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ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีาบาสเกตบอล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างก่อนการแข่งขนัและหลงัการแข่งขนั 

 
วา่ท่ีร้อยตรีไชโย  ซาลงั* 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ัง
ท่ี 46 โดยใชแ้บบทดสอบ Revised Competitive Sport Anxiety Inventory - 2 (CSAI - 2R) 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกักีฬาบาสเกตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยั
แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 46 ทั้งหมดจ านวน 10 คน ไดม้าโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้
แบบทดสอบความวติกกงัวลแบบ ซีเอสเอไอ - ทูอาร์ (CSAI - 2R) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าที (t – test) และวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยัพบวา่ 

1.   ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาก่อนการแข่งขนัมีความวติกกงัวล
ทางกาย อยูใ่นระดบัต ่า µ = 18.4 ความวติกกงัวลทางจิตปานกลาง µ = 20.2 และความเช่ือมัน่
ในตนเอง µ= 28.8 อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย σ . = 1.28 และ2.27, 2.71 ตามล าดบั 

 2. ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาหลงัการแข่งขนัมีความวติกทางกายอยู่
ในระดบัต ่า µ = 14.10 ความวติกกงัวลทางจิตอยูใ่นระดบัต ่า µ = 17.80 และความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง µ = 30.70 อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมี σ . = 5.20 และ 3.03, 4.38 ตามล าดบั 

 3. เปรียบเทียบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอลก่อนและ
หลงัการแข่งขนั 

3.1 ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ก่อนการแข่งขนัมีความวติกกงัวลทางกายอยู่
ในระดบัต ่าแต่ค่า µ = 18.4, σ . 1.28 จะมีค่าความแตกต่างจากความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์หลงัการแข่งขนัโดยค่า µ = 14.10, σ . = 5.20 

 
*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาพลศึกษา 
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3.2 ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาก่อนการแข่งขนัมีความวติกกงัวล
ทางจิตอยูใ่นระดบัปานกลาง µ = 20.2, σ . 2.27 จะมีค่าความแตกต่างจากความวติกกงัวล
ตามสถานการณ์ของนกักีฬาหลงัการแข่งขนัมีค่าระดบัต ่า โดยค่า µ = 17.80, σ . = 3.03  

3.3 ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาก่อนการแข่งขนัมีความเช่ือมัน่อยู่
ในระดบัปานกลางค่า µ = 28.8, S.D. = 2.71 จะมีค่าความแตกต่างจากความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์ของนกักีฬาหลงัการแข่งขนัมีค่าระดบัต ่าโดยค่า µ = 30.70 σ . = 4.38 
 
ความส าคญั : ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอลมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, กีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 46 
 
