บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
ผูศึกษามุงที่จะศึกษาระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ และลักษณะนิสัย ของนักกีฬา
เรือพายที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35
กลุมตัวอยาง
ของนักกีฬาเรือพายที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่35จํานวน
116 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใชแบบทดสอบความวิตกกังวลโดยตรงกับนักกีฬาโดยใช
แบบทดสอบที่สรางขึ้น โดย มารเตนส (Martens, 1977):ซึ่งแปลโดย นพพร ทัศนัยนา มีความ
เชื่อมั่น .72
1. แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ (The Competition State anxiety
Inventory– 2 :CSAI-2) แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณเปนการวัดแบบเฉพาะเจาะจง
และยังสามารถวัดระดับความวิตกกังวลแตละประเภทรวมทั้งความเชื่อมั่นในตนเองของบุคคลใน
สถานการณได แบบทดสอบนี้จะวัดความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) ความวิตกกังวล
ทางจิตใจ (Cognitive Anxiety) และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) โดยการนําเอา
คะแนนที่ไดจากการตอบมาวิเคราะหทีละสวนแบบทดสอบมีคําถามทั้งหมด 27 ขอ ดังนี้ วัดความ
วิตกกังวลทางจิตใจ ประกอบดวย ขอ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 และ 25 วัดความวิตกกังวลทาง
กาย ประกอบดวย ขอ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 และ 26 และวัดความเชื่อมั่นในตนเอง
ประกอบดวย ขอ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 และ 27
คําตอบของแบบทดสอบนี้จะเปนการตอบตามความรูสึกวาเห็นดวยกับคําถามหรือไม
คะแนนจะออกมาเปนระดับตั้งแต 1 ถึง 4 การใหคะแนนเปนไปตามหมายเลขที่เลือก เชน ขอ 1
ขาพเจารูสึกพะวงเกี่ยวกับการแขงขันสมมติ นักกีฬาเลือกหมายเลข 2 หมายความวา ได 2 คะแนน
ยกเว น ข อ 14 เพี ย งข อ เดี ย วเท า นั้ น ที่ ใ ห ค ะแนนกลั บ กั น คื อ เลื อ กหมายเลข 1 ได 4 คะแนน
หมายเลข 2 ได 3 คะแนน หมายเลข 3 ได 2 คะแนน และหมายเลข 4 ได 1 คะแนน เมื่อรวม
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คะแนนแลวระดับคะแนนทั้งหมดอยูระหวาง 9 ถึง 36 ในแตละหัวขอ ชนิดของความวิตกกังวล
ความหมายของระดับคะแนนมีดังตอไปนี้
ระดับคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณ ( CSAI – 2 )
ระดับคะแนน 9 – 18 ระดับความวิตกกังวลต่ํา
ระดับคะแนน 19 – 27 ระดับความวิตกกังวลปานกลาง
ระดับคะแนน 28 – 36 ระดับความวิตกกังวลสูง
2. แบบทดสอบความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัย ( Sport Competition Anxiety Test :SCAT )
แบบทดสอบนี้ใชวัดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในสถานการณทั่วๆ ไปของแตละบุคคลไม
เฉพาะเจาะจงลงไปในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง แบบทดสอบความวิตกกังวลที่เปนลักษณะ
นิสัย ( SCAT ) ประกอบไปดวยคําถาม 15 ขอ คําตอบไมมีขอถูกหรือผิด แตละบุถึงความถี่หรือ
ความบอยของการเกิดอาการอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลคําตอบของแบบทดสอบทั้งฉบับนี้ให
เลือกขอ A B หรือ C สําหรับการวิเคราะหใหคะแนนแตละขอดังนี้
ขอ 1, 4, 7, 10 และ 13
ไมมีคะแนน
ขอ 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 และ 15 ตอบ A = 1, B = 2, C = 3
ขอ 6 และ 11
ตอบ A = 3, B = 2, C = 1
เมื่อได คะแนนของแตละข อแลว จึงรวมคะแนนทั้งหมด ระดับคะแนนจะอยู
ระหวาง 10 ถึง 30 คะแนน ความหมายของระดับคะแนนมีดังตอไปนี้
ระดับคะแนนของความวิตกกังวลที่เปนลักษณะนิสัย ( SCAT )
ระดับคะแนน 10 – 15
ความวิตกกังวลต่ํา
ระดับคะแนน 16 – 23
ความวิตกกังวลปานกลาง
ระดับคะแนน 24 – 30
ความวิตกกังวลสูง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยั เปนผูด ําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
1. ทําหนังสือจากประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อขอ
อนุญาตเก็บขอมูล
2. การเก็บขอมูล
2.1 เตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนนักกีฬา
2.2 ชี้แจงใหนักกีฬาทราบถึงวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับเกีย่ วกับ
แบบสอบถาม
3. นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความ ถูกตองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สถานที่เก็บขอมูล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package For the
Social Sciences Version 11) เพื่อหาคาสถิติ ไดแก คะแนนเฉลี่ย และ สวนเบีย่ งเบนมาตราฐาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2550 ถึง กุมภาพันธ 2551

