บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาเรือพายที่
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 วลัยลักษณเกมส ระหวางวันที่ 5-12
มกราคม พ. ศ. 2551 โดยผูวิจัยไดทําการศึกษานักกีฬาเรือพายทั้งประเภท ทีม และบุคคล
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักกีฬาเรือพายที่เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยตางๆที่เขา
รวมการแขงขัน ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความวิตกกังวลโดย
ใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นในนักกีฬาเรือพายรอบแรกจํานวนทั้งหมด 120 ชุด
ไดขอมูลคืนมา 116 ชุด และรอบชิงชนะเลิศ 77 ชุด ไดขอมูลคืนมา 72 ชุด รวมทั้งหมด 197 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา เปนแบบทดสอบความวิตกกังวลซึ่งสรางขึ้นโดยมาร
เทน (Martens. 1977) แปลโดย นพพร ทัศนัยนา มีความเชื่อมั่น .72
การวิเคราะหขอมูลนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปคอมพิวเตอร SPSS version 11 (Statistical Package for The Socieal Sciences Version 11)
เพื่อหาคาทางสถิติ คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาเรือพายทั้งหมดที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยครั้งที่ 35 ชวงกอนการแขงขันรอบแรก พบวา ความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยอยู
ในระดับปานกลาง และพบวาความวิตกกังวลตามสถานการณรายดาน ความวิตกกังวลทางจิตใจ
ความวิตกกังวลทางกาย และความวิตกกังวลทางความเชื่อมั่น ตางอยูในระดับปานกลาง
สวนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ พบวา ความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยอยูในระดับปาน
กลาง และพบวาความวิตกกังวลตามสถานการณรายดาน ความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวล
ทางกาย และความวิตกกังวลทางความเชื่อมั่น ตางอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน
2. ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาเรือพายประเภททีมพบวา ความวิตกกังวลตามลักษณะ
นิสัยอยูในระดับปานกลาง และพบวาความวิตกกังวลตามสถานการณรายดาน ความวิตกกังวลทาง
จิตใจ ความวิตกกังวลทางกาย และความวิตกกังวลทางความเชื่อมั่นตางก็อยูในระดับปานกลาง
สวนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศพบวาความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยอยูในระดับปาน
กลาง และพบวาความวิตกกังวลตามสถานการณรายดาน ความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวล
ทางกายอยูในระดับต่ํา สวนความวิตกกังวลทางความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง
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3. ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาเรือพายประเภทบุคคล พบวาความวิตกกังวลตาม
ลักษณะนิสัยอยูในระดับปานกลาง และพบวา ความวิตกกังวลตามสถานการณรายดาน ความวิตก
กังวลดานจิตใจอยูในระดับปานกลาง ความวิตกกังวลทางกายอยูในระดับต่ํา และความวิตกกังวล
ความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง
สวนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ พบวาความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยอยูในระดับปาน
กลาง และพบวาความวิตกกังวลตามสถานการณรายดานความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวล
ทางกาย และความวิตกกังวลความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง
อภิปรายผล
1. ความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยของนักกีฬาเรือพาย
จากการสรุปผลการวิจัยขางตน จะเห็นวาความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยของนักกีฬา
เรือพายโดยรวม ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 35 ทั้งชวงกอนการ