บทน า 
 กีฬาเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชนต่์อมนุษย ์ทุกเพศ ทุกวยั การส่งเสริมใหมี้การเล่น
กีฬาอยา่งหลากหลายจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าใหม้นุษยเ์ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ทัว่ไปวา่กีฬามีความส าคญัต่อชีวติมนุษยทุ์กคน ต่อสังคมทุกระดบัชั้น ยิง่สังคมมนุษยมี์การ
พฒันามากข้ึนเท่าใดความตอ้งการในการเล่นกีฬายิง่มีเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น นกักีฬาและผู ้
ฝึกสอนทุกคนปฏิเสธไม่ไดว้า่ จิตใจ ความคิด และอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถ
ในการเล่น และการแข่งขนักีฬา เอกราช จนัทร์กรุง (2555) และในทางกลบักนัความสามารถ
ทางการกีฬากมี็ผลต่อจิตใจ กระบวนความคิด การรับรู้ตนเอง แรงจูงใจในการเล่น และส่งผล
ในดา้นการพฒันาความสามารถทางการกีฬา  ยิง่ปัจจุบนับุคคลในสังคมมีความวติกกงัวลสูง 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (2544) กล่าววา่ กีฬาสมยัใหม่ เป็นการแข่งขนัท่ีท าใหน้กักีฬามี
ความวติกกงัวลได ้และยงัส่งผลต่อการเล่นของนกักีฬาอีกดว้ย (ณฐัชา  สันติปาตี, 2549) 
 กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภทหน่ึงซ่ึงแบ่งผูเ้ล่นเป็น 2 ทีม แต่ละทีมประกอบ
ไปดว้ยผูเ้ล่น 5 คน พยายามท าคะแนนโดยการโยนลูกเขา้ห่วง ภายใตก้ติกาการเล่นมาตรฐาน 
และในปัจจุบนัน้ี กีฬาบาสเกตบอลก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในสังคม มีการจดัการ
แข่งขนัหลากหลายรายการในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัมธัยมไปถึงระดบัอุดมศึกษา หรือระดบั
ประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากบาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีมีความสนุกสนาน ความต่ืนเตน้ จากการ
ช่วงชิงแตม้คะแนนจากทีมผูเ้ล่นฝ่ังตรงขา้ม ทั้งน้ีผูเ้ล่นยงัตอ้งมีทกัษะทางร่างกายหลายดา้น
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ประกอบกนักบัไหวพริบ และทกัษะการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ซ่ึงแน่นอนวา่นกักีฬาท่ีเขา้ร่วม
การแข่งขนั ต่างกฝึ็กซอ้มเพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ มาเป็นอยา่งดี เพื่อหวงัจะไดรั้บชยัชนะใน
การแข่งขนั และยงัเป็นโอกาสท่ีท าใหต้วันกักีฬาจะไดก้า้วเขา้ไปสู่การเป็นนกักีฬาสังกดั
สมาคมท่ีมีช่ือเสียง รวมไปถึงการเป็นตวัแทนในระดบัชาติต่อไป ดงันั้นนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการ
แข่งขนักจ็ะเตม็ไปดว้ยความวติกกงัวล ทั้งจากตวันกักีฬาเอง และจากสภาพแวดลอ้มของการ
แข่งขนั ซ่ึงความวติกกงัวลน้ีอาจจะส่งใหเ้กิดผลกระทบต่อตวันกักีฬาไดท้ั้งทางบวกและทาง
ลบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัความวติกกงัวล สมบติั กาญจนกิจ; และสมหญิง จนัทร์ไทย (2542) 
กล่าววา่ ความวติกกงัวลท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนการแข่งขนั ระหวา่งการแข่งขนั และหลงัการ
แข่งขนั ควรจะอยูใ่นระดบัพอดี ความวติกกงัวลตามสถานการณ์นั้นมีอิทธิพลต่อระดบัการ
แสดงความสามารถของนกักีฬาโดยตรง คือถา้ระดบัความวติกกงัวลหรือระดบัการต่ืนตวัอยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม กจ็ะท าใหน้กักีฬาแสดงความสามารถออกมาไดอ้ยา่งสูงสุด แต่ถา้ความ
