแพของทีม 
 3. มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางระดับความวิตกกังวลของการ
แขงขัน  3 คร้ัง  ที่มีลักษณะความวิตกกังวลต่ํา  สาเหตุที่สําคัญคือ องคประกอบ  2 ประการ ไดแก 
ระดับความซับซอนของการแขงขันกับปฏิกิริยาทางอารมณ ที่ตอบสนองตอการแพของทีม 

Deboy (1972) ไดทําการศึกษาเรื่อง  ผลของกีฬาทางน้ํา  มวยปล้ํา  วอลเลยบอล  และ
แบดมินตัน  ที่มีตอระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาชาย  ระดับอุดมศึกษา  ที่มีความวิตกกังวลสูง
มาก (Hyperamxious) จุดมุงหมายของการวิจัย  เพื่อศึกษาดูผลของนักกีฬาทางน้ํา  มวยปลํ้า  
วอลเลยบอล  และ  แบดมินตัน  วามีระดับความวิตกกังวลสูงมาก  ละเปนแบบเรื้อรังในนักศึกษา
ชายระดับอุดมศึกษาใอยางไร  เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ  คือ  IPAT  Self-Analysis  Form   ซ่ึง
ใชทดสอบนักศึกษาชาย  จํานวน  145 คน  อายุระหวาง  18-21  ป  ที่วิทยาลัยสปริงฟลด   
(  Springfield  College )  เพื่อหาระดับความวิตกกังวล  ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมของนักกีฬาทั้ง 
2 โปรมแกรม  มีผลตอระดับความวิตกกังวลที่เปนแบบเรื้อรังในนักศึกษาชายได  แตไมมีโปรแกรม
ใดที่ใหผลดีกวาอีกโปรแกรมหนึ่ง 

Novazyk (1977)  ไดศึกษาถึงความวิตกกังวลเฉพาะบุคคลและเฉพาะสถานการณบุคคลากร
เขารวมการแขงขันฮอกกี้น้ําแข็ง  ซ่ึงเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและเปนนักกีฬา จํานวน 
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103  คน ใหผูเขารวมทดสอบทุกคนนําแบบทดสอบ เอส ซี เอ ที ( SCAT : Sport Competition 
Anxiety Test )  และเอส เอ ไอ (SAI : State Anxiety Inventory)   ไดทําการทดสอบกอนและ
ทดสอบหลัง  ในสถานการณ คือ การฝกการแขงขันและหลังการแขงขัน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติและในการทดสอบกอนและทดสอบภายหลังทั้งสถานการณ คือ การฝกการ
แขงขันและหลังการแขงขันตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน 
 