แขงขันรอบแรกและรอบชิงชนะเลิศ ตางก็มีความวิตกกังวลประเภทนี้อยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาแยกประเภทเปน ประเภททีม และประเภทบุคคล ก็พบเชนเดียวกันวา ความวิตกกังวล
ตามลักษณะนิสัยของนักกีฬา ทั้งชวงกอนการแขงขันรอบแรกและรอบชิงชนะเลิศ ตางก็มีความวิตก
กังวลประเภทนี้ อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ที่ผลการศึกษาออกมาเชนนี้อาจเปนเพราะความ
วิตกกังวลประเภทนี้มักเปนลักษณะที่คอนขางคงที่ (Leyitt, 1967 และ Spielberger, 1970 อางใน
สมบัติ การญจนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย 2542)
สวนการที่นักกีฬามีความวิตกกังวลประเภทนี้อยูในระดับปานกลางกอนการแขงขันรอบ
แรก อาจเปนเพราะนักกีฬาขาดความเชื่อมั่น และไมแนใจในความสามารถของตนเอง ไมแนใจวา
คู แ ข ง มี ค วามสามารถเพี ย งใด แต เ มื่ อ ได แ ข ง ขั น ในรอบแรกไปแล ว นั ก กี ฬ าก็ จ ะรู ร ะดั บ และ
ความสามารถของคูแขง ซึ่งความวิตกกังวลประเภทนี้นาจะลดลงในรอบชิงชนะเลิศ แตกลับไมได
เปนเชนนั้นเพราะนักกีฬาเรือพายก็ยังมีความวิตกกังวลประเภทนี้อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะการแขงขันรอบชิงชนะเลิศเปนรอบที่สําคัญที่สุดในการแขงขันกีฬา นักกีฬาทุกคนและ
ทุกทีมตางก็ตองการชัยชนะ ดังนั้นความวิตกกังวลตามสถานการณที่เกิดขึ้นเนื่องจากตองแขงขันใน
รอบที่สําคัญกวารอบแรก จึงอาจสงผลตอความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยเพราะความวิตกกังวลทั้ง
สองประเภทนี้จะเปนตัวเสริมซึ่งกันละกัน (พีระพงศ บุญศิริ, 2533 ) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของธงชัย สุขดี (2532) ที่ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความวิตกกังวลของ
นักกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทการตอสูปองกันตัวกอนการแขงขันในรอบแรก
และรอบชิงชนะเลิศ พบวาความวิตกกังวลกอนการแขงขันรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศไมแตกตาง
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กัน และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยระหวางนักกีฬาเรือพายประเภท
บุคคล และประเภททีมก็เปนที่นาสังเกตวาชวงการแขงขันรอบแรกของนักกีฬาเรือพายทั้งสอง
ประเภทมีคาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยใกลเคียงกันมาก คือ ประเภททีมมี
คาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวล เทากับ 17.96 คะแนน และประเภทบุคคลมีคาเฉลี่ยของคะแนน
ความวิตกกังวล เทากับ 17.84 คะแนน แตเมื่อถึงรอบชิงชนะเลิศปรากฏวาคาเฉลี่ยของคะแนนความ
วิตกกังวลตามลักษณะนิสัยของนักกีฬา สองประเภทนี้แตกตางกันเห็นไดชัด แมความวิตกกังวลจะ
อยูในระดับปานกลางเหมือนกัน คือประเภททีมมีคาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลเทากับ 17.37
คะแนน และประเภทบุคคล มีคาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลเทากับ 18.50 คะแนน ที่เปนเชนนี้
อาจเปนเพราะในกีฬาประเภททีมนักกีฬาจะมีความรูสึกมีเพื่อนรวมคิดรวมปฏิบัติ และผลแพ-ชนะ
ไมไดอยูที่ตนเองผูเดียว แตในประเภทบุคคลนักกีฬาตองปฏิบัติทุกอยางดวยตัวเอง ไมมีเพื่อนคอย
ชวยเหลือแบงเบาภาระหนาที่ ผลการแขงขันไมวาจะแพหรือชนะจะขึ้นอยูกับตัวของนักกีฬาเอง
ดวยเหตุนี้นักกีฬาเรือพายประเภทบุคคลจึงมีคะแนนเฉลี่ยของความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยสูง
กวานักกีฬาเรือพายประเภททีม สอดคลองกับผลการศึกษาความแตกตางระหวางบุคิกภาพระหวาง
นักกีฬาประเภททีม และบุคคล ที่พบวานักกีฬาประเภทบุคคลชายมักหวังผลการแขงขันสูงจึงอาจทํา
ใหคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยของนักกีฬาประเภทบุคคลสูงกวาประเภททีม
( สืบสาย บุญวีรบุตร, 2541 ) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ ภาวิณี ชุมใจ (2544) เรื่อง
ความวิตกกังวลของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 28 ที่พบวาความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัย ระหวางนักกีฬาประเภททีม และนักกีฬาประเภท
บุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมมีความแตกตางกัน
2. ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาเรือพาย
สําหรับความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาเรือพายโดยรวมนั้นพบวาทั้งชวงกอน
การแขงขันรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศความวิตกกังวลตามสถานการณรายดาน ไดแก ความวิตก
กังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลความเชื่อมั่น ตางก็อยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในปจจุบัน มีนักกีฬาระดับที่เคย
แขงขันกีฬาแหงชาติ และทีมชาติเขารวมแขงขันดวย และการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยในปจจุบัน
นั บ ได ว า เป น รายการแข ง ขั น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ ป ระชาชน และสื่ อ ต า งๆให ค วามสนใจมาก
นอกจากนี้ผลการแขงขันของนักกีฬาก็จะทําใหนักกีฬาไดทั้งชื่อเสียง และสิทธิพิเศษตางๆที่ทาง
มหาวิทยาลัยตนสังกัดของตนมอบให ดวยเหตุผลตางๆขางตนจึงนาจะทําใหความวิตกกังวลตาม
สถานการณของนักกีฬาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ พีระพงศ บุญศิริ (2533) กลาววาการ
แขงขันระดับสูงจะทําใหนักกีฬามีความวิตกกังวลสูงกวาการแขงขันปกติทั่วไป ผลการศึกษานี้
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สอดคลองกับผลการศึกษา ของสุรชัย พวงทอง (2548) เรื่องระดับความวิตกกังวลของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 32 ที่พบวา
ระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาแยกประเภทเปนประเภททีม และประเภทบุคคลก็พบวาในชวงกอนการ
แขงขันรอบแรกของประเภททีม ความวิตกกังวลตามสถานการณรายดานไดแก ความวิตกกังวลทาง
จิตใจ ความวิตกกังวลทางกาย และความวิตกกังวลความเชื่อมั่น อยูในระดับปานกลางทุกดาน สวน
การแขงขันประเภทบุคคล ความวิตกกังวลตามสถานการณทางจิตใจ และความวิตกกังวลความ
เชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง สวนความวิตกกังวลทางกายอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักกีฬา
เรือพายทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมสวนใหญไมเคยทําการแขงขันในระดับใดๆมากอนดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4 แสดงใหเห็น วาในการแขงขันรอบแรกมีนักกีฬาที่ไมเคยเขารวมการ
แขงขันในระดับใดเลยคิดเปน 68% ของนักกีฬาที่เขารวมแขงขัน และเปนที่นาสังเกตวาความวิตก
กังวลรายดานความวิตกกังวลทางกายของนักกีฬาเรือพายประเภทบุคคลอยูในระดับต่ํานั้นแสดงให
เห็นวานักกีฬาเรือพายประเภทบุคคลมีการรับรู และมีความสามารถในการแสดงออกทางกายได
ดีกวาประเภททีมเพราะตองมีความรับผิดชอบเต็มที่เพียงผูเดียว ทําใหตองควบคุมตัวเองใหดีที่สุด
เชนการพยายามทําใหรางกายผอนคลาย เปนตน ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษา ของภาวิณี
ชุมใจ (2544) ที่ศึกษาเรื่องความวิตกกังวลของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 28 ที่พบวาระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานจิตใจ
กอนการแขงขันรอบแรกของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในระดับปานกลาง ระดับความวิตก
กังวลทางกายกอนการแขงขันรอบแรกอยูในระดับต่ํา และระดับความวิตกกังวลความเชื่อมั่นกอน
การแขงขันรอบแรกอยูในระดับปานกลาง และความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยระหวางนักกีฬา
ประเภททีม และนักกีฬาประเภทบุคคล ไมมีความแตกตางกัน
สวนในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศของนักกีฬาเรือพายประเภททีม และประเภทบุคคล ที่
พบวาความวิตกกังวลตามสถานการณรายดานของประเภททีม ไดแก ความวิตกกังวลดานจิตใจ และ
ทางกายอยูในระดับต่ํา สวนความวิตกกังวลความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง และสําหรับความ