วติกกงัวลหรือความต่ืนตวัอยูใ่นระดบัท่ีมากหรือนอ้ยเกินความเหมาะสม กจ็ะท าใหร้ะดบั
การแสดงความสามารถต ่าลงได ้
 ในการแข่งขนักีฬาในทุกชนิดกีฬา สร้างความกดดนัใหก้บันกักีฬาซ่ึงส่งผลให้
นกักีฬามีความวติกกงัวลไปตามสถานการณ์การแข่งขนันั้นดว้ย ผูว้จิยัเห็นว่า การแข่งขนั
กีฬาบาสเกตบอลเป็นการแข่งขนัท่ีมีความกดดนัตลอดเกมการแข่งขนั เพราะการแข่งขนั
ค่อนขา้งไว ไม่วา่จะเป็นการรุก หรือการป้องกนั นกักีฬาตอ้งแข่งกบัเวลาทั้งในส่วนของเวลา
การแข่งขนั และในส่วนของเวลาในการท าคะแนนการรุกในแต่ละช่วงการแข่งขนั  เน่ืองจาก
มีกติกาในการท าคะแนนจ ากดัเวลาอยูท่ี่ 24 วนิาที ซ่ึงลว้นแลว้แต่จะท าใหเ้กิดความวติก
กงัวลอยูต่ลอดเวลา เพราะหากผดิพลาดเพียงคร้ังเดียว กอ็าจส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขนั 
โดยเฉพาะการแข่งขนัท่ีตอ้งการผลแพช้นะ มีผลต่อการเขา้รอบตกรอบ หรือมีผลต่อรางวลั
ชนะเลิศ ดงันั้นทีมใดท่ีมีความวติกกงัวลท่ีเหมาะสม หรือสามารถท่ีจะปรับความวติกกงัวล
ใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ได ้ยอ่มเป็นฝ่ายท่ีจะไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 ในการแข่งขนัรายการต่างๆ นกักีฬาท่ีมีประสิทธิภาพกส็ามารถแสดงความรู้สึก
ทางดา้นสภาพจิตใจออกมาได ้เช่น ความวติกกงัวล ความประหม่า และการขาดความเช่ือมัน่
ในตนเอง ซ่ึงทกัษะทางดา้นร่างกายสามารถพฒันาไดจ้ากการฝึกซอ้มภายใตก้ารควบคุมดูแล
จากผูฝึ้กสอน และวธีิการฝึกซอ้มอยา่งถูกวธีิ ยกเวน้สภาพจิตใจท่ีค่อนขา้งมีความแปรปรวน 
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ซ่ึงสภาพจิตใจท่ีเหมาะสมนั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น บุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัยของนกักีฬา
แต่ละคน รวมไปถึงระดบัความส าคญัของการแข่งขนัแต่ละรายการ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อ
การแข่งขนัในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัไป การศึกษาสภาพจิตใจของนกักีฬาบาสเกตบอลก่อน
ท าการแข่งขนันั้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติั เพื่อท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบั
การแข่งขนั 
 ผูว้จิยัตระหนกัถึงความส าคญัของอิทธิพลของความวติกกงัวล ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล จึงตอ้งการท่ีจะศึกษาของความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัก่อนและหลงัการแข่งขนัในแต่ละ
รายการ เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่ครูพลศึกษา ผูฝึ้กสอนนกักีฬา และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้ใจ
และตระหนกัถึงความวติกกงัวลท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกักีฬา เพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุง แกไ้ข สร้าง
ความมัน่ใจในการแข่งขนัใหก้บันกักีฬา ใหมี้สมรรถภาพทางกายและทางจิตท่ีดี 
 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอลท่ี
เขา้ร่วมการแข่งขนัในแต่ละรายการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬา
บาสเกตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งก่อนและหลงัการแข่งขนั โดยจ าแนกตามสถานการณ์
ในการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล 
 
สมมุติฐานของการวจิัย  
 ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขนัทั้ง
ก่อนและหลงัการแข่งขนัมีความแตกต่างกนั 
 
ความส าคญัของการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีท าใหท้ราบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ในการแข่งขนัของ
นกักีฬาบาสเกตบอลมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
มหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 46 เพือ่น ามาปรับปรุงและพฒันาใหน้กักีฬาไดใ้ชท้กัษะความสามารถ
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ออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เม่ือไดรั้บการจดัการกบัความวติกกงัวลใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมแลว้ 
และยงัมีประโยชนต่์อครูและผูฝึ้กสอนบาสเกตบอล ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
 
ขอบเขตของการวจิัย  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกักีฬาบาสเกตบอลจากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 46 
จ านวน 10  คน เป็นนกักีฬาชาย 10 คน 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ คือนกักีฬาแบ่งตามอาย ุ
  1.1 จ าแนกตามสถานการณ์ในการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล คือ 
ก่อนแข่งขนั และหลงัการแข่งขนั 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอลแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
  2.1 ความวติกกงัวลทางกาย 
  2.2 ความวติกกงัวลทางจิต 
  2.3 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
ก าหนดกลุ่มประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกักีฬาบาสเกตบอลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือรวมทั้งส้ินเป็นชาย 10  คน  ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposively Selected Sampling)  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
  ในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามความวติกกงัวลตามสถานการณ์ (ฉบบั
ปรับปรุง) (Revised Competitive Sport Anxiety Inventory - 2 (CSAI - 2R) (Cox, 
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R.H.,Martens, M.P., & Russell, พ.อ., 2003) ของมาเตนส์ (Martens) แปลเป็นภาษาไทยโดย 
ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ ซ่ึงแบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนตวัของนกักีฬา 
2. แบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ทั้งหมดมี 17 ขอ้ แบ่งเป็น 