วิตกกังวลตามสถานการณรายดานของนักกีฬาเรือพายประเภทบุคคล ที่พบวา อยูในระดับปานกลาง
ทุก ด า นนั้ น อาจเปน เพราะนั ก กีฬ าเรื อ พายประเภทที ม มีค วามรูสึ ก วา มี เ พื่ อ นร ว มที ม ที่ ส ามารถ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันได และผลของการแขงขันไมวาจะแพหรือชนะ ก็ไมตองรับผิดชอบคนเดียว
ดวยเหตุนี้จึงทําใหความวิตกกังวลทั้งทางจิตใจ และรางกายอยูในระดับต่ํา ซึ่งจะทําใหนักกีฬาตื่นตัว
เรียนรูสิ่งแวดลอมตางๆไดดี ( สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง ทรุไทย, 2542 ) และจากที่นักกีฬา
ไมตองรับผิดชอบคนเดียวโดยอาจคิดที่จะพึ่งความสามารถของเพื่อนรวมทีม จึงทําใหความวิตก

33

กังวลความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาความวิตกกังวลตามสถานการณรายดาน
ของนักกีฬาเรือพายประเภทบุคคลพบวาระดับความวิตกกังวลอยูในระดับปานกลางทุกดานอาจเปน
เพราะนักกีฬารับรูวาตัวเองตองรับผิดชอบ และแกไขสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นดวยตนเองขณะทํา
การแขงขัน ประกอบกับการแขงขันรอบนี้เปนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศดวย จึงทําใหความวิตก
กังวลตามสถานการณรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณรายดานของนักกีฬาเรือพาย
ประเภททีมในชวงกอนแขงขันรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ พบวาความวิตกกังวลรอบแรกดาน
ความวิตกกังวลทางจิตใจ และทางกายอยูในระดับปานกลาง ขณะที่ความวิตกกังวลรอบชิงชนะเลิศ
ทางดานจิตใจ และทางกายอยูในระดับต่ํา ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อผานการแขงขันรอบแรกมาแลวอาจ
ทําใหนักกีฬารูความสามารถของเพื่อนรวมทีม และคูแขงขันจึงทําใหระดับความวิตกกังวลทางกาย
และจิตใจลดลง และจากการมีเพื่อนรวมทีมนี้เองจึงอาจทําใหนักกีฬาหวังพึ่งความสามารถของ
เพื่อนรวมทีม จึงทําใหความวิตกกังวลความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลางเหมือนเชนเดิม
สวนความวิตกกังวลตามสถานการณรายดานประเภทบุคคล ทั้งในชวงกอนแขงขันรอบ
แรก และรอบชิงชนะเลิศ พบวาความวิตกกังวลเกือบทุกดานอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยก็พบวาคะแนนเฉลี่ยทุกรายดานของความวิตกกังวลตามสถานการณไดแก ความวิตก
กังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวลทางกาย และความวิตกกังวลความเชื่อมั่น มีคะแนนเฉลี่ยในรอบชิง
ชนะเลิศเพิ่มขึ้นมากกวากอนการแขงขันรอบแรก ซึ่งจากคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลรายดาน
แสดงใหเห็นวานักกีฬาเรือพายประเภทบุคคลมีความวิตกกังวลในรอบชิงชนะเลิศมากกวานักกีฬา
ประเภททีม ซึ่งอาจเปนเพราะตองรับผิดชอบทุกอยางที่เกิดขึ้นในสถานการณการแขงขันรวมทั้งผล
แพชนะดวยตนเองผูเดียว
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวา นักกีฬาเรือพายมีระดับความวิตกกังวลอยูในระดับปานกลาง
ทั้งกอนแขงขันรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูฝกสอน
ผูควบคุมทีมและตัวนักกีฬาเพื่อใหรูจักการนํากระบวนการทางจิตวิทยาการกีฬาเขามามีสวนรวมใน
การฝกซอม เพื่อทําใหความวิตกกังวลของนักกีฬาอยูในระดับต่ํา
2. จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยพบวา นักกีฬาระดับทีมชาติมักมีความวิตกกังวลตาม
สถานการณอยูในระดับต่ํา แตจากผลการวิจัยนี้พบวานักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยมีความวิตกกังวล
ประเภทนี้อยูในระดับปานกลางดังนั้นโคช และผูที่เกี่ยวของในการแขงขันกีฬาระดับนี้จึงควรหา
ประสบการณในการแขงขันใหกับนักกีฬา และฝกซอมใหมากเพื่อใหนักกีฬาเกิดความเคยชิน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาถึงความวิตกกังวลของนักกีฬาทั้งกอนแขงขัน ระหวางการแขงขัน และ
หลัง การแขงขัน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลระหวางนักกีฬาเรือพายระดับมหาวิทยาลัย
และนักกีฬาเรือพายระดับทีมชาติ