2.1 ความวติกกงัวลทางกาย (Somatic Anxiety) 1,4,6,9,12,15,17 = 7 ขอ้ 
2.2 ความวติกกงัวลทางจิต (Cognitive Anxiety) 2,5,8,11,14 = 5 ขอ้ 

2.3 ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self - Confidence) 3, 7,10,13,16 = 5 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ศึกษารายละเอียดแบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ในการเกบ็ 
รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง และสถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อ
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและท าความเขา้ใจกบัผูช่้วยเกบ็รวบรวมขอ้มูลใหมี้ความเขา้ใจ ตรงกนั 

2.  ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดว้ยแบบทดสอบ  
3.  ท าการรวบรวมแบบทดสอบดว้ยตนเอง 
4.  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ เพื่อน าไปวเิคราะห์ต่อไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  การคิดคะแนน และแปลความหมายจากคะแนน โดยเอาคะแนนของแต่ละ
ขอ้ในแต่ละดา้นบวกกนัแลว้น าผลท่ีไดม้าหารดว้ยจ านวนขอ้ในแต่ละดา้น แลว้คูณดว้ย 10 
จะไดผ้ลออกมาเป็นคะแนนของความวติกกงัวลในแต่ละดา้น ช่วงคะแนนจะอยูท่ี่ 10 – 40 
ซ่ึงเกณฑค์ะแนนเป็นดงัน้ี  

คะแนน 10-19 หมายถึง  เป็นคนท่ีมีความวติกกงัวลและความเช่ือมัน่ในตนเองก่อน
การแข่งขนั ต ่า 

คะแนน 20-30 หมายถึง เป็นคนท่ีมีความวติกกงัวลและความเช่ือมัน่ในตนเองก่อน
การแข่งขนั ปานกลาง 

คะแนน 31-40 หมายถึง เป็นคนท่ีมีความวติกกงัวลและความเช่ือมัน่ในตนเองก่อน
การแข่งขนั สูง 
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2. ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ .) ของความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์ก่อนการแข่งขนัของนกักีฬาบาสเกตบอล 

3. การเปรียบเทียบระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬา
บาสเกตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยจ าแนกตามสถานการณ์ในการแข่งขนักีฬา
บาสเกตบอล ดว้ยการทดสอบค่า ที (t-Test for Independent) 

 
ผลการวจิัย 

ผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความวติกกงัวลของนกักีฬา  วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค่้าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ก่อนการ
แข่งขนัของนกักีฬาบาสเกตบอล 

รายการ N µ σ . ระดบั 
ความวติกกงัวลทางกาย 10 17.74 .84 ต ่า 
ความวติกกงัวลทางจิต 10 19.42 .72 ต ่า 
ความเช่ือมัน่ในตวัเอง 10 27.68 .36 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ก่อนการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล มีความวติกกงัวลทางกายอยู่
ในระดบัต ่า µ= 17.74 ความวติกกงัวลทางจิตปานกลาง µ = 19.42 และความเช่ือมัน่ในตนเอง 
µ = 27.68 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย σ . = 1.28 และ 2.27, 2.71 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความวติกกงัวลของนกักีฬาหลงั
การแข่งขนั 

รายการ N µ σ . ระดบั 
ความวติกกงัวลทางกาย 10 13.61 .58 ต ่า 
ความวติกกงัวลทางจิต 10 16.68 .63 ต ่า 
ความเช่ือมัน่ในตวัเอง 10 29.77 .57 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่หลงัการแข่งขนั นกักีฬาบาสเกตบอล มีความวติกกงัวลทางกาย
อยูใ่นระดบัต ่า  µ = 13.61ความวติกกงัวลทางจิตอยูใ่นระดบัต ่า µ = 16.68และความเช่ือมัน่
ในตนเอง µ = 29.77อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย σ . = 1.28 และ 2.27, 2.71 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬา
บาสเกตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยจ าแนกตามสถานการณ์ในการแข่งขนักีฬา
บาสเกตบอล 

 
รายการ 

 
N 

ก่อนการแข่งขนั หลงัการแข่งขนั  
t 

 

p µ σ . µ σ . 

ความวติกกงัวลทาง
กาย 

10 17.74 .84 13.61 .58 10.87 .00* 

ความวติกกงัวลทางจิต 10 19.42 .72 16.68 .63 9.02   .00* 
ความเช่ือมัน่ในตวัเอง 10 27.68 .36 29.77 .57 -7.73   .00* 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
  
 จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของ
นกักีฬาบาสเกตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งก่อนและหลงัการแข่งขนั โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล พบวา่ความวติกกงัวลทางกาย ความวติกทางจิต
และความเช่ือมัน่ในตนเองก่อนและหลงัการแข่งขนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี.05 โดยท่ีความวติกกงัวลทางกายและ ความวติกทางจิต ก่อนการแข่งขนัอยูใ่น
ระดบัสูงกวา่หลงัการแข่งขนั แต่ความเช่ือมัน่ในตนเองก่อนการแข่งขนัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่
หลงัการแข่งขนั 
  



9 

อภิปรายผล 
จากผลของการวจิยัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอล 

 1.  ดา้นความวติกกงัวลทางกาย พบวา่ ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของ
หนกักีฬาบาสเกตบอล โดยรวม มีความวติกกงัวลทางกายอยูใ่นระดบัต ่า ทั้งน้ีผูว้จิยัเห็นวา่
นกักีฬาส่วนใหญ่มีความสามารถในการเล่นบาสเกตบอลในระดบัดี ในฐานะผูว้จิยัเป็นผู ้
ฝึกสอนคนหน่ึง ในการร่วมฝึกสอนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
น้ี จึงไดเ้ห็นทกัษะและวธีิการเล่นของนกักีฬา และการแข่งขนัของทีมมีนกักีฬาท่ีมีความ 
สามารถสูง จึงท าใหมี้ความวติกกงัวลต่อสถานการณ์ต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเสด
และคณะ ( Sade et al, 1990, หนา้ 211) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความวติกกงัวล
การควบคุมตนเองและความสามารถในการยงิปืน กล่าวคือ นกักีฬายงิปืนระดบัดี จะมีความ
วติกกงัวลตามสถานการณ์ต ่า แต่ในรอบของการแข่งขนัท่ีต่างสถานการณ์กนั ยอ่มมีผลต่อ
ความวติกกงัวลต่อนกักีฬาดว้ยเช่นกนั อนัเน่ืองมาจากกบัการพบส่ิงเร้าท่ีเปล่ียนไป ไม่วา่จะ
เป็นตวันกักีฬา ผูต้ดัสิน หรือผูช้ม อาจท าใหค้วามวติกกงัวลของนกักีฬาเปล่ียนไป ทั้งน้ี
นกักีฬามีความตอ้งการอยากไดช้ยัชนะเลิศทุกคนแต่มีปัจจยัต่างๆรอบดา้นท่ีมีผลต่อนกักีฬา 
เช่น ทีมผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีมีสถิติท่ีดีกวา่ ความรู้สึกกลวัแพ ้กลวัผูค้น กลวัคนดูจะผดิหวงั 
กลวัจะแสดงความสามารถไม่เท่าสถิติเดิม ขาดความมัน่ใจในตนเอง ประมาทคู่ต่อสู้  หรือ
กลวัศกัด์ิศรี แชมป์เก่า อาการความวติกกงัวลทางกายจะสังเกตเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดในช่วงการ
แข่งขนั เช่น อาการสั่น อาการตึงเครียดของกลา้มเน้ือ ความรู้สึกกระอกักระอ่วน ซ่ึงเป็นผล
ท าใหน้กักีฬาไม่สามารถแสดงศกัยภาพทางการแข่งขนัออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เรนเนย ์และ คนัน่ิงแฮม (Rainey and Cunningham, 1968, หนา้ 98 -103) ท่ี
ไดศึ้กษาเร่ืองความวติกกงัวลในการแข่งขนั ของนกักีฬาถูกวพิากษว์จิารณ์จากผูอ่ื้น ท่ีมี 
ความ สัมพนัธ์กบัความวติกกงัวลในการแข่งขนั นอกจากน้ียงัเป็นไปตามทฤษฏีอกัษรยคูว  า่  
(Versed-U Theory) ของ มาร์เตนส์ (Matens, 1982, หนา้ 121) โดยหลกัทฤษฏีน้ีกล่าววา่ การ
เพิ่มระดบัความวติกกงัวล มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสามารถของนกักีฬา  คือ เม่ือมี
ความวติกกงัวลเพิ่มข้ึน ความสามารถของนกักีฬากเ็พิ่มข้ึนดว้ย เม่ือมีความวติกกงัวลเพิ่มข้ึน
ถึงจุดท่ีพอเหมาะระดบัความสามารถของนกักีฬาจะเพิ่มถึงจุดสูงสุด แต่ถา้ความวติกกงัวล
เพิ่มข้ึนไปกวา่จุดท่ีพอเหมาะแลว้ ระดบัความสามารถของนกักีฬากจ็ะลดลงไปเร่ือยๆ และ
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อาจลดลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงัท่ี มาร์เตนส์ (Martens, 1982, หนา้ 96) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
ความเครียดทางกาย คือความรู้สึกของร่างกายท่ีเกิดการตอบสนองของร่างกาย  ภายใตค้วาม
ต่ืนตวั ความเครียดในลกัษณะน้ีจะเฉพาะเจาะจงต่ออาการต่างๆ ทางดา้นร่างกายและ
ความเครียดทางกาย มกัเกิดจากส่ิงเร้าของส่ิงแวดลอ้มและจากสภาพอารมณ์ของบุคคลนั้นๆ 
ลกัษณะของการเกิดความเครียดจะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆคือก่อนท่ีจะเขา้สู่การแข่งขนัและจะ
ค่อยๆลดระดบัจากการแข่งขนัไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ ซ่ึงหมายถึงการท่ีนกักีฬามีความกดดนัอนั
เน่ืองมาจากการแข่งขนักบัคู่ต่อสู้ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 
 2.  ดา้นความวติกกงัวลทางจิต พบวา่ ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของ
นกักีฬาโดยรวม มีความวติกกงัวลทางจิต อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีผูว้จิยัเห็นวา่นกักีฬา
บาสเกตบอลในแต่ละคนในทีมมีประสบการณ์จากการฝึกซอ้มและการแข่งขนัหลายคร้ัง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เรนเนย ์และ คนัน่ิงแฮม (Rainey & Cunning 1988, หนา้98-103) 
ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความวติกกงัวลในการแข่งขนัของนกักีฬาในระดบัมหาวิทยาลยั พบวา่ ผล
การแข่งขนัท่ีผา่นมาและความพึ่งพอใจในประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อความวติกกงัวลใน
การแข่งขนั จากการมีประสบการณ์ดงักล่าวจึงท าให ้ นกักีฬาบาสเกตบอลมีความวติกกงัวล
อยูใ่นระดบัต ่าประกอบกบันกักีฬาแต่ละคนไดมี้โอกาสฝึกซอ้มในสนามจริง ท่ีใชใ้นการ
แข่งขนัในคร้ังน้ีจึงท าใหค้วามวติกกงัวลตามสถานการณ์ลดลงเน่ืองจาก ไดส้ร้าง
ความคุน้เคยกบัสถานท่ีแข่งขนัไปแลว้ ดงัท่ี สมบติั กาญจนกิจ; และ สมหญิง จนัทรุไทย 
(2541, หนา้ 82) ไดก้ล่าวไวว้า่ สภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าใหน้กักีฬาเกิดความวติก
กงัวล เช่น คนดูในสนาม สภาพสนามดีหรือไม่ปลอดภยั หรือไม่คุน้เคยในการแข่งขนั สนาม
หรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั และสภาพสนามท าใหน้กักีฬาเกิดความวติกกงัวลในจิตใจ
และมีผลต่อการแข่งขนัได ้
 3.  ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง พบวา่ ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของ
นกักีฬาบาสเกตบอล โดยรวมมีความเช่ือมัน่ในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีผูว้จิยัเห็น
วา่กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม ผูเ้ล่นตอ้งใชค้วามสามารถทางทกัษะอยา่งมากใน
การบงัคบัใหเ้กิดการเคล่ือนท่ี บาสเกตบอลเป็นท่ีกีฬาท่ีพฒันาใหเ้กิดทกัษะต่างๆ อยา่งมาก 
ตอ้งการปฏิกิริยาตอบสนองท่ีรวดเร็ว ความคิดท่ีฉบัไวจึงอาจส่งผลต่อนกักีฬา ท าใหเ้กิด
ความรู้สึกตึงเครียด กดดนั กลวัวา่จะท าไดไ้ม่เตม็ท่ีตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
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ทดัโก (Tutko, 1971, หนา้ 932-933) ท่ีไดศึ้กษาผลของความวติกกงัวล ซ่ึงเป็นการวดัความ
วติกกงัวลในการปฏิบติังานของนกักีฬาประเภททีม แสดงใหเ้ห็นวา่ การตดัสินใจของ
นกักีฬาท่ีรู้สึกความวติกกงัวลจะขยายไปถึงเร่ืองการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง เช่น นกักีฬาผูซ่ึ้งไม่มี
ความวติกกงัวลเก่ียวกบัผลได ้และ ผลเสีย ของการแข่งขนัมากนกั จะมีความเอาใจใส่และ
เช่ือฟังผูฝึ้กสอนไดดี้ ในทางตรงกนัขา้มถา้นกักีฬามุ่งในผลได ้ผลเสีย ของการแข่งขนักจ็ะ
กลายเป็นผูท่ี้มีความวติกกงัวลสูงและส่ิงน้ีจะไม่รบกวนการเรียนรู้ของเขาดว้ย ทั้งน้ี ทดัโก 
(Tutko, 1971) ไดแ้นะน าวา่นกักีฬาควรรักษาระดบัความวติกกงัวลใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง
เพื่อ จะท าใหเ้ป็นผูป้ฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอล
ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั พบวา่ความวติกกงัวลก่อนการแข่งขนัและหลงัการแข่งขนัความวติก
กงัวลทั้ง 3 ดา้นมีความแตกต่างกนั จึงมีผลใหค้วามวติกกงัวลทั้งก่อนและหลงัการแข่งขนัมี
ความแตกต่างกนั การวจิยัในคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ ความวติกกงัวลท่ีจะมีผลต่อการเรียนรู้
ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆเช่น ความเขม้ของส่ิงเร้า ความยากง่ายหรือสลบัซบัซอ้น
ของส่ิงท่ีเรียน ความสามารถในการปรับตวัของผูเ้รียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์หรืองานท่ีเรียนรู้ 
เป็นผลท าใหน้กักีฬามีความวติกกงัวลทั้งก่อนการแข่งขนัและหลงัการแข่งขนัมีความ
แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีส่ิงหน่ึงท่ีผูว้จิยัพบ คือ การตอบแบบทดสอบของนกักีฬา ใน
บางคร้ังนกักีฬาจะใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี แต่นกักีฬาบางส่วน ใหค้วามร่วมมือค่อนขา้ง
นอ้ย ดงันั้นการใชแ้บบทดสอบในการเกบ็ร่วมรวมขอ้มูลควรมีการเสริมแรงจูงใจในการ
ตอบแบบทดสอบ ใหก้บันกักีฬา โดยผูจ้ดัการทีมผูฝึ้กสอน นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งควรศึกษาขอ้มูลคร้ังน้ีเพื่อจดัวางแผนและด าเนินการพฒันาใหน้กักีฬา
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 
 1. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากบันกักีฬาประเภทอ่ืนๆ หรือเปรียบเทียบ
ระหวา่ง นกักีฬาบาสเกตบอลชาย นกักีฬาบาสเกตบอลหญิงในระดบัเดียวกนั 
 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากบันกักีฬาบาสเกตบอลรุ่นเยาวชน ในระดบั
รุ่นอายเุดียวกนั 
 3. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากบันกักีฬาระดบัอาชีพท่ีสูงข้ึน 
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